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Сӑнарлӑх ытарлӑхӗнче тата чунхаваллӑх вӗҫевӗнче хӑйсен ҫӑлтӑрне пултарулӑх тӳпинче ҫутнӑ, ҫав илем ҫӑлтӑрӗн асамлӑ ҫутипе ҫынсен чун-чёрине хӗмлентерме, ӑс-хакӑлне ҫивӗчлетме, шухӑшлавне анлӑлатса вӑйлатма
пулӑшакан ӑслӑ та анлӑ тавракурӑмлӑ, хӑюллӑ та хастар, астармӑш, чӑтӑмлӑ
йӗркелӳҫӗсем, ӳнерҫӗсем, ҫыравҫӑсем, театр ӑстисемпе юрӑҫсем, искусствӑна чунтан юратакансем ҫинчен.

Хуплашкари ӳкерчӗке Николай Карачарсков 1980 ҫулта Вӑрнар районёнчи «Янгорчино» колхозра тунӑ «Ҫӗрпелте ӳнерҫӗсен кунӗнче» ятпа вилӗмсӗрлетнӗ.
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ПУРНӐҪ СӖТКЕНӖ
Ҫӗр чӑмӑрӗ евӗр ҫавра
Ҫӗн ҫӑкӑр куратӑп умра.
Алексей Воробьев

Ҫакхайлава мӗншӗн Мӑн Явӑш шӑпчӑкӗн юрринчи сӑмахсенчен
пуҫлас килчӗ-ха манӑн? Алексей Александрович тӑван Вӑрнар тӑрӑхӗнче
ҫуралса ӳснӗрен-ши? Вӑл пуян чӑваш ҫӗрӗ ҫинче агрономра ӗҫлесе
тулли пучах ӳстернӗшӗн-ши? Унӑн хресчен туйӑмӗпе ҫырса кӑларнӑ
«Хиртех ман чун», «Йӑмра», «Хӗрлӗ пучахсем», «Ывӑҫри тырӑ» кӗнекисем чӗрене тыткӑнланӑшӑн-ши? Ҫук. Эп ҫырас тени пӗргге хамӑрӑн
асран кайми сӑвӑҫ пурнӑҫӗ пирки мар. Вӑл йӑлтах урӑх ҫын ҫинчен
— Ҫӗрпелти Иван Константинович Иванов ҫинчен. Ан тив, вӗсем
иккӗшӗ нихҫан та пӗлӗшлӗ те, туслӑ та пулман — аякри икӗ ялтан.
Анчах ҫӗр ҫӑкӑрӗпе те, ӑс-хакӑл ҫӑкӑрӗпе те вёсен пӗртӑванлӑх палли
пур. Уйрӑлми тачӑ ҫыхӑну иккӗшин хушшинче.

Ҫӑкӑртан асли ҫук
Ҫӗрпелте литература каҫӗ пыратчӗ. Библиотека хуҫи Иван Ива
нов ку тӗлпулӑва Алексей Воробьев поэта чӗннӗ. Мухтавлӑ ентеш ял
ҫыннисене хӑйӗн кунҫулӗпе, чи лайӑх сӑввисемпе паллаштарчӗ. «Ҫӑкӑр»
ятлӑ сӑввине вуланӑ чухне лирикӗн кӑмӑллӑ та ҫивчӗ куҫӗнчен вӗри
шӑрҫасем пӑчӑртанса тухса сӑмса ҫумӗнчи тарӑн йӗрсем тӑрӑх йӑрласа
юхса анчӗҫ. Ҫав асаплӑ пурнӑҫ йӗрӗсем ҫӗр ҫинчи тарӑн суха кассисем пек, куҫҫуль тумламӗсем ӑшӑ ҫумӑр пӗрчисем пек туйӑнчӗҫ.
— Тырӑ та тарӑн касӑсӑр, ӑшӑ ҫумӑрсӑр тулӑх ӳсмест те, сӑвӑ та
чӗрери тарӑн йӗрсӗр, чун куҫҫулӗсӗр ӑшран пӑчӑртанса тухмасть иккен, — пӑшӑлтатса илчӗ ҫавна курса ларакан Иван Константинович.
Ҫыравҫӑсен сӑнарлӑх ҫӑкӑрне халӑха валеҫсе ҫитерме ӑста пӗлекен библиотекарӗн ҫак сӑмахӗсем халӗ те асран тухма пӗлмеҫҫӗ.
Вӑрнар акатуйӗ... Тарӑн ҫырма хӗрринчи ешӗл йывӑҫсен сулхӑнӗнче — «Янгорчино» колхоз «артисчӗсем». Иван Иванов «Ҫӑкӑр»
сӑвва хумханса, хӑпартланса вулать. Унӑн уҫӑмлӑ сасси пӗтӗм таврана
хӑватлӑн янӑрать;
Ҫӗн ҫӑкӑр — мӗльюнлӑ
ытамлӑх:
Пуян кӗр тимлерӗ парне.
Савса хӑналать манӑн халӑх:
— Тутанӑр чӑваш ҫӑкӑрне!

Тӗрленӗ кӗпе тӑхӑннӑ Иван Константинович ҫумӗнче сӑвӑ авторӗ
ҫукчӗ ӗнтӗ. Сцена ҫинчен ансассӑн, Иванов куҫне шӑлса илчӗ те:
— Ҫак сӑвва аса илсен, кашнинчех чун тӑвӑнса килет, Алексей
Воробьев халь итлес пулсан, мӗнле хак парӗччӗ-ши, — терӗ.
— Сӑвва-юрра пӗлнӗ-пӗлмен ҫын ҫырмасть, хӑйӗн пултарулӑхӗпе, ырӑ ячӗпе вӑл халӑхпа пӗрле, хӑйӗн хӗрӳ сӑмахӗпе, авӑ, мӗн чухлӗ
ҫынна тыткӑнлать, — терӗм эпӗ.
— Ҫӗр ҫинче тырӑ ӳстерсе курнӑ сӑвӑҫ-агроном ҫӑкӑр хакне
лайӑххӑн туйса, халӑха ҫӑкӑрпа пӗр тан пулма чӗнет, — манпа килӗшсе пуҫне сӗлтрӗ ял «артисчӗ». — Хӑш-пӗр пуш чунлӑ поэтсем пек
ыттисене вӗрентсе пуш параппан ҫапакан ҫын пулман вӑл.
Тулли пучах. Тутлӑ ҫӑкӑр. Ҫӗр ҫинче ӳсет, вӗри кӑмакара пиҫет
вӑл. Этем ӑс-тӑнӗн ҫӑкӑрӗ — ӑс-хакӑл апачӗ те — ҫӗр ҫинчех, вӗри
ӑшчикрех пиҫет. Пӗр вӑхӑтрах. Унсӑрӑн, туршӑн та, тӗнче те чухӑн,
хӗсӗр.
Ҫапла шухӑшлакаласа иртнине аса илсе пынӑ май, хамӑр ялта
Ш ахалккӑ Хӗветӗрне хирӗҫ пултӑм. Вӑл кӗске кӗрӗкпе, мулахайпа,
урине калушлӑ ҫӑмат тӑхӑннӑ. Кулли ӗнтё яланхиех — чуна тыткӑнлаканни. Куҫӗсем ҫӑлтӑрла йӑлкӑшаҫҫӗ. Хулпуҫҫи урлӑ купӑс ҫакнӑ.
Тукмак пек аллине тӑсса пачӗ:
— Киле килес терӗн-и? Салам.
— Салам пултӑр. Аванах-и, Федор Николаевич?
— Каккуй аван анчах унта. П ин хут лайӑх! — урама янраттарса
кулса ячӗ вӑл. — Ҫӑкӑр пур. Кӑмӑл пур. Хамӑр та пур.
— Хӑнаран мар пуль?
— Ан култар-ха, хӑнаран кам урӑ таврӑнать, — ытакласа илчё
вӑл мана. — Ӑмӑртуран килетӗп.
— Мӗнле ӑмӑртуран?
— Купӑсҫӑсен «тытӑҫӑвӗнчен». Иван Константиновичсем пухрӗҫ
те пирӗн пек нӑрт-нарт тутаракансене, «мунча кӗрсе» тухрӑмӑр вара
клубран.
— Радик та пулчӗ-и?
— Кайӑк ывлӑм-и? Ара, пулмасӑр. Пулчӗ. Ю нашар ларсах
туртрӑмӑр хуткупӑссене.
— Хӑшӗ ҫӗнтерчӗ-ха?
— Калама хӗнтерех. Ёҫре мар вӗт унта, вӑйӑра. Те вӑл, те эпӗ.
Уйра тесен вара...
— Эсир иксӗр ӑмӑртнине пӗлетӗп-ха.
— Кашни ҫулах тупӑшатпӑр-ҫке. М ана ум памасӑр хӑтланса
гтурӑнчӗ-пурӑнчё те... Кӑҫал парӑнчӗ. Тинех ҫӗнтертӗм. Тӑватӑ пин
ҫурӑ центнер тырӑ вырса ҫапрӑм. Чемпион пулса тӑтӑм. Колхоз та,
район та мала тухрё. Пирённи пек никамӑн та тырӑ сёрёшсе пулман.
— Ай, маттур-ҫке эсир, хамӑрӑн Карачӑмкасси ятне ямастӑр.

— Утмӑла ҫитрӗм — утамана тухрӑм.
— Ай, паттӑр-тӑк, йаттӑр. Яш чухнех сире ялта ҫӗнекенни
ҫуккӑччӗ те, халӗ те ҫӗнтерекенни тупӑнман.
— Темлерех ҫав. Ҫапах та, ҫамрӑксене хӳрене тӑратса хӑварнӑ
хыҫҫӑн, вӑйӗ те хущӑннӑ пек туйӑнчё, — хулӗсене выляткаласа илчё
вӑл. — Иван Константинчӗ тата мухтаса пӗтерчё. «Хурӑнсур Ҫармӑсри Федор Николаевич Анисимов комбайнер ячӗпе Ш упашкар артисчёсем «Алран кайми аки-сухи» юрра юрласа параҫҫӗ», тенине илтсен
куҫ шывланчё. Ачи вал, Ванька, ҫын чунне ҫемҫетме пӗлет-ҫке. Тавах тата пире хисеп тунӑшӑн. Вӑт ҫапла пурӑнатпӑр: пёр алӑра — ҫӗр
ҫӑкӑрё, тепринче — чун кантармӑш ҫӑкӑрӗ. Пӗри тепринчен тутлӑрах,
— тесе вӑл купӑсне шаккаса кӑтартрё.
Ёҫӗнче хастар та вӑйлӑ, ташӑ-юрӑра ҫепёҫ кӗвӗллӗ кӳршёме хамӑр
Карачӑмкассинче кӑна мар, ялта та, колхозра та, таврара та ваттивӗтти Ш ахалккӑ Хӗветӗрӗ тесе чёнет. Уншӑн вӑл кӳренмест. Ашшӗ
унӑн Ш ахалов хушаматпа ҫӳренӗ. Анчах та Ш ахалккӑ хушма ятхушамат ӑҫтан тата мӗнле тухса кайнине пӗлекенӗ юлман та пуль.
Уйра ҫёр виҫмелли икӗ метрлӑ-утаслӑ шагалкӑран тухнӑ-ши, текенсем пур. Эпё те ҫаплах шухӑшларӑм.
— Хам виличчен чӑнлӑхне уҫса парса хӑварам-ха, — кӗлеткери
мӗнпур пиҫӗ мускулёпе чӗтренсе илчӗ вӑл. — Вӑя ҫёнёрен тёрӗслесе
пӑхатӑп-ҫке. Мухтанмастӑп, ҫапах та хама хам хавхалантарса паттӑрланатӑп. Вӑй вӑл — ҫирӗплӗх, ҫёнтерӳ, этем илемӗ те. Вӑт ҫапла ман
атте те пёринче Нурӑс хыҫёнчи Малти Иш ек ҫывӑхне вӑрмана кайнӑ.
Иккӗн — ҫырма леш енчи Кавӗрле Еххӗмчпе. Вӑрман хуҫи, Шахалов
хушаматлӑскер, кӗрешме, тупӑшма, аташма-ашкӑнма юратнӑ. Ку чарусӑр, вёсен шучёпе кӑштах хӑналаннӑ хыҫҫӑн, Хурӑнсур Ҫармӑс чӑвашӗсене ҫапла сӗнет: «Кӗрешсе мана ҫӗнтерсен, тӳлевсӗрех тиеттерсе
яратӑп хыр каскисене». Кавӗрле пичче каласа панӑтӑрӑх, икё пӑхаттир тытӑҫса ӳкеҫҫё, Ҫавал ҫыранӗнчи хӑйӑра пӗлӗте ҫити вӗҫтереҫҫё.
Атге вӑрман хуҫине виҫҫӗ ҫавӑрса ҫапать. Ҫавӑн хыҫҫӑн вӑл йывӑҫлӑ
та, ҫӗнӗ хушаматлӑ та — Ш ахалов пулса юлать.
М икула мучи вӑрҫӑран таврӑнаймарё. М ӑшӑрӗ, чул пек кӗлеткеллё Вера акка, пӑхса ҫитёнтерчӗ Хёветӗрпе М аня ятлӑ йӑмӑкне.
Ывӑлне авлантарчё, хӗрне качча пачӗ. Хёветёрсен К айӑк-Радик ятлӑ
ача ӳсрё. Ачаранах купӑс калама, ашшӗ хыҫҫӑн тракторпа, комбайнпа
ёҫлеме вӗренчё.
— Уй кӗвви те маншӑн хӑлхара ак ҫак купӑс кӗвви пекех янӑрать. Ёҫрен ӗшенсе таврӑнсан та, ӑшран тухмасть вӑл. Пӗр кана чупса
тухатӑн та вара клавишсем тӑрӑх, пушшех чун уҫӑлса каять. Хайхи
«Ҫӑкӑр» сӑвӑ аса килет. Иван Константинович клубсенче, акатуйсенче вулаканни. Ҫав сӑваран юрӑ ӗнӗрлекелесе аппаланса ларап вара.
Ак ҫапла:

Чӗлле эп тытатӑп
типтерлӗн.
Вӑл — ҫӑкӑр.
Ун ячӗ ҫӳлте.
Хӗвел пайӑрки пек
хӗлхемлӗн
Куҫать ун ӑшши ман ӳте.
Хӑйӗн утмӑл ҫулӗнче хура-шурне ытлашшипех курса тӳснӗскер,
йывӑрлӑхра пурпӗрех нихҫан та каска айӗнче выртнӑ пек майланса
выртман, пуҫа кулӑпа, юрӑ-кӗвӗпе ҫӗкленӗ тур лашапа та, хурҫӑ угла
та чупса пурнӑҫ ҫулне такӑрланӑ вӑйлӑ арҫын ӑшӗнче илемлӗх туйӑмӗ
пӗтменшӗн чунтан савӑнтӑм.
— Иван Константинович клубра чуна уҫнӑ хыҫҫӑн тата нумайрах пурӑнас килсе кайрӗ. Кӑмӑл ҫӗкленсен, кӑмака та ташланӑ тет те.
Эпёр те маххӑ памӑпӑр-ха, — тесе вӑл хуткупӑсне вӑрӑммӑн туртса
ячӗ.
Каярахпа кун пирки Иванова хӑйне каласа патӑм та, вал, пёр
кулмасӑрах:
— Кӑмӑла кӑмӑл уҫать ҫав, — терӗ. — Кӑмӑллӑ ҫын ӗҫне те
кӑмӑлтан тӑвать. Эпӗ ӗнтӗ ӑна хам ӗмӗрте пит лайӑх ӑнланса ҫитрӗм:
ҫын ҫӑкӑрпа ҫеҫ тутӑ пулманнине те, унӑн хырӑмӗ кӑна мар, чунчӗри те ялан выҫса, йӑшкаса тӑнине те.
Федор Николаевичран пӗр ҫул кӑна кёҫӗнскерӗн, паллах, курнитӳсни сахал мар. Пеней ҫулӗ ҫине Иванов та хӑйӗн ҫавра ҫӑкӑрне
курӑмлах кустарса тухнӑ ӗнтӗ.
Сӑмах кунта ҫыннӑн юратнӑ ӗҫӗ, унӑн пурнӑҫри вырӑнё ҫинчен
пырать. Ҫак виҫӗ тӗслӗх, виҫӗ танлаштару вӑл ӑс-хакӑл ҫӑкӑрне алла
ҫавӑрса тытса чӑн-чӑн ҫӗр ҫӑкӑрӗпе пӗрлех чи ҫӳле ҫӗкленине кӑтартса парать. Паллах, Алексей Воробьев пек ҫӗрӗҫ ӑсти пулса, Федор
Анисимов пек техникӑпа маҫтӑрла ӗҫлесё хӑй аллипе ӳстереймен
Иванов тулли пучах. Анчах унӑн та шӑпа сӗтелӗ ҫинче ҫав тулли
пучахах ҫитӗннӗ. Вӑл та пурнӑҫ каҫалӑкне ял ҫыннисемпе пӗрлех
хавхаланса тытнӑ. Нуши-терчӗ те умне пӗрешкелех татӑлса аннӑ.
Инкек-синкекӗ никама та аякра тӑратса хӑварасшӑн мар иккен. Турри кашниех хӑйённе парать пулас: ыррине те, усаллине те.
Уксак ура Ванькӑна мӗн пӗчӗкрен тарӑхтарнӑ. Чупу-вӑйӑра ытти
ачасенчен юлнишён вӑрттӑн мӗн чухлӗ йӗнӗ пуль. Ялти тулли мар
вӑтам шкултан вӗренсе тухнӑ тантӑшӗсем кӳршӗри Уравӑша сумка
йӑтса ҫӳреме тытӑнсан, пушшех чунё кӳтнӗ унӑн. Ванька вӗсемпе тан
куллен каллӗ-маллё вунӑ ҫухрӑм ҫӳреймен. Унӑн та малалла вӗренес
килнӗ. Ҫав ӑнтӑлу вара ӑна Ҫӗрпӗве илсе ҫитернӗ. Библиотека техни
куме ачапа килӗшнӗ. Чӑвашсен ватӑ хулинче вӑл кӗнеке тӗнчин алӑ-

кне хӑюсӑррӑн уҫса кёнӗ. Кӗнеке уншӑн ӗмӗрлӗхех пурнӑҫ тупри пулса юлнине тӳрех ӑнланайман-ха ҫамрӑк. Чун туртӑмӗ ҫеҫ иксӗлмен.
Пулас интереслӗ ӗҫе кунран-кун, ҫултан-ҫул юратас килсе пынӑ.
Вӗрентекенсен ӑслӑ сӑмахӗ ӑна татах та хавхалантарнӑ. Диплом илсе
яла таврӑнсан, ӗмӗтлӗ кӑмӑл хӑрӑк турат пекех шартлатса хуҫӑлнӑ.
Ҫӗрпелте библиотека уҫма ирӗк панӑ хучӗ те пур ӗнтӗ, анчах ун
валли ҫурчӗ ҫук. Ку вӑл 1952 ҫулта пулнӑ. Ҫӑмӑл вӑхӑт мар. Вӑрҫӑччен те ялта клуб таврашӗ пулманран, культура ҫурчӗ пирки шутлама
та май килмен ҫӗрпелсен. Хӑйсем те Хурӑнсур Ҫармӑса ҫӳренӗ. Ҫармӑссен колхозӗ пуянрах пулнӑ-ши е хуҫисем мал ӗмӗтлӗрех пулнӑ,
вӗсем хӗрӗх пёрремӗш ҫултах районта ҫук пысӑк клуб лартнӑ, унӑн
тӑррине те витнӗ, анчах пӗтерсе туса ҫеҫ кӗреймен. Фронтран таврӑннӑ
арҫынсем вӗҫленӗччӗ шалти ӗҫсене. Пы сӑк залшӑн, анлӑ сценӑш ӑн
Ш упашкар артисчӗсем те ырлатчӗҫ. Ҫӗрпелсен ун вырӑнне чиркӳпе
шкул пулнӑ. Чиркӳне вӑтӑрмӗш ҫулсенче хупнӑ. Ял халӑхӗ пӗрле
пухӑнса калаҫма, кино е спектакль курма «Мӑн шкул» текен вӑрӑм
ҫурт коридорне те пухӑнкаланӑ.
— Ун чухнехи чухӑн пурнӑҫа аса илес килмест, — ассӑн сывласа
ярать те Иван Константинович, типтерлӗ хура ҫуҫне меллӗн каялла
шӑлать, ҫав хушӑра унӑн ҫырӑрах куҫӗ уҫҫӑн ҫиҫсе илет, тӑрӑхларах
питҫӑмартисем ҫинчи йӗрӗсем пушшех тарӑнланса туртӑнаҫҫӗ. — Тепӗр
тесен, асӑнмасӑр та чун чӑтмасть. — Тӑрса вӑл алӑкӑн-тӗпелӗн утать,
ыратакан ури ҫине йывӑррӑн пусать. — Темле хӑюлӑх ҫитернӗ-ҫке,
тем хистенӗ мана ялта библиотека уҫмашкӑн.
— Ҫӑмӑлах килмен апла?
— Ҫӑкӑр ҫиме пӗлсессӗн, ҫӗҫӗ тытса касма та пӗлес пулать, тетчӗҫи-ха. Ирӗксӗрех, хама хисте-хистех, чупма пуҫларӑм. Вӑрнартан килсе
туса парасса кӗтмелле-им? Колхоз председателӗн, конюхсен хура «мунчисӗр» руҫне, урӑх пушӑ пӳлӗм ҫук. Кайрӑм шкула. Директор патне.
Аверкий Осипович килӗшнӗ пекех. Классене хӗссех вырӑн тупма
шантарать. Анчах... ирӗк кирлӗ. Ш упашкара ҫул тытрӑм. Ҫутӗҫ министерствинче хамӑр ял ҫыннине Отачкина шыраса тупрӑм. Анато
лий Степанович министр заместителӗнче ӗҫлетчӗ. Ыйтӑва татса пама
пулӑшрӗ вӑл. Ҫунат хушнӑ пек вӗҫсе килтӗм вӗт яла. Ҫавӑн хыҫҫӑн
Осипов мӑн хурӑн ҫумӗнчи пёр класс ҫуртне, Нягасен тахҫанхи кивӗ
пӳртне, библиотека валли уйӑрчӗ. Ял Совет ӗҫтӑвкомӗ шкапсем тупса пачӗ. Авалхи чиркӳ лапамӗнче ҫапла эпӗ те хамӑн ӗҫлесе илнӗ
ҫӑкӑра ҫиме пуҫларӑм, ял халӑхне те ӑс-тӑн ҫӑкӑрне ҫитерме тьпӑнтӑм.
— М ӗнлерех халь, тутӑ-и вара эсир?
— Иван Константинович, ӑшшӑн кулса илнӗ май, ҫапла каласа
хучӗ:
— Хама илсен, тутӑ пекех. Ял халӑхӗ... Вӑл та тутах пулма кирлӗ.
Таврари ялсемпе танлаштаратӑп та... Туҫи-ҫармӑссемпе сӑрьелсем те,

хирпуҫсемпе уравӑшсем те, элменсемпе пӑваяльсем те... ӑс-тӑн апачӗпе ытлашши тутах мар пек туйӑнать.
— Сирӗнтен юларах пыраҫҫӗ апла вӗсем?
— Ҫаплах. Илемлӗх тӗнчин алӑкне яриех уҫаймаҫҫӗ.
Аса килсех кайрӗ, хӑйне Суворов ячӗпе хисепленекен колхоз
председательне суйласан, Георгий Ильич, «Янгорчино» ҫыннисене
вунӑ ҫул ытла ырлӑхра усранӑ хуҫалӑх ҫынни, туҫи-ҫармӑссемпе витере пухӑнса калаҫрӑм, ун хыҫҫӑнах шкул тума пуҫларӑм, тенӗччӗ.
Ҫирӗммӗш ӗмӗр вӗҫӗнче те культурӑпа ҫут ӗҫ керменӗсемсӗр ушкӑнла
хуҫалӑх кама кирлӗ-ши, камшӑн тытӑнса тӑрать-ши? Андреевӑн халӗ
унта, халӑх культурине Ҫӗрпел-Хурӑнсурти пек ҫӗклес пулсан, тепӗр
пурнӑҫ ҫаврӑмӗ тумалла.
Кун пирки аса илтерсен, Иван Константинович ман ҫине чеен
пӑхса илчӗ те:
— Улӑхра та талккишпех ҫырла ӳсмест, вӑрманта та анлӑшӗпех
кӑмпа ҫук, — терӗ. — Тепӗр чухне тата пурри те типет е усал ҫын ури
айне пулса таптанать.
Ку танлаштарӑва вӑл эгемӗн пултарулӑхӗ пирки аса илтернине
туйрӑм. Хуравне те хӑй ҫийӗнчех тупрӗ:
— Пӗлетӗп, асӑннӑ ялсенче те халӑхталанчӗсем нумайччӗ. Мӗншӗн
пусӑрӑнчӗҫ, мӗне пула ҫӗкленеймерӗҫ вӗсем. Мӗн пирки хӑйсемпе
пӗрле колхозӗсене те пурнӑҫ хӳрине хӑварчӗҫ пуҫлӑхӗсем. М ӗншӗн
халӑхӑн ӑс-хакӑлне те пылчӑка таптарӗҫ ҫав хуҫасем...
— Художник чунӗ пулман^гтуль вӑл пуҫлӑхсен.
— Эпӗ те ҫаплах шуглатӑп. Ӑнӑҫсӑр хуҫасем лекнӗ пирӗн куршӗсене. Районта, республикӑра тата сахал пулнӑ-и унашкаллисем...
Кулянмалли тӗслӗх ӗнтӗ ку. Пӗрисем пурнӑҫ урхамахӗ ҫинче хӗвел
куллиллӗн савӑнса кӗрлеттернӗ чухне теприсен паянхи кун та тимӗр
ш апа кӳлнӗ хӑлтӑр-халтӑр урапа ҫинче тунсӑх куҫҫульне шӑлса пымалла-ши?
— Халӗ пӗр чир пур обществӑра. Мӗн пур айӑпа Сталин саманипе
Хрущев-Брежнев вӑхӑчӗ ҫине йӑвантарасси. Аялтан пуҫласа ҫӳле ҫитичченех пӗр юрӑ юхать. Анчах ҫакӑ, ман шутпа, ытлашши тӗрӗсех мар
пек. Паллах, пур, питӗ пысӑк айӑп пур ҫӗршыв пуҫӗнче тӑнӑ ҫав
ҫынсен. Аслӑ вырӑнта вӑрах ларсан та, ӑслах пулса ҫитеймен пуль.
Тӗрӗссипе илсен, айӑпӗ ытларах — хамӑрта. Хамӑрӑн юлхавлӑхра,
хамӑрӑн хуравсӑрлӑхра. Ш утлӑр-ха, эпир, мӗн, урӑхтӗнчере, урӑхла
системӑра пурӑннӑ-им? Е пире генсексем, премьерсем килсе туса
панӑ-ши ҫак ырлӑха? Мускавран та, Шупашкартан та, Вӑрнарган та, —
аллипе тӳпенелле кармащса кӑтартрё Иванов, — ҫӳл тӳперен те тур
мучи пӑрахса паман. Хамӑр вӑйпа, хамӑр пуҫпа ҫӗкленӗ халӑх пурнӑҫне, халӑх культурине.

Иванов ял культуришӗн ҫанӑ тавӑрса ӗҫлеме пуҫланӑ вӑхӑтсене
аванах астӑватӑп та, ҫавӑнпа унӑн сӑмахне витӗмлӗ лайӑх тӗслӗхсемпе
ҫирӗплетме ҫеҫ пултаратӑп.
Хурӑнсурти Петр Ковский патне мана хамӑн йысна пулнӑран ҫеҫ
мар, урӑххи ытларах туртатчӗ. Ун ӑшёнче темле ӑнланса илмелле мар
ытарайми илемлӗх вӗресе тӑратчӗ. Фронтран аманса таврӑннӑскер,
вӑл орденпа медальсем ҫакнӑ кительпе ҫӳретчӗ. Ял Совет секретарӗнче, клубра ӗҫлерӗ. Сӑвӑ-калав ҫыратчӗ. Хаҫатсемпе туслӑччӗ. Грам
мофон яратчӗ, купӑс ӑста калатчӗ. Детекторлӑ приемникрен пуҫласа
батарейӑсемпе ӗҫлекен сасӑллӑ пысӑк приемник таранах пурччӗ ун.
Ф отопа хытӑ кӑсӑкланатчӗ. Кӗнеке нумайччӗ. Кӑвакарчӑн, кролик,
йытӑ усратчӗ. Пахчинче, пӳртӗнче тем тӗрлӗ чечек ӳсетчӗ. Кӑмӑлӗ пит
уҫӑччӗ. Кулли тата. Ҫавӑнпах пуль пӗрмай вулакан, нумай пӗлекен,
тем тӗрлӗ ӗҫпе те кӑсӑкланакан ҫак ырӑ кӑмӑллӑ ҫын патне ял ачисем
кӑна мар, ҫӗрпелсем те тӑтӑшах ҫӳретчӗҫ. Ковскисен пӳрчӗ нихҫан та
ҫынран пушӑ тӑман. Ҫав хавас ачасем, каччӑсем хушшинче эпӗ Иван
Константиновича (ун чухне вӑл Ванькӑччӗ) та час-часах кураттӑм.
Петр Ковскин «ялти университечӗ» хыҫҫӑн пирнеш кел ш ёвёрккесенчен чылайӑшӗ культура ӗҫне, литературӑна, музыкӑна, радио-фото
ӗҫне юратма хӑнӑхрӗ. Иванов пурнӑҫӗн тёп йёрё те Хурӑнсурти ҫав
интереслӗ килпех ҫыхӑннӑ. Ун пирки вӑл хӑй ҫапла ырӑпа асӑнать:
— Петр Ковский пире ӑс-тӑн ҫӑкӑрӗн чӗллине мӗнле касса, хӑш
алӑпа тытса ҫимеллине чи малтан вӗрентрӗ.
Алӑра ӗҫ пултӑр, пуҫра ӑс пултӑр тенӗ пекех, Иван Константино
вич та библиотека пуянлӑхне ял ҫыннисен кулленхи пуянлӑхӗ туса
хурассишӗн вӑхӑтне те, вӑй-халне те хӗрхенмерӗ. Нягасен кивӗ пӳртӗнче
культура вучахӗ чӗрӗлчӗ. Пурӑна-киле библиотекӑна колхоз правленийӗ ҫумне куҫарчӗҫ. Ку вӑхӑталла ӗнтӗ И ванов районта палӑрма
пуҫланӑччӗ. Коммунистсем ӑна хӑйсен ретне илчӗҫ.
Студентсем каникула килсен, вулав пӳлӗмӗ пушшех чӗрӗлетчӗ.
Ял культурин штабӗ пекехчӗ. Хӑйӗнчен икӗ ҫул кӗҫӗнрех Ваҫкӑ Ро
манов пӗррехинче юлташне калать:
— Шутласан, тем те тума пулать, Ванька. Анчах пӗлӳ ҫитмест
пирӗн яш-кӗрӗме. Унсӑрӑн нимле ырӑ малаш лӑхта курмастӑп эпӗ.
Вӗренекен нумай пирӗн ялтан, тульккӑш специальнӑҫӗсем вёсен хуларисем-ҫке. Эс правленире, партбюрора хускат-ха ҫак ыйтӑва. Ямалла
пирӗн ҫамрӑксене институтсемпе техникумсене. Хамӑрӑн стипендиатсем туса. Халех.
— Ху вӗренсе килмесӗр пулмасть пуль, — тет Иванов. — Халлӗхе ку ыйту — манӑҫнӑ ыйту. Калаҫнӑ эпӗ. Укҫа ҫук, теҫҫӗ.
— Мана хамӑр колхоза ямасан?
— Илсе килетпӗр. Эс ют ялшӑн ҫуралман. Хамӑр колхоза ҫӗклемелле. Хамӑр ҫынсене ҫӑкӑр ҫитермелле.

Чӑн та, Романовӑн малтан урӑх районта агрономра ӗҫлемелле
пулса тухрӗ. Ҫавӑн чухне Иванов, ялти ятлӑ ҫынсемпе, коммунист семпе канашласа, тепӗр кӗрешӗве тухрӗ. Тӑрӑшни харама каймарӗ.
Ваҫкӑ тусӗ тинех тӑван ҫӗр ытамне лекрӗ. Ҫамрӑк агроном ӗҫе ҫӗр
карттинчен, пусӑ ҫаврӑнӑшӗнчен, ҫӗр пулӑхлӑхӗнчен тытӑнчӗ. Курать
халӑх: ачи пултарать. Ун чухнехи председатель Матвей Кузьмич та
калать: «Ватӑлтӑмӑр пулас эпир, вӑй-хал та, пӗлӳ те ҫитмест. Малашлӑх сирӗнте». Ҫапла 1959 ҫулта колхоз тилхепине ҫирӗм пиллёкри Василий Романова тыттараҫҫӗ. Иванов ун чухне парторганизаци
секретарёччё.
— Мана Иван Константиновичпа ӗҫлеме ҫӑмӑлччӗ те, йывӑрччӗ
те, — аса илет халё Василий Игнатьевич, «Болыиеторханский» совхо
за ертсе пы раканскер. — Тӳрре тухасш ӑнччӗ, ултава юратмастчё,
канӑҫсӑрччӗ. М ан куҫран пӑхса пурӑнмастчӗ. Пӗрмаях мӗн те пулин
шухӑшласа кӑларатчӗ. — Ш ап-ш урӑ шӑлӗсене кӑтартса туллин кулса илет те вӑл ӗнсине кӑтӑрт-кӑтӑрт хыҫать. — Алтӑратсах ҫитерчӗ
пӗринче.
— Клуб пирки мар пуль? — аса илтертём эпё.
— М анман-и эс те ӑна.
— Ӑҫтан манӑн ӗнтӗ ҫав хӗрӳ вӑхӑта.
— Ху та эс ман хыҫҫӑн колхозри комсомол организацине ертсе
пыгӑн-ҫке. Хӗрӳ ҫулсемччӗ, — куҫран тӳррӗн пӑхрӗ Романов. — Иксӗр
те пӗр урапа ҫинчехчӗ. Сирӗн чи малта культура урхамахӗ чупатчӗ.
— Сирӗн хӑвӑрӑн та чи малта марччӗ-и ҫав урхамах?
— Тӗрӗс. Ял культури мана хама та нумай шухӑшлаттарнӑ. Сирӗн
ял клубне утма та намӑсчӗ. Хамӑрьялсем: «Ҫак ачана мёншӗн колхоз
ҫӑкӑрне ҫитеретпӗр-ши эпир», — тесе калассӑнах туйӑнатчӗ. Анчах...
хуҫалӑхӑн кӗсйи пушӑ, йывӑҫӗ, кирпӗчӗ, цеменчӗ ҫук. Витесем те
йӑхтӑр-яхтӑр. Патшалӑхӗ тыррине, ашне-сӗтне ытларах та ьггларах
ыйтать. Ванька клуб тутарасшӑн ҫунтарать, коммунистсен пуҫлӑхӗ
те, вӑл партбюро ларӑвне клуб тӑвас ыйтӑва лартать. Вӑрҫса-ҫапӑҫса
тенӗ пек йышӑнса хӑвартӑмӑр.
— Тӗрӗс турёҫ вӗт коммунистсем?
— Хам та пӗрлех сасӑланӑ вӗт. Йышӑнтӑмӑр — турӑмӑр. Клуб ҫеҫ
те мар — чӑн-чӑн Культура керменӗ. Укҫине те тупрӑмӑр. Астӑватӑни махорка, кантӑр, хӑмла, тырӑ, сысна ашӗ колхоза пуйтарнине?
— Астӑватӑп. Иван Константиновича ҫав ҫулсенче Ёҫлӗх Хӗрлӗ
Ялав орденӗ те пачӗҫ.
— М ӗншӗн, тетӗн пуль? Колхозниксене пуйтарма пулӑшнӑшӑн,
ял ҫыннисене ӑс-хакӑл апачӗпе тӑрантарнӑшӑн. Парторгӗнче те пултаратчӗ, культура енӗпе те хӑех ӗлкӗретчӗ. Вулакансен конф еренцийӗ, диспут, тӗлпулу, спектакль, концерт, лекци... Мӗн кӑна
йёркелеместчӗ пуль. Хальхи партком секретарӗсем штатра тӑраҫҫӗ,

нумай укҫа илеҫҫӗ. Анчах вӗсем ӗҫне ун чухнехи чухлӗ тӑваймаҫҫӗ.
Ивановсем ахалех ӗҫленӗ халӑхшӑн, библиотекарӗн сакӑрвунӑ тенкишӗнех. Халь тӳлевсӗр утӑм та тумаҫҫӗ. Штачӗ хушӑнать — ӗҫӗ
хавшать. — Вӑл пуҫне пӑркаласа илет те малалла калать. — Аслисен,
ваттисен йӑли-йӗркине пӑсмасӑр кивӗ юрра та ҫӗнӗ кӗвӗпе ҫӗнетсе
пытӑмӑр-ши.
— Кашни ӗҫӗн хӑйӗн кӗвви мар-и? Ун чухнехи сирӗн дуэт янӑравӗ халӗ те тамалмасть, вӑйланса пырать.
Василий Игнатьевич пурне те асӑнасшӑн мар пулас, аллипе сулать:
— Ҫитӗ-ҫке. Мӗн тума май килнине туса хӑварнӑ. Пӗччен мар.
Ушкӑнпа. Мирпе.
Каллех Романов сӑмахне илсе кӑтартас килет.
— Культура ҫуртӗнче икӗ оркестр йӗркелерӗмӗр, — аллисене
дирижер пек сарса вылятать. — Пӗри — ҫамрӑксен. Ю рӑ-ташӑ валли.
Тепри — параднӑй. Уявсем валли. Масар ҫумӗнчи П алӑк патӗнче
хамӑр ял ачисем йӗс инструментсемпе вӗрсе каланӑ хурлӑхлӑ кӗвӗ
Аслӑ Ҫӗнтерӳ уявне пухӑннӑ ҫынсен куҫӗсенчен ш ӑпӑр-шӑпӑр куҫҫуль юхтарчӗ. Аванччӗ оркестрӗсем. Тепре ҫӗнетсе ямаллах.
— Кашни вӑхӑтӑн хӑйӗн илемӗ пур ҫав.
— Эх, иртнӗ куна хунарпа шырасан та тупаймӑн халь. Анчах
та... — Аса илет Романов. — Иртнӗ кунсен ӑшши халё те ӑшӑтать
мана, мана ҫеҫ-и, ял ҫыннисене те. Пӑнтӑх вӑхӑт тесе лӗпӗртетсе
кӗрсе кайрӗҫ те карма ҫӑварсем, халӑха тӗппипе пӑтратса ячӗҫ.
Ёлӗкхи пек чун хавалӗпе ӗҫлеме чӑрмантаракан хунаса кайрӗ. Карма
ҫӑвар вӑл — ҫынна вӗрентекен — нихҫан та халӑхшӑн, патшалӑхшӑн
ҫунман, ытларах хӑйшӗн ӑшталаннӑ. Усси пулман унран. Ялан халӑх
ӗнси ҫине хӑпарса ларса ун сӗткенне ӗмме, ырлӑхра ҫухӑрса чапланса
юлма хӑтланнӑ. Ман ҫакна ҫеҫ палӑртас килет: яла пӗтермерӗмӗр,
ҫамрӑксене хамӑр ҫумра сыхласа хӑвартӑмӑр. Ҫав пысӑк та кӑткӑс
ӗҫре пире, хуҫалӑх гтуҫӗнче тӑракансене, ял интеллигенцийӗ нумай
пулӑшрӗ. Пӗррехинче пирӗн пата Мускав, Ленинград, Ярославль,
Иваново, Ш упашкар ҫыравҫисем килнӗччӗ.
— Мана та халӗ ун чухне Ю рий Грибов калани аса килчӗ, —
пӳлтӗм эпӗ хӗрсе кайнӑ Василий Игнатьевича. — Ҫӗрпелте имлӗ
сӑмаха, кӗнекене, музыкӑна, юрра-ташша юратаҫҫӗ. Вёсен — районти чи лайӑх библиотека, — терӗ паллӑ писатель-публицист тёлпулу
хыҫҫӑн.
— Ку тӗрӗсех. Иван Константиновичӑн библиотеки — ял ҫыннисен ӑс-тӑн вучахехчӗ ӗнтӗ. Мускавсемте, шупашкарсем те, вӑрнарсем
те ҫулсерен ырӑ енчен ҫеҫ палӑртнӑ ун ӗҫне. Вунӑ ҫул республикӑри
чи лайӑх библиотека ятне тытса тӑнӑ. Хӑйне ӑна Культура министерствипе Вӑрнар районӗн Мухтав кӗнекине кӗртнӗ. Грибова ял ҫынни-

сем литература ҫинчен пит хӗрӳ калаҫни уйрӑмах кӑмӑла кайнӑччӗ.
«Акӑ ӑҫта вӑл чун ачашлӑхӗ, кӑмӑл ҫепӗҫлӗхӗ, сӑнар эрешӗ, пурнӑҫ
сӗткенӗ», — тесе кӑна хӑпартланса ҫӳренӗ. Нина Дмитриева вуланӑ
сӑвва епле тӑнларӗ? Хурӑнсур ачи, ялти учитель Калистрат Воробьев
шӑрантарнӑ сӑвви ӗнтӗ, чӑнах та, янравлӑ-ҫке, кӑмакаран тин кӑларнӑ
ҫӑкӑр пекех ӑшӑ та тутлӑ:
Сана эп пуҫ таятӑп, ҫӑкӑр.
Санран асли, чӑнах та ҫук.
Эс — халӑх вӑйӗ, халӑх тарӗ,
Эс — йывӑр, канӑҫсӑр ӗҫҫи,
Эс — ҫӗр-аннемӗр пархатарӗ,
Эс — кил ӑш ш и, сӗтел хуҫи.

Пурнӑҫ палӑкӗ
Романовпа пӗрле ӗҫленӗ, ялта пӗрле пурӑннӑ вӑхӑтрах эпӗ пӗр
уйрӑмлӑх асӑрханӑ. Унра хӑйӗнче хӗрӳлӗх туйӑмӗ иксӗлмиччӗ. Ӑшӗнче
илемлӗх вут-хӗмӗ кӗрлесе тӑратчӗ. Ҫав хӑват, ҫиеле сиксе тухса, такама та ҫавӑрса илме пултаратчӗ. Хӗрӳ чунлӑ пуҫлӑх ял халӑхне те
ҫавна пулах анлӑ уҫлӑха илсе тухрӗ пуль — пуянлӑхпа илемлӗх уҫлӑхне. Ял халӑхӗн тирпейлӗ йӑли ҫинче тымарланса никӗс ярса вӑл,
Ивановсем пулӑшнипе, Культура керменне купалама пултарчӗ. Ӑна
вӑл, паллах, пӗччен туман. Ҫав ырӑ ӗҫӗн пуҫаруҫи, ертӳҫи пулнӑ.
Вёсен тӗп шухӑш-тӗллевӗ культура ыйтӑвӗччӗ. Мӗншӗн тесен ӑсхакӑл аталанӑвӗсӗр, ӑшри ырӑлӑх туйӑмӗсӗр, чун-чӗре илемӗн пуянлӑхӗсӗр ҫь1н — чухӑн чунлӑ ҫын. Ёҫне те чун хавалӗпе тумасть вӑл,
ҫемйине те тӑрантарса йӗркеллӗ усраймасть, хӑй эртелӗн чысӗшӗн те
ҫунма пӗлмест, патшалӑх умӗнчи тивӗҫне те манать. Унашкал тӑрпалтайӑн йӗрке-тирпей, ят-сум, хисеп ҫук. Ҫавӑнпа ӗнтӗ ӗҫ ӑнӑҫлӑхӗ те
пултӑр, воспитани шайӗ те ҫёклентӗр, хамӑр чӑваш халӑхӗн ячӗ те
янӑратӑр тесе ӗҫлесе пынӑ. Романов нумай ӑшталанчӗ, ҫамрӑклах кӑвакарчӗ те ял культурине ӳстерессишӗн. Хӑйне района куҫарсан та
уйрӑлмарӗ ҫав ӗҫрен. Хӑй хыҫҫӑн пыракан ҫамрӑксене вӗрентсе хӑварчӗ.
Георгий Ильич та колхоз урапине ҫав ҫулпах тытса пычё. Андреева
пурпёрех культура ыйтӑвӗсемпе ӗҫлеме ҫӑмӑлрах пулчӗ. Ҫирӗп никӗс
ҫинче чаплӑ кермен купалама шанчӑклӑрах-ҫке.
Культура ыйтӑвӗсене патшалӑх ку таранччен мӗнле пӑхнине
пӗлетпӗр ӗнтӗ. Ытти ҫӗре янӑ укҫа-тенкӗрен мӗн тӑрса юлнӑ — ҫавна
пӑрахса параҫҫӗ халӑха. Ҫӗршыв енчӗкӗнчи укҫан пӗр проценчӗ чухлӗ
те лекмест-ҫке культура валли. Сысна ҫури ӳстерме янӑ тӑкакран та
сахалтарах уйӑраҫҫё этеме аталантарма. Чикӗ л е т енчи вӑйлӑ ҫӗршывсем

ӗҫлекен ҫыннӑн ӑс-хакӑлне ӳстерме укҫа хбрхенсе тӑмаҫҫӗ. Пирӗн
темшбн-ҫке йӑлтах тепӗр майлӑ пулса тухать. Ҫынни ӗҫре кутёрленет, патшалӑха хушма продукт мӗн чухлӗ парать, налукне тӳлет.
Хӑйне ҫёнетсе вӑйлатмашкӑн вара ӑна каялла пуссем кӑна лекеҫҫӗ.
Ҫаратса пушӑ чунлӑ тӑратса хӑварнӑ ҫын ыйткалакан вырӑнне тӑрса
юлать. Тӗрлӗрен меценатсем, спонсорсем, шефсем шыраггарма тытӑнаҫҫӗ вара. Пулӑшакансӑр пирӗн культура пӗтме пултарать-ҫке.
Ҫавӑнпах культура фрончбн бҫченёсем — чи чухӑн ӗҫченсем.
Ҫавнашкал йывӑр тапхӑрта та ӗҫлекен ҫын ҫине чӑн-чӑн этемле пӑхма
пултарнӑ, колхозӑн пур-ҫук укҫинчен клуб, библиотека, шкул, ача
сачё, музей-галерея валли те тивӗҫлӗ пай касса илме хӑюлӑх ҫитернӗ
пуҫлӑхсем паянхи пурнӑҫ валли, ҫамрӑксем валли, паттӑрла ӗҫех тунӑ
тесе калас килет. Культура шӑпи экономика шӑпи пулнине туйса
ӑнланма пултарнӑ Романов, Андреев, Марков бухгалтер, Иванов. Ял
культур ине ҫӗклеме «Янгорчино» колхозра хуҫалӑха аталантарма уйӑрнӑ
укҫан хӗрӗх процентне тӑкаклаҫҫӗ. Ҫуллен — ҫӗр пин.
Кам ҫак пархатарлӑ ӗҫсене туман е тӑвайман, е тӑвас темен, ҫавӑ
хӑйӗн халӑхне сиен кӳнё. Халӗ те ҫавнашкал айванлӑх чухӑнлӑхӗнче
усраҫҫӗ ҫынсене унашкал пуҫлӑхсем. культурӑллӑ ҫынсем кунӗн-ҫбрён
хут ҫыраҫҫё, пӗрне-пёри вӗрентеҫҫӗ, канашлаҫҫӗ, ыйтусем сӳгсе яваҫҫӗ.
Ҫав вӑхӑтрах чылай ялта культура вучахӗ халӑх куҫҫулӗпе чӑшлатса
мӑкӑрланать. Клубсӑр, концерт залёсӗр, картина галерийӗсӗр яла пырса
кёрсен, тӳрех куҫ умне пуш сарай пек анлӑ пӳлӗмсенче культурӑланса вӑхӑт ирттерекен бюрократсен кулӑллӑ сӑнӗсем тухса тӑраҫҫӗ.
Вӗсемшӗн хӑйсене пур енлӗн аталантарма майӗсем ьгглашшипех, чунчёринче ҫеҫ ял туйӑмё ҫукрах.
Ҫапла, халӑхӑн ӑс-хакӑл шайне ҫӗклеменни хамӑрӑн пурнӑҫ утӑмнех тӑллать. Культура шайӗ чакнӑҫем ҫыннисен ӗҫ мехелӗ те хавшать, ӗмӗт хавхаланӑвб те сӳнет. Ҫавӑнпа ӗнтё романовсемпе ивановсем, культурӑпа нравственность пӗлтерӗшне ӑнланса, вӗсене ял ҫыннин чун-чӗринче, шухӑш-ёмбтёнче пёр вӗрен пек явма тӑрӑшнӑ. Астӑн апачӗ ҫыннатутлӑ ҫӑкӑр пӗҫерме, сӗтел ури авӑнмалӑх сӗт-ҫу, ашпӑш хатӗрлеме, капӑр тумланма, кермен евӗр ҫурт-йӗр лартма^ йбркелле
пурӑнса чыса ҫӗклеме пулӑштӑр, тенӗ вӗсем. Ҫав пуянлӑх алӑкне
пӗтӗм вӑйран уҫнӑ та ӗнтӗ.
Ҫавна май вунӑ ҫул каяллахи аса килет. Аслӑ Ҫӗнтерӳ уявне ял
халӑхӗ кар пухӑннӑ. Хӑнасем те йышлӑ. Ҫёрпелпе Хурӑнсур Ҫармӑс
тата Тукай питӗ паллӑ куна чыслать. Колхоз председателӗ Георгий
Ильич Андреев пурне те культура ҫуртӗнчи выставка залне чёнчё,
алӑк урлӑ карнӑ хӗрлё хӑйӑва хачӑпа касса татрӗ. Илемлӗх тӗнчи
ҫынсене хӑй патне чӗнсе кӗчӗ. Чи хумхантараканни тата ты ткӑнлаканни кунта халӗ — салтаксен сӑнёсем. Вӑрҫӑран ҫӗнтерӳпе таврӑннӑ
тӑхӑрвун икӗ фронтовик сӑнне стена анлӑшӗпе тӑватӑ рете стройри

пек вырнаҫтарса тухнӑ. Ытти стенисене ял пурнӑҫне сӑнласа паракан
картинӑсем капӑрлатаҫҫӗ.
Ял ҫыннисемпе тата Ш упашкар хӑнисемпе пӗрле художниксем
те хӑйсен ӗҫӗсене питтимлӗн, кӑсӑкланса пӑхаҫҫӗ. «Ял шуҫӑмӗ» ушкӑн
пуҫлӑхӗ Николай Карачарсков, Виктор Немцев, Элли Юрьев, Павел
Григорьев-Савушкин, Валерий Семенов ыйтусем ҫине хуравлама
ӗлкӗреймеҫҫӗ. Ҫак художниксем ӳкернӗ-ҫке вӑрҫӑпа ӗҫ паттӑрӗсен
сӑнӗсене, ял пурнӑҫӗн интереслӗ саманчӗсене.
Тепӗр икӗ ҫултан «Янгорчино» колхозра «Третьяковка» уҫӑлчӗ.
Чӑвашра ялти пӗрремӗш галерея! Унӑн директорӗ пулма Иванова
шанчӗҫ. СССР Художниксен союзӗ ҫӗрпелсене вӑтӑр картина парнелерӗ. Ҫавӑн саккунлӑ хутне Карачарсков савӑнӑҫлӑ самантра Иван
Константиновича пачӗ. Чӑваш художникӗсем те колхозниксем умӗнче парӑма юлмарӗҫ.
Н. П. Карачарсков Ҫӗрпел йӗтемӗ ҫинче ӳкернӗ «Чӑваш уйхирӗнче» картина тӗнчипе сарӑлчӗ. «Янгорчино» колхоз ҫыннисен
сӑнӗсемшӗн Николай Прокопьевича СС СР Художество академийӗн
кӗмӗл медальне панӑччӗ. «Ял шуҫӑмӗ» ушкӑнри тӑватӑ художник К.
В. Иванов ячӗпе хисепленекен патшалӑх премине илчӗ. Вӗсем Н. П.
Карачарсков, И. Г. Григорьев-Савушкин, В. JI. Немцев, В. С. Семе
нов — ҫӗрпелсен «хисеплё колхозникёсем».
Колхозра тӑватӑ бригада та, шӳтлесе художниксен ушкӑнне
«пиллёкмёш бригада», теҫҫӗ.
— Хисеплӗ колхозниксен бригади пирӗн патра «пиллӗк» паллӑлӑх
ӗҫлерӗ, — тет Иванов. — Вёсем пире илем тӗнчин алӑкне уҫса пачӗҫ,
ҫӗр ҫыннипе киҫтӗк ӑстисен туслӑхне пӗр тӗвве тӗвӗлеме пулӑшрӗҫ.
Картинӑсен галерейи илем пӳлёмӗ ҫеҫ мар, ял тӗкӗрӗ пулса тӑчӗ.
Пурнӑҫ тӗкӗрӗ.
Чӑннипех колхоз историйӗн тӗкёрӗ иккен культура ҫуртӗнчи
ҫак тыткӑнуллӑ вырӑн.
Иван Константинович темиҫе кун ӗнтӗ хумхануллӑн чупкаласа
ҫӳрет.
— М ӗн пулнӑ сана, Ванька? — урока хатӗрленме пӑрахсах
кӑсӑклан са ы йтать арӑмӗ, Н ина Георгиевна. — Купӑс каласа
кӑм ӑлна уҫ.
— Купӑс-баян шухӑшӗ мар-ха ман. Хӑнасем килмелле, терӗҫ.
— «Акӑлчансем» пирки мар пуль те эс?
— Ҫавсем пирки.
— Пирӗн директор та вӑл семинаршӑн шкула ура ҫине тӑратрӗ.
Ытлах ан пӑлхан, семинарне эс мар, ронорисем ирттереҫҫӗ вӗт.
— Ман патра та пулаҫҫё ҫав. Экскурсине ют чӗлхепе йӗркелетпӗр. Каям-ха хамӑр ялти «акӑлчанкӑсем» патне.

Ҫапла вӑл апат ҫинӗ-ҫимен тухса вашлаттарчӗ, шкула ҫитсе, учительсемпе, ачасемпе калаҫрӗ, галерея ҫинчен кбскен ҫырса хӑварчё.
Акӑ, хайхи кӗтнё вӑхӑт ҫитрӗ. Районти шкулсенче акӑлчан чӗлхи
вӗрентекенсем Ҫӗрпеле килчӗҫ. Вӗсене Иван Константинович галерейӑра кӗтсе илчӗ.
— Картинӑсен галерейи тӑххӑрмӗш ҫул ӗҫлет. «Третьяковкӑра»
чӑваш художникӗсен ҫирӗм выставкине йӗркеленӗ. Галерейӑра пио
нера, комсомола, колхоз членне илеҫҫӗ. Ҫамрӑк мӑшӑрсем туй кунне
хӑйсен шухӑшне ҫырса хӑвараҫҫӗ. Эстетика урокӗсем, культура университечён занятийӗсем пулаҫҫӗ...
Янӑравлӑ ют чӗлхепе васкамасӑр ӑнлантарчӗҫ шкул ачисем. Директорӑн хушӑран ыйтусем ҫине вырӑсла-чӑвашла та хуравлама тиврӗ.
Ҫапах та пит маттур ял илемпийӗсем, пурнӑҫ илемӗ, этем хӑвачё
сӑнарлӑ искуссгвӑра мӗнле янӑранине куракансем патне аванах ҫитерме
пултарчӗҫ. Ют патшалӑх ҫыннисем килес-тӑвас пулсан та экскурсо
вод вырӑнтах пур. Ҫакӑ мар-и вӑл ял ҫыннисен культура шайӗ тата
тепӗр утӑм ҫӳлерех ҫӗкленни?
Ҫӗрпелсемшӗн чӑннипех илем эрни пулчӗ пулас ку эрне. Тепӗр
кунне Шупашкартан Карачарсковсем автобуспа ларса килчӗҫ. Н ико
лай Прокопьевичӑн ӳкерсе пӗтермен ӗҫсем пур. М ӑшӑрӗн, искусствоведени кандидачӗн М ария Андреевнан, хӑйӗн тӗп ӗҫӗ пур кунта.
«Илемлӗх тӗнчи» клубра вӑл уйӑхсерен интереслӗ занятисем ирттерет. Хальхинче те тӑватҫӗр вырӑнлӑ зал лӑках тулчё. Карачарскова ял
ҫыннисене чӑваш художникёсен республика юбилейне халалланӑ ҫӗнӗ
ӗҫӗсем ҫинчен каласа пачё, вӗсене эпидиаскоппа кӑтартса пычӗ.
Миҫе ҫул ӗнтӗ Карачарсковсем «Янгорчино» колхозра илемлӗх
тырри ҫитӗнтереҫҫӗ. Упӑшки ял ҫыннисене вилӗмсӗр сӑнара куҫарать, арӑмӗ вёсен чӗринче сӑнарлӑх туйӑмӗ вӑратать. Савӑк мӑшӑр
мёнле чун-кӑмӑлпа халӑх ҫумне туртӑннине, ял ҫыннисем вӗсене
хӑйсен ытамне ӗмӗрлёхех илнине курса савӑнать Иванов. Ҫав хутшӑнусене вӑйлатса ҫирёплетме хӑй те мӗн чухлӗ те пулин усӑ кӳме
пултарнӑшӑн ӑшӗнче савӑнать.
— Ҫак туслӑха ҫирӗплетме Георгий Ильич хӑй председательте
чухне питё вӑйлӑ пулӑшрӗ, — ҫӗкленӳллӗн калаҫать Иван К онстан
тинович. — М астерской валли пӳлӗм уйӑрчӗ, художниксене ӗҫлеме
кирлӗ майсем туса пачӗ. Пур енӗпе те пулӑшрӗ. Ҫӑкӑр-тӑвар хирехирӗҫ, теҫҫё вӗт. Кӑмӑлне кура телейё те, авӑ. Пирӗнни пек мӑшӑрлану пӳлӗмӗ Ш упашкарта ҫуккӑ пуль. Вӑтам шкул интерьерӗ, обществӑлла ҫуртсен илемӗ, Ленин площачӗ. Вёсем пурте хӗвел куллиллё,
кӑмӑл ҫӗкленмелӗх маҫтӑрланӑ вырӑнсем. Йӑлтах — «Ял шуҫӑмӗн»
ӗҫӗсем.
Эрне вӗҫӗнче «Ҫӗр пики» спектакль пулчӗ. Литературӑна юратакансен «Ентеш» клубӗ, Иван Константинович ертсе пынипе, хамӑр

тӑрӑхри ҫыравҫӑсен пурнӑҫӗпе тата ӗҫӗ-хӗлӗпе интересленсех тӑрать.
Мана та чӗнчӗҫ вӗсем. Спектакльне колхозӑн ҫӗнӗ председателӗ Ф е
дор Григорьевич Кузьмин манӑн повесть тӑрӑх хатӗрленӗ. Повеҫне
эпӗ шӑпах Карачарсковпа унӑн ӗҫтешӗсем гата хамӑр ялсем ҫинчен
ҫырнӑччӗ. Унта Костин ятпа Иванов сӑнарне те тунӑччӗ.
Спектакль умён калаҫу пулчӗ. Залра ларма вырӑн ҫитменнипе
ура ҫинче тӑракансем те нумайччӗ. Ҫавӑнтанах ӑнлантӑм: Иван К он
стантинович тӗлпулӑва тӗплӗн хатӗрленӗ. Сӑмах май каласан, вӑл
хуть те мӗнле мероприятишӗн те чунне парать. Чӑн та, повеҫе нумай
ҫынсене тӗплӗн вулаттарнӑ, уйрӑм сыпӑксене радиола та панӑ, чаваш
чӗлхи вӗрентекен М. А. Плотниковапа И. И. Захарова, Иванов ыйтнипе, ачасене повеҫ тӑрӑх сочинени ҫыртарнӑ.
Яла таврӑннӑ Микулай Караваев художник пултарулӑх шыравӗнче хӑйӗн пурнӑҫ йӗрне, сӑнарлӑ чӗлхине, мелне, тӗп темине тӑван
ҫӗр ҫинче, тӑван халӑх хушшинче тупать. Колхоз агрономӗ Венера
Пашкова уншӑн тӗнчере ҫук илемлӗ сӑнар, вилӗмсӗр юрату, ҫӗр пики
пулса тӑрать. Ӳкерӳҫӗпе ӗҫ халӑхӗн пурнӑҫӗ пӗр вучахра шӑраннине,
ӗҫри тусяӑх пӗр тымартан ӳссе ҫирӗпленнине, сӑнарлӑ искусство ӑстисем ял культурине ҫӗклессишӗн, ҫынсен тавракурӑмне аталантарассиш ӗн ҫине тӑнине кӑтартса панӑччӗ повеҫре. Еҫсем Ҫавра ҫӑкӑр
йӑхӗнчен тухнӑ ӗҫчен те пултаруллӑ, хастар ҫынсем тавра пулса иртеҫҫӗ.
Спектакльте М икулай Караваева колхоз председателӗ Хӗветӗр
Кузьмин вылярӗ. Вӑл, халӑха куҫа-куҫӑн пӑхса, ҫапла каларӗ:
— Эсир пире хӑвӑр пата тӑванла ӑшшӑн йышӑнса хӑвӑрӑн чӗрӗрсене
уҫса патӑр, ырӑ кӑмӑлӑрсене кӑтартрӑр, пире искусство тӳпине вӗҫме
хавхалантарса пытӑр. Сирӗнпе пӗрле пулнипе эпир те ҫак пуян ҫӗр
ҫинче ҫирӗп тӑратпӑр, ҫав ҫӗртен, ҫӗр ҫыннинчен сиплӗ вӑй илетпӗр.
Ҫавра ҫӑкӑр Хӗветучӗн ролӗ те питӗ ӑнӑҫлӑ тухрӗ. Иван К он
стантинович чӑн-чӑн чӑваш ватти пекех вылярӗ. Купӑсне те туртать,
шӳглеме те манмасть, ӑслӑ сӑмахне те чӗлхинчен вӗҫертмест.
— Илемлӗх хӑвачӗ ҫӗр сӗткенӗпе ӳсет, — тет вӑл ӑшӑ куҫӗпе
пӑхса. — Эсӗр, художниксем, ҫав сӗткене ӗмме, ун илемӗпе чапланма
пултарнӑшӑн темрен те хытӑ савӑнатпӑр. Тарӑн тымар ятӑр эсӗр пирӗн
ҫӗр ҫине. Унта тухӑҫлӑ ҫимӗҫ ӳстертӗр. Туслӑ пӗр кӑшӑлра пирӗн
пурнӑҫ илемӗ.
«Ентеш» клуб членӗсем Анатолий Емельяновӑн « Ят» повеҫне,
Виталий Енӗшӗн кулӑшӗсене, Николай М аксимовӑн «Синкер» романне «Тӑван Атӑл» журнала вулакансемпе пухӑнса сӳгсе яврӗҫ. Жур
нала кунта юратаҫҫӗ, ӑна нумай ҫын ҫырӑнса илет — пилӗкҫӗр аллӑ
кил валли — ҫӗр ҫирӗм экземпляр.
— Ю лашки вӑхӑтра кӗнеке вулакансен йышӗ чакса пырать, тен и н е илткелетӗп библиотекарьсем хуш ш инче, — тет И ванов
кӑмӑлсӑртараххӑн. — Пулма пултарать, хамӑр патра та сисӗнет вӑл.

Анчах та пирӗн лӑпланса ларма юрамасть. Кёнекене, журнала халӑх
хушшине сарма пӗлмелле. Литературӑпа искусство пек ҫынна ӳссе
аталанма пулӑшакан урӑхла хӑватлӑ вӑй халлӗхе курмастӑп-ха. Классиксем — воспитани шкулӗсем. Ҫав шкулсен алӑкӗсем ан хупӑнччӗр
тесен, хальхи саманара культура ҫыннисен уйрӑммӑнах ҫине тӑма
тивет. Суя, пуш хайлавсем, чӑнлӑхран аякра тӑракан искусство япалисем ҫамрӑксене ан пӑсчӑр тесен, пирӗн вӗсене лайӑх произведенисем тӗлне ҫул кӑтартмалла. Куншӑн май килнӗ таран тӑрӑшатӑп-ха.
Ҫапах та библиотека ӗҫӗнчен уйрӑлса клуб ӗҫне куҫнӑ май, малтанхи
хамӑн тивӗҫе ҫителӗклех пурнӑҫлаймастӑп.
Ку сӑмах тӗрӗсех пуль. Кунпа кун пёр пек килмест, тенӗ евӗр
унӑн та пурнӑҫӗ тумхахсӑр пулман. Усал ҫын ури айне те лекме тӳр
килнӗ. Анчах та кӑмӑллӑ ҫынш ӑн яланах пур ҫӗрте те вырӑн пур,
ҫиллесшӗн ҫеҫ пур ҫӗрте те тӑвӑр. Халӗ, Хурӑнсур клубӗн пуҫлӑхӗ
пулнӑ хушӑрах, Ивановӑн картинӑсен галерейинче те чылай тӑрӑшмалла
пулать, иккӗмӗшпе тӑваттӑмӗш бригадӑсенчи парторганизацие те ертсе пымалла, хаҫата та ҫырса тӑмалла, халӑх университечӗн культурӑпа йӑла факультетне те чӗртсе тӑмалла, ҫӗнӗ туй та йӗркелемелле,
трактор паркне те, уя та ҫитмелле, стена хаҫачӗ те кӑлармалла...
— Унашкал ҫынсем районта та пӗрре-иккӗ, — ним ӳстермесӗрех
каларӗ Иван Константинович гшрки «Ҫӗнтерӳ ҫулӗ» хаҫат редакторӗ
М. А. Васильев. — Вӗсем культура лавне ывӑнма пӗлмесӗр, хӑйсене
хӗрхенмесӗр тӑвалла туртаҫҫӗ.
Ёҫчене яланах вӑхӑт ҫитмест, теҫҫӗ халӑхра. Яланах тӗрӗс мар
пуль ку. Ҫапах Иван Константинович хӑйӗн кашни ӗҫӗ валли вӑхӑт
тупса перекетлеме пӗлет. Вӑйне, вӑхӑтне кирлӗ-кирлӗ марпа сапаламасть. Усал йӑла-йӗркепе ҫыхланмасть. Ашшӗ-амӑшӗ пекех типтерлӗ,
сумлӑ. Хисепӗ ҫителӗклех ӗнтӗ, Чӑваш АССР культурӑн тава тивӗҫлӗ
ӗҫченӗ — ялти, районти тава тивӗҫлӗ ҫын. Пӗлтёрхи ҫӗртме уйӑхӗнче
вӑл утмӑл ҫул тултарчӗ.
Умра — кану, хыҫра — хӗрӳ ӗҫ. Тепри пулсан, кануне ик алӑпах
ярса илмелле, ӗҫлесе ахальте ывӑннӑ, йӑлӑхнӑ, виличчен канлӗ пурӑнса юлас, темелле. Ҫук ҫав, канӑҫсӑр чӗре урӑхла тапать, мал ӗмӗтлӗ
пуҫ ӗҫ ҫинченех шухӑшлать.
— Пултаруллӑ, хастар ҫамраксем пирён. Анчах вёсен ӑсталӑхӗ
ҫитсех каймасть-ха. Хӑюлӑхӗ те ҫукрах. Вӗрентсе хӑварасчӗ вӗсене:
халӑхпа ӗҫлеме, халӑх вӑйне ял культуришӗн яма хӑнӑхтарасчӗ. Ытти
хӑш-пӗр ялсенчи пек такам кулачӑ пӑрахса парасса кӗтсе ларма ан
вӗренччёр. Колхоз хуҫисем — культурӑллӑ ҫынсем. Тавҫӑруллӑ, ӑслӑтӑнлӑ. Вӗсемпе алла-аллӑн тытӑнса пурнӑҫа татах пуянлатмалла, хитрелетмелле. Илемлӗх чуна савӑнтартӑр, ӗмӗте вӗҫтертӗр. Пӗрлех пуласчӗ-ха вӗсемпе, — куҫӗнчи шӗл-кӑвара сапатьте, ҫав хӗлхем ӑҫта
ӳксе вырнаҫнине тӗплӗн пӗлсе юлнӑшӑн кӑмӑлланса, куллине йӑпа17

тать. — М анӑн хамӑн ялти кашни ҫын пит-куҫӗнче кӑмӑл кулли
ташланине курас килет, ҫав ташӑ ҫеммине татах та вӑйлатас килет...
Ивановпа пурнӑҫ хавалӗ, илемӗ, ӗмӗчӗ пирки калаҫса тӑранаймастӑн. Ӗмӗтлӗ ҫын ҫунатлӑ ҫав.
Ҫу уйӑхӗн ӑшӑ кунӗ. Сад ем-ешӗл ҫеҫкере. Пыл хурчӗсен ӗҫ
вӑййине ӑмсануллӑн сӑнать Иван Константинович. Хӑҫантанпа ӗнтӗ
вӑл чунтан аппаланать вӗсемпе. Ахалех мар. Пылне те ҫителӗклех
илет. Аякра пурӑнакан пиччӗшне, йӑмӑкне, хӑйӗн ачисене парса ярать.
Ҫимелӗх те, сӑра тумалӑх та юлать. Сӗтел татӑк тӑмасть пылран.
Сиплӗхне те туять. Пӗр вӑхӑтра вӑл вар-хырӑм ыратнипе аптӑранӑччӗ.
Тухтӑрсем касас тесе сехӗрлентерсе пӑрахрӗҫ. Алла лекнӗ пёр кёнеке
не тӗплӗн вуласа тухнӑ хыҫҫӑн пылпах сывалчӗ. Ахальтен мар пыл
утмӑл чиртен сыватакан эмел тесе каланӑ пуль ҫав ватгисем.
А ш ш ӗте унӑн, Кӑнстантин Иванч, пыл хурчӗсем юратнӑ, чаплӑ
сад ӳстернӗ.
Ялтан кӑш т тӑварах, уҫӑ вырӑнта, тӑватӑ ҫил арманӗччӗ. Ҫул
хӗрринчинче Иван Константиновичӑн ашшӗ ҫӑнӑх авӑртатчӗ, Кӑнстантин арманӗ, тетчӗҫ ӑна.
— Пӗр йӑнӑш турӑмӑр эпир, — хурланса аса илчӗ вӑл. — 1964
ҫулта, яла электричество кӗртсен, юхӑнтарса ятӑмӑр та пӑсса тӑкрӑмӑр
вӗсене. Пӗрин кӳлепине хӑварнӑччӗ. Ҫавна та пулин ҫӗнетмерӗҫ.
Туршӑн та, армансӑр ялӑн илемӗ ҫук.
Ҫав вӑхӑтра хапха алӑкӗ хӑйӑлтатни илтӗнчӗ. Культура ҫурчӗн
пуҫлӑхӗ Никитин шӑхӑркаласа кӗчӗ.
— Борис Николаевич, кунталла ирт? — чӗнчӗ кил хуҫи.
Вӗсем садри ҫуллахи пӳрт умне ларчӗҫ. Сӑмахланӑ май, Иванов
баян йӑтса тухрӗ.
— Хамӑр ял юррине юрлар-и?
— Чаплантарар-ха Ҫӗрпел таврашне. Герман Лебедевпа Петӗр
Ялгир парнине халӑх умне тепре кӑларар, — терӗ Н икитин. Баян
ҫеммипе вара уҫӑмлӑн юрласа ячӗ:
Эх, Янгорчино,
Эх, Янгорчино.
Кунсерен эс вӑйланатӑн,
Ҫунатна саран пӗрмай.
Эх, Янгорчино,
Эх, Янгорчино.
Ем-ешерччёр, чечекленччёр
Хурӑнсур, Ҫӗрпел, Тукай.
Пӳртрен пуш витрепе тухнӑ Н ина Георгиевна, вӗсене пёр хушӑ
итлесе тӑчӗ те, чӑтаймарӗ:
— Тепӗр артистсенчен ирттеретӗр эсир, — терӗ. — Чӑрмантарнӑшӑн
каҫарӑр та, ӗҫ хушасшӑн сире. Мана хӑвӑртрах шыв ӑсса парӑр та

ҫӑкӑр патне чуптарӑр. Хальччен пӗҫерсе кӑларчӗҫ пуль. Пурте тутӑ
пулар.
— Мӑшӑра итлесех пулать, — тесе Иван Константинович баянне
сак ҫине лартрӗ. — Эс те, Борис Николаевич, арӑмна нихҫан та ан
кӳрентер. Пирӗн, халӑхпа ӗҫлекенсен, хушӑран тем те сиксе тухма
пултарать.
— Мӗне те пулин пӗлтерет пуль-ха ку, — кулса ячӗ Никитин.
— Хӑвӑр умпа иртсе пынӑ чухне пӗррехинче кашӑк-чашӑк шакӑртатнине илтнӗччӗ, — чеен кулчӗ Иван Константинович та.
— Тавтапуҫ. Нота тӑрӑх купӑс калама вӗрентнӗшӗн те, ырӑ канаш панӑшӑн та, — терӗ лешӗ ҫӑлран кӑларнӑ витрери шыва тутанса
пӑхнӑ май. — Ырӑ ҫыннӑн шывӗ те тутлӑ иккен. — Унтан, тем аса
илсе, каласа хучӗ: — М ана хама та ҫӑкӑр хӗстерсе пыма хушнӑччӗ-ха.
Юрать ялта ҫав пекарня пур пирӗн.
— Уншӑн Василий Игнатьевича тав тӑвас пулать, — хушса хучӗ
Нина Георгиевна. — Эпир кунта 62-мӗш ҫулта ӗҫлеме килсенех
ҫӑкӑршӑн Вӑрнара утаттӑмӑр. Вун ҫухрӑм ытла.
Иван Константинович пӑтаран сумка вӗҫертсе илчӗ, варатӑнлавне шёвӗр пӳрнипе сӑтӑрса кӑтартрӗ:
— Культура ҫурчӗпе пекарньӑна — икӗ ҫӑкӑр керменне — тунӑ
вӑхӑтра пирӗн миҫе ҫӳҫ пӗрчи кӑвакарса тухнине арӑмсемсӗр пуҫне
никам та пӗлмест.
Урама тухсан, Никитин ыйтрӗ:
— Эсир, И ван К онстантинович, час авланман, теҫҫӗ. Суймаҫҫӗ-и?
— Авланма вӑхӑчӗ те пулман пуль пирӗн. Кунӗн-ҫӗрӗн ӗҫреччӗ.
Романовсемпе ват хусаха тӑрса юлтӑмӑр. Ю рать-ха шкула ҫамрӑк
учительницӑсем кӗшӗлтетсе килчӗҫ. Ҫӗрпелпе Хурӑнсур хушшинчи
кирпӗч ҫуртра пурӑнатчӗҫ вӗсем. Ш кул ҫуртӗнче. Ҫавӑнта тупрӑм
пулас мӑшӑрӑма. Хамӑршӑнах пуянлӑх пулчӗ вӗреннӗ ҫынсене ҫаклатса юлни. Учитель вӑл, Борис Николаевич, музыкант пекех питё
сисёмлё, ача чунне те, мӑн ҫын чунне те ӑшшӑн ӑнланать, ӑна хӑй
майлӑ ҫавӑрать, хӑйне итлетгерет. Культура ӗҫӗнче вӗсемпе питӗ пӗлсе
усӑ курас пулать.
— Ӑнлантӑм сире. Тек шкултан тухмастӑп. Хамӑр пата, халӑх
патне, хӑюллӑнрах чӗнетӗп вӗсене.
Иван Константинович ҫак ҫамрӑка хӑй пек ӗҫлеме вӗрентсе пыни
аван. Вӗсене итлесе пынӑ май, аса килех кайрӗ. Пӗррехинче, яла
таврӑнсан, правление кӗтӗм. Анлӑ пӳлӗмре цех пуҫлӑхӗсем, ферма
заведующийӗсемпе бригадирсем, специалистсем ларатчӗҫ.Калаҫаканӗ
Ивановчӗ. Иван Константинович сӑмахёсем хӑлхана кӗрсе юлчӗҫ.
— Этем чунӗ черченкӗ, — терӗ вӑл ӑшран тухакан ҫемҫе сасӑпа. —
Ун ҫумне пырса тӗкӗнмеш кӗн питӗ асӑрхануллӑ пулмалла. Ӑс-тӑн,

сӑпайлӑх, ӑнланулӑх кирлӗ. Каш ни хӑй тӗрлӗ-ҫке ҫын, чунӗ те
унӑн уйрӑм. Ҫавӑнпа кашнин патне уйрӑммӑн ҫывхармалла. Этем ӑшчикне усал сывлӑш та, нимӗнле чунсӑрлӑх, суя, икӗпитлӗх чирӗ те
кӗртмелле мар. Чун-кӑмӑл янкӑр тӳпе пек уҫӑ, ҫӑл шывӗ пек таса,
шерпет пек тутлӑ пултӑр. Этем чунне нихҫан та кӗрӗк арки пек тавӑрса пӑхма ан хӑтланӑр. Унран ыррине ан кӗтӗр вара...
— Хӑш кӗнекерен илсе вуласа патӑр кӑна? — персе ячӗ пӗри.
— Пурнӑҫ кӗнекинчен, — кулмасӑрах хуравларӗ Иванов.
Ҫапла, пурнӑҫ кӗнеки пуян та илемлӗ унӑн.
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Ҫӗрпелти библиотека заведующийӗ Иван Константинович Иванов
вулакансене ҫӗнӗ кёнекесемпе памаштарать.

ТӐВАН УРА ТУПАНӖ
ТӐВАН ҪЕР ҪИНЕ ГГУССАН...
Ш упашкар ҫывӑхӗнче пурӑнакан чӑвашсем хӑйсен район кунӗсене республика тӗп хулинче тунине эпир хӑнӑхса ҫитнӗ ӗнтӗ. Кӗр
уявӗсем культура ҫурчӗсенче, театрсенче кӗрлесе иртеҫҫӗ. Ю лашки
вӑхӑтра ҫав чаплӑ тӗлпулусене илемлӗх тӗнчипе ҫыхӑнтарма пуҫларӗҫ. Кӑрлачра вӑрмарсем музыка театрне кашласа ҫитсе кунёпе
юрласа-ташласа ырӑ курчӗҫ. Савӑк кунӗ Геннадий Терентьев ҫырнӑ
«Ҫимӗк каҫӗнче» вӗҫленчӗ. Халӑхӑн кулленхи ӗҫ тарӗпе пиҫӗхнӗ
шӑмшакӗ тӑван Атӑл шывӗпе чӳхенсе, юратнӑ хуламӑр сывлӑшӗпе
тасалса, пӗрешкел пурнӑҫ тыткӑнӗнче пӑчӑхса ҫитнӗ чун-чӗрийӗ хаваслӑ кӗвӗ ьггамӗнче йӑпанса, уҫӑ кӑмӑллӑ калаҫура хӑпартланса ҫӗнелнине мӗн ҫиттӗр ӗнтӗ. Район кунӗсене йӗркелекенсем ҫакӑн ҫинчен
чи малтан шутланӑ пуль. Унсӑрӑн вёсем тӗллевсӗр, ячӗш ӗн ҫеҫ иртмелле.
Вӑрнарсем вара ку енӗпе тата тёплӗнрех палӑртнӑ ӗҫ пуҫарнӑ,
вӗсем халӑха Ш упашкара туртгарас темен, Шупашкарта ӗҫлесе пурӑнакан район халӑхӗн пӗр пайне Вӑрнара илсе пыма шутланӑ. Ҫавӑнпа литературӑпа искусство ӗҫченӗсене кун пирки чылай малтан
пӗлтерсе хунӑ. Вырӑнта та пӗлсе шанчӑклӑн хатӗрленмелле, ҫы ннисен те хӑйсен кулленхи ӗҫне-хӗлне ҫав вӑхӑталла куҫармалла пултӑр
тесе ӗнтӗ.
Нарӑсӑн вуниккӗмӗш-вунвиҫҫӗмӗш кунӗсенчи тӗлпулусем пир
ки шухӑшланӑ май чӑннипех ыйхӑ ҫухалчӗ. Пушӑ пуҫпа, ҫара алӑпа
каймастӑн-ҫке ҫуралса ӳснӗ тӑван ҫӗршыва. Май пур таран хатӗрлентӗм вара: ҫулатухас умӗнхи яланхи йӑлапа ҫӗнӗ хайлавсем ҫыртам.
Ҫак ӗмӗт-туйӑмпа пурӑннӑ каш ни янташӑмах манашкал хумханса
хӑйӗн пултарулӑхне ҫивӗчлетме тӑрӑшнахтетӗп. Филармонинче пуҫланнӑ калаҫуран та, Вӑрнартан ярса панӑ автобуса кӗрсе ларнӑ хыҫҫӑн та сисӗнчё вӑл. Хӑшӗ-пӗри кӗсйинчен е сумккинчен хут кӑларса
ҫӗнӗ юрӑ сӑмахёсене тепӗр хут аса илет, тепри кӗвӗ кӗвелесе илет е
хуллен юрласа ярать... Кам хӑш театрта ӗҫлени, кам хӑш ансамбльте,
пултарулӑх ушкӑнӗпе ҫывӑх пул ни ыйтмасӑрах палӑрать-ха, анчах...
камсемччӗ-ши вӗсем? тесс кӑсӑкланмасӑр никамӑн та чунӗ чӑтмасть.
Ара, халӑхра палӑрнӑ юрӑҫсем, музыкантсем, художниксем, писательсем чӑн та пӗр-пӗрне ҫывӑх палламаҫҫё, ҫитменнине тата пӗр
районтах ҫуралса ӳснине пӗлмеҫҫӗ. Чӑн та, кам шутланӑ-ха мана
хирӗҫ ларса пыракан улӑп кӗлеткеллӗ, урине шӑнтса сасӑсӑр юласран
асӑрханнипе тӗпленӗ кӑҫатӑ тӑхӑнса янӑ хулӑн саслӑ ҫамрӑк арҫын
кӳршӗ ялтан, Уравӑшран, пулнине? Владимир Ермош кин музыка
театрӗн солисчӗ иккен, ҫул тӑршшипех кӗвӗ-юра, опера-ари, классика-современнӑҫ пирки калаҫса пычӗ. Тӗллевӗ тӗлӗнмелле паянлӑхлӑ

тата унӑн: Итали, Ф ранци классикӗсемпе вырӑс классикёсен ахах
пек паха оперисен сӑмахӗсене чӑвашла куҫарса, чӑваш халӑхне чӑвашла
юрласа, чӑвашла ӑнланма пулӑшасси.
«Нухрат» ансамбль ертӳҫи, ҫӗкленӳллӗ ҫамрӑк композитор Ана
толий Никитин пирӗн Хурӑнсуртан виҫӗ ҫухрӑмри Хирпуҫ ялӗнчине
те пуҫласа пӗлтӗм. Тӗнчипе палӑрнӑ чӑваш художникӗ Петров-Праски Витти ӑҫтаннине те чылайӑшӗ ҫак салонра туйса илчӗ. «Чӑваш
Пятницкийӗ» Юрий Васильев Вӑрманкасран иккен, музыка театрӗн
солистки Валентина Смирнова — Кӳлхӗрринчен, Чӑваш Республикин тава тивӗҫлӗ артистки Людмила Семенова — Кивҫурт Енӗшрен... Туслӑ калаҫу, паллашу, ыталашу...
Кутсӑр-пуҫсӑр ҫил-тӑмана ҫӗнтерсе йӗркеллӗ илсе ҫитерчӗ пире
культура пайӑн ырӑ ямщ ӑкӗ Вӑрнара. Тӑванлӑх алӑкӗ яри уҫӑлчӗ
пирӗншӗн, тулли кӗрекери ҫӑкӑр-тӑварӗ маттур ҫынсен аллинче ырӑ
шӑршӑпа тухса выртрӗ пирӗн ума. Унӑн техӗмлӗ тутийӗ хамӑр юратнӑ
пин-пин ҫыннӑн хӗрӳлӗх ӑшшийӗ, ыр кӑмӑл пехилӗ пулчӗ пирӗншӗн.
Ку тӑрӑхра ӗмӗтре пулман-курман Мӑн ҫӑкӑршӑн, республикӑри чи
М ӑнӑ ҫавра ҫӑкӑршӑн чӗререн тав туса эпир хамӑрӑн тӑван район
халӑхӗн ӑшӑ ытамне кӗрсе ӳкрӗмӗр. Ш упашкарта кӑна мар, Вӑрнарта та, Вӑрманкасра та, Ш ӗнерте те, Айкӑшра та, кашни ялтах ҫынсем
хӑйне евӗртӗлӗнмелле илемлӗ те пултаруллӑ, юратуллӑ пулнине курсатуйса илтӗмӗр.
Район хулин культура керменӗнчи анлӑ сценӑна улӑхри чечексем пек ҫурӑлса чечеклентерекен хӗрупраҫсем, сӳнми аваллӑх йӑлине капӑр тумпа пуянлатса вӗҫсе тухнӑ сатур каччӑсем илӗртӳллӗн,
хӗмленӳллӗн тыткӑнларӗҫ тӗлпулӑва пухӑннӑ ҫынсене. Ҫапла вырӑнти артисгсем хӑнасене хӑйсем хыҫҫӑн пысӑк концерта туртса кӗртрӗҫ.
Профессионал-юрӑҫӑ-ташӑҫӑ та, хӑй тӗллӗн вӗреннӗ композитор та,
халӑхӑн пысӑк хакне тивӗҫнӗ артист-художник та, сӑмах ӑсти те,
искусство ҫулӗ ҫине анчахрах тухнӑ ҫам рӑк та пӗркарталлӑн,
пӗршухӑшлӑн, пӗртӗллевлӗн калаҫрӗ затри халӑхпа хӑйӗн пултарулӑх
чёлхи урлӑ. Куракан-итлекен умӗнче ҫав каҫ та, тепӗр кунне те
кашниех хӑйне район хатӑхӗн уйрӑлми пӗр пайӗ вырӑнне шутласа,
пурнӑҫ экзаменне тьггнӑ пекех хумханчӗ, пултарулӑхне туллин кӑтартас
тесе пӗтӗм чунтан тӑрӑшрӗ. Владимир Ермошкина итленӗ май вӑрнарсем, уйрӑмах кульцавсем, тӗнчипе чапа тухнӑ Максим Дормидонтович Михайлова асӑна-асӑналарчӗҫ. Авӑрҫырма йёкӗчӗн Родион Пет
ров композиторӑн «Ш ӑпчӑкӗсем» ҫурхи сад пахчине чӗнчӗҫ. Ш уркасси купӑсҫине Михаил М ихайлова Ҫавалкас Мӑрат хӗрӗ Елена
Степанова мӗншӗн тӗлпулӑва пӗрле килеймерӗр-ши тенӗнех композиторӑн «Эс пӗлместӗн-ши вара» юррине Вӑрнартан Шупашкара ҫити
илтмеллех чунхаваллӑ шӑрантарчӗ. Чӑваш эстрадине йӳнелми хак
паракан «Нухрат» ансамблён артисчӗсем, пултаруллӑ музыкҫипе,

юрӑҫипе Анатолий Н икитинпа пӗр ҫемӗллӗн те пӗр саслӑн ҫынсен
чун-чӗрине ачашшӑн, йӑпануллӑн, хӗмленӳллӗн тыткӑнларӗҫ. Мӑн
Явӑшран тухнӑ Маргарита Туринген пуян сассийӗ «Нарспи» ятне
ҫӳле ҫӗклесе пурне те ҫепӗҫлӗх туйӑмӗпе тарӑн шухӑша ячӗ. Чӑрӑш
Ш ӗнер ачи Олег Семенов арӑмӗпе, Луизӑпа, юнашар тӑрса хӑйӗн
юратнӑ юррине уҫӑмлӑн та хумхануллӑн баян каласа юрларӗ. «Анне
тунсӑхӗ» хӑй ӗҫлекен «Новочебоксарский» совхоз клубӗнче те, Ҫӗнӗ
Ш упашкарти культура керменӗнче те маларах янӑранӑ-ха, кӑҫал вара
вӑл Вӑрнара пуҫласа ҫитнӗ, халӗ ҫамрӑк композиторш ӑн тӑваньен
премьери пулчӗ.
Вӑрнара чи пуян килме пӗлни вара ман шутпа Ю. В. Васильев
пулчӗ. Ю рий Васильевич, юрӑпа ташӑ ансамбльне ҫирӗм ҫула яхӑн
ӑнӑҫлӑ та тухӑҫлӑ тытса пыракан маэстро, тӗнчери нумай-нумай
ҫӑршыв ҫы ннине чӑваш искусствипе ӑстан паллаш тарма пултарнӑ
Вӑрманкас каччи, ҫур автобус лартса килнӗ хӑйӗн «ывӑл-хӗрне», паллах, суйласа, — вӑрнарсене ҫеҫ. Епле ҫӗкленӳллӗн те хӗвелкуллилӗн
хӑпартланса сӑнарӗ тава тивӗҫлӗ артист хӑйӗн пурнӑҫ илемӗпе ҫыхӑннӑ
коллектив ҫыннисен, янташӗсен Людмила Семенован, Ольга Ф ирсован, Людмила Кузнецован, Аркадий Тимофеевӑн уҫӑмлӑн курӑнакан пултарулӑхне, вӑл пурин ю рри-таш ш ипе те кӑмӑллӑ юлчӗ.
Хӑйсен тӑван ялӗсене савӑнтарса килнӗ хыҫҫӑн Васильевӑн чунӗ пушшех канлӗхе путнӑччӗ. «Ялта эпӗ час-часах пулатӑп, анчах кунашкал
уш кӑнпа, хамӑн кулленхи ӗҫ уш кӑнӗпе, — сайра. Халӑх хушшинче
пӗрле юрласа-ташласа ҫӗнӗ, хӑватлӑ вӑй илсе тухрӑм — тӑван ҫӗр
вӑйӗ». И ксӗмӗр хушӑри калаҫура пуҫа ҫапса юлнӑ Ю рий Васильевичӑн ҫак сӑмахӗсем хамӑн чунӑма та ӑшӑтса тӑраҫҫӗ, халӗ те.
Тӑван ҫӗр вӑйӗ, тӑван кил илемлӗхӗ, тӑван чӑваш халӑхӗн пуянлӑхӗпе малашлӑхӗ ҫинчен район Совечӗпе администрацийӗн пысӑк
ҫуртӗнчех пуҫланнӑччӗ-ха хӗрӳ калаҫу. Чӑваш халӑх писателӗ Анато
лий Емельянов (М ӑньял Хапӑс), Раҫҫей искусствисен тава тивӗҫлӗ
ӗҫченӗ Праски Витти (М алти И ш ек), хамӑр республикӑн Иванов
ячӗпе хисепленекен преми лауреачӗ Юрий Айдаш (Ҫавалкас Мӑрат)
тата ыттисем те пурне те канӑҫ паман ҫав шухӑш-туйӑмпа районти
культура керменне пухӑннӑ вӑрнарсене те, совхоз-техникумра вӗренекенсемпе вӗрентекенсене те, вӑрманкассемпе катӑшсене те, малти
кӑкшӑмсемпе малти ишексене те, айкӑшсене те тата ытги ҫынсене те
калаҫӑва явӑҫтарса ҫав ыйтӑва пушшех те ҫивӗчлетсе ячӗҫ. Анатолий
Никитин ансамблӗ «Тӑван яла таврӑнсан» юрӑпа ӑна хурлануллӑ Са
мантах ҫитерчӗ. Анчах та «Тӑпӑртатса тӑракан тур лашиллӗ» ташлама
тытӑнсан кӗвӗ, кӑмӑл-туйӑм ирхи тӗтрене сирсе янӑ хӗвел пекех,
урӑхланса кайрӗ.
Кӑмӑл арчине уҫма пӗлеҫҫӗ ҫав тӗлпулӑва йӗркелесе ертсе пыракансем. Район администрацийӗн культура пайӗн ҫыннисенчеччӗ кӑмӑл

арчийӗн уҫҫийӗ. Ш ӗнерте ҫуралнӑ Виталий Ильич Кольцов ӗнтӗ,
ҫав пайӑн пуҫлӑхӗ, уҫӑпа ытларах усӑ курчӗ. Хусанти культура институтӗнче вӗреннӗ, районти культура керменӗнче ӗленӗ ӑстаҫӑн ку
енӗпе ҫаврӑнӑҫулӑхӗ ҫитет. Ҫав вӑхӑтрах вӑл килнӗ хӑнасен пултарулӑхӗпе те тивӗҫлӗн усӑ курма пӗлет.
Акӑ, малтанхи тӗлпулӑва сцена ҫинче ертсе пыма Чӑвашстан
культурин тавативӗҫлӗ ӗҫченне П. А. Тихонов-Ялгире шанса пачӗҫ.
Петр Алексеевич ку шанӑҫа кӑлармашкӑн ҫамрӑклах пуҫӑннӑ. Вӑрҫӑ
хыҫҫӑнхи ҫулсенчех астӑватӑп вӑл Кӳстӳмӗрти суккӑр Самарин сӗрмекупӑсҫӑпа концерт кӑтартма Хурӑнсур Ҫармӑса пынине. Хам пурнӑҫра эпӗ ял сцени ҫинче пӗрремӗш конферансье, пӗрремӗш поэт,
пӗрремӗш артист курнӑ. Вӑл — Петӗр Ялгир пулнӑ. Сакӑрвуннӑмӗш
ҫулчченех район культурин керменӗнче халӑха илем кӳрессишӗн
ырми-канми тӑрӑшрӗ. Райхаҫат редакторӗнче пире, ҫамрӑксене, жур
налист ҫулё ҫине кӑларчӗ, вӑл ертсе пыракан литпӗрлешӳре эпир
Анатолий Емельянов, Алексей Воробьев, Григорий Илепер, Анато
лий Хум, Серафим Ефимов, Михаил Васильев тата ытти ҫыравҫӑсем те литературӑпа искусство ыйтӑвӗсем ҫинчен хӗрсех тавлашаттӑмӑр. Вӑл тӑрӑшнипех Вӑрнарта ҫӗнӗ типографи, библиотека,
культура ҫурчӗ лартнӑ, халӑх юрӑ-таш ӑ ансамбльне, халӑх театрне
йӗркеленӗ, культура паркӗ, ачасен илемлӗх шкулӗ уҫнӑ. «Пырса курӑр
Вӑрнара», «Виҫ Ҫавал юхать», «Вурнары — Золотоноша», «Вӑрнар
хӗрӗсем» тата ьггти юрӑсен сӑмахӗсем те унӑннах. Концерт та «Вӑрнар
енче пурнатпӑр» юрӑпа вӗҫленчӗ. Ӑна ертсе пыраканӗ хӑнасене хавхалантарсах юрлаттарчӗ. Ю рра залри халӑх та пӗрле шӑрантарчӗ.
Петӗр Ялгир Хӗрлӗ Чутай енчен пулин те, вӑрнарах пулса кайнӑ
иккен. Искусство ӗҫченӗсенчен аякка тухса кайнӑ ку-тепӗр Вӑрнар
ҫы ннинчен те ытларах вӑрнар чунлӑ-мӗн. Ӑна ӗнтӗ район халӑхӗ
аван пӗлет. Ку вӑл — пуринш ӗн те ырӑ.
Вӑрнар ҫӗрӗ, пӗтӗм Чӑваш ҫӗрӗ пекех, пултаруллӑ ҫынсемпе
пуян. Ш упашкарта е аякри урӑх хулара пурӑнаканнисем те, вӑрнартисем те вӗсем пурте ялта, ҫав ҫӗр ҫинче ҫуралнӑ. Пурнӑҫ ҫулӗ
вӗсене тӗрлӗ ҫӗре сапаласа янӑ пулин те, чун туртӑмӗн хӗлӗхӗ вёсен
тӑван вырӑнпах ҫыхӑнса тӑрать. Ҫавӑнпа ҫав хӗлӗх кӗвви пӗр саслӑн
хаваслӑн янӑрать. Ш упаш картан килнисемпе пӗрлех вырӑнти талантсем те хӑйсен пултарулӑхӗпе пысӑк симфоние каш ни хӑй сассипе кӗчӗҫ. Районта пурӑнакан Кӗркури Илепер, М ихаил Василь
ев, К алистрат Воробьев тата ытти ҫыравҫӑсем те район халӑхӗн
сӑнарлӑх паллийӗсем.
Район центрӗнче те, ялсенче те, уйрӑм ҫынсем хушшинче те
туслӑ тӗлпулусем сахал мар пулчӗҫ. Ю рий Айдашӑн Вӑрнар поэчӗсемпе паянхи сӑвӑ проблемисем пирки уҫҫӑн калаҫмалли пухӑнса
тулнӑ. П раски Витти район администрацийӗн пуҫлӑхӗпе Валерий

Петрович Наумовпа юнашар ларсах сӑнарлӑ тата монументлӑ искусствӑна мёнле майпа ял-хула ҫынни ӑнланмалларах та усӑ курмалларах анлӑн сармалли ҫинчен каҫса кайса калаҫрӗ. Кашни тёлпулурах
унӑн хӗрӳ сӑмахне ҫынсем шӑппӑн, ҫӑвар карнӑ пек итлеҫҫӗ, юлташӗсем те ӑна тимлесех тӑнлаҫҫӗ. Кану вӑхӑтӗнче юлташла тӑрӑхласа
ҫырнӑ ман сӑвӑпа чӑваш халӑхӗн юрри майлӑ юрӑ та парнелерӗмӗр
ӑна: «Мӗн ҫитмест-ши Праски Виттине...»
Хӗрсе кайса каласа парать вӑл хӑйӗн йывӑр та кӑткӑс пурнӑҫӗ
ҫинчен, хӑйӗн пултарулӑх ӳсӗмӗсем ҫинчен. «Нумай ҫӗршывра пултӑм
эпӗ, сахал мар халӑх ҫыннипе калаҫрӑм, тавлашрӑм, ёнентертӗм хам
чӑнах та чӑвашне. М ӗншӗн тесен чьглай ҫӗрте эпир камне те, ӑҫта
пурӑннине те пӗлмеҫҫӗ. Хамӑн ӗҫшӗн «Гран-при» премине илсен,
пушшех чун вӗреме тытӑнчё: эпир никамран та катӑк халӑх мар
иккен! Тӗллевӗм вара пушшех вӑйланчӗ: манӑн хамӑн пултарулӑхпа
чӑваш ятне тата ҫӳлерех ҫӗклемелле, чӑваш тёнчере пуррине пурне те
ӗнентерсе — ҫӗнтермелле. Ҫӗршывра, тӗнчере хамӑн выставкӑсене
кӑтартнӑ хушӑрах ҫуралнӑ тӑван ял тӗнчинче те анне виличчен хамӑн
пурнӑҫ выставкине кӑтартмалла. Акӑ мӑн ҫитмест мана пурнӑҫра», —
тесе ыталаса илчӗ те вӑл мана, ҫак шӳглӗ сӑвӑшӑн тав турӗ.
Илем кунӗсем пы нӑ хушӑра ҫанталӑк те хӗвелленчӗ. Ю р хӳсе
лартнӑ ҫулсене хырса якатса пычӗҫ. Хуҫалӑхсем хӑйсен кулленхи
хӗрӳ ӗҫне малалла тӑсрӗҫ. Пушӑ вӑхӑт тупса Ҫӗрпел ялӗн администраци пуҫлӑхёпе Василий Игнатьевич Романовпа, унӑн ывӑлӗпе «Ян
горчино» колхоз председателӗпе Геннадий Васильевичпа, айкӑшсемпе кӑкшӑмсен колхозӗн хуҫипе Виссарион Афанасьевич Афанасьевпатата район Советне ертсе пыракан Геннадий Петрович Ивановпа
калаҫрӑм. Пурин те вёсен пӗр хуйхӑ — кӑҫалхи ҫурхи ӗҫсене мӗнлерех ирттерӗпӗр-ши? Хуравӗ пӗрешкел шӑрҫаланса пырать: ку таранччен шуса ӳкменнине халӑхпа пӗрле ҫирӗпехутасчӗ-ха, хамӑрӑн пуян
ҫӗр пуянлӑхне халӑх пуянлӑхех туса хурасчӗ-ха.
Йывӑрлӑха ҫӗнтерме хӑнӑхнӑ Вӑрнар халӑхӗн тӗпелӗ уҫӑ кӑмӑллӑ,
кӗреки пуян, чунӗ савӑк. Пирӗнтен уйрӑлми тенё пек ҫӳренӗ район
администрацийӗн пуҫлӑхӗ Валерий Петрович Наумов литературӑпа
искусство, экономикӑпа социаллӑ пурнӑҫ ыйтӑвӗсем ҫине епле тимлӗ
пӑхнине эпир хамӑр куҫпа курса ӑнлантӑмӑр. Пуҫлӑхӑн ҫивӗч куҫлӑ
та ӑслӑ пуҫлӑ ҫеҫ мар, сӑнарлӑ чӗлхеллё те, юрӑ-таш ӑ ӑстиллӗ те
пулмаллине вӑл хитрен кӑтартса пачӗ.
Мӗн чухлӗ ырӑ шухӑш ҫуралчӗ пуль каш нийӗн район кунӗсен
уявӗнче. Тавах пурне те пире сума суса йы ш ӑннӑш ӑн тата тӑванла
юратса пӑхнӑшӑн. Чӑннипех чун юрлать иккен тӑван ура тупанӗ
тӑван ҫӗр ҫине пуссан.
«Вучах» хаҫат, 1 0 № ,‘
1993, пуш, 3.

САВӐНӐҪ, ТЕЛЕЙ
Кӑҫалхи юпа уйӑхӗ чӑваш халӑхӗн культура уявӗ пулчӗ. Илемлӗх
тӗнчин анлӑ уҫлӑхӗнче ялкӑшса ҫунакан ҫӑлтӑрӑн — Максимов-Кошкинский ҫӑлтӑрӗн ҫугийӗ пирӗн пит-куҫа ӑшӑтса ҫупӑрларӗ, ӑша кӗрсе
чун-чӗрене вутлантарчӗ. Чӑваш театрне пуҫарса яраканӗ, режиссер,
актер, драматург, чӑваш халӑх артисчӗ Иоаким Степанович хӑйӗн
ҫӗр ҫулхи менелникне чӑваш халӑх ытамӗнче, тӑван халӑх кӗрекинче
савӑнӑҫлӑн та мӑнаҫлӑн, кӑмӑллӑн кӗтсе илчӗ. Хӑйӗн паллӑ кунне
халалласа Чӑваш патшалӑх академи драма театрӗ тӑрӑшса хатӗрленӗ
концерта хаваслансата пӑлханса, хӑпартланса пӑхрӗ, хӑй ҫырнӑ «Тӑвӑл
хыҫҫӑн тӑвӑл» пьеси тӑрӑх лартнӑ спектакльте Иван Яковлевич Яковлевпа ҫӗнӗрен тӗл пулса калаҫрӗ пуль. Ара, кивӗ ӗмӗр вӗҫлениччен
ҫичӗ ҫул маларах ҫуралнӑ чӑваш ачи Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗнче 1907—
1912 ҫулсенче чӑваш искусствин, чӑваш театрӗн тымарне ҫав мухтавлӑ ҫы ннӑн чӗрӗлӗх вӑйӗпе яма пуҫланӑ-ҫке. Ҫав тымартан шӑтса
тухнӑ тӑван халӑх театрӗ халӗ мӗнле ӳссе хунавланса пынине сцена
ҫинчен уҫҫӑн та тиркевлӗн сӑнанӑн туйӑнчӗ. Чӑваш халӑх писателӗ
Николай Терентьев драматург ахальтен аса илмерӗ пуль унӑн сӑмахӗсене: «Эпир — тымарӗ, эсир — хунавӗ», — тетчӗ вӑл пире.
Ёҫлӗх Хӗрлӗ Ялав орденлӑ, чӑвашӑн тепӗр сӳнми ҫӑлтӑрӗ Кон
стантин Иванов ячӗллӗ театра ертсе пыраканӗ, аслӑ кӗреке пуҫӗ,
С С С Р халӑх артисчӗ Валерий Яковлев, Чӑваш театрӗн пӗрремӗш
чаршавне у ҫнӑ пултаруллӑ янташӑмӑра чысласа ирттерекен халӑх
уявӗн алӑкне уҫнӑ май каланӑ сӑмахсем ун умӗнче вӑл экзамен тытнӑ
пекех пулчӗҫ: «Тӗнче кисреннӗ вӑхӑтра уҫнӑ М аксим ов-Кош кинский чӑваш театрӗн чаршавне. П аян та тӗнче кисренет, паян вӑл
хӑйӗн мӑн ӗмӗр ҫулне йывӑр вӑхӑтра кӗтсе илет. Чунӗ лӑпкӑ мар
унӑн, пирӗн те ҫавах. Тӑван халӑх культури аталантӑр тесе тӑрӑшнӑ
вӑл. Унӑн ӗмӗчӗ пурнӑҫланчӗ-ши? Ырана мӗнле кӗретпӗр эпир? Шанӑҫ
пур-ха. Чӑваш театрӗ сывӑ, пурӑнать».
«Тӑвӑл хыҫҫӑн тӑвӑлра» Яковлев сӑнарӗпе халӑх умне тухнӑ Раҫҫей тава тиҫлӗ, Чӑваш халӑх артисчӗ Геннадий Терентьев писатель
пӑшӑрханӑвӗ мӗнпур халӑх пӑшӑрханӑвӗ пекех илтӗнчӗ. М аксимовК ош кинский ҫуралнӑ Кӑнна Кушкинче пулнӑ чухнехине аса илчӗ
вӑл: «Йӑмраллӑ чӑваш ялӗ саланма пуҫлани чуна кӳрентерет. Чӑваш
ҫӑлтӑрне ҫутатнӑ ял халӑхӗн кӑмӑлӗ улшӑнман, ялӗ ҫеҫ улшӑннӑ. Ӑна
пӗтме, сӳнме памалла мар. Чӑваш ялӗн шӑпийӗ — наци шӑпийӗ.
Уншӑн Иоаким Степанович пурнӑҫра кӗрешнӗ пекех кӗрешмелле».
Чӑн та, Петр Осипов драматург каланӑ пек, м ӗн-мӗн курман
пуль ҫав «патриарх». Йывӑрлӑх та, каварлӑх та пӗрин хыҫҫӑн тепри
пыра-пыра тивнӗ унӑн чёрине. Тёрмене те хупнӑ ӑна, анчах ҫунатне
ҫапса хуҫайман. Пӗр чӑнлӑх кӑна — пуласлӑх телейне ӗненни, ҫутҫ-

анталӑк илемӗ пурнӑҫне сӗткен парса тӑнӑ. Ҫак пулӑма ӑнланнӑ вӑйлӑ
ҫынна пурнӑҫра усал-тӗселе ҫӗнтерме пулӑшнӑ. Ҫавӑнпа вӑл чӗрӗ,
ҫавӑнпа вӑл халӑхра. Пирӗнпе пӗрле пурӑнать.
Хӑй ӗмӗрӗнче М аксимов-Кош кинский сцена ҫинче 46, кинора
10 роль вылянине, театрта 64 спектакль, кинора 5 фильм лартнине,
пьесӑсем, оперӑпа оперетта либреттисем, киносценарисем 30 ытла
ҫырнине пӗлетпӗр театр архивӗпе паллашнӑ май. Чӑваш кинора вӑл
лартнӑ «Атӑл пӑлхавҫисене» (1925), «Хура юпана» (1927), «Атӑл ҫинчи
тӑвӑла» (1928), «Апайкана» (1929), «Киремет катине» (1930) астӑвакансем сахал мар пуль чӑваш хушшинче. « Романтики», «Алмаз»,
«Алитет уходит в шры» кинофильмсенче вылянӑ унӑн ролёсене эпир
те лайӑх астӑватпӑр. Мускавран вӑл ӳкернӗ пилӗк фильм лентисене
Ш упашкара илсе килнӗ. Вӗсене кӗҫех курма пултарӑпӑр.
И. С. М аксимов-К ош кинский ҫулталӑкӗ, уйӑхӗ, эрни, кунӗ...
Кӑҫал ӑна халалласа чӑваш культурин аталанӑвӗнчи паллӑ ӗҫсем са
хал мар пулчӗҫ. Вӗсенчен паллӑраххи вӑл — пир тӗртекенсен керменӗнчи искусство эрни. Ӑна М аксимов-К ош кинский ячӗллӗ халӑх
театрӗн режиссерӗ, Чӑваш Республикин культура тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ
Нина Панина ертсе пычӗ. Ҫуралнӑ ялӗнче, Тутарстанри Кӑнна-Куш кинче тӗлпулусем, тӗпчев институтӗнче конференци ирттернӗ, Шупашкарта вилтӑприйӗ ҫинче палӑк уҫнӑ...
Ҫакна ҫеҫ маннӑ: ун ячӗпе Ш упашкарта урам ҫук. Чӑваш ҫыравҫисен тусӗ Петр Градов поэт чӑваш академи драма театрне М акси
мов-Кош кинский ятне парсан питӗ лайӑх пулнӑ пулӗччӗ, терӗ.
Чӑваш шӑпчӑкӗ ятне тивӗҫлипе халӑхра илтнӗ пултаруллӑ та
чиперкке артисткӑпа, Татьяна Степановнӑпа юратса, пӗр-пӗрне пулӑщса, туслӑ пурӑннӑ Иоаким Степанович. Тани Юн сцена ҫинче
те, кинора та тӗлӗнмелле вӑйлӑ вылянӑ, теҫҫӗ. Вёсен И зида ятлӑ
пӗртен-пӗр юратнӑ хӗрӗ пулнӑ.
«Эпӗ И зидӑна качча илнӗ хыҫҫӑн, унӑн аш ш ӗ-амӑш ӗн ырӑ
кӑмӑлне, вёсен искусствӑри пултарулӑхне, ҫынлӑхне чӗрепе ӑнланса,
чунпа туйрӑм. Мана хунӗм Чӑваш ҫӗрш ывне, чӑваш халахне хисеплеме юратуллӑ туйӑм парнелерӗ. Ачасем те манӑн чӑваш ячӗпех ҫӳреҫҫӗ,
унпа мухтанаҫҫӗ», — терӗ уявра Петр Градов.
Тӑван асаттемӗр, шурсухалӑмӑр, улӑп евӗр ҫын... Ҫак сӑмахсем —
паллӑ артистсем, чӑваш театрӗн хунавӗсем каланӑскерсем.
С цена ҫинчен вӑл чӑваш театрӗн пултарулӑхне сӑнать. Ухсай
Яккӑвӗн «Тутимӗрӗ», Достоевскин «Юрату мар ку — чир», Островскин «Хамӑр ҫынсем — йӳнеҫтерӗпӗр», Айзманӑн «Кай-кай Ивана»
спектаклӗсем, Осиповӑн «Айдарӗ» ытларах кӑмӑла кайрӗ-ш и ӑна, е
Чебановпа Яковлев Праски инке хӗр мӗнле панине сӑнарлани
кӑсӑклантарчӗ, е хӑйӗн «Эх, Иванӗ» култарчӗ, — калама хӗн. Анчах
ҫакна ҫеҫ палӑртмалла: вӑл чӑваш театрӗн аталанӑвне актер, режис-

сер, драматург куҫӗпе курса ӗненчӗ пуль. Ҫавӑнпа кунта унӑн хӑйӗн
сӑмахӗсене аса илни питӗ вырӑнлӑ:
«Актер, Режиссер. Драматург... Ҫак виҫӗ ӗҫрен хӑшне ытларах
юрататӑр?» — тесе манран час-часах ыйтаҫҫӗ. Анчах нихӑҫан та татӑклӑ
калаймастӑп, мӗншӗн тесен виҫҫӗшӗ те пӗр-пӗринпе ҫыхӑнса тӑраҫҫӗ,
виҫҫӗшӗ те пурнӑҫра савӑнӑҫ, телей кӳчӗҫ».
Уявӗ те ҫавӑнпах савӑнӑҫлӑ иртрӗ пуль, унта хутшӑннисене те
лей кунӗ парнелерӗ пуль.
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Владимир Кузьминшӑн кукашшӗн юманӗ яланах
чӗррӗн туйӑнать.

ТӐВАНЛӐХ ВӖҪЕВӖ
Эпир, икӗ тӑлӑх Улатимӗр, ҫуралнӑ тӑван ҫӗр ҫине пӗр вӑхӑтра
та пӗр шухӑш-туйӑмлӑн, пӗр тунсӑх-савӑк ҫеммиллӗн ҫитсе Вӑрнарьенне чӗререн хавхаланса пуҫ тайнине Тӗнчери ҫирӗп туслӑх вӑйӗн
сӳнми вут-ҫулӑмӗ ҫеҫ хӗртсе ҫутатма пултарать. Тӑлӑх тенӗрен, эпир
атге-аннесӗр тӑрса юлнипе ҫеҫ тӑлӑх, тӗрӗссипе, — вёсем пирӗн ҫумра,
пирӗн умра ларса-тӑманнипе, пире ачашласа, кутран ҫапса лӑпкайманнипе, ӑслӑ канаш -сӗнӳ парайманнипе, тутлӑ апат пӗҫерсе ҫитерейменнипе ҫеҫ, анчах та вӗсем пурпӗрех пирӗнпе, тӑван-пӗтенпе,
ял-йышпа, халӑхпа. Вёсен сӑнарӗ — чӑннипех Чӑвашьен ҫыннисенче. Ҫавӑнпа та эпир хамӑра-хамӑр тӑлӑхах та мар пулӗ тесе шутларӑмӑр тӑватӑ талӑк алла-аллӑн тытӑнса, пӗр-пӗрин куҫӗнчен уҫҫӑн
та шанчӑклӑн пӑхса, пёр килти пек юнашар ҫывӑрса, ҫухалнӑ ыйхӑсӑр
калаҫса Шухӑш кӗввине шӑпчӑк сассиллӗн тӑснӑ вӑхӑтра. Палланӑпалламан, ҫывӑх-хывӑх, юратнӑ-юратман ҫынсемпе уҫҫӑн та куҫҫӑн
та, уррӑн та хуррӑн та калаҫса чунӑмӑрсене кантартӑмӑр та, вутлантартӑмӑр та. Хӑть та мӗнле пулсан та, хамӑрӑн анне сӗчӗпе, атте
сухапуҫӗн вӑйӗпе пулӑхлатса ешернӗ пуян ҫӗр пире хӑйӗн ҫӑлкуҫӗнчен имлӗ шывне ӗҫтерчӗ, вӑй кӗртрӗ, куҫа-пуҫа уҫтарчӗ. Ҫӗрӗн ҫак
илемлӗ те симлӗ тӑрӑхӗнче ҫуралса ӳснӗшӗн кама — Туррине е Ҫугҫанталӑк пулӑмне — тав тумаллине те пӗлеймерӗмӗр пуль хавхалантарупа хуйхӑру саманчӗсенче. Эпир те тӑлӑх мар, сирӗнпех тесе ҫеҫ алӑ
патӑмӑр хамӑрӑн хастар та ӗҫчен-паттӑр ентешӗмӗрсене — Кӑмашри
Улатимӗр Яковлевпа Хурӑнсур Ҫармӑсри Улатимӗр Кузьмин.

Кукаҫи юманӗ
выртать халь макӑрса вӑл: Санарпуҫ ялӗн ҫумӗнче, Хурӑнсуралла
чупакан ҫулӑн сылтӑм еннелле ҫийӗнсе кайнӑ канавра — ури-аллипе
тапаҫланса, йӗрсе-хурланса, хытса-хутланса, тем шыраса, тем ӗмӗтленсе, чӗрӗлесшӗн, чӗрӗ чун аллине чӗрӗ йӗкел тыттарасшӑн... Пурӑнать
ҫапах та юман...
Анне ман, ҫак ӗмӗре пуҫлакан тӗнче этемӗсенчен пӗри, Надежда
Матвеевна, калатчӗ: «Ывлӑм, ҫирӗп пул, юман пекҫирӗп пул...»
Ҫирӗп пултӑм-ши, хӑрӑк пултӑм-ши, — анчахта... халлӗхе юман
пекех-ха, аптрамастпӑр, Кукаҫи юманӗ ҫумӗнче хамӑрӑн тӑванлӑх
хӑватне те, хамӑрӑн тӑванлӑх ӑс-тӑнне те, хамӑрӑн тӑванлӑх малашлӑхне те малаллах талпӑнлататпӑр.
Пӗррехинче, хӑҫан-ши, лайӑхах астумастӑп та пуль, тен, вӑл пирӗн
тӗнчекурӑм ҫаврӑнӑшӗн самантне килчӗ пуль, Кӑмаш ачи Володя
Яковлев, ялти пек каласан, Якку Волотийӗ, ман пурнӑҫ уттине кёрсе
кайрё. Кёрсе кайрё те...

Ун чухне ӗнтё эпӗ хӗвел ӑҫтан тухнине те «сӑмсашывӗлле» кӑна
мар пӗлеттӗмччӗ, икӗ парттӑ хушшинче чуччу ярӑнакан Тамариада
«патшана» ачалла юратнӑ вӑхӑтри пек тӗнче хӗрне те юмахри пек ҫеҫ
мар ҫитсе курнӑччӗ. Инҫеччӗ вӑл — Тухӑҫ. Хӗвел пайӑркипе выляса,
аташса ҫывхаракан шыв аҫтахийӗ ҫырана пырса ҫапатчӗ те, ӗмӗрӗпе
хуралта тӑракан Чул-улӑп ӑна, питне ҫуса илнӗ май, каялла хӳтерсе
яратчӗ. Шыв аҫтахийӗ, кӑпӑкланса, кӗрлесе, ҫине-ҫине вылятчӗ. Чулулӑпа ураран ӳкерсе, ҫырана ишӗлтерсе, Ҫӗре хӑй айне тӑвасшӑнччӗ.
Ҫӗрӗ те парӑнмасть иккен, хӑйӗн Чул-улӑп ҫарӗпе лӑпкӑ укиянӑн
аҫтахисене лӑплантарсах тӑрать, ҫут тӗнче йӗркине пӑхӑнтарать. Ҫавӑн
пек куҫпа курнӑ эпӗ тӗнче хӗррине укиян аҫтахисен тӑварлӑ шывӗпе
ҫӑвӑннӑ, вёсен никам тытса чарайми вӑййинче утьӑкка сикнӗ вӑхӑтра.
Хӗвел чӑнахта Хурӑнсуртинчен вунӑ сехет маларах тухатчӗ. Тухатчӗ
те... Ҫӳлӗ ту, сопка ҫумӗнчи вӗҫсӗр вӑрмана ҫутатса ӑшӑ ярапине
анӑҫалла — Чӑвашьеннелле — сапалатчӗ. Ш ыв аҫтахисен хӑлхаран
талӑкӗ-талӑкӗпе кайма пӗлмен шавӗпе киленсе, алӑри пӑшала ҫирӗпрех тытаттӑмччӗ те, Лӑпкӑ укиян енчен вӗрекен лӑпках мар ҫиле
хирӗҫ вичкӗн пӑхса, хӗвеле ҫурӑм хыҫнелле пытараттӑмччӗ, тӗнче
хӗрри тата ӑҫта ҫити тӑсӑлать-ши тесе шухӑша путаттӑмччӗ. Шухӑшӗ
вара ҫакӑн патне илсе ҫитеретчӗ. Ҫӗре кӑшлакан тинӗс хумӗ-аҫтахи
вӑл — ҫут тӗнче вылявӗ, пирӗнтен килмен, эпир ҫӗнме пултарайман
хӑват: аташать те — лӑпланать, лӑпланать те — аташать. Ш ывпа ҫӗр
вылявӗн туртӑмлӑ ҫирӗплӗхӗнче йӑшӑлтатакан чӗлхеллӗ чӗрӗ чун та,
этем, ӑсне-пӑсне мӑкӑрлантарса, хӑйӗн куҫӗ умӗнче тӗнче ҫуратать,
ӗмӗт-туйӑмӗпе ҫав тӗнчен хӗвелӗ патнелле туртӑнать, пурнӑҫ хумӗ
ҫинче ярӑнать: хӑпарать — анать, анать —хӑпарать, хӑйӗн тӗнчин
хӗррийӗ, инҫеттухӑҫӗ ӑҫтине шырать, тухӑҫӗ вара малаллах тӑсӑлать,
хӗвелӗ кашни кун тухать, анать, этем хӑйӗн хӗвелӗ тавра телей шыраса ҫаврӑнать. Телейӗ-ҫӑлтӑрё кашниннех пур, анчах ӑна тытмашкӑн
каш ниннех алӑ ҫитеймест: телей тӗнчин хӗрри ьп'ла та туртӑмлӑ,
асаплӑ, чуллӑ-хумлӑ, аташуллӑ-лӑплануллӑ, лӑплануллӑ-аташуллӑ пулнине туйса-туймасӑр, пӗлсе-пӗлмесӗр ӗмӗчӗпе малаллах туртӑнать,
тухӑҫаллах мекеҫленет вӑл.
Вӑхӑт вылявӗ, вӑхӑт шыравӗ, вӑхӑт хистевӗ пӗр йӗрти пӗр тапӑпа
аталанса пынине ҫеҫ чухласа илейместпӗр эпир тепӗр чухне. Ҫав
ҫаврӑну юххинче хамӑр ума мӗншӗн ҫав хӗр е каччӑ, тус-юлташ ишсе
тухнине, мӗншӗн вӑл санпа ҫывӑх, уйрӑлми вӑйпа ҫывӑхланнине ӑнланса та ҫитейместпӗр пулас хӑш чухне. Лӑпкӑ укиян хумӗсем ҫӗрпе
калаҫса пӗр-пӗринчен нихҫан уйрӑлма пӗлмен пекех ӗмӗрне уйрӑлмасть иккен тӗнче ҫаврӑмӗ ҫутнӑ Юратупа Туслӑх Хӗвелӗ.
Хурӑнсур енчен хӑпарма пуҫланӑ хӗвел Вӑрнар чӳречинчен вӑргтӑн
кӗрсе куҫа уҫтарнӑччӗ пирӗнне ҫамрӑклӑх вӑхӑтӗнчи пӗр ир. Урайӗнче юнашар ҫывраканскерсем эпир — Чӑрӑшкас Мӑратри Кёркури

М ихайлов-Илепер, Кайри Тукайри Кеорки Игнатьев тата эпё —
чалтах сиксе тӑтӑмӑр: ӗҫрен юлас марччӗ! Вӑтӑр ҫул каяллине пурте
астумаҫҫӗ те пуль. Канашалла тухса каякан ҫул хӗрринче, Трактор
урамӗнчи М ТС клубӗнчен (халӗ хуҫалӑх таварӗсен лавкки) инҫех
мар, Ялкирсенчен икӗ кил урлӑ, кӑмӑллӑ Поля инкесем патӗнче,
хваттерте пурӑнатпӑр. Яшка ӑшӑтса сӗтел хушшине ларма та ӗлкӗреймерӗмӗр, алӑкран хӑна кӗрсе тӑчӗ: Улатимӗр Яковлев! Мускавран.
Консерваторире вӗренекен Кӑмаш каччи каникула таврӑнать. Ыталашу-калаҫу... Кӗркури, купӑс-баян туртма юратаканскер, пире малтанах радио итлеме хистетчӗ-ха. Пӗрремӗш программӑпа «Илемлӗх
тёнчинче» ятлӑ ярӑм янрамаллаччё. Чун туртнипех кӗтеттёмёр передачӑна. Турри тата музыка ӑстине те пӗр вӑхӑтрах ҫумма килсе лартрё.
Усламҫупа пӗҫернӗ ашсӑр шӗв яшкана лӗрӗплетгерсе ларнӑ май, классикӑна хӑлха тӑратсах итлетпёр.
— Ултгӑмӗш симфони, — кашӑка ҫулласа алюмини чашӑк хӗррине
хучӗ Улатимӗр. — Чайковскин чӗрӗлӗхӗ, вилӗмсӗрлӗхӗ. Илтетӗр-и?
Усал-тӗселе ҫӗнтернӗ этемӗн мухтавӗ янӑрать, ҫав этемӗн ҫуттийӗ
йӑлкӑшать. Сире, туссем, Мускава чӗнсе, ҫак асамлӑх тӗнчине кӗртсе
ярас килет ман, пӗтӗм тӗнче ӑнланакан, юратакан музыкӑпа куҫакуҫӑн паллаштарас, ӑна алӑ тьггтарас килет ман... Эх!.. Тавтапуҫ тутлӑ
яшкашӑн, тусӑмсем. Тӑранчӗ халь ман: хырӑм та, чунӑм та.
Ман редакцине мар, яла каймаллаччӗ, ҫавӑнпатаУлатимӗре пӗрле
ҫаклатса тухрӑм. Икӗ кӗпер урлӑ каҫса Ҫёньял Хапӑсран Санарпуҫне
ҫитнине те сисмерӗмёр юмахласа пынӑ май. Ҫулран инҫех мар саркаланса ларакан тӑпӑлкка юман тӗлне ҫитсен, эпӗ тусӑма чартӑм. «Калаҫса илер-ха ҫак пӑхатгирпе», — терӗм. «Шавлӑ хулара хам та йӑлӑхсах
ҫитрӗм, чун Кӑмаш вӑрманнеллех туртать, — пӗрре ҫывӑхри Утар
ращи, тепре тӑлӑх йывӑҫ енне пӑхкаласа ассӑн сывласа ячӗ юлташӑм. —
Вӑрманӗ-йывӑҫӗ ҫывӑх пулсан та, пӗрле илсе каяймастӑн ҫав вӗсене.
— Пурпӗрех юлмаҫҫӗ-ха вӗсем пирӗнтен, хамӑртах, хамӑр асрах,
ак ҫак юман та... Вӑрмантан юлнӑскер... Раща ӑна уй хураллама, ял
сыхлама хӑварнӑ пекех вӗт?
— Ҫавӑн пекех туйӑнать, — килӗшсе пуҫне пӗкрӗ Улатимёр. —
Чӑн-сӑн улӑп пекех.
Чӑтлӑхри пек пӗлӗтелле ьгглашши кармашайман ҫак юман, уҫлӑхра ирӗклӗн сарӑлса такама та ытама, хӳгте илесле ешерет. Вӑштӑр
ҫилпе чӑшӑлтатакан ҫӑра ҫулҫисем тырӑ тинӗсӗн хумӗсемпе пирӗн
паталла вӑй ярса панӑнехтуйӑнчӗ. Ҫав хӑват ывӑннӑ шӑмшака ҫӗнӗлле
чӗрӗлтерсе ячӗ те, эпӗ вара тусӑма хаваспах каларӑм:
— Кукаҫи юманӗ вӑл.
— Чӑнах-и? Сан кукаҫу Санарпуҫӗнчен-и вара?
Хамӑр ял еннелле хӗвеле хирӗҫ ҫёнӗ вӑй-хӑватпа уттартӑмӑр эпир
Улатимӗр Яковлевпа. Ҫулпа мар. Ҫырмапа. Санарпуҫёнчен юхса туха-

кан С анар шывӗ шӑнкӑртатса кӗвве кӗвӗленет, анлӑланса пыракан
чечек кавирӗ илемӗпе илӗртет. Ҫак улӑх тӑрӑх анне хӑйӗн ҫуралнӑ
тӑван ялне Санарпуҫне илсе кайнине аса илтӗм. Тӑршшипех чечек
тататтӑм, яла ҫитсен ҫыхӑри кашни чечекне куккисемпе инкесене,
вёсен ачисене валеҫсе параттӑм. Юман ҫумӗпе иртнӗ чух йӗкел, йӗкел
калпакӗ пуҫтармасӑр пулман. Ҫав вӑхӑтра е каярахпа каланӑччӗ-и,
кунне-ҫулне маннӑ, анчах анне ҫакӑ вӑл кукаҫу юманӗ тесе каланине илтсе лайӑхах астуса юлнӑ.
Анне сакӑрвунсаккӑрмӗш ҫулхи ҫуркунне сакӑрвунсаккӑра
кӑштах ҫитеймесӗр ҫӗре кӗчӗ. «Эпӗ халӗ асаттерен те тӑватӑ ҫул ирттертӗм, манашкал нумай пурӑнни йӑхра, хам астӑвасса, пулман», —
тетчӗ ялан.
Йӑхӗ ӗнтӗ аннесен ҫур Санарпуҫ — ҫав юман тураттисем пекех.
П ӗр ш ӑматкун арӑмпа, Римма И льиничнапа, Ш упашкартан Хурӑнсура таврӑнсан, анне, виличчен икӗ уйӑх маларах, питӗ тӑнлӑн
аса илсе ларчӗ хӑйӗн тӑван-пӗтенне. Аслашшӗ таран пит йӗркеллӗ
астӑвать.
Аслашшӗ ун Ҫтаппан ятлӑ пулнӑ. Ялта ӑна темшӗн Куҫҫа тенӗ.
Ҫавӑнтан Косяев хушамат та тухса кайнӑ. Степановпа та ҫӳренӗ хӑшпӗр ачисем. Аннен асламӑшӗ, Василиса, Ҫӗньял Хапӑсран каччатухнӑ,
каярахпа вӑл, чире пула, суккӑрланнӑ. Аслӑ ачи, аннен ашшӗ, Матви Степанов, утмӑл ҫиччӗре вилнӗ. Ун хыҫҫӑнхисем — Кӗркури,
Еххӗм, Ултутти, Хветле. Матви ӗнтӗ — манӑн кукаҫи. Кукамай,
Н атӗли, Тюлюккасси Мӑратри Тенис хӗрӗ, кукаҫине Сахар, Элексантӑр, Илья, Натеш ятлӑ ачасем ҫуратса панӑ. Натешӗ — ман анне.
Ҫ ак ӗмӗр пуҫламӑшӗнче Санар ҫырми таранах вӑрман кашласа
ларнӑ. Кукаҫисем вӑхӑтӗнче ӑна касса уй тунӑ, хӑш-пӗр юмансемпе
хырсене хӑварнӑ. Ҫул хӗрринчи ҫак юман та сыхланса юлнӑ. Маншӑн
вӑл вара кукаҫи юманӗ пулса тӑнӑ, тахҫанах, хам астӑвассах. Халӗ
ӗнтӗ — ҫул вӑйӗ, йӑх сӑнарӗ, пурнӑҫ хӑвачӗ.
Кукаҫипе кукамая та курман эпӗ, аннен пиччӗшӗсене — куккисене те, ҫапах вӗсем манӑн куҫ умне паянхи пекех тухса тӑраҫҫӗ.
Акӑ М атви, пӗве ҫумӗнчи лаҫҫине кӑмрӑкпа хутса ярать те, арҫын
ачисем черетпе вӗркӗч хашлаттарса сывлӑш уҫлаҫҫӗ, мӑлатук ҫапаҫҫӗ.
Хӗрнӗ тимӗртен кукаҫи лаша таканӗ авать, сухапуҫ тӗренӗ тӑвать,
ҫатма аври кукӑртать, пӑхӑртан чӗлӗм маҫтӑрлать... Хуҫалӑхра мӗн
кирлӗ — ҫавна пурне те тума пултарнӑ хӑйӗн тимӗрҫӗ лаҫҫинче кукаҫи. Кукамай та, анне те нумай иулӑшнӑ ӑна. Арҫын ӗҫне анне
аш ш ӗнченех хӑнӑхса юлнӑ пулас ҫав, мӗн виличченех пӑрахаймарӗ
ӑна, никама кӗтмесӗр-шанмасӑр шарт тытса тӑватчӗ хӑть мӗнле йывӑр
ӗҫе те. Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче кӳршӗре вӑл арҫын вырӑнӗнчехчӗ ьпти хӗрарӑмсемпе вӑйсӑр ача-пӑчашӑн, сухапуҫпе ҫӗрулми те лартса панӑ,

тем те туса парса пулӑшнӑ вӗсене. Вӑрҫӑ асапӗнчен сыхланса ю лнисем халӗ те ӑна хӑйсен амӑшӗ вырӑнне хурса хисеплеҫҫӗ.
Тимӗрҫӗ йӑхӗ хӗрнӗ тимӗр пекех пулнӑ ҫав. Сахар кукки касак
ҫарӗнче ҫапӑҫнӑ. Курма килсен ун ҫумне уретник чӑрсӑрланса ҫыпӑҫнӑ, тет. Сахар-касак пӗррех туртса касать хӗҫҫипе, уретникӗн хёҫҫи
пат! татӑлса каять ҫурмаран, хӑй лаш а айне йӑваланса анать. Кукаҫи
сыпса ҫӗнетсе парать хӗҫне. Сахар кукки Ҫӗньял Хапӑс чиперккипе,
Укҫинепе, пӗрлешнӗ. Аслӑ ывӑлӗ, Ҫеркийӗ, вӑрҫӑра пуҫне хунӑ, ун
хыҫҫӑнхисем Марьяпа Йӑван ӳснӗ. Элексантӑр кукки Ишекри Укахвине качча илнӗ, вӗсем ачисене Луккана, Элекҫие, Курие, Аннана
пӑхса ӳстернӗ. Илле куккин арӑмӗ — Ҫӗньял Хапӑсри Анна. Вӗсем
Йӗпреҫьенне, Косгер поселокне куҫса кайнӑ. Ачисем — Марья, Укахви, Елен, Кӗркури. Анне, Натеш, 1923 ҫулта, кукаҫи вилнӗ ҫул,
Хурӑнсур Ҫармӑсри Куҫма Яккӑльч ывӑлне, Пракахвие, вӑйлӑ туйпа качча тухнӑ. Анне ҫичӗ ача ҫуратнӑ. М анӑн М икулайпа Анатули
пиччесем, чылай пысӑклансан, сасартӑк чирлесе, вилнӗ. Уҫтен, Маня,
Евкен аккасем пурӑнаҫҫӗ, Раис йӑмӑк сарӑмсӑр пиртен уйрӑлчӗ. Кукаҫи шӑллӗн, Кӗркурин, Вӑрманкасран илнӗ арӑмран, Иӑван, Ухванеҫ, Петӗр, Павӑл ятлӑ ывӑлсем ӳснӗ. Еххӗм Ҫтаппанч Косяев хушаматпа ҫӳреме пуҫланӑ, Кӑмашран хӗр илнӗ. Павӑл, Хресчен, Укашшӑ,
Петӗр ятлӑ пулнӑ вёсен ачисем. Павӑлпа Петӗр 19тскисене лайӑх
астӑватӑп. Павӑлӗ Пӑртасри Матрӳне качча илсен, Йӑван (Санарпуҫ
шкулӗнче ӗҫлерӗ), Кӗтерне (Чӑрӑшкас Мӑратри Хветӗр Михалч ӑстаҫа
качча тухнӑ). Лити (Чиркӳллӗ Хапӑса качча кайнӑ), Коля (вӑрҫӑра
вилнӗ) ятлӑ ачасем ӳстернӗ. Ват куккисен, ҫамрӑк куккисен ачипӑчи, ачин ачи ӑҫта кӑна саланмарӗ пуль. Теме вӗренсе тухни те,
таҫта ӗҫлесе пурӑнаканӗ те пур. Х ӑш не-пӗрне паллас та ҫук. Куҫҫа
йӑхӗ — тимӗрҫ йӑхӗ — пурӑнать, аталанать. Ватӑлаканӗ, кукаҫи юманӗ
пекех, хӑрать, ҫӗре кӗрсе урӑх материе куҫать. Виличчен вара вӑл
ҫӗр ҫине ҫӗнӗ хунав хӑварать, йӑх ҫӗнӗ, ҫамрӑк сыппа куҫать, вилмест, пӗтмест, аталанать. Кузнецовсем пурӑнаҫҫӗ.
Вӑрнара ҫурран утнӑ чухне, Вӑрнартан ҫурран яла таврӑннӑ чух
не, юман тӗлӗнче канаттӑм. Ҫурма ҫулччӗ вӑл. Ю ман ҫумне пырса
тӑрсан, вулӑ тӑрӑх хӑпаракан ҫӗр-аннен чӗрӗ вӑйне илеттӗм, кукаҫипе, куккисемпе кукамайпа, инкесемпе сасӑсӑр калаҫаттӑм. Л ӑпкӑ
укиянран пуҫласа Балтика, Байкалпа Балатон кӳллисем хушшинче,
Ш упашкар тинӗсӗпе Хура тинӗс ӑш ш инче вӑй парса тӑнӑ вӑл мана
ҫав паттӑр юман. Унӑн йӗкелне эпӗ Ҫармӗс вӑрманне те, Йӗпреҫ
вӑрманне те, Пӑлхар вӑрманне те лартнӑ. Тӗнчипех ӳсет кукаҫи
юманӗн ҫамрӑк хунавӗ. Хӑйне Хӗл мучи хӑртса лартнӑ пулин те,
пурпӗрех пурӑнать ҫутҫанталӑк ҫаврӑмӗнче.
Акӑ эпир, вӑтӑр ҫул каялла ӗнтӗ, юманпа сывпуллашнӑ хыҫҫӑн
Санар кавирӗнчен уйрӑлса, йывӑҫ кӗпер карлӑкӗнчен уртӑнса шыв

юххине сӑнарӑмӑр, унтан пӗчӗк ҫырмапа Ҫармӑс вӑрманне кӗтӗмӗр.
Улатимӗре хам салтакран таврӑннӑ хыҫҫӑн кукаҫи юманӗн йӗкелне
кӑпӑшка тӑпрана варӑнтарнӑ вырӑна ертсе тухрӑм. Ҫулран инҫех мар
еш ерет ҫамрӑк йывӑҫ. Ана ҫӑкасем вӑйӑ карти пек ҫавӑрса илнӗ.
Пӑхаттир тавра, тутлӑ шӑршӑ кӑларса, ӑмсануллӑн, килӗшӳллӗн чечекленеҫҫӗ. Ял утарӗн ӗҫченӗсем сахӑрлӑ сӗткене васка-васка пуҫтараҫҫӗ, пӗрисем пушӑлла вӗҫсе ҫитеҫҫӗ, теприсем — тулли хырӑмпа
карас тултарма йывӑррӑн ӑсанаҫҫӗ. Ҫӑка чечекӗ ҫине кӑна мар, юман
ҫулҫи ҫине те лараҫҫӗ пыл хурчӗсем. Авалхи турӑсем ӗҫекен, вӗсене
ҫамрӑклатакан, илемлетекен ӗҫме текен нектар юманӑн та пур и к
кен. Ҫулҫине татса чӗлхе ҫине хутӑмӑр та, кукаҫи юманӗ патӗнчинчен те хастарланарах кайнӑн туйса хамӑра хамӑр, ҫурхи ӑйӑр чуппипе карачӑмкассинелле ӗрёхрӗмӗр.
П ирӗн каса Карачӑмкасси теҫҫӗ-ҫке. Карачӑм мучи ячӗпе халӑх
панӑ ӑна. Хӑй тахҫанах ҫӗре кӗнӗ пулин те, ячӗ юлнӑ унӑн.
Ҫырма хӗрринчи асатте килӗнче пире аннепе атте кӗтсе илчӗҫ.
Анне тӗпсакайӗнчен йывӑҫ тирӗкпе кӑпӑклӑ сӑра ӑсса тухрӗ, ҫунакан
кӑм акана чиксе турчка хӗртрӗ те, ӑшши нихҫан та пӑсмасть тесе,
чашлаттарса тӗлёнмелле ырӑ шӑршӑ кӑларчӗ сӑраран. Тимӗр шӑрши
салат шӑршипе хутӑшса пӗрлешсен пулать вӑл ҫав имлӗх.
— Апай атине, кукаҫуна, ялан ҫапла сиплетчӗ. Турчки те ку
атиннех, пӗрлех турӑмӑр, эп вӗркӗчне вӗртереп, вӑл тимӗрне туптать, туй парни парса ячӗ... — вӗҫӗмсӗр калаҫать анне. — Упранатьха, сире те, ачамсем, аваллӑх имне парать. Сывлӑхлӑ пулӑр...
Анне пире апат ҫитерчӗ, ҫав хушӑрах Улатимӗртен мӗн кӑна
ыйтса пӗлмерӗ пуль, кӑмашсене аса илчӗ, Улатимӗрӗн аслашшӗсене
те астӑвать. Санарпуҫне ӗҫме пырсан купӑспа ташлаттаратчӗ вӑл, тет.
Ёҫке-ҫике пӗрле хутшӑннӑ-ҫке ашшӗ-амӑшӗ. Тусӑм киле васканине
туйнӑ анне, манран мӗн сӑлтавпа килни ҫинчен ыйтса пӗлнӗ хыҫҫӑн,
пире чарса тӑмарӗ.
Ҫав савӑк вӑхӑтра эпӗ, паллах, кукаҫи юманӗ, типсе-хӑрса ларнӑ
хыҫҫӑн, Санарпуҫ ялӗ пуҫне выртса макӑрасса та, хӑй вӑхӑчӗпе аттеаннерен яланлӑхах уйрӑласса та кӗтмен, шутламан та.

Туркаҫ
Хамӑр ял ҫинчен ҫырмалли пурччӗ ман. Кирлӗ ҫынсемпе калаҫнӑ хыҫҫӑн эпир тусӑмпа Киремет ҫырми урлӑ сукмак ҫине тухрӑмӑр.
Пӑваяль, е урӑхла каласан, Кёмӗл Ямаш ялӗ ҫуммипе тӳрӗрен тухмалла Яковлевсен Кӑмашне. Ёлӗкрех пирӗн Хурӑнсур ҫуммипе Кӗҫӗн
К ипек еннелле тӑрантас ҫулӗ (почта ҫулӗ) якалсах тӑнӑ тет. Санарпа
Сунар урлӑ хывнӑ йывӑҫ кӗперсене ҫирӗп тытнӑ. Патшалӑх ҫулӗ

шугланнӑ-ҫке. Вулӑссене ҫыхӑнтарса тӑнӑ. Эп асгӑвасса та кӗперӗсем
ҫирӗпчӗ, вӗсене колхозсем юсасах тӑратчӗҫ. Шоссесем якатма тытӑнсан, ялпа ялатӳрӗрен ҫыхӑнтаракан ҫулсене сухаласатӑкрӗҫ. Кӗперсенчен ҫӗрӗк сӑвайсем кӑна кӑнтарса юлчӗҫ. Ҫак сукмак ҫеҫ, каш ни
ҫул суха касси айне пулсан та, ӗмӗрӗпех такӑрланса тӑрать. Пӑваялӗн
такӑр ҫулне тахҫанах маннӑ пулин те, сукмак яланах ура айӗнче.
Камсем чи малтан такӑрланӑ-ши ӑна, пӗлме хӗн, анчах мӑратсемпе
пӑваяльсем Ачча пасарне, ҫӗрпелсемпе ҫармӑссем Нурӑс пасарне ҫак
сукмакпа, хӑнана-мӗне, ярмӑрккана ҫак тӳр ҫулпа танкканӑ. М ӗн
кӑна курман-ши ӗмӗрсен ура ҫулӗ...
Тавралӑх ывӑҫ тупанӗ ҫинчи пек куҫ умне тухса выртать пирӗн
патран. Анӑҫӑрах ларакан Эльментен ҫырма тарӑнланса анать те Сунар юханшывӗ пулса каять. Ешӗрекен тырӑ пуссипе тата ҫаранлӑ
ҫырма пуҫӗпе сукмак Сунара ҫитсе курӑк ӑшне пытанать. Сылтӑм
ҫыранра, пирӗн ял енче, ҫӑлкуҫ шӑнкӑртатса юхать. Ш ӑла тивекен
сӗткенлӗ шыва ӗҫмесӗр нихҫан та иртмен. Ҫитермере ҫӑлкуҫ пирӗншӗн
сӗт кӳлли вырӑнӗнчех пулнӑ. Ӳслӗк те ермен, хырӑм та тӑраннӑ шыв
мехлесе, тутлӑ курӑк кӗпҫисем ҫисе.
Хӗвел кӑнтӑр апачӗ тӗлнелле шуса ҫитрӗ, хӗрхенмесӗр ҫунтарать.
Ӑш хыпнипе иксӗмӗр те харӑс тӑсӑлса выртрӑмӑр, кана-кана
ҫӑлкуҫа ӗметпӗр. Анне сӗчӗ пекех тапса тӑрать ҫӗр чӗччийӗ, кӗлеткене вӑй кӗртет. Куҫлӑ ҫӑл пирӗн ҫине таҫтан аялтан, ҫӗр тӗпӗнчен,
тӗнче сӑнӗпе пӑхать. Ш ыв таппи ҫумне тулнӑ пӗчӗк кӳлӗре хӗвел
вылять, канма выртнӑ кӑтра пӗлӗт катӑккисем хушшинче упа-утаманӗ те, этемле ӗмӗлке те палӑрать. Ҫутҫанталӑк ҫаптарккипе киленнӗ самантра, сисмен хушӑрах, пӗлӗт кӑтрийӗ хушшине пирӗшти
ишсе тухрӗ, хӗвелтен те хитререх кулса, Сунара янратса ячё. Ш ыв
тӗпнелле кутӑн ӳкнӗ кӗлетки ура тупанӗнчен пуҫласа ҫӳҫӗ таранах
яп-янкӑр ҫуталса тӑрать. Ҫаруран. Шурӑ пушмакӗсене хывса сулахай аллине тытнӑ. Хӗмленнӗ куҫсем пикен тӑпӑлкка пӗҫҫисем тӑрӑх
чӑрлаттарса чупса кайрӗҫ те, кӑктӗлӗн чи чечеклӗ хӳмене ҫапӑнса,
мӑчлатса илчёҫ. Чӗркуҫҫирен ҫӳлерех туртӑннӑ кӗпе аркипе вылянса
кӑкӑр ҫине ӳкрёҫ, ҫыхман чӗчӗ хушшипе хӗртӗнсе шевлеллӗ тута
хӗррисене хыпашлама пуҫларӗҫ. Ярр! уҫӑлать те куҫ — пӗҫ кӑкне
ҫапӑнса хупӑнать, ярр! уҫӑлать те куҫ — тута хӗрринче хупӑнать.
Хӗрсе кайнӑ кӗлетке ман та, тусӑмӑн та ҫӗр ҫумнех пӑталанчӗ пулас,
хускалма та, тӑма та вӑй ҫук. Куҫсем ҫеҫ иксӗмӗрӗн те пӗр вӑйӑра —
чечеклӗ чатӑр айӗнчи вӑйӑра. Пӗчӗк шапа шыва шамплатнипе куҫлӑ
ҫӑл кӳллийӗ хумханса кайрё, хӗвел те, хӗвелтен хӗрӳрех ҫунтаракан
иирӗшти те, ӑшри асамлӑх вӑййи те йӗрлӗн-йӗрлӗн саланса куҫ умӗнчен ҫухалчӗҫ. Чалтах сиксе тӑтӑмӑр та, астармӑш самантӗнчен вӑтанса,
кӗлеткепе айккӑнрахтӑрса кулса ятӑмӑр, хӗрӳлӗх лӑпланса пынӑ май
тин хирӗҫ ҫаврӑнтӑмӑр.

— Пӗлӗтрен вӗҫсе аитӑр-им эсир?
— Тӗлӗк курмастпӑр-ши?
Й ӗкӗлтевлӗн йӗлпӗр турӗ те палламан хӗрӗн тути, хӑмӑр
ҫӑлтӑрӗсем пирӗн куҫсемпе вӑййа хутшӑнчӗҫ.
— Каплах тӗлӗрсе выртсан, леш тӗнчене, ҫӑтмаха та лекме пу
лать, — мӑшкӑлласа илчё вӑл пирӗнтен. — Эсир Ҫармӑсран-и?
— Ҫармӑсран.
— Эпӗ — пӑваяльсем. Утӑ ҫулатпӑр. Шыв ӗҫтеретӗр-и?
— Тархасшӑн. Ш ыва кӗртме те пултаратпӑр. — Иксӗмӗр те
ӑмӑртмалла ывӑҫласа илтӗмӗр сивӗ шыва.
Хӗр Улатимӗр ывӑҫ тупанӗнчен, унтан ман ывӑҫ тупанӗнчен
чӑпӑртаттарчӗ. М анӑн ӗнтӗ пӳрнесем хушшинчен шывӗ юхса та
пӗтнӗччӗ. Хӗвел сӑрланӑ хӗр тути ывӑҫ тупанӗсене пырса тивнипе
кӗлеткемри юнӑм вӗресе кайрӗ, тӗл пулнӑ куҫ шӑрҫисем хушшине
курӑнман туртӑм вӑйӗ асаматланса карӑнчӗ. Икӗ куҫ никамран ыйтмасӑрах пӗр-пӗрин симпылне ӗмме пуҫларӗ. Ҫакна сиссе Улатимӗр
хӗр аллинчи кӗмӗл тӗслӗ савӑта илсе шыв тултарчӗ, хӗре пуҫ тайса
тытгарчӗ.
— Тархасшӑн, тӑраничченех ӗҫӗр.
— Тавтапуҫ.
— Пуян иккен эсир, кӗмӗлямашсем, шывне те кӗмӗл савӑтран
ӗҫетӗр.
— Кӗмӗл чир-чӗртен сыхлать, чухлас пулать, — куҫӗпе вылярӗ
типтерлӗн шыв ӗҫекен хӗр.
— Юрату чирӗнчен те-и? — савӑта ҫӗнӗрен тултарчӗ ман Улатимӗр.
— Ҫук, юратӑва чир-чӗртен сыхлать, — иксӗмӗре те тепӗр хут
йӗрлесе тухрӗ вӑл. — Юрату чирӗ кама кирлӗ? Сывӑ юрату пултӑр.
Тӳркаҫ ҫӑлкуҫӗ пек тапса тӑтӑр.
Хӗр куҫӗнчен хам сисмесӗрех хӗрӗвне куҫӑма туртса илнинчен
вӑтанса та хӑраса ӳкрӗм. Вал та туйӑмлӑн пуҫне чикрӗ.
— Ҫаран ҫулса паратӑр-и? — ӑшран ӑшӑнса тухрӗҫ сӑмахӗсем.
Тӳркаҫ сукмакӗпе Пӑваяль улахне хӑпартӑмӑр. Хӗр пирӗн хушӑра утать. Чӑнкӑ тӑвайккирен хӑпарнӑ вӑхӑтра хыҫала лекрӗм. Куҫлӑ
шыв кӳллинчи ӳкерчӗк куҫ умне йӑлкӑшса тухрӗ. Тӑпӑл-тӑпӑл урасем кӗпе туртӑннипе кӳлӗ тӗпӗнчинчен те чӑмӑртарах, хӗвел сӑрриллӗрех, ҫывӑхарах курӑнчӗҫ. Куҫ вӑйӗ кӑна мар, алӑ туртӑмӗ те ҫивӗчленчӗ.
Пӑваяль хӗрӗсемпе инкисене тар юхтарсах паккус ҫумне паккус
шӑрҫаласа патӑмӑр. Хӗвел кахал апатне ларсан тин Кӑмаш вӑрманӗ
еннелле пуҫа ҫавӑртӑмӑр. Ҫырма хӗрринчи сукмакпа тӑвалла хӑпаратпӑр. Каялла ҫаврӑнса пӑхрӑм та... Ҫава аври ҫине ӳпӗнсе тӑнӑ
Кӗмӗл Ямаш пирӗштийӗ хӗвел шевли сапать. И кӗ куҫ хушшине

каллех кӗпер карӑнчӗ, ун тӑрӑх туйӑм сӑмахсӑр йӑрӑлтатрӗ: унталла
та, кунталла та... Тӳркаҫ сымпылне кёмёл савӑтран йӗкӗрёлче пек
тутипе тутанса ӗме-ӗме ӗҫекен Кӗмӗл Ямаш хӗрӗн ятне ҫеҫ ыйтса
пӗлме маннӑ иккен эпир. Вӑл хӑй те темш ӗн-ҫке ятне парнелемерӗ
пире. М ӗн пулчӗ-ш и ку? Ю рату-ши? Юрату вылявӗ-ши? Ю рату
чирӗ-ши? Сывӑ юрату-ши? Вӑхӑт ӑна татса калаймарӗ-ха. И кӗ куҫ
хушшинчи асамат кӗперӗ ҫеҫ ҫӑлкуҫран ҫӗр сӗткенне ӑш а хыврӗ.
Куҫӑм вара манӑн пӗҫ кӑкӗнчи чечеклӗ чатӑра уҫса кӑтралӑха чӑмасшӑн.
Турӑ панӑ канлӗхе путса ҫутҫанталӑк телейне тупасшӑн. Тӳркаҫ ҫӑлкуҫӗн кӳллинчи пирӗшти хӑйён куҫӗпе мён шырарӗ-ши? Мӗн тупасшӑн
ыйхӑ ҫухатӗ-ши? Камӑн куҫне шартарӗ-ши пӗҫ кӑк пӗрхӗмӗпе?..
Каялла ута-ута алӑ султӑмӑр хамӑра пӑлхантарса та ҫӗклентерсе вӑй
панӑ астармӑш пикене.

Тыттарман кӗвӗ
Кӑмаш вӑрманне чӗлхесӗр ҫынсем пек ҫитрӗмӗр. Каш ни хӑй
тӗллӗн шухӑшларӗ, ӗмӗтленчӗ ӗнтӗ. Ман хӑлхаран Сунар ҫырми тул
ли юхакан кулӑ янравӗ, улӑхри ҫава юрри, лапатка сасси тухма
пӗлмерӗ. Куҫлӑ шыв тӗпӗнчи шыв тӗкӗрӗ чӗтренсе илнипе хӗвеле
хупнӑ пӗҫ хушши вӑштӑр ҫилпе вылянчӑклӑн кӗвӗленӗ кӗвӗ чӗре
ҫумнерех ҫывхарса, чуна тыткӑнласа лартрӗ, анчах ҫав кӗвӗ... алла
кӗреймерӗ.
— Пуҫна ан ҫӗмёр пустуй, — йӑлл кулса ыталарӗ Улатимӗр. —
Ӑнлантӑм сан шухӑшна. Сан асапна. Выртса шыв ӗҫнӗ чухнех. Эх,
пурнӑҫ савӑкӗ! Ман та ӑшӑмра ӑшӑ туйӑм тулчӗ, тутлӑ ш ӑрш лӑ тырӑ
хумӗ, куҫа шартаракан чечек улӑхӗ, сив кӳлӗ тӗпӗнчи хӗвеллӗ кулӑ,
утмӑлтуратлӑ кӗпе арки айӗнчи шур чечеклӗ хӳме пытарса усракан
кӑтралӑх, ытама лекеймен пёҫб, уҫҫалла пӑхакан чёчӗ пуҫӗ...
— Тата ҫӗре пӑралакан сӑнӑ пуҫӗ мар-и? — ытамран вӗҫерӗнсе
малалла чупса кайрӑм тусӑма калаҫма пӳлсех.
— Пурте, пурте пёрлешсе ҫёнё кӗвве куҫрӗҫ, — хыпӑннипе сывлӑшне аран ҫавӑрса ячӗ Улатимёр. — Ҫӑл куҫлӑ, ҫӑлтӑр куҫлӑ. пирӗшти кӗввине куҫрӗҫ. Сана парнелетӗп. Итле лайӑхрах. Тыт ӑна!
Улатимёр аллисемпе выляткаласа тем ӗнёрлерӗ, тугипе памппарамлатрӗ, вӑрмана ҫитсен, тӑнлар-ха тесе тӑрук чарса тӑратрӗ. Ҫывӑхри пӑри ани ҫийӗн тӑри тӑрӑлтатать. Ш ёшкӗ тӗми вӗлтрен кайӑкне
хӑнана чӗннё. Пуҫ тӑрринче алӑ ҫупни илтӗнет: шӑпӑлл-шӑпӑлл...
— Тирексем концерт итлеҫҫё, — пит тарӑн шухӑшлӑн тӑнлать
ман мусӑкҫӑ. — Кӗҫӗн Кипеке, вӑтам шкула чупнӑ вӑхӑтра, юриех
чарӑнса итлеттӗм. Кашнинче хӑйне евӗр уйрӑм сасӑ: ҫуркунне — ҫут
ӗмӗт саслӑ, ҫулла — ҫӳл тӳпе саслӑ, кёркунне — салху саслӑ. Ҫуллен,

кайса ӳкичченех юрлать йывӑҫ та. Халӗ те авӑ, тӑрисемпе вӗлтрен
кайӑксене итленӗ хушӑрах, хӑй те юрлать. Алла тыттарман сасӑ.
Хӑлха кӑна тытса юлма пултаракан сасӑ...
— Ш ӑпӑлтатнине илтсен те, пурин хӑлхине те кӗвӗленсе кӗреймест пуль ҫав ҫулҫӑ алӑ ҫупни те, тырӑ уйӗпе йӑлтӑртатса чупакан
ӑрша та, хӗр пӗҫҫисене чечеклӗ кӗпе аркипе ачашлакан чарусӑр ҫил
хумханӑвӗ те, — хаш та хаш сывласа ятӑм хам музыка тӗнчин
алӑкне уҫайманш ӑн хуйхӑрса. — К ӗвӗ-ю рӑ янравлӑхӗ чун-чӗрере
килӗш ӳлӗх тупаймасть, халӑха ты ткӑнламалла ӑшран ш ӑранса тухаймасть каш ниннех. Тӗнче илемлёхӗ, ҫутҫанталӑк чӗрӗлӗхӗ, этем
сӑнарлӑхӗ пирӗн тавра явӑнса кӑна ҫӳрет, пире тыттармасть. Ҫапла
пуль. Улатимӗр?
Тусӑм тӳрех хуравламарӗ, тепӗр кана шӑппӑн тӑнласа тӑчӗ те:
— Тӗнче кӗввине ӑна ку таранччен никам та алӑпа тытса курман пуль, — терӗ.
— Сӑнарлӑ кӗвӗ этемпе пӗрле ҫуралать, вӑл этемӗн пӗр уйрӑлми
пайӗ — пултарулӑх, чи хӑватлӑ шухӑшлавлӑх тесшӗн пултӑн-и эсӗ?
— Ҫаплах, тусӑм, — хулпуҫҫирен ҫапса илчӗ вӑл. — Йӑх ҫыхӑнӑвӗнчен те килет. Авӑ, хамӑр юлташӑмӑра, Кӗркури Илеперех, илер.
Ашшӗ унӑн Чӑрӑшкас Мӑратра чи чаплӑн купӑс каланӑ. Хӑй те баян
туртать. Сӑвӑ ҫырать. Илем ытамӗнчех Илепер.
М ӑн Явӑш ачи Миша Васильев тусӑмӑр, пӗрле редакцире ӗҫлекен пултаруллӑ сӑвӑҫ, хаҫатҫӑ, калани аса килчӗ. Ара, Улатимӗрӗн
хӑйӗн те аш ш ӗ ҫеҫ те мар, аслашшӗ те, Я кку М акарч, ӑсга купӑсҫӑ
пулнӑ-ҫке. Купӑс калама вара, хӑть те хӑш ялта та, кашниех пӗлмен,
каш ниннех пиҫмен вӑл. Акӑ ӑҫтан пырать унӑн кӗвӗ-юрӑ сӑнарлӑхӗпе аташасси! Тӗлӗнмелле тавҫӑрулӑх ӑна тӗнче, ҫутҫанталӑк кӗввию ррине ӑшри вӑйлӑ туйӑмпа ҫӑварлӑхлама хистенӗ ӳссе тӑн кӗрсе
пы нӑ май. Епле калаҫать вӑл йӑрӑс пӳллӗ, сарлака ҫулҫӑллӑ тирексемпе. Хӑй чӗлхипе. Пӗр-пӗрин хушшинчи ӑнлану кӗвве ҫаврӑнать
те ҫаврӑнать. Сунар ҫӑлкуҫӗн кӗввине, Кӑмаш вӑрманӗн ю ррине
Улатимӗр Яковлев Мускава, консерватори ытамне, илсе кайӗ-кайех,
кӗҫех.
Хулран ҫавӑтрӗ те вӑл мана ялё еннелле танкӑштарчӗ. Уйра ӗҫлекен яш -кӗрӗм , ватӑ-вӗтӗ пире униче хапхине ҫитичченех пӑха-пӑха
саламларӗ. Ҫӗр кӑшласа, ҫӗр сухаласа, ҫӗр тутлантарса ӳснӗ пулин те,
эпир ӗмӗрӗпех ҫум ҫумлама, утӑ ҫулма, тырӑ вырма ҫуралманнине
вӗсем те туйрӗҫ пулас, хамӑр та ӑнлантӑмӑр пулас: пирӗн илемлӗх
тӗнчинче хамӑрӑн суха кассине тарӑнлатасси, хамӑрӑн каҫалӑка
ҫӗнтерӳллӗн тухасси, хамӑрӑн сасса тӗнчене кӑларасси.
— Тӑхтар-ха униче умӗнче, — ял сывлӑш ӗпе сывласа ячӗ Улатимӗр. — Ӑш капланнипе сывлӑш питӗрӗнчӗ. Ҫак алӑка уҫсанах ман
пурнӑҫ симфонийӗ янӑрама пуҫлать. Унӑн пӗрремӗш пайӗ...

М иша Васильев калани, хам илтни-пӗлни ял кӗввипе хутӑшса
таҫта аякка, инҫене кӗвӗллӗн хумханса чупрӗ, инҫет-инҫет тухӑҫ
ҫулӗнчи пысӑк хулана ҫитсе ҫапӑнчӗ.
Свердловск Улатимӗре нуша кулачӗпе илӗртнӗ. Кӑмаш сывлӑшӗ
тӑван сывлӑш, шерпет сывлӑш пулсан та, ҫын унпах тӑранса пурӑнаймасть, хырӑм выҫҫи хӑйӗн кӗввинех юрлаттарать, Аппӑшӗ, Зоя,
ҫӑкӑрлӑх та пулин укҫаллӑ пулмашкӑн шӑллӗне Свердловска чӗнет.
Ҫурт-йӗр купалаҫҫӗ тӑвансем. Ҫи-пуҫлӑх, хырӑм тӑрантармалӑх ӗҫлесе
илеҫҫӗ. Хула — хулах ӗнтӗ. Хула шавӗнче каччӑ хӑлхи Кӑмаш ран
пӗрле илсе килнӗ ӑшри шав канӑҫсӑрлӑхне чӑтайми пулса пырать.
Ҫав шав хула шавӗн кӗввипе ял шавӗн кӗвви пӗрлешсе чунилли
шавӗ пулсатӑратьунш ӑн. Кун пирки аппӑшне вӑрттӑн систерет вӑл.
Аппӑшӗ вара ӑна, пӗчӗкренех ашшӗн купӑҫне туртса ывӑнма пӗлменскере, кермене ертсе каять. Керменӗ — консерватори ятлӑ иккен.
Унта музыкӑна вӗрентеҫҫӗ, аслӑ пӗлӳ параҫҫӗ, илем тӗнчин аслӑ алӑкне уҫма вӑй кӗртеҫҫӗ. Керменӗн картлашкийӗ те ҫӳллӗ-мӗн. Аялти
картлашкине ҫирӗппӗн пусмасӑр, ҫӳлти ҫине пусиччен, такӑнатӑн.
Аялти картлашки ҫинче те пулин йӗр хӑварасшӑн хӑть тесе хӑйӗн ӑстӑн кунтӑкне юриех уҫса кӑтартать Кӑмаш ачи сумлӑ вӗренекенсем
умӗнче. Чӑваш халӑхӗн ӑслӑ-пуҫлӑ кӑтрашкийӗ хӑйсем патне мӗнле
паха сасӑ илӗнтерсе килнине Леонид Васильевич Богданов текенскер тӳрех курса-туйса ӑнланать. Ку ачана унӑн хӑй пекех ӑста рете
тӑратса, хӑйӗн шкулӗн ҫулӗпе чи пултаруллисемпе пӗрле илем уҫлӑхне вӗҫтерес килсе каять. «Училищӗне илетпӗр те, вӗрентетпӗр,
хамӑрӑн консерваторине мар, Мускавринех, тӗнчипе чи чаплинех,
кӗме ҫул уҫса паратпӑр», — шухӑшланӑ хӑй питӗ чаплӑ вӗреннӗ,
тӗнчери конкурссенче сахал мар ҫӗнтернӗ фагот ӑсти хӑйне хӑй хӑюсӑртараххӑн тытакан «коммунизм строителӗ» пирки. Кӗвӗ тарӑнлӑхӗпе пуянлӑхӗ, сасӑ янравлӑхӗпе тыткӑнлавлӑхӗ малтанлӑха профессорсене тивӗҫтернӗ. Вӗрсе кӗвӗ нӑйлаттармалли-юрлаттармалли хипхитре инструм ента паллаштараҫҫӗ чӑваш ачине, халиччен куҫпа курман, алла тытса пӑхман чунлӑ япалапа. Хаклӑ йыш ш и йывӑҫран
ӑсталанӑ ҫаврака хӑвӑл сыпӑксене хӗлӗхпе пуянлатнӑ та тутӑхман
тимӗрпе капӑрлатнӑ. Вӗр кӑна, клавише ҫине пус, тӑрпинчен чуна
ҫӳҫентерекен, чуна ҫӗклекен, чӗрене чӗртсе ҫӗнетекен тӗлӗнмелле
уҫӑ сасӑ янӑраса тухать, ытти инструментсен сассипе килӗшӳллӗн
оркестра пӗр ҫӗклентерсе ярать, пӗр хӗмлентерсе вут кӑларать. Ҫапла
Улатимӗр фагот ятлӑскерпе паллашать те, унран ӗмӗрне те уйрӑлаймасса чухлаймасть те-ха, нумай-нумай оркестрсенче пӗччен те янраттарса, фаготистсен ушкӑнне те ертсе пырасса ӗмӗтленмест те савӑнӑҫне ниҫта хума пӗлмесӗр телей йӑпанӑвӗпе выляканскер.
Пурнӑҫ симфонийӗн пӗрремӗш пайне чи хаклӑ паллӑпа, пиллӗкпе, вӗҫленӗ хыҫҫӑн уншӑн Мускав хапхи хӑех яри уҫӑлать. Тӗнчипе

чапа тухнӑ фагот ӑстин Богдановӑн чарӑнма пӗлмен чӑваш урхамахӗ
Чайковский ҫӗршывне ӗрӗхсе кёрсе каять. Петр Ильич чӑваш урхамахне вилӗмсӗр ҫунат хушать, лира парнелет. Ҫав парнепе таврӑнчӗ
те ӗнтӗ консерватори студенчӗ Улатимӗр Яковлев тӑван Кӑмашне.
Униче алӑкне юрлаттарса уҫса кӗчӗ. М алтикаса васкарӗ. Эпӗ унпа
аран ӗлкёрсе пыратӑп. «Ман пекех пӗртен-пӗр ывӑл иккен вӑл та
килӗнче. Амӑшӗ, Марья инке, пире, ман анне пекех, кӑпӑклӑ урпа
сӑри ӗҫтерчӗ. Кӗҫех Вӑрнарта пурӑнакан тӑванӗсем Улатимӗрӗн япалисене илсе ҫитрӗҫ.
Вӑхӑт чуппинче эпӗ каярахпа тусӑмпа М ускавра тӗл пултӑм.
Студентсем пурӑнакан хӑтлӑ ҫурта часах шыраса тупрӑм. Владимир
Яковлев хӑш хутра пурӑннине кӑтартса ячӗҫ те, кавиртӑрӑх, Чӑвашьен улӑх кавирне аса илсе пыратӑп. Утнӑ май хӑлхана шыв юххи
пек юхакан ш ӑнкӑр-ш ӑнкӑр кӗвӗ кӗме пуҫларӗ, улӑх ш ӑрш ине саракан, тырӑ пуссине хумхантаракан, ш ӑпӑл-ш ӑпӑл алӑ ҫупакан
кӗвӗсем пӑн та пӑн, ян та ян ҫӗкленсе уҫҫалла сирпӗнеҫҫӗ. Уҫӑ алӑк
тӗлне ҫитрӗм те... хӑйне сӑнакана асӑрхайман Улатимӗр Яковлев,
кӑтрарах ҫӑра ҫӳҫне вӗлкӗштере-вӗлкӗштере пӳрнисене клавишсем
тӑрӑх каллӗ-маллӗ ӑнтӑлса чуптарать. Сасӑсен янравлӑхӗ пӗрлешсе
ҫинҫелет те, пӗреш кел пӑнтӑртатса илсе, ҫунатлӑн ҫӳлелле вӗҫме
тытӑнать...
Акӑ, пуҫне ҫӗклерӗ те вӑл мана курчӗ, ура ҫине тӑричченех:
«Мускава килнӗ ятпа, кӗр-кӗр, вӑхӑтра ҫитрӗн, салам, тусӑмҫӑм», —
терӗ, вара ыталаса чуптурӗ те юнашар лартрӗ, «Астӑватӑн-и Тӳркаҫ
ҫӑлкуҫне, куҫлӑ ҫӑл тӗкӗрне, кӗмӗл саслӑ Кӗмӗл Ямаш хӗрне?» —
тесе каллех калама пуҫларӗ. Пианино сассинче вара эпӗ хамӑр тупнӑ
пирӗшти сӑнарне, хамӑр куҫ хӗмне сӳнтернӗ шур чечеклӗ хӳмене,
хӑй патнелле асамлӑн туртакан вӗт чӗтревлӗ, ҫӗрӗ пек тутана, туйӑма ӗҫекен асамат кӗперне яп-янкӑр курма пултартӑм.
— Матур-ҫке эс, тусӑм, хыврӑн апла хӑвӑн ӗмӗтне кӗвӗ-юрра!
— «Тӳркаҫ Асамачӗ» ятлӑ пьеса вӑл, Улатимӗр, сана парнелетӗп
ӑна. Пьесине ҫыртӑм. Спектакльне хӑвах ларт, концертне хӑвах итле.
Туя чӗнме ҫеҫ ан ман. М ӗнле, тупрӑн-и шыраса? Мӗн ятлӑ вӑл? Алла
кӗчӗ-и утмӑлтурат кӗвви?
Хамӑн вӑрттӑн шухӑш-туйӑма уҫса пама ҫеҫ пултартӑм эпӗ Улатимёр тусӑма. Кӑштах пӗрле хуйхӑрса та илтӗмӗр хамӑр айванлӑхшӑн,
карӑннӑ асамат кӗперне шӑварса тӑрайманшӑн.
Яковлев пӳлёмре пӗчченех пурӑнать. Вӗсене кашнине пианино
лартса панӑ. Баян та пур. Фагочӗ ӗнтӗ — алӑ айӗнчех.
— Пӗлетӗн-и мӗнле телей манӑн алӑра? — фагота силлесе кӑтартрӗ
пӳлӗм хуҫи. — Геккель шедеврӗ! Нимӗҫ маҫтӑрӗн вунтӑххӑрмӗш
ӗмӗрти тӗлӗнтермӗшӗ. Гитлер салтакӗ Раҫҫее музыкӑпа та ҫӗнтерме
шутланӑ, анчах... Фагочӗпе пӗрлех пирӗн аллалекнӗ. Александр Ру-

мянцев Пысӑк театрта калатчӗ унпа. Канӑва тухсан вӑл ӑна мана
тыттарчӗ. Сана эп Чайковский залӗнче каҫса кайса итлерӗм, хӑвна
вӗрентекен Роман Павлович Терехин профессорпа Павел Александ
рович Савельев доцент мухтани те кӑмӑла уҫса ячё, матур, вёсен
ятне ҫӗклетӗн, терӗ, ӑнӑҫу сунса ватӑ мусӑкҫӑ.
Тусӑм чи паха тытӑмлӑ, уҫӑмлӑ фаготпа хӑйӗн симф онине малалла тӑснишӗн савӑнмасӑр чӑтаймарӑм, вал Лукинпа Хирбю хайлавӗсене тарласах каланине тӑнласа итлерём. Лукин Чӑваш ҫӗршывне
хӑлаҫласа илсе халӑхпа юрланӑн, Хирбю чӑваш ҫыннин ӑшне кӗрсе
чунне хӑвелле шӑратнӑн, шухӑш-туйӑмне ҫил-тӑвӑлла ҫӗкленӗн
туйӑнчӗ тусӑма итленӗ май.
Чи лайӑх паллӑпа пӗтерме ҫӑмӑлах мар иккен Мускав консерваторине. Хӑвӑн пултарулӑхупа та тертӳпе кӑна палӑрма пултаратӑн.
Выҫӑллӑ-тутӑллӑ кунсем те сахал мар пулнӑ Яковлев студентӑн. Про
фессор икӗ-виҫӗ кун тӑрантарса урок пани те асрах унӑн. Арӑмӗ,
Людмила та, институтра вӗреннӗ-ҫке. И ккӗш ӗ — икӗ общежитире,
ачи — Вӑрнарта, кукашшӗпе кукамӑшӗ патӗнче. Чайковский залӗнче Улатимӗр патшалӑх экзаменӗ тытнӑ самантра, Терехин профессорӑн куҫӗнчен савӑнӑҫ куҫҫулӗ юхса аннине кам манӗ-ха? Теприн,
Савельевӑн ячё, Рахманиновпа Рихтер ячӗсене ҫырнӑ мрамор хӑма
ҫинче. Акӑ камсен пултарулӑх ҫӑлкуҫӗнчен сиплӗх ӗҫсе ӳснӗ вӑл —
Кӑмаш ачи.
Каярахпа ӗнтӗ ку, М инска хӑнана кайсан, Яковлевсем пире,
мӑшӑрпа иксӗмӗре, Беларусь патшалӑх академи симфони оркестрӗн
концертне чӗнчӗҫ. Эпир залра виҫсӗмӗр лартӑмӑр. Улатимӗр хӑйӗн
«сотнинче» фаготпа калакансен ушкӑнне ертсе пычӗ. Ҫӗр ҫынлӑ ор
кестр эртелӗнче Яковлев чӑваш ӑрӑмҫи пекех курӑнчӗ. Вӑл вӗрсе
калакан фагот пуринчен те янравлӑрах, пуринчен те ытларах тыткӑнланӑнах туйӑнчӗ.
Шутларӑм вара, пурнӑҫ симфонийӗн виҫҫӗмӗш пайне вӑл ҫӳлӗ
шайра ҫырнӑ. Йывӑрлӑхра. Тӳсӗмлӗх хуранӗнче вӗресе. Мускавран
Ш упаш кара таврӑнсан ӑна музыка театрне ӗҫе илнӗччӗ. Ҫемйипе
виҫҫӗн «Атӑл» хӑна ҫуртӗнче нушаланса пурӑнатчӗҫ. Хваттер пирки
шантарман та иккен, кӗтме, чӑтма хушнӑ. Чӗмпӗрте сим ф они оркестрӗ туса хурсан, Яковлева тӳрех унта чӗнсе илчӗҫ те виҫӗ пӳлӗмлӗ
хваттер пачӗҫ. Оркестр солистӗнче тӑватӑ ҫул ӗҫленӗ хыҫҫӑн вӑл
ҫӗош ыври пы сӑк конкурса хутшӑнать. Ҫӗнтерет. 1972 ҫулта вара
М инска куҫса каять. Унта ӑна правительство пултаруллӑ искусство
ӑстисем валли тытса тӑракан ятарлӑ хваттерне вырнаҫтарать. Ҫавӑнтанпах Сурганов урамӗнче пурӑнать Я ковлевсен тӑватӑ ҫынлӑ
ҫемйи. СССР культура министерстви ӑна Африкӑна вӗрентме янӑччӗ.
Тӑватӑ ҫул арабсене музыкӑна вӗрентнӗ хыҫҫӑн вӑл хӑйӗн оркестрне таврӑнать. Ҫав вӑхӑтрах Беларусь консерваторийӗнче те ӗҫлеме

тытӑнать. Ку таранчченех — оркестртата, консерватори кафедринче те. Профессор.
Яла ҫуллен хӑйӗн «Атӑлӗпе» ҫемйине лартса тата юратнӑ йыттине илсе хӑнана килетчӗ. Аппӑшё вӑл вӑхӑтра Екатеринбургран Кӑмаша таврӑнать. Амӑшӗ вилнё хыҫҫӑн пӳрчӗ пушаннӑ ӗнтё. Вӗсем килсен вара пӳрт те ӑшӑнать, кил те чӗрёлет. Кӑмаш вӑрманӗ те вӑранать. Тирексем юрла-юрла савӑнса алӑ ҫупаҫҫё...
Улатимӗрпе хальхинче ҫулла мар, кёр хёле ыталама пуҫланӑ
вӑхӑтра тёл пултӑмӑр. Хам ҫамрӑк чухне ёҫленӗ, Яковлев унта ҫырса
тӑнӑ «Ҫӗнтерӳ ҫулӗ» хаҫат утмӑл пиллӗке ҫитнине паллӑ турӑмӑр.
Хавасчё вӑхӑчӗ. Асаилӳ, тёлпулу, ӑсату...
«Туслӑхра» туслӑх юрри юрланӑ чухне Улатимӗртен ыйтрӑм:
— Мӗнле, пурнӑҫ симфонийён гӑваттӑмёш пайне вёҫлерӗн-и?
— Ай-уй, тусӑмҫӑм-тусӑм, юлашки пайё-ҫке вӑл, ытла хыт шухӑшлаттарать, — пуҫа пӑркаларӗ вӑл. — Ҫырӑнать-ха, ҫырӑнать, ёҫлетпёр,
вӗренетпӗр, ачасен ачисене пурнӑҫ кӗввипе ташлаттаратпӑр. Эпир
вёҫлетпӗр ёнтӗ хамӑр симфоние. Вӗсем мӗнле ҫырӗҫ-ши? Тытгарман
кёвӗ вилмест те, явӑнать, ҫаврӑнать этем тавра, пурӑнать этемре...
Калаҫа-калаҫахҫывӑрса кайнӑ.
Тӗлӗкре Улатимӗрпе каллех Тӳркаҫра пек. Ӑш хыпнине чӑтаймасӑр ҫӑлкуҫ ҫумне тӑсӑлса выртрӑмӑр та шӑла тивретсех шыва мехлетпӗр те мехлетпӗр. Куҫлӑ ҫӑл ҫумӗнчи пӗчӗк кӳлё чёрӗлчӗ. Ун ҫийён
кимёпе Пӑваяль пирӗштийё ишет. Вӗт пиртен ҫёленё чӑваш кӗпипе,
ҫухавине, ҫанӑ вӗҫӗсене, аркине тӗрленё. Пурҫӑн тутӑр ҫыхнӑ. Ш апшурӑ пушмакпа. Кӗсмен вырӑнне урисемпе авӑсса пырать. Куҫсем
пирӗн иксӗмӗрӗн те тёрӗ айёнчи урасем тӑрӑх йӑрӑлтатрёҫ. Куҫ хёлхемӗ
кӑк тӗлне ҫитет те шур чечеклӗ хӳмене ҫапӑнса сӳнет. «Вӑтӑр ҫул
кётетӗп сире улӑх ҫырли пуҫтарма, атьӑр пӗрле ишер, хӑшё хӑюллӑрах та вӑйлӑрах», — тесе тути ҫинчи ҫӑлтӑрне пирӗн еннелле вӗҫтерет. Хӑйён куҫ ҫӑлё ман куҫ вӑйне ёмет те ӗмет. Лартӑмӑр та кӗрсе
кимме, кимӗрен пулчӗ-тӑчё ҫуна, шӑвать те шӑвать, тур айӑрӗ туртать те туртать. Хамӑрӑн хӑна ҫуртнех кёрсе кайрӑмӑр. «Ку пир кёпене
анне мана качча кайма ҫёлесе панӑ, тӗррине хам тӗрленё, паян тутӑрёпе пёрле арчаран кӑларса тӑхӑнтӑм», — тесе тӗкёр умӗнче капӑрланать пике. Иксӗмӗр те вӑтанатпӑр, хӑраса ӳкрӗмӗр, хӗре кӑмака
хыҫне вырӑн сарса патӑмӑр, хамӑр утиялпа витӗнсе выртрӑмӑр. Кӗҫ
кӑмака кимё пулса тӑчё, ҫӑлкуҫ кӳллинче ярӑнса пырать. Пирӗшти
асамаг кӗперӗ карчё. Шур чечеклӗ хӳме, силленнипе, ишӗрӗлсе ана
пуҫларӗ, кӑтралӑх хумё пите ачашшӑн ҫитсе ҫапрӗ, куҫа уҫӑлтарса ячӗ...
Иксӗмёр те харӑсрахах вӑранса кайрӑмӑр пулас, краватьсене
чӗриклеттерсе сиксе тӑтӑмӑр. Улатимёре тӗлёк каласа патӑм. Вӑл та
тёлӗкре Тӳркаҫрах аташса выртнӑ-мӗн, ҫӑлкуҫран шыв ӗҫнё. Иксӗмёр
пӗчӗк кӳлё тёпӗнче тахҫан курса киленнӗ пирӗшти вырӑнне мекси-

канецсен киновӗнчи М ария саркаланса тӑра парать тет, нимле шур
чечеклӗ хӳмесӗр, куҫа хӳтерсе ямасӑр, кӑтралӑхӗпе илӗртсе.
— Эй, ку юмах-тӗлӗкпе, асаилӳпе. Пуҫ ҫаврӑнать, — тесе радио
репродукторне ӗҫлеттерсе ятӑм. — «Просто-Марийӑна» сложнӑлатса
чӑваш кӗпи-йӗмӗ тӑхӑнтарар та, Кӗмӗл Ямаш пирӗштийӗпе иккӗшне
те, Тӳркаҫ ҫӑлкуҫӗнчен ҫӗр сӗткенне ӗҫтерсе, чиперлетер. Ҫӗнӗ хӑватпа
Хурӑнсур Ҫармӑс ҫаранне те, Кӑмашӑнне те ҫултарар.
— Анчах... Сунар ҫыранӗсем тунсӑх курӑкӗпе витӗннӗ, сукмакне такам сухаланӑ пуль ҫав... — кулса ячӗ Улатимӗр.
Репродукторта юрӑ янӑрать: «Мария?..»
* * *
Уйрӑлас вӑхӑт ҫывхарчӗ. Пӗрин М инска, теприн Ш упашкара
каймалла. Ҫапах та тӑлӑх мар иккен эпир. Улатимӗр Яковлевӑн
хӑлхинче аслашшӗн купӑс сассийӗ, манӑн хӑлхара кукаҫи мӑлатукӗн
сассийӗ вӑйланчӗ. Куҫ умӗнче ҫамрӑклӑх асамат кӗперӗ йӑлкӑшрӗ.
«Ҫӗнтерӳ ҫулӗ», 1995 ҫулхи
чӳк уйӑхӗ.

Владимир Яковлевпа мӑшӑрӗЛюдмила (варринчисем) Римма Ильиничнапа
Владимир Прокопьевич Кузьминсем патӗнче Йӗпреҫре хӑнара.

ВӐРНАР ҪӐЛТӐРӖСЕМ

Вырӑссен чи тава тивӗҫлӗ басӗ
СССР халӑх артисчӗ Максим Дормидонтович Михайлов ҫӗр те
тӑватӑ ҫул каялла ҫурла уйӑхӗнче Кульцавра ҫуралнӑ. М аксимкӑн
ашшӗпе амӑшӗ ҫамрӑкла вилнӗ. Вӑл кӗҫӗнни пулнӑ. Михала аслашшӗ
пилӗк мӑнуклӑ тӑрса юлнӑ. Ачалӑхӗ М аксимкӑн ялтах иртнӗ. Вӑл
аслашшӗнех хывнӑ: юман кӗреш пек, тӑлпан, чурӑс кӑмӑллӑ, тимлӗ,
ҫине тӑракан, янӑравлӑ саслӑ. Ю нашар ялта Кушлавӑшра вӗреннӗ
чухне чиркӳ хорӗнче юрланӑ. Пуп патне хӑнана килнӗ пиччӗшне,
юрӑ ӑстине тата вӗрентекене, ҫак ача юрлани уйрӑмах килӗшнӗ. К.
Н. Поливанов вара ӑна Лаишево уесӗнчи Бетьки текен яла илсе
каять, икӗ класлӑ шкула вырнаҫтарать. Ачан сасӑ майӗпен ӳссе ҫирӗпленет, баса ҫитет. Ҫак ӑслӑ Константин Николаевич М аксимкӑна
тӗрӗс ҫул ҫине тухма пулӑшать. Вунҫиччӗри йӗкӗт ҫывӑхри Хусана
ҫитет. Пристаньте япала йӑтса тӑранать. Спас мӑнастирӗн хорне вырнаҫать, ҫав хушӑрах пасторсен (протестант пупӗсен) курсне хӑй тӗллӗн
вӗренме ҫӳрет.
Хусанти музыка училищинче Ф.А.Ошустович профессор-вокалистпа паллашни уншӑн тепӗр пысӑк утӑм пулнӑ. Вӑл унран ну
май вӗреннӗ.
Пасторсен курсӗ хыҫҫӑн М аксим Михайловӑн тӗн-чиркӳ енӗпе
чылай вӑхӑг Уфара, Омскра, Хусанта, Мускавра тияккӑнра (пачӑшкӑна пулӑшаканӗ), аслӑ тияккӑнра ӗҫлеме тивет. Унӑн уҫӑмлӑ та
янравлӑ хулӑн сассине итлеме халӑх чиркӗве шӑнӑҫми пухӑннӑ.
Чиркӳпе ҫыхӑнман юрӑҫ пуласси ӑна Мускавра пурӑнма тытӑнсан канӑҫ памасть. Паллӑ юрӑҫсемпе паллашни, вӗсенчен вӗренни,
А.М .Горькийпе тата А.В.Луначарскийпе тӗл пулни, вёсен канашне
итлени паллӑ баса радиовещани студине илсе ҫитерет. Унта вӑл ну
май юрлать. Вӑйлӑ сасса пӗтӗм ҫӗршыв итлет.
Кӗҫех уншӑн П ы сӑк театр алӑкӗ те яриех уҫӑлать. Унта вӑл
1932 ҫултан пуҫласа 1956 ҫулччен пӗтӗмпе 25 оперӑра юрлать. Халӑх
умӗнче вӑл юлашки хут 1957 ҫулта юрланӑ. М аксим Д орм идонто
вич вӑйлӑ юрӑҫсемпе пёрле ӗҫленӗ, ӑна Ф .И .Ш аляпин вырӑссен чи
тава тивӗҫлӗ басӗ тесе ырланӑ. М .И .Глинкӑн «Иван Сусанин» оперинчи Иван Сусанин партине чи тӗлӗнмелле юрланӑ юрӑҫсен Ф е
дор И ванович Ш аляпинпа М аксим Дормидонтович М ихайловӑн
сӑнӳкерчӗкӗсем Воронеж облаҫӗнчи Сусанино ял музейӗнче ю на
шар вырнаҫнӑ.
Ҫуралнӑ тӑван ҫёршыва мухтавлӑ артист нихҫан та манман, килсех
ҫӳренӗ. Мускавра та хваттерӗнчен ентешӗсем татӑлман. Республикӑна
килсен Кульцавра, Ш упашкарта концертсем панӑ. Ю рий Илюхин

музыковед аса илнӗ тӑрӑх, 1956 ҫулта М. Д. М ихайлов Чӑвашрадио
хорӗнче А. Г. Казакова тава тивӗҫлӗ артисткӑпа вырӑс юррисене юрланине никам та манас ҫук. Мускав филармонийён концертмейстерӗнче чӑваш композиторён С. М. Максимовӑн хёрё Галина Степанов
на ӗҫленӗ. Ҫивчӗ чунлӑ аккомпаниаторпа вал нумай ҫӗрте юрланӑ.
Репертуарӗнче унӑн Гаврил Федоровран ҫырса илнӗ чӑваш юррисем
те пулнӑ. Вӗсенчен пӗрне мухтавлӑ юрӑҫ Кремльти Пысӑк керменти
йышӑнура шӑрантарнӑ.
Ывӑлӗ те, мӑнукӗ те ҫемье йӗрӗпех кайнӑ. Игорь М аксимович
Пысӑк театрта 27 ҫул юрланӑ. Максим Игоревич малтан аслашшӗпе
ашшӗн театрӗнче оркестрта ӗҫленӗ, каярахпа конкурсра ҫӗнтерсе,
солиста куҫнӑ. Шупаш карта час-часах пулать, оперӑпа балет театрӗнче ӑсталӑхне кӑтартать.
Аслӑ юрӑҫа халалласа Шупашкарта пиллӗкмӗш хут ӗнтӗ оперӑпа
балет искусствин пӗтӗм тӗнчери фестивалӗ пулчӗ. Михайлов уявне
Раҫҫейри, АПШри, Францири, Турцири тата ытги ҫӗршывсенчи чаплӑ
театрсенчен пултаруллӑ артистсем ӑмӑртма килеҫҫӗ. Максим Дормидонтовичӑн мӑнукӗ кашнинчех мухтава тивӗҫет.
Ҫавӑн пек вӗсем — пирӗн ентешсем!
1997 ҫул.
«Тӑван Атӑл», 9№ .

Раҫҫей халӑх артисчӗ
Юрий Васильевич Васильев
«Чӑваш патшалӑх юрӑпа ташӑ ансамблӗн ӗҫӗ-хӗлӗнче 1976 ҫулта
паха улшӑнусем пулнӑ. Ҫакӑ нимрен малтан ҫӗнӗ ӑрури мусӑкҫӑсем
Ю. В. Васильев (художество руководителе), Г.Д.Егоров (тёп хормей
стер) килнипе ҫыхӑннӑ. Вӗсемпе пӗрлех тёп балетмейстер вырӑнӗнче
А. В. Ангаров туслӑн килӗштерсе ӗҫлеме тытӑнать. Ӗҫе ҫӗнӗлле йӗркеленӗ ансамбль тӗрӗс ҫул ҫинче тӑнине критика та, общественность
та палӑртнӑ. Коллектив 1978 ҫулта Россия Ф едерацийӗнчи юрӑпа
ташӑ ансамблӗсен тата ташӑ ансамблӗсен смотрӗнче I степень дип
лом илме тивӗҫ пулнӑ».
Ю лашки ҫулсенче ансамбль хӑй гастролӗсен географине анлӑлатрӗ: Чехословаки, Венгри, ГДР, Итали... Итали критики, музыка
искусствине лайӑх пӗлсе тӑраканскер, чӑваш ансамблӗн концерчӗсене ҫапла хакларӗ: «Питӗ лайӑх ертсе пынипе тимлӗн хатӗрленнӗ хор
юрланинче тӗлӗнмелле музыка пуянлӑхӗ уҫӑлать, шӑпах ҫавнашкалли ӗнтӗ Мусоргские тата XIX ӗмӗрти вырӑс шкулӗн ытти композиторӗсене хавхалантарнӑ. Чӑвашсем ҫав тери ӑста юрлама пӗлнипе

уйрӑлса тӑраҫҫӗ: сасӑсем нумай сасӑлӑх йӗркисемпе килӗшӳллӗн пӗрлешеҫҫӗ тата хӑйсене евӗр лайӑх... Хор юрласа панӑ авалхи юрӑсенче,
такмаксемпе хушса юрламаллисенче... Атӑл тӑрӑхӗнчи артистсем
чӑннипех те пысӑк ӑсталӑх тата нумай енлӗ пултарулӑх кӑтартрӗҫ».
(К оррьеределласера. 1983. Мартӑн 25-мӗшӗ)».
Вӑрнар районӗнчи Вӑрманкасра ҫуралса ӳснӗ Юрий Васильевич
Васильев ӑстаҫӑн пултарулӑхне хак паракан икӗ тӗслӗх илсе
кӑтартрӑмӑр. Унтанпа вӑл Чӑваш Республикин патшалӑх премине
илчӗ, ӑна Раҫҫей Федерацийӗн искусствисен тавативӗҫлӗ ӗҫченӗ тата
Раҫҫей халӑх артисчӗ ятсене пачӗҫ. Вӑл ертсе пыракан ансамбль ҫирӗм
ҫул хушшинче ӑсталӑх тӳпине хӑпарса ҫитрӗ, ӑна тивӗҫлипе академи
ансамблӗ ятне пачӗҫ. Коллектив членӗсенчен чылайӑн халӑх артисчӗ,
тава тивӗҫлӗ артист ятне, халӑх хакне тивӗҫрӗҫ.
Хӑйӗн ҫур ҫулхи юбилейне Ю рий Васильев пурнӑҫ юрринче
кӗтсе илчӗ.
«Тӑван Атӑл»
1997ҫул, 9 N9.

Чунхаваллӑх вӗҫевӗ
Ҫутҫанталӑк этеме хӑватлӑ туртӑм вӑйӗ парнеленӗ. Ҫав вӑй ӑна
хырӑм тӑрантармалли, ӗмӗрне пурӑнса ирттермелли пуян ҫӗр ҫумне
пӑталать. Этем хӑйӗн ӗҫӗ-хӗлӗпе, ҫутҫанталӑк пуянлӑхӗпе савӑнать.
Шухӑш-туйӑмӗпе ӑнтӑлса курӑнми пусма тӑрӑх тӗнче анлӑшне вӗҫет.
Чунхаваллӑх вӗҫевӗн ҫуначӗ каш ни ҫыннӑн хӑйевӗрлӗ, хӑйтӗртӳллӗ.
Нарӑс вӗҫӗнче итленӗ-курнӑ пӗр пысӑк концертра эпӗ ӑна чӑннипех
ҫӗнӗлле ӑша хыврӑм.
«Пархатарлӑ ҫӗрӗм-шывӑм» ятлӑ ҫӗнетнӗ проф ам м а Чӑваш патшалӑх юрӑпа ташӑ ансамблӗн пултаруллӑ ӗҫченӗсен чун-чӗри витӗр
кӑна мар, филармони залне ырӑ кӑмӑл хевтипе пухӑннӑ ҫынсен чунчӗри витӗр те ӑшӑ хӗвел пайӑрки пек илемлӗн ҫуталса тухрӗ. Артистсен пысӑк ушкӑнӗн илемлӗх йӗркелӳҫи тата аслӑ дирижерӗ, Раҫҫейпе Чӑвашстан искусствисен тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ Юрий Васильев хӑй
те талантлӑ ҫынсен уш кӑнӗпе пӗрле чунхаваллӑх вӗҫевӗнче тепӗр
ҫӗнӗ утӑм турӗ ӗнтӗ. Вӑл ансамблӗн аслӑ балетмейстерӗпе тата ташӑсене лартаканӗпе, Раҫҫейпе Чӑвашстан искусствисен тава тивӗҫлӗ
ӗҫченӗпе Александр Ангаровпа пӗр тӗллевлӗн ҫине тӑнине пулах Чӑваш
патшалӑх премийӗн тата Раҫҫейри конкурссен лауреачӗ халӑх умӗнче, хӗрӳ ывӑҫ тупанён шавёнче, ҫепӗҫҫӗн хӑйӗн утмӑл саккӑрмӗш
савӑк утӑмне турӗ.

Акӑ, илем тӗнчин карри капӑррӑн уҫӑлса каять те, куҫ умне
тӑван халӑхӑн ӗмӗртен-ӗмёре куҫсатӑнӑ паха йӑли-йӗрки черетленсе
тухса пырать. Юрий Плотников сӑввисемпе ҫырнӑ Аристарх ОрловШ уҫӑмӑн ҫӗкленӳллӗ хавас кӗвви пире те Раҫҫейӗн тӗп урамӗнче
Атӑл ҫийӗн хӗвел ҫӗкленнине хавхалануллӑн сӑнаттарса, Ш упашкар
хӑнисене тулли кӑмӑлтан кӗтсе илме чӗнет.
Туя чӑннипехтуй пектуса, халӑх юррисемпе ташшисене ш ӑрантарса-хӗмлентерсе чӑваш ӗҫре кӑна мар, вӑйӑ-кулӑра та хастар, вутҫулӑмлӑ, ҫав вӑхӑтрах сарҫу кӑмӑллӑ та чипер, тыткӑнуллӑ пулнине
искусство ҫитӗнӗвӗн ҫӳллӗ шайӗнче кӑтартса пачӗ ансамблӗн пӗтӗм
эргелӗ.
Асамлӑ туйӑм ытамне кӗрсе ӳкнӗ май, вӑхӑт чуппине те сисместӗн, куҫ илемлӗх тӗнчине тинкерет, хӑлха унти хаваслӑх кӗввине
ӗнерет. Йӗпреҫ йӗкӗчӗ Василий Раймов Ю рий Жуков хывнӑ «Ю ра
ту кӗперӗ» ҫине кӗрсе кайсан, чун унпала пӗрлех ҫав хаваслӑх кӗперӗ
ҫине чупса кӗрет. Валентин Сизов халӑх кӗввисемпе ташлаттаракан
ташӑҫӑсемпе юнашар «Пирӗн ялӑн ӑстисем» те ҫавнашкалах пит маҫтӑр тесех ташша сӗвес килет. Чӑваш халӑх артистне Н иколай Д и 
митриева, мӑн кӗрӳ такмакӗ хыҫҫӑн, хӗрсем темшӗн саваҫҫӗ тесех
ирччен юрлаттарас шухӑш-кӑмӑл та ҫуралать.
М ӗн тӗрлӗ сасӑ, мӗн тери хӗмленӳллӗ хускану илемлӗх тӗнчинче. Вӗсене тӑнласа-сӑнаса ларнӑ самантрах анлӑ зал ҫийӗн чуна уҫса
ирёлтерсе ямалла савӑк сасӑ вӗҫсе иртет... Вӑрнар хёрӗ, Чӑваш Республикин тавативӗҫлӗ артистки Людмила Семенова Ю рий Кулаков
кёввине професиллё шайра шӑрантарать.
Юрӑ-ташӑ черетлӗхӗнче сисместён те хӑв юратуллӑ-ыратуллӑ кбвӗ
тыткӑнне лексе асамлӑх тӗнчине ҫӗкленсе хӑпарнине.
Чӑвашсен хальхи вӑхӑтри чи пултаруллӑ композиторӗсенчен пӗри
Юрий Григорьев хуҫаланать иккен санӑн ӑшри туйӑмупа. «Сирень
сулхӑнёнче» ҫуралнӑ хӑват хумлӑн-хумлӑн юхса, м айӗпен-майёпен
ҫӗклет те ҫӗклет шухӑшлавлӑх асамлӑхне.
Ҫапла, ҫутҫанталӑк этеме хӑватлӑ туртӑм вӑйӗ парнеленӗ пулсан,
Туррийӗ вара этеме чунхаваллӑх вёҫевён тепӗр туртӑмне пилленӗ.
Ҫав туртӑм вӑйне туйса тухрӑмӑр та эпир чаплӑ к о н ц е р т р а н , тӑван
ҫӗр ҫийӗн савӑк кӑмӑлпа утгартӑмӑр.
«Вучах», 1993, Пуш, 10. 11 №.
Раҫҫей Федерацийӗн Президенчён 2006 ҫулхи нарӑсӑн 13-мӗшӗнче
кӑларнӑ Указӗпе килӗшӳллӗн «Чӑваш патшалӑх академи юрӑпа ташӑ
ансамбле» патшалӑх культура учрежденийӗн художество ертӳҫине,
тёп дирижерне Юрий Васильевич Васильева Туслӑх орденӗпе наградӑланӑ.

Пёрле калаҫсан — туссем,
пӗрле юрласан — тӑвапсем
Нимӗҫсем чӑваш халӑхӗн юратнӑ юррине — Герман Лебедевӑн
«Тӑван ҫӗршывне» — арҫын ушкӑнӗпе нимӗҫле янӑравлӑн тӑсса ярсан, филармони залӗнчи курса-итлесе ларакансем чӑтаймарӗҫ, ура
ҫине тӑрса чӑвашла мӑнаҫлӑн юрлама пуҫларӗҫ. Икӗ чӗлхепе пӗр
кӗвӗре туслӑн шӑранчӗ патшалӑх гимнӗ туса хунӑ вилӗмсӗр юрӑ ҫӗртме
уйӑхӗн пуҫламӑшӗнче. Германири Хокенхайм хулинчен иккӗмӗш хут
Шупашкара килнӗ арҫынсен хорӗ пысӑк концерт кӑтартрӗ. Ана Чӑваш
Республикин юрӑпа ташӑ ансамблӗн илемлӗх пуҫлӑхӗ, Раҫҫей искус
ствисен тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ Ю рий Васильев ертсе пычё.
Классика йӗрӗ ҫинче тӑракан, наци аваллӑхӗн йӗркине ҫирӗп
тытса пыракан пултаруллӑ ушкӑн нимӗҫ юррисене кӑна мар, ытти
халӑхсен юррисене те ӑста, професси шайӗнче шӑрантарчӗ. Сасӑсен
тасалӑхӗ, кӗвӗлӗхӗ уйрӑмах тыткӑнлать. Ҫавӑнпах пуль зал кашни но
мере алӑ ҫупса хакларё. «Савӑнса юрлар», «Еҫкӗ юрри», «Виноград юрри»,
«Каҫхи шанӑҫ», «Юрату илемӗ», «Ирхи шуҫӑм юрри», «Юрату хӑвачӗ»,
«Шухӑш вӗҫевӗ...» Ҫ ак ятсем хӑйсемех вӗсем чун ӑшшиллё, кануллӑ
юрӑсем пулни ҫинчен калаҫҫӗ. М. Шмекенбехер, А Кремер оперӑсенчи
арисене вӑйлӑн шӑрантарчӗҫ, лирикӑллӑ юрӑсене туйӑмлӑн юрларӗҫ.
Тӗнчипе палӑрнӑхор иккен вал. Испани, Ф ранци, Венфи, ЮАР
тата ытти ҫёршывсенче палӑрнӑ. Пултаруллӑ музыкант тата дирижер
Вальтер Мут ертсе пынипе чӑвашсене те савӑнтарса хӑварчӗ юрӑҫсен
«Лидертафель» ятлӑ пӗрлешӗвӗн пӗр ушкӑнӗ.
Лидертафель тесе вунтӑххӑрмӗш ӗмӗр пуҫламӑшӗнче Германире
юрлама юратакан арҫынсен туслӑх пӗрлешӗвӗсене каланӑ. Чи малтанхи лидертафель 1809 ҫулта Берлинра йӗркеленнӗ. Карл Цельтер
композитор, хормейстер Пруссире ҫапла халӑха музыка пӗлӗвӗпе
пуянлатас тесе ҫӗнӗ йӗрке тума пултарнӑ. Патриотла шухӑш-туйӑмпа
пӗр ҫӗре пухӑннӑ ушкӑнсем сӗтел хушшинче туслӑн калаҫса, юрласа
ларнӑ. Ку юхӑм майӗпен Раҫҫее те ҫитнӗ. Хокенхаймри лидерталь
1874 ҫулта ҫуралнӑ. Юрӑҫсен обществинче хӗрарӑмсен, арҫынсен тата
ачасен хорёсем пур. Ш упашкара хальхинче икҫӗр ҫынтан тӑракан
хорӑн пӗр ушкӑнӗ килнӗ.
Атӑл хӗрринчи Чӑваш Республикине концертпа каяссине пӗлсен,
пурте вӗсем хаваспа хатӗрленме пуҫланӑ, мӗншӗн тесен Шупашкарпа Хокенхайм хушшинче — Атӑлпа Рейн хушшинче — туслӑ ҫыхӑну
йӗркеленсе пырать. «Шупашкарти промышленность тракторӗсен завочӗ» производство пӗрлешӗвӗн дизель моторӗсем кӑларакан завод
Хокенхаймран детальсем илсе тӑрать. Хор ҫав пӗрлешӳре те пулнӑ.
К онцерт ертӳҫм пулма та Юрий Васильева ахальтен шанса паман. Унӑн ансамблӗпе «Лидертафель» обществи туслӑ ҫыхӑну тытаҫҫё.

Хула бургомистрӗ шупашкарсене саламлӑрӗ, юрӑпа ташӑ ансамбльне
3500 марка, пионер керменне 3000 марка парнелерӗ. Хокенхайм
хули ҫыннисем чӑваш культурине атапантармашкӑн ятарласа пухнӑ
укҫа ку. Чӑвашсене, концерта пынӑ ҫынсене пурне те нимӗҫсенчен
пысӑк тав пултӑр, терӗҫ хора ертсе пыракансем. Халӑхсем хушшинчи
туслӑха, культура аталантарӑвне ҫынсем кӑна тума пултараҫҫӗ. Ҫаванпа туслӑха тӑсасчӗ, терӗҫ. Ҫав тӗллевпе ҫитес ҫул вӗсем Ю рий Васи
льев ансамбльне хӑйсем патне чӗнеҫҫӗ.
М узыка пур халӑхшӑн та ӑнлануллӑ. Ю рӑ чӗрере юлать. Пӗрле
калаҫсан — туссем, пӗрле юрласан — тӑвансем, теҫҫӗ.
Ҫак шухӑш тӗпре пулчӗ нимӗҫсен концертӗнче, чӑвашсемпе нимӗҫсем хушшинчи тӗлпулусенче.
«Вучах», № 26.
1993 ҫ. ҫӗртме, 30.

Юрӑри Юра
Чӗрӗлнӗ ҫӗре ытамласа ачашланӑн, уҫӑлса пыракан сывлӑша имлентернӗн, ӑш -чике ҫавӑрттарса кёрсе чуна ҫӗклентернӗн янӑрать
кӗвӗ. Ушкӑна пӗрлеш нӗ сӗрме купӑс сасси ҫур кунӗн хӑватне татах
та вӑйлатса Ю рий Васильева тӑван ялне вӗҫтерсе каять.
Вӑрнар енӗ, Вӑрманкас. Ҫутҫанталӑк куҫ умӗнчех вӑранать. Йӑмра
тӑррине ҫурхи кӗвӗ кӗртнӗ кураксен шавӗ, пӳрт умӗнчи йӑва ҫинче
ҫунат ҫапса юрӑпа аш кӑнакан шӑнкӑрчсем, анкарти хыҫӗнче «ӗҫлеӗҫле» тӑрӑлтатакан тӑрисем, хуткупӑса пулӑшакан чуччу хӑйӑклатӑвӗ,
каччӑсемпе хӗрсен кулли-юрри, хӗл куҫҫульне кула-кула юхтаракан
Кӗҫӗн Ҫавап кӗрлевӗ куҫ умӗнче йӑлкӑшса, хӑлхара пӗр ҫемме пӗрлешсе
чӗрӗ вӑй кӗртет. Ҫутҫанталӑк вӑранӑвӗнче вӑл хӑйӗн аллӑмӗш ҫуркуннине кӗтсе илет. Ҫав ятпа хӑйне хисеплесе парнеленӗ ҫӗкленӳллӗ
кӗвве чӗрипе туйса пӗр хумханать, пӗр савӑнать. Георгий Степановӗ
те, менелник тӑваканӑн кӑмӑл тӳпине ҫитересшӗн тенӗнех, оркестрне хавхалантарса, ӑна филармонии тулли залне пӑхӑнтарса чуптарать
те чуптарать Чӑваш ҫӗршывӗ тӑрӑх хитре кӗвве. Халӑх туйӑмӗ —
кӗввийӗ ҫӗнӗлле янӑраса мӗнле илтӗннине пьеса авторӗ Александр
Васильев хӑйне майлӑ сӑнать. Чӑваш композиторӗсен ертӳҫин парнене йышӑнакан мусӑкҫӑ умӗнче те, халӑх умӗнче те, профессионалсем умӗнче те намӑс курас килмест-ҫке. Ячӗшӗн мар, чи ҫӳлӗ шайра
пулмалла музыка хайлавӗн. Ҫитменнине тата вӑл Ю рий Васильева
менелникӗпе кӑна мар, Чӑваш патшалӑх академи ансамбльне ертсе
пыма пуланӑранпа ҫирӗм ҫул ҫитнӗ ятпа халаллать-ҫке ҫӗнӗ ӗҫне.
Курать: итлекенсем кӑмӑллӑ, шухӑшлавлӑ, Ю рий Васильевичӑн питкуҫӗнче — ҫуркунне.

Парне кӗввипе киленсе Ю рий Васильев куҫ умне такӑрланса
тухса тӑнӑ пурнӑҫ ҫулбпе утать. Ҫулӗ ашшё-амӑшӗ ырӑ сунса кӑларса
янӑскерех, купӑс ҫеммиллӗ, пӗлӳ вӗҫевӗллӗ ҫул. Музыка тени унӑн
хӑлхине ашшӗ ӑста калакан купӑс хёлӗхӗнчен кӗнӗ. Усерехпе илемлӗ
кёвве шкулта вёрентекенсенчен тӑнлама пуҫланӑ. Хӑлха туйӑмӗ пу
рин те пӗрешкел мар ҫав, илемлё те илӗртӳллё янрава кашниех вырӑнлӑ
тӑнлаймасть, ӑша мӗн кӗнине, хӑйӗн чун-чӗри кӗввине ыттисене
савӑнтармалла, хумхантармалла шӑрантарса кӑлараймасть. Пинте пёрре
тенӗ пек ҫуралать имӗш кӗвӗ ӑсти е юрӑҫ. Ю ра та юрӑра ҫуралнӑмӗн. Ашшён кёввипе, акӑшён юррипе, вӗрентекенсен ӑсёпе ача
тӑваттӑмӗш класрах ертӳҫӗ вырӑнне сиксе тухать. Тантӑшёсене вӑл
хёмлентерсех юрлатгарать-ташлаттарать. Шкул хорне шанса пама та
шикленмеҫҫӗ унран. Акӑ, районти пёрремӗш ҫитӗнӳ. Вӑрманкас шкулӗ
— малта!
Малалла, малалла, мал аллах утать мал ӗмӗтлӗ ача. Вӑрманкасран
Ҫӗрпӳ хулине ҫитет. Культурӑпа ҫутёҫ училищинче питӗ лайӑх паллӑсемпе вёренет, хорпа ӗҫлеме, дирижер пулма хӑнӑхать. Вёрентекенсем сӗннипе ун хыҫҫӑнах Питӗре каять, культура институтӗнче
музыка, театр теорийёпе ӑсталӑхне тарӑнраххӑн пуҫа хывать. Хусан
консерваторийӗ унӑн куҫне чалтӑрах уҫать. Чӑваш каччишӗн халӗ
ӗнтӗ музыкӑсӑр пурнӑҫ ҫук.
Ю рӑпа таш ӑ ансамбльне алла илнӗ ҫирӗм ҫул ҫирӗм хут куҫ
хупнӑ пекех вӗлтлетсе иртсе каять ҫапла. Акӑ ӑна ҫав ятпа саламлаҫҫё. Акӑ вӑл хӑйӗн менелник каҫне ирттерет.
«Эсир ялта шӑнкӑрч, шӑпчӑк сассипе киленсе ӳснё, чӑваш юрадисен ертӳҫи пултӑр, малашне те халӑхшӑн тӑрӑшса ӗҫлӗр, таса, ҫутӑ
пурнӑҫпа пурӑнӑр, хамӑр ята ан ярӑр», — ыталаҫҫӗ вӑрнарсем.
«Санӑн пултарулӑх кӑнтӑрё тин ҫитрӗ-ха, вӑл тата вӑйлӑрах
ҫиҫтӗр», — ҫыравҫӑсенчен ырӑ сӑмах парнелет чӑваш писателӗсен
ячӗпе Хветӗр Агивер.
«Чӑвашӑн мусӑкҫӑ нумай, чӑннипе кашни чӑваш мусӑкҫӑ, вӗсене ертсе пыраканӗ вара — сахал. Вёсенчен пёри вӑл, чи пултаруллисенчен пултарулли, — Юрий Васильев. Ҫак сехет пурнӑҫ таппине
ҫеҫ кӑтартать, сирён пек художник пурнӑҫа сӑнлать-сӑнарлать, тӗнче
илемё сирте. Ӑсталӑхна туптасах тӑрӑр», — тет ыр кӑмӑлтан С С С Р
халӑх артисчӗ Валерий Яковлев.
«Эс чӑваш асёнче юлмашкӑн тивӗҫ ӗмӗре», — сӑвӑласа хёвеллӗн
йӑлкӑшать Светлана Асамат юрӑҫ.
«Туятӑр-и, туссемӗр-тӑвансемӗр,
Хӗвел пек, уйӑх пек ҫавран-ҫавран,
Ҫурхи шевле ҫӗн туйӑм кӳнб евӗр
Чӑваш юрри ҫӳрет тӗнче тавра?»

Юрий Сементер сӑвӑҫ-юрӑҫ сассине илтнипе Ю рий Васильевич
кӑрт сиксе илет, тутине чӑмӑртаса лартать, куҫӗсене хупа-хупа аса
илет.
Чӑваш ансамбле, вёл ертсе пыракан пысӑк ушкӑн, чӑваш ятне
Мускавра ҫӗнӗрен ҫӳле ҫӗклерӗ. Раҫҫейри ю рӑпаташ ӑ ансамблӗсем
хушшинче Пӗрремӗш смотр-конкурсра пӗрремӗш вырӑн йышӑнчӗ.
Тинех ҫул уҫӑлчӗ. Союза тухма та, чикӗ урлӑ каҫма та. Сакӑрвуннӑмӗш ҫулта Чехословакири фестивальте тёнче экзаменне тытрӗҫ.
Ун хыҫҫӑн венгрсем, нимӗҫсем, поляксем, бельгиецсем, французсем, арабсем, итальянецсем хаваспа паллашаҫҫӗ советсен пёчӗк патшалӑхӗн пултарулӑхӗпе. Ташшисене пултаруллӑ балетмейстер Алек
сандр Ангаров лартать. Пёр вӑхӑтрах ансамбльте ӗҫлеме пуҫланӑскерсем вӗсем чӑваш юррипе ташшине чӑннипе чӑвашла хёмлентермешкӗн алла-аллӑн тытӑнса, туслӑн асапланаҫҫӗ. Ҫирӗм ҫул!
Ҫав ҫирӗм ҫулӑн пуҫламӑшӗ вара... Каллех Ю рий Сементер саламӗн сӑмахӗсем аса килеҫҫӗ:
«Садсем саркайӑк юррипе мухтавлӑ,
Чӑваш мухтавлӑ хӑйӗн кӗввипе.
Воробьевпа Максимов, Хветӗр Павлов
Ҫуллен килеҫҫӗ ҫӗнӗ ҫемӗпе.
Лукинпала Хирбю ятне-и манӑн,
Е манӑн Герман Лебедев ятне?
Умра каш-кашлакан туйра-юманӑн
Куратпӑр Орлов-Шуҫӑм ҫунатне...»
Юрий Васильевич мӗн ҫинчен шухӑшларӗ-ши ҫав самантра, хӑй
хатӗрленӗ концерчӗн ӑнӑҫлӑхӗ, саламлакансен тараватлӑхӗ, кураканитлекен шухӑш-кӑмӑлӗ е тӑванӗсем ҫинчен, пӗлеймерӗм, анчах эпӗ
тӳрех виҫӗ ҫул каяллахи ҫуркуннене аса илтӗм.
Хальхи пекех ака уйӑхӗччӗ. Ёрчев таппипе ҫунатланнӑ вӗҫенкайӑк уйсемпе вӑрмансене ҫут тӗнче кӗввипе янраттарать. Ӑшӑнса
ниҫсе пыракан ҫӗр хӑй ытамне ҫӗнӗ вӑрлӑх варӑнтарма пуҫланӑ.
Мӗнпур чёрӗлӗх хутлӑ сӗткенпе канленет. Ҫав туйӑм ытамӗнче хавхаланса чӑваш илемӗн тӗнчинче чӑваш искусствин паллӑ кунӗ пулчӗ.
Чӑваш хӗвелӗн хӗлхемне Герман Лебедев композиторӑн м енелник
каҫӗнче Ю рий Васильев искусство лаҫҫинчи пекех таврана хӗрӳллӗн
сапрӗ. Мӗншӗнни паллӑ.
Пурнӑҫ илемне, эгем хӑватне кӗвве хывса, ҫав кӗвӗпе ыттисен
чунне вӑратма, чӗрине вутлантарма, ҫав хушӑрах ҫыннӑн ачаш туйӑмне хитрен, ҫемҫен сӑпайлантарса чӑвашла юрлаттарма пултарни
шӑпах ӗнтӗ Герман Степановича ҫӳлӗ шая ҫӗкленӗ. Вӑл чӑваш халӑхӗн

сӑнарне ӗҫре, канура, йӑла-йӗркере чӑн-чӑн пурнӑҫ ҫемминче кӑтартса панӑ.
Акӑ, анлӑ сцена ҫине чӑваш юрӑҫисемпе ташӑҫисем ял улӑхне
юхса тухнӑ пек капӑрланса тухаҫҫӗ те... савӑк ҫӗр уявне пурне те
ты ткӑнуллӑн туртса кӗртеҫҫӗ. Ю рий Васильев ертсе пынипе патшалӑх ансамблӗ тасан та янӑравлӑн, уҫҫӑн та савӑнӑҫлӑн шӑратать
мирлӗ пурнӑҫ юррине; ташӑҫисем пӗрре хӗмленӳллӗн, тепре йӑкӑшйӑкӑшшӑн ӑшалаҫҫӗ ташшине.
Чӑваш тӗррисем хушшинчен вӗсем ҫине Праски Витти пир ҫинче
чӗртнӗ Герман Лебедев чӑваш сӑнӗпе, чӑваш кӑмӑлӗпе уҫҫӑн та ӑшшӑн,
тиркевлӗн сӑнаса пӑхать. Вӑтӑр ҫул хушши хӑй аллинче ӳссе аталаннӑ
пултарулӑх эртелӗ — ансамбль — мӗнле ҫитӗнӳ шайне ҫитнине
проф ессиллӗ хак парать. Ю рий Васильевич та, аслӑ композитор
тата коллективӑн хӑй умӗнхи ертӳҫин куҫӗ умӗнче намӑс курас мар
тенӗнех, ӑна хирӗҫ пӑхса тарла-тарла ӗҫлет, эртеле пит хитре юрлаттарать, пӗрле хӑй те юрлать. Вӗрентекенӗ умӗнче вӑл пысӑк э к 
замен тытнӑнах туйӑнчӗ ансамблӗн икӗ хуҫи хушшинчи куҫ вӑййине
сӑнанӑ май.
Аслӑ вӗрентекенӗн куҫӗ умӗнче намӑс курмалла мар пек-ха Юрий
Васильевичӑн, ҫавӑнпах вӑл, хумханать пулин те, хӑйне-хӑй яланхиллех ҫирӗппӗн, хӑюллӑн тытать.
Ку концерта, хальхинчи пекех, вӗсем пушшех тӑрӑшса хатӗрленчӗҫ. Репетицийӗ те (яланхилле!) савӑнӑҫлӑ каҫ пулас умён кӑна
вӗҫленчӗ. Шутласассӑн, программӑри ҫав юрӑсемпе ташӑсенех кӑлармалла пек сцена ҫине. Ҫук ҫав, Ю рий Васильевичӑн кашни концертне ҫӗнӗлле, ҫӗнӗ хавхаланупа, ҫӗнӗ вӑй-хӑватпа кӑтартас килет искусствӑна юратакансене. Искусствӑри улшӑнса тӑракан ҫӗнӗлӗх илемӗ
ҫавӑнта пулмалла та ӗнтӗ. Ӑна ансамбль ертӳҫи хӑй кӑна мар, коллективӑн каш ни членӗ, сахалӑн мар вёсем, чунпа та, юнпа та туйса
вӗриленсе тӑтӑр тесе ҫине тӑрать, хӑйӗн хӗрӳлӗхӗпе кашнине вутҫулӑмлантарса тӑма тӑрӑшать дирижер-концертмейстер. Ҫавӑнпа кашни
номерӗ асра юлать, кашни солисчӗ хӑйнеевӗр уйрӑмлӑхпа палӑрать.
Чӑваш халӑхӗн маттур йӗкӗчӗсемпе илемлӗ пикийӗсем юрӑпа
таш ӑ картинче авалхи тум илемӗпе капӑрланса шӑнкӑртагса юхакан
ҫӑлкуҫ шывӗ пек, ӑмӑртса чупакан тиха уш кӑнӗн тапӑртатӑвӗ пек
чунуҫҫиллё сарӑпа анлӑ зала тэтах та анлӑлатнӑн туйӑнать. Ушкӑн
ю рри-таш ш и туршӑн та тӗнчери чи чапа тухнӑ пултарулӑх коллективёсемпе тан е вӗсенчен вӑйлӑрах та пуль. Герман Лебедевӑн хӑвачӗ —
вӑйӑ картине тӗлӗнмелле вӑйлӑ, илемлӗ йӗркелеме пӗлнинче. Юрий
Васильев вара ҫав картана ҫӗнетсе, капӑрлатса пырать. Чӑваш хорӗн
шайне, хор искусствине академи ш айне ҫитерме пултарчё. Унта —
халӑх йӑли-йӗрки, чун хавалӗ, кулӑшӗ, ҫӗкленӗвӗ. Унта — чӑнлӑх
илемӗ. Унта — чӑваш тӗнчи.

Ю рий Васильев ансамбле мӗнпур эртелӗпе ҫӑварни вӑййи чӑнчӑнла кӑтартрӗ те... артистсемпе пӗрле куракансем ура ҫине тӑрса
хаваслӑн юрласа ячӗҫ:
Ҫурхи тӗнче вӑраннӑ чух...
Эпир кӑна мар, пӗтӗм Чӑваш ҫёршывӗ юрланӑн туйӑнчӗ ҫак
хавас та хавхалануллӑ самантра. Ҫапла пӗтӗм чӑваша пӗр харӑс юрлаттарма пултарать ӑста дирижер Ю рий Васильев. Ансамбльте вӑл
Лебедев юррисене репертуарта тытса тӑма, вӗсене халӑх патне, тӗнчене
анлӑн ҫитерме, аслӑ ертӳҫӗн ҫирӗп йӗркине, ӑсталӑх культурине тивӗҫлипе тытса пырассине мала хурать, чӑваш композиторӗсемпе, сӑвӑҫӗсемпе тӑрӑшса ӗҫлет, вёсен ыйтӑвӗсене тивӗҫтерсе ҫӗнӗрен ҫӗнӗ про
изведение сцена ҫинче чун кӗртет. Ю лашки пилӗк ҫул хушшинче
кӑна виҫҫӗре яхӑн ҫӗнӗ юрӑ янӑратнӑ ансамбль. Акӑ менелник каҫне
те «Пурнӑҫ юрри» хӗвел пекех ялкӑштарса ячӗ. Ҫӗкленӳллӗ, мӑнаҫлӑ
янӑрарӗ Федор Васильевӑн ҫӗнӗ хайлавӗ. Сӑмаххисене Ю рий С емен
тер сӑнарлӑ, яка ҫырнӑ.
Чӑваш халӑх артисчӗ Виталий Гордеев та нихҫанхинчен хавас
юрларӗ, Ю рий Васильева пуҫ тайса: «Ҫакӑн пек талантлӑ ҫынсем
искусствӑна ҫӗклеҫҫӗ, уншӑн юрлас килет», — терё.
Гордеев пек чунтан юрлас килнӗ пысӑк та ырӑ туйӑмпах Л ю 
бовь Владимирова, Клара Чекушкина, И рина Резникова, Валенти
на Корыстина тата ытги юрӑҫсем те юрату парнелерӗҫ Вӑрнар йӗкӗтне.
Чӑваш академи драма театрӗн артисчӗсемпе наци музейӗн евчисем
авлантарса та пӑхрӗҫ чиперкке Ю рӑна, анчах... шӳг хыҫҫӑн та юрӑри
Ю ра юрӑпах юлчӗ-ха, уншӑн пурнӑҫ мӑшӑрӗ — Муза. Вӑл пӗтӗм
чунне, хӑватне искуссгвӑна панӑ. Унпа пурӑнать, унпа савӑнать. Уншӑн
вилме те хатӗр. Вӑл уншӑн — чунхаваллӑх вӗҫевӗ.
Ҫутҫанталӑк этеме хӑватлӑ туртӑм вӑйӗ парнеленӗ. Ҫав вӑй ӑна
хырӑм тӑрантармалли, ӗмӗре пурӑнса ирттермелли пуян ҫӗр ҫумне
пӑталать. Этем хӑйӗн ӗҫӗ-хӗлӗпе, ҫутҫанталӑк пуянлӑхӗпе савӑнать.
Ш ухӑш-туйӑмёпе ӑнтӑлса курӑнми пусма тӑрӑх тӗнче анлӑшне хӑпарать. Чунхаваллӑх вӗҫевӗн хӑвачӗ каш ни ҫы н н ӑн хӑйевӗрлӗ,
хӑйилӗртӳллӗ. Юрий Васильевӑн концерчӗсенче пулнӑ чухне эпӗ
ӑна чӑннипехҫӗнӗлле ӑша хыватӑп. Ю лашки вӑхӑтри сакӑр концерт
программисем уйрӑмах асра.
Ахальтен чунне ачашламарёҫ пуль унӑнне Сергей Рахманиновӑн
«Ҫурхи кунӗсем». Чӑваш академи капелли паллӑ дирижер ячӗпе вырӑссен аслӑ композиторӗн вилӗмсӗр хайлавне ҫӳлӗ шайра янӑратрӗ.
Унӑн ертӳҫи Морис Яклашкин ӑна мухтамасӑрах ҫапла каларе: «Чӑваш
юррипе тёнчене чӑннипех тӗлӗнтернӗ хапӑха Турӑ панӑ ҫын».
Нумай ҫӗршывра пулса нумай тус тупнӑ Юрий Васильев. Вӗсенчен
пӗри — нимӗҫ ҫынни. Германири Хокенхайм хулинчен килнӗ хӑна
ӑна ют чӗлхепе тӑванла саламларӗ.

Чӑваш патшалӑх юрӑпа ташӑ ансамблей men дирижере mama
илемлӗх ертӳҫи Юрий Васильев (сулахайри), тёп балетмейстерё
Александр Ангаров, хормейстерё Герман Егоров. 1976 ҫ.

Ӳркенмен ӑста пулнӑ тесе ӑслӑ ҫынах каланӑ ҫав. Пурнӑҫра вӑл
яланах чӑнлӑха куҫать. Ю рий Васильев та хӑйне Турӑ мён панипе
усӑ курма, унпа чӑваш халӑхне усӑ кӑтартма тӗллев тытнӑ. Вӑрманкасра, Ҫӗрпӳре, Питӗрте, Хусанта, Ш упаш карта ҫӑмӑл пулнӑ-ш и
ӑна вӗренсе ӑс пухма, искусство тӗнчине уҫса кӗме? Паллах, ҫав
тери йывӑр пулнӑ. Вуланӑ, тӗпченӗ, вӗрентекенӗн ӑсне-сӗнӗвне пуҫа
хывнӑ. Вӑрманкас шкулӗнчи, Ҫӗрпӳ училищинчи мухтавлӑ учительсене, культура институчӗпе консерватори профессорӗсене халӗ чӗререн
тав тӑвать. Хор искусствин паллӑ ӗҫченӗ С. А. Казачков Хусанта ди
рижер маҫтӑрлӑхне вӗрентессипе чап илнӗ. Ҫав шкул Юрий Васильевичшӑн професси шкулӗ пулса тӑнӑ. Опера театрӗн хальхи хормей
стерё И. А. Рахимуллин чӑваш ачине Казачков шкулӗнче тутарла
майлах тарлаттарнӑ. Вӗренӳ тарӗн шӑршине паянхи кун та ҫивӗччӗн
туйса хӑй те мунчари пекех тарлаттарать ансамбль артисчӗсене. Ларма-тӑма, канма пӗлмен ӗҫчен хӑть те мӗнле концерт умён те пёр
шайра — сцена шайёнче — репетици ирттерет. Сцена шайӗ унӑн —
чӑн-чӑн професси, чӑн-чӑн илем тӳпи шайё. Хор, театр искусствин

аталанӑвӗ кӑна мар, литература, сӑнарлӑ искусство, политика ыйтӑвёсем те канӑҫ памаҫҫӗ ӑна.
Тӗнче искусствинчен юлмалла мар, тӗнче искусствине хамӑрӑн
вӑйлатмалла тесе калаҫаҫҫӗ, тавлашаҫҫӗ, ҫӗнӗрен-ҫӗнӗ шухӑш-туйӑм
ҫуратаҫҫӗ Праски Виттипе иккӗш ӗ, тӗл пулсан. Ентешӗ, паллӑ ху
дож ник Виталий Петрович Петров ӑна самаях пулӑшрӗ, костюм
эскизӗсем хатӗрлесе пачӗ. Ҫав эскизсене тӗпе хурса ҫӗленӗ чӑваш
тумӗ артистсене ҫеҫ мар, пӗтӗм концерт программине урӑхларах
уҫӑм, чӑн чӑвашларах тӗс кӗртет. Художникӑн чӑваш халӑх пурнӑҫне сӑнарланӑ картинисем илемлӗх ертӳҫине ансамблӗн кӗвӗлӗх килӗшӳлӗхне вӑйлатма пулӑшаҫҫӗ. Художникла мусӑкҫӑ ҫыхӑнӑвӗ ҫирӗпленни чӑваш юрри-таш ш ине ҫӗнетсе пырать.
Ы тлашши ш ӑв-ш ава, мухтав чанӗн сассине килӗш терсе каймасть Ю рий Васильевич. Искусство е литература ыйтӑвӗ калаҫӑва кёрсе кай сан вара унран уйрӑлма пӗлмест. А кадеми ш айне
хӑпарнӑ хорсем Чӑвашӑн темиҫе пулнишӗн хӗпӗртет. Уншӑн пирӗн
пурин те мухтанмалла, тег. Ҫав вӑхӑтрах оркестр дириж ерёсем
сахал вӗрентсе хатӗрленӗш ӗн, чӑвашсен талантлӑ хӑш -пӗр артисчӗсем мухтав чирӗпе чирлесе мӑнкӑмӑлланниш ӗн, хӑйсене вӑхӑтра
чараймасӑр «ҫунса» кайниш ӗн пӑш ӑрханать. Я клаш кина, Ф ед о 
рова, Важорова, М еф елиш вилине ӑста дирижерсем вырӑнне хурса
хаклать.
Дирижер ӗҫӗ ҫӑмӑл мар. Артисчӗсем хӑйсемех мӗне тӑраҫҫӗ, каш 
ни хӑйшӗн гени, каш нин — уйрӑм кӑмӑл-туйӑм. Вӗсене пӗр ҫӗре,
пӗр чӑмӑра пӗрлештермелле. Музыка произведении партитурине пу
ринчен тӗплӗ пӗлмелле. Инструментпа юрлаканӑн сасӑ янравлӑхне
композитор кӗввинче уҫӑмлӑн аталантарса пӗрешкел илемлӗхе куҫармалла. Янравлӑх килӗш ӳллӗ пултӑр. Ҫ авӑнпа ком позиторпа та,
инструмент калаканпа та, юрлаканпа та уйрӑммӑн, ушкӑнӑн, пӗрле
ӗҫлеме тивет. Тарӑн пӗлусёр, професси маҫтӑрлӑхӗсӗр, чӑтӑмлӑхсӑр,
ҫирӗп сывлӑхсӑр янраттарма йывӑр музыкӑна, юрра. Искусствӑна,
ӗҫе чӗрепе парӑннӑ маэстро ҫеҫ ҫӗнтерӳ тума пултарать дириж ер
патаккине алла тытсан.
Юрий Васильев искусство тӳпине васкамасӑр, ӑслайлӑн, вӗрентекенӗн хӑвачӗпе усӑ курса ҫӗнтерӳллӗ утӑмпах хӑпарать-ха. Пӗрле
ӗҫлекенсен пулӑшӑвӗ те вӑй парать вӗҫсӗр пултарулӑхра.
Автобусран аннӑ йӑлттам арҫын, кутамккине ҫурӑм хыҫне ҫакса,
Кӳлхӗрри урамӗпе вашлаттарать. Уничерен тухсан урапа ҫулӗ пуҫланать. Ю рла-юрла утать, икӗ аллипе те выляткаласа тӑрисен сассине
кӗвӗ ҫеммине куҫарать. Ҫутҫанталӑкпа этем юрри илемленсе, янӑравланса каять. Чун ҫӗкленет. Хӑват ӳсет.

Ачаран утнӑ ҫак ҫулпа: Вӑрманкасран — Нурӑса. Нурӑсран (халӗ
Кӳлхӗрринчен) — Вӑрманкаса. Яланах юрӑпа — юратнӑ юрӑпа. Ҫак
ҫул Юра Васильевщӑн яланах илемлӗ. Ҫак ҫул уншӑн пурнӑҫ ҫулӗ —
юрӑ ҫулӗ пулса тӑнӑ.
Ю рӑри Юра амӑшӗ патне васкать.
«Ялав», 1996 ҫул, 3 №.

Чӑваш халӑх артисчӗ
Михаил Михайлович Михайлов

Ю рӑ-таш ӑ ҫемм и калама пуҫланӑ чухне вӑл купӑсран-баянран
кӑштах ҫӳлерех пулнӑ. Ӳссе пы нӑ май ӑсталӑхӗ те, пӗлӗвӗ те ӳснӗ.
Чӑвашрадио хорӗнче М ихайлов музыка шкулӗн экзаменне чи пысӑк
паллӑпа тытрӗ, ӑста хормейстер пулса тӑчӗ, халӑх артисчӗ ятне илчӗ.
Михаил М ихайлович пултаруллӑ баянист ҫеҫ мар — паллӑ ком
позитор та. Унӑн ҫепӗҫ те лирикӑллӑ юррисене хӑҫантанпа ӗнтӗ питӗ
кӑмӑлласа юрлаҫҫӗ чӑвашсем.
Ю лташӗсем ӑна шӳтлесе Михмих теҫҫӗ. Уншӑн вӑл кӳренмест,
хӗвеллӗн йӑл кулать те, васкамасӑр пурнӑҫ еккипе кӑмӑллӑн калаҫса
каять.
Ҫавӑн пек маттур вӑл пирӗн Ш уркасси шӑпчӑкӗ, Чӑваш акаде
ми капеллин хормейстерӗ, шухӑ чунлӑ Михмих.

Чӑвашрадио хорӗ хӑйӗн янравлӑхӗпе ҫӗршыври, тӗнчери халӑхсене тӗлӗнтерсе тыткӑнланӑччӗ. Мускавран килсе чӑваш халӑх юррисене студире грампластинка кӑларма ҫырса илетчӗҫ. Ю ррисене
хор пысӑк ӑсталӑхпа янраттаратчӗ. Умӗнче яланах баянпа Михайлов
тӑнӑ е ларнӑ, артистсен сассине кӗвӗпе пуянлатса илемлетнӗ.
Ҫитмӗлмӗш ҫулсенче, унтаӗҫленӗ май, ҫавна курса, ӑна итлесе, чуна
кантараттӑм. Унпа пӗрле сисмесӗрех юрласа яраттӑм, ӑшра хаваслӑ
кӗвӗ кёрлетчӗ.
Студире тарласа ывӑннӑ хыҫҫӑн Михмих иккӗмӗш хута, пирӗн
пропаганда редакцине чунне кантарма хӑпаратчӗ. Васкамасӑр, уҫҫӑн
калаҫса лараттӑмӑр. Вӑл юлашки вӑхӑтра чӑваш кӗввине пӑсса ҫухатса пыракан пуҫгах мусӑкҫӑсене, сасӑсӑр юрӑҫсене, вӗсенчен «ҫӑлтӑрсем»
туса яракансене тарӑхса вӑрҫатчӗ, чӑваш музыки ют патшадӑх шоушавӗнче ҫухалса пӑчланасран шикленетчӗ. Хӑй ҫав хушӑрах пире
ҫӗнӗ юррисемпе паллаштаратчӗ.
Кӑмӑллӑх хумӗ ҫапатчӗ унран. Район пуҫлӑхӗсем чӗннипе янташлӑх ушкӑнӗпе Вӑрнара темиҫе хутчен те кайса килтӗмӗр. Ҫав
вӑхӑтра вӑл хӑйӗн ӑсталӑхне кӑтартрӗ. Ентешлӗхӗн Ш упашкарта пулакан ҫулленхи уявӗсене сиктерместчӗ. Вӗсенчен пӗрринче вӑл ҫапла
каларӗ: «Йывӑр операци хыҫҫӑн вӑй пӗте пуҫларӗ, ӑш -чикре, чунра
музыка ҫеҫ чӗррипех юлчӗ пулас». М алашлӑхне туйнӑ иккен М их
мих, ун хыҫҫӑн нумаях пурӑнаймарё.
М узыки вара паян кун та кёрлет. М алашне те янӑрӗ. Чӑваша
юрлаттарӗ ӗмӗр-ӗмӗрех.
«Тӑван Атӑл», 2002, 9№ .

ШӐРАНСА ТУХНӐ СӐНАРСЕМ

Ҫӗмрен ҫулӗ
Ш упашкартан е урӑх ҫӗртен Вӑрнара ҫитсен, редакцие кӗрсе
тухманни ман сахал пулнӑ. Салтакран таврӑнсан унта хам ӗҫленӗ
вырӑн та мар, хаҫат редакторӗ М иша Васильев кӑмӑла ытларах туртатчӗ манӑнне. Пӗррехинче ӑшшӑн калаҫса ларатпӑр. Алӑка шаккани,
ҫав самантрах «Кӗме юрать-и?» тесе ҫемҫен ыйтни илтӗнчӗ. Пӳлӗме
вӑтам пӳллӗ, сарӑрах арҫын кӗрсе тӑчӗ, хул хушшине хулӑн тӗрке
хӗстернӗ. Хӑна йӑлл кулса янипе пӳлӗме хӗвел ҫутатса янӑнахтуйӑнчӗ.
Михаил Алексеевич пукан ҫинчен тӑрса ӑна ыталаса илчӗ, манпа юнашар лартрӗ, паллаштарчӗ. Мишӑн ентешӗ-тусӗ Виталий Пет
рович Петров, урӑхла каласан, Праски Витти текенскер пулчӗ ку
вашават чӑваш. Ку таранччен хамӑр таврашра вӑл художник ҫинчен
шавласах кайманччӗ те, эпӗ те ӑна пуҫласа куртӑм, унӑн тыткӑнуллӑ
калаҫӑвне хумханса хутшӑнтӑм.
Пӗр черкке эрех ӗҫсе панӑ хыҫҫӑн Петров, Тёркине салтса, урайне
темӗн тӗрлӗ картинӑсемпе хупласа хучӗ, ҫав хушӑрах пире вӗсем
ҫинчен ӑнлантарма пуҫларӗ.
Акӑ мӗнле пысӑк талант вӗҫсе ҫӳрет иккен пирӗн анлӑ ҫӗршывра! Хамӑр Чӑвашьенне чапа кӑлармалли чаплӑ ӳнерҫӗ Тӑван ҫӗрне
ыталасшӑн, тӑван ҫӑлкуҫ шывне ӗҫсе хастарланасшӑн!
Ӳнер искусстви пирки виҫсӗмӗр виҫӗ сехет калаҫса-тавлашса
ларнӑ май, ҫапла шухӑшларӑм эпӗ.
Праски Виттипе манӑн чылай вӑхӑтран тин Ш упашкарта тӗл
пулма тӳр килчё. Эпӗ те Чӑвашсен обществӑпа культура центрне
ӗҫлеме куҫнӑччӗ. Мӗнпур чӑвашсем валли эрнере вун ултӑ сграницӑллӑ
«Вучах» хаҫат кӑларатпӑр. Ч О К Ц тетчӗҫ ҫак организацине вырӑсла.
Чувашский общественно-культурный центр ӗнтӗ. Ертӳҫи, чӑвашсен
Раҫҫейре кӑна мар, Совет Союзӗпех ят илнӗ ҫыравҫӑ, обществӑпа
политика деятелӗ Михаил Николаевич Ильин-Ю хма, республикӑри, чӑвашсем йышлӑ пурӑнакан ытти ҫӗрти ӑсчахсене, наци культуриш ӗн, халӑх малашлӑхӗшӗн чунне пама хатӗр хӗрӳ ҫынсене хӑй
тавра пухма мехел ҫитернӗ. Вӗсем хушшинче Праски Витти те питӗ
курӑмлӑн явӑнса ҫӳрет. «Вучахӑн» пӗрремӗш номерне хатӗрленӗ кунсенче эпӗ ӑна шӑпах майлӑ самантра ярса илтӗм, уҫӑ калаҫӑва чӗнтӗм.
Кам-ха вӑл, ҫакӑ хӑйӗн хӗрӳлӗхне ниҫта хурса пӗтереймен, ҫӗрӗнкунӗн ӑсталӑх шухӑшӗпе анракан, ырӑ кӑмӑл-туйӑмне такамата пама
хатӗр чӑваш?
Виталий Петрович Петров— Праски Витти: Тӑван ҫӗршывӗ
Вӑрнар районӗнчи Малти Ишек ялӗ. 1936 ҫулхи авӑн уйӑхӗнче ҫуралнӑ.
—

Шупашкарти художество училищинче вӗреннӗ. Ҫарта пулнӑ. Питӗрте В. И. Мухина ячӗпе хисепленекен художествӑпа промышленность
училищин монументлӑ декораци живопиҫён уйрӑмне пӗтернё. 1971
ҫултанпа СССР художникӗсен союзӗн членӗ.
1983 ҫулта ӑна «РСФСР тава тивёҫлӗ художникӗ» хисеплӗ ят
панӑ. Пермь, Тольятти, Сызрань, Питӗр хулисенче, ют патшалӑхсенче илемлӗх ӗҫӗпе ӗҫленӗ. Пултарулӑх ӗҫӗсем нумай ҫӗршывра упранаҫҫӗ.
СССР художникӗсен Союзӗн правлени членӗ пулнӑ.
Чӑваш художникӗсене ертсе пынӑ.
Ҫӗршыври, зонӑсенчи, ют патшалӑхсенчи нумай выставкӑсене
хутшӑннӑ.
«Гран-при» премине ҫёнсе илнё.
Чӑваш патшалӑхӗн П. Е. Егоров ячӗпе хисепленекен премилауреачӗ.
М ӗнш ӗн ҫунать-ха вӑл? Мӗн тӗллевпе пурӑнать? Ун пирки вӑл
акӑ мӗн пӗлтарчӗ:
ПРАСКИ ВИТТИ: Тӑван халӑхатӗнче картне лартас килет.
КО РР.: Ӑна пурнӑҫламаш кӑн, паллах, пайтах вӑй, ӑсталӑх,
чӑтӑмлӑх, сывлӑх кирлӗ. Уншӑн нумай тертленмелле пулчӗ пуль?
П. В.: Ҫаруран чупса, ҫӑпата сырса ӳсрёмӗр. Вӑрҫӑ пуҫлансанах
аттесӗр тӑрса юлнӑскерш ӗн, м анш ӑн, М алти И ш екри П ерасковья
Ананьевна Ананьева — хамӑр ялти Лявук Анани хӗрӗ, Праски инке —
тӑван анне кӑна мар, тӑван атте вырӑнӗнче те пулнӑ. Пӗтӗм хуйхисуйхине иксӗмӗр чӑтса ирттертӗмӗр. Анне маншӑн пурӑнчӗ. Тертлӗхре парӑнмасӑр чӑтулӑха хакласа чун-чӗре илемлӗхне ҫухатман ял
хӗрарӑмӗн сӑнарӗ мана пӗртте канӑҫ памастчӗ. М анӑн ҫав сӑн ара
анне сӑнарӗ ҫеҫ мар, пӗтӗм чӑваш хӗрарӑмӗн сӑнарӗ тӑвас килетчӗ.
Ш упашкарти ӳнер училищине вӗренме кӗнӗ аллӑ тӑваттӑмӗш ҫултах ӑсра ҫырма пуҫланӑччӗ ӑна. Нумай вӑхӑт хушши тертлене-тертлене вӗри эмальпе усӑ курса, ӑсталарӑм-ӑсталарӑмах. Ш ӑранса тухрӗ
пек туйӗнчӗ ҫуратнӑ аннемӗн — чӑваш хӗрарӑмӗн — сӑнарӗ ҫут
тӗнчене.
КОРР.: Мӗнле хак пачӗҫ вӑл портрет-картинӑна Чӑвашра?
П. В.: Эпӗ хамӑн ҫуралнӑ ҫӗрш ы ва чикӗ леш енчен таврӑн са
мар, хамӑрӑн анлӑ ҫӗрш ывранах пурӑнма куҫрӑм, совет и скусствинче ятӑм та палӑрнӑччӗ, хисепӗ те пурччӗ. Ҫапах та мана ш упаш карсем питӗ асӑрхануллӑ, кӗвӗҫӳллӗрех йыш ӑнчӗҫ, манӑн пултарулӑх пуянлӑхне хӑй хакӗпе хаклама васкамарӗҫ. Вӑрттӑн ҫы ртм а
ҫӑвар карнисем те, шӑл хӑйракансем те курӑнкаларӗҫ. Эпӗ вара,
ним пулман пекех, Чӑваш ӳнерӗн тинӗсне «Нарспи» караппа иш се
кӗтӗм. Ялавӗ ҫинче Анне сӑнарӗ — Чӑваш П икин сӑнарӗ йӑлкӑшатчӗ.
Хура чунлӑ ҫынсем, кури куҫа курми туса, ӑна ӳнер тӗтри н че
'■

ҫухатасшӑнччӗ, картин ӑна халӑх куҫӗ умӗнче ҫуталма памарӗҫ. Ҫавӑнпа эпӗ ӑна хам ҫумра ытларах тытма тӑрӑшрӑм. Кирлех мар пек
туйӑнчӗ манӑн Анне портречӗ Ш упашкарти музейсемпе выставкӑсенче. Вара эпӗ...
КОРР.: М ӗн, сутса ятӑр-и е аннӳ пӳртне кайса ҫакрӑр-и?
П. В.: Ы тла йывӑр ыйту ку. Нумай шухӑшланӑ эпӗ ун пирки
те, кун пирки те, ҫапах хама хам тытса чараймарӑм.
Ют патшалӑхра хамӑн ӗҫсене кӑтартнӑ вӑхӑтра куракансем ун
умӗнче вӑрах тьггӑнса тӑнине уҫҫӑн та, вӑрттӑн та сӑнаттӑм, ют чӗлхепе
ун ҫинчен хӗрсе калаҫнине тӑнласа итлеттӗм. Ыйтсан — каласа параттӑм юратнӑ аннен, чӑваш хӗрарӑмӗн йывӑр пурнӑҫӗ, савӑнӑҫӗ,
чун-чӗре пуянлӑхӗ, пысӑк ӗмӗчӗ ҫинчен. Испанири Барселонӑра картинӑна туянас текенсем тупӑнсан, тарӑн шухӑша путрӑм. Тӗнчери
пӗртен-пӗр ҫывӑх, хама пурнӑҫ сёткенӗ парса ҫьш тунӑ нимпе хаклама ҫук аннене сутса яратӑп-ши вара? Ҫӑмӑл пулмарӗ чунтан ҫуралнӑ
тӑван сӑнара ют ҫӗре хӑварма. Ҫапах та — килӗшрӗм. М ӗншён?
Курччӗр, туйччӗр, ӑнланччӗр, шухӑшлаччӗр терӗм юлашкинчен вара
фашизм пӗччен тӑратса хӑварнӑ, анчах чура пулман, мӑшкӑл тӳсмен,
пуҫа усмасӑр пурнӑҫра ҫӗнтернӗ Аслӑ Раҫҫей хӗрарӑмӗ хӑйӗн илемлӗх
тӗсӗпе Анӑҫа хӗвеллӗн — Чӑваш хӗвеллӗн йӑлкӑштарнине.
Каялла пӑха-пӑха уйрӑлтӑм аннерен. Малалла пуйӑсран ӑмӑртса
чупрӑм чун туртӑмӗпе анне патне. Тӳрех тӑван Вӑрнарьенне васкарӑм, хаклӑ аннен ытамне кӗрсе ӳкрӗм.
К О РР.: Аннӳ пӗлчӗ-и ун ҫинчен? Хӑйӗн сӑнарне картинӑра
курнӑ-и вӑл?
П. В.: Килти ҫӗр ӗҫӗсене туса пӗтернӗ хыҫҫӑн анне пирён пата
хӗл каҫмаллӑхах килет. М анӑн мастерской хамӑр ҫуртрах, подьездрах. Вӑл эп мӗнле ӗҫленине пӑхса ларма юратать. Ҫавӑнта курчӗ
хӑйӗн портретне. Картинӑна хваттере те анса ҫакнӑччӗ. Ҫывӑх юлташсем сӗннипе пурпӗрех «Аннене» вӑрӑм ҫулҫӳреве — Анлӑтӗнчене
илсе тухрӑм. Сутса янӑ пирки... Ятламарӗ, сив сӑмах каламарӗ, «Мана
тӗнче ҫы нни пӑхса хаклать пулсан, апла нихҫан та вилместӗп-ха,
тӗнче пӗтичченех пурӑнӑп чӑваш хӗрарӑмӗн сӑпайлӑхӗпе капӑрлӑхне
упраса», — терӗ ҫеҫ.
КОРР.: Хӑвӑр пуҫра ӑспа шӑратса кӑларнӑ илем татӑкне сутма е
такама пама ш алккӑ пуль? Писателӗн, самахран, кӗнекисем нумай
тиражпа пичетленеҫҫӗ. Парнелесен е сутсан, унӑн тата юлать. Эсир
пӗртен-пӗр хаклӑ япалана алӑран вӗҫертетӗр.
П. В.: Ҫапла, кашни ӳкерчӗкпе сывпуллашни маншӑн анне сӑнарӗпе вӑхӑтлӑха сывпуллашнӑ пекех питӗ йывӑр. Ҫапахта манӑн хамӑн
чи вӑйлӑ ӗҫсене ют ҫӗрте кӑтартас, тепӗр чухне музейсенче, уйрӑм
ҫынсен килӗсенче яланлӑхах хӑварас та килет. М ӗншӗн кӑтартмалла
мар-ха пирӗн тӑван халӑхӑн аваллӑхне, паянлӑхне чикӗ леш енче?

Тухтӑр-и чӑваш ячӗ пур ҫӗре те ытларах. Хамӑр халӑха тӗнче культурипе пӗрлештернишӗн эпӗ савӑнатӑп ҫеҫ.
КОРР.: Хӑвӑрӑн ҫак тӗллеве пурнӑҫламашкӑн сирӗн хӗрӳлӗхе,
талпӑнулӑха тата ӳстерме тивет вӗт. Ют патшалӑха картинӑсем илсе
каясси, унта ӗҫлесе пурӑнасси ҫӑмӑл мар. Чылай ҫӗрш ывра пулма
тӳр килчӗ пуль?
П. В.: Венгрире, Германире, Америкӑра, Болгарире пулнӑ вӑхӑтра
миҫе наци ҫынни чӑвашӑн тӗлӗнмелле пуян культурипе, тӗнчери
ватӑ халӑхсенчен пӗрин илемлӗхӗпе паллашмарӗ пуль. Манӑн хамӑн
та ют ҫӗршыв художникӗсемпе юнашар ӗҫлеме тӳр килчӗ. Ху пӗччен
ӳкерни мар унта. Тем тӗрлӗ пултаруллӑ талантпа ӑмӑртатӑн. Унран
вӗренетӗп. Вӑл — санран чи лайӑххине, унччен хӑй тавҫӑрайманнине
е курайманнине илет. Вӑрлани мар ку, пӗрне-пӗри малалла утма, ӗҫе
ҫӑмӑллатма ҫеҫ пулӑшать. Тӗнче курса ҫӳрени, матур ӑстаҫӑсемпе
туслашни, сывлӑхлӑ ҫынсемпе пӗрле пулни пурнӑҫра нумай пулӑшать.
КОРР.: Вӗсемпе танлаш ма, пёр шайра ӗҫлеме, вӗсенчен ӳксе
юлас мар тесен, ай-яй мӗнле талант кирлӗ, а? Самаях шухӑшлаттарать вӗт?
П. В.: Ман ӗҫе аван тӑвас килет. Ёҫе чӑннипех арҫын алли,
ӗмӗрлӗх тунӑ тесе калаттарас килет. Художник ӗҫӗ такама та савӑнтартӑр, хавхалантартӑр. «Кун пек хам та сӑрмаклама пултаратӑп»
тесе калама ан пултарччӗр. Ёҫе япӑх тусан — намӑс. Ҫ авӑнпа халӑх
умне кӑларакан кашни япалашӑн чун пӑлханать. Ҫапахта ӑна кӑтартасах килет. Нимле художник те хӑйӗн тертлӗ ӗҫне тусан ӑш не путарма е путвалта юрӑхсӑра кӑларма тумасть. Халӑх умӗнчи тивӗҫе ҫеҫ
манма юрамасть пирӗн. Эпир тӑрӑшса ҫутта кӑларнӑ сӑнартан куракан ыррине,усӑллине илме пултартӑр. Вӑл ӑна пӑлхантартӑр, шухӑша
ятӑр, хӑй патне чунпа турттӑр. Ҫавӑн чухне ҫеҫ пире тӑван халӑх та
хамӑрӑн тӑван сӑнарҫах тесе хаклама пултарӗ.
КОРР.: Хӑвӑрӑн такӑрламалли ҫулна тӗрӗс ҫулах тесе шутлатӑрха апла. Унта такӑнасси туйӑнмасть.
П. В.: Хамӑн ӗҫсене ют патшалӑх выставкисенче, кӑҫалхи анлӑ
выставкӑра темиҫе хут та пӑхса тухрӑм, пӗччен мар — йышлӑ ҫы нсемпе. Вӗсем пирки кам мӗн шухӑшланине те, ырланине-хурланине
те Йспа тӑнларӑм. Куракана мӗн ытларах кӑмӑла кайнине те, вӑл
хӑшне ӑнлансах каяйманнине те туйрӑм. Картинӑра эпӗ мӗн калассине ӑҫтан-ха пурте пӗлсе ҫитерччӗр? Ҫапах та ҫакна ӗнентӗм: эпё —
тӗрӗс ҫул ҫинчех.
КОРР.: Эсир Чӑвашеньрен уйрӑлса ьпти вырӑнсенче нумай ӗҫлесе
пурӑнтӑр. Совет Союзӗ калӑпӑшӗнче хакланӑ ӗҫӳсем сирӗн пӗри те
чӑвашлӑхпа ҫыхӑнман, совет искусствин штампӗпе тунӑскерсем те
сен те йӑнӑш пулас ҫук. Вӗсемпетӑрмашса-аппаланса вырӑсланса кай-

марӑр-и? Чӑваш тӗнчи пӑлхантармасчӗ-и чун-чӗрӳне? Тӑван ҫӗр
тинӗсӗн хумӗ пырса ҫапмасчӗ-и тӗлӗкре те пулин питна-куҫна?
П. В.: Ой, ан та асӑнтарӑр-ха йывӑрлӑх вӑхӑтне. Вӗри ҫатма ҫинчи
пекех ӑшаланатгӑм эпӗ чӑвашлӑхшӑн. Анчах аслӑ шкулта вӗреннӗ чухне
те пире искусствӑн пӗтӗмӗшле пӗлӗвне кӑна панӑ-ҫке. Наци искусствин уйрӑмлӑхӗсемпе пуҫа ҫӗмӗртгермен, ун ҫинчен мар, ытларах тӗнче,
совет искусствин вӑрттӑнлӑхӗсене пуҫа хывса ӑсталама хӑнӑхтарнӑ.
Направленипе ӗҫе ярсан та Компарти палӑртнӑ йӗртен, социализм
чӑнлӑхӗн мелӗнчен, пӑрӑнма йывӑрччӗ. Тӑранма, тумланма укҫи те
кирлӗччӗ тата. Кӑштах ура ҫине тӑрас-ха тесе тапаҫлантӑм. Вӑй илсенех вара ҫав мӑйкӑча татса пӑрахрӑм.
Мана ачаран чӑвашлӑх туйӑмӗ, чӑваш аваллӑхӗ, чӑваш тӗнӗ, йӑлийӗрки, кӑмӑл-сипечӗ, ӑс-хакӑл шайӗ канӑҫ паман. Ҫавна пулах ӗнтӗ
Константин Ивановӑн «Нарспине» ӳкерӳ сӑнарлӑхӗнче хамӑн пурнӑҫа куҫартӑм. Ӳкернӗ май ӳкерес килет ҫав вилӗмсӗр поэмӑн ҫӗнӗлле
те ҫӗнӗлле юхсатухакан сӑнарӗсене. Унта эпӗ чӑвашӑн мӗнпур хӑватне, илемне, пуянлӑхне куратӑп, ытги ҫынсене те ҫав туйӑма парнелеме тӑрӑшатӑп. Маншӑн илемлӗх, пурнӑҫри йӗркелӗх, ҫирӗпленнӗ йӑла
чи пахи. Халӑх чёрӗлӗвӗ сӑнарлӑ курӑнтӑр.
КОРР.: Халӗ ӗнтӗ, чӑваш халӑхӗ куҫне хӑрамасӑр уҫса тӳррӗн
пӑхма пуҫланӑ саманара, сирӗншӗн те ирӗклӗх чаршавӗ яриех уҫӑлчӗ.
Ш икленмесӗрех ӗҫле те ӗҫле. Чӑваша ҫӗкле.
П. В.: Тӑван халӑх ура ҫине тӑма вӑй-хал ҫитерчӗ. Чӑваш чунлӑ
художниксен ҫавраҫилӗ ҫавӑрттарса анлӑ уҫлӑха — Чӑваш илемӗн
уҫлӑхне вӑйлӑн тухрӗ. Хамӑрӑн пурнӑҫ, хамӑрӑн искусство ҫине чылайӑшӗ хамӑрла ҫаврӑнса пӑхма пуҫларӗ. Чӑваш ҫыннине тӗнче искусстви тата ытти халӑх искусстви кӑна мар, чи малтан тӑван халӑх
искусстви кирлине чун-чӗрепе туйрӑмӑр. Вӗсемпе пӗрле кӑна тӗнчере хамӑр чӗлхепе калаҫма май пуррине те ӑнлантӑмӑр. Пирӗн, пӗрлӗхе
ҫирӗплетсе, чӑваш искусствин теорине чӑмӑртамалла, чӑваш искусст
вин, культурин историне ҫырмалла. Чӑваш ӳкерӳ искусствине
вӑйлатнӑ май, хамӑрӑн тӗссене, халӑх пурнӑҫне, ӗҫне, йӑли-йӗркине
тӗпе хурасчӗ. Хамӑр халӑхӑн йӑли-йӗркине, чӑвашӑн ӗҫне-хӗлне чӑвашсене кӑна мар, ытти хадӑхсене те анлӑн кӑтартасшӑн. Кӑҫал Германире нумай художникӑн ӗҫӗсене кӑтартрӑмӑр. Ку — питӗ аван пулчӗ.
Чӑваш халӑхӗпе, унӑн культурипе Анӑҫра туллинрех паллашасси пулманччӗ-ха.
КО РР.: Тӑван ҫӗршыва таврӑниччен сирӗн монументлӑ ӗҫсен
пысӑк планӗсем те пулнӑ-ҫке. Сире ытти хуласене те чӗннӗ. Мӗн
палӑртнине пурнӑҫлаймасӑрах хӑвартӑр-и? Ӑсри ҫав сӑнарлӑх ҫухалмарӗ-и?
П. В.: Пурте асӑмрах, куҫ умӗнчех. Кай та, ты ттату. Ш антарнисем кӗтеҫҫӗ мана. Ман пата ҫыру та яраҫҫӗ, шӑнкӑравлаҫҫӗ те. Анчах...

М анӑн чӑвашах ҫӳле ҫӗклес, чӑвашах тӗнчипе кӑтартас килет.
Ырӑ тӑван халӑхӑм, эпӗ сирӗн умра тӑратӑп, ман ҫурӑм хыҫӗнче —
хамӑн кутаранччен тунӑ ӗҫсем. Йӑлтах вӗсем — ӑшра пиҫсе тухнӑскерсем. Ӑсӑм-тӑнӑм, кӗлеткем тӑван халӑх туйӑмне туйниш ӗн эпӗ
хӗпӗртетӗп. Ҫ авӑнпата чӑвашӑн авалхи, хальхи пурнӑҫне аталануллӑ
йӗр ҫинче ӳкерсе халӑха халаллатӑп. Хамӑн халӑхӑн йӑли-йӗркине,
чӗлхине, исгорине сӑнарласа сыхласа хӑварассишӑн эпӗ яланах кӗрешме
хатӗр. Ш ухӑшлавпа шырав ӑмӑртӑвӗнче манщӑн чи малта тӑраканӗ
вӑл — чӑваш ҫынни. Наци культури, халӑх илемӗ нихҫан та пӗтмелле
мар. Ҫав вӑхӑтрах хамӑр халӑх ҫитӗнӗвне манӑн тӗнче культурипе
хутӑштарса вӑйлатса, пуянлатас килет, тӑван халӑха тӗнче картине
лартас килет.
КОРР.: Сирӗн ҫулу, Виталий Петрович, ҫӗмрен ҫулӗ. Чӑваш
халӑхӗн пултарулӑх пуянлӑхне ҫав ҫулпа тӗнче цивилизацине хӑюллӑн
илсе тухакан чӑваш ӳнерҫисенчен пӗри ӗнтӗ эсир. Хӑвӑрӑн ырӑ ятна
Чӑвашра хӑварма пултартӑр. Унашкалли вӑл историре сахал пулать.
Ырӑ ята вилӗмсӗрлетесси кашниннех тухмасть. Мӗн шухӑшлатӑр кун
пирки?
П. В.: Мухтанас килмест. Каппайланма куян ҫеҫ пултарать. Эпӗ
вара... кашкӑртан та хаяртарах... хамӑн пултарулӑх анине ют йӗр,
усал йӗр юлсан. Ю лташсем, ырӑ ҫынсем пулӑшаҫҫё. Анне сӑнарӗ,
тӑван халӑх сӑнарӗ пулӑшать мана ҫав ҫула такӑрлама. Тавах вӗсене.
Халӑх хакӗнчен иртеймӗпӗр.
КОРР.: Илем тӗнчинче нушаланакан пултаруллӑ этем ҫурисен
халӑх хушшинче хӑйне евӗр ят-хушаматпа ҫӳрес йӑла пур. Эсир те ҫав
«чиртен» сыхланса юлайман-мӗн. Псевдоним тенине хӑҫан тупрӑр-ха?
П. В.: Хушма хушаматпа мухтанас тесе те, хамӑн тёп хушамата
кӑмӑлламасӑр тӑман пирки те мар. Ӑнсӑртран пулса тухрӗ. Чиперех
ӗҫлесе пурӑнатгӑмччӗ-ха Петров хушаматпа. Венгрире чухне чирлесе
ӳкрӗм. Пульницанах лекмелле пулчӗ. Мадьярсен йӑли-йӗрки пирӗннинчен урӑхларах, чирлӗ ҫы ннӑн хучӗ-каргги ҫине амӑшӗн ятне те
ҫырса хураҫҫӗ. «Анну мӗн ятлӑ?» — тесе ыйтрӗҫ те, эпӗ: «Праски», —
тесе пӗлтергӗм. Вӗсем вара Петров Виталий Петрович кӑна мар, Праски
Витти те тесе палӑртрӗҫ. Ялта та мана мён пёчёкрен П раски Витти
тетчӗҫ те... Хама та килӗшрӗ ку. М ӑшкӑлласа чённи мар. Ҫ акӑн хыҫҫӑн картинӑсем айне те «Праски Витти» тесе алӑ пусма пуҫларӑм.
КОРР.: Питӗ килӗшӳллӗ, кӑмӑллӑ ят. Аннӳ ятне вилёмсёрлетет.
Сирнешкел кӑмӑллӑ та пултаруллӑ, хастар ентешсем ҫумра пулнишён
хёпёргес килет. Хӑвӑрӑн ырӑ ӗҫӳсемпе малаш не те тӗнче илемне вӑйлатса пымалла пултӑрччӗ.
П. В.: Пирӗн халӑхӑн культури, сӑнарлӑ искусстви ҫав тери тарӑн
тымарлӑ, пысӑк шухӑшлӑ, сарлака ҫунатлӑ. Йӑхран-йӑха куҫса пыракан йӑла-йӗрке, пуян чӗлхепе искусство — тӑван халӑхӑн пуласлӑх

шанӑҫӗ, ытти халӑхсем хушшине шӑтарса кӗмелли анлӑҫул. Ҫав ҫула
уҫрӑмӑр ӗнтӗ эпир. Ӑна сарса, такӑрлатса ҫеҫ пырасчӗ. Пӗтӗм эртелпе.
Патшалӑх шайӗнче.
1990ҫулхи раштав.

Халӑх ҫурчӗн никӗсӗ валли
Республика пурнӑҫӗнче иртнӗ уйӑхра пулса иртнӗ паллӑ ӗҫ-хӗлтен
пӗри вӑл — художниксен анлӑ пухӑвӗ. Вун виҫҫӗмӗш съезд ятпа
иртнӗ ҫав пуху, ҫавраҫил ҫавӑрттарса илнӗ май, икке пайланнӑ. Чӑнчӑн чӑваш чунлӗ художниксен ҫавраҫилӗ, союз лӑпкӑлӑхне хумхатса,
никӗсне кисретсе, хӑй анлӑ уҫлӑха — Чӑваш илемӗн уҫлӑхне вӑйлӑн
тухнӑ, Чӑваш художникӗсен союзӗ ҫуралчӗ! тесе тӗнчене пӗлтарнӗ.
Вун тӑватӑ «пӑлхавҫӑ» пӗрремӗш съезд ирттерсе, хӑйсене ертсе пымашкӑн эртеллӗ пуҫлӑх — правлени суйланӑ. Кам-кам кӗнӗ-ха унта?
Камсем вӗсем — ҫав ҫавраҫиллӗ «пӑлхавҫӑсем»? Акӑ, Праски Виттинех илер. Виталий Петрович Петров хӑйӗн чӑвашлӑх ҫӗнйӗрӗпе тахҫанах тӗнче искусствин анлӑ хирне ярӑнса тухнӑ Раҫҫей тава тивӗҫлӗ
художнике. Чӑваш Республикин тава тивӗҫлӗ художникӗ Ф. И. Мадуров тӑван халӑхӑн авалхи вӑй-хӑватне, паянхи ҫирӗплӗхне, малашлӑх
чуппине сӑнарлӑн кӑтартса, наци культурине тӗнче культурин ҫыхӑнӑвӗнче уйрӑлми аталантарассишӗн ҫине тӑрать. Пушкӑртстан тава
тивӗҫлӗ художникӗсем Ю. П. М атросовпа В. П. Нагорнов тата П. С.
Пупин, С. Н. Кадикин, В. А. Зотиков скульпторсем юлашки вӑхӑтра
чӑваш искусствинче хӑйсен пултарулӑхӗпе, ӑсталӑхӗпе палӑрнӑ. Эртеллӗ пуҫлӑх пуҫӗнче тӑма вӗсем Петр Степанович Пупина шаннӑ.
Ҫак ҫавраҫиллӗ хӗрӳ кун чӑваш халӑхӗн историне кӗрсе юлнӑ
хыҫҫӑнах манӑн Чӑваш халӑх художникӗсемпе Владимир Иванович
Агеевпа тата Виталий Петрович Петров — Праски Виттипе тел пулма тӳр килчё. Вёсен шухӑш-туйӑмӗ, ӗмӗчӗ, хуйхи-суйхи пӗрешкел
пулнӑран-ши, вёсен хӗрӳлӗхӗ, чӑвашлӑхӗ пӗр юхӑра юхнӑран-ши, тахҫанах ман вӗсене чӑваш сӑнарлӑ искусствин хальхи вӑхӑтри чи вӑйлӑ
урхамахӗсем вырӑнне хурас килет. Чӑваш илемӗн тулли лавне ҫак
ывӑнма пӗлмен икӗ урхамах мӑш ӑррӑн, пӗр кӗвӗллӗн тӑвалла туртаҫҫӗ. Ямшӑкӗ вёсен — чӑваш. Ҫӗрӗ-ш ывӗ — чӑвашӑн. Сывлӑшӗ,
тӗнчийӗ — чӑвашӑн. Ҫулӗ — чӑваш ҫулӗ. Йывӑр та, ҫӑмӑл га пуль
вӗсене ҫавӑнпах тулли лава туртма. Хуравлӑхӗ те пысӑк ҫав. Ланкашкара лакса та лармалла мар, сулнӑкра ҫапӑнса илем лавне те тӑкса
сапӑтса ямалла мар. Ӑна чӑваш ҫы ннин ҫивӗч куҫӗпе, чӑвашӑн хӗрӳ
чёрипе, халӑхӑн хастар таппипе пӗрешкел илсе пымалла.
Виҫсӗмӗр хушӑри калаҫӑва эпӗ ҫак йӗрпе илсе пытӑм:

В. И. АГЕЕВ: — Пире вара ялан ура хуратчӗҫ, хамӑр чӑвашӑн
ҫӑпатине сырма та чаратчёҫ, тӗрленӗ кёпе тӑхӑннӑшӑн та, сурпан
ҫакнӑш ӑн та, салтак юрри юрланӑшӑн та, вӑйӑ картине тӑнӑшӑн та
намӑслантаратчёҫ. Йӑлтах ҫӗнё йӑла-йёрке картине пушӑпа хӳтерсе
кёртсе яма пуҫланӑччё. Соцчӑнлӑх пӑрё пирён халӑх илемне те шалкӑм
ҫапнӑ пекех ҫапрё. Мӗн чухлӗ пултарулӑх ҫимёҫё усӑсӑр шыва юхса
кайрӗ, аслӑ идея юшкӑнӗпе витӗнчӗ. Хамӑр тӑван халӑх сывлӑшӗ
пётсех ларма пуҫланӑччӗ ҫав пирӗн художниксен союзёнче. Эпир,
чӑваш ӳнерҫисем, тӑван сывлӑш ҫитменнипе пӳлӗнме пуҫларӑмӑр,
хамӑрӑн вӑя усӑсӑр пӗтерме тьггӑнтӑмӑр. Ҫавӑнпа ӗнтӗ, хамӑрӑн тахҫанхи ӗмӗте пурнӑҫлас тесе, ҫавраҫил ҫӗклерӗмёр.
ПРАСКИ ВИТТИ: — Пилёк ҫул каяллах пуҫланнӑччӗ вӑл. Тӑван
халӑх ура ҫине тӑма вӑй-хал ҫитерсен, тӗрӗссипе чӑваш ура сырма
гтуҫласан, эпир те хамӑрӑн пурнӑҫ, хамӑрӑн искусство ҫине хамӑрла
ҫаврӑнса пӑхрӑмӑр пулас. Чӑваш ҫы ннине тӗнче искусстви, вырӑс
тата ытти халӑх искусстви кӑна мар, чи малтан тӑван халӑх искусст
ви кирлине чун-чёрепе туйрӑмӑр.
В. И. АГЕЕВ: — Эсир ыйтнипе, Владимир Прокопьевич, эпӗ ун
пирки «Вучахра» хаҫат тухма пуҫланӑ ҫулах темиҫе статья ҫырса
кӑлартӑм. М анӑн ытти чӑваш художникӗсене те хам пекех чӑваш ла
ӳкерме, чӑвашла сӑнарлама ыйтас килетчё. Чӑваш чунне уҫса кӑтартасшӑн чӗрисенче вут чӗртес килетчё.
П РА СК И ВИТТИ: — Ман хамӑн та ҫав шухӑшах пулнӑ. Ху
дожниксен Сою зне ертсе пынӑ вӑхӑтра та пайтах ҫапӑҫмалла пулчӗ
хамӑрӑн чӑвашлӑха чӑваш чунӗ патне ҫывхарттарассишӗн. Анчах мана
та, ман шухӑшлӑ ытти чӑвашсене те итлекенех тупӑнмарё. Хирӗҫлеме
пуҫларӗҫ. Ҫавӑнпах пуҫлӑхра «тытӑнса тӑраймарӑм» пуль. Тӗрлӗрен
халӑх ҫы нни, каш ни хӑйӗн наци туйӑмӗпе ӗҫлесе пурӑнни, пирён
чӑвашлӑха ӑнланса ҫитейменни е тата ӑнланм а тӑрӑш манни чӑваш
искусствине аталанма нумай чӑрмавларё.
В. И. АГЕЕВ: — Вырӑсланса кайнӑ чӑваш художникӗсем те эпир
пуҫарнӑ ырӑ шухӑша хирӗҫлерӗҫ. Хӑйсем кам сывлӑшӗпе сывланине,
кам ҫӑкӑрне ҫинине, хӑйсене кам ҫуратса ӳстернине туххӑмрах манчӗҫ.
ПРАСКИ ВИТТИ: — Ачаран чӑвашлӑха хисеплеме, упрама, хаклама вӗрентменнинчен килет вӑл ҫак рак суранӗ пек суран. — Унпа
чирленӗ чӑваш ачисем ниепле те сывалса ҫитеймеҫҫӗ. Ш утлӑр-ха
хӑвӑрах, тӗрёссипе илсен, ӑҫтатата кам вёрентнё-ха вӗсене, ҫам рӑк
художниксене, скульпторсене, — чӑвашлӑха? Хӑш вёренӳ ҫуртӗнче?
Мускавран, Санкт-Петербургран, М инскран тата ытти хуласенчен
те пултаруллӑ ачасемех вӗренсе таврӑнаҫҫӗ. Анчах вӗсене пётӗмӗшле
пӗлӳ панӑ. Пӗтӗмёшле ӳкерме вӗрентнӗ. Киле таврӑнсан та вара вӗсем
чӑваш илемӗн тӗнчин алӑкне шыраса хӑшкӑлаҫҫӗ, тупсан та, уҫса
кӗреймесӗр асапланаҫҫӗ.

В. И. АГЕЕВ: — Ҫав йывӑрлӑха ҫӗнтерме пулӑшас тесе тӑвас терӗмӗр
ӗнтӗ эпир Чӑваш художникӗсен канашне.
ПРАСКИ ВИТТИ: — Чӑваш ҫыннин пурнӑҫне, ӗҫне-хӗлне, йӑлийӗркине чӑвашла ӳкерсе чапа тухнӑ художниксем пирӗн пулнӑ-ха,
унччен те, эпир хамӑр та вӗсенчен нумай вӗреннӗ. Юлашки ҫулсенче
ҫеҫ пире пӗрешкел калӑплантарса ярасшӑн пулчӗҫ. Эпир ӑна хирӗҫлерӗмӗр. Халӗ ӗнтӗ эпир те пӗр чӑмӑрта. Эпир те вӑйлӑ. Эпир те хамӑрӑн
шухӑш-ӗмӗте тӑван халӑхшӑнах пурнӑҫа кӗртме пултарӑпӑр.
В. И. АГЕЕВ: — Кивё Союзра юлнӑ хӑш-пӗр художниксем пирӗнпе
килӗшменни самаях шухӑшлатгарать мана. Вӗсем хушшинче вӗт чӑвашлӑх
сывлӑшӗпе сывпаса пурӑнакан талантсем те пур-ха. Халӑх тахҫанах йышӑннӑ
вёсен пултарулӑхне, вёсен ӑсталӑх ҫимӗҫне тутлӑн тутанса киленет.
ПРАСКИ ВИТТИ: — Каярахпа ӑнланса илеҫҫӗ ак. Чӑваш художникӗн Чӑваш хуцожникӗсен пӗрлӗхӗнчех тӑмаллине. Хамӑрӑн тӑванлӑха аталантарма вӗсем те пулӑшасса шанатпӑр. Вара эпир пурте пӗрле
чӑваш искусствин теорине чӑмӑртӑпӑр, чӑваш искусствин, культурин историне ҫырӑпӑр, чӑваш ӳнер энциклопедине кӑларас ӗҫе хастартарах хутшӑнӑпӑр. Чӑваш ӳкерӳ искусствине вӑйлатнӑ май, хамӑрӑн
тӗссене, халӑх пурнӑҫне, ӗҫне, йӑли-йӗркине тёпе хурасчӗ. Кивӗ Союз
правленийӗ вӗсемшӗн тӑрӑшмарӗ-ҫке.
В.
И. АГЕЕВ: — Тӗрӗс. Союзӑн чӑваш искусство теорине аталан
тармалли проф ам м ата пулман. Чӑваш халӑхӗ ячӗпе, чӑваш пурнӑҫӗн
темипе уйрӑм выставка та йӗркелемен.
ПРАСКИ ВИТТИ: — Чӑваш художникӗсен ӗҫӗсене хакласах
кайманни пулнӑ-ха. Ҫавӑнпа эпир хамӑр халӑх йӑли-йӗркине, чӑвашӑн
ӗҫне-хӗлне чӑвашсене кӑна мар, ьпти халӑхсене те анлӑн кӑтартасшӑн.
П ирӗн халӑхӑн сӑнарлӑ искусстви ҫав тери тарӑн тымарлӑ, пысӑк
шухӑшлӑ, сарлака ҫунатлӑ. Йӑхран-йӑха куҫса пыракан йӑласем, пуян
чӗлхепе искусство — тӑван халӑхӑн пуласлӑх шанӑҫӗ, ытти халӑхсем
хушшине кӗмелли анлӑ ҫул.
Чӑваш ҫӗршывӗ ирӗклӗх илсе пынӑ вӑхӑтра патшалӑха ертсе пыракансем, Министрсен Канашӗнчи пуҫлӑхсем гшрӗн пуҫарӑва ырласа, пире пулӑшасса шанас килет. Чӑваш художникӗсен Союзӗ тунине
тӗрӗс ҫул ҫине тухни тесе шутларӑмӑр. Вӗсем те ҫаплах шутласса шанатпӑр. Аслӑ влаҫсем ҫак ӗҫе чӑваш халӑхӗн ҫурчӗн илем аталанӑвӗн
ҫурчӗн никӗсӗ валли ӑнӑҫлӑ усӑ курасса кӗтетпӗр.
*

*

*

Чӑвашра чӑвашӑн ҫӗнӗ тепӗр пултарулӑх канашё ҫуралчӗ. Чӑваш
культурин саккунӗпе килӗшӳ;шӗн, унӑн аталану малашлӑхӗ анлӑ пулма
кирлё. Анчах та... Ҫак пархатарлӑ ӗҫ ҫине чӑвашла, чӑваш чунӗпе,
чӑваш куҫӗпе пӑхсан ҫеҫ.
«Вучах», 30 № , 1992 ҫул.

ЧӐВАШ ХӖВЕЛӖ ЧӐНАХ ХӖЛХЕМЛӖ
Ака уйӑхӗ кӑҫал хӑйӗн чупу вӗҫне ҫанталӑка ӑшӑтса илсе ҫитерчӗ.
Ёрчев таппипе ҫунатланнӑ вӗҫен-кайӑк уйсемпе вӑрмансене ҫут тӗнче
кӗввипе янраттарать. Вӑрӑм хӗл хыҫҫӑнхи пӗрремӗш чечексем этем
куҫне саррӑн-кӑваккӑн йӑлкӑштарса илем кӳчӗҫ. Ӑшӑнса пиҫсе пыракан ҫӗр хӑй ытамне ҫӗнӗ вӑрлӑх варӑнтарма пуҫларӗ. М ӗнпур
чӗрӗлӗх тутлӑ сӗткенпе канленет. Хаваслӑх, ҫӗкленӳлӗх кашни ҫыннӑн
чунне хӗрӳтуйӑмлӑн вӑратать. Ҫав туйӑм ытамӗнче хавхаланса чӑваш
илемӗн тӗнчине ю лаш ки вӑхӑтра икӗ хут лекме пултарнӑш ӑн эпӗ
хама ҫав тери телейлӗ тесе шутлатӑп. Мӗншӗн тесессӗн, иртнӗ уйӑхӑн
28-мӗшӗпе 29-мӗш кунӗсем чӑваш искусствинче тӑван халӑхшӑн
паллӑ кунсем пулчӗҫ. И кӗ чӑн-чӑн чӑвашӑн, икӗ чӑн-чӑн мухтавлӑ
ӑстаҫӑн пултарулӑхӗ музыкӑра тата сӑнарлӑ искусствӑра хӑш шайрине чӑваш патшалӑх филармонийӗпе Чӑваш патшалӑх ӳнер музейне
пыма кӑмӑлланисем тивӗҫлӗ хак — чӑвашлӑх хакӗ пачӗҫ. Чӑваш
хӗвелӗн хӗлхемне Герман Лебедев композиторӑн менелник каҫӗнче
тата Праски Витти художникӑн выставкинче чун-чӗрепе ӑшшӑн
туйрӑмӑр.

Тӑван ҫӗршыв юрлать
Хӗвеллӗ ире татах та хитрен ҫӗклентерсе юхса тухнӑ чун кӗвви
кунӗпех хӑлхаран каймарӗ, вӑл, лирикӑллӑ ҫепӗҫ те хавас хӑпартлануллӑ сӑвӑ йӗркисемпе шӑранса, мухтав юрри юрлаттарчӗ:
Ҫурхи тӗнче вӑраннӑ чух,
Хаваслӑ кун шӑраннӑ чух
Чун савӑнать, чӗре сикет...,
Атте-анне чӗлхи урлӑ ачаран ӑша хывнӑ ҫак юрӑ манш ӑн кӑна
мар, ытти нумай-нумай чӑвашшӑн пурнӑҫ юрри пулса тӑнӑ. Ахальтен-и ӑна халӑх тӑван ҫӗршывӑн, Чӑваш патшалӑхӗн тёп юрри —
Гимнӗ вырӑнне йышӑнчӗ. Паянхи самана музыкҫисемте, пултарулӑх
ӑмӑртӑвӗнче, ӑсталӑхӗпе ҫак вилӗмсӗр кӗвӗ шайӑнчен иртеймерӗҫ. Вӑрҫӑ
чарӑннӑ ҫул «Тӑван ҫӗршыв» спектакльте пуҫласа халӑх умӗнче янӑранӑ хыҫҫӑн вӑл пӗтӗм чӑваш халӑх хорӗнче хаваслӑн та мухтавлӑн,
ҫӗкленӳллӗн те хӑватлӑн янӑрать:
Тӑван ҫӗршыв,
Тӑван ҫӗршыв,
Асран кайми юратнӑ ҫӗршыв!
Герман Степанович Лебедев менелникне тӑванӗсемпе, ял-йышӗпе, тус-тантӑшӗпе, ю наш ар вӗреннӗ, ӗҫленӗ юлташӗсемпе, хӑйӗн
юрӑпа ташӑ ансамблӗпе, музыкине юратакансемпе тата пултарулӑхне

хисеплекенсемпе пӗрле ҫурхи туйӑм кӗввипе кӗтсе илчӗ. Ш упашкар
ҫывӑхӗнчи вунвиҫҫӗмӗш ҫулхи Салапайкассиие тӑхӑрвун виҫҫӗмӗш
ҫулхи ватӑ Ш упашкар хушшинче наци культурин аталану ҫулӗн пӗр
сукмакӗ мӗнле такӑрланни асаилӳсенче, чаплӑ концертра яр-уҫҫӑн
курӑнса пычӗ.
Акӑш ҫунатлӑ йӑхран ҫуралнӑ Ҫтаппан ачи, Герман, акӑ, Варпуҫпе Анат Кӗнер шкулӗсене ҫӑпата ҫӗтсе чупать. Уй-хир кӗввиҫемми, ял-йы ш юрри-таш ш и чуна канӑҫ паман ӑшри ҫӗкленӳллӗ
туйӑмпа хутӑшса ял ачине илем тӗнчине вӗҫтерсе кӗртет. Халӑх пултарулӑхӗн ҫирӗп ҫуначӗпе вашкӑртса вара вунҫиччӗри йӗкӗт Ш упашкара ҫитет. Уншӑн Чӑваш патшалӑх музыкӑпа театр техникумӗн
алӑкӗ ун чухне яриех уҫӑлать. П илӗк ҫул хушшинче вӑл хор ертӳҫи
пулма тата юрӑ-кӗвӗ ҫырма вӗренет, ҫав хушӑрах хорта та юрлать.
Владимир Кривоносовӑн пултарулӑх лаҫҫинче унӑн юрӑ-кӗвӗ ҫырас
ӑсталӑхӗ пуҫласа туптанать. Техникум директорӗ Иосиф Люблин
ахальтен м арӑна консерваторие вӗренме ярасшӑн пулнӑ. «Музыкӑна
эпир, — асӑнать Виктор Ходяшев, — вӑйлӑ композиторсен шкулӗсенче вӗрентӗмӗр, аваллӑхран куҫса пыракан халӑх талантне хамӑр
пултарулӑхра пуянлатса халӑха савӑнмашкӑн пама тӑрӑшрӑмӑр.Тӑван
ҫӗр, тӑван халӑх, юратнӑ хӗрарӑм вӑйӗ Герман Степановича ҫавӑнпа
вилӗмсӗре хӑварчӗ».
Пурнӑҫ илемне, этем хӑватне кӗвве хывса, ҫав кӗвӗпе ыттисен
чунне вӑратма, чӗрине вутлантарма, ҫав вӑхӑтрах ҫыннӑн ачаш туйӑмне хитрен, ҫемҫен сӑпайлантарса чӑвашла юрлаттарма пултарни
шӑпах ӗнтӗ ӑна Акӑ халь те анлӑ сцена ҫине чӑваш юрӑҫисемпе
таш ӑҫисем ял улӑхне юхса тухнӑ пек капӑрланса тухаҫҫӗ те... савӑк
ҫӗр уявне пурне те тыткӑнуллӑн туртса кӗртеҫҫӗ. Ю рий Васильев
ертсе пынипе патшалӑх ансамблӗ тасан та янӑравлӑн, уҫҫӑн та савӑнӑҫлӑн шӑратать мирлӗ пурнӑҫ юррине; ташӑҫисем пӗрре хӗмленӳллӗн,
тепре йӑкӑш-йӑкӑшшӑн ӑшалаҫҫӗ ташшине.
Чӑваш тӗррисем хушшинчен вӗсем ҫине пирӗнпе пӗрлех Гер
ман Степанович та чӑваш сӑнӗпе, чӑваш кӑмӑлӗпе уҫҫӑн та ӑш ш ӑн,
тиркевлӗн сӑнаса пӑхать. Хӗрӗх виҫҫӗмӗш ҫултан пуҫласа ҫитмӗл
пиллӗкмӗш ҫулччен хӑй аллинче ӳссе аталаннӑ пултарулӑх ушкӑнӗ
мӗнле ҫитӗнӳ шайне ҫитнине професиллӗ хак парать. Ю рий Василь
евич та, аслӑ композитор тата ертӳҫӗ умӗнче намӑс курас мар тенӗнех, ӑна хирӗҫ пӑхса тарла-тарла ӗҫлет, ушкӑна пит хитре юрлаттарать, хӑй те юрлать. Вӗрентекен умӗнче вӑл экзамен тытнӑнах туйӑнать ансамблӗн икӗ хуҫи хушшинчи куҫ вӑййине сӑнанӑ май.
Аслӑ вӗрентекенӗн куҫӗ умӗнче намӑс курмалла мар пек-ха Юрий
Васильевӑн та, ҫавӑнпах вӑл, хумханать пулин те, ӗнер кӑна музы
ка театрёнче ҫулталӑк экзаменне — икӗ ҫулхи программа концертне —

ӑнӑҫлӑ вӗҫлесе куракансемпе итлекенсем умӗнче ӑнӑҫлӑ ты тнӑ хыҫҫӑн, хӑйне-хӑй ҫирӗппӗн, хӑюллӑн тытать. Ара, ҫитмӗл пиллӗкмӗш
ҫултанпа Чӑваш патшалӑх юрӑпа таш ӑ ансамблӗ тӑван халӑх хуш
шинче кӑна мар, Раҫҫейӗн, Совет Союзне кӗнӗ нумай республикӑн,
тӗнчери чылай ҫӗршывсен халӑхӗсене чӑваш искусствипе, чӑваш
чӗлхипе, йӑли-йӗркипе пысӑк культура шайӗнче тӗлӗнтернӗ. Ку кон
церта вӗсем пушшех тӑрӑшса хатӗрленчӗҫ пулас. Репетицийӗ те савӑнӑҫлӑ каҫ пуҫланас умён кӑна вӗҫленчӗ. Шутласассӑн, программӑри
ҫав юрӑсемпе ташӑсенех кӑтартмалла пек. Ҫук ҫав, Ю рий Васильевичӑн каш ни концерта ҫӗнӗлле, ҫӗнӗ хавхаланупа, ҫӗнӗ вӑй-хӑватпа кӑтартас килет искусствӑна юратакансене. Искусствӑри улш ӑнса тӑракан ҫӗнӗлӗх илемӗ ҫавӑнта пулмалла та ӗнтӗ. Ӑна ансам бль
ертӳҫи хӑй кӑна мар, коллективӑн каш ни членӗ чунпа та, ю нпа та
туйса вӗриленсе тӑтӑр тесе ҫине тӑрать, хӑйӗн хӗрӳлӗхӗпе каш нине
вутҫулӑмлантарса тӑма тӑрӑшать дирижер-концертмейстер. Ҫ авӑнпа каш ни номерӗ асра юлать, каш ни солисчӗ хӑйнеевӗр уйрӑмлӑхпа палӑрать.
Чӑваш халӑхӗн вуникӗ маттур йӗкӗчӗ тата илемлӗ вунултӑ пикийӗ юрӑпаташӑ картинче авалхи тум илемӗпе капӑрланса шӑнкӑртатса юхакан ҫӑлкуҫ шывӗ пек, ӑмӑртса чупакан тиха уш кӑнӗн тапӑртатӑвё пек чунуҫиллӗ сасӑпа пысӑк зала татах та анлӑлатнӑн туйӑнчӗ.
Ушкӑн ю рри-таш ш и тӗнчери чи чапа тухнӑ коллективсемпе тан е
вӗсенчен вӑйлӑрах та пуль. Лебедевсен кӗҫӗн ывӑлӗ (Германӗ чи
асли) Валентин Степанович каланӑ тӑрӑх, пиччӗшӗн хӑвачӗ — вӑйӑ
картине тӗлӗнмелле вӑйлӑ, илемлӗ йӗркелеме пӗлнинче. Ҫӗртен, халӑх
ӑш чикӗнчен ш ӑранса тухнӑ пек вӗсем. Ю рий Васильев та чӑваш
хорӗн шайне ҫӗклеме нумай вӑй хуни, хор искусствине малалла
аталантарса тӗнчере анлӑн сарма тӑрӑшни ҫинчен калать. Ансамбльте
Лебедев ю ррисене репертуарта тытса тӑма, вӗсене халӑх патне
массӑллӑн ҫитерме, аслӑ ертӳҫӗн ҫирӗп йёркине, ӑсталӑх культурине тивӗҫлипе тытса пырассине мала хураҫҫӗ.
Халӑха тӑватҫӗр юрӑ пама пултарнӑ Чӑваш Республикипе Раҫҫейӗн искусствисен тава тивӗҫлӗ ёҫченӗ яланах халӑхпа, халӑх хуш
шинче. Ҫавӑнпах пуль... юнашар ларакан пӗр хӗрарӑм манран ыйтрӗ:
«П урӑнать-и вӑл?». Ку ыйту мана ытлах тӗлӗнтсрм ерӗ, м ӗнш ӗн
тесен, чаплӑ та пултаруллӑ ҫынсем яланах чӗрӗ пек туйӑнаҫҫӗ. Ҫав
хёрарӑма эпё Герман Степанович сакӑрвуннӑмӗш ҫулта ҫӗре кӗнӗ,
ӗнер К .М аркс урамӗнче унӑн Асӑну хӑмине уҫрӗҫ тесе калам а
ӗлкёреймерӗм, сцена ҫине ачасем сиксе тухрӗҫ. Г. С. Лебедев ячӗпе
хисепленекен Чӑваш наци лицей-интернатра вӗренекенсем паллӑ
композиторӑн вилӗмсӗр произведенийӗсене ҫӗнӗ сасӑпа янраттарма пуҫларӗҫ.

Ю рий Васильев ансамбле мӗнпур ушкӑнӗпе ҫӑварни вӑййи чӑнчӑнла кӑтартрӗ те... артистсемпе пӗрле залри халӑх ура ҫине тӑрса
хаваслӑн юрласа ячё. Эпир те, Праски Витги ентешӗм-тусӑмпа, халӑх
хорӗнчен юлмарӑмӑр:
Ҫурхи тёнче вӑраннӑ чух...
Э пир кӑна мар, пӗтӗм Чӑваш ҫӗршывӗ юрланӑн туйӑнчӗ ҫак
хавас та хавхалануллӑ вӑхӑтра.

Халӑх сӑнарӗ — вӑхӑт сӑнарлӑхӗ
П раски Виттин анлӑ выставкине уҫнӑ кун мана пёр илемлӗх
саманчӗ темшӗн-ҫке ытларах асра юлчӗ. Искуссгвӑна, уйрӑмах сӑнарлӑ
искусствӑна юратакансем йышлӑччӗ, тумӗ те вёсен уяври пекехчӗ,
шухӑш-ӗмӗчӗ те ҫӗкленӳллӗ туйӑмлӑччӗ. Тӗнчипе чапа тухнӑ чӑваш
художникӗн ӗҫӗсене пурне те пӗрле пӑхса хаклама тата вӗсемпе
киленме художниксем, писательсем, артистсем, журналистсем, илем
тӗнчинче хӑпартланса пурӑнакансем ытларахчӗ. Ку Илем ҫуртӗнче
сахал мар выставкӑра пулса курнӑ пулин те, паянхи пек хӑпартлану асӑрхаманччӗ ҫынсем хушшинче. Ку ӗнтӗ мӗншӗнни паллӑ. Каш 
ни ӗҫӗ — живопись, графика, эм аль е мӑнайлӑ курӑну искусствин
япали — хӑйнеевӗр уйрӑм кӗвӗпе янӑрать, чӑвашӑн чӑн-чӑн тӑван
чӗлхипе калаҫать, хӑй ҫумне туртса шухӑша ярать, м аннине аса
илтерет, пӗлменнине шыраттарать. Чӑваш культурин тата нацисем
хуш ш инчи ҫыхӑнусен министрӗ Виталий Иванов кун пирки питех
те вы рӑнлӑ та ӑслӑ палӑртрӗ. «П раски Витти пире, — терӗ вӑл, —
хамӑр халӑхӑн аваллӑхне ҫывхартса паянхи куҫпа пӑхса хаклама,
несӗлсемпе калаҫма, тӗнчекурӑмпа ҫыхӑнма, шухӑшлава тарӑнлатма
пулӑшрӗ».
Савӑнӑҫ вӑхӑчӗ куравпа, салам сӑмахӗпе тата пӑшӑл-пӑшӑл тавлаш упа иртсе пырать. Аристарх Д м итриев писательпе эпир пёр
портрет умӗнче самаях хавхалануллӑн калаҫса илтёмёр. Степан М ак
сим ов, Тӑвайьен чӑвашӗ, пирӗн ҫине ҫивӗч куҫпа витхать. П ы сӑк
маҫтӑр ӑсталанӑ сӑнартан тарӑн шухӑш, шырав, кӑмӑллӑх, ҫирӗплӗх
палли чӗррӗн тухса тӑрать. Художник портрета яланхи сӑнӳкерчӗк
м еслечӗпе мар, ҫӗнӗлле, пурнӑҫ ӳкерчӗкӗсемпе, наци уйрӑмлӑхӗсемпе пуянлатса, симфониллё поэм а майлӑ ҫырнӑ. Сулахай кёгесре, акӑ, чӑваш тӗнчин курӑмлӑхӗ. Автор ӑна Хӗвелпе, Ҫӗрпе, Этемӗн
п и л ӗк пӳрнипе уйрӑлми ҫыхӑнура ӑнлантарать. Сылтӑм кӗтесре
кӗвентеллӗ хёре ытама илнӗ Уйӑх чиперрӗн йӑлкӑш ать. Чӑваш
халӑхён чаплӑ композиторё ҫав тӗнчекурӑмра, Вӑхӑтпа калаҫса, ял
пурнӑҫӗпе пурӑнать. Сулахай хулпуҫҫийӗ тӑрринче унӑн лаш ана

симӗс курӑк ҫитерекен арҫын ача, сылтӑм хулпуҫҫийӗ тӑрринче —
хӗрсемпе яш сен вӑйӑ карти. Галстукӗ чӑваш тӗрриллӗ. Аял енче —
выльӑх кӗтӗвӗ...
Чӑваш ком позиторӗсенчен музыкӑра аслӑ пӗлӳ пуҫласа илме
пултарнӑ, халӑхӑнне икӗ пин ытла юрӑпа кӗвӗ ҫырса хӑварнӑ, ҫӗр
ҫул каялла ҫуралнӑ илем паттӑрӗ кӗҫ-вӗҫ чӗрӗлсе тӑрса ҫы нсемпе
калаҫса каяссӑнах туйӑнать. Ҫав туйӑма чӗртсе янӑнах, авӑ, М орис
Яклаш кин ертсе пыракан чӑваш хорӗн капелли Степан М аксимов
илемлетнӗ «Ш ӑнкӑр кӑна» халӑхю ррине шӑрантарса ярать. Вӑрнарьен каччи П раски Витти ҫак саламлӑ чун юххинче тӑван М алти
И ш ек ялне аса илет пуль, халӑх ахахне пурнӑҫ ю ханш ывӗнчен
кӑларса илемлесе хӑварнӑ Ш упаш карта ӗмӗр ҫы вракан С тепан
М аксимов чӑваш хӗрӗсем урлӑ уяв хуҫине тав тӑвать пуль. Пурнӑҫ
кӗвви ҫапла, пӗрпӗтӗмӗшле илем симфонине пӗрлешсе, пирӗн чуна
уҫса хёпӗртеттерет.
Эх, курас пулсанччӗ халь ялти ватӑ карчӑк, хисеплӗ П раски
кинемей хӑйӗн пӗртен-пӗр юратнӑ ывӑлӗн пичӗ-куҫӗ епле хёвеллӗн
ҫиҫнине, илтес пулсанччӗ вӑрҫӑра пуҫне хунӑ ашшӗсӗр нуша-тертпе
асапланса ҫитӗннӗ Праски Виттин — Виталий Петрович Петровӑн,
Раҫҫей тава тивӗҫлӗ художникӗн, чӑн-чӑн чӑваш художникӗн ӗҫӗхӗлӗ ҫинчен мӗнле ырӑ та мухтав сӑмахӗсем каланине. Анчах...
— Яла ятарласа кайса килтӗм. Анне, ман мӑн выставкӑна курма
пыраятӑн-ши, терӗм. Пыраяс ҫук, ывӑлӑм, вӑй ҫук, тесе юлчӗ... —
хашш сывласа ячё Виталий Петрович. — Яла илсе кайса кӑтартсан ҫеҫ
ёнтё. Ялта та, Вӑрнарта та выставка уҫма шантараҫҫӗ-ха.
Саламлама килнӗ янташӗсем Вӑрнар районӗн администрацийӗн
пуҫлӑхӗ Валерий Наумовпа «Ленинец» колхоз председателе Виссари
он Афанасьев кун пирки кӑрлачра илем кунёсем ирттернё чухнех
сӑмах панӑччӗ. Мухтавлӑ янташӗн ӗҫӗсене тӑваньен халӑхӗн тӗплӗн
курмаллах ӗнтӗ.
Курмалли, хакламалли вара художникӑн пурах. Илем ларӗ Вита
лий Петровичӑн чӑп тулли. Ытлашши мухтаттарма та, мухтанма та
юратман лӑпкӑ чӑваш пурпӗрех хӑйне лӑплантараймасть. «Манӑн чӑваша
ҫӳле ҫӗклес, чӑваша тӗнчипе кӑтартас килет. Ы рӑ тӑван халӑх, эпӗ
сирӗн умра тӑратӑп, ман ҫурӑм хыҫӗнче хамӑн ку таранччен тунӑ
ӗҫсем. Иӑлтах вӗсем — ӑшран пиҫсе тухнӑскерсем. Ӑсӑм-тӑнӑм, кёлеткем тӑван халӑх туйӑмне туйнишӗн эпӗ хӗпӗртетӗп. Ҫавӑнпа чӑвашӑн
авалхи, хальхи пурнӑҫне аталануллӑ йӗр ҫинче ӳкерсе халӑха халаллатӑп. Хамӑн халӑх йӑли-йӗркине, чӗлхине, историне сӑнарласа сыхласа хаварасшӑн эпӗ яланах кӗрешме хатӗр. Ш ухӑшлавпа шырав
ӑмӑртӑвӗнче манш ӑн чи малта тӑраканӗ вӑл — чӑваш ҫынни. Наци
культури, халӑх илемӗ нихҫан та пӗтмелле мар. Ҫав вӑхӑтрах хамӑр

халӑх ҫитӗнӗвне манӑн тӗнче культурипе хутӑштарса анлӑ ҫул ҫине
кӑларас килет».
Праски Витти каланисене эпӗ ҫапла пӗр ҫӗре пухма тӑрӑшрӑм.
Унӑн шухӑшӗ яланах анлӑ та тарӑн. Унпа пӗрле чухне хӑвна-ху темпе
анлӑ тинӗсре — Чӑваш тӗнчин тинӗсӗнче караппа ишнӗн туятӑн. Илем
карапне вӑл ҫирӗппӗн тытса пырать, вӑйлӑ хумсем ҫийӗн тӗрӗс курспа малалла ҫӗмӗртгерет.
Паллах, ҫӑмӑл пулман ялти чухӑн ачана ҫав карап капитанне
ҫитмешкӗн. Тантӑшӗ, Виссарион Афанасьев каласа панӑ тӑрӑх, Прас
ки Виттипе иккӗшӗ те вӗсем шкулта вӗреннӗ чухнех сӑрлама, ӳкерме
юратнӑ. Каярахпа вара... пӗринчен киҫтӗк маҫтӑрӗ. тепринчен ҫӗр ӗҫӗн
маҫтӑрӗ тухнӑ. Тӗрӗссипе ӗнтӗ иккӗшӗ те вӗсем — художниксем. Халӑх
пултарулӑхӗ, пур енӗпе илес пулсан та, тӑван ҫӗртен шӑтса тухать,
тӑван ҫӗр сӗткенӗпе аталанать, тӑван халӑх ӑсталӑхӗпе илемленет. Ҫав
илем ҫутийӗ выставкӑра Праски Виттипе Виссарион Афанасьев пичӗкуҫӗнче те хитрен йӑлкӑшрӗ.
Витӗр курса, пуҫпа ҫавӑрттарса, чун-чӗрепе туйса, халӑх пурнӑҫӗнче ӗмӗрсем хушши купаланса пынӑ илем пурлӑхӗн хӑватне ӑша
хывса утнӑ Виталий Петров хӑйӗн тумхахлӑ пурнӑҫ ҫулӗпе. Ш упаш
карти художество училищине ятарлӑ пӗлӳ илме килни унш ӑн аллӑ
тӑватгӑмӗш ҫулта шырав тӗнчинче вӗҫмелли ҫунат хушнӑнах туйӑннӑ,
анчах... салтак ячӗ тухнӑ. Ҫартан таврӑнсан вӗренӗве малалла тӑснӑ.
Каярахпа ҫуната Ленинградри художествӑпа промышленнӑҫ училищинче ҫирӗплетнӗ. В. И. М ухина ячӗпе хисепленекен аслӑ вӗренӳ
заведенийӗнче ҫамрӑк художник тӗнчекурӑмне антлӑлатнӑ, ӑсталӑхне ӳстернӗ. Ун хыҫҫӑн вӑл кӗнеке илемлетессипе нумай ырӑ ӗҫ тунӑ,
выставкӑсенче ҫӗнтернӗ. Ҫитмӗл пӗрмӗш ҫулта СС СР художникӗсен
Сою зне илнӗ ӑна. Унӑн анлӑкурӑмлӑ, сӑнарлӑ ӗҫӗсем — стена ҫине
ӳкернӗ ӗҫсем — Ижевскра, П ермьре, П ущ инӑра, Тольяттире, Самарта тата ытти хуласемпе ялсенче ҫынсен кӑмӑлне уҫаҫҫӗ.
Праски Витгин ӗҫӗпе эпӗ пӗрремӗш хут Ҫӗнӗ Ш упашкарта паллаш са тӗлӗннӗччӗ. Спорт керм енӗнчи «Тӑван ҫӗр» ятлӑ панно
тӑванлӑх, чӑвашлӑх туртӑмӗпе илемлӗн те ытарлӑн илӗртет, шухӑшлаттарса ярать.
Сакӑрвуннӑмӗш ҫулсенче художникӑн чӑвашлӑх, тӑван ҫӗр туйӑмӗ
пушшех вӑйланса пиҫсе ҫитет пулас. Вӑл халӑх историне Константин
Ивановӑн «Нарспийӗ» урлӑ питӗ ӑста, маҫтӑрла сӑнарлать, тӗнче кар
тине кӗрет.
Тӗнче искусствин картинче вара ӑна валли те тивӗҫлӗ вырӑн
тупӑнать. Тӗрӗссипе вӑл ӑна хӑйӗн пултарулӑхӗпе ҫӗнсе илет. Кӑҫал
кӑна-ха «Гран-при» премине панӑ ӑна. Нумай пулмасть Германире,
Венгрире, СШ Ара хӑйӗн ӗҫӗсене кӑтартнӑ вӑл.

— Тӗнче курса ҫӳресе маттур, сывлӑхлӑ, ӑслӑ ҫы нсемпе курса
калаҫни мана нумай пулӑшать. М ан ӗҫе питӗ аван тӑвас килет. Ёҫе
чӑннипех арҫын, ӗмӗрлӗх тунӑ тесе калаттарас килет. Художник ӗҫӗ
ҫынсене савӑнтартӑр, хавхалантартӑр, «кун пек эп хам та тӑвап»
тесе ан калаччӗр. Япӑх тусан ӗҫе — намӑс. Ҫы н мӗнле ӗҫлет, ҫапла
пурӑнать. Ют ҫӗршывран вӑйлӑ шухӑш, ӗмӗт, ҫынсен пурӑнан пурнӑҫне хисепленине илсе килетӗп, вӑл мана ӗҫре пулӑшать. Вӗсем
пек культурӑллӑ пулас килет. Чӑваш темипе, чӑваш фольклорӗпе
ӳкернӗ чухне халиччен курманни чуна туртать. Чӑваш хакне хамӑр
майлӑ, тӗнчери художниксен ҫулӗпе, вӗсенчен вӗренсе сӑнарлӑн
кӑтартас тетӗп. Халиччен курман технологи, тёс чуна туртать. Пӗччен
ӗҫленӗ чух ҫын вӑйсӑр пек. Пӗр вӑтӑр художник пухӑнсан вара,
каш нин таланчӗ вӑй парать. П ӗр-пӗринчен юлас мар тесе ывӑнма
пӗлмесӗр ӗҫлетӗн. Филармони мана чӑваш композитррӗсен вун виҫӗ
портретне ӳкерме сӗнчӗ. Пӗлтӗр эпӗ, тӗнче симпозиумӗнче, Венгрири К ечкем ет ятлӑ хулара, С тепан М аксим ов портретне питӗ
хӗмленӳллӗ хавхаланупа ӳкертӗм, — куҫне-пуҫне чалкӑштарса ӑшшӑн
йӑлл кулса илет Виталий Петрович.
Вӗри эмаль меслечӗпе ӳкернӗ чӑваш композиторӗн сӑнарӗ чӑннипех вӗри алӑ витӗр тухса чӗрёлнӗ. Чун кӗртнӗ сӑнар авӑ епле калаҫать
выставкӑна пынӑ халӑхпа, капеллӑпа пӗрле юрлать, Праски Виттине
ӑшшӑн саламлать.
Чӑваш хӗвелӗн ҫутине сӑнарлӑх витӗр халӑх чун-чӗрине ӑшӑтмалла
хӗмлентерме пултарнӑ Виталий Петрович Петров — П раски Витти
хӑй те чӑваш хӗвелӗн пёр ҫутӑ пайӑрки.
Чӑваш хӗвелӗ чӑнах хӗлхемлӗ-мӗн.
1996, авӑн, 17.

Халӑхпа ытакланса
Чӑвашӑн тулӑх кӗрӗ утмӑл ҫул каялла хӑйӗн пёр илем пӗрчине
Хӗвел ҫуттине кӑларнӑ — Вӑрнар тӑрӑхӗнчи Малти И ш екре тепӗр
улӑп уалатса хастар халӑх ҫумне ҫӗнтерӳллӗ сассипе хутшӑннӑ. П рас
ки инке ывӑлне Виталий ят хурас тенӗ. Праски Витти ҫапла ял ачисемпе ӳссе, салтака кайса килсе, Ш упашкарти ӳнер училищ инче,
Питӗрти илем аслӑ шкулӗнче вӗренсе, Турӑ панӑхӑвата йӑхты м арӗн
сӗткенӗпе чечеклентерсе халӑх художникӗн ятне илет, Раҫҫей, тӗнче
ӳкерӳҫисен ретне хӑюллӑн йышӑнать.
Витӗр курса,ун-чӗрепе туйса, халӑх пурнӑҫӗнче ӗмӗрсем хушши
пухӑнса пынӑ илем пурлӑхӗн хӑватне ӑша хывса утать Виталий П етро
вич Петров хӑйӗн тумхахлӑ пурнӑҫ ҫулӗпе. Ӑҫта кӑна ҫитмен пуль

вӑл, анчах тӑван халӑхӑн аваллӑхӗпе паянхи хӑватне, илемне ҫавӑнта
ӗмӗрлӗх хӑварать. Ҫуралнӑ тӑван ҫӗртен аяккалла кайсассӑн вӑл яла
нах ӑш ра та, сасӑпа та хӑй сисмесӗрех юрласа ярать: «Вӗҫ, вӗҫ, куккук, вӗҫ, куккук...» Вара вӑл хӑйне ҫунат хушнӑн, пӗтӗм чӑваш
халӑхӗпе ытакланса шӑратнӑн туять вилӗмсӗр юрра. Ют патшалӑхсенче хӑйӗн ӳнер пултарулӑхне — чӑваш искусствине — нумай-нумай
халӑха ӑнӑҫлӑ кӑтартнӑ хыҫҫӑн, ютсемпе тӑванлӑн уйрӑлнӑ чухне те
ҫав юррах парнелесе хӑварать вӗсене.
Ҫитес уйӑхра художник Японие каять. Анӑҫри тата Америкӑри
сӑнар искусствин маҫтӑрӗсемпе юнашар ӗҫлесе, калаҫса-тавлашса чун
не кантарнӑ хыҫҫӑн унӑн хӗвелтухӑҫ ҫӗршывӗнче пулса япунпа чӑваш
хитрелӗхне сӑнарлӑ куҫпа танлаштарса хак парас, ӑсталӑх картлашкинче ҫӗнӗ йӗр хӑварас килет.
Ҫавна май хӗрӳллӗн калаҫса каять те, чӑваша, чӑваш маҫтӑрлӑхне тӗнче умне чи мала кӑларса хурать. Вӗренсе ӑс пухнӑ, ют халӑх
художникӗсемпе алла-аллӑн тытӑнса тарланӑ ӳнерҫе ӗненсе кӑмӑллӑ
кулӑ парнелетӗн ҫеҫ вара. «Эпӗ чӑннипех чӑваш художнике, манӑн
ӗҫӗм никамӑн ӗҫӗпе те пӗрешкел ан пултӑр, чӑваш халӑх искусстви
ытти халӑх искусствипе хутӑшса ан кайтӑр, хӑйӗн нихҫан ҫухалми
тӗс-сӑнарӗпе тӗнчене тӗлӗнтертӗр тесе ҫине тӑрса тӑрӑшатӑп». Ҫак шухӑша уҫса парасшӑн, аталантарасшӑн ҫунса ҫӳрет вӑл.
Тӗлпулусенче, выставкӑсенче тарӑн шухӑшлӑ та савӑнӑҫлӑ Прас
ки Витти. Виҫӗмҫулхи пуш уйӑхӗнче эпир, Вӑрнарьен ҫыннисем,
Ш упашкарти литература музейне пухӑнтӑмӑр. Унччен унта Виталий
Петровичан илем ӗҫӗсене пиншер ҫын курса пысӑк хак панӑ. Выстав
ка хупӑннӑ ятпа иртрӗ хавас тӗлпулу.
«Мӗн тума пултарнине эпӗ йӑлтах халӑхран илетӗп. Халӑх культури — халӑхра. Ана аталантарма пире Турӑ пил панӑ. Унпа туллин
усӑ курмасан хамӑр наци умӗнче — этемлӗх умӗнче — намӑс пулать.
Ш ел, хамӑрӑн ӑсталӑх пултарулӑхне анлӑн та уҫҫӑн тӗнчене кӑтартмаш кӑн пирӗн умра пӗртте хамӑртан килмен чӑрмавсемпе чаркӑҫсем пулчӗҫ. Аякра вӗреннӗ чухне эпир наци культуринчен уйрӑлнӑччӗ.
Чӑваш наци искусстви ҫинчен эпё Питӗрти аслӑ шкулта пӗр сӑмах
та илтмен. Мӗн калӑн, Ш упаш карти ӳнер училищин ку тарана
ҫитсе те чӑваш наци искусствине тёллевлӗн вӗрентмелли планӗ ҫук.
Чӑвашӑн пултаруллӑ унерҫисем аякри ҫӗре саланни те ахальтен пулман.
Хӗсметлӗ пурнӑҫ вӗсене ҫунаттисене анлӑн сарма паман. Чӑваш ис
кусствисен историйӗ те, ӑна вӗренмелли кӗнекесем те ҫук. Самана
сӑн-сӑпачӗ наци аталанӑвӗн ҫӗнелӗвӗнче, халӑхӑн пурнӑҫ паллин
тӗсӗсен чечен килӗш ӗвӗнче, хӑйнеевӗрлӗхёнче пулнине чӑн-чӑн
чӑвашла ӑнланса ӳкерме тытӑнсан тин туйса илетпӗр. Чӑвашра ху
дож ник нумай, анчах чӑвашла ӳкерекенни — сахал. Пирӗн илем

ёҫне аякра курса ӑнланакан «Чӑваш халӑхӗ чёрӗ, Чӑваш ҫӗрш ывӗ
пур» тесе калама пултартӑр. Эпир йӑхсӑр йытӑ мар, Кашкӑр йӑхӗнчи
хастар этемсем. Ҫавӑнпа картинӑсенче, ӳкерчӗксенче хӑюлӑх та, чарусӑрлӑх та, хаярлӑх та, ҫав хушӑрах уҫӑ кӑмӑллӑхпа сӑпайлӑх та
палӑрса тӑтӑр тетӗп. Венгрире ҫемье ҫулталӑкне паллӑ тунӑ вӑхӑтра
эпӗ те вёсен ӳнерҫисемпе ӑмӑртса ёҫлерӗм — «Чӑваш ҫемйи» карти
на ӳкерсе кӑтартрӑм хамӑр халӑхӑн сӑнарне уҫса панӑ май. Ҫуратнӑ
аннен тата ял хӗрарӑмӗн сӑнарне Ҫёр турри пек кӑтартасшӑн...» Ҫак
хумхантаракан ыйтусем тавра пычё аслӑ художникӑн калаҫӑвӗ. Ӳнерҫӗсем, литература ёҫченёсем,искусствоведсем, куракансем Раҫҫей
тава тивёҫлӗ художникӗн пултарулӑхне тӗрлӗ енчен хакларӗҫ. Чӑваш
искусствине чӗртекен тухтӑр — халӑх тухтӑрӗ. Анлӑ тинӗсре иш екен
Парӑс. Читлӗхе ҫӗмӗрсе уҫса тухнӑ Ҫӗмрен... Татах та сӑнарларёҫ
тӗлпулура.
Чӑнах та ӗнтӗ ҫӗнтерӳҫех. Вёри эмаль меслечӗпе ӳкерсе чӑваш
искусствине чи малтан вӑл ҫӗнёлӗх кӗртрӗ. Чӑваш асамлӑхне тӗнче
искусствине никампа пӑтраштармалла мар уйрӑмлӑхпа кӗртсе пуянлатрӗ. Тӗнче искусствин анлӑ тинёсӗнче Праски Витти Чӑваш ким мипе малалла ишет. Чӑваш сывлӑшӗ Илем Парӑсне асаплӑ ҫёнтерӳ
ҫулӗпе хӑвалать.
Ҫав ҫул ҫинче яланах ӑнӑҫу, сывлӑх ҫирёплентӗр тесе эп и р те,
Шупашкарпа Ҫӗнӗ Шупашкарта пурӑнакан Вӑрнар чӑвашёсен «Туслӑх»
янташлӑхӗ ячӗпе хамӑрӑн чи хаклӑ та чи пултаруллӑ яш -кӗрём рен
пӗрне — Праски Виттине — менелник ячӗпе саламлатпӑр. Уяв кунӗсем савак пулччёр!
1996, авӑн, 17.

Праски Витти кӗвви
Чӑваш ӳнер искусствин анлӑшӗнче лӑпкӑ тинёсе хумхантарса
янӑ вичкён ҫавраҫиле курчӗҫ те, туйрёҫ те тӑван ҫӗрӗм-ш ывӑмра.
Тӗлӗнмелле вӑй пулчё ку. Вӑл аҫтахалла нимехте ҫёмӗрсе аркатмарё,
хытса ларнӑ тусан сийне ҫеҫ тёпретсе пӗлёте ҫӗклерӗ. Тусан майӗпен
сирёлсе пы нӑ май, йӑлтӑркка хёвел ҫуттинче Праски Витти кулса
ячӗ. Пуҫӗ тӑрринче унӑн — Чӑваш турри. Ури айёнче — Чӑваш ҫӗрё.
Шухӑшӗнче — Чӑваш чунё. Ҫав чун-хавалӗ — унӑн Хӗвелӗ. Тӑван
амӑшӗ, ҫӗр-амӑш ӗ, юратнӑ чӑваш халӑхё вӑй парса тӑнипе Виталий
Петрович Петров хӑйӗн тулли лавӗпе Ш упашкара кёрлеттерсе ҫитрӗ.
Хула алӑкӗнчен ӑна ӳнер хуҫисем шикленереххӗн те пит асӑрхануллӑн
кӗртсе ячёҫ. Мӗн тӑвӑн ӗнтӗ, чарма вёсен — халӗ ҫук, хуплама —
пӗркенчӗкӗ шӑтӑк. Нумай ҫулсем хушши сӑнарланнӑ чӑн-чӑн чӑваш

художникёсемпе искусство тӗпчевҫисене кӑна мар, унӑн ахах-мерченёсене куракан кашни ҫынна тӗлӗнтерсе пӑрахрӗ. Чӑваш та тёнче
тытӑмӗнче, этемлӗх йӑшӑлтатӑвӗнче хӑйӗн сӑнне-питне, вӑйне-хӑватне ҫухатман иккен, арпаштарса яман; мӗнле ҫуралнӑ вӑл Ҫӗр ҫине,
мӗн тӑхӑнса тухнӑ ҫутлӑха, мӗн туса чапа тухнӑ тӗнчере, мӗн ӑсталама
шухӑшлать, ӗмӗтленет ҫак вӑхӑтра, малашне — йӑлтах куҫ умне тухса
тӑрать, пуҫа ҫавӑрттарать, темле хамӑренлӗхе шыраттарать, ҫунатлантарать талантлӑ художникӑн кашни картини.
Тёнче касса ҫӳренӗ шыравҫӑ-тӗпчевҫӗ утмӑл ҫул хушшинче чӑннипех тӳпелесе тултарнӑ иккен ӑс-тӑн пурлӑхӗпе хӑйӗн кӑрманне: сулнӑкра та тӳнтерсе яман, хумлӑ шывра та путарман.
Ҫав лав пуянлӑхне миҫе хутчен кӑтартмарӗ пуль вал тӑван хапӑхне. Акӑ, 1996 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 17-мӗшӗнче те унӑн чи лайӑх ӗҫӗсем
халӑх умне тухрӗҫ — яланхилле ҫӗнӗлле чӗрӗлсе. Каш нийӗ — хӑй
уйрӑм тӗнче, кашнийӗ — хӑйне евӗр кӗвӗ. Чӑваш кӗвви. Праски Вит
ти кӗвви. Анне сӗчӗн вӑйӗ, Кӗҫтенттин Ивановӑн «Нарспи» хӑвачӗ
ман пултарулӑх вӑйӗнче тесе ӑнлантарать художник хӑйӗн пурнӑҫ
ҫитӗнӗвне.
Хамӑрӑн Вӑрнар ҫӗнтерӳҫин пултарулӑхне ҫуралнӑ кунӗпе пӗрле
чаплӑн чысларӑмӑр ӳнер музейӗнче. Культура тата наци ӗҫӗсен минисгерсгви, наци академийӗ, Вӑрнар чӑвашӗсен Шупашкарти «Туслӑх»
ентешлӗхӗ нумай тӑрӑшрӗҫ республикӑри ҫак пысӑк уявшӑн. Чӑваш
академикӗсем ятарласа пуху ирттерчӗҫ, Виталий Петров член-кор
респондент хӑйӗн ӗҫӗ-хӗлӗ, художникпа паянхи вӑхӑт уйрӑмлӑхӗ ҫинчен
каланине итлерӗҫ, ӑна Чӑваш патшалӑхуниверситетне ҫитӗнекен ӑрӑва
илемлӗхе вӗрентме чӗнни, профессор тумне тӑхӑнтарни ҫинчен мӑнаҫлӑн пӗлтерчӗҫ. Чӑваш Республикинтавативӗҫлӗ артисткипе, Кӳлхӗрри
хӗрӗпе Валентина Смирновапа пӗрле художникӑн шырав тӗнчин юррине юрласа патӑмӑр.
Сӑввине эпӗ 1993 ҫулхи нарӑсра Вӑрнарта, ресторанта эртелпе
апатланнӑ хушӑра, ҫырнӑччӗ. Э пир, Ш упашкарта тата Ҫӗнӗ Ш упашкарта пурӑнакан Вӑрнар чӗпписем, район иуҫлӑхӗ Наумов чӗннипе, тӑван ҫӗре пултарулӑха кӑтартма таврӑннӑччӗ. Халӑха савӑнтарса
хавхалантартӑмӑр. Хамӑрӑн кӑм ӑла та ӗнтӗ поселокри тӗп хупахра
хӑпартса ячӗҫ. Анатолий Н икитин композитор баян каларё, эпир
Людмила Семеновапа иксӗмӗр чӑваш халӑхӗн «Мӗн ҫитмесг-ши пирӗн
пурнӑҫра» юррин кӗввипе шӑрантартӑмӑр кӑна. Акӑ епле хитрен янӑрать вӑл:
Мӗн ҫитмест-ши Праски Виттине,
Мӗн ҫитмест-ши Праски Виттине?
Асран кайми Малти Ишек пур,
Чун юратнӑ Праски амӑш пур.

Мӗн ҫитмест-ши Праски Виттине,
Мӗн ҫитмест-ши Праски Виттине?
Ӗмӗр манми Вӑрнар ҫӗрӗ пур,
М ӑшӑр тунӑ савни хӗрӗ пур.
Мӗн ҫитмест-ши Праски Виттине,
Мӗн ҫитмест-ши Праски Виттине?
Йӑх тӑсмалӑх ачи-пӑчи пур,
Ҫитмесессӗн, вӑйӗ тата пур.
Мӗн ҫитмест-ши Праски Виттине,
Мӗн ҫитмест-ши Праски Виттине?
Ытарайми Илем тӗнчи пур,
Ҫав илемре чӑваш чунӗ пур.
Мӗн ҫитмест-ши Праски Виттине,
Мӗн ҫитмест-ши Праски Виттине?
Пурте пур ун ҫутӑ пурнӑҫра,
Анчах ҫуккӑ канӑҫ уҫлӑхра.
Чӑваш халӑхӗн ытамлӑ кӗвви ӑшран тухакан сывлӑш хумӗпе
ҫӗкленсе уҫлӑхра вилӗмсӗр юрату ташшине ташлаттарать, вилӗмсӗр
юрату хӗвне кӗрсе ҫӑлкуҫ уҫтарать.
Ентешлӗхе ертсе пыракан Леонид Тянгов ученӑй йӑх тӑванлӑхӗн
чун туртӑмӗпе ыталарӗ те кӳршӗ ял каччине, «Сире эпир Чӑваш радио, Мускав радиовӗ пулӑшнипе эсир утмӑл ҫул тултарнӑ ятпа саламласа эсир чӑваш ҫӑпатипех тӗнче ҫулне такӑрлатӑр тесе, Турӑ мӗн
панипе тӑрӑшса ӗҫлесе, халӑхсем хушшинчи туслӑха ҫирӗплетсех пыратӑр тесе ырӑ ят ятӑмӑр, тёнче сассине кӑлартӑмӑр, — терӗ ырӑ
сунса.
Район кантурӗн пуҫлӑхӗ Валерий Наумов укҫаллӑ салампа ҫемьен хальхи нушаллӑ пурнӑҫ самантне те май килнӗ таран татса пачӗ.
Таркӑн ҫуралнӑ кӗтессех ҫитсе ҫапӑнать. Чунӗ унӑн, аякра вӗҫсе
ҫӳресен те, ҫывӑрма килех таврӑнать. Ҫ ак шухӑша палӑртрӗ Ерш епуҫ ачи. Сирӗн мухтав тӗнчи Вӑрнар тӗнчи те, тӑван ялун тӗнчи те,
тӑван урамун тӗнчи те, тӑван килӳн тӗнчи те пултӑр. Вӑл тӗнчене
хӑвӑрпа пӗрле кӑна кӑтартма пулать. Ҫ авӑнпа кӗтетпӗр сире хаваспах, тесе ҫамкаран ш аккасах каларӗ район халӑхӗ ячӗпе Валерий
Петрович.
Ентешсен хушӑвне вӑл ӑнланчех пулӗ тетпӗр. Ахальтен мар итлерӗ Виталий Петрович пурне те. Кӑмӑлтан. Хӑйне саламланӑ ҫынсене, организацисенс тав туса.
Наумов саламӗнчи туслӑх йӗппи тирмесӗр палӑртаймарӗ Вӑрнар
каччине, ҫамка хумханӑвӗн йӑрлатӑвӗнче паллӑ йӗр хӑварчех. Ӑна

Виталий Петрович ӑнланчех ёнтё, ахальтен мар вӑл ҫамкине картлантарсах итлерӗ тӑваньенсене.
Ҫав вахӑтра мана темшӗн вӑл Кандинские аса илнӗн туйӑнчӗ.
Ӳнер искусствин ирӗклӗх чаршавне уҫакансенчен пӗри кӑвак ҫӗмрен
пек вирхӗннӗ урхамахпа, анчах хӗрлӗ чукмар ҫамкаран ҫапнипе, ют
ҫӗр ҫине кайсаӳкнӗ. Тӑван Раҫҫей имлӗхӗ ӑната, нумай-нумай ӑсчаха, ҫуралнӑ ҫӗр сипленӗ пекех, чӗртрӗ, вӑл хӑйӗн наци тумӗпе каялла, хӑватлӑ халӑхӗ патне чун туйӑмӗпе таврӑнчӗ.
Ш ӑпах ҫав вӑхӑтра Ш ухӑшлав тинӗсӗнче Праски Витти чӑваш
Василий Кандинскипе тӗл пулать. Тӑвӑллӑ тинӗсре икӗ карап ишет.
Капитансем пӗрне-пёри эйухнӗмле саламлаҫҫӗ, калаҫса илеҫҫӗ:
— Эсир ӑҫталла ҫул тытатӑр?
— Америкӑна.
— Эсир тата ӑҫталла?
— Раҫҫее.
— Мӗн тума?
— Чӑваш искусствине кӑтартма.
— Эсир тата мӗн тума?
— Раҫҫей искусствине тӑван ҫӗре тавӑрса пама.
— Унта вырӑн ҫук-им, пархатарӗ ҫитмест-им?
— Эй ачамккӑ, унта классикӑна тахҫанах ӑнланнӑ. Ирӗклӗ шухӑшлав вӗҫевне чарман пулин те, пирӗн вырӑс, Раҫҫей халӑхӗсен ис
кусствине пурӑнма тӑвӑр. Ирӗклёх туйӑмӗн те хӑйӗн вырӑнӗ пур
иккен Ҫӗр ҫинче. Ҫавна ан манӑр, коллега.
— М анӑн ҫапах та гӗнчене уҫас килет-ха, А мерикӑна уҫас ки
лет, хамӑрӑн Чӑваш ҫӗршыв пурри ҫинчен пуян халӑха ҫитсе пӗлтерес килет, чӑваш ҫы ннин сӑнарне кӑтартса этемлӗх умӗнче мухтанас килет.
— Шухӑшу тарӑн, анлӑ, вӗҫевлӗ. Хӑвӑрӑн ӗмӗтне пурнӑҫлама
тӑрӑшӑр, анчахта ют шухӑш юхӑмне кӗрсе ан кайӑр, тилхепӳне ҫирӗп
тытӑр, хура хумсенчен асӑрханӑр, тӑван халӑх туртӑмӗпе унӑн аваллӑхне ҫӗнетӗр, пуҫа мӗн килнине, мӗн пуррине такама салатса пама ан
васкӑр, ҫуратнӑ халӑху валлиех хӑварӑр ӑс-пуҫ туприне, халӑхнах тавӑрса парӑр ӑна. Ҫавӑн чухне вӑю вилӗмсӗр пулса юлӗ.
Ҫапла, ҫӑка хуппин кӑрманӗнче юман кӗсменпе авӑсса ишет Прас
ки Витти Шухӑшлав тинӗсӗнче. Йӑмра юпи ҫинче вӗлкӗшекен тӗрленӗ
сурпан чӑваш сывдӑшӗ ҫапнипе вӑл киммине хӑй кӑна пӗлекен тӗрӗс
ҫулпа малалла илсе пырать.
Хӑй пӗлекен ҫулӗ пурах ҫав Праски Виттин. Вӑл хӑй камне, хӑш
халӑх ачине пӗлтерекен уйрӑмлӑх, хӑй мӗнле ӑнлантарма пултаракан
чӗлхи, тӗнче ӳнерлӗхӗнче кама сӑнарласа кӑтартма май паракан вӑй
пур унӑн — вӑл пӗтӗмпех чӑваш вӑйӗ. Искусствӑра хӑйӗн вӑйӗ, хӑйӗн
кёвви, хӑйӗн шкулӗ пур канӑҫсӑрӑн.

Вӑл этемӗн, чӑвашӑн, ҫутҫанталӑкӑн, Чӑваш тӗнчин ф илософилле шухӑшлавне, ансат тытӑмлӑхӗпе аталануллӑ вӗҫевне ӑнланм а,
туйма, курма, ҫав илем астарӑвне ытти ҫынсене кӑтартса кӗлеткене
тӗпӗртеттерсе шухӑша пӑтратма, тавлаштарма, чӑнлӑха ш ыраттарма
пултарать. Акӑ мӗнре унӑн тӗп вӑртӑнлӑхӗ, акӑ мӗнре унӑн илем
вӑйӗ.
— Эпӗ Иванов «Нарспийӗ» витӗр чӑваша куратӑп, А м ерикӑна
ҫитсе чӑваш искусствине кӑтартни вӑл чӑваш хӑйӗн ывӑлне, хӑйӗн
тӗнчине кӑтартниех пулать. Эпӗ ягсӑр ӳкерчӗксем нумай турӑм. Кайран
шутларӑм та, анне сӑнарне ӳкерес терӗм. Барселонӑра аннен портретне художниксем тархасласа ыйтнипе куҫҫульпех парса хӑвартӑм. Виличчен аннене тӑван ялта хамӑн пултарулӑха анлӑн кӑтартасчӗ, —
ассӑн сывласа амӑшӗн ҫӗнӗ ӳкерчӗкне сӑрӑ хыҫҫӑн сӑрӑ хушса пырать
ӑста ӳнерҫӗ.
Ан тив, вӗсене, чӑваш халӑх художникӗсен чи пултаруллӑ ушкӑнне, Чӑваш Республикин художникёсен канашӗнче ӑнланма шутламарӗҫ, вӗсенчен сехӗрленсе ӳкрӗҫ, ҫӗнӗлӗх кӗрешӗвӗнче вӗсене, Вла
димир Агеевсемпе пӗрле, Раҫҫей Союзӗн художникёсен Канашӗнчен
те кӑларттарчӗҫ, вӑйсӑррӑн таптама пӑхрӗҫ. Пурпӗрех ҫӗнтереймерӗҫ
кӗвӗҫсем — хӑйсен хытса типнӗ киҫтӗкӗсемпе пурнӑҫ кайӑвне мӑкан
ҫулса юлчӗҫ. Вӗсем, — Петровсемпе Агеевсем — чӑваш ш ӑн ю нне,
чунне пама хатӗр тарӑн шухӑшлавҫӑсем, хӑйсем пӗр чӑмӑра пӗрлешрӗҫ,
йӑлана кӗнё аваллӑх керменӗнчен ҫӗмӗрсе уҫлӑха тухрӗҫ.
Ҫуратнӑ амӑшӗ, тӑрантарса вӑй панӑ Вӑрнар ҫӗрӗ П раски Вит
тине ниҫта та нумаях тытмӗ, хӑй патнех туртса килӗ. Ют халӑхпа
чӑвашла калаҫса вӑл чӑваш илемне тӗнче илемӗ ҫумне хутшӑнтарать.
Ҫавӑнпа та:
Пуҫу чӑвашлӑхпах минретӗр,
Хӑлху тӑри юрри итлетёр,
Куҫу ҫичӗ тӗспе вылятӑр,
Туту Ю ратӑва чуптутӑр,
Аллу ӗҫ киҫтӗкне выляттӑр,
Уру Чӑваш ҫӗрнех таптатӑр.
Вӑрнарьенсем ҫапла калатпӑр:
Халӑхпала эс пулӑн паттӑр.
Вӑрнар ҫӗрё, чӑваш халӑхӗ, юратнӑ ял-йы ш сирӗнпех, Праски
Витти. Сирӗн кёввех ӗнӗрлет, сирӗн юррах юрлать: вӗҫ, вӗҫ куккук,
вӗҫ, куккук...
Хыпар, 198 №.
1996 ҫулхи юпа, 3.

Праски Виттин Украинӑри тусӗсем
Писательсем-ҫыравҫӑсем пекех, художниксем-ӳнерҫӗсемте талӑкӗталӑкӗпе пӗр канӑҫсӑр ҫынсем. Ҫывӑрнӑ чухне те пуҫ миминче сӑнарлӑх
хӗлхемӗ сӳнмест. Ялан пуш вӑхӑтсӑр. Ҫавна пулах Праски Витти
тусӑма та, кӑшт калаҫса лармаллӑх ярса илес тесе, вӑхӑта кунранкуна иртгерсе пьпӑм. Унер музейӗнче, Николай Карачарсковӑн ҫитмӗл
ҫулхи менелник куравӗнче, Виталий Петрович хӑй вӗрентекен ҫамрӑк
хӗрсен ҫуначӗ айӗнчен ман пата ирӗкленсе тухаймарӗ. Пуш уйӑхӗн
вӗҫӗнче тин хӗвеллӗн ӑшӑтса пӑхрӗҫ унӑн куҫӗсем ман еннелле. Ку
хутӗнче те — нумайлӑха мар. Сехечӗ ҫине пӑхсах калаҫать. Профессорӑн университетра ученӑйсен канашӗнче пулмалла-мӗн. Унта сӳгсе
явакан тӗп ыйтусенчен пӗри шӑпах ӑна та пырса тивет иккен —
чӑваш ачисене ӳнер искусствине чӑвашларах вӗрентесси пирки.
Сӑмахӗ-юмахӗ манӑн пуҫра тахҫан ҫуралнӑскерехчӗ-ха. Тӗлпулусенче
хӑй ялан украин ачисене аса илет те, ҫавӑнпа ҫав туслӑх историне
питӗ пӗлес килчӗ.
Акӑ эпӗ Мускав анлӑ урамӗнчи 38-мӗш номерлӗ ҫӳллӗ ҫуртра,
29-мӗш хваттерте. Арӑмӗ, Лидия Михайловна, пӗр хушӑ килӗнче пулманнине пула-ши, вӑл хваттерне мастерской майлах туса янӑ. Ӑҫта
ирӗклӗ вырӑн пур, ҫавӑнта темӗн тӗрлӗ картина сарса хунӑ, урайӗ те
ӳкерчӗксемпе тулса ларнӑ. «Кунта сана пӗр шӗвӗркке кирлӗ те йӗрке
тума», — тесе шӳтлекелесен, вӑл: «Унччен ирӗклӗн саркаланас-ха,
ачасен ачисем, ачисен ачисем ҫитсе пӳлӗмрен-пӳлӗме чупма пуҫласан, эпӗ чи ҫӳлти хута, хамӑн мастерскоя вӗҫсе таратӑп. Ӳкернӗпурнӑҫланӑ ӗҫӗ нумай та, аптраса ӳкетӗп, ниҫта хурса пӗтерейместӗп.
Унта-кунта кӑтартма, пичетлеме хатӗрлеме тытӑннӑ-ҫке. Сирӗн —
кӗнекесем, пирӗн — куравсем. Авӑ, Киевран Бородай тусӑм ярса
панӑ ӳнер гобеленне те майлаштарса хураймастпӑр-ха. Канӑҫӗ те,
вӑхӑчӗ те ҫук. Минстройпа «Гражданпроект» заказне пурнӑҫласа халран кайнӑнах пӑшӑхмалла пулчӗ. Ижевскри Станислав Медведев художник-монументалистпа пӗр уйӑх хӗпӗртесе, хавхаланса нушалантӑмӑр. Владимир облаҫӗнчи Гусь-Хрустальный хулинче унччен те
илемлӗ япаласем туса курнӑччӗ-ха. «Вунсаккӑрмеш ӗмӗртенпех тӗнчене
тӗлӗнтернӗ кунти кӗленче маҫтӑрӗсем. Эпир те «Художественные про
мыслы» опытлӑ заводра вӗсенчен вӗрене-вӗрене пӗҫернӗ тӗслӗ-тӗслӗ
кбленчерен пин те виҫҫӗр ытла пай ӑстапарӑмӑр. Вӗсене пухса, Чӑваш
Республики Правительсгвин ҫӗнӗ ҫурчӗн мал енне, ҫӳле вырнаҫтарнӑ
ӗнтё. Каҫалапа витраж Атӑл енчен йӑлтӑркка тӗспе илем ҫути сапать.
Ултӑ метр диаметрлӑ ҫак ӳнер ӗҫӗ — тӑван Ш упашкара парнеленӗ
ҫёнӗ произведенисенчен чаплӑраххиех пулчӗ пулмалла. Ҫынсен хакё
мӗнле, пӗлмесгӗп. Манӑн хамӑрӑн тӑван Вӑрнар поселокне илемлетнӗ
ҫӗре те хутшӑнас килет те... Район акатуйне те ҫӗнӗлле капӑрлантарса

чапа кӑларас, унӑн йӑли-йӗркине тӗпрен тбкбнмесбр, тематикине, содержанине урӑхларах сӑнлӑн, халӑха тыткӑнламалларах, шухӑшлаттармалларах, интереслбрех йбркелетгерес килет. Канма-савӑнма пынӑ
ҫын акатуйбнчен ҫбнб бмбт-шухӑшпа, хавас туйӑмпа хавхаланса килне
таврӑнтӑр. Акатуй ҫырмари концертпата, спорт вӑййипе те, шашлыкпа бҫкб-ҫикбпе те кӑна ан ирттбрччб. Тем тбрлб вариант та пур манӑн
ку енбпе. Чбнсен, ыйтсан — пулӑшма яланах хатбр», — тесе, пит
хбрсе, алӑкбн-тбпелбн утрб-утрб те, кӑшӑрт пырса ларчб ман ҫума.
Ыйту хыҫҫӑн ыйту, хурав хыҫҫӑн хурав ш ӑрҫаланма пуҫларб
тинех.
— КОРР.: Эсир, чӑваш художникбсем, юлашки ҫулсенче самай
тбнче касса ҫӳрербр, нумай выставкӑсенче чӑваш нани культурине
тбрлб халӑхсем хушшине сартӑр, ылтӑн, кбмбл медадьсем ҫбнсе илме
пултартӑр. Саншӑн халб Венгрие, Испание, Германие тата ытти ют
патшалӑха кайса унти ӳнерҫбсемпе ушкӑнланса, ӑмӑртса бҫлесси хӑв
ҫуралнӑ Малти Ишеке кайса килнинчен те ҫывӑхрах пуль?
П. В.: — Мбн калас, хӑнӑхрӑм эпб творчествӑлла ҫулҫӳреве. Ну
май, пысӑк ӑнӑҫу турӑм ҫав хушӑра. Нумай-нумай наци культурин
аталанӑвбнче чӑваш халӑхбн мбн бмбртен пыракан йӑли-йбрки, культури те тивбҫлб вырӑн йышӑнма пуҫларб. Ют халӑх художникбсенчен пбрмай вбренетбп. Пбрле шутсӑр аван бҫлеме. Кӑмӑл уҫӑлса пы
рать. Ҫав украинецсемех...
КОРР.: Хӑҫантанпа пырать вӑл сирбн чӑваш-украин туслӑхб?
П. В.: Ай-вай, унтанпа бнтб... Ҫур бмбр те иртрб. Паллӑ, ача
чухне эпир хамӑр ялти, таврари чӑваш сӑнб-пуҫне курса, чӑваш йӑлийбркине хӑнӑхса пурӑннӑ. Вӑтам шкул хыҫҫӑн Ш упашкарти ӳнер
училищине вбренме кбрсен те хамӑр чӑвашсем хушшинче чӑвашлах
ҫӑрӑлкаласа пурӑннӑ. Ҫав шайпа лӑплантарнӑ хамӑра хамӑр, «пырать
пире, чӑвашсене» текен психологи ункинчен ниепле те хӑтӑлса тухайман. Чухӑнлӑх, айванлӑх, хӑравҫӑлӑх туйӑмб ытларах хуҫаланнӑ
пирбн ӑшра, чун-чбрере. Ытти наци ҫыннисемпе хутшӑнайман та,
ҫывӑхланайман та. Мбскбнлбх чатӑрне манӑнне Пбррембш Петбр патша хули — Питбр, хбвел хӑйбн ҫутӑ пайӑркипе уҫса янӑ пекех, сирчб.
Начарах вбренмен пулмалла ҫав ӳнер искусствине. Тӑван рес
публика хбрбх ҫул тултарнӑ тбле Атӑл ҫыранбнче тбп хулан уяв капӑрлӑхбпе халӑха тблбнтернбччб. Хамӑн бмбрте пбррембш хут калӑплӑ
илем бҫб туса кункурсра ҫбнтертбм. Акӑ, диплом та кбсьере, пурнӑҫ
ҫулб те уҫӑ. Культура министерстви панӑ шанӑҫ хучбпе Ленинградри
И .Е .Репин ячбллб ӳнер, скульптура тата архитектура аслӑ шкулне
кай та кбр.
КОРР.: Тблбнмелле, сана вбренме кбмешкбн пбр аслӑ шкула
направлени панӑ, эсб вара урӑххине суйласа илнб. Ҫӑмӑл ҫулран,
йывӑртараххине. Ҫапла мар-и?

П. В.: Ха-ха, халь калама ҫӑмӑл та, ун чухне пайтах вӑшталанмалла пулчӗ. Тӗрёсех, йывӑр ҫул ҫинех тухрӑм. Мана анне суйман та,
каппайланма та чун паман, пурнӑҫра чи тӗрӗссине, усӑллӑраххине
суйласа илме тавҫӑрмаллӑх пил панӑ. Енчен те, культура министерстви шантарнӑ официаллӑ хутпа «репинкӑна» кёрсе кайнӑ пулсан,
мана хамӑр чӑваш художникӗсем кайран ҫисе яратчӗҫ. Кӗвӗҫӳ чӑваш
чунӗнче-юнӗнче мӗнле вӗренине те туйма, тавҫӑрма пултарнӑ. Тепӗр
сӑлтав та канӑҫсӑрлантарчӗ. «Направленипе вӗренме кӗресшӗн ҫунакан ку чӑваш ачи ӑс-тӑн енчен кӑшт катӑкрах пуль-ха», — тесе ан
шухӑшлаччӗр «репинка» профессорӗсем, терӗм тата. Лартӑм та ҫыртӑм
вара заявлени «мухинкӑна». тытрӑм экзаменсене. Ӑнӑҫлах. В. И. Мухи
на ячӗпе хисепленекен ӳнер промышленность аслӑ училищин студенчӗ пулса тӑтӑм.
Ч и интересли акӑ ҫакӑнта пулчӗ-ха. Экзаменсем тытнӑ вӑхӑтра
мана институт общежитине шукӑль тумланна, йӑрӑс пӳллӗ, хитре
сӑн-питлӗ, сенкер куҫлӑ йӗкӗтсемпе вырнаҫтарчӗҫ. Украинӑран ик
кен. Ужгород, Мукачево хулисенчен килнӗ мапурсем, ҫивчӗ чӗлхеллӗ,
питӗ ҫаврӑнӑҫуллӑ, хӑйсене типтерлӗ тытма пӗлекенскерсем, мана чи
малтанах тыткӑнларӗҫ. хамӑр ҫити-ҫитми пурнӑҫра нушаланса имшеркке ӳсни, тавракурӑм енӗпе аталанайманни, чӗлхе-ҫӑвар якалайманни мана вӗсем умӗнче вӑтантарсах пӑрахрӗ. Вырӑсла кӑна мар,
украинла, полякла, чехла, словакла, вен ф л а таса калаҫаҫҫӗ пӗрпӗрин хушшинче. Хула киоскӗсенче туяннӑ США, Ф РГ журналӗсене
акӑлчанла-нимӗҫле хӑйсем тӗллӗнех шакӑртаттарса вулаҫҫӗ. Эпир вара,
нимӗҫле аран-аран вӗренкеленисӗр пуҫне, мӗн пӗлетпӗр? Ш упаш 
карти училищӗре те пире тусанлӑ мишукри пек ҫыхса усранӑ, унтан
пуҫа кӑларттарман. Каккуй ют патшалӑх хаҫат-журналне тытса вулама унта.
Анӑҫ ен ачисем кӑмӑлӗпе те уҫӑ пулчӗҫ. Ултӑ ҫул пӗрле вӗренсе,
пӗр-пӗрне пулӑшса пурӑнтӑмӑр. Ш андор Шихерман «чарльстон» ташлама вӗрентрӗ. Тӗкӗр ҫине пӑхса хам тӗллӗн те авкаланатгӑм, тӑпӑртататгӑм. «Анне курас пулсан-и мана, ывлӑм тытамак чирӗпе аптӑрать,
тесе кулянса вилет ӗнтӗ», — шухӑшлаггӑм. Аякра ӗҫлесе тупнӑ укҫапа
йӑрӑмлӑ костюм, шлепке, матруссен аллинчен Гонконг кӗпи, итальянецсен лакпа витнӗ шӗвӗр пуҫлӑ пушмакне туянтӑм. Хамӑр пӳлӗм
ачисемех мӑя бант ҫыхма вӗрентрӗҫ. Нева хулинчи чаплӑ театрсене
ушкӑнпа ҫӳретгӗмӗр. Ушкӑнпа ӳнер ӗҫне тума та вӗсенченех вӗрентӗм.
Амӑртса аппаланаттӑмӑр. Ш анчӑклӑ, ӑслӑ-тӑнлӑ, анлӑ пӗлӳллӗ, тавракурӑмлӑ, уҫӑ кӑмӑл-туйӑмлӑ украинецсенчен уйрӑлас та килместчӗ.
Инсгитутран вӗренсе тухсан, Иван Нимиц Алма-Атана ӗҫлеме кайрӗ,
Иван Богович Мукачево хулин тӗп архитекторӗ пулчӗ, Калман Шлихтляйтнер Ужгородра, паллӑ монументалист.
КОРР.: Ҫыхӑну тытатӑр пуль-ха вӗсемпе?

П. В.: Пӗрне-пӗри манмастпӑр, хушӑран тӗл пулкалатпӑр. Каш
ниннех пӗлес килет-ҫке пӗрле вӗренсе пурӑннӑ юлташӗн пурнӑҫӗ,
пултарулӑх ӳсӗмӗ ҫинчен. Тӗнче симпозиумӗсенче, выставкисенче,
ытти ҫӗрте те, ятарласа та, ӑнсӑртран та, — сиксе тухатпӑр пӗрпӗрин умне. Володя Макаренкопа, акӑ, 1999 ҫулта Парижра курнӑҫса
ыталашнӑччӗ. Эпӗ ун чухне шӑпах хамӑн выставкӑна йӗркелеттӗм.
Мана вӑл хӑш-пӗр енчен пулӑшрӗ. Хӗрӗх ҫул ҫак паллӑ хулара пурӑнать. Хӑнӑхрӑм, илем тӗнчи сарлака, хӑв пултарсан, таҫта та ырлӑх
саншӑн, тет. Ҫӑмӑлах мар иккен ирӗклӗ ӳнерҫе Анӑҫра та. Сӑмахран,
Парижра 50 пин паллӑ художник, вӗсенчен 5 проценчӗ ҫеҫ ҫав ӗҫпе
тӑранса пурӑнать. Вӑл шутра — Макаренко та. Эпӗ пӗлнӗ тӑрӑх, ҫулталӑкра унӑн та 500—600 ӳнер ӗҫӗ тумалла. Унсӑрӑн телей кураймасгӑн,
пурнӑҫ пушмакӗ айӗнче таптанса юлатӑн. Ку вӑл — Анӑҫри пурнӑҫ
йӗрки-тытӑмӗ. Шӑпах унта Бородай та персе ҫитнӗччӗ.
КОРР.: Кам-ха вӑл Бородай?
П. В.: О -о, питӗ вӑйлӑ ҫын, ҫав тери ырӑ чунлӑ, пултаруллӑ
украинец, Гени, СССР халӑх художникӗн, тӗнчипе паллӑ скульпторӑн, монументалистӑн, Василий Захарович Бородайӑнҫывӑхтӑванӗ.
Киевра пулнӑ чухне академик-ӳнерҫӗн скульптура тата графика произведенийӗсене пӑха-пӑха тӗлӗнеттӗм. М анӑн тусӑм та аслӑ тӑваннех
хывна. Александр Андреевичпа тӗл пулни м анш ӑн пурнӑҫӑмри чи
паллӑ та телейлӗ самантсенчен пӗри шутланать. Эпир унпа миҫе хутчен ӑмӑртмарӑмӑр-ши? Кечкемет хули — вӗри эмальпе ӗҫлекен монументалистсен тӗнчери тӗп хули-ҫке. Кам кӑна пурӑнмасть пулӗ
унта. М ӗнле кӑна илемлӗх шӑранмасть пулӗ нумай-нумай халӑх художникӗсен пуҫӗ-алли урлӑ. Кашнийӗ хӑйӗн наци культурин ҫитӗнӗвне палӑртать, ӑнатӗнчере чи вӑйли, чи чапли тесе мухтанса кӑтартма тӑрӑшать. Ӑс-тӑн кӗрешӗвӗ те ай-яй хӗрӳ, шелсӗр. Куҫа кӗретех
таптаҫҫӗ сана. Ҫӳлелле ҫӗкленсе ҫӗнтерӳ тӳпинче ярӑнма кашниннех
май килмест. Эпӗ хамӑрӑн вилӗмсӗр «Нарспи» сӑнарӗпе чӑваш
хӗрарӑмӗн, чӑваш халӑхӗн, Бородай вара хӑйсен мухтавлӑ «Кобзарӗнчи» Катерина сӑнарӗпе украин хӗрарӑмӗн, украин халӑхӗн пурнӑҫне
вӗри эмаль тӗсӗнче сӑнарласа, пӗтӗм тӗнчери искусство мухтавне
темиҫе хутчен те черетпе ҫӗнсе илме пултартӑмӑр. Наградӑна Кечкеметре ӑмӑртакан художниксен чи чаплӑ ӗҫӗш ӗн ҫулталӑкра пӗрре
параҫҫӗ.
КОРР.: Ҫавӑ-и-ха вӑл ак ҫак чаплӑ гобелен-произведенин авторӗ?
П. В.: Ш ӑпах ҫавӑ. Ай маҫтӑр-ҫке. Ай епле пахалӑх, пур енӗпе те
чаплӑ ӑстаҫӑ вӑл. Александр Андреевичӑн мӑшӑрӗ те, Оля ятлӑ хӗрӗ те
пултаруллӑ ӳнерҫёсем. Ӑру тӑсӑмӗ вёсен илемлӗн аталанать.
Украинӑра тата тепӗр гобеленҫӑ — тус пур манӑн — «мухинец»
Михаил Кищенко. Пӗр вӑхӑт вӑл М инскра ӑсталаса пурӑнчӗ. Ҫав ху-

шӑратӗнче тёлӗнтермёшӗсен Гиннес кӗнекине кӗрсе юлчӗ. Ниҫта ҫук
гобелен ӑсталарӗ. Ана вырнаҫтарма вырӑн тупаймаҫҫӗ. Телевиденипе
кӑтартнӑччӗ, стадиона шӑнӑҫмасть. Шур вырӑссен историне, кӗрешёвёпе ҫӗнтерӗвне, Белорусси патшалӑхӗн ҫитӗнӳ тапхӑрӗсене, хальхи
пурнӑҫ аталанӑвне, халӑх паттӑрёсене тёлёнмелле илемлӗх кӑтартӑвӗнче сӑнарланӑ. историлле произведени валли халӗ ятарлӑ ҫурт хатёрлеҫҫӗ. Асӑрханӑ пуль, Лукашенко президент ҫав гобелен умӗнче часчасах ҫӗршывшӑн паллӑ сӑмахне калать.
Йышлӑ манӑн Украинӑра туссем-ӳнерҫӗсем: Киевра — Гайдама
ка, Д н е п р о п е тр о в с к а — Данилов, Ужгородра — М онайло тата ыттисем те. М аншӑн вӗсем чунпа, ӗҫпе ҫывӑх ҫынсем, талантлӑ маҫтӑрсем. Вёсем — манӑн пурнӑҫа илем кӳрекенсем.
КОРР.: Эсир вёсене пӗр ҫӗре, хамӑрӑн Чӑваш енне, Ш упашкара, Вӑрнар тӑрӑхне, М алти Ишеке пухма шутлатӑр пуль-ха та...
П. В.: Тахҫанхи ӗмӗтӗмех ку. Ниепле те пурнӑҫланаймасть. Хӑҫантанпа йыхравлатӑп ӗнтӗ. Нихӑшё те хӑйён ёҫёнчен вӑхӑтлӑха та пулин
хӑпса Атӑлта шыва кӗме, Ҫавалта пулӑ тытма ҫитеймерё-ха. Пурте
сӑмах параҫҫё, шантараҫҫё. Халӗ ёнтӗ ҫапла шутларӑм: коллективлӑ
портрет тӑватӑп. Ҫитмӗл ҫул тултарнӑ тӗле ҫёнӗ картинӑра пурте ман
тавра пуҫтарӑнаҫҫӗ. Ҫитес ҫулхи кӗркунне.
2005 ҫулхи ҫу уйӑхӗ.

Вӑрнар ентешлӗхӗ Праски Виттине 60 ҫул тултарнӑ ятпа
саламлать. 1996 ҫул, Шупашкарти ӳнер музейӗ.

ХАЛАХРИ ЧЫСЛӐ ЯТ

Алексей Александрович Воробьев 1922 ҫулхи октябрей 28мӗшӗнче Чӑваш Республикинче, Вӑрнар районӗнчи Мӑн Явӑш ялӗнче, вӑтам хресчен кил-йыш ӗнче ҫуралнӑ. Хӑйсен ялӗнчи пуҫламӑш
шкулта, унтан тулли мар вӑтам шкулта вӗреннӗ.
1941 ҫулта вӑл Ҫӗрпӳри ялхуҫалӑх техникумӗнчен вӗренсе тухнӑ.
Ҫав ҫулах ӑна Канаш районӗнчи ҫӗрӗҫ пайне ӗҫлеме янӑ, каярахпа
Вӑрнарти машинӑпа трактор станцине куҫарнӑ, унта вал участок агрономӗнче ӗҫленӗ.
1942 ҫулхи май уйӑхӗнче вӑл фронта нимӗҫ фашисчӗсемпе кӗрещме
кайнӑ. С талинф ад патӗнчи хаяр ҫапӑҫура йывӑр аманнӑ. Вӑрҫӑри
патгӑрлӑхшӑн ӑна виҫӗ медальпе нафадӑланӑ.
Кӑштах сывалса таврӑнсан, Алексей Воробьев малтан хӑйсен ялӗнче афоном , унтан колхоз председателӗ пулнӑ. 1945 ҫулта ӑна Йӗпреҫ
районӗнчи М ТС директорне лартнӑ. 1946 ҫулхи кӗркунне вӑл Хусанти ялхуҫалӑх институтне вӗренме кайнӑ. Вӑрҫӑра суранланнӑ сывлӑх
тапӗр хут хавшатма тытӑннӑ пирки унӑн кӗҫех яла таврӑнма тивнӗ.
1955 ҫулччен вӑл хӑйсен Ленин ячӗпе тӑракан (халӗ Ульянов ячӗпе
хисеплеленӗ.
А.
А. Воробьев 1957 ҫултанпа Шупашкарта пурӑнать. Чӑваш АССР
Министрсен Совечӗ ҫумӗнчи радиокомитефа ялхуҫалӑх передачисен
редакцине ертсе пырать. Мускавра Горький ячӗллӗ литинститутра
вӗреннӗ хыҫҫӑн, Чӑваш писателӗсен Союзӗн литконсультатӗнче ӗҫлет.
1964 ҫултанпа вӑл С С С Р писателӗсен Сою зӗн членӗ. П оэзири
ӳсӗмсемшӗн ӑна Чӑваш комсомолӗн Ҫеҫпӗл ячӗпе хисепленекен премине панӑ. Унӑн чӑвашла — 12, вырӑсла — 6 кӗнеке тухнӑ.
Алексей Воробьев 1976 ҫулхи мартӑн 31-мӗшӗнче Ш упашкарта
вилнӗ.
Вӑрнарти тусӑм М. А. Васильев, пӗрле хаҫат кӑларнӑ чухне, ялан
хӑйӗн ялне хӑнана чӗнетчӗ. «Алексей Александрович килне килет».
«Воробьев колхоз хуҫипе Михаил Петрович Петровпа ятарласа уй
тӑрӑх курса ҫӳресшӗн». «Ҫурҫӗр Флотёнчен Виктор Туринге капитанлейтенант курма таврӑннӑ та поэзи каҫне Алексей Александрович
ятарласа ун ячёпе ирттересшён...» тесе хӑналӑх серепине лартсах
пыратчӗ хӑй те каҫса кайсах лирика туйӑмӗпе вылякан ҫыравҫӑ. Те
ӗҫри, те вӗҫри сӑлтавсене пула эпӗ М ӑн Явӑша каш нинчех ҫитеймерӗм. Хамӑрӑн чаплӑ ентешӗмӗрпе Вӑрнар редакцийӗнче, Ш упаш
карта темиҫе хутчен те тӗл пулса калаҫнӑччӗ-ха.
Ш ӑпа ҫулӗ телейлӗ теҫҫӗ те, ҫаплах пуль ҫав. Ҫав ҫул ҫапла 1974
ҫулхи ҫуркунне чӑваш ӑс-хакӑл вучахӗсенчен пӗрийӗн умне ҫитсе
тухрӗ.

Ҫу уйӑхӗн илемлӗ кунӗ — пичет кунӗ. Хӗвел ҫӗр питне ачашшӑн
ҫутатса тӗнчене чӗртет. Тӳпери тӑрисен ю ррине хупласа хӑватлӑ
тракторсем уй кёввине пуянлатаҫҫӗ. Нӳрлёрех кӑпӑш ка ҫӗр ылтӑн
тулӑ пӗрчисене кӑкӑрӗ ҫумне йышӑнать. Тырӑ акма тухнӑ пёрремӗш
кун. Кабинӑран гусеницӑсем ҫине тухса тӑнӑ ҫӗр ёҫченё ялалла
ҫы вхаракан автобуссемпе ҫӑмӑл м аш инӑсене карттусёпе сулласа
саламлать.
Хёрӳ вӑхӑт пулин те, культураҫурчӗ умӗнче халӑх йышлӑ. Пысӑк
Упакассине кӳршё ялсенчен те, Йӗпреҫрен те капӑр ҫынсем Семен
Элкер менелникне хавас кӑмӑлпа пухӑннӑ. Аслӑ уява районта тивӗҫлипех хатӗрленсе кӗтсе илтёмёр. М ана та, редактора, юбилей
комиссине кӗртнӗччӗ. Ялӗнче уйрӑмах тимленё.
Ушкӑнӑн ҫурма ункӑ варринче хӑнасене ҫӑкӑр-тӑварпа сӑйлаҫҫё.
— Тавтапуҫ ырӑ кӑм ӑлш ӑн, хамӑрӑн юлташа Семен Василье
вича пёрле илсе килеймерёмӗр пулин те, вал пирёнпех, ю наш арах, пирён чёререх, — илтӗнет Алексндр Кӑлканӑн ҫирӗп сасси.
Аслӑ юптаруҫӑ тёрленё алшӑлли ҫинчи ҫӑкӑра Аркадий Эсхеле парать
те аллине сӑра курки тытать. Кӑпӑклӑ чӑваш сӑрине — Упакасси
сӑрине — пурте астивсе пӑхаҫҫё: Элкер мӑшӑрё Евдокия Алексеевна,
Аркадий Эсхель, Алексей Воробьев, Георгий Краснов, Василий Давыдов-Анатри, Анисим Асламас. Хветёр Агивер, Николай Теветкел,
П орфирий Афанасьев, Петёр Ялгир, Виталий Родионов, Зоя Ана
ньева, Венера Иванова, Иван Аршинов.
Ачасем хӑнасене чёрё чечек ҫыххи парнелеҫҫӗ, вӗсене ҫывӑхри
вӑрмантан, ӗлёк-авал Чакка ҫӳренё ҫӗртен татса килнё.
Хёрӳ сӑмах — асаилӳ, мухтав, пултарулӑх сӑмахӗ тыткӑнлать
культура ҫуртне пухӑннисене. Артисгсем юрӑ шӑрантараҫҫӗ, сӑвӑҫсем
хӑйсен чёлхе-шухӑш ӑсталӑхёпе тёлӗнтереҫҫӗ. Акӑ, Ҫеҫпӗл Мишши
ячӗллё премине тивӗҫнӗ Алексей Воробьев та халӑх умне хӑюллӑн
утса тухать.
— Кунта килес умён, ӗнер, — тет вӑл кӑшт хумханарах парса, —
эпӗ ятарласа сӑвӑ ҫыртӑм. Пёчёккӗ чухне те сирӗн яла Вӑрнар енчен
сахал мар килнӗ, 1945 ҫулта, Йёпреҫ МТСӗнче ёҫленё чухне те пулнӑ.
Ҫавӑнпа мана ял сӑнӗ улшӑнни, сирён ӳсӗм, аталану уйрӑмах куҫа
лайӑх курӑнать.
Сцена ҫумӗнчи пӳлӗмре иксёмёр ентешле калаҫса асилсе ларнӑ
вӑхӑтра Алексей Александрович ҫав сӑвӑпа мана малтанах паллаштарнӑччӗ-ха, Эсхель те вуласа пӑхрё ӑна, мухтарӗ. Улӑпла ӗҫ, паттӑр
ӗҫ тунӑ, халӑхра чыслӑ ят, тивӗҫлӗ ят илнӗ ӑсчах ентсшӗсене халалланӑ сӑнарлӑ илем сӑмахӗсем пёрремӗш хут Упакассинче янӑранине
хӑлха тӑратсах итлербмёр эпир те. Сӑвва манӑн лӗтӗмпех илсе кӑтартас килет, «Упакасси» ятлӑ вӑл.

Салам сана, Упакасси,
Эльгер поэт ҫуралнӑ ял!
Сӑмах нумай ман каласси,
Анчах епле ҫитерӗн хал!
Кунти ҫӗрсем — вӑрман енчи,
Кушлавӑш уйӗ тенӗ ен,
Эп ҫавӑнта, вирьял ачи,
Килсе ҫӳренӗ пӗчӗкрен.
Ани-ҫаранӗ хӗсӗкрен
Тертленнё халӑх авалтан.
Асаплӑн выҫӑ вилесрен,
Ю рать-ха, ҫӑлнӑ сӗм вӑрман.
Хёле кӗрсессён пӗр шӑпа —
Ҫынсем пӗлмен кунне-ҫӗрне,
Тӑрмашнӑ вугӑ-шанкӑпа,
Турттарнӑ пӳртлӗх пӗрене.
Пӳлме ҫаралнине кура
Сутмашкӑн тивнӗ ҫурт-йӗре.
Кӗлет-сарай е хыр пура
Пайтах ӑсаннӑ ют ҫёре.
Кунта тӑпра та — кёл тӑпри,
Тырпул ӳсет-и ун ҫинче?
Вёҫсе килмен кунта тӑри,
Ю рланӑ урӑх уйеенче.
Аса илме ырри мӗн пур?
Пит йывӑр килнё чухӑна.
Эльгер поэминчи хён-хур
Хӗстернё хӗскӗч пек ӑна.
Халь ӗнтё урӑх самана.
Тёп пулчӗ хурлӑх та асап.
Упакасси, сӑн-сӑпатна
Эп тӗлӗнсе паян сӑнап.
Тёрленё ҫён ҫуртсем, куран,
Тӑрри ҫыруллӑ — кил, вула.
Вӑрман пек ялӗ катаран,
Ҫитсе кӗретӗн — чӑн хула!
Телей ыйтмасть ял-йы ш кивҫен,
Пуян пурнать колхоз касси.
Ҫак тӑрӑхра, ёҫие илсен,
Малта пырать Упакасси.
Мӗн чухлӗ паттӑр ҫак ялтан
Ҫунат сармарё хальҫине?
Сагтам калатӑп кӑмӑлтан

Ёҫчен те ырӑ ҫынсене.
Тен, ҫӗнтерӳ тума ансат?
Ҫук ҫав, ӗҫре тупса ӑна.
Хирте тырпул пулать ӑнса
Тар пӗрчине тӑксан кӑна.
Мухгав Упакасси ялне!
Эп хӗпӗртетӗп чӗререн:
Ҫемен пиччен манми ятне
Кунта упраҫҫӗ килӗрен.
Куратӑп эп: хастар чунсем
Пит хапӑл сасса.
Ш анас килет, малаш кунсем
Ҫӗн эльгерсем ҫуратасса.
Ҫак ӗмӗт — чи пахи, таси,
Вӑл кӗрӗ пурнӑҫа кал-кал.
Ялан ыр кур, Упакасси,
Тӑван поэзири мӑн ял.
Сцена ҫумӗнче, артистсен пӳлӗмӗнче, Алексей Александрович
Пысӑк Упакассинче хӑй тӗлӗннине пытармарӗ. Манран вӑл хӑй ӗҫленӗ
М ТС пирки ыйтса пӗлчӗ, ун чухнехи ҫынсене аса илчё. Эпӗ ентешёме, хам кунта чылай ӗҫленӗ май, нумай-нумай ырри ҫинчен каласа
патӑм. Унта вӑл тепринче ятарласах ҫитесшӗнччӗ. «Пысӑкупакассисене тарӑн касӑ ҫӑкӑрлӑ турӗ, Ш ордеев сухапуҫне упаллах туртать
ҫав», — терӗм те, Воробьев куҫлӑхне хывса чеен кулчӗ, ҫыравҫӑсемпе
ҫӗкленӳллӗн ахӑлтатса тӑракан Антон Григорьевич еннелле ҫаврӑнчӗ
те: «Семен Васильевичпа иккӗшӗ те вӗсем ҫӗр шкулӗ — чи аслӑ шкул
пӗтернӗ ҫав, ҫавӑнпа пӗри — поэзире, тепри — ҫӗр ҫинче тарӑн йӗр
хӑварнӑ», — терӗ пуҫне ухса.
Ҫӗр тухтӑрӗ Алексей Воробьев Пысӑк Упакассинче Ш ордеевпа
уйрӑммӑн та чылай вӑхӑт калаҫрӗ, хам ӑнкартнӑ тӑрӑх, паллах, вӗсем
Эльгер пултарулӑхне те, поэзири лару-тӑрӑва та шӗкӗлченӗ пулас
ҫук, мӗншӗн тесен Антон Григорьевич литературӑран аякра тӑракан
хресченччӗ, Алексей Александрович та кайран, сӑмахне ҫӑкӑр ҫине
куҫарнӑ май, «Трудовикри» ҫӗр академикне пит тавҫӑруллӑ, туйӑмлӑ
мужик тесе ҫине-ҫине мухтаса пынӑран ӑнлантӑм вӗсем мӗншӗн хуйхӑрнине, ӗмӗтленнине: вӑйлӑ тырпулшӑн. «Ҫӗр чӑмӑрӗ евӗр ҫавра
Ҫӗн ҫӑкӑр куратӑп умра», — ӑшра кӗвӗлесе калаҫнӑ пуль ӗнтӗ вӑл
тепӗр ҫӗр тухтӑрӗпе.
Алексей Александрович йӗпреҫсене те уй-хир культурине лайӑхлатма пулӑшнӑ, тӑван Вӑрнар тӑрӑхӗнче те тулли пучах ӳстернӗ. Унӑн
хресчен туйӑмӗпе ҫырса кӑларнӑ «Хиртех ман чун», «Йӑмра», «Хӗрлӗ
пучахсем», «Ывӑҫри тырӑ» кӗнекисем ял ҫыннисен кӗреке кӗнекисемччӗ.

Серте яш ки тутаннӑ хыҫҫӑн, чӑх тукмакки алла тытсан, сӑраэрех курки шӑнкӑртатсан, купӑс сасси ян-ян кайсан... Элкер уявӗ
иртрӗ пит хавас. Ҫыравҫӑсем те, вӑл шутра Алексей Воробьев та,
ташша сӳрӗҫ кӑна.
Тепӗр ҫирӗм ҫултан та иртсе кайман иккен ҫак хаваслӑх. Семен
Элкерӗн ҫӗр ҫулхи менелникне эпир чӑваш ҫыравҫисем, йыш лӑн
килтӗмӗр. Ун чухнехи ҫамрӑк ҫыравҫӑ, Кушлавӑш каччи Виталий
Родионов, хӑй хайланӑ Кушлавӑш гимнне ял артисчӗсене юрлаттарнӑ хыҫҫӑн, мана ҫапла каларӗ: «Ҫакӑнта халӑх хушшинчен кӗҫ-вӗҫ
Алексей Воробьев кампа та пулин калаҫса тухассӑн, мӑнаҫлӑн сӑвӑ
вулассӑн туйӑнать». Эпӗ те хамӑн ҫавнашкал шухӑшӑмах пӗлтертӗм
ӑна, «ҫӗн эльгерсен ретӗнчи» пултаруллӑ ҫыравҫа, ученӑя, ырӑ кӑмӑллӑ
чӑваша. «Кушлавӑш текен вуникӗ ял уйӗ» ӑслӑлӑх, ӗҫченлӗх тухӑҫӗпе
пуянлансах пырать.
Хурӑнсур Ҫармӑс ялӗ,
1997 ҫудхи ака уйӑхӗн 3-мӗшӗ.

Вӑрнарпа Йӗпреҫ ҫӗрӗ вӑй панӑ
Патӑрьел тӑрӑхӗнчи Каншелтен Йӗпреҫе ӗҫлеме лекнӗ Ермошкин, Саратоври ялхуҫалӑх инженерӗсен институтӗнче илнӗ пӗлӳпе,
вӑрман ен хуҫалӑхӗсене техникӑпа аталантарассишӗн мӗнле тӑрӑшнине эпӗ питӗ аван пӗлетӗп. Тӑвай чӑвашӗпе Владимир Иванович Ушмаринпа Пантелеймон Михайлович районти машинӑпа трактор станцине, каярахпа юсавпа техника станцине, «Сельхозтехника» пӗрлешӗвне пӗчӗк завод майлах ӗҫлеттерсе янӑччӗ.
Йӗпреҫре эпир унпа утмӑлмӗш ҫулсен варринче чи малтанах л и 
тература юмах-халапӗпе ҫывӑхлантӑмӑр. Ачаранах сӑвӑ-поэмӑпа, калав-романпа аппаланнӑ иккен вӗсем — кӳршӗ ялсенчи П анька Ерм ош кин, Геннадий Лисин (Айхи), Ева Л исина, Ваҫлей Игнатьев.
Хальхи паллӑ режиссер Алексей Васильев вёсене спектакльсенче ар
тист пек выляттарнӑ. Ҫав вӑхӑтри сӑнарлӑх илемё унӑн вӑйлӑ питкуҫӗнче чӑваш хӗвелӗн ҫутӑ пайӑрки пек ҫиҫетчӗ. Туслӑх вунӑ ҫула
ҫывхарнӑ тӗлелле те вӑл мана хӑйӗн ачалӑх, ҫамрӑклӑх поэзийӗн ҫӑкӑрне
хуҫса-касса пӗр татӑк та, пёр чёл те тутантармарӗ.
«Эпӗ поэт мар, эпӗ — инженер, Айхисем ӳстерччӗр поэзи тырпулне, пире вӑл тутлӑ ҫӑкӑра мӗнле тутӑпа ҫисе тӑраннипе те ҫитет», —
тетчӗ те Ермошкин мана машинӑна ларма кӑчӑк туртатчӗ. Ҫӳреттӗмӗр
вара ял-ял тӑрӑх уазикпе. Упакасси упин менелникне ҫитейменшӗн
час-час кулянатчӗ Семен Васильевич Элкер сакӑрвуннӑ тултарнӑ
вӑхӑтра, ҫу пуҫламӑшӗнче. Ун чухне вӑл Мускавраччӗ. Ана, республи-

кӑри чи ӑста ертӳҫӗ — инженера, Пӗтӗм Союз калӑпӑшӗпе ирттерекен семинара хӑйӗн ӗҫӗ-хӗлӗ ҫинчен каласа пама чӗннӗчӗ.
Кӗҫех ҫитрӗ те акӑ пирӗншӗн тепӗр телейлӗ кун. Йӗпреҫе Вӑрнартан Алексей Воробьев сӑвӑҫ хӑйӗн Пегасӗпе юрттарса каҫрӗ. Ун пир
ки эпӗ тӳрех Ермошкина систертӗм. Вӑл уазикӗпе туххӑмрах парти
райкомне кӗрлетгерсе пычӗ. Виҫсӗмӗр район тӑрӑх калаҫӑва тухрӑмӑр.
Алексей Александровичӑн чӗлхи ҫинче пӗр сӑмах кӑна: «Ай епле
улшӑннӑ Хурамал, Чӑваш Тимеш, Упакасси...» Пантелеймон Михайловичӑн та пёр хурав: «Хурамалта эпир юсавпа-техника мастерскойӗ
турӑмӑр, вёсен 30 трактор, 25 автомашина...» «Хӗрӗх пиллӗкмӗш ҫулта,
эпӗ кунта МТС директорӗнче ӗҫленӗ чухне, манӑн 20 трактор ҫеҫчӗ...»
— тесе пуҫне пӑркалать Воробьев. Ҫав самантрах вара вӗсем, Йӗпреҫри икӗ хуҫа, калаҫӑва пӗр ҫӗре кӗртеҫҫӗ — аталану йӗрне. Хӑйсем те
сисмеҫҫӗ ҫав, такӑш хушӑра тӗп калаҫу уттинче такӑнаҫҫӗ те, ун ҫинчен пач манса кайса, сӑнарлӑх тӗнчине кӗрсе каяҫҫӗ, чӑваш, совет,
тӗнче литературине тутлӑхлӑн шӗкӗлчеме тытӑнаҫҫӗ.
Воробьевӑн кашни ялта тенӗ пекех палланӑ пӗр-пӗр ватӑ тупӑнатех. Ҫанӑран туртмалла пуличченех асаилӳпе ҫӗтеҫҫӗ вара. Ҫын йышлӑ
ҫӗрте сӑвӑ янӑрать: поэт чӗлхийӗ те уй-хир кӗрлевӗпе вӑйланать.
Алексей Александрович, Йӗпреҫе таврӑнсан, Ермошкин «хулипе» тата «завочӗпе» сӑмах чӗнмесӗр — шухӑшлавлӑн та, калаҫа-калаҫа
— тӗлӗнтермӗшлӗн те, аллисене пӗҫ ҫумне ҫапсах паллашрӗ, хӑй кун
та камантланӑ ҫулсенчех сыхланса юлнӑ йывӑҫ ҫурт умӗнче шӑппӑн,
карттусне алӑра лӳчӗркесе, вӑрахчен тӑчӗ, астӑвӑмӗпе пӗрлех, унпа
ӗмӗрлӗхех сывпуллашнӑн туйӑнчӗ.
Кӗрнеклӗ, кӑмӑллӑ, вӗҫев шухӑшлӑ икӗ директор калаҫӑвне итлеме те хаваслӑ^ сӑмахӗ иккӗшӗн те мал ӗмӗтлӗ.
Вӑрнарпа Йӗпреҫ ҫӗрӗ вӑй панӑ чӑваш шӑпчӑкне чикке ҫитичченех ӑсатрӑмӑр. Ҫула май Шордеев патне кӗтӗмӗр. «Трудовик» кол
хоз ертӳҫи, Социализмла Ёҫ Геройӗ Антон Григорьевич хӑйӗн эртел хуҫалӑхӗпе паллаштарчӗ, хӑналанма вӑрманти утара чӗнчӗ.
Тӑватсӑмӑр пӗвере пулӑ тытрӑмӑр. Пулӑ яш кине те, ӑшаланӑ какайне те ҫирӗмӗр, пыл кӑрчамине те тутантӑмӑр, юрларӑмӑр та, таш ларӑмӑр та, хамӑрла — чӑвашла савӑнса килентӗмӗр.
«Сывӑ пул — Йӗпреҫ, сывӑ пул — Упа касси! Тавах сана вӑй
панӑш ӑн, поэзи лаҫҫинче хӗрме пулӑшнӑшӑн», — тенӗнех ҫиҫрӗҫ.
Мӑн Явӑш улӑпӗн куҫӗнчи хӗлхем йӑлтӑрккисем.
2003 ҫулхи юпа уйӑхӗн 20-мӗшӗ.
Шупашкар.

«Тӑван Атӑл» парни
Пултаруллӑ этем ҫурисем кама кӑмӑл тунине тата кама хӑмӑл
вырӑнне кӑна хунине эпир аванах пӗлетпӑр. Чӑваш сӑмахлӑхӗн-литературин явӑнӑвӗнче те питӗ уҫӑмлӑн курӑнать вӑл. Пегас ҫине утланса
Парнас тӳпине улӑхнӑ ҫыравҫӑсемпе пӗрлех, Пегас хӳрине те ҫавӑрса
тытайман ҫыравҫӑсем те ӗнтӗ хальхи чараксӑр ирӗклӗ саманара «чӑваш
халӑх поэчӗсем» тата «чӑваш халӑх писателӗсем» шутланаҫҫӗ. Пурин
те — патшалӑх ячӗпе панӑ пӗрешкел ҫутӑ хут тата хаклӑ паллӑ. Элкерсемпе Ухсайсем тата Хусанкайсемпе Уярсем тата Алгасемпе Артемьевсем чӑннипех тивӗҫлӗ-ха ҫав хисепе. Анчах Иван Мучин, Митта
Ваҫлейӗн, Валентин Урдашӑн, Ю рий Скворцовӑн, Юрий Айдашӑн,
Николай Теветкелӗн, Ватентина Эльбин, Алексей Воробьевӑн ку
таранччен те ҫуккӑ-ҫке ҫав патшалӑх паллисем? Сатту вёсен пурин те
халӑх палли пур — чӑваш вулаканӗ хӑй ячӗпе панӑ чи сумлӑ ят:
«Чӑваш халӑхӗн чи юратнӑ ҫыравҫи».
Талант картинче нихҫан та ҫухалса кайман Хаетӗр Агивер вӗсене
манран та ӑслайрах карт хума пултаратчӗ. Тахҫанах. Чӑваш писателӗсен канашӗн ертӳҫи, «Тӑван Атӑл» журналӑн тӗп редакторӗ, пӗррехинче мана, куҫран ҫивӗччӗн пӑхса каларӗ: «Ентешӳ ҫитмӗл пиллӗк
тултарать вӗт. Питӗ паллӑ тапхӑр. Чаплӑн палӑртмалла ӑна пирӗн».
«Пӗлетӗп. Вилнӗренпе те ҫирӗм ҫул иртрӗ ёнтӗ, ҫӗр ҫине аллӑ тӑватӑ
ҫул пуснӑ-пусман ҫуттӗнчерен уйрӑлчӗ. Ухсай Яккӑвӗ хыҫҫӑн унашкал ҫӗр поэчӗ-хресчен сӑвӑҫӗ пирӗн Чӑвашра пулманах пуль», —
терӗм. «Астӑватӑн-и «Пуҫелӗк» сӑввине?» Эпӗ сӑвӑ пуҫне каласа патӑм:
Шухӑшӑмсем чупаҫҫӗ вӗҫе-вӗҫӗн,
Пусараймасть чӗре пӑлхав хумне:
Ҫынна пулинччӗ юрӑхлӑ ман ӗҫӗм,
Вӑл ҫӑкӑр пек выртинччӗ ун умне.
Питӗ йывӑрлӑхраччӗ эпир вӑл вӑхӑтра — 1997 ҫулта. Чӑваш кӗнеке
издательствинче мухтавлӑ поэтӑн юбилей кӗнекине кӑларасси пирки
никам та шантарса каламасть. «Ҫӗнӗ демократи ӗни» чӑваш кӗнекине
ывӑнма пӗлмесӗр мӗшӗртеттерет. Литературӑпа культура тата искус
ство журналӗ «Тӑван Атӑл» Чӑваш Республики писателӗсен Союзӗшӗн
тӑванах марччӗ. Учредителӗсем: журнал редакцийӗн коллективӗпе
Чӑваш Республикин культурӑпа наци хутшӑнӑвӗсен министерстви.
Иккӗшӗ тс халсӑр: пӗрин — кӗсйи шӑтӑк, теприн — кутран пушӑ.
Ҫӑлӑнӑҫ тупмаллах. Тупрӑмӑр. Федор Георгиевич, А. А. Воробьевӑн
литература эткерлёхён комиссине ертсе пыраканӗ, ҫапла шуттытнӑ:
«Ю ратнӑ поэтӑмӑра, ырӑ кӑмӑллӑ юлташӑмӑра парне тӑватпӑрах».
М инистерство — учредитель журнал ҫине алӑ сулнӑ май, эпир ӑна

йӗркипе кӑларса тӑрассине пӗтӗмпех хамӑр ҫине илнӗччӗ. Пулӑшакансем-спонсорсем тупкаласа, журнала халӑх патне 3 пинрен кая
мар ҫитеркеяетпӗр. Ҫулталӑк вӗҫёнчи номӗре вара чӑваш поэтне Алексей
Воробьева халаллас терӗмӗр.
Ыйткалама тухса кайрӑмӑр тӑван хуламӑр Шупашкар тӑрӑх. Чӑваш
Республики Пеней фончӗн мӑн алӑкӗ умӗнче вӑтам ҫулсенчи вӑтам
пӳллӗ, чӑн-чӑн чӑваш сӑн-питлӗ «хамӑрял» хӗрарӑмӗ кӗтсе илчӗ! Роза
Кондратьева ҫак фондӑн пуҫлӑхӗ иккен. Ш ӑкӑл-шӑкӑл калаҫу сарӑлчӗ
унӑн мӑн пӳлӗмне.
«Ма пулӑшас мар куккие, пулӑшас, вӑл хӑй те пире нумай
пулӑшнӑ, — хавасланчӗ Роза Алексеевна. — Атте ячӗпе хурсан ман
хушаматӑм Воробьевах. Кукки вӑл чылай ачаллӑ пысӑк ҫемьере ӳснӗ.
Пилӗк ачаран кукки асли пулнӑ. Ашшӗ вӑрҫӑра вилнӗ. Кукки ашшӗ
вырӑнӗнче юлнӑ. Кукки каланинчен пӗри те иртеймен. Вӑл каланӑ
сӑмах турӑ калани вырӑнӗнче пулнӑ. М ан аттепе кукки пӗр ҫулхи
ҫынсем, пӗр класра вӗреннӗ, туслӑ пулнӑ. Хӑй тӑванӗсене ҫын тӑвасшӑн,
вӗрентесшӗн пулнӑ. Тав тӑватпӑр ӑна уншӑн. Чаплӑ ҫын пулсан та,
пирӗн пата пырсан, хӑйне мӑн кӑмӑллӑ тытса ҫӳреместчӗ кукки: ачасемпе ачаллаччӗ, ватгисемпе ватӑллаччӗ. Ҫынна хӗрхенетчӗ, пулӑшма
васкатчӗ. Ӑна ӗмӗрех асра тытатпӑр».
Ыйткалакана ура тӑрантарать тенӗ пекех. Ҫӗнӗ Кӑнтӑр енне ҫитрӗмӗр.»Ш упашкар керамики» уҫӑ акционер обществин президенчӗ
Борис Николаевич Якушкин хӑйӗн мӑн ентешне пулӑшма хавасах
пулчӗ. Васкамасӑр, чунран калаҫрӗ вӑл:
«Алексей А лександровичӑн Ш упаш карти хваттерӗнче пӗрре
кӑна мар пулнӑ. Андриян Н иколаев урамӗнче. Ӑшӑ кӑмӑллӑ, питӗ
тарават ҫынччё вӑл. Хӑй пирки ш авласа ҫӳреме юратмастчӗ. М ана
унӑн сӑввисем питӗ кӑмӑла каяҫҫӗ. Вӑл питӗ чӑваш чунне пырса
тивмелле ҫырать. Вӑл ҫы рнисенче — чӑваш халӑхӗ хӑйӗн ылтӑн
ҫӳпҫинче упранакан сӑнарлӑх. Пуҫра шухӑшласа кӑларнӑ сӑнарлӑх
мар ку. Халӑх чунӗнче упранакан сӑнарлӑх. Алексей Воробьев чӑннипех те ҫӗр кӑкӑрӗнчен тапса тухнӑ сӑвӑҫ. Унашкал сӑвӑҫсем тӗнчене
каш ни ҫулах килмеҫҫӗ пуль ҫав. Вӑл хӑйӗн тертлӗ ӗҫне чӑн-чӑн
арҫын пек питӗ тӗплӗ турӗ. Тӑван ҫӗрш ыва, чӑваш халӑхне юратрӗ.
Чӑваш халӑхӗн ҫӗнӗ ҫырулӑхёнче хӑйӗн пӗртен-пӗр вырӑнне тупрӗ.
М анш ӑн вӑл пичче те, хамӑр М ӑн Явӑш ачи те, чаплӑ сӑвӑҫ та.
Унашкал пултаруллӑ сӑвӑҫа манас марччӗ. Унӑн пултарулӑх ӗнчисене пухар, ҫуттӑн упраса хӑварар. У нӑн палӑкне тӑван ялта л артасчё. «Воробьев фончӗ» тӑвасчӗ».
Терт пурнӑҫӗнчи ыйткалакан хугаҫҫи тула пуҫласанах эпир Хветӗр
А иверпе ҫанӑ тавӑрса ӗҫе пикентӗмӗр. Вӑл поэтӑн архивӗнчи материалсене ман сӗтел ҫине пырса купаларӗ. Авторӗсене явӑҫтарма пуҫларӑмӑр.

Ятарлӑ номерпе тӗпленсе манӑн лармалла пулчӗ. Номере калӑплама Николай Чембек тӑрӑшса пулӑшрӗ. Илемлӗх енчен ӗнтӗ эпир
Федор Георгиевичпа журнала епле калӑпламаллине тахҫанах вӗренсе ҫитнӗ.
Ашшӗ Александр Андреевич Воробьев Хӗрлӗ Ҫартан, Смоленск
облаҫӗнчи Паново ялӗнчен 1943 ҫулхи апрелӗн 16-мӗшӗнче А. А. Во
робьев патне ҫырнӑ ҫыру та сыхланса юлнӑ иккен. Ку пирӗншӗн
ылтӑн пӗрчи пекех пулчӗ.
Поэтӑн кун-ҫулӗ, пултарулӑхӗ, синкерлӗ пурнӑҫ тапхӑрӗ, кӗрешӗвӗпе ҫӗнтерӗвӗ ҫинчен каланисемпе аса илнисем хушшинче вӑл хӑйӗн
лирикипе вулаканӑн чунне уҫса пытӑрччӗ тесе майлаштарса-шайлаштарса пытӑмӑр журналӑн пур страницине те, сӑвви-поэмине
кӗртрӗмӗр. Тӗрлӗ ҫулсенче Алексей Припалов ҫапса илнӗ сӑн ӳкерчӗксенче тата ытги ӳкерчӗксенче те — унӑн ентешӗсем, юлташӗсем,
ӗҫтешӗсем чӗррӗн курӑнаҫҫӗ.
Иван И вникпе пӗр ялта, Ҫавалкас Мӑратра ҫуралнӑ Юрий Айдаш, тёп редактор ҫумӗ, пӗр ирпеле шутсӑр хавасчӗ, калаҫӑвне тӳрех
Воробьевран пуҫларӗ: «Хӑйӗн хавхаланӑвне Алексей Александрович
ыттисен чӗрисене те хыватчӗ. Вӑл тертре те, телейре те лӑпкӑ пулма
тӑрӑшнӑ. Ирпе ҫеҫ пӑнчӑсем лартрӑм «Вӑл Траль ҫӑлкуҫӗнчен шыв
ӗҫнӗ...» асаилӳ хыҫне». Ҫав самантрах Юрий Григорьевич, куҫлӑхне
хывса тепре тӑхӑнчӗ те, хулӑнрах сассипе вулама пуҫларӗ: «Шутлӑрха, тӑватӑ ял ҫӗрӗсен чикки тӑватӑ кӗтеспе пӗр тёвве тӗвӗленнӗ.
Тӗвви — ҫӑлкуҫ. Траль ҫӑлӗ теҫҫӗ ӑна пирӗн тӑрӑхра. Тралӗ хастар
чӑваш пулнӑ иккен. Ячӗ халап-юмахра тӑрса юлнӑ. Мӑн Явӑш, Туҫи
Мӑрат, Ҫавалкасси, Сӑкӑтҫыннисем тап-таса, тӑп-тӑрӑҫӑлкуҫ шывне
ӗҫсе имленнӗ-хӗмленнӗ. Аш хыпнӑ чух ӗҫетӗн те ӑна — ҫан-ҫурӑма
вӑй кёрсе каять. Ёҫлес килет, пурӑнас килет! Траль ҫӑлӗн хӑвачӗпе.
Траль юррин илемӗпе ӳснӗ, вӑй илнӗ Алексей Воробьев та, эпӗ те,
Мӑн Явӑш поэчӗсем Михаил Васильевпа Виктор Туринге те, ман
ентешӗм Иван И вникте. Маншӑн Воробтев — пысӑк хисепре. Пуҫ
каҫӑртса ҫӳрекен йышши марччӗ вал, пухусенче-мӗнсенче те хытӑ
павракансем ҫине тӗлӗнерех, сӑнне ирони ҫутипе йӑлкӑиггарса пӑхса
ларатчӗ. Хӑй хакне пӗлнӗ поэт. М ӗнш ӗн тесен унӑн поэзири сасси
ҫирӗп пулнӑ. Халӗ те ҫирӗп, витерӳллӗ».
Ҫырнӑ хут листисене тыттарсан, Агивер ун ҫумне хушса хучӗ:
«Воробьев вӑл чӑваш литературин классике ҫав, тен, чӑваш тӗнчин
классикӗ те. Манӑн та ҫуралчӗ пӗр хайлав: «Чӑвашӑн ултавсӑр сӑвӑҫи»
ятлӑскер. Хам мӗн каламаллине каларӑм пуль унта. Воробьев
пирӗншӗн вӗрентекен пулнӑ. Унӑн чунӗ — йӑмрара, тӑпрара, ҫӑкӑрга,
ҫӳҫенчӗк ӗнерте».
«Ялав» журналӑн тёп редакторӗ Юрий Сементер те Пичет ҫурчӗн
саккӑрмӗш хутӗнчен пирӗн пата «Ун сассинче — тӑван уй-хир

кӗввиччӗ» статъине ҫавӑрттарса, юрланӑн васкаса анчӗ, асаилӗвне
пичете сӗнчӗ те, «Пуҫ пӗтсен те ҫӗр ҫинче эп йӑмра пулса кашлам» —
тенӗ сӑвӑҫ сасси тӑван поэзи оркестрӗнче яланах янрӗ. Пурнӑҫра та,
поэзире те поэт йӑмрисем ӗмӗр-ӗмӗр кашлӗҫ», — тесе, йӑлл кулчӗ.
«Тӑван Атӑлӑн» яланхи тусӗ-хӑнийӗ Николай Аршуткин тухтӑр
Алексей Воробьевпа пёр шкулта вӗреннӗ, ачалӑхтусӗ. Унӑн асаилӗвӗсем те номӗре пуянлатрӗҫ.
Чӑваш литературин энциклопедисчӗ, чӑваш халӑх поэчӗ Геор
гий Ефимов, Мӑн Явӑш ачи ҫинчен сӑмах-юмах пуҫарсан, ялан:
«Вӑйӗ-халӗ иксӗлмиччӗ Воробьевӑн», — тесе пӗтӗмлетӳтӑватчӗ ҫывӑх
тусӗ пирки. Георгий Андреевичӑн асаилӗвӗ пуян. «Унӑн сӑввисенче
тӑри юрри янӑратчӗ, уй-хир ӗҫченӗн чунӗпе чӗри анлӑн та тарӑннӑн
сӑнарланатчӗ, пуласлӑха ӑнтӑлатчӗ сӑвӑҫ кулленех. Сӑввисемпе поэмисенче тӗнче курӑмлӑхӗ, аслӑ тавралӑхра пурӑнакансен ӗмӗчёпе
туйӑмӗччӗ, ҫав вӑхӑтрах чӑвашлӑх ҫёприпе йӳҫсе хӑпарнӑ вӑй-хӑват тапса
тӑратчӗ», — ҫапла хакларӗ Канаш ен сӑвӑҫё Вӑрнар ен сӑвӑҫне.
М ӑн Явӑшра ӳснӗ Михаил Васильев писатель хаклавё — тӑван
ял хаклавӗ. Акӑ вӑл: «Алексей Александрович, хресчен ачи, сӑпайлӑ,
ёҫчен, тӑпра-ҫӗр ӑрӑмҫи, паггӑр салтак-ҫӗнтерӳҫӗ, шанчӑклӑтус, ытарайми юлташ, хӑйне хӑй мирлӗ пурнӑҫпа чунтан-вартан киленсе пурӑнма тивӗҫлӗ ҫын тесе шутлатчӗ, хӑйне яланах — пачах курнӑҫланмасӑр — аслӑ халӑх ывӑлӗ, самана поэчӗ вырӑнне хуратчӗ, хӑй ҫывӑх
пӗлнӗ ҫынсене хӗрӳллӗ юратса, вӗсем урлӑ самана сӑнне ӳкермешкӗн
пӗр хӑйне майлӑ ӑсталӑхӗпе хавхаланатчё, Алексей Воробьев поэт
паян ҫукки чӑваш поэзийӗнче хытӑ сисӗнет».
Вӑрнарта 1997 ҫулта тӗл пулнӑ чухне, Михаил Алексеевич мана
Воробьевӑн ӑнсӑртран тупӑннӑ сӑввисене кӑтартнӑччӗ. Вӗсене вӑл
клеткӑллӑ тетрадь листисем ҫине шӑрҫаланӑ, 1956 ҫулпа палӑртнӑ.
чун сӑввисем — ялти чун савнийӗ патне ҫырнӑскерсем-мӗн. Ҫамрӑклӑх
хӗлхемӗн вӑрттӑнлӑхне те пӗлтернӗччӗ.
«Вунпилӗк ҫул каялла, — каларӗ ун чухне тусӑм, — мана палланӑ пӗр чииер хӗрарӑм чарса тӑратрӗ. «Ҫак самантчен никам а та
кӑтартман, халь вара сирён алла шанма вӑхӑт ҫитрё пулас, — терӗ
вӑл, кивӗ хутсен Тёркине тыттарса. — Эп унти каш ни сӑмаха асӑмра
усратӑп, ҫав сӑвӑсене кирек хӑҫан та пӑхмасӑр калама пултаратӑп...»
Сӑпайлӑ чиперкке самай хумханса калаҫрӗ. «Кама та пулин ман ята
пёлтерме кирлё мар тулёк», — терё.
Васильев сённипе эпир вёсене пёр страницӑна кӗртрӗмёр, сӑвӑсене
пуҫласа вулакан патне ҫитертӗмӗр.
Воробьевӑн тантӑшё, Петёр Ялгир поэт та аякра юлмарӗ ҫак
кӑларӑмран. Хаваспах ҫырса пачё унпа пӗрле пулнӑ, пурӑннӑ вӑхӑт
ҫинчен.

«Пирӗншӗн, ҫыракан ҫамрӑксемшӗн, Алексей Александрович тӑван
пиччерен те пичче вырӑнӗнче пулчӗ. Ҫамрӑксене юрататчӗ вӑл. Юрататчӗ ҫеҫ-и, пӗтӗм чунне пама хатӗрччӗ вӗсемшӗн. Писательсен Союзӗн ҫамрӑксемпе ӗҫлекен совет сӑн-сӑпатне эпир унра кураттӑмӑр.
Ҫамрӑксене чӗрӗ ҫулӑмӗпе хыптарса, ҫырма хавхалантарса тӑратчӗ
пирӗн пиччемӗр», — палӑртрӗ ЧГУ профессорӗ Виталий Родионов
«Вӗрентекенӗме асӑнса» статйинче.
Ваҫлей Эктел Наманган политехникумӗнче ачасене черчени
вӗрентнӗ вӑхӑтра (1973—1974 ҫҫ.) Алексей Воробьев патне янӑ ҫырӑвӗсем сиксе тухрӗҫ. Интересӗ нумай вӗсенче.
Мӑн Явӑшра тата тепӗр пултаруллӑ поэт пурччӗ. Виктор Туринге Тинӗс-Ҫар флочӗн офицерӗччӗ. Сӑвӑ нумай ҫыратчӗ. Пӗрмаях пичетленетчӗ. Унӑн Воробьев ҫинчен «Тӑванӑм, аслӑ пиччем...» асаилӗвӗ те питӗ вырӑнлӑ пулчӗ. «Хӑюллӑх, творчествӑлла паттӑрлӑх,
чӑнлӑхшӑн тӳрӗ кӑмӑлпа ӗҫлени, усала парӑнманни — Алексей Воробьевӑн пурнӑҫ урокӗсем», — тенӗ унта.
Константин Мастеров хӑй КПСС Нурӑс райкомӗнче ӗҫленӗ чух
не Мӑн Явӑшри Ленин ячӗпе тӑракан колхоз председателӗпе А. А.
Воробьевпа паллашни тата ун хыҫҫӑнхи тӗлпулусене аса илет. «Хӑй
кӗрнек пӳ-силлӗ, сӑн-питӗнче — тараватлӑн сӑрхӑнса тӑракан тӳлек
кулӑ». Ҫакӑ ӑшра сыхланса юлнӑ авторӑн ҫамрӑк поэта курсан. «Алек
сей Воробьев чап илесшӗн мар, халӑхшӑн ҫырнӑ, ҫынсене яланах
халӑхпа ҫӗршывшӑн ырӑ ӗҫсем тума чӗннӗ», — палӑртнӑ Мастеров
«Чун вӑйӗ ҫирёп пулнӑран» статйинче.
КПСС обкомӗн пёрремӗш секретарӗ пулнӑ, маларах Нурӑс райкомне ертсе пынӑ Илья Павлович Прокопьев «Воспевал он землю и
труд» ятпа асаилӗвне вырӑсла ҫырса пачӗ. Унти йёркесене илсе кӑтартатӑп: «В моей домашней библиотеке бережно хранятся книги Алек
сея Воробьева с дарственными надписями. Открывая их, каждый
раз вспоминаю прекрасные годы тесного сотрудничества с творчес
кой интеллигенцией республики. Скромный до стеснительности, он
не любил ходить, как некоторые, по обкомовским кабинетам с
просьбой о содействии в издании книг, ибо Чувашское книжное
издательство само было заинтересовано в этом».
Известный русский поэт Виктор Кочетков в статье «Слово, от
меченное печатью народности», дал высокую оценку деятельности
нашего земляка: «В поэзию Воробьев принес не только и не столько
жар молодости, сколько опыт труда, зрелые впечатления пережито
го, отличное не книжное — знание народной жизни, народных ха
рактеров».
Филологи наукисен кандидатне, Валентин Тимаков поэта пусахласа тенё пекех хӑйӗн ҫамрӑклӑхне аса илтертӗмӗр. Вӑл вёт пултарулӑх урокёсене Алексей Воробьевран нумай илнё. 1975 ҫулта ӑна

А.А. Воробьев поэт.

Ухсай Яккӑвӗпе тата Стихван Ш авлипе пёрле С С С Р писателёсен
Союзне кёме Воробьев та рекомендаци панӑ. Хавхаланса ҫырчӗ вара
Воробьевӑн ырӑлӑхӗпе таланчё пирки чӑвашсен тепӗр паллӑ сӑвӑҫӗ.
Хветӗр Агивер ертсе пынипе ҫапла «Чӑваш поэчӗ Алексей Во
робьев» ятлӑ ж урн ал-кӗн еке кун ҫути курчӗ. «Тӑван Атӑл» парни
пулчӗ ку аслӑ та ӑслӑ ентеш ӗмӗре ҫуралнӑ кунӗ ячӗпе. Вӑрнар рай
он адм инистрацийӗн пуҫлӑхӗпе Александр Ильич Куш ковпа тата
М ӑн Явӑш ял хуҫалӑх предприятине ертсе пыракан Ф едоровпа ҫак
кӑларӑм пирки халӑхпа курнӑҫса калаҫмаш кӑн килӗшнӗччӗ. Вӗсем
мана писательсем пе ю рӑҫсен пы сӑк уш кӑнне йы ш ӑнм а хатӗрри
ҫинчен шантарчӗҫ. Анчах та, пурнӑҫ ҫилтӑвӑлӗнче, пиртен килмен
сӑлтавсене пула, поэт ҫуралнӑ ялне хӑйӗн ҫӗнӗ кӗнекипе ҫитеймерӗ. Ентешӗ Борис Якушкин хӑпартланса калани те пурнӑҫа кӗреймерӗ. Алексей Воробьев палӑкӗ ҫинчен пуҫланнӑ калаҫу ҫилпе вӗҫрӗ
пулас. П оэтӑн ҫулӑмлӑ, сӑнарлӑ, илемлӗ Сӑмахӗ ҫеҫ халӑхра ӗмӗрӗмӗре сыхланса юлӗ.
2005 ҫулхи ҫууйӑхӗн 11-мӗшӗ.
Шупашкар.

ЭЛКЕР ЧӐВАШ ХАЛАХӖШӖН,
ШӐПИЙӖШ ӖН ҪУННӐ
Элкер 100 ҫул тултарнине чӑваш халӑхӗ, ыгги шӑв-шавлӑ ҫыравҫӑсене пӗлӗте ҫити сиктерсе уявланӑ пекех паллӑ тӑваймарӗ. Ҫапах
та Аслӑ ҫыннӑн ёмёрне чыс туса, тӗнче уҫлӑхӗнчи Элкер ҫӑлтӑрё
ытги ҫӑлтӑрсенчен ҫуггӑнрах йӑлкӑшрӗ. Ҫӗр Элкерне Ҫӳлти вӑй-хӑватпа тата ҫӳлерех ҫӗклерӗ, унӑн ятне халӑхра ҫӗнӗлле вӑратрё. Кӳрши,
Хураҫырма ачи Виталий Родионов профессор, унӑн пилӗк томлӑ ҫырнисен пуххи ҫумне тепӗр хулӑн кёнеке хушса кӑларчё. Йӗпреҫ районёнчи шкулсен пултарулӑх смотр-фестивальне Семен Васильевича
халалланӑ. Ш упашкарсем асӑну палӑкӗ хатӗрленё. Чӑваш Республи
ки писателӗсен Союзӗ те паллӑ кунран ҫывӑрса юлмарӗ. Манӑн, «Илем»
хаҫатӑн тӗп редакторӗн, тӑван ентешёме халалласа, ятарлӑ номер кӑлармалла пулчӗ. Ҫав ёҫпе аппаланнӑ хушӑра иртнё вӑхӑтри паллӑ кунсем
аса килчёҫ.

Ҫирӗм ҫул каялла
Ун чухне эпё Йӗпреҫ районёнчи «Ҫӗнтерӳшӗн» хаҫат редакцийӗнче ӗҫлеттӗм. Парти райкомё Чӑваш халӑх поэчӗн Семен Васильевич
Элкерӗн менелникне ирттерме комисси йёркелерё. Ӑна райком секретарё Христина Сергеевна Башкирова ертсе пычё. Унта мана та
кёртнёччё.
Ака уйӑхӗн 5-мӗшӗнче Пысӑк Упакассине Ш упашкартан хӑнасем автобуспа килсе ҫитрӗҫ. «Элкер менелникне килнӗ хӑнасене
хӗрӳллӗ салам!» — чӗнет Культурё ҫурчё ҫинчи хӗрлӗ хӑмач. «Трудо
вик» колхоз председателе А.Г.Ш ордеев, парторганизаци секретарё
В.И.Герасимов, ял Совет председателе Т.И .Степанова, Пёчёк Упакассинчи «Путиловка» колхоз председателе Г.С.Ильин, менелник
комиссийӗн членӗсем, упакассисем, йӗпреҫсем, вӑрнарсем ҫурмаункӑ варринче. Чӑваш литературипе искусствин ӗҫченӗсене авалхи
йӑлапа ҫӑкӑр-тӑварпа кӗтсе илчӗҫ.
— Тавтапуҫ ырӑ кӑмӑлушӑн, хамӑрӑн юлташа Семен Васильеви
ча пӗрле илсе килеймерӗр пулин те, вӑл пирӗнпех, юнашарах, пирӗн
чӗререх, — тет Александр Кӑлкан. Вӑл тӗрленӗ алшӑлли ҫинчи ҫӑкӑра
Аркадий Эсхеле паратьте, аллине сӑра курки тытать. Кӑпӑклӑ чӑваш
сӑрине — Упакасси сӑрине пурте астивсе пӑхаҫҫӗ. Элкер ячӗпе хи
сепленекен вӑтам шкул ачисем хӑнасене чёрӗ чечек ҫыххисем парнелеҫҫӗ.
Культура ҫуртӗнче халӑх лӑк тулли. Чӑваш писателӗсен Союзӗн
правленийӗн ответлӑ секретаре Георгий Краснов хӑйӗн сӑмахӗнче

«Элкер пирёншён атте те, асатте те, тӑван та, чӑваш литературине
ӳстерессишӗн вӑй хурса ӗҫленӗ тантӑш ӑмӑр та. Ҫавӑнпа унӑн ятне
ҫӳлте тытас пулать, тытатпӑр та», — тесе хумханса калаҫрӗ.
Аркадий Эсхель чӑвашсен паллӑ писателӗн пултарулӑхӗ ҫинчен
нумай каларӗ, хӑй ҫырнӑ «Поэт кунҫулӗ» кӗнеке парнелерӗ упакассисене. Кӗнекине менелник тӗлне ятарласа кӑларнӑ-мӗн.
Сӑвӑ-юрӑ шӑранчӗ анлӑ залра. Василий Давьщов-Анатри, Алек
сандр Кӑлкан, Аркадий Эсхель, Алексей Воробьев, Николай Петровский-Теветкел, Хветёр Агивер, Петёр Ялкир, Порфирий Афана
сьев, Виталий Родионов поэтсем сӑвӑ каларӗҫ, Зоя Ананьевапа Вене
ра Иванова тата Иван Аршинов чӑваш юррисене юрларӗҫ.
«Эпё Семен Васильевичпа 39 ҫул куллен ҫывӑх пулнӑ ҫын, —
терӗ Элкерӗн мӑшӑрӗ Евдокия Алексеевна, — вӑл чӑваш литературишӗн мӗнле тӑрӑшнине, мӗн чухлӗ вӑй хунине никамран лайӑх пёлсе
тӑратӑп. Ш ӑпчӑк епле канмасӑр ҫӗрӗпе юрлать, Ҫемен те ҫавӑн пекех
хӑйӗн поэзи канвине тӗрлесе пурӑнчӗ. Унӑн сывлӑхне, унӑн ӗҫлес
вӑй-хапне упрасси, кӑмӑлне хавхалантарасси манӑн тата пирӗн ачасен
кулленхи тимлӗх пулнӑ. Хаклӑ пӗлӗшсем, ял-йыш, тавах сире, ӗҫӗрсем
ӑнса пыччӑр».
Ҫӗрлечченех тӑсӑлчӗ Элкер уявӗ.
Маншӑн уяв хӗрӳллӗ хӗвел тухсан та малалла тӑсӑлчӗ, хамӑр хаҫат валли мӑшӑр страница хатӗрлерём. «Элкер улӑпла ӗҫ, паттӑр ӗҫ
тунӑ, халӑхра чыслӑ ят, тивӗҫлӗ ят илнӗ» сӗмахсем айне чаплӑ кун
репортажне, Порфирий Афанасьев поэтӑн «Вилӗмсӗр идейӑсен
ҫӗнтерӗвӗшӗн» статйине, Алексей Воробьевӑн «Упакасси», Виталий
Родионовӑн «Сӑпка юрри», Василий Хурамалӑн «Поэзи уявӗ» сӑввисене, упӑшкин менелникӗнче упакассисем умӗнче ӑшӑ кӑмӑлпа тав
туса каланӑ Евдокия Алексеевна Э лыерӗн сёмахне тата Чӑваш писателӗсен Союзӗн правлени председателӗ Н. С. Дедушкин КПСС Йёпреҫ
райкомне, «Трудовик» колхоз правленине янӑ саламлӑ телеграммӑна,
Дмитрий Киселев корреспондентӑн сӑнӳкерчӗкӗсене вырнаҫтартӑмӑр.
Паллах, Ҫемен Элкерӗн «Этеме» сӑвви те вулакан чун-чӗрине хускатмасӑр хӑвармарӗ пуль:
Ырӑ чунлӑ этем!
Инкек-хӗн ҫапсан — йӑшса ан йӳте,
Этем тӗршӗнет вӑл хуйхӑ-суйхӑран,
Ун чух хавшӑрма тытӑнать ӑшран.
Асту, ан ҫемҫел, — чул пек ҫирӗп пул;
Хыт пурнӑҫ айне таптанса ан юл!
Пӗлсе тӑр: пурнӑҫ вӑл — пӗрре кӑна;
Вилсессӗн, урӑх курмӑн ҫут куна.
Ҫакна манмасассӑн, чунтан пикенсех

Тӑрӑш пурӑнма ҫӳҫ шуричченех.
Тен, хӑш чух, инкек хытах аптратсан,
Пуҫна та усӑн пит ывӑннӑран;
Ҫапах та, тусӑм, ӗмӗтне ан хуҫ, —
Умри кун-ҫулна пуҫпа хирсе уҫ!
Кӗреш хытӑрах, пур вӑйна пухса,
Чӗлхӳ уҫӑлсан, ыр туйӑм тупса,
Кӗрешӗвӗнти пур паттӑрлӑхна
Кӑтарт юрласа ҫынна — халӑха.
Чӑтӑмлӑх юрри вӗҫтӗр сывлӑша,
Пӗр йывӑр шухӑш та ан юлтӑр ӑша.
Юрӑҫ-сӑвӑҫ ҫулё — анлӑ, ирӗк ҫул,
Пӳлеймӗҫ ӑна шыв-шур, ни сӑрт-чул.
Ун тӑрӑх пырса кӗрешме ҫӑмӑл.
Хуплаймӗ ӑна пурнӑҫри тӑвӑл.
«Ҫӗнтерӳшӗн» хаҫатра пит хастарланса, пултаруллӑ ӗҫленӗ ҫамрӑк
тусӑм, вӗренекенӗм Виталий Родионов «Элкер номерне» шупашкарсем валли пӗр ҫыхӑ илсе кайре. Элкер ҫӗршывӗнче журналистика
ҫулӗ ҫине хӑйӗн уттипе тухнӑскер вӑл «Илемпе» ҫывӑхланма та ютшӑнмарӗ. Семен Васильевичӑн 1966 ҫулта ҫырнӑ «Произведенисене
тӗрӗс хак памалла» критикӑллӑ статйине пичете хатӗрлесе пачӗ. Унччен вӑл йышлӑ вулакан патне ҫитеймен пулас. Хастар чунлӑ ҫыравҫӑ
Элкер хӑюллӑн, уҫҫӑн калаҫать чӑваш литературин кун-ҫулӗ пирки:
«Отечественнӑй вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи ҫулсенче пирӗн чылай пысӑк
произведенисем тухрӗҫ. Ун пеккисем хушшинче Турхан Ҫеркейӗн
«Йӑмраллӑ ялпа» «Сӗве Атӑла юхса кӗрет» романӗсем, Я. Ухсайӑн
«Акӑшкӳл», «Ҫӗр» поэмисем, Хусанкайӑн «Аптраман таврашӗ»,_Марье Ухсайӑн «Кӑра ҫилсем» романӗ, М раньккан виҫӗ томлӑ «Ӗмӗр
сакки сарлака» романӗ, Агаковӑн «Юманлӑхра ҫапла пулнӑ» пысӑк
повеҫӗ, Ӗҫхӗлӗн «Хӗвеллӗ ҫумӑр» повеҫӗ, К ипек М ӗтрин юлашки
ҫулсенче пичетленнӗ повеҫӗсемпе романӗсем тата ыт. те, урӑххисем
те. Кунта асӑннӑ хӑш-пӗр произведенисем тухнӑранпа вунӑ ҫул та
иртсе кайнӑ ӗнтӗ, анчах та вӗсем пирки пёр дискусси те пулман,
вӗсене творчество секцийӗсенче те сӳгсе-явса татӑклӑ хак паман. Чӑн
та, Мраньккан «Ёмӗр сакки сарлака» романӗн иккӗмӗш кӗнеки пир
ки пӗр-икӗ ҫул каялла пуху туса ирттернӗччӗ. Ӑна та проза секцийӗ
роман авторӗ хӑй Сироткин профессор критикине хирӗҫ тухнӑ пир
ки ҫех сӳтсе явнӑччӗ. Пысӑк произведенисем ҫинчен пӗчӗк рецензисемпе ҫиелтен кӑна тишкерсе ҫырнисемпех ҫырлахса тӑнӑ.
Пирӗн пысӑк произведенисене нумайӑшне ятлӑ писательсем ҫырса
кӑларнӑ. Ҫакна пула вӗсенче чылай ҫитменлӗхсемпе кӑлтӑксем пулсан та, авторсене кӳрентерес мар, юлташлӑха пӑсас мар тесе, пирӗн

критиксемпе рецензентсем ҫав ҫитменлӑхсене кӑшт-кашт асӑрхаттарнипех е хӑш-пӗр чух нимӗн шарламасӑр та иртсе каяҫҫӗ.
Тӗрӗс хакласа тивӗҫлӗ вырӑн паман пирки хальхи вӑхӑтра пирӗн
хӑш-пӗр чухӑн произведенисемех малти вырӑна йышӑнса илнисем те
пур. Тӗслӗхе ҫакнах илер. Турханӑн «Йӑмраллӑ ял» романӗ, ман шутпа, типӗ хаҫат чӗлхипе ҫырнӑ художествӑсӑр япала. Анчах та Мускаври «Академкнига» 1965 ҫулта кӑларнӑ «Народы Европейской части
СССР» текен хулӑм кӗнекере, чӑвашсем ҫинчен уйрӑмра, «Йӑмраллӑ
яла» чи малти вырӑна тӑратнӑ. Ку вӑл СС С Р-ти халӑхсем ҫинчен
калакан кӗнеке, Совет Союзӗнче кӑна мар, тӗнчипех саланма пултарать. Ҫав кӗнекерех чӑвашсен совет поэзине пуҫлакан ҫулӑмлӑ Ҫеҫпӗл,
малтанхи писательсем Хумма Ҫеменӗ, Исаев, Н. Васянка ҫинчен ниҫта пӗр сӑмах та асӑнни ҫук. Кам айӑплӑ-ши кунта? Паллах, статйине
ҫыракан Н. Воробьев профессор мар, ӑна материал паракан чӑваш
историкӗсемпе этнографӗсем ответлӑ. Вӗсем тӗрӗс ҫырнӑ материал
тупса парайман».
Илемлӗн, кӑмӑллӑн, ҫирӗппӗн пӑхать Ҫемен Элкер «Илем» хаҫатӑн пуҫелӗкӗнче, «Ман пурнӑҫ килет пӗр вӗҫсӗр...» сӑмахсемпе вулакана хавхалантарса хӑй ҫумне туртать. Ю нашарах — патгӑр чӑвашӑн
пурнӑҫӗ ҫинчен ҫырнӑ тёп редактор умстатйи:
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С. В. Элкерӗн мӑшӑрӗ Евдокия Алексеевна,
йӑмӑкӗ Клавдия Васильевна, ывӑлӗ Петр.

Поэт чӗри — халӑх чун-чӗри
Семен Васильевич Элкер 1894ҫулхи ҫу уйӑхӗн (майӑн) 1-мӗшӗнче
Чӑваш Республикинче. Мӑн Упакассинче, вырӑнта Пысӑк Упакасси
теҫҫӗ, вӑтам хресчен килйышӗнче ҫуралнӑ. Пысӑк Упакасси 1917—
1927 ҫулсенче Етӗрне уесне кӗнӗ. 1917 ҫулта ӑна Туҫа (хальхи Йӗпреҫ
районӗ) вулӑсне кӗртнӗ, 1918 ҫулхи нарӑсӑн 17-мӗшӗнчен Кушлавӑш
(хальхи Вӑрнар районӗ) вулӑсне, 1919 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 28-мӗшӗнчен
пуҫласа 1927 ҫулччен каллех Туҫа вулӑсне кӗртнӗ. 1927 ҫулхи юпа
уйӑхӗн 1-мӗшӗнче Пысӑк Упакассине Вӑрнар район территорине кӗртнӗ.
1928 ҫулхи чӳк уйӑхӗн 24-мӗшӗнче яла каллех Йӗпреҫ районне куҫарнӑ. 1962 ҫулхи раштавӑн 20-мӗшӗнчен пуҫласа 1965 ҫулхи пуш уйӑхён
14-мӗшӗччен Пысӑк Упакасси ҫӗнӗрен Вӑрнар районӗнчи ял шутланнӑ. Ҫавӑн хыҫҫӑн тин вӑл Йӗпреҫ районне ҫирӗпленсе юлнӑ. Упакассисене вӑрман пуянлӑхӗ ытларах туртнӑ-ши, е Вӑрнара Йӗпреҫрен ҫухрӑм ытларах утмалла пулнӑран, пӗлме хӗн, шутласан, Вӑрнерӗпе Йӗпреҫӗнче те чукун ҫул станцийӗсем пур, Кушлавӑша Вӑрнар
районне хӑварсах, Кульцавсемпе икӗ район чиккиллӗ пулсах,
кӑнтӑралла пуҫа ҫавӑрнӑ. Пурӑнаҫҫӗ халӗ вӗсем Пысӑк Упакасси ял
Советне кӗрекен «Трудовик» колхозра. Пысӑк ӗҫченсем. Ял Совечӗ
вёсен 1927 ҫулхи юпа уйӑхӗн 1-мӗшӗнчен пуҫласа Упакасси ятлӑ.
1935 ҫулхи кӑрлачӑн 31-мӗшӗнчен — Пысӑк Упакасси ятлӑ. Халӗ вара
темле шутласа кӑларнӑ администраци ятпа ҫӳрет пулас.
Ш авлӑ пурнӑҫ авӑрӗнче пысӑк ял, тем пек шампа-ҫӑрттан ункинче явӑннӑ пулин те, хӑй вырӑнӗнчен куҫса ларман, халӗ те «...Кушлавӑш текен вуникӗ ял уйӑнчех» сарӑлса ларать, хамӑр ҫӗр ҫинчех:
Вӑрнарпа Йӗпреҫ ҫӗрӗнчех.
Ҫавӑнпа вӑрнарсемпе йӗпреҫсен Чӑваш халӑх поэтне ниепле те
пайлама май ҫук. Вӑл — хамӑрӑн.
Пысӑк Упакассинче ун чухне хальхи пек нумай енлӗ пӗлӳ паракан ватам шкул пулман. Пуҫламӑш пӗлӳ ҫеҫ панӑ ачасене. Малалла
вӗренме каясси, паянхи пек тӗнче университечӗсем хыҫҫӑн хӑваласси ҫинчен ӗмӗтленме те пултарайман ял ачи. Ҫав вӑхӑтрах тата тӗнче
вӑрҫи йӑтӑнса тухнӑ. Ака-суха туса, ҫемьере усӑ парса пурӑннӑ каччӑна патша ҫарне илсе кайнӑ. Уйӑх хушши пӑшал тытма вӗрентнӗ салтак юнлӑ вӑрҫа лекнӗ. Ҫапӑҫусенчен сывӑ кӗрешӳҫӗ сахал тӑрса юлать,
Ваҫӗли ачи Ҫемен те йывӑр аманать, хӑйӗнчен килмен йывӑрлӑха
пула, тӑшман аллине лекет. Вӑл вӑхӑтра Упакасси ачи, 1915 ҫулта,
51-мӗш пехота Литва полкӗнче службӑра тӑнӑ. 1916 ҫулта вӑл, вӑрҫакан ҫӗршывсен аманнӑ ҫар ҫыннисене пӗр-пӗринпе улӑштарнӑ май,
Раҫҫее тыткӑнран таврӑнать. Аманнӑ урапа. Питӗрпе Хусанти госпитальсенче сывалать.

1917—1918 ҫулсенче С. Элкер ҫитӗнсе ҫитнисен шкулӗнче Хусанта вӗренет, ҫав ҫулсенчех литература ӑҫне тытӑнать. 1918 ҫулхи
утӑ уйӑхӗнче вӑл, хӑйӗн ҫуралнӑ ялне таврӑнса, малтан ял Совечӗн
чи малтанхи секретарӗнче, унтан чухӑнсен комитечӗн пуҫлӑхӗнче
ӗҫлет. 1919—1920 ҫулсенче, Хусанти педагогика курсӗсенчен вӗренсе
тухнӑ хыҫҫӑн, икӗ ҫул Пысӑк Упакасси шкулӗнче учительте ӗҫлет.
1922 ҫулхи юпа уйӑхӗнчен вара «Канаш» хаҫат редакдийӗнче ӗҫлеме
пуҫлать. Ҫавӑнтанпах вӑл хӑйӗн тапса тӑракан пултарулӑхӗпе иксӗлми
вӑй-хӑватне чӑваш литературипе журналистикине аталантарас ӗҫшӗн
парать.
С.В.Элкер 1930 ҫулта Совет Союзӗнчи Коммунисгсен партине кӗнӗ.
Поэтӑн ячӗ чӑваш вулаканӗсемшӗн 1928 ҫулта «Самана» ятлӑ
сӑвӑ кӗнеки тухнӑ хыҫҫӑн паллӑ пулса тӑрать. Ҫавӑнтанпа вӑл пирӗн
халӑхӑн чун-чӗрине яланлӑха кӗрсе юлнӑ произведенисем сахал мар
ҫырнӑ. Унӑн «Хӗн-хур айӗнче» историлле поэми, «Вутпатӑвӑл витӗр»,
«Шурӑмпуҫ килсен» романӗсем, «Вӑл вилӗмсӗр», «Вунсаккӑрмӗш ҫул»
поэмисем, нумай-нумай сӑввисемпе калавӗсем, очеркӗсемпе статйисем чӑваш литературин ӳсӗм ҫулӗ ҫинчи сулмаклӑ утӑмӗсем пулса
тӑнӑ. Куҫне хупичченех Элкер, вӑл 1966 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 6-мӗшӗнче
Ш упашкарта вилнӗ, тӑван чӑваш литературине ҫӗклессиш ӗн хыпса
ҫуннӑ, чунне парса тӑрӑшнӑ. Тӑван халӑха хӑй ҫырнисен пилӗк томне
(I960 ҫ.) парнелесе хӑварнӑ.
Семен Васильевич Элкерӗн нумай енлӗ те пуян пултарулӑхне
халӑх, правительство яланах пысӑка хакланӑ. Литературӑри тата обществӑлла ӗҫри паллӑ ҫитӗнӗвӗсемшӗн ӑна 1940 ҫулта Чӑваш халӑх
поэчӗн хисеплӗ ягне панӑ, 1945 ҫулта Ёҫлӗх Хӗрлӗ Ялав орденӗпе,
1950 ҫулта Ленин орденӗпе наф адӑланӑ. 1964 ҫулта Чӑваш Республикин Ёҫ Мухтавӗпе Паттӑрлӑх Хисеп Кӗнекине кӗртнӗ. Раҫҫей Федерацийӗн аслӑ Канашӗн депутатне суйланӑ. 1934 ҫулта ӑна СССР
писателӗсен Союзӗн членне илнӗ.
Чӑваш Республикин писателӗсен Союзӗн правленийӗнче упранакан ӗҫ-пуҫ кӗнеки С. В. Элкерӗн ҫак сӑмахӗсемпе уҫӑлать:
Нихҫан та манми
Пӗр юратнӑ ҫёршыв.
М ана та нихҫан
Эс манӑҫа ан хыв.
С.В.Элкер Ш упашкарти Ярославский урамӗнчи пӗчӗкрех йывӑҫ
пӳртре, кайран Карл Маркс урамӗнчи тӑватӑ хутлӑ чул ҫуртра, элек
тричество таварӗсем сутакан магазина хирӗҫ (ӗлӗкхи универмаг)
пурӑннӑ. Ун ҫине халӗ Асӑну хӑми вырнаҫтарнӑ.
П оэт чӗри халӑх чӗрипеле халӗ те пин-пин хӗлӗхпе ҫыхӑнса
тӑрать, «Ман пурнӑҫ килет пӗр вӗҫсӗр» тени унӑн — ӗмӗр-ӗмӗр чӑваш
халӑхӗнче пурӑнакан вилӗмсӗр сӑмахӗсем.»

1994 ҫулхи ҫу уйӑхӗн 19-мӗшӗнче эпир ятарлӑ автобуспа Пысӑк
Упакассине мӑн эртелпе персе ҫитрӗмӗр. Калаҫу ҫул тӑршшипех лите
ратура ҫинчен хӗрсе пычӗ. Аркадий Эсхель чӑваш халӑх поэчӗпе тёл
пулнисене аса илчӗ. Вӑл ӑна ҫамрӑк вӑрманти кӗреш юманпа танлаштарать. Ун йӗри-тавра пӗрмаях йӑрӑс хунав кашлать, ку вӑл пирӗн
литературӑри ҫамрӑк йыш, тет. Элкер хӑйӗн пысӑк кӗнекисенче халӑх
кун-ҫулён питӗ паллӑ тапхӑрӗсене ҫутатса панӑ. Тӑван ҫырулӑха чӗререн юратакан поэт малтанхи чӑваш писателӗсен йышне пӗр организацие пӗтӗҫтерес ӗҫе хастаррӑн хутшӑннӑ. Шухӑш — Элкер сӑввин
ҫуначӗ. Элкер пултарулӑхӗ вӑл — хӑй пӗр пысӑк шкул, тенисене эпир
тӑнласа итлетпёр. Хамӑр та калаҫӑва хутшӑнатпӑр.
Вӑрнар урлӑ кайма тӑнӑскерсем, М ӑньял Хапӑсран Емельянова
илсе тухас терӗҫ. Ҫӑрӑлчӑк пирки урамне машина таврашӗ кӗреймест
те, анкартисем хыҫӗпе ҫурран утрӑмӑр. Ш ел, Анатолий Викторович,
йывӑр чире пула, Упакассине пыраймарӗ. Вал Элкер енне вӑрнарсемпе хапӑссенчен салам кӑшӑлӗ ҫеҫ парса яма пултарчё.
Ҫанталӑкӗ ӑшӑ. Хӗвел ҫунтарать. Пысӑк Упакасси писательсен,
журналистсен, художниксен, ученӑйсен йышлӑ ушкӑнне, патшалӑх
органӗсенче ӗҫлекенсене, поэтӑн тӑванӗсене, хӑнасене хапӑлласа
кӗтсе илчӗ.
Уяв Семен Васильевич ҫуралнӑ мӑн урамра пуҫланчӗ. Вӑл пурӑннӑ
кил-ҫурт умӗнче уҫӑлнӑ митингра Ч Р культурӑпа национальноҫсен
ӗҫӗсен министре В. П. Иванов, аслӑ поэт ентешӗсене саламласа, ҫапла
каларӗ:
— Чӑваш халӑхӗн писателӗсем сахал мар, анчах халӑх историйӗнче, культуринче вёсенчен кашниех тарӑн йӗр хӑвараймасть. Ҫемен
Элкер пирки вара ун пек калаймӑн. Эпир унӑн произведенийёсем
тӑрӑх вӗренсе ӳснӗ. 1994 ҫул — Элкер ҫулӗ. Эпир паян ӑна ҫакӑнта
чысланипе вӗҫленмӗ вал. Ю па уйӑхӗнче Ш упашкарта республика
шайӗнче паллӑ тӑвӑпӑр. Ҫитес вӑхӑтрах хисеплӗ поэтӑмӑр ҫырнисен
пуххи пичетленсе тухмалла. Эпир те сире парне тӑвас терӗмӗр. Ялти
клуба аталантарма 300 пин тенкӗ уйӑртӑмӑр. П аян эпир Элкерсен
ҫемйи пурӑнакан пӳрт умне асӑну палӑкӗ вырнаҫтарӑпӑр. Ҫак вырӑн
ял ҫыннисене ентешӗ пирки аса илтерсех тӑрӗ. И р те, каҫ та вӗсене
асӑну палӑкё ҫине ӳкернӗ поэт сӑнӗ тинкерӗ.
Палӑк ҫинчи ҫивитгине Иванов министр, ял администрацийӗн
пуҫлӑхӗ Н. Н. Яковлева уҫса ячӗҫ. Пурте палӑк ҫине ҫырнине вулаҫҫӗ:
«Чӑваш халӑх поэчӗ Семен Васильевич Элкер (1894—1966) ҫак ялта
ҫуралнӑ». Йӗпреҫри ӳнер шкулӗнчен тухнӑ В. А. Зотиков скульптор
хӑйӗн ӗҫне пысӑк ӑсталӑхпа тунӑ. Асӑну палӑкӗн пултарулӑх ушкӑнӗ
ячӗпе П. С. Пупин скульптор сӑмах каларӗ. Элкерӗн ывӑлӗ Петр Се
менович аш ш ӗне хисеплесе асӑну палӑкӗ уҫма, уява йӗркелеме
хутшӑннӑ ҫынсене ҫемйи, тӑванӗсем ячӗпе тав турӗ.

Уяв Элкер ячӗллӗ вӑтам шкул картишне капланса ҫитрӗ. Ял шкулё
Семен Васильевичӑн тантӑшӗ-мӗн. Икё менелник вёсен паян. Шкул
директорӗ Н. А. Васильев шкулӑн унчченхи тата хальхи пурнӑҫӗпе
паллаштарчӗ, Элкерӗн вӗрентӳри пӗлтерӗшне палӑртрӗ.
Ҫемен Элкер музейёнче пулса тёлёнтёмёр. Р. А. Евграфова учи
тельница епле ӑслайлӑ йӗркелеме пӗлнӗ ӑна. ЧР писательсен Союзён
ертӳҫи Ф.Г.Агивер, «Ялав» журналӑн тёп редакторё Ю .С.Сементер,
Н.А.Теветкел поэт, ЧР вӗрентӳ наука тата аслӑ шкул министрён
ҫумӗ В.Сапожников, Йӗпреҫ район администрацийӗн пуҫлӑхӗн ҫумӗ
В.А.Михалик, Элкер уявне пичетре ҫутатма Чёмпёрген ятарласа килнё
«Канаш» хаҫат фотокорреспонденчё Николай Казаков тата эпё музее
парнесемпе пуянлатрӑмӑр.
Акӑ клубра савӑнӑҫлӑ пуху уҫӑлчӗ. Райадминистраци пуҫлӑхӗн
тепӗр ҫумӗ Г.М.Петров Элкерӗн вырӑнти пӗлтерӗшӗ, кӑҫалхи район
акатуйне ӑна халаллама палӑртни, ялсемпе поселоксен пурнӑҫӗ пир
ки каларӗ, ун хыҫҫӑн Ф.Г.Агивере сӑмах пачӗ.
— Леонид Леонов писатель каланӑ тӑрӑх, — терӗ Федор Георги
евич, — кашни ҫыравҫӑн тёп теми пур. Мӗнле темӑ-ши вӑл Элкерӗн?
Ахӑртне эпӗ тӗрӗс шутласа тупрӑм пулсассӑн, «Вутпа тӑвӑл витӗр»
романӗнче те, «Вунсаккӑрмӗш ҫул» тата ьпти поэмисенче те, ман
шугпа, пёр тема пулнӑ: чӑваш чуралӑхра пурӑнать. Ҫав чуралӑх, тӳррипе
каласан, паян та иртсе кайман. Тӗрӗсех. Пирӗн литература вӑйлӑ,
эппин халӑхӗ вӑйлӑ, ҫыравҫисем вӑйлӑ. Кёнекесем ҫырса халӑха парнеленисӗр пуҫне, халӑх ӑс-тӑнне тытса тӑнисӗр пуҫне, паянлӑха вёсен
патшалӑха тытса тӑма вӑйсем ҫителӗксӗр. Вал ӳлӗм писательсен, ӳнер
тата ытти пултарулӑх ӑстисен аллинче пулнине курасчӗ. Ҫемен Э л
кер пулни — халӑх телейӗ. П ирӗн ҫуллен паллӑ тӑвакан уявсем пур.
Иван Яковлев, Константин Иванов, Ҫеҫпӗл Мишши, Митта Ваҫлейӗ
кунӗсем. Ҫемен Элкере асӑнассине те йӑлана кӗртесчӗ. Вӑл ӑна тивӗҫлӗ. Чаваш ҫыравҫисенчен пӗртен-пӗр вӑл ҫеҫ хӑй пурӑннӑ чухне
хӑйӗн произведенийӗсене пилӗк томпа кӑларма пултарнӑ. Унӑн чӑваш
литературинчи виҫӗ тӗп юпи ман шутпа ҫаксем — «Вутпа тӑвӑл витср»,
«Шурӑмпуҫ килсен», «Хӗн-хур айӗнче». Ҫ ак произведенисем пурри
чӑваш халӑхӗ пуррине, ҫухалманнине, хӑҫан та пулсан чуралӑхран
тасалассине калать.
Ҫемен Элкерӗн пултарулӑхне тахҫантанпах тӑрӑшса тӗпчекен
Виталий Григорьевич Родионов, кӳршӗри ялта ҫуралса ӳснӗ ученӑй.
Чӑваш патшалӑх университечӗн профессорӗ, филологи наукисен докторӗ ытла пуян килнӗ иккен аслӑ вӗрентекенӗн менелникне. Малтан
хӗрӳ сӑмах каларӗ:
— Ҫынна ӗҫсӗр пуҫне асӑну йӗрки те тытса тӑрать иккен, —
ӑслӑн ҫавӑрттарса пычё вӑл. — Паян ҫакӑнта пуҫтарӑнни ҫакна ҫирӗплетет. Ҫемен Элкер ҫинчен калаҫнӑ чух ӑна ҫитӗнтернӗ Кушлавӑш

тӑрӑхӗ пирки чарӑнса тӑмасӑр май ҫук. Элкер кунта ҫуралман пулсан,
урӑх ҫӗрте ҫуралман та пулӗччӗ. Илемлӗ тавралӑх, кӑмӑллӑ ҫыннисем
май панӑ ӑна пултарулӑха аталантарма. Эпӗ ҫапла шутлатӑп: литературӑра икӗ Элкер пур: пӗри — официаллӑ Элкер, тепри — кун кӗнекисенче юлни. Иккӗмӗшӗнче вӑл чӑваш халӑхӗшӗн, шӑпишӗн ҫунакан ҫын. Элкер пурнӑҫӗпе пултарулӑхӗ чӑваш идейи тавра иртнӗ. 1917
ҫултах вӑл чӑваш хӑйӗн чӗлхипе калаҫманнишӗн пӑшӑрханать. Ху
чӗлхӳне ан хурла, тет вӑл кашни чӑваша. Наци идейи тенӗрен, вӑл
утмӑлмӗш ҫулсен пуҫламӑшӗнче хайланӑ сӑвӑ йӗркисене аса илер:
Ӗҫленӗ хӗрӗх ҫул таран,
Чӑвашлӑха сунса чунтан.
Ҫакӑ унӑн пурнӑҫ тӗллевӗ пулнӑ. Ҫав чӑвашлӑхшӑнах ӑна
вӑтӑрмӗш ҫулсенче айӑплама пӑхнӑ, ун ҫинчен ҫӑхавсем ҫырнӑ. Вӑл
аллӑмӗш ҫулсенче «Хурапа шурӑ» повесть ҫырать. Ун пирки критиксем калаҫсах кайман. Мӗншӗн? Унта класс кӗрешӗвӗ ҫук. Унта —
чӑн-чӑн пурнӑҫ. Повеҫӗн тӗп шухӑшӗ — каш ни ҫыннӑн турӑ ҫырни
ПУР, унтан иргейместӗн тени. Анчах эпир хамӑр пурнӑҫа мӗнле илемлетме пултаратпӑр? Турӑ ҫырнипе килӗшӳллӗн, тасан ирттерме пултаратпӑр. Эппин, кашни ҫыннӑн турӑ ҫырнипе килӗшӳре пулмалла.
Эпир Элкер пултарулӑхӗ пирки тӗпчесе пӗлменнисем татах пур-ха.
Ҫак ӗҫсем кӗтеҫҫӗ пире, тӗпчевҫӗсене.
Тем вӑхӑтра Родионов хӑйсен ялӗсене уяв кӑщӑлне ҫавӑрчӗ. Хӑй
ҫырнӑ савӑнӑҫ юррине баян каласа хураҫырмалла янраттарчӗ.
Йӗпреҫ шӑпчӑкӗ Микулай Теветкел ӑслӑ шухӑшлӑ сӑввине шӑрантарчӗ. Элкере вӑл ачаран астӑвать. Район хаҫачӗ ҫумӗнчи литпӗрлешӳре чаплӑ поэт канашӗсене сахал мар пуҫа хывнӑ. Элкер йӗрне
поэзире те, прозӑра та ҫирӗп тытса пырать, Кушлавӑш тӑрӑхне кӑна
мар, Чӑваш ҫӗршывне те пултарулӑхра ҫӳле ҫӗклет. Ӑна курсассӑнах
эпӗ хамӑн пӗр кулӑша аса илетӗп:
«Хисеплӗ ят паракан Аслӑ кантур алӑкӗ умӗнче кӗтӳҫ пушши
пек икӗ вӑрӑм черет. Пӗр енчисем сӑвӑ сӑвӑрса, поэма пырши кумаҫҫӗ,
тепӗр енчисем калав-роман кӑрманӗнчен шыв юхтараҫҫӗ. Унта Н и
колай Теветкел ҫыравҫӑ ҫывхарать.
— «Чӑваш халӑх поэчӗ» пулас килсен, сӑмсуна ытлашши ан каҫӑрт, пурпӗрех пирӗнтен мала иртейместӗн, тӑр черете, — сӗнеҫҫӗ ӑна
хывӑх вӗҫтерекенсем.
— «Чӑваш халӑх писателӗ» ят та япӑхах мар, хисепрех, кутна
хӗстер кӑрман хыҫне, — кӑчӑк туртаҫҫӗ сӑмах купи купалакансем.
— Чӑваш халӑхӗ мана хӑйӗн хисеплӗ ятне черетсӗрех панӑ, — тет
те Теветкел, аллисене шарт! ҫупса ҫунатланать, тӳпери Элкер ҫӑлтӑр
ҫумне вӗҫсе хӑпарать.
Халран кайнӑ икӗ черечӗ те ун хыҫҫӑн сиксе пӑхать, анчах Аслӑ
кантур маччинчен ҫӳлерех вӗҫме М икул чӑваш поэчӗнни пек Турӑ

панӑ хӑватлӑ ҫунат нихӑшин те ҫук иккен. Ирӗксӗрех черет ҫитессе
кӗтме тивет».
Ура хурса пыракансем йӑшсан, хӑй вӑхӑчӗпе Теветкел те чӑваш
халӑх поэчӗсен ретне, анчах малтисен ретне, тӑрӗ-ха та...
Сӑмах калас текенсем татах та пулчӗҫ. Акӑ. Пы сӑк Упакассинче
ҫуралнӑ Игорь Юрьевич Миронов. Элкерпе пӗр урамран. Вӑл Чӑваш
Республикин эконом ика министерствине ертсе пырать, СССР На
ука академийӗн Экономика институгӗнче, Раҫҫей Федерацийӗн вӗрентӳпе экономика министерствисенче, РФ Правительствинче хуравлӑ
вырӑнсенче ӗҫленӗ. Философилле гарӑн шухӑшлӑ сӑмах каларӗ ентешӗсем умӗнче. Тулӗк., чӑвашла калаҫма манарах пырать пулас.
Унпа юнашар — Иӗпреҫ ялӗнче ҫуралнӑ Борис Михайлович Яков
лев. Кунти округран ӑна нумаях пулмасть Чӑваш Республики Аслӑ
Канашӗн депугатне суйларӗҫ. Вӑл йӗпреҫсемшӗн хаклӑ хӑна. Шупашкарги энергетика техникумӗнчен тата Чӑваш патшалӑх университетӗнчен вӗренсе тухнӑ, хуҫалӑхпа йӗркелӳ ӗҫӗнче приборсем тӑвакан заводран пуҫласа КП СС Чӑваш обкомӗ тата Республика аслӑ Канашё
таранах ӑнӑҫлӑ ӗҫленӗ, пултарулӑхӗпе ӳссе ҫитӗннӗ. Район экономикипе культурине аталантарас ӗҫре вӑл палӑрмалли пулӑшу кӳнӗ.
Чӑвашсен паллӑ поэчёсенчен пӗри Г. А. Ефимов та Йӗпреҫьенш ӗн асра юлнӑ ҫын. Георгий Андреевич ҫамрӑк чухне Йӗпреҫри
колхоз театрӗнче ӗҫленӗ. Пысӑк Упакассинче те ӑсталӑхне сахал мар
кӑтартнӑ. Театрпа ҫыхӑннӑ асаилӳ артист-поэтш ӑн сахал мар пулчӗ.
Хӑй Ш упашкарта Семен Элкерпе пултаруллӑ ӗҫлени, туслӑ пурӑнни
ҫинчен вӑл хумханса каласа пачӗ.
Туслӑ калаҫу майӗпен аслӑ кӗрекене куҫрӗ. Кунта та кашнин аса
илӳ сӑмахӗ чӗлхе ҫинчен каймарӗ.
Купӑс каласах, юрласах ӑсатрӗҫ пире упакассисем. Вӑрнара кӗрес
умён хырлӑхра Элкерпе пӗрле лартӑмӑр, Ш етмӗ тӑрӑхне ҫывхарсан,
Ю рий Сементер Элкерпе траксен юррине юрлас, терӗ. Ш упашкара
ҫитсен, Петр Семенович хӑйсен хваттерне туртрӗ. «Мӗнле-ха капла,
аттепе юнашар кӗреке хушшине лармасан», — терӗ те ҫамрӑк Элкер,
никам та хирӗҫлекен пулмарӗ. Ҫӗр ҫула ҫӗрӗпех паллӑ турӑмӑр вара.
Уҫҫӑн. Кӑмӑлтан.
2005 ҫул,
ҫууйӑхӗн 12-мӗшӗ.

Элкер сехечӗ ҫӗр хыҫҫӗн пиллӗк ҫапсан
Халӑх умне манӑн яланах ҫӗнӗ хайлавпа тухас килет, мӗншӗн
тесессӗн, ҫӗнӗ ҫынсене курнӑ май, вӗсемпе ҫӗнӗ шухӑшпа калаҫмалла-ҫке, вёсен умӗнче пӗрмай пӗр юрӑ юрламалла мар, вӗсене ҫывӑх,

кӑмӑллӑ, витӗмлӗ сӑмах ҫаптармалла. Ҫапла, Виталий Григорьевич
Родионов университетран шӑнкӑравласан, пуҫӑм сисмесӗрех Йӗпреҫ
еннелле сулӑнчӗ, тӑван вырӑнсем, ҫывӑх ҫынсем куҫ умӗнче вӗлтлетсе явӑнма пуҫларӗҫ. Ӗҫленӗ вӑхӑтра Мӑн Упакассинче мӗн чухлӗ пулнине астумастӑп, анчах та «Трудовик» колхоза кӗрекен ялсен ӗҫченӗсемпе калаҫнине, савӑннине ту тп а палӑртмата май ҫук пуль. Ҫывӑх
тӑванӗ те, шанчӑклӑ юлташӗ те, пархатарлӑ пуҫлӑхӗ те, ҫӗр ӗҫченӗ те
Элкер ялӗнче манӑн никамӑннинчен те нумайрах пуль тесе шухӑшланӑ эпӗ тахҫанах. Хураҫырма ачи ыранхи авточупу пирки пӗлтернӗ
хыҫҫӑн ҫав вӑхӑт туйӑмӗ чуна уҫса ячӗ. Пуҫра «Элкер ҫӗршывӗ» ятлӑ
сӑвӑ ҫуралчӗ:
Элкер тесен, чӑваш ҫыннийӗ
Сӑнанӑ анлӑ тӳпене
Йӑлкӑшакан ҫӑлтӑр ҫутийӗ
Паратьтесе мӑн телейне.
Элкер тесен, Упа кассийӗ
Татах мӑнаҫлӑн курӑнать,
Ҫуратнӑ шӑпчӑкӗн сассийӗ
Ялта паян та пурӑнать.
Элкер тесен, Илем картийё
Ытла та анлӑн сарӑлать
Чӑваш сӑмахӗн чӗр хуртийӗ
Пулса чечек пек ҫурӑлать.
Элкер тесен, кӗрлет хӑватлӑн
Поэт хайланӑ «Самана»,
«Вӑл вилёмсӗр» юлать сӑваплӑн
Килсен ҫӗн шуҫӑм таврана.
Элкер тесен, кунҫул чуппийӗ
Хӗн-хурлӑ пулнӑ, мӗн тӑван.
Паян Чакка пурнӑҫ хуҫийӗ,
Сӑнарлӑх паттӑрӗ — тӑван.
Элкер тесен, вун ик ял уйӗ
Пуян та кӑмӑллӑ кӗтес.
Янрать Ҫемен мучин уявӗ,
Ӑмӑртмалла туртар йӗтес.
1999 ҫулхи ҫу, 27.

Ирпе, 1999 ҫулхи ҫу уйӑхӗн 27-мӗшӗнче, Чӑваш патшалӑх университечӗн тӗп никӗсӗ умне, эпӗ пит хаваслӑн персе ҫитрӗм. Ӑслӑлӑх
ҫурчӗ умӗнче ӑслӑ чӑвашсем ушкӑншарӑн-ушкӑншарӑн халап ҫапса
тӑраҫҫӗ. Вӗсем хушшинче — Николай Александрович Петровский-Теветкел, Георгий Иосифович Федоров, Валентин Александрович Аб
рамов, Виктор Леонтьевич Немцев... Таса ӳт ҫинчи ӳпне ҫӑпан пек,
литературӑ ҫумҫаккийӗ, вӑрттӑн сутакан йӑпӑлти те вёсенчен юлман.
Чӑвашӑн тёп элкерҫи Родионов кӳршин менелникне малашне
кашни пилӗк ҫулта пӗрре чаплӑн паллӑ тӑватпӑр, тенӗччӗ. Ӗҫчен ентеш хӑйӗн сӑмахне ҫирӗп тыгать. Паянхи ҫулҫӳреве шӑпах вӑл палӑртнине пурнӑҫлас тӗллевпе йӗркеленӗ. Чӑваш филологийӗпе культури факультечӗн деканӗ хӑйсен автобусне ҫыртарса илнӗ, йӗпреҫсене
юрӑ-ташӑпа савӑнтарма «культурниксен» артисчӗсене те хӑйсенчен
хӑварман. Вёсен хӗрӳлӗхне чӑтаймасӑр, Вӑрнартан тухсан, ҫамрӑк хырлӑхра ушкӑнпа хӑпартланса, сӑмах-юмах пӑтти пӗҫерсе ҫирӗмӗр. Ун
хыҫҫӑн, чиперех манпа юнашар ларса пыракан Федоров профессор,
«ҫав хӗрсене кӑштах консультаци памалла-ха» тесе, сулахай питҫӑмарти ҫинчи пӗчӗк тур паллиллӗ чиперкке еннелле туртӑнчӗ. «Вӗрентекенпе вӗренекен хушшинче пуплемелли пӗтмест пуль ҫав», — тесе
шухӑшласа пытӑм вара ҫав хӗр куллипе пите ҫӑва-ҫӑва.
Родионов килсен кунта, Упакасси ҫӗнӗлле — ентешле сывлама
пуҫлать. Хӑйсен ялӗсем те капӑррӑн ушкӑнланса пынӑ. Виталий Гри
горьевич вӗсенчен уйрӑлма пӗлмест, Хаваслӑх тӗлпулӑвӗсенче калаҫмалли, ыйтса пӗлмелли, пӗлтермелли, шантарса сӑмах памалли вӗҫӗмсӗрех. Халӑхпа лӑк тулнӑ ял клубӗнче эпӗ те хамӑн хӗрсе ҫуралнӑ
сӑввӑма пӑхмасӑр каласа патӑм: «Элкер тесен...» М анӑн тата, Чӑваш
Республики писателӗсен Союзӗн правлени председателӗн ҫумӗ пулнӑ
май, хамӑрӑн ҫыравҫӑсен ячӗпе хӗрӳ салам валеҫмелле пулчӗ упакассисене. Василий Николаевич Еникова та алӑ тытрӑм. Самай туртӑннӑ
ял маҫтӑрӗ, пӳрт-ҫурт ӑсти. Пуҫласа эпӗ унпа 1967 ҫулта, совет влаҫне туса хунӑранпа ҫур ӗмӗр ҫитнӗ тӗле очерк хатӗрлеме пырсан, хӑйсен
типтерлӗ килӗнче паллашнӑччӗ. Хастар садгак-сапер, рота старшини
вӑрҫӑран Ленин, Хӗрлӗ Ҫӑлтӑр орденӗсем, икӗ «Мухтавшӑн» медаль
кӑкӑрӗ ҫине ҫакса таврӑнни питӗ тӗлӗнтернӗччӗ. Ара, паттӑрлӑхӗ пулнӑ
ҫав унӑн. Мирлӗ ӗҫре те вӑл тепӗр виҫӗ медаль илме тивӗҫрӗ. Наградӑсемшӗн темиҫе хугчен те саламланӑччӗ ӑна. Питӗ тараватлӑн, васкамасӑр, тулӑхлӑ юхтарса пырать вӑл калаҫӑвне. Семен Васильевичӑн
тӑван ҫӗрти кун-ҫулӗпе хӑпартланса паллаштарать. Эпӗ вара хамӑн
юратнӑ упакассисем иртнӗ вӑхӑтра мёнле пурӑннине тӗпӗ-йёрӗпе тенӗ
пекех пӗлсе юлатӑп.
Район, ял пуҫлӑхӗсем йӗркеленӗ савӑнӑҫ тӗлпулӑвӗ шупашкарсене яланах чунтан килӗшнӗ. Хальхи тӗлпулу вара уйрӑмах кӑмӑллӑ
ҫӳллӗ шайра иртрӗ пек туйӑнчӗ. Виталий Родионов «камантине» шут-

сӑрах хисепленӗшӗн пулчӗ пулмалла ку. Упакассин ватӑ улӑпӗ Кушлавӑш ҫӗрӗн ҫамрӑк улӑпне хӑй ытамне тӑванла йышӑнать. Унӑн пултаруллӑхне хӑйӗн вӑй-хӑвачёпе, ӑс-тӑн пуянлӑхӗпе пӗрешкел шайра
танлаштарса.
«Элкер сехечӗ тепре пиллӗк ҫапсассӑн, ҫурхи хӗвелпе пӗрле,
каллех эртеллешсе килӗпӗр», — ҫак шухӑшпа уйрӑлтӑмӑр эпир чӑваш
халӑх поэчӗпе, унӑн курӑмлӑ ентешӗсемпе ун чухне.
2005 ҫулхи
ҫууйӑхӗн 18-мӗшӗ.

Элкерҫӗсӗр ирттернӗ уяв
2004 ҫулхи ака уйӑхӗн вӗҫнелле писательсен союзне кӗмен пулсан, хальхинче эпӗ Элкер мучипе тӗл пулаймастӑмччӗ те пуль. Икӗ
вашнӑй писатель-профессионал Йӗпреҫе кайма хатӗрленеҫҫӗ. Пысӑк
Упакассине. «Мана илсе каймастӑр-и?» — тесе ыйтса пӑхрӑм та, вӗсем
пӗр-пӗрин куҫӗнчен ытарлӑн пӑхса илчӗҫ те, кӑшт тӑхтасан, пӗри
сӑмах хушрӗ: «Эсӗ те каяс шухӑшлӑ-ха апла унта...» Пирӗн пеккисемсӗр, ятарлӑ ушкӑн пухма хатӗрленнине туйрӑм-ха, ҫапах, ҫине
тӑрсах, аслӑ «профессионалсемпе» кайса курас терӗм хаклӑ ентешӗме.
Чаплӑ ҫыннӑмӑрӑн 110 ҫулхи уяв кӗрекинче Упакасси сӑрине тутанса
пӑхассӑмах килчӗ.
Шухӑшӑмпа эпӗ унта университет ачисемпе пӗрле каясшӑнччӗ.
Вӗсем транспорт ыйтӑвӗпе ҫыхланса ларнӑ курӑнать. И к мулкача
хӑваласа пӗрне те тьггайман тенӗ пек, шӑхӑрса тӑрса юласран та шиклентӗм, ирӗксӗрех вара «профессионалсем» ҫумне ҫыпҫӑнма тиврӗ.
Шупашкарти Ленин палӑкӗ ҫумӗнчен уйрӑлса вӑрӑм ҫул тьпрӑмӑр
кӑнтӑралла. Ятарлӑ автобусра — ЧР культурӑпа национальноҫсен ӗҫӗсен
министерствин, республикӑри наци библиотекин хуравлӑҫыннисем,
ЧР профессионал писательсен Союзӗн правлени председателӗн ҫумӗ
П.ВӐфанасьев, Г.А.Ефимов поэт тата Элкерӗн ҫывӑх тӑванӗсем. Унчченхи ҫулҫӳревсем пек ш автӗнчи мар. Пӗр-пӗринпе шӑкӑл-шӑкӑл
калаҫса пымалли ҫул пулчӗ. Ӑнлантӑм: нимле Теветкелсем те, Родионовсем те кирлех мар иккен паянхи ушкӑнра. Вӗсем пултарулӑх
эртелӗнче ҫуккишӗн хыпса ҫунаканах пулмарӗ. Хама хам ытлашши
ҫын вырӑнӗнчи пек туйса пытӑм.
Юрать манӑн вӑрӑм ҫула кӗскетмелли тахҫанхи юлташӑм тупӑнчӗ:
Владимир Иванович Немешкин. Унпа эпир хӑй вӑхӑтӗнче Компар
тии Чулхулари аслӑ шкулӗнче пӗрле вӗреннӗччӗ. Кайран вӑл Хӗрлӗ
Чутай райсовет ӗҫтовкомне чылай ҫул ӑнӑҫлӑ ертсе пычё, канӑва
тухсан та алӑ усса лармасть иккен, краевед, ҫав хушӑрах республик-

ӑри ветерансен юхӑмӗн активлӑ ҫӗмӗрттерӳҫи. Республика лапамӗнче
Элкер патне каякансем хушшинче ӑна курсассӑн, эпӗ малтанах
тӗлӗннӗччӗ-ха, «Мӗнле сӑлтавпа лекнӗ-ха ку ырӑ ҫыннӑм пирӗн ушкӑна», — тесе шутласа илтӗм. Сӑлтавӗ часах уҫӑлчӗ. Унӑн мӑнукӗпе
Элкер ачин, Петр Семеновичӑн ачи пӗрлешнӗ иккен. Йыш та хушӑннӑ.
Ватӑ Немешкин пукане пек пӗчӗк мӑнукне чӗрҫи ҫине лартсах ҫитерчӗ
мӑн аслашшӗн ялне. Унта Владимир Иванович питӗ интересленсе паллаш рӗ аслӑ поэтӑн ялӗпе, ял ҫыннисемпе, тӑхлачӑ-хӑтисен тӑванӗсемпе, халӑх умӗнче уҫҫӑн, кӑмӑллӑн калаҫрӗ.
Упакассисем пире маларахах кӗтнӗ иккен. Унчченхи йӑлапа эпир
хамӑра официаллӑ чинсем кӗтсе илеҫҫӗ пуль, тенӗччӗ. Ҫавӑнпа пуҫлӑхсене шыратпӑртӗп лапамра. Пире вара Семен Васильевичӑн йӑмӑкӗ
пӗтӗм Йӗпреҫ тӑрӑхӗ ячӗпе кӗтсе илчӗ. «Атьӑр шӳрпе ҫиме, кӑпӑклӑ
сӑра ӗҫме», — тесе вӑл чи малтан хӑйӗн тӑванӗсене ытакласа илчӗ,
унтан пире ӑшӑ аллине парса тухрӗ. Элкерсен йӑхӗнчи Владимир
Ильич Герасимов, унччен вал партком секретарёнче, ферма заведуюшийӗнче ӗҫлетчӗ, яланхиллех хӑна кётсе илмелли йёркепе пирёнпе
тёл пулчё.
Вӗсем ҫавӑтнипе эпир пуян кил-ҫурта ҫитсе кӗтӗмӗр. Пиччӗшӗн
ҫуралнӑ кунӗ ячӗпе йӑмӑкӗн упӑшки сысна пуснӑ. Килте ирех така
хуранӗпе шӳрпе пӗҫернӗ.
Анлӑ пӳрт ӑшчиккине эпир тултарсах лартрӑмӑр. Йӑмӑкӗ Семен
Васильевичӑн епле йӑрӑскер, сывлӑхлӑ, ӗҫлекен чипер хӗрарӑм.
Пӑхсан тинкеререх, каснӑ-лартнӑ пиччӗшӗн сӑнӗ. Калаҫӑвӗ те
унӑнни майлах, ҫемҫен, типтерлӗн тухаҫҫӗ сӑмахӗсем. Ҫаврӑнӑҫулӑхӗ
тата мӗнлерех. Хӑнасене сӑрине те, сӑмакунне те, каҫуннӑй эрехне те
питӗ меллӗн ӗҫтерме пӗлет. «Мана халь аташма юрамасть-ха», — текелесе калаҫакан Ефимов та чӑтаймарӗ, «тусӑм ячӗпе» тесе, шуррине
стаканӗпех пушатса пачӗ. Чӗлхи тата ытларах уҫӑлса пынӑ май, Геор
гий Андреевич иртнине аса илме пуҫларӗ.
— Писательсен Союзёнче пирӗн, Атӑл хӗрринчи ҫуртра, иксӗмӗрӗн
пӗр сӗтел пурччӗ. Пёр енчи сунтӑхӗнче — Ҫеменӗн ӗҫ хучӗсемччӗ,
тепринче — манӑнччӗ. Хирӗҫ те ларса пӑхнӑ, черетленсе те ӗҫленӗ.
Ҫав туслӑх сӗтелӗ хушшинче ларнӑ пекех туятӑп эпӗ паян сирӗн хӑна
сӗтелӗ хушшинче. Тавах сире ырӑ кӑмӑлшӑн, — тесе вӑл Семен Васильевичӑн йӑмӑкӗпе тата Петӗр ывӑлёпе сӑра куркине шаклаттарчӗ.
Апат хыҫҫӑн мухтав вӑхӑчӗ пуҫланчӗ. Яланхи йӑлапа мӑн ушкӑн
Элкерсен тӗп килӗ еннелле хӑпарчӗ. Траккассинче ҫуралнӑ, ӳснӗ паллӑ
сӑвӑҫ. Пӳрт умӗнчи палӑк сӑнарӗ чӗрӗлсе пире хирӗҫ утса пынӑнах,
кашнине алӑ парса саламланӑнах, кӗреке хушшине чӗннӗ пекех туйӑнчӗ.
Вӑтам шкул картишӗнче те вӑл бронза палӑкӗнчен чӗрӗ ҫын пулса
пирӗнпе юнашар ытакланса тӑнӑ пекех пулса кайрӗ савӑнӑҫ самантӗнче. Эпир ӑна ҫурхи чечек ҫыххисем тыттартӑмӑр. Хӑйпе хавасланса,

ҫунатланса калаҫрӑмар пек. Музей пӳлӗмӗсем тӑрӑх та вӑл хӑй кӑгартса ҫӳрет пек, парнеленӗ пирӗн кӗнекесене уҫа-уҫа хупать пек. Сасси
ҫеҫ илтӗнмест. Ун вырӑнне кӗҫӗн ывӑлӗ калать: «Атте сӑнарне тасан
упранӑшӑн, унӑн еткерлӗхне ҫухалма паманшӑн сире чун-чӗререн
тав сӑмахӗ калатӑп», — тет Петр Семенович. — Ял атте сывлӑшӗпех
сывлать. Ҫакӑ савӑнтармаллипех савӑнтарать пире кашнинех кашнинчех, Упакассине килсессӗн».
Вӑтам шкул ҫуртӗнче ҫар мухтавӗн музейне уҫнӑ вӑхӑтра эпӗ
пухӑннӑ ҫынсене тепӗр хут пӑхса ҫаврӑнтӑм, хамӑн авалхи паллаканӑма Еникова шырарӑм. «Василий Николаевич ҫуккӑ-ҫке...» теме
ӗлкӗреймерӗм, мана Герасимов хурлӑхлӑ хыпар пӗлтерчӗ: «Нумаях
пулмасть пытартӑмӑр ӑна». Ячӗ ҫеҫ юлнӑ паттӑрӑн, С. В. Элкерпе
Пысӑк Упакассин ытти мухтавлӑ ывӑл-хӗрӗн ы рӑячӗ мӑнаҫлӑн курӑнать музейра, халӑх асӗнче пурӑнать.
Мӗн авалтан библиотека вӑл кӗнеке, хаҫат-журнал пуххисен пуянлӑхӗ пулнӑ. Ҫӗнӗ самана ӑна та ҫӗнӗ сӑн, ҫӗнӗ пулӑм кӗртнӗ. Электронлӑ тӗлӗнтермӗшпе халӗ пӗтӗм тӗнчепе ҫыхӑнса, тӗнче культурин
аталанӑвӗпе ниҫта тухмасӑрах паллашма пулать. Республикипех моделлӗ библиотекӑсем уҫӑлаҫҫӗ. «Тӗслӗх библиотеки» текен ҫӗнӗлӗх
паян Пысӑк Упакассине те ҫитрӗ. Парнесем, тӗрлӗ тӗслӗ кӑтартакан
мӑн телевизор таранах, пачӗҫ библиотекӑна. Компьютер пулӑшнипе,
ял пурнӑҫӗ ҫинчен ӳкернӗ фильма пӑхрӗҫ. Пурнӑҫ аталанӑвӗнче тӑван
чӗлхе, чӑваш сӑмахӗ ан ҫухалса кайтӑрччӗ ҫеҫ ку «модельсемпе». Эл
кер те хӑйӗн ятлӑ ҫӑлтӑрӗ пекех ялкӑштӑрччӗ чӑваш халӑхӗн чунчӗрине ӑшӑтса.
Каллех пире Элкер тӑванӗсем ҫула ӑсатрӗҫ.
Ш упашкарта Родионова тӗл пултӑм. Упакассине мӗнле кайса
килни ҫинчен каласа парас тесе ҫӑвара уҫнӑччӗ ҫеҫ, вӑл мана, аллине
ласт сулса, чарса лартрӗ:
— Манран ытла нимле «профессионал» та Элкере тӗплӗн, тарӑннӑн
пӗлмест. Ячӗшӗн, «галочкӑшӑн» кӑна тӗл пулмалла мар унпа. Пурне
те чунран йышӑнмасть вӑл. Каласа пачӗҫ мана...
Писательсен Союзӗнче ӗҫлекенсем хӑйне Элкер юбилейне илсе
кайманшӑн кӳренмесӗр епле чӑттӑр-ха вӑл — чӑвашӑн тӗп элкерҫи?
Упакассинче ҫав кун кама куратӑн, ҫавӑ: «Родионов ма килмен
тата?», «Родионова эпирчунтан кӗтеттӗмӗрччё», «Виталий Григорьевичсӑр епле-ха капла...» «Ах, чӗререн калаҫаттӑмӑр...» тесе ыйтнисем
ҫине хуравласа ӗлкӗреймерӗм.
Теветкел Микулайӗ те хӑйне пӑрса хӑварнӑшӑн хытах кӳреннӗ.
Питӗ ятлаҫрӗ.
Мӗн тӑвӑн ӗнтӗ, уяв тени уявлах иртрӗ, анчах... Кушлавӑш
тӑрӑхӗнчи вӑйлӑ та талантлӑ писательсемсӗр, Элкер тымарӗн чӗрӗ
хунавӗсемсӗр.

Эпӗ вара хамӑн пуҫра ҫуралнӑ сӑвӑ йӗркисемпе хама хам лӑплантартӑм:
Йӗпреҫ вӑрманӗ, эс сип-симӗс, анлӑ,
Хӗвеллӗ тухӑҫран инҫе анат таран,
Тӗнче кӑрманӗ, эс пуян, ытамлӑ,
Хӗрӳллӗ пурнӑҫпа ҫиҫсе тӑран.
Йӗпреҫ кӗтесӗ, эс ытла асамлӑ,
Чӑваш йӑхне авалтанпа упран,
Тӗнче картийӗ ӑшӗнчи ҫӗр халӑх
Ҫемйи йышне вӑйлантарса пыран.
Йӗпреҫ ҫӗршывӗ, эс вутра та ҫуннӑ,
Тӑшман килсен ҫӗн пурнӑҫа ватма.
Тӗнче хӑвачӗ пулнӑ иккен санӑн
Хура эшкер ҫулне пулсе лартма.
Йӗпреҫ кӗтесӗ, эсӗ — мӑн тӑванлӑх,
Епле манайӑн сиплӗ ҫӑлкуҫа.
Тӗнче картинӗ — хурӑнлӑх, юманлӑх,
Сӑнарлӑн, паттӑр курӑнан куҫа.
Йӗпреҫ ҫыннийӗ, эсӗ ҫил-ҫунатлӑ,
Чапна кӑтартрӑн вӑрҫӑра, ӗҫре,
Тӗнче юррийӗ шӑратан уҫ саслӑн,
Ытакланса ларса кёрекере.
Йӗпреҫ телейӗ, эс — манра, санра та,
Ҫӗнсе туптаннӑ ҫутӑ ӑраскал.
Тӗнче паллийӗ илнӗ ҫич ютра та,
Кӗрешӳре нихҫан чакман вӑй-хал.
2005 ҫулхи
ҫууйӑхӗн 19-мӗшӗ

ИЛЕМ ҪӐЛТӐРӖ

Чун сӑнарӗн уйӗнче
Илемлӗх вӑл — пурнӑҫ.

Халӑх каларӗшӗнчен
— Анне, эпӗ килтӗм... Аванах-и?
Ӑшран ӑшӑнса тухакан ҫемҫе сасӑ ӑмӑртса юрлакан кайӑксен
сассипе сывлӑша хутӑшса каять.
Тутӑрне тирпейлӗ ҫыхнӑ, кӑмӑллӑ пит-куҫлӑ, уҫӑ чунлӑ ватӑ
хӗрарӑм йӑмра ҫулҫисем витӗр ӳкекен хӗвел шевлипе ҫӑвӑнса умри
ҫывӑх ҫын ҫине чӗрӗлӗх хӗлхемӗ сапалать.
— Час килеймерӗм, анне, каҫар...
Хӑйне пуҫран ачашланине туйнӑ пекех, хӗрарӑм ӑна ачашлӑх
техӗмӗпе йӑпатать.
Ывӑлӗ амӑшӗпе сӑмах вӗҫҫӗн калаҫать. Амӑшӗ ывӑлӗпе сасӑсӑр
калаҫать. Вилтӑпри ҫийӗн ҫӗкленнӗ амӑшӗн сӑнарӗ чӗрӗ пекех. Ывӑлӗ
ӑна тимӗртен шӑратса илемлетнӗ, хӑйӗн ӑсталӑхӗпе чӗрӗ чун кӗртнӗ.
Амӑшӗ те ӑна ҫитмӗл пӗр ҫул каялла ҫут тӗнче кӑтартнӑ. Ывӑлӗ те
амӑш не, ӗмӗр палӑкӗ вырӑнне, вилӗмсӗр туса хӑварчӗ. Ҫавна пула
амӑшӗн сӑнарӗ чӑтуллӑ чӑваш хӗрарӑмӗн пурнӑҫ кунҫулӗн тӗкӗрӗ —
пурнӑҫ илемӗ пулса юлчӗ. А ксаринкасси масарӗн илем кӗтесӗ вӑл
халӗ ҫав чӗрӗ палӑк. Ун умӗнчен таврари нумай-нумай ҫын тарӑн
шухӑшлӑн, ытарлӑ туйӑмлӑн пӑхса иртет. Тунсӑхпа хурлӑх мар, ырӑ
туйӑм палли ҫутатать Ҫатракассинчи Самарин Элекҫи арӑмӗн сӑнпичӗ. Курма килнӗ, чунтан калаҫма унпа юнашар ларнӑ аслӑ ачи
А ркаш кӑ палӑк ҫине пӗрре амӑшӗ ҫине пӑхнӑ пек, тепре тӗнче
илемӗ ҫине тинкернӗ пек хӑпаргланса пӑхать. Ӳнерҫӗ чунӗ, вилӗмсӗр
икӗ хӑвата пӗрлештерсе, уйрӑлми ҫыхӑнуллӑ сӑнарпа — амӑшӗпе —
калаҫать:
— Анне, мӑнуксем пурте сывах. Хама та ватлӑх пуса пуҫларӗ.
Хамӑн та мӑнуксем вуннӑран иртрӗҫ ӗнтӗ. М ӑнуксен ачисене те
куртӑм. Пуринчен те тӑванла пысӑк, ӑшӑ салам илсе килтӗм. Лайӑх
юл, юратнӑ анне...
Ура ҫине ҫӗкленсен те утӑм малалла тӑваймарӗ Аркадий Алексе
евич. Варкӑшса выляса килнӗ уҫӑ ҫил кӑвакарнӑ ҫӳҫне пайӑрканпайӑркан вӗлкӗштернӗ самантра ӑна амӑшӗ пуҫран ачашланӑ пекех
туйӑнчӗ. Вӑл скульптурӑри тимӗр куҫра унӑн ҫырӑ тӗслӗ ӑшӑ хӗлхемлӗ
куҫне курчӗ, тимӗр туга хӗррисенче хӑйне пӗчӗк чухне чуптунӑ ачаш
тутан сӗтеклӗ тутине туйрӗ...
Пурнӑҫ карри уҫӑлса пынӑ май, Самарин куҫӗ умне ачалӑхри чи
асра юлнӑ ӳкерчӗксем туха-туха тӑчӗҫ.

Акӑ вӗсем улӑхра, выртмара. Лашасем тулхӑра-тулхӑра сӗтеклӗ
курӑка капӑртаттараҫҫӗ. Ы йхӑтаҫта вӗҫнӗ. Анлӑ уҫлӑх тӗнчи ухмаха
кӑларать. Уйӑхӗ хуллен куҫать. Йӑрр та йӑрр юхакан, ушкӑнӑн-ушкӑнӑн
кӗпӗрленсе йӑлтӑртатакан ҫӑлтӑрсем пуҫ тӳпинчен ҫӳлерех те тӗнче
ӑнланмалла мар йӑшӑлтатнине систереҫҫӗ. Микихвер аслашшӗ, тӳпенелле янахне каҫӑртса, калать:
— Тӗнчере мӗн чухлӗ ҫын — ҫавӑн чухлӗ ҫӑлтӑр. Кашни ҫыннӑн
хӑйӗн ҫӑлтӑрӗ пур.
— Чӑнах-и? М ан та пур-ши?
— Чӑнах, ачам. Сан та пур ҫӑлтӑру. Ман та.
— Хӑшӗ-ши вӑл?
— Хӑшӗ хӑвна ҫывӑхрах, хӑшӗ хӑвӑншӑн ҫутӑрах — ҫавӑ. Ш ыра
ӑна, тӗнче аслӑ. Уйӑх ҫумӗнче ҫеҫ ан шыра.
— Мӗншӗн, асатте?
— Ҫӑлтӑр уйӑх ҫумне пырсан, ялта ҫын вилет, тет.
Аслашшӗ калани тӗл килчӗ-ш и, мӗн инкекӗ пулчӗ, анчах кӗҫех
Самаринсен килне хуйхӑ татӑлса анчӗ: ашшӗ сарӑмсӑр вилсе кайрӗ.
Амӑшӗ пилӗк ачапа тӑлӑха тӑрса юлчӗ. Чи асли — Аркашкӑ.
Асаилӳри тепӗр ӳкерчӗкӗ пит-куҫа хаваслӑх паллипе ҫутатрӗ.
Сӗнтӗрвӑрринчи курӑс склачӗсене хураллакан М икихвер аслашшӗ
Аркашкӑпа пӗрле куршӗ ялта — Кечкейра. Ҫунса кайнӑ чиркӳ ҫуртне кирпӗчрен купаланӑ. Аякран килнӗ турӑш ӑстисем унӑн ӑшчикне илемлетеҫҫӗ. Ватӑ ҫынпа ача вёсен асамлӑ сӑрӑран шӑранса тухакан ҫветуйӗсене ӑмсанса, ҫӑвар карсах сӑнаҫҫӗ.
— Пирӗн сӑна та ӳкерсе памӑр-ши? — ыйтать аслашшӗ.
— Хакла ларать, старик. Тӳлеме ӗнӳ хакӗ те ҫитеймӗ, — кулать
вӗсенчен пӗри.
— Ан кулян, асатте, — чиркӳрен тухсан, лӑплантарать ӑна Аркаш кӑ. — Сан сӑнна эп пурпӗр хам ӳкеретӗп.
Микихвер мӑнукне тӑрмаланчӑк ҫӳҫӗнчен шӑлса илет:
— Ш анӑҫ пур-ха апла ман. Санра темле асамлӑх палли курӑнать. Тетте тума та, сӑрлама-каскалама га ӑнкаратӑн. Анчах пӗлӳ
ҫитмест пире — пӗлӳ. Ман хамӑн та тем те ӳкерес килетчё. Шухӑшӑмӗмӗтӗм ҫунса кӗлленчӗ. Сӳнчӗ ҫӑлтӑрӑм. Авӑ, тӗксӗммӗн ҫеҫ мӗлтлетет. Эс, ачам, вӗрен. Сире валли халь ҫутӑ ҫул уҫӑлчӗ.
Акӑ тата кукашшӗсем патне хӑнана кайни аса килчӗ. Куславкка
енчи Кутемере лаш апа ҫитсен вёсен яланах савӑк вӑхӑт пуҫланать.
Илле куккӑшӗпе пӗртӑван Микулайӑн Хусанта вӗренекен Петӗр ятлӑ
ывӑлӗ курма килнӗ-мӗн. Пысӑк хулара пурӑнаканскер вӑл шӗвӗрккесене сӗрме купӑс каласа тӗлӗнтерет: юрлаттарать, ташлатгарать. Осиповсем типтерлӗ, сӑпай, илемлӗ чун-чӗреллӗ ҫынсем. Аркашкӑн та
чунӗ ҫав тӗнченеллех талпӑнса туртӑнать. Ӑста тухтӑрпа, паллӑ ҫыравҫӑ-драматургпа вӑл мӗн виличченех тӑванлӑх туйӑмӗпе хӑпартланчӗ.

Ялти пуҫламӑш шкулта вӗренекенсем лартнӑ спекгакльте Аркашкӑ Самарин суккӑр ача рольне вылять. Сцена ҫинче пӗрремӗш
утӑм тӑвать вӑл.
Вӑтӑрмӗш ҫул... Ҫатракассинче те уйрӑм хуҫалӑхсене пӗр ҫёре
пӗрлештереҫҫӗ. Аркашсем колхоза лашапа, ӗнепе кӗреҫҫё.
1934 ҫулхине Улатӑрта ӳкерӳҫёсемпе гравюра ӑстисен шкулӗ
уҫӑлать. Вунтӑватӑ чӑваш ачипе пёрле вунпиллӗкри Слмарин та илемлӗх
тӗнчине кӗмелли алӑк хӑлӑпне ярса тытать.
Ачалӑх вырӑс хулинче хыҫала тӑрса юлать.
Аркадий Алексеевич, амӑшӗн ыйтуллӑ куҫӗнчен тепёр хут
тунсӑхлӑн пӑхса илнӗ хыҫҫӑн, пуҫне усса хуллен утса каять, масартан уя тухать. Ҫула май ҫамрӑклӑхне аса илсе пырать.
Микихвер аслашшӗ чёртнӗ хӗлхеме ҫамрӑк Аркаш ӑшёнче илемлӗх
шкулӗнчи вӗрентекенсем ҫулӑмлантарса ячёҫ. Быков, Тагаев-Сурбан. Сверчков тата ытти художниксем вӗрсе ялкӑштарнӑ ӑсталӑх
вучахӗ ӑна халӗ те ӑшӑтса, пӗҫертсе тӑрать.
Канашри пёрремӗш номерлё вӑтам шкул. Сӑнарлӑ искусствӑна
вӗрентекен Аркадий Алексеевич Самарин пуҫласа урок ирттерет. Эх,
аслашшё итлесе ларас пулсанччё партгӑ хушшинче! Мӑнукён ҫӑлтӑрӗ
епле ҫуталнине курас пулсанччё! Анчах Самарин Микихверӗ ҫуккӑ
ёнтӗ. Унӑн ҫӑлтӑрё ҫӳл тӳпере сӳннё. Ячӗ ҫеҫ юлнӑ ҫёр ҫинче. Ӳкерчӗӳкерчех унӑн сӑнне каярахпа мӑнукӗ. Турӑш сӑрлакана мён тери
ӳкерттерес килнӗччӗ унӑн. Халӗ несёл тымарӗн сӑнарӗ ӗмёрлёхех юлчё
мӑнукён ёҫбнче.
Учитель кӑна мар, инспектор та, артист та, художник та пулса
курчё Самарин вӑрҫӑччен. Республикӑри Министрсен Канашӗ ҫумӗнче сӑнарлӑ искусство енӗпе ӗҫлекен управлени пурччё. Пёр хушӑ
ҫавӑнта патшалӑх ёҫне турӗ. Патӑрьелӗнче колхоз театрӗ уҫӑлсан,
унта куҫса кайрӗ.
Патӑрьеле аса илсенех, унӑн амӑшӗпе калаҫса ыраттарнӑ чӗри
ҫёнёрен чиксе килчӗ. Амӑшён сӑнарӗ ҫумне арӑмӗн сӑнарӗ йӑпшӑнса
тухрӗ. Хӑйӗн ёҫӗсен сӑнӳкерчёк пуххинче те вӗсем иккӗшё хирехирӗҫ пӑхса лараҫҫӗ, пӗр чӗре суранё вырӑнӗнчех ӑша ҫунтараҫҫӗ.
Колхоз театрӗ ял-ял тӑрӑх спектакльсем кӑтартса ҫӳрет. Труппа
Первомайскине ҫитрӗ. Шӑпах вӑл вӑхӑтра шкулсенчи пултарулӑх
ушкӑнӗсен тупӑшӑвӗ пыратчӗ. Театр художникӗ татаартисчӗ Арка
дий Самарин та юлташӗсемпе пӗрле концерт курать. Темшён-ҫке ӑна
сцена ҫинче илем ӑсталӑхне кӑтартакан пӗр чипер хӑй ҫине ҫеҫ пӑхнӑн,
хӑйпе кӑна вӑрттӑн калаҫнӑн туйӑнать. Каччӑ та, ирӗк ыйтнӑ пекех,
шухӑш-ёмӗчёпе вӑтам пӳллё ҫав йӑрӑс пикен кӑтра хумлӑ вӑрӑм ҫӳҫёпе
выляса йӑпанать, унӑн куллипе кулать, кёлеткинчи кашни хусканӑвӗпе чунтан каҫса кайса киленет.

Сисрӗ-ши чиперкке ҫакнашкал асамлӑх вылявне, анчах каярахпа, ташӑсем пуҫлансан, иккӗш ӗ пӗр мӑшӑра лексен, вӑл, йӗкӗт хулпуҫҫийӗ ҫине аллине хурса ун кӗлеткине хӗрнӗ хурҫӑ перӗннӗ пек
пӗҫертсе ячӗ, ӑслӑн пӑхакан пысӑк та тарӑн куҫӗпе хӑй ҫумне уйрӑлми пӑталарӗ, ҫӳҫ пайӑркипе питӗнчен ҫепӗҫҫӗн сӗртӗнтерсе, чӗре
патне ҫитиччен асран кайми йӗр хӑварчӗ.
Вальс кӗввине уҫӑмлӑ сасӑпа пуянлатса хӗр ҫинҫен кулса ярать
те, ҫӑмӑллӑн ҫаврӑнса, ушкӑн хӗррине тухать, таш ланӑ май, хӑйпе
паллаштарать: «Галина Петровна». Унтан, тепӗр ҫаврӑм тӑвать те,
хушаматне асӑнать: « «Барашевская». Ҫаврӑнса алӑктӗлне ҫитет те:
«Царицын енчен эпӗ, чӑваш ачисене истори вӗрентме янӑскер», —
тет ҫепӗҫҫӗн чӗвӗлтетсе. Аркадий хӑй камне калать.
Аслӑ Атӑл хӗрӗпе каччи ҫапла, ӑнсӑртран паллашса, пӗр юхӑма,
ҫутҫанталӑк юхӑмне, алла-аллӑн тытӑнса куҫаҫҫӗ. Тӗнче саккунӗпе,
хӗрӗхмӗш ҫулта, ҫӗнӗ ҫемье ҫуралать. Хӑй вӑхӑчӗпе ҫынсенни пекех
вёсен хушшинче те виҫҫӗмӗшӗ тупӑнать. Ачашшӑн Лера-Валерия
тесе йӑпанаҫҫӗ Самаринсем хӑйсем пӗрремӗш пепкипе. Савӑнӑҫӗ ҫеҫ
нумая тӑсӑлмасть. Ҫӗршыв ҫийӗн аслати кӗрлеме, хуласемпе ялсене
аҫа ҫапса ҫунтарма тытӑнать. Тӑван ҫӗр-анне хӳтлӗх ыйтса макӑрать.
Фашизм аҫтахине алла хӗҫпе пӑшал тытмасӑр касса ваклама, вӗлерсе тёп тума май ҫук. Унсӑрӑн вӑл хӑй пирӗн халӑхсен пуҫне касать.
«Ҫӗклен, анлӑ ҫӗршывӑм, кар тӑр хаяр вӑрҫа...» Хумхантарса чӗнет,
хушать хӑватлӑ юрӑ кашни совет ҫыннине.
Аркадий Самарин арӑмӗпе хӗрачине Ҫатракассине килсе ярать.
Амӑшӗ патӗнче п илӗк ҫул пурӑнаҫҫӗ вӗсем. О льга И льи н и чн а —
колхозри чи ӗҫчен те паттӑр хӗрарӑмсенчен пӗри. Уй ӗҫне те хастар хутш ӑннӑ. Ёне пӑхса, сӗт суса С ӗнтӗрвӑрри районӗпе чапа
тухнӑ. Галина П етровна шкулта ачасене вӗрентнӗ. Аркадий А лек
сеевич...
Вӑрҫӑ тухсанах тӑхӑннӑ салтак тумне хӗрӗх улттӑмӗш ҫулчченех
хывман. Иккӗмӗш Белорус фрончӗн стрелоксен 108-мӗш дивизийӗн
артиллери чаҫӗнчи Самарин связист Пысӑк Ҫӗнтерӗве Хӗрлӗ Ҫӑлтӑр,
Тӑван ҫӗршыв Аслӑ вӑрҫин иккӗмӗш степень орденӗсемпе тата «Ҫапӑҫура палӑрнӑшӑн» икӗ медальпе кӗтсе илет. 1945 ҫулхи ҫӗртме уйӑхӗн
24-мӗшӗнче Мускавра Ҫӗнтерӳ парадӗнче Хӗрлӗ площадь чулӗсем
тӑрӑх хӑюллӑ салтак утӑмӗсемпе хастаррӑн утса тухать.
Ҫав паллӑ кун, ҫав хӑпартлануллӑ самант хӑвачӗ ватӑ салтак кӗлеткине халӗ те вӑй кӗртсе хытарать, вара вӑл хӑй сисмесӗрех тӳрленет,
ӑшри марш кӗввипе урисене ҫӳлерех ҫӗклесе вӑрӑмраххӑн, уҫӑмлӑраххӑн утса каять. Фронтра пӗрле пулнӑ, вӑрҫӑ хирӗсенче ҫухатнӑ
тусӗсем куҫ умӗнчен вӗлтлетсе иртеҫҫӗ. Вӑл вӗсене асра кӑна тытмасть, тӑватӑ юнлӑ-вилӗмлӗ ҫулталӑк хушшинче сӑрласа хӑварма
ӗлкӗрнӗ эскизсенче, ӳкерчӗксенче, вӑрҫӑ чарӑннӑранпах ҫине тӑрса

ӳкерекен портретсемпе картинӑсенче чӗртсе пырать. Парад хыҫҫӑн
тунӑ автопортречӗ те унӑн ҫав стройрах — ҫав ӑшрах. Салтак йышӗнче — пӑшаллӑ ҫыннӑн вилӗмсӗр сӑнарӗн йышӗнче.
Пуҫ тӳпинче хӗвел чӑтма ҫук ҫунтарать. Таврара ӑрша вылять.
Марш кӗвви тӑрисен юрри-кӗввипе хутӑшса каять. Атӑл енчен хӑпаракан ҫамрӑк хӗрсем ҫул кукӑрӗнчен сиксе тухрӗҫ. Выляса-кулса вӗсем
сывлӑша ҫӗклентерчӗҫ, ватӑ ҫынна ҫамрӑклӑх хумӗпе сапса уҫӑлтарчӗҫ,
урӑх шухӑш тӗнчине кӗртсе ячӗҫ.
Ҫак урапа ҫулех вӗт. Ҫак ҫулпах утатчӗ вӑл хӗрӗх улттӑмӗш ҫулта
та. Салтак тумне хывнӑччӗ. Амӑшӗпе, арӑмӗпе чунтан калаҫса, хӗрачипе выляса киленнӗччӗ. Вӑрмана кайма тухнӑччӗ. Мӗн пӗчӗкрен
йывӑҫран каскаласа ҫын кӗлетки тума, ӑсталама хӑнӑхнӑскер, вӑл
пуҫра капланнӑ сӑнарлӑ шухӑшсен илемне ҫиеле кӑларас ӗмӗтпе миҫе
ҫул асапланса пурӑнчӗ. Ҫарта чухне унпа аппаланма май килменччӗ.
Вӑрман хуралҫипе калаҫса, хӑйне майлӑ йывӑҫ суйласа илесшӗнччӗ.
Сиксе тухрӗҫ ыраш пуссинчен ун чухне те ҫакнашкал хӗрсем.
Тульккӑш, кусенчен чылай уйрӑмрахчӗ вӗсем. Хальхисен кӗлетки те
чӑп-чӑмӑр, тумӗ те пит капӑр, кӑмӑлӗ те чурӑсрах. Пӑхмарӗҫ те вӗт
ҫулпа пӗччен пыракан ватӑ ҫын ҫине, сӑмах та чӗнмерӗҫ. Вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи хӗрсем ырханрахчӗ, кивелнӗ, саплӑклӑ кӗпепеччӗ, ҫаруранччӗ...
Чӗлхи вара... тӑванрахчӗ, ырӑрахчӗ, кӑмӑллӑрахчӗ. Вӗсенчен пӗри,
ҫӳлӗреххи, аслӑраххи пулас, вичкӗн куҫлӑраххи, — пуринчен те ыт
ларах кӑмӑллӑн пӑхать. «Ку — пирён бригадир, пичче, ку вара —
пирён уй», — тесе пёлтерчё те ун ҫумӗнче тӑракан лутрарах хёрё,
малалла чупса кайрё. Ыттисем ун хыҫҫӑнах тапса сикрӗҫ.
Ёнерхи салтак ял хӗрӗсене курӑнми пуличченех ӑсатса ячё, ун
хыҫҫӑн тулли ыраш пучахне ывӑҫа хурса шухӑшларӗ: «Акӑ камсем
ҫӑкӑр ҫитернӗ пире вӑрҫӑра. Акӑ камсен черченкӗ ури ҫинче тытӑнса
тӑнӑ пирӗн ҫӗршыв пурнӑҫпа вилӗм умӗнчи шӑпа ҫулӗсенче. Чи лайӑх
йывӑҫран маҫтӑрлас ҫӑкӑр хӗрӗн, ҫӗр пикин вилӗмсӗр сӑнарне».
Ҫутҫанталӑк йывӑҫа капӑр ӳстерет. Этем унратӗрлӗ хитре ӳкерчӗк
курма, унӑн туратгисемпе тымарӗсенчен ҫав тери чаплӑ эреш, сӑнарлӑ
япала майлаштарма пултарать. Анчах та, касса тураттисенчен иртнӗ
хыҫҫӑн, йывӑҫран яка вулӑ ҫеҫ тӑрса юлать. Ҫав каскара художник
хӑйӗн пулас скульптурин сӑнлӑхне курса палӑртать. Ӑна касать, савалать, якатать. Унпа пуплет, хирӗлет, ҫураҫать, ӑна хӑйӗн пултарулӑх сӗткенӗпе шӑварса чӗртет, унран тӗнчепе калаҫакан вилӗмсӗр
сӑнар ҫуратать.
Куҫа ҫапӑнса чӗрене кӗрсе юлна ял хӗрӗн, уй-хир бригадирӗн
сӑн-пичӗ те ҫавӑн пекех питӗ тертлӗ тухса пычӗ куҫ умне. Аркадий
Александровичӑн чунне самаях лӑскарӗ вӑл. Хёрарӑма ача ҫуратматем
пекех йывӑр пуль те, ӑсталӑх ҫыннине те йывӑҫран чунлӑ сӑнар
ҫуратма ҫӑмӑлах мар иккен.

Акӑ вӑл, хӑюллӑн малалла тинкернӗ чӑваш пики, ҫӗр ҫинче ҫирбп
тӑрать. Ҫара урисене сӗртӗнсе, чбркуҫҫирен ҫӳлерех туртӑнса ҫӗкленнб кӗпи ҫумӗпе пӗр тӑплӑм ыраш явӑнса хӑпарать. Хӗр хӑй ӳстернӗ
тырӑ пучахбсене тӑпӑлккан мӑкӑрӑлса тӑракан сулахай чӗччи, чбри
ҫумне ҫупӑрласатытнӑ. Ҫӗр сӗткенӗпе хӗрарӑм сбчӗ пӗрлешсе пурнӑҫа
малалла аталантарса ямалли чӗрӗ ҫӑлкуҫ пек курӑнать йывӑҫран касса
илемлетнӗ хёр кблетки. Пурнӑҫ ҫӑкӑрӗн уйӗнчи ёмӗр-бмӗр чӗрс те
тутлӑхлӑ сӑнар ҫакӑ «Бригадир» ятлӑ скульптура. Художник унра ҫав
палламан хӗрӗн хӗрӳ сӑнарне те, арӑмӗн ҫамрӑк чухнехи юрату
хӗмлбхне те пӗр ытама пуҫтарнӑ. Ҫавӑнпах пуль сӗтеклб пиҫнӗ сӑнар
ҫӑкӑрӗ.
Ҫӑкӑр, ҫӑкӑр... Этем тарӗпе, ҫбр сӗткенӗпе пиҫнӗ ҫӑкӑр... Сӑнар
ҫӑкӑрӗ пӗҫерме пулӑшакан ҫӑкӑр... Авӑ епле пуҫ таяҫҫӗ тулли пучахсем. Утнӑ май алла, урана перӗнсе ачашшӑн калаҫаҫҫб хӑнари ҫывӑх
ҫынпа. Вӑл хӑй те вӗсемпе калаҫать, вӑштӑр ҫилпе хумханакан ыраш
пуссине пуҫ таять. Ун куҫб умне ҫав вӑхӑтра пучах тинӗсӗн варрине
Ҫӑкӑр пики ишсе тухать. Вӑтам ҫулсенчи хбрарӑм уринче — ҫӑпата.
Тӑпӑл-тӑлӑл кӗлеткине пир кёпепе саппун капӑрлатать. Вӗҫӗсене умалла ярса тутӑр ҫыхнӑ, сылтӑм хулпуҫҫийӗ ҫинче — ҫурла. Сулахай
аллине тулли кӗлте тытнӑ. Хӑпартлану та, ҫирӗплӗх те, мӑнаҫлӑх та
уҫҫӑн палӑрать унӑн чӗрӗ пит-куҫбнче. Путарах панӑ ҫивчб куҫӗнче
— чӑваш йӑвашлӑхён ӑшӑ ҫути. Ҫӗкленчӗк пуҫӗ паттӑрлӑх мухтавӗн
хӑвачӗпе тулнӑ. Халӑха тутӑ тыттаракан, ҫӗршыва тӑрантаракан юман
пек ҫирӗп чӑваш хӗрарӑмӗ ҫутҫанталӑк панӑ илемӗпе мӑнаҫлӑн малал
ла тинкерсе тӑрать Ҫӗр ҫинче.
Тин кӑна уйрӑлнӑ амӑшбн сӑнарӗ те, Ольга И льинична пек тертленсе тӑван ҫӗре, юратнӑ халӑха ырӑ кӑмӑл-туйӑмпа, бҫри патгӑрлӑх
ҫӑкӑрӗпе пуянлатнӑ пин-пин чӑваш хӗрарӑмбн асран кайми хитре
сӑнарӗ те тухрӗ юман каскаран. Ҫулталӑк тӑрмашрӗ, кунне-ҫбрне
мансах чутларӗ Самарин чул пек ҫирӗп йывӑҫа. Совет влаҫб ҫитмбл
ҫул тултарнӑ кун тӗлне парӑнтарчӗ ӑна — вӗҫлерӗ йывӑр ӗҫе. Ҫитмӗл
пилбк сантиметр диаметрлӑ, ҫӗр сакӑрвун пилӗк сантиметр ҫӳлӗш
юман кӗлеткине чӗрӗ чун кӗчӗ темелле. Хӑватлӑ чӑваш хӗрарӑмӗ,
пурнӑҫ аталанӑвбн тӑрантаруҫи Йӗпреҫ музейне курма пынӑ кашни
ҫынна ҫӑкӑр шӑршипе тутлӑхлӑн кӗгсе илет.
Ыраш уйбнче курӑнса тӑракан асамлӑ сӑнар Аркадий Алексеевич
пуҫне йӑлтах пӑтратса ячӗ. Вӑл халӗ пбрре амӑшне, унтан арӑмне, кӗҫ
ҫамрӑк бригадира курма пуҫларб. Тырӑ, ҫӑкӑр, пурнӑҫ... Пӗр ҫбр ҫинчи хӑват, пӗр ҫыхӑри сӑнар явӑнчӗ умра.
— Анне, ан ятла мана ялтан ҫамрӑклах кайнӑш ӑн. Пурнӑҫ ҫулб
ҫапла пулса тухрӗ. Шӑпа...
Утнӑ май Самарин ҫурӑм хыҫбнче амӑшӗн кӑмӑллӑ пит-куҫне
хирӗҫ пӑхнӑ пекех туйса пычб. Аркадий Алексеевич утасне хӑвӑртлатрӗ.

Унӑн халӗ часрах яла ҫитсе тӑвансемпе тепӗр хут калаҫас та Йӗпреҫе
тухса каяс килчӗ. Унта унӑн иккӗмӗш килӗ-ҫке. Унта унӑн мастерскойӗ. Унтаунӑн сӑнарлӑ искусствӑри пурнӑҫӗ — ӳнер нуши.

Ӗмӗрлӗх хисеп тӗкӗрӗ
Музыкӑпа сӑнарлӑ искусство
пӗр ҫӑлкуҫран шыв ӗҫеҫҫӗ.

Халӑх шухӑшӗнчен

Ялтан тухсанах чӗлхе ҫумне пӗр кӗвӗ ҫыхланчӗ те, ватӑ ҫыннӑн
чунне ҫӗклентерсе, ҫамрӑклатса ячӗ. Уҫӑмлӑ, янравлӑ, ташлатгаруллӑ
кӗвӗ ҫак ыраш хумӗпе пӗрле ҫӗртен сирпӗнсе тухнӑ пек, хӑйпе пӗрле
пӗтӗм тавралӑх, кутран-кут ларса тухнӑ Ҫатракасси, Аксарин, Кӗчкеҫ,
Чикмеҫин пёр хорта юрланӑн туйӑнчӗ Самарина.
Ҫунат хушассӑм килет,
Ш ӑпчӑк пулассӑм килет;
Садран сада ҫӳре-ҫӳре
Юрӑ юрлассӑм килет...
Аркадий Алексеевич чарӑнса тепӗр хут пӑхса илчӗ хӑйне ҫуратнӑ
тӑван кӗтес илемӗ ҫине. Йӑмраллӑ лӑпкӑ ялсенче пурнӑҫ вӗрет, аталанать, ҫӗнелет. Чикмеҫин ялне Кӗчкей хӑй ытамне ытларах ҫавӑрса
илнӗ, авӑ. Унӑн ячё те ҫуккӑ пулас халь патшалӑх хучӗсенче. Халӑх
хушшинчи ячӗ ҫеҫ тӑрса юлнӑ. Анчах та кӗвӗ Чикмеҫин енченех, ҫав
ялтанах вӗҫсе килет. Чӑнах, ҫавӑнтанах! Ӑрша пек йӑрласа килет те
вӑл вара ӑна та, Ҫатракасси ачине, хаваспах юрлаттарать:
И к ҫунатӑм ҫук-и ман,
Ш ӑпчӑк сасси ҫук-и ман?
Садран сада ҫӳремешкӗн
Сад пек ҫӗршыв ҫук-и ман?
Улма-ҫырлаллӑ пахчасем, шӑпчӑк сассиллӗ пуян пахчасем, тулли
пучахлӑ уйсем... Чикмеҫин енчен кӗвӗ хӗлӗхӗ янравлӑн тӑсӑлать. Са
марин пӗлет, ҫав хӗлӗх Хирбиковсен килӗнчен тытӑнать. Патша саманинче Якку ятлӑ чухӑн хресчен ҫемйинче ҫуралнӑ Кӗркури карӑнтарнӑ ӑна, — кӗтӳҫре ҫӳренӗ пултаруллӑ ача. Ашшӗ-амӑшӗн тымарӗнчен чӑваш халӑхӗн хӑвачӗпе ҫыхӑнтарса карӑнтарнӑ. Ҫав хӗлӗх ҫинче
Кӗркури Хирбю тӗнчене илтӗнмелле шӑрантарать халӑх сӗткенӗнчен
илнӗ, пуҫра, чӗрере ҫуратнӑ лирикӑллӑ юрӑ-кӗвве. Халӑх шӑпчӑкӗ
чӑвашӑн тепӗр юрӑҫне, Валентин Урдаша тупса, унпа тёнче ирӗклӗхне ҫунат хушсатухнӑ. Вӗсемпе пӗрле Самарин та юрлать:
Уйӑх ҫути ҫук-и ман,
Хӗвел хӗмӗ ҫук-и ман?

Уйӑхпа хӗвел пулманшкӑн
Ырӑ ӗҫсем ҫук-и ман?
Хирбю чӑваш халӑхне панӑ музыка парни, Аркадий Алексеевич
шухӑшӗпе, халӑх хӑйне панӑ фольклор пуянлӑхӗн тӗкӗрӗ вырӑнӗнче.
Чикмеҫин ҫӑлкуҫӗнчен талса тухнӑ талант чӑвашӑн илемне тата ҫӳлерех шая ҫӗклеме пулӑшрӗ. Ентешӗн иксӗлми хӑвачӗшӗн Самарин, ун
кӗввине ӗнерлесе пынӑ май, чунтан хӗпӗртерӗ. Анчах та шел, ял
культури, чӑваш халӑхӗн культури мӗнле пуян никӗс ҫинче аталаннине асӑрхама тавҫӑраймасӑр е ун ҫинчен тарӑннӑн шуглама пӗлмесӗр,
авалхине, ватлӑхрине тивӗҫлӗ вырӑн парасшӑн мар пек хӑтланаҫҫӗ-ха
пирён. Тӑван ҫӗр ҫуратнӑ пултарулӑха паянхи ҫынсен, ҫамрӑксен ӑсхакӑл пуянлӑхӗ те туса хума пултараймаҫҫӗ. Пурнӑҫ кӗрнеклӗхӗ пурнӑҫ
илемлӗхӗпе пӗрех, пӗрлех, уйрӑлми пӗр ҫыхӑрах пулмалла-ҫке. Му
зыка та, сӑнарлӑ искусство та, театр та халӑх кӗввиех — ӗҫ кӗввиехҫке — яланхи пурнӑҫ кӗвви. Ҫав нумай сасӑллӑ кӗвӗ художник чӗрине ҫунатлантарса, вӑй хушса пырать.
Хирбиковсен Кӗркурийӗпе пёр шкулта, Кӗчкейре вӗреннӗ пу
лин те, Аркадий Алексеевич кӳршӗ ял ачине малтан пӗлмен. Вӑл
унран сакӑр ҫул аслӑрах пулнӑ. Ҫывӑххӑн вӗсем Йӗпреҫре паллашнӑ.
Пултарулӑхӑн илем ҫулӗ вӗсене ҫак вӑрман поселокне вӑрҫӑ хыҫҫӑн
илсе ҫитернӗ. Автобусра ларса пынӑ май, халӗ Самарин ҫамрӑклӑх
вӑхӑчӗпе киленчӗ.
Салтакран таврӑнни нумаях та пулмасть-ха. Вӑрҫӑччен Патӗрьелӗнче пӗрле ӗҫленӗ Фролов ырӑ хыпар пӗлтерчӗ:
— Аркадий Алексеевич, мана Чӑваш искусство управленийӗ те
атр йӗркелеме ирӗк пачӗ. Ржанов алӑ пуснӑ. Управлени пуҫлӑхне
Василий Тимофейча питӗ тав тӑвас килет. М ана, театр техникумӗнчен тин кӑна вӗренсе тухнӑ «сар тутана», ҫавӑн пек пысӑк ӗҫ шанса
пачӗ.
— Эс, Василий Павӑлч, хӑвна ытлашши ан пӗчӗклет. Пӗлетпӗр
сана мӗнле «сар тутине». Директор пулма, театра илемлӗх енчен ертсе
пыма пултарайман артиста нихҫан та шанмаҫҫӗ, — терӗ Самарин. —
Тавҫӑрса илтӗм калаҫӑва мӗншӗн пуҫарнине.
— Апла пулсан, аван. Атя пёрле ӗҫлеме. Эпӗ труппа хатӗрлерӗм.
— Камсенчен?
— Хамӑр пӗрле ӗҫленӗ Митюковпа Ершов, Терентьев, Григорь
ев. Васильев баянист. Ҫавӑн пекех Ф аяльская, Цаплина, Стахеева,
Миткжова килӗшрӗҫ.
— Мӗн лартӑпӑр-ха?
— Максимов-Кошкинский ятарласа пьеса ҫырма шантарчё. Хир
бю та хутшӑнма килёшет.
— Григорий Якӑльччӑ-и? Вӑт ку тата лай&храх. Апла ентешпе
пёрле кёрлеттерёпёр.

Ҫак саманта аса илнипе Самарин хӑлхине хӗрӗх ултгӑмӗш ҫулхи
хавас кӗвӗ таҫтан аякран вӗҫсе килсе кӗчӗ. «Телейлӗ ҫуркунне» комеди куҫ умне тухса тӑчӗ. Хӑй илемлетнӗ сценӑсем, хатӗрленӗ костюмсем... Артистсен ӑста вылявӗ... Чӑвашсен иккӗмӗш колхоз театрӗ йӗпреҫсем умӗнче ӑсталӑхне кӑтартрӗ. Вӑрҫӑ вӗҫленсе пынӑ тапхӑрти ял
пурнӑҫне, халӑх ҫӗнтерӗвӗн утӑмӗсене, ҫынсен хуйхипе савӑнӑҫне
ӗненмелле кӑтартса пачӗҫ вӗсем. Умӗнчен пуҫласа вӗҫне ҫитиччен Хирбю
музыки янӑрарӗ. Пьесӑри ӗҫсем аталанса пынӑ май куҫӑм ҫемми тикӗс
ҫемӗпе хӗрӳ туйӑмлӑн, чӗрене ҫӗклентермелле лирикӑллӑ шухӑшкӑмӑллӑн юрӑланса илтӗнсе тӑчӗ. Декораципе костюмсен тата артист
сен ӑсталӑхӗпе пӗрлешсе ҫав ҫемӗ спектакль куракансене хӑй ҫумне
тыткӑнларӗ.
— Пултаратӑн, Григорий Якӑльччӑ, — мухтаса илчӗ Самарин.
— Нушаланатӑп ҫав, — ӑшшӑн кулса ячё хура ҫӑра кӑтра пуҫлӑ
Хирбю. — Ӑҫтан тӗл пулчӗ мана Максимов композитор... Ялтах пурӑннӑ
пулсан, тен, ҫак нушана та курман пулӑттӑм-ши? Питӗ йывӑр-ҫке
ӗҫлеме.
— Турӑ тӗллесе янӑ пуль ҫав ӑслӑ ҫынна сан пата.
— Турах-ши? Чӑнахах-ши? Ӗненес те килмест. Ялти шкулта ултӑ
ҫул ҫеҫ вӗреннӗ эп. Ш упашкарти коммуна шкулне лекрӗм. Ҫавӑнта
куҫларӗ мана Степан Максимович. Серепене ҫаклатрӗ те вара ҫавӑтса
кӗчӗ музыка тӗнчине.
— Санра талант пуррине курнӑ вӑл.
— Темле. Тӗрӗссипе, эп хамӑр тӑрӑхри юрӑсене юрлама юрататтӑм. Ман сасӑран ҫырса илчӗ вӑл вӗсене. Вӑтӑр иккӗмӗш ҫулта Мус
кавра кӗнекен те кӑларчӗ. Кайран — музыка шкулӗ, Питӗрти консерватори.
— Вӑйлӑ музыкантсен аллине лекнӗ эс.
— Чӑн та, куншӑн турра тав тӑватӑп. Хамӑн вӗрентекенӗмсене
Максимова, Павлова, Кривоносова, Люблина, Габера, Питӗрти профессорсене кӑвапана ҫити пӗшкӗнсех пуҫҫапас килет. Вӗсем пулман
пулсан ман шӑпа ҫулӗ ҫинче, паянхи ҫак музыка та янӑраймастчӗ
Йӗпреҫ вӑрманӗнче, Аркати шӑллӑм.
Спектакль хыҫҫӑн, икӗ хутлӑ йывӑҫ клуб ҫумӗнчи тирексем айӗнче пулса иртнӗччӗ ку калаҫу.
— Тӑнла, Аркати, епле юрлаҫҫӗ йывӑҫсем? — ҫӳлелле пӑхса хӑй
те тӑнларӗ Хирбю. — Ҫулҫӑпа ҫулҫӑ сӗртӗнсе ҫут тӗнче кӗвви ҫуралнине илтетӗн-и? Ха, кайӑксене юрлама епле пулӑшать ҫав музыка?
Эх, пысӑк калӑплӑ янрав хӑвачӗ кӗрлетгерес килет. Ивановӑн «Нарспийӗ» чуна илет. Ҫеҫпӗл те чӗре витӗрех шӑтса тухать.
— Ман хамӑн та мӗн чухлё тарӑн, анлӑ шухӑш пуҫра. Ял пурнӑҫӗ,
аваллӑх шутсӑр канӑҫ памасть. Вӑрҫӑ ҫулӗсем те асран тухмаҫҫӗ...

— Ёҫлер-ха вӑй пур таран, шӑллӑм. Вӑхӑта ахаль сая ярар мар.
Халӑх ыйтать, пит нумай ыйтать пиртен, — хавхаланчб Хирбю ҫав
лӑпкӑ каҫ.
Вӑрман касса йывӑҫран тӗрлёрен япала тӑвакан ӗҫчен ҫынсен
поселокӗ театр труппине ӑшшӑн йышӑнчӗ. Патӗрьел, Комсомольски
— Аслӑ Каҫал, Елчӗк районӗсене те тухса ҫӳрерӗҫ артистсем. Пултаруллӑ чӑваш ачисем театра вӑй парса пычӗҫ. Вӗсенчен пӗри вӑл —
чӑваш халӑх поэчӗ, Канаш районӗнчи Малти Ӑнтавӑш ял ачи Геор
гий Андреевич Ефимов. Чӑваш патшалӑх академи театрӗ ҫумӗнчи
студирен вӗренсе тухнӑ сӑвӑҫ-артист халӑха хӑйне евёр тыткӑнлама,
курса итлемешкӗн ҫунатлантарма ӑстаччё. Репертуар пуянланса пычё.
М аксимов-Кошкинскин «Сенкер двойки», «Ҫӗмӗрт ҫеҫки ҫурӑлсан»,
Катаевӑн «Полк ывӑлӗ», М ольерӑн «Жорж Данден», Чеховӑн «Дядя
Ваня», Гоголӗн «Женитьба» пьесисене лартма мён чухлӗ декораци
тума, костюм хатӗрлеме тиврӗ Самаринӑн. Хушӑран хӑй те юратнӑ
рольсене вылярӗ. Хирбю вырӑнне Трак енчи Чернышев-Шетмё килчӗ.
Федор Павловӑн пултарулӑх шкулёнче Лукинсемпе тата Хирбюсемпе ӑсталӑха вӗреннӗ Никита Константинович та спектакльсене хитре
кӗвӗсемпе маҫтӑрласа пуянлататчё. «Ҫёмёрт ҫеҫки ҫурӑлсан» комедири Алка сӑввисемпе ҫырнӑ музыка Черныш ев-Ш етмӗн палӑрмалли
ӳсӗмё пулчё. Ку спектакльпе вӗсем Мускавах ҫитрёҫ. Ҫёршывӑн тӗп
хулинче те чӑваш артисчӗсем чаплӑ вылярёҫ^
Никита Черныш ев-Ш етмё те илемлё Йёпреҫе ун пекех хӑйӗн
иккёмӗш ҫӗршывё туса хучӗ. Нумай ҫул хушши ачасене кӑна мар,
мӑннисене те музыкӑна тӑрӑшса вӗрентрӗ, юрӑ нумай ҫыратчӗ, кӗнеке те кӑларатчӗ, искусство анлӑшёнче хӑйён тӳпине ҫитсех, вӗсенчен
уйрӑлса, вилӗмсӗр тӗнчене — муза тёнчине куҫрё. Шетмӗ тӑрӑхёнчи
талантлӑ чӑваш Иӗпреҫре тунӑ ырӑ ёҫ халӑх асӗнче юлчё.
Питӗ аванчё ун чухне. Шел, васкаса пбтерчёҫ колхоз театрёсене.
Халӑх пултарулӑх шӑнӑрне пуртӑпах касса татрӗҫ. Унта вӗт пётёмпех
ялти пултаруллӑ каччӑсемпе хёрсем туртӑннӑ, сцена ҫинче хӑйсен
илем тёнчине уҫнӑ, театра пурнӑҫ килӗн алӑкне уҫса кёнӗ пек кӗнӗ.
М итюкова, Викулова, М итрофанов, Голубева, Уфимцев тата ытти
артистсем те каярахпа пӗтӗм Чӑвашра палӑрчёҫ. Тата мён чухлё та
лант чапа тухатчё пуль халӑх театрӗсем ялсенче нумайрах вӑхӑт ёҫленӗ
пулсан! Ҫынсен ӑслӑлӑх шайё, культури еплерехаталанатчӗ. Ҫав пысӑк
йӑнӑш а тунӑ пуҫлӑхсен тӳрккес алли чӑваш халӑхне малалла аталан
тарма чарса тӑнӑшӑн мёншӗн кулянмалла мар-ха.
Самарин хӑйён пурнӑҫне Чӑваш театрӗпе ҫыхӑнтарса йӑнӑш тумарё. Хӑйне аталантарма та, халӑха усӑ кӳме те нумай пулӑшрӗ вӑл
ӑна. Пултарулӑхра ҫыннӑн чунне илемлӗх витёр курма, шухӑш-туйӑма сӑнарлӑхра шӑратса кӑларма, музыкӑна сӑнарлӑх искусствин хӑйне
евӗр кёввинче палӑртма, юратӑва тупса ҫӗнтерме пулӑшрӗ. Театр ӗҫленӗ

Йӗпреҫри культура ҫуртне ӳкерсе хӑварчӗ. Театр директорӗ Василий
Фролов Вера Голубева артисткӑпа ларакан картина тата темён чухлё
эскиз, декораци валли ӳкерчӗксем пур унӑн. Вёсем пурте ҫав вӑхӑта —
ҫамрӑклӑха аса илтереҫҫӗ.
Хирбю юрри автобус чӳречинчен вӗлтлетсе юлакан хурӑнсен ҫутҫанталӑк кӗввипе хутӑш ҫӗкленӳллӗн янӑрать. Ҫав кӗвӗре Самарин
хӑйӗн телей кӗввине туйса, пурнӑҫ утӑмӗсене васкавлӑн утасласа пы
рать.
Акӑ вӑл вуннӑсенче. Ачалӑх. Тӳпери ҫӑлтӑр. Микихвер аслашшӗ.
Кӗчкей чиркӗвне илемлетекенсем. Петӗр Осипов писатель-куккӑшӗн
сӗрме купӑс янравӗ...
Ҫирӗмсенче... Улатӑрти илемлӗх шкулӗ. Канаш ачисене сӑрӑпа
ӗҫлеме, тӗс уйӑрма, киҫтӗк тытма вӗрентни.
Вӑтӑрсенче... Колхоз театрӗ. Пӗрремӗш юрату. Туй. Малтанхи
ача. Вӑрҫӑ. Мирлӗ пурнӑҫ.
Хӗрӗхсенче... Тӑватӑ ача ашшӗ. Юратнӑ арӑм вилтӑпри — сӑрӑсен
илемлӗ тӗсӗпе вилӗмсӗрлетнӗ Галина Петровна сӑнӗ-сӑнарӗ. Тӑван
республика вӑтӑр ҫул тултарнине халалланӑ ӳнер выставкине хутшӑнни.
Аллӑсенче... Интернат-шкулта вӗренсе пурӑнакансен воспитатателӗ. Йӗпреҫре культура пайне ерсе пыракан. Аслӑ Ҫӗнтерӳ юбилейӗ
ячӗпе Ш упашкарта ирттернӗ выставкӑна хутшӑнни. Амӑшӗн портречӗ. Пултарулӑх ӗҫӗн пӗрремӗш выставки. Иккӗмӗш арӑм. Кёҫӗн
ывӑл. Йӗпреҫри «Илемлӗх академийӗ». Вӑрҫӑра пӗрле ҫапӑҫнӑ связистсен вилӗмсӗр сӑнӗсем. Иккӗмӗш вӑтам шкулти Гайдар ячӗллӗ отрядӑн хисеплӗ пионерӗ.
Утмӑлсенче... Амӑшӗпе ӗмӗрлӗхех сывпуллашни. Культура ҫуртӗнче йӗркеленӗ иккӗмӗш выставка. Владимир Агеев художник панӑ
чаплӑ хак. Сысна самӑртмалли комплекс тӑвакансен портречӗсем.
Йӗпреҫ тӑрӑхӗн пейзажёсем. Йывӑҫран касса тунӑ скульптура: «Бу
деновка тӑхӑннӑ красноармеец».
Ҫитмӗлте... Патшалӑх хакӗ: Чӑваш АССР культурин тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ. Халӑх хакӗ: Аслӑ Октябрь ҫитмӗл ҫул тултарнӑ ятпа куль
тура ҫуртӗнче Йӗпреҫ художникӗсем пултарулӑх отчечӗ тӑваҫҫӗ —
унта Самаринӑн вун виҫӗ ӗҫӗ. Чӑваш краеведени музейӗн Йӗпреҫри
филиалӗнчи юбилей выставки. Ҫав анлӑ тӗкӗртен ун ҫине кам кӑна
пӑхмасть пулӗ: амӑшӗ, арӑмӗ, аслашшӗ, ачисем, мӑнукӗсем, Ш упаш
карти ӳнер училищине уҫаканӗ, хӑйӗн пӗрремӗш вӗрентекенӗ Федор
Семенович Быков, «Потемкин» броненосец ҫинчи восстание хутшӑннӑ
Ш ӑрттан паттӑрӗ Иванов, Ҫӗрпӳ уесӗнчи хресченсен пӑлхавӗнче
палӑрнӑ Хвостенков, ялти пир ҫапакансем, тӑла пусакансем, уй-хир
бригадирӗ, ҫӗр пики, ҫӑкӑр амӑшӗ, артиллерист-связистсем, ятсӑр
тӳпемре ҫапӑҫакансем, плацдарм ярса илме васкакан салтаксем, Жу-

ков маршалпа пӗрле Ҫӗнтерӳ парадне хутшӑнакансем, партипе ӗҫ
ветеранбсем Федоров, Палькин, Иванов, Тимофеева учительница,
Ефимов студент, хӑй вӗрентнӗ пиллёкмёш класс ачисем...
Пурнӑҫ ҫыранне пёрин хыҫҫӑн гепри ҫитсе ҫапӑнаҫҫӗ ӑс-хакӑл
тинӗсёнчи илемлӗх сӑнарёсем. Искусствӑна пуҫа чикнё май, вӑл ҫамрӑклах хӑй умне ҫакӑн пек тӗллев лартнӑччё: этем чунӗн чи сисӗмлӗ
те карӑнса тӑракан хёлёхёсене янӑратса унӑн шалти туйӑмне вйратмалла, ӑна чун кӗлмӗҫлӗхӗнчен сыватса ырӑлӑхпа, ҫирёп чӗрепе, пуян
ӑс-тӑнпа пурӑнма пулӑшмалла.
Хӑйӗн пурнӑҫӗн, ӑс-тӑн саманин тӗкӗрё мӗн кӑтартать-ха? Пурнӑҫланӑ-ши вӑл хӑй мён шутланине? Туйӑм тӗнчин шухӑш йӗрӗ
палӑртнӑ тӗлеллех куҫать-ши? Ҫитмёл ҫул тултарнӑ ятпа иртгернӗ
выставкӑна пырса курнӑ ҫынсем мён-мӗн калани аса килчӗ:
«Картинӑсемпе скульптурӑсенче этем чунӗн пуянлӑхӗ, халӑх савӑнӑҫёпе хуйхи. Сӑнарсем сисӗмлё те ӗнентерӳллё».
«Выставкӑран эпир телей илсе тухрӑмӑр».
«Калама ҫук пысӑк ӗҫ тунӑ эсир халӑх валли».
«Эсир хӑвӑрӑн ӑсталӑхупа тӑван тавралӑхӑн, Чӑваш ҫёршывӗн
иртнӗ вӑхӑчӗпе паянхи пурнӑҫне илемлӗн сӑнласа кӑтартма пултарнӑ».
«Сирӗн ӑс-тӑн пуянлӑхё халӗ пётӗм халӑх пуянлӑхё пулса тӑчӗ».
«Галлей кометине куратпӑр» картинӑна пула эпир шкул пурнйҫне ҫёнёрен таврӑнма пултартӑмӑр. Ҫ ак хӑватшӑн тем пекех тав Арка
дий Алексеевича. Вӑл пирён чун-чӗрене хӑйӗн ӑсталӑхӗпе паян та
тёнче уҫлӑхне чӗнет, пире шанӑҫ юхӑмёпе хавхалантарать».
Ку пархатар сӑмахӗсене Самарин хӑй вӗрентнё ачасенчен илтрӗ.
Сергей Ефимовпа Андрей Ивашкин студентсем, Ю рий Бурмистров
художник ӑна алӑ тытсах саламларӗҫ, картинӑшӑн та, хӑйсене искус
ство вӑрттӑнлӑхёсене шёкёлчеме вӗрентнӗшӗн те халӑх умёнче чӗререн тав турӗҫ. Иккӗмӗш вӑтам шкулта эстетика урокӗсем ирттерни
усӑсӑр пулмарӗ иккен. Ачасен чунӗнче илемлёх вучахӗ епле йӑлкӑшса
ҫунать.
Ун чухне, 1986 ҫулта, вӑтам шкул пӗтерекен йӗкӗтсемпе хёрсем,
класа ертсе пыракан Гертруда Викторовна Тимофеевӑпа питӗ хӑпартланса ӳкнёччӗ. Акӑлчан астрономӗ Эдмунд Галлей вунсаккӑрмӗш
ӗмӗрте ҫӑлтӑрсен куҫу йӗркине палӑртнине тата кометӑсен вӑхӑт
ҫаврӑнӑшён тапхӑрне шутласа кӑларнине пёлеҫҫё-ха вёсем. Вӑл пӗр
комета Хӗвел тавра ҫитмӗл ултӑ ҫулта ҫаврӑнса тухать, тесе тӗнчене
ёнентернӗ. Галлей ячӗпе панӑ комета чӑнах та ҫав вӑхӑтпа куҫать
иккен. Тӑватӑ ҫул каярахпа Галлей планети шӑпах Ҫӗр ҫывӑхне килмеллеччӗ. Тӗнчери нумай уненӑйсемпе тата астрономие ю ратакансемпе пӗрле йӗпреҫсемте историллӗ саманга тӗплӗн хатӗрленчӗҫ. Ар
кадий Алексеевич та вӗсемпе пӑлханса, вёсен шухӑш-ӗмёчёпе хавхаланса пурӑнчӗ, алӑран киҫтӗк ямасӑр эскизсем турӗ. Ҫапла ҫуралчё

«Галлей кометине куратпӑр» ятлӑ сю жетлӑ-тематикӑллӑ пы сӑк ӗҫ.
Унта ӳкерӗннисен каш нин сӑнӗнче мал ӗмӗт, ӑслӑлӑх туйӑмӗ,
ҫамрӑклӑх хӗрӳлӗхӗ ҫиҫсе тӑрать. Самарин вӗсемпе пӗрле хӑй те ватлӑх
ҫулӗнче тепӗр хут тӗнче уҫлӑхне тинкерчӗ, телескоп витӗр ҫав асамлӑ
кометӑна сӑнарӗ, мӗльюн-мӗльюн ҫӑлтӑр хушшинчи хӑйӗн ҫӑлтӑрне
чӗри ҫумнерех ҫывхартрӗ. М икихвер аслашшӗ каланине аса илчӗ:
«Каш ни ҫы ннӑн хӑйӗн ҫӑлтӑрӗ пур». Тӗрӗсех пуль, унӑн та, ҫак
ҫамрӑксен те — хӑйӗн сӑнарлӑ геройӗсен — каш ниннех пур-мӗн
ӗмӗтри ҫӑлтӑр. Ҫыннӑн тӳпере ӗмӗт-шухӑш юхӑмӗн ҫӑлтӑрӗ пулсан,
Ҫӗр ҫинче вара... Ҫӗр ҫинче вӑл хӑй ҫӑлтӑр, сӳнми ҫӑлтӑр: вӗренӳре,
ӗҫре. Авӑ вӗсем, сӑнарлӑ искусство тӗнчинчи ҫӑлтӑрсем, епле сӑнаҫҫӗ
асамлӑ кометӑна?
Кӳршӗ ялӗн шӑпчӑкӗ халӑха парнеленӗ пурнӑҫ кӗвви сӑвӑ сӑмахӗсене аса илтерсе хистевлӗн юрлатгарать:
Ҫунат хушассӑм килет,
Вӗҫсе каяссӑм килет,
Уйӑх ҫине, ҫӑлтӑр ҫине
Ҫитсе курассӑм килет.
Шухӑшӗпе, ӗмӗчӗпе кӑна мар, ӗҫӗпе те, хӑтланӑвӗпе те, ӑш -чикӗпе те хитре, ҫунатлӑ пулмалла ҫыннӑн. Илемлӗх, эстетика пахалӑхӗ,
ачаран аталанать. Ҫавӑнпа, Аркадий Алексеевич шутланӑ тӑрӑх, шкулсенче пӗрремӗш класран пуҫласа юлашки класченех искусствӑна вӗрентмелле. Мӗншӗн тесен искусство ӑс-хакӑлпа шухӑш-кӑмӑла пуянлатать. Ӑс-тӑн аталанӑвӗ хитрелӗх ӑшӗнче чӳхенсе, чӑпӑл туса кӗрнекленни камшӑн ырӑ мар пуль.
Анчах темшӗн-ҫке ҫак ӑслӑлӑх мелне шкул алӑкӗнчен пур ҫӗрте
те кӗртме васкамаҫҫӗ. Вӑл пӗлнӗ тӑрӑх, хӑш-пӗр районсенче искусствӑна вӗрентекен дипломлӑ ҫамрӑксем ехал. Вӗсене те пулин ӗҫ урокӗсем парса тултараҫҫӗ иккен. Илем хӗлхемне пӗчӗкрен чӗртсе, ачана
асамлӑ шухӑш йӗрӗпе вӑйлӑ туйӑм тёнчине илсе кӗме искусство урокӗсем ҫеҫ май параҫҫӗ. Ӑна вӑл хӑйӗн пурнӑҫ опытӗнчен илсе ҫирӗплетме пултарать. Сахал ирттернӗ-и пысӑк ӗмӗтлӗ, анлӑ ҫунатлӑ ачасемпе илемлӗх сехечӗсем? Ҫичӗ ҫул хушши Йӗпреҫри ӳнер шкулне
ертсе пынӑ. Ачакран килнӗ Илья Григорьевич Бородкин вӗренекенӗ,
ҫав шкула йӗркелесе яраканӗ тата Виктор Немцев нумай пулӑшрӗ
Иӗпреҫ таланчӗсене ҫунат сармашкӑн. Йӗпреҫри «Илем академийӗнчен» шӑранса тухнӑ ачасенчен мӗн чухлӗ художник шугланать. Сӑнарлӑ
искусство ӗҫӗсен выставкисенче вӗсем хӑйсен пултарулӑхӗпе самаях
тӗлӗнтереҫҫӗ, ячё вёсен таҫта ҫитиех сарӑлать.
Эх, пур ҫав, пур талантсем халӑхра. Вӗсем ҫӗр ҫинчи хаклӑ йышши металсем пекех, шыв тӗпӗнчи ахах пекех, тӳрех куҫа курӑнмаҫҫӗ.
Ш ырама, тупма, уҫҫа кӑларса ҫут тӗнчере ҫутӑлтарма пӗлмелле вӗсене. Утмӑлмӗш ҫулсен вӗҫӗнче Йӗпреҫре илемлӗх шкулӗ уҫӑлман пул-

сан, тен, Алексей Зотиков учитель ачи Владислав хальхи пек паллӑ
скульптор пулаймастчё-и те? Нумай пӗлме тӑрӑшакан вичкӗн ӑслӑ
ачара Самарин шалтан тапса тӑракан ӑс-хакӑл вӑйне асӑрхарӗ. Ж иво
пись, ф аф и ка, скульптура занятийӗсенче вӑл хӑш енне ытларах сисӗмлине туйса палӑртрӗ. Зотиковӑн пултарулӑх ҫӑлкуҫӗ скульптурӑра!
Ҫакна ӑнланнӑ май, унпа уйрӑммӑн ытларах ӗҫлеме пуҫларӗ. Тӑма,
метала, йывӑҫа чун кӗртсе хӑйсемпе калаҫтарчӗҫ вӗсем иккӗшӗ ӳнер
шкулӗнче. 1972 ҫулта харӑсах икӗ шкултан вӗренсе тухнӑ Владислав
Чӑваш пединститучӗн художествӑпа ф аф и ка факультетне ӑнӑҫлӑ утӑмпа пырса кӗчӗ. Диплом илсе Йӗпреҫе таврӑнсан, искусствӑра хӑй
мӗн пӗлнине Э нф иел ачисене вӗрентрӗ. Ҫав ҫулсенче ҫамрӑк скуль
птор выставкӑсене хӑюллӑнах хутшӑнма пуҫларё. «Утмӑл мухтавлӑ
ҫул» ятпа иртгернӗ Пӗтӗм Союзри выҫтавкӑра «Барабанщикпе» хӑйӗн
уйрӑм сассине пачӗ. Вӗренме чарӑнмарӗ. Ӑнтӑлу ӑна Мускава туртрӗ.
Суриков ячӗпе хисепленекен художество институтӗнче Бабурин про
фессор мастерскойӗ уншӑн йывӑрлӑх, ӳсӗмлӗх, савӑнӑҫ шкулӗ пулчӗ.
Унӑн диплом ӗҫне Кербель профессор йӗркелесе ертсе пынӑ.
Самарин хӑй йывӑҫпа ёҫлеме юратать пулсан, унӑн вӗренекенӗ
Владислав Алексеевич гипса ытларах кӑмӑллать. «Фермӑра», «Ҫу
кунӗ», «Пӑру пӑхакан ҫамрӑк», «Униче умӗнче» скульптура композицийӗсем чӗрӗ сывлӑш па сывлаҫҫӗ, илемлӗ те хӳхӗмлӗ, питӗ
килӗшӳллӗн курӑнаҫҫӗ. «Сӑпка юрри» хӑех мӗне тӑрать! Сӑпка умӗнче ҫамрӑк хӑрарӑмпа пӗчӗк пепки хушшинче амӑшне кӑна ӑнланмалла туйӑмлӑ калаҫу пырать. Ҫепӗҫлӗхпе ачашлӑх ҫӗкленӳлӗхе куҫса, иккӗш не чӗрӗлӗх сӗткенӗ параҫҫӗ. Амӑшӗн сӗчӗпе, савӑкӗпе ача
ӳсет, аталанть, пурнӑҫа малалла ярать. Сӑнарлӑх куҫӑмӗ питӗ пахалӑхлӑ, вӑйлӑ ҫак ӗҫре.
Аркадий Алексеевич мӗншӗн нумай вӑхӑт хушши шухӑшласа
пычӗ-ха хӑйӗн талантлӑ вӗренекенӗ пирки? Ахальтен мар. Сӑнарлӑ
искусство вӑл яланах тӗллевлӗ. Пушӑ ҫӗрте пӗр-пӗр кӗлетке е композици туни кӑна мар. Искусство вӑл — этем чунне аталантарса ҫӗнетмелли вӑй. Живопиҫ-и, графика-и, скульптура-и — вӗсем пурте хӑйсене ҫеҫ тивӗҫлӗ уйрӑм чӗлхепе этем чунне мӗнле илемлӗх ҫӑкӑрӗ кирлине палӑртаҫҫӗ, кӑтартса каласа параҫҫӗ. Ҫав пит кирлӗ ҫӑкӑра ҫав
меслет урлӑ кӑна пама пултарнине аван ӑнланать-мӗн Владислав Зо
тиков.
Тӗссен витӗмлӗхне, характерне, ҫыхӑнӑвне, ш айлаш ӑвне ыгги
вӗренекенӗсем те тарӑн ӑнланса, тӗрёс пӗлсе пир ҫине шӑрҫаласа
кӑларнине Татьяна Акимова, Ю рий Бурмистров, Алексей Крас
нов, Станислав Романов, Владимир Ш ведов картинисенче те аван
курагь вӑл.
Йӗпреҫ поселокӗнче, вӑрманлӑхра ҫуралса ӳснӗ Шведов ытларах
театр искусствине кӑмӑлларӗ. Живопиҫе те чунтан юратать ёнтё ача,

анчах пурнӑҫне театрпа ҫыхӑнтарчӗ. Питӗрте ятарлӑ аслӑ пӗлӳ илнӗ
хыҫҫӑн пултарулӑхне сарса пынине сӑнасах тӑрать. Ҫамрӑк чухне хӑй
ге театрта ӗҫлекенскершӗн уншӑн Владимир Шведов художник илемлетнӗ спектакльсем питӗ шухӑша яраҫҫӗ. Вӑл хӑйӗн ӗҫӗсене выставкӑра кӑтартса ырӑ ят илчӗ.
Ӑна хӑйне ватлӑха ҫитсен те Улатӑрти илемлӗх шкулӗ туртма
пӑрахман пекех, вӗсене те Йӗпреҫ «академийӗ» виличченех ҫывӑх,
пултарулӑх ӗҫӗн пуҫламӑш кӗвви — тӗп тӗвви пулса тӑчӗ. Ҫапла
шухӑшлать Аркадий Алексеевич.
Ӑс-хакӑл илемлӗхӗн тӗнчинчен ҫичӗ тинӗс урлӑ Раҫҫее ҫӗнӗрен
ишсе ҫитнӗ Кандинский живопиҫе музыкӑпа танлаштарать. Тӗс —
клавиш, куҫ — ҫапкӑч, чун — нумай хӗлӗхлӗ рояль, тет вӑл. Тӗрӗсех
пуль. Тӗссен кӗвӗлӗхӗ музыка кӗвӗлӗхӗ пекех. Уйрӑлми шайлашу
пур вӗсем хушшинче. Ҫав тӗнче шайлашӑвӗнче Самарин ӗмӗрӗпех
пултарулӑх мелӗн тӗшшине шырать. Илемлӗ сӑнар ҫав ҫулпах пырать
имӗш. Чӑнлӑхпа ҫуклӑх, сисӗм-туйӑм, тавҫӑру, шухӑшсен ҫыхӑнӑвӗн
салтӑнӑвӗ, шухӑш хӑвачӗ ӑна юлашки ҫулсенче ухмаха кӑларас пекех
лӑскарӗҫ. Унчченхи портретсене, картинӑсене ҫӗнӗлле куҫпа пӑхса
якатрӗ. Ҫӗнетӗвӗн вӗҫӗ нихҫан та пулас ҫук, тесе алӑ сулса та пӑхрӗ.
Анчах шалти хистев ӑна каллех вӗсем патнех хӑваларӗ, вӗҫленмен
ӗмӗт-шухӑша сӑрӑсен кӗввипе юрлаттарчӗ. «Пир ҫапнине» тахҫанах
ӳкернӗччӗ. Ял урамӗнчи ҫурхи ӗҫ илемӗ пурпӗрех тӑлӑххӑн курӑннӑ
пекчӗ. Амӑшӗсемпе кӳршӗ хӗрарӑмӗсем, хӗрӗсем тӑла пусни куҫ умӗнчен кайма пӗлместчӗ. Ачаран асра юлнӑ ӳкерчӗк ниепле те тематикӑллӑ картинӑна куҫаймасть. Виҫӗмҫул вара хӑйӗн те вӗсемпе пӗрле
пӑчӑхса тар юхтармалла пулчӗ. Йӗпе кӗлеткеллӗ хӑрарӑмсен йывӑр
ӗҫӗ пусӑрӑнчӑк туйӑмлӑ ан тухтӑр, кисӗп тытнӑ алӑсенче вӑй вылятӑр, сӑнӗ-питӗнче хӗвел палли ҫиҫтӗр тесе тӑрӑшрӗ. Картинӑн тӗп
героини ҫав шухӑша тӗпрен уҫса пачӗ. Вӑл — варринчи — ытгисенчен
кӗрнеклӗреххи, ҫӳлӗреххи, хӑйсем патне ӗҫлеме чӗннӗ пекех, уҫӑмлӑн
пӑхса, илӗртӳллӗ кулать. Кӑкӑрӗ тӗлӗнче кӑшт уҫӑлса кайнӑ ҫара ӳчӗ,
ҫав куллӑн ытарлӑхне ҫавӑрса илсе, пӗрле ӗҫлекен хӗрарӑмсен илемлӗх
таппине вӑйлатать.
Хӑлхара кисӗп сасси, шыв юххи... Хутӑш — Хирбю кӗвви:
Атӑл пулассӑм килет,
Тинӗс пулассӑм килет;
Хам чӗреме, хам хӑвата
Ҫӗршыва парас килет.
Инҫе ҫул вӗҫленни те сисӗнмерӗ. «Икарус» Йӗпреҫе ҫитсе чарӑнчӗ.

Хуҫӑлнӑ ҫунат
Искусство хӑйне ӑнланакана тата
илемлӗхле киленекене хӑех ҫуратать.
Карл Маркс

Автобусран аннӑ Самарин вокзал хыҫӗпе такӑрланӑ сукмак ҫине
тухрӗ, чукун ҫул урлӑ каҫса ҫеремлӗ урама кӗчӗ. Кӗчӗ тени тӗрӗсех те
мар пуль. Урамӗ ку — хӑрах енлӗскер: сулахайра — чукун ҫул, сылтӑмра — ҫуртсем. Инҫех мар — унӑн ӗҫ вырӑнӗ. Ҫавӑнта васкарё вӑл.
Чус витнӗ вырӑсла хапха умӗнче ӑна пӗчӗк йытӑ кӗтсе илчӗ. Янавар
нӑйӑклатса, авӑна-авӑна хуҫа ури ҫумӗнче ачашланчӗ.
. Алӑка чӗриклеттерсе уҫса кӗнӗ хыҫҫӑн Аркадий Алексеевич
тарӑннӑн сывласа ячӗ, сулахайри хӑнӑхнӑ ӳкерчӗкре тем ҫӗнни шырарӗ, анчах нимӗнле уйрӑмлӑх та курмарӗ. Хӑйсен ялӗнче асра юлнӑ
ӳкерчӗксемпе кунтине танлаштарчӗ-ши? Ялтан — яла ҫитсе кӗчӗ-ҫке
вӑл. Вӑхӑтпа инҫӗш ҫеҫ уйӑрса тӑраҫҫӗ халӗ вӗсене. Ҫатракасси
ҫирӗммӗш ӗмӗрӗн тӑхӑрвуннӑмӗш ҫулӗнче пурӑнать пулсан, кунти
чӑваш ялӗ — иртнӗ ӗмӗрхи вӑхӑтпа.
Авӑ, пӗве умӗнчи хура пӳрт, вӗрлӗк карта, улӑм витнӗ сарай, икӗ
хутлӑ кӗлет. Ҫурт ӑш чиккине пӗтӗмпех ҫавӑн чухнехи ӗҫ хатӗрӗсемпе, япаласемпе тултарнӑ. Хыҫаларах — ҫил арманӗ. Чӑваш хресченӗ
ӗлӗк-авал мӗнле пурӑннине кӑтартнӑ. Музей ялне этнографи экспозицийӗсем вырнаҫтарнӑ ҫуртпа картинӑсен галерейи кӗреҫҫӗ.
Чӑвашра кунашкал курӑмлӑ аваллӑх кӗтесӗ ҫуккӑ-ха. Ана йӗркелессишӗн Патӑрьел тӑрӑхӗнчи Каншел чӑвашӗ Пантелеймон Михай
лович Ермошкин хытӑ вӑшталанчӗ. Хӑйне райӗҫтӑвком шанса парсанах вӑл колхоз хуҫисемпе тата ял Совет пуҫлӑхӗсемпе мӑн ӗҫ турӗ.
Кивӗ пӳрт-ҫурта, авалхи япаласене Йӗпреҫе пӗр ҫӗре пухтарчӗ, вырнаҫтартгарчӗ. Унра илемлӗх ҫулӑмӗ ҫуннине Самарин ҫеҫ мар, таврари нумай ҫын пӗлет ӗнтё. Тӑмран савӑт-сапа тӑвассине ҫӗнӗрен чӗртрӗ.
«Сельхозтехника» пӗрлешӗвне нумай ҫулсем хушши ертсе пынӑ, халӗ
те ҫавӑнтах тӗлӗнтермӗш ӗҫсем шутласа кӑларса пурнӑҫа кӗртекен ҫак
талантлӑ ҫынра Самарин тахҫанах илем вут-ҫулӑмӗ ялкӑшнине курса
тӑнӑ. Нумай вулакан, халь те хӑй тӗллӗн вӗренме пӑрахман, литературӑпа искусствӑна юратакан, типтерлӗ, ҫирӗп ыйтма пултаракан
интеллигент тавралӑхра хӑйӗн сӑнлӑх илемӗпе палӑрнӑ. Пантелеймон
Михайлович ҫине тӑнипех ҫапла вунӑ ҫул каялла Чӑваш патшалӑхӗн
юбилейӗ тӗлне Йӗпреҫре этноф аф и музейӗн комплексӗ уҫӑлчӗ.
Анчах темшӗн Самаринӑн паянхи ҫӗкленӳллӗ кӑмӑлӗ автобусран
тухсанах хӑрӑк турат пек шартлатса хуҫӑлчӗ. Тепре сулахаялла витӗртерех тинкерчӗ те вӑл ҫил арманӗн хуҫӑлнӑ ҫунатне асӑрхарӗ. Ҫавӑ
йӑшкаттарса ячӗ-ш и ӑша? Ҫавах. Вокзал енченех илемсӗррӗн курӑ-

нать хӑрах ҫунатсӑр арман тӑрри. «Красный партизан» колхоз парни
вал. Ҫӗн Кӗлӗмкассинче вунтӑххӑрмӗш ӗмӗр вӗҫнелле тунӑскер. Ҫӑнӑх
авӑргма хатӗрскерех. Тӗнче ҫил-тӑвӑлне, Раҫҫей тата Чӑваш ҫил-тӑвӑлне
тӳссе кӗлӗмкассисене куҫҫуллӗ ҫӑкӑр ҫитернӗ пурнӑҫ арманӗ. Чӑваш
хресченӗн миҫе сыпӑкӗ унран ҫӑлӑнӑҫ илсе хырӑма тӑрантарнӑ пуль,
ӑна хуҫинчен туртса илсе миҫе ҫынна макӑртса чухӑна хӑварман пуль,
пӗрлешӳллӗ хуҫалӑх усӑ курса ывӑннӑ хыҫҫӑн вӑл миҫе ҫул ҫил ҫинче
шӑхӑрса ларман пуль. Кунта куҫарса килсе сыватнӑ хыҫҫӑн, чиперех
мӑнаҫланса ларатчӗ-ха. Таҫтан ахӑрса килсе ҫапӑнчё-ҫке хӑрушӑ ҫилтӑвӑл, ҫунатаҫӗре ҫавӑрса ҫапрӗ. Этем тытӑмӗн-тӑсӑмӗн арман ҫунаттийӗ хуҫӑлнӑ пекех хуҫӑлчӗ ҫак ҫулсенче илем ҫуначӗ те. Ҫыннӑн чи
черченкӗ те туйӑмлӑ ҫунатне ӗмӗрне ӗмӗтленмен-курман ҫил-тӑвӑл
аҫтахийӗ Мускав енчен ҫавӑртгарса килсе тӗпсӗр шӑтӑка ҫавӑрса ҫапрӗ.
Килӗшнӗ тӑрӑх, армана малтанхи хуҫисеннех юсамалла. Вӑхӑт иртсе
пырать, анчах ҫунат хӑй вырӑнне вырнаҫаймасть. Музей ялне нӗрсӗр
тёс парса ларать арман. Пӗтӗм илемлӗхе пӑсать.
Акӑ, этнографи уйрӑмӗн алӑкӗ уҫӑлчӗ те, унтан ҫамрӑксен ушкӑнӗ
кӗпӗрленсе тухрӗ. Вёсен умӗнче филиал хуҫи Киргизов ҫӑмӑллӑн
утса пырать.
— Аркадий Алексеевич, ӑнӑҫлӑ ҫаврӑнса ҫитнӗ ятпа сире, салам
пултӑр, — алӑ тытрӗ ӑна Сильвестр Иванович. — Ҫӗншупашкарсемха кусем. Малалла сирӗн алла парас пуль вӗсене. Галерейӑра хӑвӑрах
ӑнлантарсамӑр.
— Юрӗ, хамах калаҫӑп. Аван-и? Халӗ пурне те хам хыҫҫӑн пыма
чӗнетӗп. Тархасшӑн. Чӑвашла е вырӑсла калаҫӑпӑр-и?
— Чӑвашсемех-ха эпир, ялсенчен пухӑннӑскерсем. Хамӑр тӑван
чӑлхепе итлеме тата аванрах, — терӗ вёсен аслийӗ.
Самарин Йӗпреҫри «Третьяковкӑра» сӑнарлӑ искусство пирки
халӑхпа миҫе ҫул чунтан калаҫать ӗнтӗ. Унӑн пурне те курӑнман
вӑрттӑнлӑх илемне ҫынсен ӑс-тӑнне варӑнтарма тӑрӑшать. Галерея
историйӗн пуҫламӑшӗнчен паянхи юлашки ҫӗнӗ ӗҫ таранах питӗ
кӑсӑклӑ унӑн калаҫӑвӗсем.
Галерея алӑкне уҫсассӑнах куракансене чӑвашлӑх туйӑмӗ ытамласа илет, тӑван халӑхӑн ӗмӗрсем хушши пыракан йӑли-йӗрки тӗлӗнтерсе ярать. Виктор Немцев шедеврӗсенчи ял шӑрши сӑмсана пырса
ҫапать. Ирӗксӗрех шухӑша путатӑн. Акӑ, сылтӑмра, урайӗнчен маччана ҫити чаплӑ картина. Ватӑрах икӗ хӗрарӑм тӗрӗ тӗрлеҫҫӗ. Юнашарах
— туй савӑкӗ. Аккӑшӗпе йӑмӑкӗ. Вӗсем ҫумӗнчи хӗрарӑм четвӗртпе
тӑм курка тытнӑ. «Хӑна пулӑр?», — тенӗнех чӗнет унӑн чӗрӗ сӑнарӗ
кунта ура ярса пуснӑ кашни ҫынна. Кӗтне енче ӳкернӗ картинӑсенчен ӑшӑ кӑмӑл турамӗ тутлӑн курӑнса каять, чӑваш сӑпайлӑхӗн сӗткенӗ
сӑрхӑнса тӑрать. Аркадий Алексеевич сӑмачӗсемпе пылакланса искус
ство шерпечӗ ҫынсен ӑшне хитре йӗрпе йӑнкӑртатса кӗрет. Чӑвашсен

тава тивёҫлё художнике, республикӑн Иванов ячёпе хисепленекен
преми лауреачӗ Немцев Йӗпреҫри вӑтам шкултан вӗренсе тухнине,
Йӗпреҫпе Канаш хушшинчи Кӗлӗмкассинче пурӑннине, вӑл «Третьяковкӑна» уҫма ҫав тери нумай вӑй хунине, хӑйӗн аллӑ ытла ёҫне ҫак
илем керменне килсе панине пёлчёҫ ҫӗншупашкарсем.
Шалти туйӑмпа тыткӑнлакан картинӑсемпе скульптурӑсем каш
ни хӑйне евёр сӑнарлӑ, хӑйне майлӑ чёлхеллӗ. Пурте акӑ Федоров
картини умне кӗпёрленчёҫ. Н иколай Васильевич вӑл Самаринран
виҫё ҫул ҫеҫ кёҫёнрех. Ш упашкарти художество училищинче, пединститутӑн худграф факультетёнче искусство теорине вӗреннӗ. Чӑваш
Тимеш ачисене паянхи кунчченех илемлёх ӑсталӑхне парнелет. Тинех Чӑваш ҫӗршывӗн анлӑшне питех мӑнаҫлӑн та сӑпайлӑн тухма
пултарчё. Федоров художник хӑйӗн пуянлӑхӗпе — Ш упашкарти выставкӑра пурнӑҫ утӑмӗсемпе паллаштарчӗ куракансене. Ёҫри юлташне
ресгтубликӑри культура тава тивёҫлӗ ёҫченӗ ят панишён чунтан савӑнчӗ
Аркадий Алексеевич. Акӑ, ку картинӑра — хӗрӗх пӗрремёш ҫулхи
хаяр кӗр. Кустӑрмаллӑ трактор рульне ҫирӗппӗн ҫатӑрласа тытнӑ ҫирӗп
кӑмӑллӑ хӗрарӑм. Ашшён буденовкине тӑхӑннӑ арҫын ача ун ҫумёнче
пёлӗтсем хушшинчен сиксе тухнӑ самолета хӑраса пӑхать. Колхозри
пӗрремёш трактористкӑн Тарасован сӑнарне уҫӑмлӑн, шухӑшлавлӑн
ӳкерсе кӑтартнӑ ӑстаҫӑ. Унӑн «Кантӑр тыллани», «Сӳс тӳни», «Ҫип
арлани» ӳкерчӗкёсем ял пурнӑҫён иртнӗ вӑхӑтне аса илтереҫҫё. «Улья
нов Хумпуҫ патӗрьелӗнчи земство шкулӗнче» картинӑна та ҫынсем
каялла ҫаврӑна-ҫаврӑнах пӑхаҫҫё.
Аркадий Алексеевич хӑйён скульптура портречӗсен историйӗпе
паллаштарчӗ: вӑл вёсен кашни кун-ҫулӗпе юнашар, пӗрле угса тухнӑҫке. Суялӑх, шухӑшласа кӑларнӑ пушӑ сӑнар ҫук унӑн. Хӑйӗн геройӗсемпе пёрле йӑлтах ҫӗршыв угӑмёсен тапхӑрӗсем пек уҫӑлса пыраҫҫӗ
халӑх пурнӑҫӗн страницисем.
— Эсир паллашнӑ ытти ёҫсен авторӗсем те, акӑ, сӑмахран, Вла
димир Белов, Альфред Алексеев, Владислав Зотиков, Владимир Ш ве
дов, — пурте йӗпреҫсем. Меркурьев ҫеҫ Канашран. Павел Меркурьевича та ентешех теме пулать. Хӑҫантанпа ӗнтӗ вӑл пирӗнпе туслӑ
ҫыхӑну тытать, района килсе ӗҫлет. Авӑ, «Эйпеҫри ҫуркунне», «Эйпеҫри аслатиллё ҫумӑр» пейзажсем епле тыткӑнуллӑ. Калинин ячёпе
хисепленекен колхоза ӗҫпе вӑрҫӑ ветеранӗсен галерейине тума пулӑшрӗ.
Нумай ӳкерчӗ унта. Районта пирӗн вӑтӑр художник...
Майралла тумланнӑ ҫамрӑк хӗрарӑм Аркадий Алексеевича каласа
пӗтерме памарӗ, хӑпартланнӑ кӑмӑлпа ыйтрё:
— Самарин юлташ, каҫарӑр ёнтӗ м анасирс чарнӑшӑн...
— Тархасшӑн, итлетёп.
— Эп хам етёрнесем. Тури Ачакран. Мана сирӗн музей та, картинӑсен галерейи те шутсӑр килӗшрёҫ. Пуян эсир ку енбпе. Маттур

ӗҫлетӗр. Каш ни картинине, скульптурине ӑмсанса пӑхрӑм. Ӑнланса
шухӑша кайрӑм.
— Ӑнланса пӑхма пултартӑр пулсан, сирте художник чунӗ пур,
— ӑшшӑн йӑл кулса илчӗ Самарин.
— М ӗн-ха, эп хам та ялти художество шкулне пӗтернӗ-ҫке. Бо
родкин вӗрентетчӗ. Илья Григорьевич. Хамӑр кӳршех.
— Чӑнах-и? — тӗлӗнсе ӳкрӗ Аркадий Алексеевич. — Вал кунта
манпа пӗрле илемлӗх шкулӗ пуҫласа ячё. Миҫе ачана искусство
вӑртгӑнлӑхӗн уҫҫине пачё. Ун вӗренекенӗсем халӗ ҫӗршывӗпе, тӗнчипе чапа тухаҫҫӗ. Салам калӑр ӑна пиртен. Пысӑк салам.
— Саламне яла кайсанах калӑп-ха. Анчах мана ҫакӑ тӗлӗнтерчӗ.
— М ӗн-ши? Мӗнпе кӑмӑлсӑр эсир?
— Ҫак галерейӑра Бородкин картинисем сахат. Унӑн ӗҫӗсем вӗренекенӗсен ӗҫӗсемпе юнашар пулсан, тата ҫыпӑҫуллӑрах, илемлӗрех
пулнӑ пулӗччӗ.
— Парнеленӗ-ха вӑл картинисене. Кунта тӑвӑр та, ҫавӑнпа вырнаҫаймарӗҫ. Куртӑр пуль этнографи музейӗпе юнашар ларакан вӑрӑм
ҫурта? Вӑт ҫавӑнта пурне те вырнаҫтаратпӑр. Илья Григорьевича та
тивӗҫлӗ вырӑнах парӑпӑр галерейӑра. Ана йӗпреҫсем манмаҫҫӗ.
— Пирӗн хамӑрӑн та «Третьяковка» пур халь ялта, — мухтанса
илчӗ Ачак хӗрарӑмӗ. — Колхозра ӳнер шкулӗ иккӗ.
—Аван, аван. Аркадий Павлович Айдак пӗлет ҫыннӑн чун хавалӗ
ӑҫта пытанса ларнине. Ӑна вӑл, хавхалантарса, алла ӗҫ хатӗрӗ тытгарма пӗлет. Сахал-ха, сахал халлӗхе унашкал культурӑллӑ ҫынсем пирӗн
пуҫлӑхсем хушшинче, — терӗ ассӑн сывласа Самарин. — Тепре унашкалах искусствӑна чунне панӑ ҫынсене эпӗ «Янгорчино» хуҫалӑхра
пӗлетӗп. Кӳршӗсем — вӑрнарсем. Чӑвашри ял «Третьяковки» унта чи
малтан уҫӑлнӑччӗ. Ӗмӗрсем хушшинчи пӗрремӗш ҫӗнтерӳллӗ илем ӗҫӗ
турӗҫ вӗсем. Карачарсковпа туслашса кайрӗҫте...
— Пирён патра та хытӑ ӗҫлерӗ вӑл Николай Прокопьевич, —
хушса каларӗ хӗрарӑм. — Бородкин та.
— Карачарсковсем арӑмӗпе иккӗшӗ те мапур вӗсем. Хӑйсен Пӑрачкавӗнче те уҫрӗҫ галерея. Крамской передвижникӗсем пекех ӗҫлеҫҫӗ
халӑх хушшинче. Халӑхшӑн, халӑх малашлӑхӗшӗн тӑрӑшаҫҫӗ. — Хайсене
ыттисем те питӗ тӑрӑшса итленине асӑрхарӗ те Аркадий Алексеевич,
пуҫланнӑ калаҫӑва малашта тӑсрӗ: — Патӑрьелӗнче те уҫнӑ терӗҫ «Тре
тьяковка» пекки. Кайран ӑна путлантарса лартнӑ тесе те ҫырчӗ хаҫатра Карачарсков.
— Пирён ялта унта каккуй галерея, клубӗнче те пӗр илемлӗ
ӳкерчӗк ҫук, — ӗнсине хыҫса кӑмӑлсӑр пулчӗ кӑтра пуҫлӑ йӗкӗт.
Аркадий Алексеевич вӗсене шухӑша кайса итлерӗ, вара ҫапла каларӗ:
— Пирӗн чӑваш халӑхӗ художниксемпе пуян. Анчах вёсен пултарулӑх ҫимӗҫне халлӗхе халӑха тутантарса кӑтартаймастпӑр-ха. Худож-

ник е скульптор ҫуралнӑ кашни ялта, поселокра, хулара илем кётесё
уҫсан та искусство хапӑхра вӑйлӑрах тымар ямалла. Анчах шел, рай
он центрёсенче те ҫукрах-ха картина галерейисемпе музейсем. Айдакпа Карачарсков мӗншӗн «Ҫёр тата этем» ятпа ирттернё живопиҫпе графика ӑстисен Пётём Союзри семинарне сирён ялта йёркелеттерме пултарнӑ-ха? Чун хушнипе, чӗре ыйтнипе. Чӑваш халӑхӗн
ырӑ кӑмӑлё хӗтӗртнипе. Акӑ, пирён пата Н емцев час-часах килсе
ҫӳрет. Виктор Леонтьевич та ҫав чирпех асапланать. Тёлёнетёп эпё
унран. Сёнтӗрвӑрринче те, Вӑрнарта та, Етёрнере те, тата таҫта та
ҫитсе ӗҫлет. Хамӑр районти «Красный фронтовик», «Новая сила»
колхозсенче тата миҫе картина ҫакӑнса тӑрать унӑн? Кайса курасчё
сирён! Немцевӑн хӑйӗннех пӗтӗм Чӑваш ҫёршывӗпе галерея. Пирён,
художниксен, хамӑрӑн та ҫывӑрса лармалла мар, вырӑнти пуҫлӑхсен те, культура енӗпе ӗҫлекенсен те ҫаврӑнӑҫулӑх — илем ҫаврӑнӑҫулӑхё — пултӑрччӗ.
Тата чылайччен калаҫрёҫ вёсем искусство, халӑх пултарулӑхӗ,
эстетика вӑйӗ ҫинчен. Самарин куншӑн хёпӗртерё, ҫапахта, чунне
канӑҫ паман ыйтусем ҫӗнӗрен чӗрӗлнине пула, ҫакнашкалах шухӑшларӗ пуль.
Мӗншён, мёншён халӑх культурине малалла ярас тесе ҫине тӑмаҫҫӗха? М ёншён пирён ҫёршыра культурӑна хӳрене тӑратса хӑвараҫҫӗ,
уншӑн укҫа-тенкӗ хӗсеҫҫё? Художниксем уйрӑмшарӑн та, ушкӑна
пайлана-пайлана ӗҫлесе те калама ҫук ырӑлӑх кӳреҫҫӗ халӑха. Ҫав
вӑхӑтрах художниксен союзӗсем те, Культура министерстви те, вырӑнти хуҫасем те вёсене яланах тӗллевлё усӑ параймаҫҫё. Пёр тӗвӗре
мар культура ӗҫё. Искусство вӑйё мёнлине е маннӑ, е ӑнланса илеймен, унпа епле усӑ курмаллине пӗлсех ҫитереймеҫҫё. Ю лашки юлнӑ
кӗлмёҫ вак укҫапа усранӑ ку таранчченех культура интеллигенцине.
Ҫавна пула ҫӗршывра мён тери путсӗрлёх аталантарман-ши? Культурӑпа йӗрке-тирпей, чыс, ят-сум, хисеп юнашар утнине курма ҫукши? Ҫын вӑл мён чухлё культурӑллӑ, мӗн чухлӗ хитре чунлӑ — ҫавӑн
чухлӗ йӗркеллё, ӳсӗмлӗ, курӑмлӑ: йӑларата, ҫемьере те, ӗҫре те. Культурӑна хисеплеменни — хамӑра хисепе хуманниех. Культурӑна ӑнланман, эстетикӑна ӑша хывман ҫын чухӑн. Кёлмӗҫлӗх лачакине путать
унашкал этем тени. Йӗркесёрлёх, путсӗрлӗх, курайманлӑх ҫуралать
илеме туйман ҫынра. Тӗнчене илемлӗх ҫӑлса хӑварать, тесе ахальтен
каламан пуль ҫав Достоевский. Илемлӗх, хитрелӗх хӑй тӗллён кӑна
мар вӑйлӑ, паллах, ҫын хӑйӗн пурнӑҫӗн шайне чеченлӗх хӳхӗмӗпе
чиперлён виҫсе танлаштарма пӗлни, пултарни хӑватлӑ.
Самарин хӑйён кун-ҫулне ҫав йывӑр ӗҫе панӑш ӑн пурпёрех
хёпёртеме пӑрахмасть.
— Аркадий А лексеевич? С ире кал атӑп -ҫк е, Ш упаш карта
пултӑр-и, тетёп. Министерствӑра...

Шухӑша кайнӑ Самарин кӑртах сиксе илчӗ. A-а, Сильвестр Иванч
калаҫать-ҫке унпа? Киргизовӑн тарӑн йӗрлӗ пит ҫӑмартийбсем ҫинчи
ӑшӑ кулла асӑрханипе хӑй те ӑшшӑн кулса ячё, куҫлӑхне хывса сула
хай аллинче ҫавӑрттарчӗ:
— Мӗн усси? Вёсен хитре сӑнне пӑхса тухнипех пирён ӗҫ чапланас ҫук.
— Тӗрёсси тӗрӗсех пуль. Ытла аякра эпир тёп хуларан, Силь
вестр Иванович, — ҫырӑ куҫне чеенрех вылятса илчӗ Самарин. —
Хамӑр вӑя шанмасан... Чӑтма, тӳсме вӗренмен-и эпир, салтаксем.
Киргизов та вӑрҫӑра паттӑр ҫапӑҫнӑ ҫын. Шкулта ачасене вёрентсе пенсие тухнӑ. Аркадий Алексеевич ӑна ырӑ кӑмӑлшӑн, уҫӑ чунӗшён,
ёҫченлӗхёшӗн хисеплет. Икё фронтовика пёр чёлхе тупма та ҫӑмӑлрах.
— Ҫав «Ҫӑкӑр» скульптурӑшӑн тӳлемеллеччӗ те ӗнтё сире, Арка
дий Алексеевич... — каллех илтёнет Киргизовӑн ҫемҫе сасси. — Ҫулталӑк ёҫлени харама ан кайтӑрччё.
— Ан та кала-ха. Тӳлесси пирки ӗнтӗ... Аптрамалла. Краеведени
музейӗн дирекцийё хӑлхасӑр. Хӑнӑхнӑ-ҫке эпир унашкал мӑшкӑла.
Вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи ҫулсенче, кунта ҫемьене илсе килсен, театр хупӑннӑ
май хам та шкула куҫнӑччӗ, арӑм та ачасене истори вбрентетчӗ. Мӗн
чухлё сӑрламарӑм, ҫырмарӑм, ӳкермерӗм пуль шкулшӑн. Тав тӑвас
вырӑнне, директор пире вӑхӑтлӑха пурӑнакан пӳлӗмрен те хуса кӑларса
ячӗ. Кивҫен укҫа пухса туянкаларӑмӑр вара халё пурӑнакан кивӗ
ҫурта. Культура пайӗнче, райкомра ӗҫленӗ чухне пурнӑҫланӑ илемлетӳ ӗҫӗсем тата... Выставкӑсемшӗн мӗн чухлӗ укҫа пётертём. Ыйткалакан пек алӑ тӑсса ҫӳрес килмест. Эпӗ ҫеҫ-и? Авӑ Немцевӑн картинисем. Халё те тӳлесе татаймаҫҫӗ-ха вёсемшӗн. Парне — парне вӑл.
Ҫапах та, художник та этемех-ҫке. Унӑн та хырӑм выҫать, унӑн та
йӗркеллӗ тумлансах ҫынла пурӑнас килет. Ҫапла-а. Енчен те, худож
н и к и илемӗпе киленетпӗр пулсан, ӑна хӑйне те пурлӑх енчен хавхалантарса чунне кантармалла пек.
— Ман шутпа та ҫавах, Аркадий Алексеевич. Ытти ҫын вӑл,
паян ӗҫлерӗ те, ыран укҫине илчӗ. Эсир уйӑхё-уйӑхӗпе, ҫулталӑкӗҫулталӑкӗпе пуҫ ватса тӑрмашатӑр-тёрмешетӗр те, ӗҫне алӑк умне
кӑларса ҫакатӑр та... ҫакӑнпа вӗҫленет. Асӑрхани — асра юлать, асӑрхаманни, ӑнлансах пӗтменни — ҫаплах юлать. Выставкине те лекейместӗн-ха тата. Ытла усӑсӑр, путвала кӗрсе выртнӑ пек туйӑнать сирӗн
ӑс-хакӑл вӑйӗ. Ҫ апахта, укҫа-тенкӗсӗр пурӑнма май ҫук-ҫке.
— М анӑн ӗнтӗ пӗр шухӑш, Сильвестр Иванович. Итле. Чун тухиччен, алӑран киҫтёк ӳкиччен, алла пуртӑ-ӑйӑ тытайми пуличчен
ӗҫлесчё-ха. Ҫамрӑк художниксене те ман ҫаплах тӑнран тухиччен
хытӑ ӗҫлетгерес килет. Районти художниксен вӑйне пёр ҫёре пухасчӗ.
Хамӑра хисеплесех кайманнине, ӑна-кӑна пӑхмасӑр пирӗн ёҫҫыннисене ҫуллен хамӑр пултарулӑх япалисемпе паллаштарасчӗ. Пирӗн ӳкер-

чӗксемпе картинӑсем, скульптурӑсем ҫынсене мӗн чухлӗ те пулин
пулӑшӗҫ, тетӗп. Культура ӗмӗлки, эстетика мехелӗ вӑл ҫавсенченех
вӑйланать халӑх хушшинче. Выставкӑри ӗҫсене предприятисем, учрежденисем, колхозсем туянсанччӗ... Хӑйсене те, пире те аванрах
пулнӑ пулӗччӗ вара. Ҫапах та, художник халӑха ӗмӗрлӗх хисепӗ парнелет, ҫынсем валли ӗмӗрлӗх хисеп хӑми ӳкерсе хӑварать. Вӗсем —
пурнӑҫ тӗкӗрӗн ӳкерчӗкӗсем.
— Мана та ҫакӑ тӗлӗнтерет-ха, — каллех кӑсӑклӑ ыйту парать
Киргизов. — Кала-ха, мӗншӗн сире, ялсенчи, аякри хуласенчи художниксене, ытла шутах хумаҫҫӗ?
— Ш упашкартан ытла аякра эпир, терӗм-ҫке...
— Аяккарах пурӑнатӑр пулсан та таҫти ҫӑва шӑтӑкӗнче мар вӗт,
— кулса илет Сильвестр Иванович. — Галерейӑра ирттернӗ хӑвӑрӑн
юбилей выставки пиркиех-ха эп. Пӗр уйӑхра миҫе пин ҫын кӗрсе
курмарӗ-ши ӑна? Тӑвайра пулчӗҫ тата ӗҫӳсем. Ш упашкарта та, хӑв
ҫуралнӑ Сӗнтӗрвӑрринче те кӑтартас пулсанччӗ вӗсене... Культура министерствин наукӑпа-методика центрӗ те асӑрхамасть-ши? Художниксен союзе те пулӑшаймасть-ши?
— Союз правленийӗ вӑл, Сильвестр Иванович, союз членӗсемшӗн
ытларах ҫунать, пирнешкеллисемшӗн хыпмасть.
— Хам ларап пулсан-и ҫавӑнта, эпӗ сире — М еркурьевпа Ф едо
рова виҫсӗре те — сӑмахсӑрах йышӑнмалла художниксен союзне.
— Ҫапла ҫав, пуль ҫав, ватӑлтӑмӑр пуль ҫав, эпир унта кирлех
мар пуль ҫав, пирӗн хамӑрӑн ӗҫех малалла тӑсмалла пуль ҫав...
Ҫапла каласа, кулкаласа Самарин галерея ҫуртӗнчен тухрӗ, хӑйӗн
пултарулӑх мастерскойне васкарӗ. Унӑн унта тепӗр юмана чӗртмелле,
утма вӗрентмелле, ӑна «Ҫӑкӑр» скульптура ҫумне арҫын кӗлеткипе
ҫитерсе тӑратмалла. Чӑваш арҫынӗ кунтӑкри тырӑ пӗрчисене пиҫнӗ
ҫӗр ҫине пӗрешкел сапалатӑр. «Тырӑ акакансӑр» «Ҫӑкӑр» пулмасть.
Ҫак скульптура ансамблӗ пиҫсе ҫитмен-ха. Ӑна пӗҫермеллех унӑн.
Унсӑрӑн ҫӑкӑр пикийӗ тӑлӑх арӑм пулса юлать.
Арман ҫине пӑхса илнипе чӗри ҫӗнӗрен ыратса кайрӗ. Хӑрах
ҫунатсӑр арман авӑраймасть. Вӑл — чунсӑр япала. Анчах Самарин —
чӗрӗ этем. Ҫу-ук, ҫуначӗ унӑн, тем пек хӑрушӑ ҫил-тӑвӑлра та, хуҫӑлман-ха. Куҫ курать, алӑ ӗҫлет, ура утать, чӗре тапать. Пӗр тӗллев
халӗ унӑн: «Тырӑ акакан» чӑваш хресченне кӑмӑллӑ, вӑйлӑ, сӑпайлӑ
сӑнар тӑвасси.
Мастерскойра юман каскана чутлакаласа, якатса ӗшеннӗ хыҫҫӑн
чун уҫӑ сывлӑша туртрӗ. Вӑрман ҫийӗн анӑҫ хӗрлӗ-ҫутӑ тёспе йӑлкӑшать.
Тӳпе янкӑр таса. Тӗнче уҫлӑхӗ хӑйӗн саккунӗпе йӑшӑлтатать. М и
кихвер аслашшӗ асӑрхаттарни аса килчӗ: «Уйӑх ҫумӗнче ҫӑлтӑрна ан
шыра». Аркадий Алексеевичӑн ҫӑлтӑрӗ унран аякрах та мар иккен.
Анчах хушши самаях вӑрӑм-ха. Авалхи сӑмах-юмах тӗшмӗшлӗхӗпе

сӗмленсе Самарин урама тухрӗ, васкаалӑ уггипе килелле тӑклаттарчӗ.
Пӗчӗк пӗве умӗнчи ватӑ пӳрт ӑна кӗтсе ывӑннӑ пулас, сасӑсӑр хӑй
ытамне туртать.
Березники хулинче ҫыру килнӗ. Аслӑ хӗрӗ Лера-Валерия хӑйсен
пурнӑҫӗ ҫинчен пӗлтерет, ашшӗн сывлӑхӗпе кӑсӑкланать. Вуланӑ май
унӑн куҫӗ умне малтанхи арӑмӗ Галина Петровна, вӑл ҫуратнӑ ачасем
тухса тӑчӗҫ. Вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи Татьяна Ишлейре ачасене вӗрентет, Олег
— агрегат завочӗн инженерӗ. Софья Шупашкарти пӗчӗк пепкесемпе
ӗҫлет. Иккӗмӗш арӑмӗ Вера Васильевна ӑна Владимир ятлӑ ывӑл
ҫуратса пачӗ. Ку ачи хӑйӗн ҫемйипе Йӗпреҫрех пурӑнать.
Ш ӑпа Самарина ырӑ кӑмӑллӑ, культурӑллӑ хӗр тӗлнех тунӑччӗ.
Анчах юратнӑ арӑм аллӑ виҫҫӗмӗш ҫулта, пӗр тухтӑр йӑнӑшне пула,
ӑна тӑватӑ ачапа тӑлӑха тӑратса хӑварчӗ. Асли те вуниккӗре ҫеҫчӗ.
Ҫулталӑк ыгла пӗччен пурӑнма тиврӗ. Юрать амӑшӗ килсе пулӑшса
пачӗ. Ю лашкинчен вӑл та аллине чӗри ҫумне тытсах каларӗ: «Авланан пуль, ывлӑм, ман вӑйӑм пӗтсе пырать, ачусене те хӗрарӑм ачашлӑхӗ
кирлӗ, хутаӗм ӗрна пӗччен ирттереймӗн».
Йӗпреҫьенчи Вырӑс Тимешри Малышевсем вара Аркадий Алек
сеевича хӑйсен хӗрне шанса пачӗҫ. Эх, пурнӑҫ вӑл, пӗр ӑнмасан...
Каллех тухтӑрсен айӑпӗпе унӑн иккӗмӗш арӑмӗ те ҫӗре кӗчӗ. Миҫе
ҫул халь пӗччен...
Ачисем, мӑнукӗсем киле килес пулсан, Аркадий Алексеевичӑн
мӑн уяв ҫитет. Вӗсемпе аппаланса вара тӗп ӗҫӗ ҫинчен те манса каять.
Ахаль те ача юратаканскер, вӑл вӗсемпе вылять, кулать, — вёсен
тӗнчинче пурӑнса юлать пӗр хушӑ. Ыйтса, анратса тӑнран кӑлараҫҫӗ.
Пӗри: «Ой, Самара, городок, беспокойная-я» тесе юрлать, тепри:
«Асатте, эпир Самаринсем, Самартан-и?» тесе тёпчет. Аркадий Алек
сеевич вӗсене пуҫран шӑла-шӑла ӑнлантарать:
«Эпир, ачамсем, Сӗнтӗрвӑрри енчен, Атӑл ҫыранӗнчен шӑтса тухнӑскерсем. Самара Раҫҫейӗн тӗп юханшывӗ ҫинчи пысӑк хула. Ӗлӗкавал пирӗн несӗлсенчен пӗри ҫав хула тӗлӗнчен Ш упашкара ҫити
ҫӑвӗн-ҫӑвӗн баржа туртса хӑпарнӑ. Ҫав бурлакран тухса кайнӑ теҫҫӗ
пирён хушамат». «Репин «Бурлакӗсем» пек-и?» «Эпир — бурлак
йӑхӗнчен-и?» Ы йтуҫине ыйту....
Апат ҫикелерӗ те Аркадий Алексеевич вырӑн ҫинче вӑрах шухӑшласа выртрӗ. Вӑрман комбиначӗн эстакади ҫинче суйласа тупнӑ
пиҫӗ юман, ҫав юманран ҫуралма пуҫланӑ чӑваш ҫынни, тырӑ акакан
хресчен сӑнарӗ куҫ умӗнче мӗлтлетсе тӑчӗ. Сисмесӗрех тӗлӗке куҫрӗ.
Вӑл Атӑл ҫинче пек. Сарлака вӑрӑм кимӗ ҫине ҫав юмана хунӑ пек.
Хулсемпе кӑкӑр урлӑ чӗн хӑюпа вӑл хӑйне нихҫан курман бурлак
несӗлӗпе, М икихвер аслашшӗпе, ашшӗпе, «Потемкин» броненосец
матросӗпе, буденовка тӑхӑннӑ хӗрлӗ армеецпа, фронтри Балаян связистпа, Сильвестр Иванчпа туртать пек. Ҫыран тулли халӑх. Ҫатра-

кассипе Чикмеҫин енчи ыраш уйбпе чуна хавхалантаракан кӗвӗ юхса
килет. Аксарин масарё енчен шурӑ пир тӑрӑх амӑшё утса пырать...
— Ах, анне, ытла йывӑр-ҫке мана ҫак кимме туртма — Илемлёх
киммине тӑвалла хӑпартма. Пулӑш, тархасшӑн? — тесе сасартӑк вӑранса
каять Самарин.
Ҫёнё кун пуҫланнӑ. Чӑвашрадио Хирбю музыкине кӗрлеттерет.
«Ҫунат хушассӑм килет...» — юрлать ҫамрӑк юрӑҫ. Чӳречерен хёвел
ура янӑ. Ҫичё тёспе куҫа йӑмӑхтаракан илемлё пайӑркара вӑл хӑйӗн
пурнӑҫ сӑнне курчӗ.
Йӗпреҫ— Шупашкар
1990, 1997ҫҫ.

Чӑваш Республикин тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ А. А . Самарин.
Унӑн йывӑҫран касса тунӑ «Тырӑ выракан» скульптуры.

ИЛЕПЕР ҪӐЛКУҪЁ ЧӖРӖ
Вӑрнарьенӗн ҫӗр-пин ҫырминчен пӗрийӗ вӑл Илепер — Чӑрӑшкас
Мӑрат ялӗн улӑхлӑ, ҫӑлкуҫлӑ ҫырмийӗ. Унӑн чечеклӗ симӗс кавирӗ
ҫинче чупса-йӑваланса, савӑнса ӳснӗ чукун ҫул ҫумӗнчи Ҫарӑклӑран
тӑван ялне куҫса килнӗ Михала лесникӗн ывӑлӗ Кӗркури. Ӑш хыпсан, шӑла тивекен тӑп-тӑрӑ шыва выртса ӗҫнӗ. Ешерекен чӗрё пурнӑҫ
кӗввине тӑнланӑ. Ашшӗ калакан купӑс ҫеммипе йӑлл кулнӑта амӑшӗн
ӑшӑ ытамне кӗрсе ӳкнӗ.
Кил-ҫурт ӗҫӗ патне алӑ пыманни пулман ун, хресчен ӗҫне туса
курманни те юлман. Ял туртӑмӗ ытла та вӑйлӑ явӑкланӑ ӑна ҫӗр
ҫумне. Ахальтен-и, утмӑлалла тапаҫланса пырать пулин те, вӑл ҫуралнӑ
вӑрман кӗтесӗпе ӳссе вӑй илнӗ уй пуянлӑхне хула шӑв-шавӗпе улӑштармарӗ. Шупашкара килсен те унӑн хӳрине ҫеҫ курса юлатӑн, такӑш
вӑхӑтра тухса вӗҫтернӗ: те машинпа, те ҫурран. Утма-чупма ухутах та,
хӑваласа ҫит-ха ӑна! Район чемпионӗ пулнӑ. «Знамя» колхозри ватти-вӗтгине йӑлт ура ҫине тӑратнӑччӗ. Ял ҫыннисем Гриша Михайлов
астарнипе физкультурӑпа спорта мӗнле юратса пӑрахни ҫинчен эпӗ
хамах «Советский спортра» тӗплӗн ҫырнӑччӗ.
Ун чухне ӗнтӗ вӑл Вӑрнарти зооветгехникумран вӗренсе тухнӑччӗ,
пӗрле райхаҫатра ӗҫлетгӗмӗр. «Сельская жизнь» хаҫагран корреспондент
килнёччӗ. Райкомра, пӗрремӗш секретарь пӳлӗмӗнче, хамӑр патра виҫсӗмӗр чылай калаҫса лартӑмӑр. Ҫавӑн чухне эпӗ журналиста: «Гриша
вӑл купӑс калама ашшӗнчен вӗреннӗ, ашшӗ вӑрҫӑра пуҫне хунӑ хыҫҫӑн
тальянккине ун ячӗпе упрать, унпа ят халӑхне юрлатгарать-ташлатгарать», — терӗм. Ҫапла пичетленсе тухрӑ «Отцовская гармонь» очерк.
Сӑвӑ кӗвви те ҫав ҫемӗрех ҫуралнӑ пуль ҫав. Ирех шӑрҫалама
пуҫланӑ пултаруллӑ ача. Редакцире манӑн пӗрремӗш сӑвва та вӑлах
редакциленӗччӗ. Петӗр Ялгир ертсе пыракан литпӗрлешӳре Кӗркури
Михайлов-Илепер ҫурхи вӗҫенкайӑк концертӗнчи шӑпчӑк сасси евӗрех палӑрса тӑратчӗ. Пӗррехинче Вӑрнара Петӗр Хусанкай пынӑччӗ.
Ун чухне эпӗ салтак тумне те хывайманччӗ-ха. Костюм туянса
тӑхӑнмалӑх укҫа ӗҫлесе илейменччӗ. Район ҫыравҫисен ушкӑнӗнче
чӑваш халӑх поэчӗн (хальхи пек черетпе паракан чӑваш халӑх поэчӗ
пулман вӑл!) мухтавне те тивӗҫлипех илтсе юлчӗ талантлӑ сӑвӑҫ. «Ҫеҫпӗл
ҫеҫкисен» пӗрремӗшпе иккӗмӗш кӑларӑмӗсенче унӑн чи лайӑх сӑввисем пичетленчӗҫ. Георгий Ефимов, Алексей Воробьев, Георгий О р
лов Гришӑн илемлӗхтӗнчинчи сӑнарлӑх хӑватне, чӗлхе сӑткенне палӑртса хӑваратчӗҫ пирӗн енче пулнӑ май. Пултарулӑх калаҫӑвӗсем редакцирен Ялгирсен килне куҫатчӗҫ. Тараваглӑ та чӑтӑмлӑ Клавдия
Васильевна хӑналӑх ӑсгалӑхӗпе илемлӗх анӑҫне тата анлӑрах уҫса яратчӗ.
Палӑрнӑ сӑвӑҫсен ҫивӗч сӑмахӗсем пирӗн хӑлхана тӑрӑнса юлатчӗҫ
ҫав, вӗсенчен уйрӑлнӑ хыҫҫӑн хамӑр та самаях тавлашаттӑмӑр, юлаш-

ки укҫапа лавккара кирлб кӗнеке туянса пӗрер-икш ер апат та сиктеркелеттӗмӗр. Ҫавӑн чухне илнӗ кёнекесене алла тытса пӑхатӑн та
халӗ шутлатӑн, чи малтан ӑс-тӑн апачех кирлё пулнӑ ҫав пире. Уншӑн
пӗртге кулянмастпӑр.
Ашшёне хывнӑскер вӑл вилетчё купӑс е баян каласшӑн. Журналистсемпе полиграфистсен Вӑрнар ансамблён концертмейстерӗ те
пулчӗ ҫамрӑк поэт. Ялгир тӑрӑш нипе ял-ял тӑрӑх клнцерт парса
ҫӳреттӗмӗр, кӳршё район центрӗсенче те пулнӑччӗ, республика вӑтӑр
ҫул тултарнӑ уявра Ш упашкарта, Лакрей вӑрманӗн хӑрринчи сцени
ҫинче те юрлама тивӗҫнӗччӗ. «Атте масарӗ» поэма Илеперӗн вӗҫленмен юрри пулса юлчӗ.
Арӑмӗ Катя, Элӗк хӗрӗ, ҫивӗч чӗлхеллӗ лутакарах студента пӗрле
вёреннӗ чухнех лирикӑллӑ туйӑмшӑн юратнӑ пулас. Упӑшки сӑвӑ
калама тытӑнсан ялан хӑлхине тӑратсах итлетчӗ. Ял халӑхӗ те, район
ҫыннисем те пурӑнан пурнӑҫне редакцире те колхоз-совхоз фермисенче кунласа ҫёрленё тава тивёҫлӗ зоотехника тӑнласа, щухӑша кайса итлетчӗҫ. М ёншӗн тесен, тӑван Илепер ҫӑлкуҫӗнчен тапса тухакан
ҫёр сёткенёллӗ, пуҫ тӳпинче ӗҫле-ӗҫле-ӗҫле ҫитерсе тӑрӑлтатакан ҫутҫанталӑк кёввиллӗ, тӑванлӑх туйӑмлӗ чёрӗ сӑмах итлекенӗн ӑшне пуян
тӑпрана варӑнакан ылтӑн тулӑ пёрчи пекех пиҫнӗ ҫӑкӑр шӑршиллён
варӑнать. Ҫавӑнпа Кӗркури Илеперён поэзи улӑхӗ тыткӑнуллӑ, ҫавӑнпа поэзи Урхамахӗ те ыткӑнуллӑ. Мён ачаран Пегас ҫилхинчен ҫатӑрласа тытнӑ ял сӑвӑҫи чуллӑ-ҫӳллӗ Асамлӑха шӑхӑрса ҫеҫ улӑхать.
Ҫӑвар типсен — Илепер ҫӑлкуҫӗнчен тӑван ҫӗр симпылне ӗҫет, чун
йӑш сан — ашшё купӑсӗн ҫеммипе юрласа хавхаланать, выҫсан —
амӑш кӑкӑрён сёчёпе вӑй илет. Сӑнарлӑх арчийӗ ҫӗнӗ сӑвӑсемпе тулса
пырать. Ҫав пуянлӑха Урхамах хуҫийӗ халӑха парнелет.
Халӑх хӑйён юрӑҫине йышӑнать. Лирӑллӑ Юланутҫӑ картлашка
хыҫҫӑн картлашка сиктерсе Поэзин ҫӳл тӳпине виличченех ывӑнма
пӗлмесӗр пултаруллӑн улӑхё.
Тусӑм, Кёркури,
Эс чӑнах пур-и?
Пур пулсан, апла —
Савӑнар ҫаплах.
Тултӑр кӗр курки,
Пӗттӗр хӗр хуйхи.
Илепер ҫырми
Туллиех ҫырни
Юхтӑр, Кёркури.
Вӑрнар. «Ҫӗнтерӳ' ҫулӗ» хаҫат,
1997 ҫулхи 70-мӗш № .

ТӐВАН ҪӖР ТУРТӐМӖПЕ
Лаврентий Таллеров — ҫитмӗлмӗш ҫулсенче чӑваш ҫынни каҫса
кайса вулама пуҫланӑ писатель. Астӑватӑп-ха, Шупашкартан яла таврӑнсан, вулама юратакансем калаҫӑва чи малтан «Ҫӑлтӑр витӗр ҫул
курнать» романран пуҫлатчӗҫ. «Ялавра» пичетленсе пыраканскерне
ӑна журналӑн ҫӗнӗ номерӗ тухиччен темскере кӗтнӗ пекех кӗтнӗ ӗнтӗ
вӗсем. Хайлавӑн тӗп геройӗсен малашнехи пурнӑҫӗ, кун-ҫулӗ пирки
ыйтса пӗлме тӑрӑшатчӗҫ. Таса чӑваш чӗлхипе сӑнарлӑн, ӗненмелле,
чуна тыткӑнламалла, хумхантармалла ҫырнӑшӑн хӑйсем ӑна тав туни
ҫинчен пӗлтерме хушса яратчӗҫ, ҫав пултаруллӑ халапҫӑ ӑҫта ҫуралса
ӳснипе кӑсӑкланатчӗҫ, романӗ кӗнекен тухсан, куната унӑн «Хурӑн
шывӗ» кӗнекипе юнашар килти библиотека ҫӳлӗкӗ ҫине савӑнсах
вырнаҫтарӑпӑр, тетчӗҫ. «Ҫӑлтӑрӗ» вара Лаврентий Васильевичӑн 1983
ҫулта тин уйрӑм кӗнекен ҫитрё вулакансем патне.
Нумай утмалла пулнӑ пурнӑҫ ҫулӗпе, ҫӗршер кун-ҫӗр тертленме
тивнӗ хӑйӗн анлӑта пысӑк ӗҫне халӑха парнеличчен. Унччен ӳнтӗ вӑл
«Юхать юханшыв», «Сӑпка юрри» кӗнекесемпе палӑрнӑччӗ. «Хӗвелҫаврӑнӑш — ылтӑн ҫӳҫ» повеҫӗ те яка, аван вуланатчӗ.
Пурнӑҫ ҫулӗ вара Лаврентий Васильевич Таллеровӑн Аслӑ Каҫал
(1939 ҫултанпа Комсомольски) тӑрӑхӗнчи Нӗркеҫре пуҫланнӑ. Вӑл
1929 ҫулхи кӑрлачӑн 27-мӗшӗнче хресчен ҫемйинче ҫуралнӑ. Ҫёнӗ
Кипеҫри вӑтам шкулта, Тутар Республикинчи Елабугӑри библиотека
техникумӗнче вӗреннё. Хастарлӑхне кура хӗрӳ чун-чӗреллӗ ҫамрӑка
комсомол райкомне ӗҫлеме илеҫҫӗ. Ҫырас туйӑмӗ аталанса пынӑ май
ӑна районти «Октябрь ялавӗ» хаҫата куҫараҫҫӗ. Пуҫласа эпӗ унпа ҫав
вӑхӑтра паллашнӑччӗ. Йӗпреҫри «Ҫӗнтерӳшӗн» хаҫатра ӗҫленӗ май,
кам мӗнле хаҫат кӑларнине питӗ тишкерес килетчӗ. Районсемпе хуласенче кӑларакан хаҫатсем хушшинче вара Таллеровӑн «Октябрь
ялавӗ» ялан чи вӑйлӑ виҫӗ хаҫат шутӗнчеччӗ. Редакцисем туслӑ ҫыхӑну тытатчӗҫ. Ҫапла эпӗ те Аслӑ Каҫала вӑрман урлӑ каҫса ӑста ре
дактора куртӑм. Уҫӑ кӑмӑлӗ, ҫамрӑк ҫыравҫӑсемшӗн тӑрӑшни, хӑйӗн
ӑсталӑхӗ тыткӑнларӗ. Ҫак лайӑх енсене эпӗ чылай кайран, хам «Тӑван
Атӑлра» унӑн заместителӗнче ӗҫленӗ ҫулсенче, тата аванрах туйрӑм.
Ёҫлеме аванччӗ унпа. Ш анатчӗ вӑл пире. Чӗлхе ӑсталӑхёпе, ҫыравҫӑ
маҫтӑрлӑхӗпе, ӗҫйӗркелӳ мелӗсене лайӑх пӗлнипе хӑй ҫумне туртатчӗ.
Паллах, этемӗн ӗҫри ырӑ енӗсем тӳрех тупӑнмаҫҫӗ, пурнӑҫ сунталӗ ҫинче туптанса ҫирӗпленеҫҫё. Райхаҫат редакторӗнче, вӑл вӑхӑтра
парти райкомӗн бюро членёнче, «Коммунизм ялавӗ» хаҫат редакцийӗн пай пуҫлӑхӗнче, журнал редакгорӗнче, нумай-нумай обществӑлла ӗҫре шӑварӑнса ҫитнӗ унӑн ӗҫ таланчӗ. Ҫав хушӑрах илемлӗх
пултарулӑхӗ те пурнӑҫрах туптаннӑ. Очеркистран паллӑ романиста,
ҫигме, Чӑваш халӑх писателӗ хисеплӗ ята чӑннипех илме тивӗҫ ҫитерчӗ

Лаврентий Таллеров. 1976 ҫулта ӑна СССР писателӗсен Союзӗн членне
илнӗ. Вӑл — ЧР культурны тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ.
Писателӗн ӗҫ сӗтелӗ сӑнарлӑхпа, ҫӗнӗ геройсемпе пуян. Ӗҫлет
ывӑнма пӗлмен ҫыравҫӑ, чӑваш халӑхӗ валли ҫӗнӗрен те ҫӗнӗ калав,
повесть, роман шӑрҫалать. Унӑн пултарулӑхӗ пурнӑҫ, тӗнчекурӑм
чӑнлӑхӗпе, сӑнарлӑхӗпе, тӑван ҫӗрӗн пуянлӑхӗ пек пуян чӗлхипе
хӑйевӗрлӗ анлӑ ҫӑлтӑр тӗнчи. Тата нумай пурӑнма, сывлӑхлӑ пулма,
ҫырура ӑнӑҫлӑх курма ырӑ сунар халӑх юратакан хисеплӗ ҫынна —
сӑмах ӑстине.
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Ӳкерчӗкре: Лаврентий Таллеров (сылтӑмри), Владимир Кузьмин,
Андрей Алексеев, «Нарспи» поэмйна якут чӗлхине куҫарнӑ якут халах
писателё Семен Руфов, Герман Желтухин «Тӑван Атйл»редакцийёнче.

ӐСЛАЛӐХ ЫТАМӖНЧЕ
Вӑрнар енчи Хирти Ҫӗрпел кӑмӑллӑн пухрӗ хӑй ҫумне уйрӑлми
ы там аҫак ҫӗр ҫинче ҫуралса ӳснӗ, ҫак Ҫӗршыва юратнӑ, ҫакӑнта
ӗмӗрлӗх тымарланнӑ хӑйӗн ачисене — хӑйне тӑванлӑхпа, юратупа
ҫыхӑнтарнӑ ҫыннисене. Ял шкулӗн менелник кӗрекинче чӑваш ачисемпе пӗрле тӑванла ытти халӑхсен элчисем те пулчӗҫ.
Сӑмах-юмах, пӗтӗмӗшле илсен, вӗренӳ, ӑслӑлӑх кустӑрмипе чупрӗ.
Ватӑ шкул ӗмӗр тӑршши-хушшинче ял ачине тӗнче уҫлӑхне кӑларни,
ҫав анлӑ ҫул-йӗре кам-кам ҫунатлантарса вӗҫтерни пирки вӗрентекенни те, вӗреннипе халӗ вӗренекенни те асаилӳллӗн хӑпартланса
калаҫрӗҫ — аса илчӗҫ.
Хальхи Ҫӗрпел шкулӗн, кӳршӗри шкулсем пекех, асаилӗвӗ пуян.
Патшалӑх йӗрки Раҫҫейри вак халӑхсен пӗлӗвне тӗнче шайӗнче
аталантарас майпа пуҫланӑ пысӑк ӗҫе вырӑнта пурнӑҫлама ҫине тӑнӑ
Яковлевсем тӑрӑш нипе уҫӑлнӑ земство шкулӗ пирӗн пурнӑҫ шкулӗ
пулса тӑнине эпир, хресчен ачисем, каярахпа хамӑрӑн ӑс-пуҫпа ҫавӑрттарса тавҫӑракансем, ыттисем те ҫавах пуль, чун-чӗрепе туйса, савӑнса ӑнланма пултартӑмӑр.
Шкул менелникне килнӗ кашни ҫын шухӑшлаачӑ: пӗри вӑтанать, тепри ютшӑнать, виҫҫӗмӗшӗ... Уяври халӑх — хӑй тӗрлӗ, хӑй
майлӑ халӑх.
Ҫапла... Кашни ял шкулӗн — хӑйён ҫыннисем, хӑйӗн историйӗ.
Унта вӗреннӗ-вӗрентнӗ кашни ҫын хӑйне евӗр кӑмӑллӑ. Ҫапахта...
Вӑтӑрмӗш ҫулта ӗҫе пырса кӗнӗ Хрисан Васильевич Васильев
Пӑрачкав вырӑсӗпе, Сӑр тӑрӑхӗнчи паллӑ ӳнерҫӗпе тӑванлах калаҫать.
Николай Прокофьевич Карачарсков чӑвашпа вырӑс халӑхӗн уйрӑлми туслӑхӗ ӑҫтан тата мӗнле майпа ҫывӑхланнин тӗплӗхне хӑйне евӗр
кӑсӑклӑн тӑнлантарать. Ҫӗрпелтен вун икӗ ҫул тухмасӑр тенӗ пек
ӗҫлесе хӑй «Янгорчино» колхозӑн хисеплӗ ҫыннин ятне илнине те
манса кайнӑ пулас ҫав хушӑра, Ҫӗрпел хӗрупраҫӗсем чӑваш сӑрипе
сӑйланӑ хыҫҫӑн, яланхи ӑшӑ куллипе пурне те илемлетсе ячӗ.
Хрисан Васильч пек ватӑсем-ӑсчахсем шкулӑн нумай. Ҫав пуянлӑх ушкӑнӗнче манӑн пӗрремӗш учительница Н ина Николаевна
Баюкова, дирекгорта ӗҫленӗ, физикӑпа математика вӗрентнӗ Михаил
Васильевич Скворцов, хими хӗртӳҫӗ Валентина Матвеевна Матвеева,
чӑваш ҫыравҫисен илем гӗнчине кӗмелли ҫула кӑтартса пама ӑнтӑлнӑ
Н икифор Кириллович Кириллов тата... хӑй вӑхӑтӗнче шкула ертсе
пынӑ Яков Кузьмич Краснов. Ытги вёрентекенсем те хаклӑ асӑмрах.
Краснов епле вӑйлӑ педагог, вырӑс чёлхипе литературине мён тери
ӑста, витӗмлӗ, пӗлсе вӗрентнине эпӗ Вӑрнарти вӑтам шкул партти
хушшинче пӗлӳ илнё чухне ҫав тери лайӑх ӑнлантӑм. нумай курнӑ
эпӗ хамӑн йывӑр пурнӑҫра учительсене-педагогсене, анчах унашкал

манӑҫманнисем манӑн — темиҫен ҫеҫ. Вырӑс чӗлхипе литературине
вӗрентнб Санарпуҫӗнчи кукки, чӑваш ученӑйӗ Илья Тимофеевич Сер
геев тата Чулхула профессоре Головин. Вбсем мана чӑваш чблхине
вырӑс чёлхипе пуянлатса ытти халӑхсен чёлхе тёнчине тухмалли анлӑ
алӑка уҫса панӑ. Тавах вӗсене — чӑтӑмлӑ вӗрентекенсене.
Ҫӗрле хаярланма пуҫланӑ ҫанталӑк, аякра пурӑнакан ентешсен
ӑшӑ кӑмӑлне парӑнса, хӗвеле те ҫуркуннелле култарчӗ, хӗрӳ туйӑм
вара хӑнасене ӑшӑтрӗ. Ҫавӑнпах-ши, пурин те чёлхи-ҫӑварӗ УҪӑлчӗ,
кашниех хӑйён ырӑ та парнеллӗ сӑвапне шкула чаплӑн пама тӑрӑшрб,
хӑналакансемпе хӑналанакансем те хӗрчбҫ, ӑшӑ калаҫӑва кайрӗҫ...
Мбн чухлӗ калаҫу... Хӑй каш ни истори. Хамӑр тӑван ял хӗрӗ,
чӑваш халӑх артистки М ария Еланова ман ҫумра ларакан Хрисан
Никифорович Кузнецова ыталани хамӑрӑн искусство аталанӑвӗ пе
кех туйӑнчӗ. «Хисеплӗ маэстро, эпӗ вӗт чи малтан сирӗнтен вӗреннӗҫке балалайка каласа вырӑс, чӑваш кбввисене...» — терб тбнче шайӗнчи артистка.
Пирбн хамӑрӑн йӑх тымарӗнчен аталаннӑ Маруҫ Ҫӗрпел енне
чапа кӑларчӗ. Эпир те пӗрлех хбпбртетпӗр унӑн янравлӑ, тыткӑнуллӑ
сасси тбнче уҫлӑхбнче янӑранипе. Ют ҫёршывсенчи чи вӑйлӑ театрсен илемлӗх ертӳҫисем кӗтеҫҫӗ халӗ Хурӑнсур-Ҫӗрпел хӗрне. Маруҫ
Еланова-Ухтерикова сасси, чӑвашӑн тепӗр хӑватлӑ юрӑҫипе Валерий
Ивановпа пӗр шайлӑн, тёнче искусствине ҫӗнӗ хум-йӗр хӑварать.
Эпир ҫапла шухӑшлатпӑр та, тен, урӑххисем урӑхларах ӑнкартаҫҫӗ пуль. Хӑть те мӗнле пулсан та, ҫапах та, пуян пирӗн тӑрӑх
ӑстаҫӑсемпе, ӑслӑ ҫынсемпе! Мухганмалӑх пур. Мӗн чухлӗ вӑйлӑ, ҫирӗп
йӑх! Кашни йӑхӗ хӑватлӑ. Вёсем ҫак уява хӑйсен чӑтӑмлӑхӗпе, тӑван
ҫӗршыв уттипе хастаррӑн, ҫёнтерӳллӗн утса килнӗ. Виҫӗ ялти кашни
йӑхӑн тымарӗ чӗрӗлсе шкул пурнӑҫне чечеклентерчӗ. Ҫав йӑхсен
тӑхӑмне — ачи-пӑчине курса, пӗлсе, ӑнланса туятӑп. Эпӗ вёсене ҫак
хутшӑнура тата тӗплӗнрех ӑнлантӑм. Пултаруллӑ, хастар, ӑслӑачасементешсем чӑннипех ӗҫлеҫҫӗ. Ҫав тери аван. Шкул уявне ирттерме
кил уявӗнчен те ытларах пулӑшрӗҫ пуль ҫав ачасем. Кӑмӑл турамӗ
лекмен ҫын юлмарӗ пек туйӑнать. Пӗрне-пӗри пирӗн тав тумаллах,
мӗншсн тесессӗн эпир — шкул ачисем.
Шкул вӑл — пирӗн ӗмӗрлӗх, нихҫан пӗтмен, сарӑлса пыракан
уҫлӑх. Шкул вӑл — эпӗр. Шкул вӑл — Учитель.
«Ҫӗнтерӳ ҫулӗ»,
1998 ҫулхи чӳкуйӑхӗн 22-мӗшӗ.

Ватӑ хурӑн ҫулҫине сарсан...
«Хӗвел йӑл-йӑл кулчӗ, пӑхрӗ кантӑкран...» — Иван Константи
нович сӑвва малалла вуларӗ те, пӳлӗме ӑслӑ куҫӗпе ҫавӑрса илсе,
уҫҫӑн каларӗ:
— Ку сӑвва пирён ентеш Анатолий Степанович Отачкин ҫырнине эсир манран та лайӑхрах пӗлетӗр ӗнтӗ, ӑна пин-пин чӑваш ачи
пахмасӑр калама вӗреннӗ, пурнӑҫ асӑмӗнче хӑварнӑ.
Ҫӗрпел, Хурӑнсур Ҫармӑс, Кайри Тукай ялӗсенчи халӑха тӗнче
ӑсчахӗсен чи сӑнарлӑ сӑмах шухӑшне тутлӑхлӑн варӑнтарассишӗн вуншар ҫул хушши тӑрӑшакан ҫын — культурӑн тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ
Иванов пӗр ӗмӗр хушши чӑваш ачисене ҫутта кӑларнӑ шкула хаклӑ
парне пачӗ — республикӑри ҫав енӗпех виличчен ҫине тӑрса вӑй хунӑ
педагог-писатель пурнӑҫӗн капӑр альбомне. Ӑста коллекционер ӑна
пӗчӗккӗн-пӗчӗккӗн пухса, майлаип'арса йӗркене кӗртнӗ. Килӗнче мана
та унпа паллаштарсах тӑратчӗ. Отачкин хӗрӗ Ида Анатольевна та Ивановпа пӗр алӑран тьптарчӗ ашшӗн пурнӑҫ кун-ҫулне Ҫӗрпелти вӑтам
шкул директорне Яков Семенович Корнилова.
Шкул ӗмӗрӗ Отачкинсемпе ҫирӗп тымарлӑ. Вӑрнар тӑрӑхӗнчи
Хирти Ҫӗрпелте ҫӗр ҫул каялла уҫӑлнӑ земство шкулӗ чӑваш халӑхне
ӑслӑ-тӑнлӑ пин-пин ача парнеленӗ пулсан, ҫав пӗлӗве паракансенчен
куҫса аталанса пыракансем Отачкинсем пулнӑ. Хамӑрӑн мухтавлӑ
ӑсчах — Иван Яковлевич Яковлев шкулӗнчен вӗренсе тухнӑ Пелагея
Герасимовна, Анатолий Степановичӑн амӑшӗ, хӗрӗх пӗрремӗш ҫулччен ял шкулӗнче ачасене пӗлӳлӗх лаҫҫинче туптанӑ. Отачкинсен ывӑлӗ
Анатолий те, мӑнукӗ Ида та хӑйӗн ҫулӗпех кайнӑш ӑн вӑл, халӑх
учителӗ, ҫак пысӑк та чаплӑ уявра пирӗнпе пӗрлех хӗпӗртерӗ пуль.
Халӑха ҫутта кӑларассишӗн панӑ ӗмӗрлӗх. Мӗнле чыс, хисеп.
— Иртнӗ ҫулта эпир ҫак вӑхӑталлах Ҫӗпритун Толмасов-Ш ӑпчӑк
менелникне паллӑ турӑмӑр. Чӑваш ӑсчахӗ ҫӗр ҫул тултарнӑ мехелпе
хавхаланса хамӑр шкула ун ятне парас терёмӗр. — Иван Константи
нович васкамасӑр тепӗр парнепе чысларӗ шкула — вӑтӑр ҫул хушши
ун ҫинчен хатӗрленӗ документсен пуххине тата ҫыравҫӑн хӑй тар
тӑкнипе кӑларнӑ кӗнекисене.
Паллӑ шкула чӗрӗк ӗмӗр ертсе пыракан Тукай ачи Корнилов,
хӑй те кунтах вӗреннӗ, йӗрки-йӗркипе аса илтерчӗ савӑнӑҫлӑ пухӑва
хутшӑннӑ ҫынсене тӑван шкулӑн кӑткӑс та хаваслӑ пурнӑҫ утӑмӗсене.
Ҫӗршыв кун-ҫулӗ мӗнле аталанса пынӑ, шкул пурнӑҫӗ те ҫав
шайрах малалла шунӑ. Пӗр пӗчӗк пӳртрен, вун виҫӗ ачаран пуҫланнӑ
вӗренӳ килӗ мӑн кермен, йыш лӑ ҫемье таран ҫӗкленнӗ. Вӑрҫӑ ҫулӗсенче эпир вӗреннӗ йывӑҫ ҫуртсенчен халӗ пӗри те юлман ӗнтӗ. 1895
ҫулта Петӗрпе Павӑл апостолсен ырӑ ячӗпе уҫнӑ йывӑҫ чиркӳ ҫурчӗ
те, шӗвӗр тӑррине пӑсса икӗ хутлӑ вӗренӳ ҫурчӗ валли майлаштарнӑ

хыҫҫӑн, чылай ҫултан, ачасене пӗлӳ пама пӑрахнӑ, ял музейӗ пулма
хатӗрленет. Ун ҫумӗнчех — газпа ӑшӑтакан капмар кирпӗч ҫурт. Ӑна
мӗнле йывӑрлӑхпа, ҫине тӑрса лартни ҫинчен Раҫҫей тава тивӗҫлӗ
агрономӗ Василий Романов ӗҫтеш-йӗркелӳҫӗ пӑлханса, мухтанмасӑр
каласа пачӗ. Ывӑлӗ те, Геннадий Васильевич, ашшӗ ҫулӗпех пырать.
Ҫӗрпел хуҫалӑхне ӑнӑҫлах малалла, тӑвалла хӑпартать. Чӑваш ялӗн
иртнӗ уявӗнче «Янгорчино» хуҫалӑха ахальтен мар ҫитмӗл пин тенкӗ
парнелемерӗҫ пуль. Ҫамрӑк Романовӗ те, Ҫӗрпел ял администрацийӗн
ытамӗнчи «Хорнзор» ял хуҫалӑх юлташлӑх пуҫлӑхӗ Федор Кузьмин
та шкула нумай пулӑшаҫҫӗ.
Шкул директорӗ пӗлтернӗ тӑрӑх, менелник тата урӑх паллӑсемпе
те пуян. Романовсем, ялти строительсем тунӑ шкул ҫурчӗ ҫирӗм ҫул
ҫирӗп ларать. Ялта вӑтам шкул уҫнӑранпа — хӗрӗх ҫул. Мӗн чухлӗ аса
илӳ! Унччен куршӗ ялсенчи шкулсене тӑватӑ-ултӑ ҫухрӑм чупнӑ. Пирӗн
вӑхӑтрисем Уравӑшпа Кӗҫӗн Кипеке лайӑх астӑваҫҫӗ. М анӑн хамӑн
ҫитӗнсе ҫитнине пӗлтерекен-ӗнентерекен пӗлӳ хаклӑ хутне — аттес
тата Вӑрнар поселокӗнче илме тӳр килнӗччӗ.
Вӑрнарта вырӑс чӗлхипе литературине Яков Кузьмич Краснов
тӗлӗнмелле ӑста, асра юлмалла витӗмлӗ вӗрентетчӗ. Ҫав пултаруллӑ
учитель-педагог тахҫан Ҫӗрпел шкулне ертсе пынине эпӗ уяв калаҫӑвӗнчен тин пӗлтӗм. Шел, ӑна пӗрле ӗҫлекенсемех кӗвӗҫсе, элеклесе
Сталин тӗрмине хуптараҫҫӗ. Ю лашки вӑхӑтра вӑл мана Хэмингуэйа
аса илтеретчӗ. Сухалӗ чаплӑччӗ, ӑс-тӑнӗ ҫивӗтчӗ, кӑмӑлӗ яланхилле
ҫав-ҫавах чуна хаваслантаратчӗ. Урӑх ӑна кураймарӑм, вӑтам шкул
кӑларӑмӗнче вырӑсла ҫырнӑ сочиненишӗн «пиллӗк» лартса панӑ вӗрентекенӗм ҫукчӗ. Ёмӗр-ӗмӗр канлӗхне куҫнӑччӗ. «Сан сочиненипе эпӗ
Вӑрнар ачисене миҫе ҫул паллаштарса пурӑнатӑп ӗнтӗ», — тени асӑмран тухмасть. Чулхулара всреннӗ чухне эпӗ Яков Кузьмича универ
ситет профессорӗпе Головинпа юнашар курса туяттӑм. М ана вёсен
пӗлӗвӗ, чӗлхе ӑсталӑхӗ, сӑмах ҫаврӑнӑш вӑйӗ пӗрешкел ҫыхӑнуллӑ
пулни тӗлӗнтеретчӗ. Ҫулӑмлӑ вӑрентекенсен кашни урокӗ, лекиийӗ
хыҫҫӑн вырӑс чӗлхипе литературине тата ытларах юратса тарӑнраххӑн
ӑс-пуҫа хывас туйӑм вӑйланатчӗ.
Аслӑ ҫынсем вӗрентнӗ, халӗ те вӗрентеҫҫӗ Ҫӗрпел, Хурӑнсур,
Тукай ачисене. Шкул пӗтернӗ ҫын вӑл, ман шутпа, яланах ача. Ҫав
шаймӑклӑх вӑхӑчӗ никамӑн та ӑшӗнчен тухса пӗтмест пулӗ. Хамӑра
сӑмсаран ш аккаса, пӳрнепе юнаса, куҫпа йӑпатса та ҫисе те, ӑслӑ
сӑмахпа юсаса пынӑ ӑсчахсене ӑҫтан манӑн-ха. Пурте вӗсене ырӑпа
асӑнчӗҫ: пӗрле ларакансене те, хамӑртан вӑхӑтсӑр уйрӑлса кайнисене те, уйрӑмах - пире ун чухне вулама, ҫырма, шут хума пуҫласа
вӗрентекене. Хамӑн пӗрремӗш учительница, Ҫӗрпел хӗрӗ Нина Н и
колаевна Баюкова юнашар ларни манш ӑн Турӑ амӑшӗпе ларнӑ п е
кех туйӑнчӗ.

— М енелник умён вӑрентекенсен ӗҫ кӗнекисене пӑхса тухнӑ май
ҫӗнӗрен тӗлӗнтӗм, — тет Корнилов директор. — Чылайӑшӗ ҫав-ҫав
ҫулта шкула ӗҫе кӗнӗ те ҫав-ҫав ҫултан кунтанах канӑва тухнӑ. Хӑйсен
вӑй-хал ӗмӗрне пӗр коллективра ирттернӗ.
— Вӑтӑрмӗш ҫулта ҫакӑнта ӗҫлеме пуҫларӑм та, — аса илет Хрисан Васильевич историк, — паян кунчченех шкултан уйрӑлмастӑп.
Чун шыравё — ачасенчех.
Валентина М атвеевна Матвеева пире хими вӗрентетчӗ, ҫирӗп
тытатчё пурне те. Сасси ҫаплах улшӑнман — ыйтуллӑ, кӑмӑллӑ. «Сана
курсан, куҫунтан аса илтӗм, — тесе ыталарӗ вӗрентекенӗм мана. —
Куҫунта яланах чӗрӗлӗх туяттӑмччӗ».
Математика учителӗ, директор Михаил Васильевич Скворцов,
чӑваш чӗлхипе литературине юратма хӑнӑхтарнӑ Никифор Кирилло
вич Кириллов, вырӑс чӗлхипе чи малтан паллаштарнӑ Перасковья
Федоровна Дубанова, вӑрҫӑ нушипе асапланнӑ вӑхӑтра чуна хывас
килмен нимӗҫ чӗлхине юратса ӑса илтерессишӗн нушаланакан Васи
лий Сергеевич Смирнов, ҫар ӗҫӗпе палланггаракан, салтак йӗлтӗрӗсемпе
уйра чуптаракан, хупнӑ чиркӳре пӑшал пертерекен Вениамин Гаври
лович Дубанов, шкулӑн тепӗр директорӗ Аверкий Осипович Осипов
историк-краевед, Алевтина Петровна Афанасьева, Мария Павловна
Васильева, Лидия Федоровна Федорова, Марсельеза Спиридоновна
Толмасова, Анатолий М иронович М иронов, Иосиф Михайлович
Михайлов, Аркадий Васильевич Медведев, Хрисан Никифорович
Кузнецов, тепӗр директорӗ, вырӑс чӗлхин ӑстаҫи Станислав Никола
евич Николаев, Клара Егоровна Николаева, Н ина Георгиевна И ва
нова, Цета Васильевна Яковлева, М ария Порфирьевна Медведева
тата ытти пултаруллӑ вёрентекенсем те...
Вӗсенчен чӗрӗлӗх сӗткенӗ илнӗ ачасем йышлӑн пухӑннӑ ӑслӑлӑх
уявне. Культура ҫурчӗ лӑках. Фойере манӑн литературӑпа журналистикӑри ӗҫ-хӗл выставкипе паллашаҫҫӗ. Пысӑк зал — мӑн класс. Ана
ертсе пыраканӗ — Чӑваш сӑмахӗ. Вӑл пурне те тыткӑнланӑ, ытамланӑ.
Пурте чӑвашла пуплеҫҫӗ, малашлӑха ӗмӗтленеҫҫӗ, ачалӑха аса илеҫҫё:
республикӑн тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗсем Яков Федоров, Алексей Плешков, Федор Кузьмин, Георгий Андреев, Василий Марков, Анатолий
Васильев архитектор, Мефодий Ягушов тухтӑр, республикӑри «Лифтмонтаж» пуҫлӑхӗ Валерий Михайлов, «Чӑвашҫыхӑну» банкӑн управляющийё Ю рий Степанов, чӑваш халӑх артистки Мария Еланова,
юстици аслӑ советнике Амвросий Овчинников, К а н а т районён тёп
больницин тёп врачё Анатолий Шашков, Шупашкарти Чапаев ячёллё
завод директорен ҫумӗ Петр Кириллов, акӑлчан чёлхине ялта чи
малтан вӗрентме пуҫланӑ Римма Кузьмина, «Янгорчино» пӗрлешӳллӗ
хуҫалӑхӑн хисеплӗ членё Николай Карачарсков художник... Пурне
те асӑнса пӗтерме йывӑр.

Кӗрекене ларайманнисем, аякра пурӑнаканнисем, ӑшӑ салам янӑ:
Николай Медведев, Анатолий Петров, Геннадий Хрисанов, Анато
лий Ф илиппов ученӑйсем, Василий Галкин, Радик Ковский аслӑ
офицерсем, Николай Иванов, Ю рий М арков, Григорий Елизаров
тухтӑрсем, Давыд Иванов зоотехник тата ытти те.
Мӗн чухлӗ тараватлӑ ӑшӑ сӑмах! Йӑлтах шкул, вӗрентекенсен ячӗпе. Манӑн та яла каяс умён пуҫра сӑвӑ ҫуралчӗ. Шкулӑн йывӑҫ ҫурчӗсенчен пӗри Горбуновсен тетчӗҫ. Кёпитун Михалчсем ҫурт умне хурӑн
лартнӑ пулнӑ. Ҫав асамлӑ йывӑҫ мана чӳрече ҫумӗнчи илемлӗх, ачашлӑх
туйӑмне парса тӑратчё. Пёрмай эпӗ ӑна тӑван хурӑнӑм тесе асра тытатӑп.
Унпа пӗрле миҫе хугчен экзамен тытман-ши шкулта та, халӑх умӗнче те!
Ватӑ хурӑн, сарӑ хурӑн ҫулҫине тӑксан,
Пухӑнаттӑмӑр пӗр харӑс васкаса шкула.
Ватӑ хурӑн, симӗс хурӑн ҫулҫине сарсан,
Саланаттӑмӑр пёр харӑс шавласа унтан.
Ватӑ хурӑн, тутлӑ хурӑн тав курки сӗнсен,
Савӑнаттӑмӑр ӑш-канлӗн ун шывне ёҫсе.
Ватӑ хурӑн, ҫирӗп хурӑн хӑй ҫумне чӗнсен,
Улӑхаттӑмӑр пакша пек ун тӑрне вёҫсе.
Ватӑ хурӑн, тунсӑххурӑн куҫҫульпе йӗрсен,
Ыталаттӑмӑр сӑпайлӑн савнипе ӑна.
Ватӑ хурӑн, сиплӗ хурӑн тунсӑха сирсен,
Пухӑнаттӑмӑр хавассӑн хамӑр ушкӑна.
Ватӑ хурӑн, пулӑх хурӑн вӑррине сапсан,
Мухтанатгӑмӑр ун ешӗл вӑрманне пӑхса.
Ватӑ хурӑн, туслӑ хурӑн вӑй карти карсан,
Ҫаврӑнаттӑмӑр мӑн йышлӑн кӑмӑлпа, савса.
Ватӑ хурӑн, чӗрё хурӑн кӑтрипе сулсан,
Пит ҫӑватпӑр, ҫапӑнатпӑр сиплӗ ҫулҫипе.
Ватӑ хурӑн, ӑсчах хурӑн асӑмра юлсан,
Пурӑнатпӑр унран илнӗ тарӑн пӗлӳпе.
Ватӑ хурӑн, савӑк хурӑн ҫулҫине тӑксан,
Пухӑнатпӑр пурте харӑс васкаса шкула.
Ватӑ хурӑн, симёс хурӑн ҫулҫине сарсан,
Саланатпӑр, такӑрлатпӑр хамӑр мӑн ҫула.
Тӑван пуҫламӑш шкулӑм яланах асра. Унтан ҫур ӗмӗр каяллах вӗренсе тухнӑ пулин те, анне ҫӗлесе панӑ тумпа, хам тунӑ ҫӑпатапа, хырнӑ
ҫӗрулмирен пӗҫернӗ пашалу, кӗнеке-тетрадь чикнӗ пир сумкӑпа Хурӑнсурган Ҫёрпелне ҫухрӑм ытла чупатӑп. Ачасемпе пёрле класа кӗрсе
ларатӑп. Учитель сӑмахне ҫӑвар карса итлетӗп: тӗлӗкре те, асӑмра та.
Уяв залёнче-класӗнче ларнӑ хушӑра та ҫав ӳкерчӗк куҫ умне тухса тӑчё.
Шухӑшларӑм вара — вёренме пӑрахман-ха.
«Хыпар», 1999ҫулхи кӑрлачӑн 20-мӗшӗ.

У ГМЛЛТИ УТМӐЛ КАҪАЛӐК
Мӑнланса, тӑн кӗрсе пынӑ вӑхӑталла, анне куҫҫуль кӑларсах ка
ласа култаратчӗ: «Ах, — тетчӗ, — ҫак Вулутине ӑна, сӗлӗ анине
халӑхпа тан вырса тухма паманшӑн, халӗ те кутран ҫапас килет. Таҫта
васкать, хырӑмрах ташлать, тепӗр талӑк кӗтесчӗ хӑть, аран киле ҫитсе
ӳкрӗм... Ҫухӑрса та ячӗ. Каҫалӑка хӳрене хӑварнӑшӑн кайран колхоз
хуҫи ман пите самаях хӗретрӗ. Ялта, таврара нихҫан усал ят илтмен
ҫинче ҫак ывӑл кӑштах хур турӗ. Халӗ тата уншӑн хӗпӗртетӗп те. Икӗ
ывӑлӑма ҫӗре чикнӗ хыҫҫӑн, виҫҫӗмӗшне сӑпас кунӗнче Турӑ пачӗ
пуль. Чунсӑр пуҫлӑхсем вӗсем пире, ҫӗрш ывтарҫисене, ҫапла асаплантарнӑ. Халӗ хӑйсене кам ырӑпа асӑнать-ши? Нуша кулачне ҫисе
хӗвелпе кулсах, уйӑхпа хуйхӑрсах, ҫӑлтӑрпа ӗмӗтленсех, сывлӑмпа
пит ҫусах чӑтса пурӑннӑ. Кашни сӑпасра ывӑлпа пӗрле тырӑ анине
тухаттӑмӑр — ҫавра ҫӑкӑр пӗҫеретгӗмӗр, ачам-пӑчам ҫумра чухне чун
савӑнать, юрлас килет...»
Вӑрнарьенчи Хурӑнсур Ҫармӑс ялёнче ҫапла 1937 ҫулхи ҫурла
уйӑхӗн 19-мӗшӗнче анне хӑйӗн ҫурлине ман алла панӑ. Вырма ҫӑмӑлах
пулмарӗ. Сӗлӗ анине эп ҫуралсанах аннепе «юрла-юрла» вырса пӗтернӗ
хыҫҫӑн, атте мана ҫӑпата тума, лаша кӳлме вӗрентрӗ те алла пуртӑпа
сава тыттарчӗ, ҫак киле ӳлӗм санӑн тытса тӑмалла, хамӑрӑн йӑха
санӑн малалла тӑсмалла пулать, тесе пехиллерӗ.
Хуҫалӑх ӗҫне, ӑсталӑха атте-анне ури айӗнче явӑнса ҫӳренӗ хушӑрах вӗренсе хӑнӑхнӑ, ял тӳсӗм-пиҫӗлӗхӗпе чир-чӗре ҫӗнтернӗ, Ҫӗрпел
шкулӗнче вулама-ҫырма-шутлама вӗреннӗ, ял-йыш па пӗрле пулнӑ,
чӑваш халӑхӗн йышне сумпах хутшӑннӑ, ҫамрӑклах тӗнчене тухна...
Ай, мӗн чухлӗ терт тӳснӗ, мыскара курнӑ пуль ҫав ҫулсенче!
Шаймӑкрах пулнӑ ҫав, хушӑран атге-анне куҫӗнчен вӗҫерӗнсе те
кайкаланӑ, кӳршӗ ачисене салтакла камантласа вӑрҫӑлла вылатгаратгӑм,
улаха каякан Карачӑм мучине ҫырмари юр шӑтӑкне те сиктернӗ,
тырӑ вырнӑ чухне Ш апа Ульянне, кӗлтине вӑрттӑн тултарса парса,
пуринчен ытларах ҫӗмел те купалаттарнӑ, хула курасшӑн Ш упашкара вӑрттӑн тухса тарни те пулнӑ... Ёҫ-пуҫа, хуҫалӑхра усӑ курмалли
хатӗр-хӗтӗре килте пурне те йӑлтах хамӑрӑн алӑпа тумалла пулнӑ
пирки, кану вӑхӑчӗ ҫинчен тӗлленмен те. Хугтӑр ҫавӑрса хула ывӑнтарнӑ хыҫҫӑн, тула тухсан, «ҫухалаттӑмччӗ» ҫав, сарайӗнче пусма ҫине
ларса Каверинӑн «икӗ капитанӗсемпе» вӑййа хутшӑнатгӑм. «Пӗччен
парус лӑпкӑн хумханатчӗ» те умра, анчах ман пӗчченлӗх нумаях
тӑсӑлмастчӗ. Анне аллинчи хулӑ каллех алла кӑшкар тыттаратчӗ, аттепе каска пӑчки турттаратчӗ, тилхепе явтаратчӗ...
Атте-аннен ҫирӗплӗх шкулӗ пурнӑҫра пулӑшрӗ. Ҫырма та атте
верстакӗ ҫинчех вӗрентӗм: катка-пичке хӑми якатнӑ, сӗтел-пукан ури,
пир станокӗ тума патак саваланӑ хушӑрах ҫӳхе турпас ҫаврӑмӗнче

малтанхи илем сӑмахӗсем сӑнарланса тухатчӗҫ. Сывлӑшра саланса ан
ҫухалччӑр тесе эпӗ вӗсене шкул тетрачӗ ӑшне хупаттӑм. Пӳрт умӗнчи
ҫырмара ҫӑлкуҫ нумайччӗ те, хамӑн шухӑш пуххине те «Ҫӑлкуҫ» ятлӑ
хунӑччӗ. Атге манӑн журнала аннене вуласа паратчӗ, унтан вӑл кӳршӗ
тӑрӑх каятчӗ.
Ҫапла манӑн ялти тырӑ анийӗ илем анине куҫса пычӗ. Вунпиллӗке ҫитнӗ тӗлелле эпӗ ял пурнӑҫне хаҫат урлӑ район, республика
таран сарма пуҫларӑм.
Пӗрмай халӑх хушшинче, тӗрлӗ вырӑнсенче пулни-пурӑнни пуҫ
кунтӑкне пуянлӑхпа — сӑнарпа чыхсах тултарать. Суйла кӑна. Элмен
Сунар — Мӑн Турхан — Чӑрӑшкас Мӑрат — Кӗҫӗн К ипек — Уйкас
Кипек тӑрӑхӗнче кино кӑтартса ҫӳренӗ чухнехи пурнӑҫ сӗткенӗ-хуйӑрӗ
хӗрӗх ҫултан та пуҫран тухса пӗтмест. Салтакран таврӑннӑ хыҫҫӑн
Вӑрнарта хаҫат ӗҫне кӳлӗнсен... куҫ умӗнчине илемлӗн те ытарлӑн
халӑх умне усӑллӑ кӑларма ҫӑмӑлах марччӗ. Чӗлхене йӗкӗлтекен, пуҫа
канӑҫсӑрлантаракан кулӑшла пулӑмсемпе сӑнарсене «Капкӑн страницине» кӑларса яраттӑм. Районти «Комсомол прожекторне» алӑратытнӑ
май, ҫамрӑксен ҫутӑ пайӑркине лекнӗ йӑхтӑр-яхтӑра кулӑшла ӳкерчӗклӗ
хаҫатра ҫунтарнӑ. Хамӑр колхозра виҫӗ экземплярпа кашни эрнерех
«Ҫӑмӑл кавалери» кӑларса тӑнӑ.
Кулӑш хумӗ-сӗмӗ вӑйлӑ ҫил-тӑвӑл кӑларнине хам та сисмен, «Капкӑнпа» «Тӑван Атӑлта» кун курнӑ хайлавсем пурнӑҫ ҫӳп-ҫапне халӑх
хушшинчен шӑлса тасатма пуҫларӗҫ. Акӑ хайхи хам та Иван Мучин
вутлӑ-хӗмлӗ лаҫне лекрӗм. Ултӑ ҫул хушши «Капкӑнра» вӗркӗч вӗртерсе, йывӑр мӑлатук ҫапса самаях тарлама тиврӗ. Сатирӑпа кулӑш сунталӗ ҫинчен вара «Шухӑшлама вӑхӑт пур-ха», «Картлашка», «Сава
Савви савалать» кӗнекесем туптанса тухрӗҫ. Вӗсем ҫумне «Тип мунча» та хутшӑнчӗ. Каярахпа «Лапшу Ҫтаппанӗпе Иван Мучи курнӑ
мыскарасем» сиксе тухрӗҫ. Ку мыскарасем ӗнтӗ манӑн хамран хӑпма
пёлмеҫҫӗ, пурнан пурнӑҫ тёкӗрӗнчен ҫухалмаҫҫӗ, хӑйӗн вырӑнне тупрӗҫ,
малашне те халӑх умне тухсах тӑрӗҫ.
Пурнӑҫ тӗкӗрӗ ҫине пӑхсан, куҫ алчӑраса каять. Хумлӑ-хумлӑ
ҫутлӑхра, авӑк кӗленче ҫинчи пек, мӗнле кӑна кулӑшла сӑн, мӗн
тӗрлӗ мыскара курӑнмасть. Эпӗ вӗсене фельетон-калав, кулӑш-шӳт
картине ҫеҫ кӗртсе ямастӑп, роман-повесть читлӗхне те чӑмтаратӑп.
«Виҫӗ юманри» Хӗрӳ Хӗветӗрпе Хӗрхӳ Хӗлимунӗ, «Тымарти» Карачӑм мучи, «Юрату кӑварӗнчи» Умма Хумми, «Савнисӗр савӑк ҫук»
хайлаври Вульвер Левенӗ кулӑш хумӗнче кашни хӑйне майлӑ ярӑнаҫҫӗ. «Тӑван Атӑлӑн» «Кулӑш хумне» эпӗ хам та 1976 ҫулта «Пакшапа» лекнӗччӗ. Ҫав калав маншӑн журнал парнеленӗ кӗсмен пулчӗ.
Ӑна ӗнтӗ ҫирӗм ҫул ытла алӑран ямастӑп, чӑваш литературин карапне
малалла хӑваласа тус-юлташсемпе пӗрле илем тинӗсӗнче ӑмӑртсах авӑсатӑп.

Хӑшӗсем пек ӗҫ пуканӗ ҫинче кут ыратакан пуличчен ларса пӗрик йӗм кӑна ҫӗтмен эпӗ, ку енӗпе перекетлӗ пулаймарӑм. Авӑрти
ҫӑрттан пек ҫумри хӳглӗхсӗр пулла ҫӑтса та тӑранса пурӑнмарӑм, аттеанне пилӗпе, ял ҫӑлкуҫӗн хӑвачӗпе хамӑн ҫула уҫса пурнӑҫ юханшывне хамӑн йӗрпех юхтартӑм.Кашни каҫалӑк — ҫӗршыв чуппинчи манӑн
каҫалӑкӑм. Вӑрнар, Элӗк, Йӗпреҫ, Шупашкар, Саратов, Ванино, Чулхула — ҫӗршыв картти ҫинче эп хӑварнӑ пысӑк паллӑсем. Вӗреннӗ,
ҫарта пулнӑ, ӗҫленӗ, пурӑннӑ вырӑнсем. Хресчен, киномеханик, сал
так, журналист, ялти ҫамрӑксен ертӳҫи, парти ӗҫлевҫи, редактор...
Ҫапла, пӗр вырӑнта мӑкланса ларма ҫуралман пулас эпӗ анне сӗлӗ
вырнӑ кун. Ҫавӑнпа нумай йӗм ҫӗтнӗ-якатнӑ юратнӑ пурнӑҫӑм пуканӗ ҫинче.
Кулӑш-сатира учӗ ҫинче ҫеҫ сикместӗп, хаҫат-журнал ӗҫне те
пӑрахмастӑп, ҫав хушӑрах ирӗклӗ вӑхӑта илемлӗ литературӑпа «канса»
ирттеретӗп. «Шурӑмпуҫ ҫӑлтӑрӗ», «Хулӑн тетрадь», «Виҫӗ юман»,
«Ш ӑратнӑ сыпӑ», «Ҫӗр пики», «Юрату кӑварӗ», «Аттесен ҫулӗпех»,
«Вӑрланӑ юрату», «Савнисӗр савӑк ҫук», «Чӗркуҫ шывӗ — чӗрӗ шыв»
повеҫсем, «Тымар», «Ҫӑлкуҫ» романсем, пьесӑсем, нумай-нумай калав, темиҫе кӗнеке илем тӗнчине кӑлартӑм. Утмӑлмӗш каҫалӑка пултарулӑх анинче хӗрсехтухатӑп. Анне аллинчен илнӗ ҫивӗч ҫурла касать-ха, вырать пурнӑҫ анине. Хӳрене те юласшӑн мар, хыҫала касӑлнӑ
пучах та хӑварасшӑн мар. Кӗлтине тулли ҫыхса, пултарулӑх анине
тӗм хыҫҫӑн тӗм туса йышлӑ ҫӗмелпе тултарасчӗ, ҫӳллё капание купаласах ҫитересчӗ.
Анне ура сырма, атте ҫӑпата тума, лаша кӳлме вӗрентни харама
каймарё, хама ҫуратнӑ чӑваш халӑхӗшӗн мӗн чухлӗ те пулин ырӑ ӗҫ
тума пулӑшрё тесе шутлатӑп, мӗншӗн тесен эпир халӑх ӗҫне — пӗрлехи
ӗҫе — яланах чи мала хунӑ. Уншӑн пӗртте кӳренместӗп, кулянмастӑп.
Атге пилне манмарӑм. Праках Куҫмичӑн авалхи йӑхӗ малаллах
тӑсӑлать. Ӑна тӑсма Элӗкьенчи Торпкасси пики чунтан юратсах
пулӑшрӗ. Чӑваш педагогика институтӗнчен вӗренсе тухнӑ Римма
И льина 1962 ҫулта Ҫӗрпелти вӑтам шкула ӗҫлеме килчӗ те юнашар
ялти Карачӑмкассине кӑмӑлларӗ. Хурӑнсурти пирӗн ҫак урам уншӑн
та пурнӑҫ урамӗ пулса тӑчӗ. Май уявӗнче туй турӑмӑр. Совет Ҫарӗн
кунӗнче салтак ҫуралчӗ. Борис халӗ хӑй ҫемьеллӗ, вёсен Володя ятлӑ
ывӑлӗ пур. Йӗпреҫре ҫуралнӑ хӗрӗм Надя качча тухрӗ, упӑшкипе
иккӗшӗ пирён Алена мӑнукӑма ӳстереҫҫӗ.
Ҫӑлкуҫлӑ ҫырмара йӑмрасем кашлаҫҫӗ. Ҫав шавра эпӗ атте-анне
сассине илтетӗп, хулпуҫҫи ҫине ҫурла хурса, алла сава тытса хамӑн
утмӑл пӗрремӗш каҫалӑка пуҫлатӑп.
«Тӑван Атӑл», 8№ , 1997ҫул.

МАНӐН ҪӖР ПИКИСЕМ
Ҫуралсанах ырӑ кӑмӑллӑ ҫирӗп чунлӑ хӗрарӑм куҫӗнчен пӑхса ҫут
тӗнчене ыталанӑ эпӗ. Ҫав мухтавлӑ та чӑтӑмлӑ чӑваш пикийӗ вӑл манӑн анне. Вӑрнар тӑрӑхёнчи Санарпуҫ ялӗнчи Тимӗрҫ Матвин кӗҫӗн
ачи, кукамай аллӑра чухне кун ҫути кӑтартнӑ Натеш, Хурӑнсур
Ҫармӑсри Праках Куҫмич мӑшӑрӗ. Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче аннесен арҫын
ӗҫне те хӗрарӑм ӗҫӗпе пёр танах тума тивнӗ пирки ача пӑхма та вӑхӑт
пулман пульҫав. Ҫӗршыв тӗрекӗшӗн кунӗн-ҫӗрӗн кӳгёрленнӗ анне,
ытти нумай амӑшӗсем пекех, хӑй сисмесӗрех икӗ ывӑлне масар ҫине
ӑсатнӑ, мана, виҫҫӗмӗшне тата Рая йӑмӑкӑма, Уҫтен, М аня, Евкен
аккасем ытларах пӑхнӑ. Хӑйсен та патшалӑх, колхоз ӗҫӗнчен юлма
юраман. Аккасем, инкесем —ял пикисем —ҫырма тӑрӑх шап-шурӑ
кӗпепе, тӗрленӗ саппунпа, ҫӳхе тутӑрпа, вӑрӑм ҫивӗчӗсене купарча
ҫинче сиктерсе акӑш карти пек ярӑнса анаталла анатчӗҫ, сывлӑмпа
ҫаран ҫулнӑ хыҫҫӑн, юрла-юрла яла таврӑнатчӗҫ. Ачалӑхра куҫа ҫапӑнса юлнӑ ҫав ӳкерчӗк ватлӑхра та илем кӳрет.
Килти, кӳршӗри, бригадӑри, ялти аккасем —пикесем —пирӗншӗн,
анне хыҫҫӑнхи ырӑ кӑмӑллӑ чиперккесем шутланнӑ. Вӗсемпе юрлама-ташлама, пурнӑҫ чӑнлӑхне курма-тӳсме вӗреннӗ; вӗсемпе ака тунӑ,
сӳре сӳренӗ, тырӑ вырнӑ, авӑн ҫапнӑ; вӗсемпе вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи тата
вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи нуша кулачне куҫҫуль тумламӗпе пуҫса ҫинӗ.
Ахальтен мар вӗсем манӑн пултарулӑх хирӗнче ретӗн-ретӗн тӑрса
ҫаран, тырпул каҫалӑкне ҫамрӑк вӑйпа чашлаттараҫҫӗ. Нихҫан ларса канма, ывӑнма пӗлмен, ш ӑпчӑк пек ыйхӑсӑр анне вёсен карти
пуҫӗнче тӑрать, унӑн сӑнарӗ чи ҫывӑххӑн та чи туйӑмлӑн ҫӗнелсе
пырать.
«Алӑри пӳрнесем те тан мар...» кӗнекери (1992 ҫ.) «Пирӗн Петюка курман-и?» — тесе вӑрҫӑра пӗтнӗ-ҫухалнӑ упӑшкине ял тӑрӑх
шыраса ҫӳрекен Урине инке, фашистсем тылӑ витӗр кӑларнӑ пек
лӑсканӑ стариккипе терт курса пурӑннӑ ҫинче ывӑлӗ аякран нимӗҫ
кинпе килсен, «Ҫук, ура ярса пустармастӑп фриц таврашне!» —тесе
ӳлесе макӑракан Укахви инке, вӑкӑр пек тӗреклӗ «вӑрҫӑ участникӗ»
Хивре Кирилӗ сахӑр черетӗнчен сирсе хӑваракан, вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче
молотилка айне пулса сусӑрланнӑ Уксах Тарья акка, Упа Упрамӗ хӑй
вырӑнне Ш ипка Кирукне фронта яртарса упӑшкасӑр тӑратса хӑварнӑ
Ирук инке, хӗрӗх пӗрремӗш ҫулта пуҫне хунӑ «Курск шӑпчӑкӗпе»,
ҫырӑнайман мӑшӑрӗпе сӑнӳкерчёк умӗнче калаҫса ӗмӗтленекен Улья
на акка, вӑрҫӑччен упӑшки ларттарнӑ клуба пӑсса вутта яракансене
ылханакан Кулине кинемей, вӑрҫӑ тухнӑ ҫул юратнӑ каччи парнеленӗ хӗрлӗ танкеткӑпа ҫӗнтерӳ кунӗнче хӗвеллӗн ҫиҫсе ташлакан трак
тористка Евруҫ акка... кашниех хӑйне евӗр кӑмӑллӑ, ӗҫчен хӗрарӑм.
Вӑрҫӑ инкисем-пикисем ҫӗр кӑшласа, ҫӗре пуҫҫапса, ҫӗре ыталаса

тӑлӑх турачӗсене ӳстерсе хӑварчӗҫ. Халӗ те асрах вӗсем, кулӑллӑхуйхӑллӑ ҫамрӑк сӑн-питпе ҫырӑнса юлчёҫ илем кӗнекине.
Турпан Пантелейӗн ӗҫпе хӗне кайнӑ арӑмӗн («Аттесен ҫулӗпех»,
1991 ҫ.) чӑтулӑхӗ хама та тӗлӗнтерет.
«Юрату кӑварӗнчи» («Тӑван Атӑл», 1987 ҫ., 8-9 № № ) Елюк Елькина упӑшки еркӗнпе хулана тухса тарсан та пуҫа усмасть, аслӑ шкултан вӗренсе тухать, колхоз председагелӗнче ӗҫлет, Чӑвашьенче паллӑ
хӗрарӑм-пуҫлӑх пулса тӑрать, хӗрӗпе ывӑлне вӗрентсе кӑларать, юратӑвне ҫурхи шывпа юхтарса ямасть, каялла сӗтӗрӗнсе таврӑннӑ ҫапкаланчӑка, Умма Хуммине, хӑйсем ҫамрӑк чух лартнӑ хурӑн хунавӗ
ҫумӗнче «тупать».
Юрату тасалӑхне ҫумра, вараламасӑр упракан ҫирӗп кӑмӑллӑ тепӗр
сӑнарӑм вӑл манӑн «Тымарти» Мария Николаевна учительница. Таса
ҫӑлри таса шыв пек сиплӗ унӑн юратӑвӗ. Ҫак пурнӑҫ кӗнекине («Тӑван
Атӑл», 1995 ҫул, 9-11 № № ) манӑн урӑх никама та мар, юратнӑ
мӑшӑрӑма ҫеҫ халаллас килчӗ.
Хӗр-хӗрарӑм сӑнарӗ малти вырӑнта танине эпӗ хам ачаран ҫав
иксӗлми сӑнартӗнчинче пурӑннӑран килет пультетӗп. Хӗрарӑм сӑнарӗ
маншӑн чи юратнӑ, илемлӗ, кӑмӑллӑ, тӗлӗнмелле сӑнар. Миҫе ҫул
хушши ӗнтӗ ҫав сӑнар ман чун-чӗрене лӑскать, пуҫа канӑҫ памасть,
ыйха таҫта вӗҫтерсе илсе каять.
Акӑ, хуларан ӗҫлеме яла таврӑннӑ Микулай Караваев художник
пултарулӑх шыравӗнче хӑйӗн пурнӑҫ йӗрне, сӑнарлӑ чӗлхине, мелне,
тӗп темине-шухӑшне тӑван ҫӗр ҫинче, тӑван халӑх хушшинче тупать.
Колхоз агрономе Венера Пашкова уншӑн тӗнчере ҫук илемлӗ сӑнар,
вилёмсёр юрату, Ҫӗр пики пулса тӑрать. Ялта ӳнерҫӗ тухӑҫлӑ ҫимӗҫ
ӳстерет - «Ҫӗр пики» картина ӳкерет.
Сывлӑшалла ҫӳлелле ҫӳкленнӗ пек курӑнакан Венера вӑйлӑ тырпул ӳстерекен ҫӗрпе, тулӑ пуссипе, хӗвелпе, тавралӑхпа пӗрле чӗрӗлекен ҫутҫанталӑкӑн уйрӑлми пайӗ пулса тӑнӑ. Ӑна Караваевӑн вӗрентекенӗ Мускав профессорӗ Стариков Леонардо да Винчи «Джокондипе» танлаштарать. Повеҫне эпӗ «Ҫӗр пики» ят патӑм, ӑна чӑваш
халӑхӗшӗн паттӑрла мӑн ёҫ тунӑ, халӗ те уншӑн ҫине тӑракан пултаруллӑ художника Николай Карачарскова халалларӑм, вӑл «Тӑван
Атӑлӑн» 1988 ҫулхи 6-мӗш номерӗнче пичетленнӗ.
Чӑваш хӗрарӑмне ҫӳле ҫӗклес, унӑн ӗҫченлӗхне, илемне, сӑпайлӑхпа чӑтӑмлӑхне мухтас килет. Ҫавӑнпа юлашки вӑхӑтра ҫырнӑ калавсемпе повеҫсенче, романсенче, пьесӑсенче вӗсем манӑн ҫӗр пики
сем —чӑваш халӑхӗн вилӗмсӗр паттӑрӗсем.
Аннерен, аккасенчен ӑша хывнӑ, ӑса илнӗ ырӑ енсем пурнӑҫра
яланах пулӑшса пынӑ мана. Аттепе шӑкӑл-шӑкӑл калаҫса, пӗр-пӗрне
юратса, хисеплесе, ҫураҫса, ывӑнма пӗлмесӗр ӗҫлесех ҫӗре кӗнӗ анне
сӑнарӗ хавхалантарма пӑрахмасть. Килне пӑхса кинӗ тенӗ пекех кан-

ӑҫсӑр ӗҫчен, ырӑ кӑмӑл-туйӑмлӑ кин тупӑнчӗ. Надежда Матвеевнапа
Прокопий Кузьмича ватлӑхра савӑнмаш кӑн Элӗкьен пики Римма
Ильинична мана ҫирӗп ҫемье чӑмӑртама вӑй хушрӗ.
Утмӑл ҫул хушшинче таҫта та ҫитмелле, таҫта та ӗҫлемелле пулчӗ.
Ж урналист пулнӑ май, публицистикӑна пӑрахмастӑп, илемлӗ очерксем те хайлатӑп. Асаилӳ тунсӑхӗ вӑхӑтӗнче чӗлхе ҫине рифмӑсем тух
са ташлаҫҫӗ. Пьесӑсемпе хӑтланса чуна кантаратӑп. Калав, повесть,
роман ҫырнӑ хушӑра кулӑшла сатира вучахне те сӳнме памастӑп.
Кӗнекесем, сайра-хутра пулин те, тухкалаҫҫӗ. 1992 ҫултанпа Раҫҫей
Федераци писателӗсен Союзӗнче тӑратӑп.
Ҫуралнӑ кун, кӑҫалхи Сӑпасра, юратнӑ арӑмпа лартса ӳстернӗ сад
пахчинчи тутлӑ ҫимӗҫпе кӑна мар, пуҫран ҫӗнӗрен шӑратса кӑларнӑ
илем ҫимӗҫӗпе те сӑйлас килет хаклӑ вулаканӑма —чӑваш ҫыннине.
«Ҫӗнтерӳ ҫулӗ», 65 № , 1997ҫул, акауйӑхӗ, 3.

Надежда Матвеевна Кузьмина кинӗпе, ывӑлӗпе
mama мӑнукӗсемпе.

ТЕЛЕЕ АН ТАРТ

«Ҫӗр пики» повеҫрен
Тантӑшӗсем качча тухнӑ хыҫҫӑн Венерӑн та ҫемьеллӗ, ача-пӑчаллӑ
пулас туйӑмӗ вӑйланчӗ. Сисет-ха, Малаш Илюшӗ те, Каравай Микулайӗ те уншӑн вилсе каяҫҫӗ. Унӑн вара иккӗшӗнчен пӗрне татӑклӑ
сӑмах каламалла.
М икулая ӑнсӑртран ял садӗнче тӗл пулнӑ хыҫҫӑн Венера хӑйӗн
малтанхи юратӑвне манма та шутланӑччӗ. Караваева, паллӑ худож
ника, картина валли сюжет те сӗннӗччӗ. Анчах пурӑна-киле хӗр хӑй
шухӑшӗнчен хӑй тӗлӗнме те хӑрама пуҫларӗ. Илюш кӑнттамлӑхӗшӗн
тарӑхатчӗ-ха вӑл. М икулай сӑпайлӑхӗшӗн савӑнатчӗ. Халӗ акӑ ӑна
Малашовах ытларах килӗшнӗ пек. Караваев ӑна темшӗн юмахри
сӑнар майлӑрах туйӑнакан пулчӗ. Ахаль те вӗсем сайра-хутра кӑна
тӗл пулаҫҫӗ те... Ытла ерҫмен, пушӑ вӑхӑтсӑр ҫын-ҫке вӑл. Яланах
пӗрле кино кайса курма та, таш лама-юрлама та, каҫсерен уҫӑлса
ҫӳреме те май килмест унпа. Мускаври мыскара та асран тухмасть.
Надежда Павлова ташланине курма ушкӑнпа пӗрлех савӑнса кайрӗха вӑл, анчах Пысӑк театрта пулнӑ хыҫҫӑн та чунӗ вӗҫне ҫитиех
лӑпланаймарӗ. Чӗрере темле чул катӑкӗ пек хытӑ япала юлчӗ. Ҫапах
та Стариков профессор хӗрӗ Эмма Венерӑна Микулай савнийӗ пекех
туйӑнать. Чӑн татӑрӑшсах тӗпчемерӗ вӑл кун пирки. Микулай: «Эпӗ
юратмастӑп ӑна!» — тенипех ҫырлахрӗ. Илюша акӑ кашни кун ӑҫта та
пулин куратӑнах. Ҫитменнине тата вӑл Венера хӑйне сивленӗ пулин
те урӑх хӗр тупмарӗ. Микулай мӗншӗн ку таранччен те пӗччен-ха?
Кун пирки те ыйтман. Хӑйӗнчен чылай аслӑрах хусахпа пуплеме те,
йӑпанма та темле аванах мар пек. Илюшпа вӗсем хушӑран тӗрткелешсе те илме пултараҫҫӗ пулсан, хӗр Караваевпа пӗрле чухне хӑйне
хӑюсӑр тытать. Улмуҫҫи лартнӑ вӑхӑтра ҫуралнӑ юрату уншӑн темле
сывлӑш ра ҫакӑнса тӑракан ӗмӗтри юрату евӗр туйӑнать. Халӗ те
ҫывӑхланса, чӗрӗлсе чечекленесшӗн мар-ҫке вӑл. Тӗрӗссипе илсен,
ҫывхарас вырӑнне, чунран аяккарах та аяккарах тарса пынӑ пек
туйӑнать.
Караваев чӑнах та хӑйне питӗ виҫеллӗ тыткалама пӗлет. Кӑмӑлӗ
лайӑх, ытлашши сӑмах вакламасть, каланине итлет. Пур енчен те
йӗркеллӗ ҫын. Юнашар угма та теме тӑрать. Ҫапах та мӗншӗн васкамасть-ха авланма? Тен, чирлӗ? Тен, юрамасть унӑн ҫемьеллӗ пулма?
Тен, ҫавӑнпа сехӗрленет пуль? Ҫапла шӗкӗлчесе ларчӗ Венера хӑйсем
хушинчи хутшӑнусене.
Амӑшӗ, паллах, хӗрӗн хуйхи-суйхине ашшӗнчен ытларах ӑнланать. Укҫине инкен хӗрне пур енчен те телейлӗ тӑвас килет, ҫавӑнпа
час-часах аса илтерет те ӑна:

— Ыранхи ҫинчен те шухӑшла, ачам. Хӑвӑн пек ҫамрӑкки те аса
килё. Анчах пурнӑҫ урапине ун чух каялла ҫавӑрасси пулмӗ.
Амӑшӗн сӑмахбсем Венерӑна тарӑн шухӑша ячёҫ. Илюш та куҫ
умӗнчех улшӑнса пырать, Микулай та пуҫран тухма пӗлмест. Мускавран вӑл ҫыру янӑччӗ, кбҫех килмелле ӗнтӗ. Ун валли ялти хуҫалӑх
пуҫлӑхӗ Георгий Ильич Андреев кӗркуннех коттедж туса пӗтернӗ.
Качча тухсан Венера унта хуҫа пулса саркаланса ҫеҫ ҫӳремелле. Ан
чах хӑҫан авланать-ха Микулай? Ун пирки вӑл шӑл шурри те кӑтартмасть.
Ӑша пусарма тесех хёр кил тен тухса утрӗ. Уйсем тӑрӑх пӑхса
ҫӳрес килчӗ. Ҫуртрисем йӑвӑ шӑтнӑ, кӗрхи тулӑпа ыраш пуҫ кӑларма
пуҫланӑ. Кӑҫал та тырӑ вӑйлӑ пулма кирлӗ-ха. Ҫӗр пуянлӑхӗ ҫине
пӑхнипе агрономӑн чунё уҫӑлчё, юрӑ та ӗнӗрлесе илчӗ. Хаваслӑ туйӑм
ытамӗнчи ҫёр пики палланӑ сасса илтнипе шартах сикрӗ, ҫаврӑнса
пӑхрӗ те — чӑнах та Илюшах иккен.
— Салам пултӑр, Венера! Лармастӑн-и?
— Ҫавӑрса ҫапасран хӑратӑп, — куҫ айӗн ӑш ш ӑн пӑхса илчё
Пашкова.
— Ан хӑра, тек ӳкермӗп, нихӑҫан та.
Хёр мотоцикл ларкӑчё ҫине вырнаҫасшӑнччӗ, анчах каччӑ ӑна
хӑй умне туртса лартрё.
— Хӑравҫӑ ҫын пулас эс, Илюш. Мён, ӳксе юласран шикленетӗн-им?
— Уншӑн мар, сан ҫине питӗ пӑхас килет паян, — хӑюлӑх ҫитерсе качарё Малашов. — Ҫурӑм хыҫӗнче мар, куҫ умӗнче пултарас ки
лет ман сана.
Венера чёнмерё, мотоцикл тапранчё.
Юлашки вӑхӑтра Илюш самаях улшӑннӑ пек курӑнать. Ним сукранах чӑркӑшланма пӑрахрӗ. Сивё сӑмах, кӑнттамла хӑтлану юратӑва
аяккалла тартса пынине те ӑнлана пуҫларӗ. Венера унӑн сӑпайлӑхне,
хӑюлӑхне кӑмӑлланине те туйрё. Каравай Микулайӗ ҫумне кёвӗҫсе
вӑл кӑлӑхах ӑна ҫавнаш кал кӳрентерчӗ. М ёнле хӗр чӑттӑр-ха
сӗмсӗрлёхе? Венера кӑра кӑмӑллӑ пулин те сулнӑка тёртсе ямарё ӑна,
ҫӗре ӳкме пуҫланӑскернех кӗлеткипе тӳрленсе тӑма пулӑшрӗ. Иккӗшӗ
пёрле калаҫса ларнӑ вӑхӑтра вёсем хӑйсен унчченхи юратӑвне те аса
илеҫҫӗ. Ҫавӑн ячӗпе лартнӑ хурӑнсем Тӑмпуҫ пӗвинчи угравра мӑшӑррӑн
патварҫитӗнеҫҫӗ. Калаҫуасрах:
— Иывӑҫа, Илюш, лартма ҫеҫ мар, пӑхса ӳстерме те пӗлес пу
лать.
— Мансӑрах шӑваракансем пур...
— Чӑнах та, кирлех пулсан шӑваракансем сансӑрах та тупӑнӗҫ.
Анчах та ман хамӑр йывӑҫсене темшӗн-ҫке пёрлех пӑхас килет. Ан
ман хӑвӑн тивӗҫне. Ан тарт телее. Тытма пӗл. Тытсан — упрама пӗл.

Юрату утравӗнче хӑй ытлашши маррине Парнас Илюшӗ ҫакӑн
хыҫҫӑн тинех ӑнланчӗ. Садсем шап-шурӑ тум тӑхӑнчӗҫ. Илюшӑн Венерӑна та ҫурхи ҫӗнӗ тум — туй тумӗ парнелес килет. Анчах хӗр
нимӗн те систерсе каламасть-ха. «Ҫитет пулӗ ача вӑййи выляса. Хӑюллӑрах пулас. Килӗштерсен — пӗрле пулӑпӑр, сивлесен — хам ҫума
кӑкарса лартаяс ҫук», — ҫапла шухӑш турӗ вӑл юлашкинчен.
Такӑр ҫулпа малалла ӳхӗрсе пыракан ик урапаллӑ ҫил ҫунатӑн
тилхепине вӑхӑтлӑха ячё те Илюш хӗрӗн ҫунтаракан тӑпӑл-тӑпӑл
кӑкӑрӗсене ачашшӑн ҫупӑрларӗ. Венера каччӑн аллисене тёртсе ямарӗ,
ҫил ҫунат тилхепине васкасах ярса тытрӗ...
Микулай Караваев Мускавран таврӑнать. Вакун пӗрешкел силленипе ӑна ыйхӑ пусса ҫитерчӗ те сисмесӗрех куҫӗсем хупӑнчӗҫ.
Тӗлӗкре вӑл Ш ишкина курчӗ. Иван Ивановичпа вӗсем Тӑмпуҫ ҫырми
ҫывӑхӗнчи ыраш пуссинче, чи ҫӳллӗ хыр тӑрринче пек. Ҫиччӗмӗш
пӗлӗт ҫинче М икеланджело, Рафаэль, Леонардо да Винчи вёсене
ытарлӑн пӑхса выртаҫҫӗ.
Караваева чаплӑ вырӑс художникӗ хӑйӗн «Ыраш» ҫулӗ тӑрӑх
хӑюллӑн утнӑшӑн, маҫтӑрлӑх тӳпине хастаррӑн улӑхнӑшӑн мухтать.
Улӑхра авӑ Пластовӑн утӑ ҫулаканӗсем. Ёмӗрне ялта пурӑнса ирттернӗ Аркадий Александрович ҫулакансене аллинчи ҫава сассипе хавхалантарса юрлаттараты Кӗҫ ыраш хушшинчен Воронеж тӑрӑхӗнчи
Крамской сиксе тухрӗ. Йӑм хура сухаллӑ, мӑйӑхлӑ, вӑрӑм яка ҫӳҫлӗ,
кӑвак куҫлӑтипш ӗм питлӗ, хытканрах Иван Николаевич чӑлт шурӑ
кӗпе, бархат пинш ак тӑхӑннӑ, хул пуҫҫийӗ ҫине ҫава хунӑ. Ун хыҫӗнчен чӑваш тумӗпе капӑрланнӑ Моисей Спиридоновпа Николай Ов
чинников тата «Пучах» ушкӑнӗн художникӗсем Алексей Няманов,
Григорий Ушкин, Лев Климов васкаса утаҫҫӗ. М икулай аслашшӗ
Ҫавра ҫӑкӑр Хӗветучӗ те вӗсемпе пӗрлех. Пӗр йӗркене тӑрса тухрӗҫ те
вӗсем ҫависене сулса ячӗҫ...
Самантрах ӳкерчӗк улшӑнчӗ. Ыраш ани вырӑнне Ш ишкинӑн
хырлӑхӗ ирхи хӗвел ҫутипе йӑлкӑшса ҫуталчӗ. У писем мёкӗрсе выляма пуҫларӗҫ. Иван Иванович пӗрре тӳпенелле, тепре ҫӗр ҫинелле
пӑхса илет те хавасланса калаҫать:
— Искусство вӑл — вилӗмсӗр. Яланах чӗрӗ. Пӗрмай улшӑнать,
аталанать, ҫӗнелет. Авӑ ҫав Чӗрёлӳ генийӗсемпе хамӑрӑн авалхи Русь
ӑстисенчен пуҫласа сирӗн ӗҫӳсем таранах хӑватлӑ, хаклӑ. Ҫынна пгухӑшлама, юрлама, пурӑнма вӗрентекен, хавхалантарса ҫунат хушма
пулӑшакан ӳкерчӗксене халӑха кӑтартни — хӑюлӑх утӑмӗ. Ҫавӑнпа
эсир Костинпа иксӗр те паттӑрсемех. Санӑн «Ҫӗр пики» Леонардо да
Винчин пикипе ҫывӑх. Аллӑ ҫула ҫитнӗ тӗлелле тин тӗл пулнӑ вӑл
хӑйӗн М она Лизипе. Эсӗ те ҫамрӑклах тупаймарӑн хӑвӑн Венеруна.
Леонардо «Джокондӑшӑн» чунне панӑ, уйрӑлман унран, хӑйпе пӗрле
Флоренцирен Францие ҫити илсе кайнӑ. «Джоконда» пӗтӗм тӗнчене

тӗлӗнтернӗ. Ӑна вӑрласа кайса та пӑхнӑ, анчах Парижри Лувра каяллах тавӑрса панӑ. Миҫе ӗмӗр упранать ӗнтӗ вӑл этемлӗх культурине
пуянлатса. Сан «Ҫӗр пики» те чапа тухрӗ, тӗнчене ҫутатрӗ. Уйӑрасшӑн мар пулас ӑна хӑвӑнтан. Мускав выставкинче туянас текенсене те сутмарӑн картинуна. Анчах, ҫухатрӑн вӗт Илемпӳне. Вӑрларӗҫ...
Таврара хӑрушӑ сасӑ янраса кайрӗ: «Кам вӑрларӗ М икулай де
Каравайӑн «Ҫӗр пикине?!» Тӑрук ҫут ҫанталӑк тӗксӗмленчӗ. Аслати
хӑлтӑртатрӗ. Вӑрман шавларӗ. Кӗреш пек юмансем хушшинчен акӑ
кӑвак кашкӑр сиксе тухрӗ. Ун ҫинче пагша ывӑлӗ Йӑван пикепе
ларса пырать.
— Ан хӑра, Виктор Васнецовӑн вилӗмсӗр сӑнарӗсем вӗсем, —
лӑплантарчӗ Микулая Ш ишкин.
Караваевӑн куҫӗ тӗтреленчӗ. Кӗҫех кашкӑр вырӑнне мотоцикл
пулса тӑчӗ. Рультытнӑ Малаш Аркашӗн ывӑлӗ Илюш хаяррӑн пӑхса
ларать пек. Венера йӗкӗт кӑкӑрӗ ҫине пуҫне пӗкнӗ.
«Васнецов юмахӗ мар вӗт ку, чӑн-чӑн пурнӑҫ ӳкерчӗкӗ. Ӑҫта
«Ҫӗр пики?» Ӑҫта манӑн Венера — «Джоконда?!» — темле туртӑшса
илсе кӑшкӑрсах вӑранса кайрё те вӑл чӗркенӗ япалине йӑпӑр-япӑр
хыпашласа пӑхрӗ. Картина ҫумрах-ха, никам та тӗкӗнмен. Микулай
ӑна ялти халӑх галерейине — Ҫӗрпӳлӗхри «Третьяковкӑна» парнелет.
Станцӑра Караваев пуйӑсран анчӗ. Ӑна илме Андреев ҫӑмӑл ма
шина янӑ. Равӑш витӗр тухсан вӗсем кӗҫех Тӑмпуҫ ҫырмине ҫитрӗҫ.
Кунтан вӑл яла ҫуран кайма шутларё, ҫавӑнпа шофера картинӑна
Культура керменне Ванька Костина кӗртсе пама хушса ячӗ. Венерӑн
«Юрату вилӗмӗ» аса килчӗ. Чӑннипех каларӗ-ши хёр ун пирки е
каччине вӑхӑтлӑха тарӑхнипе кӑна?
Венерӑпа лартнӑ садри улмуҫҫи кӑҫал тата темшӗн ҫурӑлман?
Ҫыран хӗрринчен виҫӗ хӗр — «Ш анман чечексем» юрласа хӑпарнӑн
туйӑнчӗ. Ҫав ятлӑ картинӑри пӗр хӗре, янкӑр тӳпе пек кӑвак куҫлине, пиҫӗ хӑва хулли пек кӗлеткеллине, ҫурхи хӗвел пек чун уҫҫиллине пуринчен илемлӗрех те ҫӗкленӳллӗ туйӑмлӑрах ӳкернӗччӗ. Унтанпа ӗнтӗ вӑл уншӑн — ӗмӗрӗпех «Ш анман чечек», вилӗмсӗр «Ҫӗр
пики», юрату, пурнӑҫ.
Сад ҫумӗнченех тырӑ уйӗ пуҫланать. Ун хушшинчи мӑнаҫлӑ ватӑ
хырсем юмахри пӑхаттирсене аса илтереҫҫӗ. Вӗсем ҫине ӑмсануллӑн
пӑхса илнӗ май ӑна паҫӑрхи тӗлӗк аса килчӗ: патша ывӑлӗ Йӑван
кашкӑр ҫинче... Илюш Малашов — мотоцикл ҫинче... Йӑван аллинчи
пике... Йлюш аллинчи Венера... «Тӗлӗнмелле, мӗн кӑна курса аташмастӑн пультӗлӗкре. Хӑвӑртрах, хӑвӑртрах тӗл пулса калаҫасчӗ Венерӑпа...»
Ҫак шухӑш хӗлхемӗпе хӗрнӗ М икулай Караваев ыраш пуссипе
тӑван ялнелле — Ҫӗрпӳлӗхе васкаса утрӗ.

ЧУН ӐШШИ - ЭТЕМ ИЛЕМӖ
Утмӑлмӗш ҫулсен пуҫламӑшёнче Ҫёрпелти Ленин ячӗллё колхоз
йывӑр чиртен сывалакан ҫын ура ҫине тӑма тытӑннӑ чухнехи пек
малалла шанчӑклӑ утӑмсем тума пуҫланӑччё. Виҫӗ ял халӑхё тытгарнӑ
хуҫалӑх тилхепине ҫамрӑк аф оном Василий Игнатьевич Романов
пушатмарё. Хӑйӗн ӑсӗпе, пӗлбвӗпе ял ҫыннине хавхалантарма пултарчӗ, хӑй пекех хастаррӑн ӗҫлетгерсе, малӗмӗтлентерсе ячӗ. Хӑй тав
ра пултаруллӑ ҫамрӑксене явӑҫтарса, ҫынсен чёринче пултарулӑх ҫулӑмне ялкӑштарчӗ. Ҫӗнӗ шкул ҫурчӗ, культура керменб туса лартрӗҫ.
Фашистла Германие ҫапса аркатнӑранпа ҫирём тӑхӑр ҫул тултарнӑ
кун иртнӗ вӑрҫӑра пуҫ хунӑ ентешсене асӑнса чаплӑ та пысӑк палӑк
уҫрёҫ. Унта Аслӑ вӑрҫӑра ҫапӑҫса вилнӗ хурӑнсурсемпе ҫӗрпелсен тата
тукайсен 220 ят-хушаматне мрамор хӑмасем ҫине касса ҫырса хунӑ.
Асфальт сарнӑ ҫулпа Вӑрнара ҫыхӑнтарни ялсене тёнчепе ҫыхӑнтарнӑ
пекех пулчӗ. Культура керменӗ этем илемӗн вучахӗ пулса тӑчӗ. Чӑваш
художникӗсем, писателӗсем, артисчёсем ялти ҫывӑх хӑнасемччӗ. Паттӑрсен обелискне паллӑ художник-монументалист Анатолий Иванов
илемлетсе йӗркеленипе тунӑ. Унашкал палӑк пысӑк ялсенче халӗ те
сахалтарах-ха, кунашкалли вара — пёрре ҫеҫ. Писательсен Союзӗ
правлени ларӑвне Ҫёрпелте вулакансемпе пӗрле ирттерчӗ. Илем университечӗ уҫӑлчӗ. Унсӑр пуҫне тата мӗн тёрлӗ усӑллӑ мероприяти
ирттермен пуль Чӑваш Республикин культура тава тивёҫлӗ ёҫченё
Иван Константинович Иванов йӗркеленипе. Ахальтен мар ӑна
Ёҫлӗх Хӗрлӗ Ялав орденё парса чысларӗҫ.
Картина галерейи уҫни ҫёрпелсемшӗн, вӑрнарсемшӗн кӑна мар,
Чӑваш Республикишӗн те паллӑ ӗҫ пулчӗ. Ялти пӗрремӗш «Третья
ковка» Ҫӗрпел керменёнче ӗҫлеме пуҫларӗ. Ӑна уҫма сакӑрвуннӑмёш
ҫулта парти обкомён секретарӗ А. П. Петров ертсе пыракан пысӑк
ушкӑн килнӗччӗ. Художниксен чунне хёмлентерекенё Василий Ро
манов ун чухне района ертсе пыратчӗ ӗнтӗ. Ун вырӑнёнче хӑйӗн
вӗренекенӗ, хӑй пекех литературӑпа искусствӑна чӗререн юратакан
Георгий Ильич Андреев ёҫлетчё. Ялти илем кётесне чӗртме вӑл та
нумай вӑй хучё.
Ҫичё ҫул ӑмӑртса ёҫлерӗҫ ял ҫыннисемпе Чӑваш халӑх художникӗ Николай Карачарсков, тава тивӗҫлё художниксем Валерий Се
менов, Элли Юрьев, Павел Григорьев-Савушкин, Виктор Немцев.
Вӑрҫӑ ветеранёсен 92 поргретне, ёҫ ветеранёсен вуншар портретне,
ял пурнӑҫне сӑнлакан нумай-нумай картина ҫырчёҫ. Ку пархатарлӑ
ёҫшӗн художниксене патшалӑх премине пачӗҫ, «Янгорчино» колхозӑн хисеплё членне йышӑнчӗҫ. «Янгорчино» колхоз ҫыннисем ӳнер
ӗҫёсен ярӑмӗшӗн Николай Карачарсков СССРӲнер академийӗн кӗмӗл
медальне илме пултарчӗ. Тӗнчери, Союзри, Раҫҫейри, зонӑсенчи вы-

ставкӑсенче ҫӗрпелсемпе хурӑнсурсен тата тукайсен паттӑр сӑнарӗсем
нумай халӑхсене тӗлӗнтерчӗҫ художниксен ӑсталӑхне пула.
Чун илемӗ пур ҫӗрте ӗҫ илемӗпе ӳсӗмӗ те куҫ умӗнчех .Колхоз
малтисен ретӗнчен гҫакмарӗ, ҫулсерен куҫса ҫӳрекен ялав ҫӗнсе илетчӗ.
Тава тивӗҫлӗ ӗҫсемшӗн ӑна Еҫлӗх Хӗрлӗ Ялав орденӗпе наградӑларӗҫ.
Вуншар колхозник, интеллигент орденсемпе медальсем тата ытти
наградӑсем илме тивӗҫ пулчӗҫ.
Аякран килнӗ хӑна тухма пӗлместчӗ Ҫӗрпелтен. Пирӗн чӑваш
паттӑрӗ Андриян Григорьевич Николаев летчик-космонавт колхоза
килсе кайнине хавхалануллӑн асра тытаҫҫӗ кунта. КП СС Вӑрнар райкомён пёрремёш секретарё Альберт Тимофеевич Купчиков, икё хут
Совет Союзён Геройё Андриян Григорьевич Николаев генерал-май
ор, Вӑрнар район Совечӗн ӗҫтӑвком председателё Сергей Степанович
Волков тата КП СС Чӑваш обкомён пёрремёш секретарё Семен Мат
веевич И стоков сӗт-ҫу ферминчи ӗҫсемпе паллашрӗҫ. Чӑваш кӑйкӑрне
А. Г. Николаева Ҫӗрпелти вӑтам шкулта хисеплё пионера йышӑнчӗҫ.
Пурнӑҫ улшӑнусӑр пулмасть. Темиҫе ҫул каялла пысӑк хуҫалӑхран хурӑнсур-ҫармӑссем уйрӑлса тухса хӑйсем «Хорнзор» юлташлӑх
туса хучӗҫ. Тукайсемпе ҫӗрпелсен «Янгорчино» колхозне ҫавӑнтанпа
Василий Игнатьевичӑн ывӑлӗ Геннадий тытса пырать. Г. В. Романов
ашшё пекех пултаруллӑ ертӳҫӗ, ӑста специалист, халӑхпа ӗҫлеме пӗлет.
Тӳрех тавҫӑрса илейменнине аслисем, юлташӗсем асӑрхаттарнишӗн
кӳренмест, ӑслӑ канаш а пуҫа хывать, ашшӗ пуҫланӑ ырӑ йӑласене
малалла аталантарма тӑрӑшать. Республикӑри хуҫалӑхсем хушшинче
ҫуллен мала тухни (пӗлтӗр те трактор ҫӗнсе илчӗҫ) уншӑн та, хуҫалӑх
пуҫлӑхӗшӗн, хисеп, савӑнӑҫ. Ачисем тӗрӗс ҫулпа пыни ашшӗ-амӑшӗшӗн
мухтав.
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Хурӑнсурти «Ҫӑпата»
ансамбль артисткисем.

«ҪӐПАТА» - ХИТРЕ ЭСӖ ТУПАТА
Республикӑри халӑх театрӗсен иккӗмӗш «Ахрӑм» фестивальне
Вӑрнарти культура ҫурчӗн сцени ҫинче савӑнӑҫлӑ лару-тӑрура уҫнӑ
самант куҫ умӗнчех. Уйрӑмах Хурӑнсур Ҫармӑсри «Ҫӑпата» фольклор
ушкӑнӗ хӑйӗн саламӗпе сцена ҫинче пулни асӑмран тухма пӗлмест.
Сакӑрвунӑ ҫынна яхӑн тухрӗ ун чухне халӑх умне. Чӑваш тумӗ тӑхӑннӑ
яшсене, пуҫне сурпанпа илемлетнӗ, кӑкӑрӗ умне шӳлкеме ҫакнӑ хӗрсене, аслӑрах ҫынсене курсанах ачалӑх аса килчӗ. Ҫавӑн пек илемлӗ
тумланса кӗгсе илетчӗҫ пирӗн чӑвашсем уявсене. Авалхи юрӑсем шӑрантарчӗҫ хурӑнсурсем, чӑваш ташшисемпе тӗлӗнтерчӗҫ.
Ҫур сехет ытла пычӗ салам концерчӗ. Кашни юрри-ташшине
сцена ҫине кӑларма тӑрӑшса хатӗрленнӗ. Сцена ҫине тӑваттӑмӗш класра
вӗренекен Андрей Якимов тухсан, ура хуҫса, алӑ ҫине тӗрӗнсе ташлама тытӑнсан, никам та лӑпкӑн чӑтса ларма пултараймарӗ. Е тата
тӑваттӑмӗш класс ачи Коля Воронов илемлӗ, уҫӑ сассипе «Килтӗм
хӑнана» юрра тӑсса ярсан та итлекенсем вӑйлӑ туйӑм тыткӑнне лекрӗҫ.
Фольклор ушкӑнӗ хӑйӗн ятне «Ҫӑпата» ташӑран илнӗ. Вуннӑмӗш
класра вӗренекен ултӑ чиперкке Таня Федорова, Лена Семенова,
Люда Гаврилова, Люда Федорова, Люда Петрова тата Аля Павлова
тухрӗҫ ку таш ӑпа сцена ҫине. Урисене ҫӑпата сырнӑ, авалхи чӑваш
хӗрӗсен кӗпине тӑхӑннӑ, саппун ҫакнӑ. Ташӑ кӗввине ялти ватӑ ҫынсенчен ыйтса вӗренсе тепӗр хуг пурнӑҫ панӑ. Асӑннӑ ташша тепӗр хут
чёртсе сцена ҫине кӑларнӑранпа вунӑ ҫул ытла иртнӗ. Культура ӗҫченӗ
Ираида Ш ашкова уншӑн хытӑ тӑрӑшнӑ. Сакӑрвуннӑмӗш ҫулсен гтуҫламӑшӗнче Хурӑнсур Ҫармӑс хӗрӗсем ку ташша СССР халӑх хуҫалӑхӗн выставкинче кӑтартнӑ, кӗмӗл медаль ҫӗнсе илнӗ.
Фольклор ушкӑнӗн хальхи йышӗ пӗлтӗрхи ҫуркунне чӑмӑртаннӑ.
Ушкӑна чӑмӑртас ӗҫе ялти клуб ертӳҫи Михаил Григорьевич Кузь
мин, Юрий Иванович Максимов баянист ҫанӑ тавӑрса пуҫӑннӑ. Кон
церта ертсе пырассине Иван Петрович Николаев учитель хӑй ҫине
илнӗ. Виҫҫӗшӗ те халӑх пултарулӑхне малалла аталантарассишӗн чун
не парса тӑрӑшнипе палӑраҫҫӗ.
Кал ас пулать, Хурӑнсурта ташлама-юрлама юратакан халӑх пурӑнать. Тӗрӗссипе, фольклор ушкӑнӗ ҫынсем ыйтнипе, пуҫарнипе,
тӑрӑшнипе чӑмӑртаннӑ. Кӗпи-тумне хӗрарӑмсем хӑйсемех ҫӗлеҫҫӗ,
шӳлкеми-тухйине ҫӳпҫи-арчи тёпӗнчен шыраса тупаҫҫӗ е пасарта туянаҫҫӗ. «Хорнзор» юлташлӑха ертсе пыракан Федор Григорьевич Кузь
мин хӑй те пӗрле юрлать, - фольклор ушкӑнне йӗркелесе тытса тӑма
пулӑшать.
Нумайӑшӗ кунта ҫемйипех ҫӳреҫҫӗ. Акӑ, Максимовсен ҫемйинех
илер. Ҫемье пуҫлӑхӗ, хуҫалӑхӑн тёп агрономӗ Михаил Яковлевич
тата мӑшӑрӗ Людмила Николаевна пёр концерта та хутшӑнмасӑр

юлмаҫҫӗ. Вёсен улттӑмӗш класри Зоя хӗрӗ, тӑваттӑмӗшпе виҫҫӗмӗш
классенче вёренекен Андрейпа Володя ывӑлӗсем питӗ ӑста ташлаҫҫӗ.
Алевтина Григорьевна Федорова воспитательницӑпа М итя ывӑлӗ,
Тамара Леонидовнӑпа Елена Николаевна Гавриловасем тата вёсен
Людмилӑпа Ирина хӗрӗсем —ташӑ ӑстисем. Кун пек ҫемьесем татах
нумай. Ташӑ-юрӑ ӑстисем пушӑ вӑхӑтра хаваспах клуба репетицине
васкаҫҫӗ.
«Ҫӑпата» чӑваш ҫӗрӗ тӑрӑх илемлӗн те ҫирӗппӗн утать. Вӑрнар
поселокӗ пуҫланнӑранпа 100 ҫул ҫитнине халалланӑ ӗҫпе юрӑ уявӗн
сцени ҫине, вӑрнарсен «Туслӑх» ентешлӗхӗн кӑҫалхи тӗлпулӑвӗ иртнӗ
оперӑпа балет театрӗн сцени ҫине, Чӑваш патшалӑхӗн кунне уявланӑ
ҫӗре тухса-хутшӑнса ӑсталӑхне кӑтартрӗ.
Хурӑнсур-ҫармӑссене Шупашкар ҫыннисем кӑмӑллӑн саламларӗҫ,
«Ахрӑм» фестивале уҫнӑ ҫӗре ятарласа килнӗ Чӑваш Республикин
культура тата наци ӗҫӗсен министрӗ Ольга Григорьевна Денисова,
С С С Р халӑх артистки Вера Кузьминична Кузьмина, республикӑри
ытти яваплӑ культура ӗҫченӗсем вёсен пултарулӑхне тивӗҫлипе пысӑка хурса хакларӗҫ.
Пултаруллӑх коллективне, ҫӗршывёпе чапатухнӑ фольклор ушкӑнне, халӑх ансамблӗ ятне панӑ.
«ТӑванАтӑл», 1997ҫул, 9№ .

ХАЛАХРА ҪУРАЛНӐ СӐНАРСЕМ
Федор Кузьмин музыкӑна, литературӑна юратни Ҫӗрпелти вӑтам
шкулта вӗреннӗ чухнех палӑрнӑ. Хрисан Никифорович Кузнецов
учитель-композитор хавхалантарнипе, вӑл та ялти илемлёх пултарулӑх ушкӑнӗнче ӑсталӑхне халӑха кӑтартма пуҫланӑ. Ҫамрӑк мусӑкҫӑсем тавралӑха тӗлӗнтернӗ.
Кузнецовӑн «ялти консерваторийӗнчен» Федор Кузьминсемпе пӗрле
чӑваш халӑх артистки Мария Еланова-Ухтерикова та малтанхи «дип
лом» илсе тухнӑ. Шкулӑн ҫӗр ҫулхи менелникӗнче Маруҫ Хрисан Н и
кифоровича, балалайка калама тата ӑста юрлама вӗрентнӗшӗн, чунтан
гав турё. Федя та ватӑ маэстрона ӑшӑ кӑмӑл-туйӑмпа ҫупӑрларӗ.
Маруҫ амӑшӗ Нина, Хурӑнсур Ҫармӑсран, Ахванеҫ мучи хӗрӗ,
пирӗн авалхи несӗлсен гепӗр чечекӗ, Ҫӗрпелти Ухтериков Йӑвана
качча тухрӗ. Ҫавӑнпа эпир те Чӑваш оперин ҫӑлтӑрне Мария Еланована хамӑрӑн ҫугӑ ҫӑлтӑрӑмӑр тесе йышӑнатпӑр, унӑн ӳсӗмӗсене хамӑр
майлӑ хакласа, тӑванӑмӑрпа мухтанатпӑр.
Тӑван ҫӗр, хамӑр ял халӑхӗ ҫуратнӑ пултаруллӑ каш ни ҫын
пирёншӗн хавхалану. Вырӑс чӗлхипе литературине вёрентекен Хурӑ-

нсур сӑвӑҫӗ-шӑпчӑкӗ Калистрат Воробьев, уйрӑмах палӑрса пыракан
ҫивӗч ӑслӑ ачасем хушшинче хӑйсен кӳрши Федор Кузьмин пурри
ҫинчен мана темиҫе хутчен те каласа панӑччӗ. Йӑнӑшман иккен вӑл.
Ял таланчӗ каярахпа ял халӑхӗ хушшинех таврӑнчӗ. Унччен...
Ш упашкарта, ял хуҫалӑх институтӗнче сакӑрвуннӑмӗш ҫулсенче
студентсен ансмблӗ кӗрлетчӗ. Нурӑс ачипе, Виктор Волков вӗрентекенпе, хальхи композиторпа пӗрле, юнашар Федор Кузьмин та кӗвӗ
шӑратнӑ.
Аслӑ шкултан вӗренсе тухнӑ агроном илемлӗх ҫунатне колхоз
уйӗсенче, ял урамӗсенче сарнӑ, ял «артисчӗсемпе» юнашар тӑрса юрланӑ, вӗсене пулӑшнӑ. Литературӑна юратакансен Хурӑнсурти «Ентеш» клуб пӗрлешӗвӗн ӗҫне те хутшӑнма ӗлкӗрнӗ. Пӗрлешӗве ертсе
пыракан, культурӑн тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ Иван Константинович Ива
нов ӑна хавхалантарсах янӑ.
Эпӗ вӑл вӑхӑтрах «Ҫӗр пики» повесть ҫырса пӑрахнӑччӗ. Хайлавӑмра сӑнарлӑ искусство ӑстаҫисем чӑваш ялӗн культурине ҫӗклессишӗн ӳнерҫӗсемпе ҫӗр ӗҫченӗсен пурнӑҫӗ пӗр вучахра ш ӑраннине,
вёсен ӳсӗм тымарӗ пӗр ҫӗр ҫинче аталаннине сӑнарласа панӑччӗ. Ҫавра
Ҫӑкӑр йӑхӗнчен тухнӑ Караваевсем тавра пулса иртет повӗҫри ӗҫ-пуҫ.
Хуларан яла таврӑннӑ Микулай Караваев ӳнерҫӗ пултарулӑх шыравӗнче хӑйӗн пурнӑҫ йӗрне, сӑнарлӑ чӗлхине, мелне, тӗп шӑнӑрне
тӑван ҫӗр ҫинче, юратнӑ халӑхӗ хушшинче тупать. Пӗрлешӳллӗ хуҫалӑх агрономӗ Венера Пашкова уншӑн тӗнчере ҫук илемлӗ сӑнар,
вилӗмсӗр юрату, ҫӗр пики пулса тӑрать. Унӑн «Ҫӗр пики» картинине
хӑйне искусство вӑрттӑнлӑхӗсене алла илме вӗрентнӗ хисеплӗ профессорӗ Стариков Леонардо да Винчин «Джокондипе» танлаштарать.
Чӑвашра халиччен пулман пысӑк та курӑмлӑ ӗҫ тӑваҫҫӗ ӳнерҫӗсемпе ял паттӑрӗсем — картинӑсен галерейи — ялти «Третьяковка»
уҫрӗҫ. Ӳнерҫӗсене хуҫалӑхӑн хисеплӗ членне илеҫҫӗ. Илемлӗх хӑвачӗ
ҫапла, ҫӗр сӗткенӗпе ӳссе, таврана, халӑх хушшине сарӑлать.
Сӑнарӗсем маншӑн юнашарахчӗ, куҫ умӗнчехчӗ. Ял халӑхне ура
сыртарнӑ Василий Игнатьевич Романов —Янгорчин Ҫӗрпел, Хурӑнсур Ҫармӑс, Кайри Тукай ялӗсен хуҫалӑхне ҫамрӑклах питӗ ӑнӑҫлӑ
ертсе пычӗ, районти аслӑ вырӑнсенче лайӑх ӗҫлерӗ. Вӑл та, Иван
Константинович Иванов — Костин библиотекарь, Эльвира И оси
фовна Ш ашкова-Венера Пашкова агроном, ӳнерҫӗсен ушкӑнне ертсе
пыракан Николай Прокофьевич Карачарсков — Микулай Караваев,
«Янгорчино» колхоза ертсе пынӑ Георгий Ильич Андреев — Юрий
Унриев тата ытгисем те халё те хӑйсен юратнӑ ӗҫне ывӑнма пӗлмесӗр
малалла тӑсаҫҫӗ.
Романовсемпе Ивановсен, Андреевсен пархатарлӑ ӗҫне Хурӑнсурти Федор Кузьмин ҫирӗп тытса пырать, эконом ика ыйтӑвӗсемпе
культура ыйтӑвӗсене те пӗрлех явать, пӗтӗҫтерсе чӑмӑртать.

Ун чухне, вунӑ ҫул каялла, «Ентеш» клуб мана яла чённёччё.
Вӑтам шкулта чӑваш чӗлхи вёрентекен Маргарита Алексеевна Плот
никова тата И рина Леонидовна Захарова тӑрӑшнипе, ачасем «Ҫӗр
пики» тӑрӑх сочинени ҫырнӑ-мӗн. Иван Константинович ман хайлавпа вулакансен калаҫӑвне йӗркеленӗ. Хӗрӳ иртрӗ вӑл. Федор Гри
горьевич сӑмахне-сӗнӗвне те хӑлхана чикрӗм. Повеҫӗн шухӑшне,
шӑнӑрне тёпе хурса эпё пьеса ҫырнӑччӗ, ӑна Кузьмина парса хӑвартӑм.
Тепре ялатаврӑнсан... Спектакль премьеринче, Ҫӗрпелти куль
тура ҫуртӗнче, халӑх лӑкахчӗ. Колхоз театрён сцени дине манӑн «Ҫӗр
пикине» «Янгорчино» хуҫалӑха ертсе пыма пуҫланӑ Федор Кузьмин
кӑларчӗ. Ятарлӑ вёреннё режиссер пекех лартрё вара спектакле ку
тёлёнтермёш ача, тесе мухтарӗ ӑна манпа Шупашкартан килнё теат
ровед. Микулай Караваев ӳнерҫӗн рольне те хӑй артистла хӗрӳлӗхпе,
пысӑк ӑсталӑхпа вылярё Федор Григорьевич.
Хурӑнсурпа Ҫӗрпел иртнӗ ӗмӗр вӗҫӗнчех, пӗрле чиркӳ лартса.
Турра пӗр таса ҫуртра юнашар кӗл тума пуҫласанах ҫывӑхланнӑ. Ҫыннисем те пёр ялти пекех тӑванлӑ. «Ҫӗр пики» геройӗсем те ҫавнашкалах туслӑ.
Малтан пӗр пысӑк хуҫалӑхра чухне цехсем туса хунӑччӗ. Уй-хир
цехне Хурӑнсур Ҫармӑсри культурӑллӑ Иосиф Иванович Ш ашковӑн
хӗрӗ Эльвира, ялхуҫалӑх институтӗнчен вӗренсе тухнӑ агроном, ҫамрӑкла хӗрӳлӗхпе, тулӑхлӑ тьггса пыратчӗ. Ҫавсенчен ҫаплалла ҫуралчӗҫ
хайлавӑмра Микулай Караваевпа Венера Пашкова. Ҫ ак тӗлӗнмелле
ырӑ кӑмӑллӑ, илемлӗ ҫынсене, хамӑн шухӑш вылявӗнче, юрату вутне
кӗртсе ярас килчӗ. Вёсен юратӑвӗн хушшине савӑлланса кӗрекен Илюш
Малашов сӑвӑҫ-тракторист —ялти мухтавлӑ йӗкӗтсенчен пӗри. Хамӑр
ялти Кӑвас Павӑлӑн хӗрӗ Светлана Васильева спектакльте Венера
Пашкова рольне ӑнтарчӗ.
Мӗн тери чиперкке хӗре-пикене хамӑр ял каччисем ҫавӑрса илеймерӗҫ, Муркаш енне тартрӗҫ. Эльвира Ш ашкована «Нива» хуҫалӑх
пуҫлӑхӗ Георгий Симаков аякка лартса кайрӗ. «Ҫӗр пики» ҫавӑнтанпа ӗнтӗ Атӑл пикийӗ те пулса тӑчӗ.
Вӑл вӑхӑтраӳнерҫӗсен «Ял ҫутисем» ушкӑнне хӑйӗн ӗмӗчӗпе пӗтӗҫтернӗ Пӑрачкав енчи Шадриха вырӑсӗ Николай Карачарсков, Раҫҫей
тава тивӗҫлӗ, Чӑваш халӑх художникӗ, «Янгорчино» колхозӑн хисеплӗ колхозникӗ, пирӗн тӑрӑха манмасть, килсех ҫӳрет. Иртнӗ ҫул
вӗҫӗнче вӑл ҫывӑх тусӗсемпе, ман повеҫпе пьесӑри сӑнар геройӗсемпе, тӗл пулчӗ. Вӑл хӑй те пирӗн ялсен сӑнарлӑхне, ял канашне-администрацине кӗрекен ҫӗрпелсемпе хурӑнсурсен тата тукайсен сӑнарӗсене тёнче искусствин шайне ҫити хӑпартрӗ, Мускавра Унер академийӗн кӗмӗл медальне ҫӗнсе илчӗ.
Федор Кузьмин «Ҫӗр пикипе» ҫырлахмарӗ, манӑн «Пахус паккусӗ», «Хӗрсӗр ял та хӗсӗр мар» пьесӑсене тата Николай М аксимовӑн

романӗпе Борис Чиндыковӑн хайлавӗ тӑрӑх спектакльсем лартрӗ. Вӗсене
таврари районсен ҫыннисем те курса савӑнчӗҫ.
Емӗчӗсем анлӑ та ҫулӑмлӑ Федор Григорьевичӑн. Хӑй каланӑ
май, яла газ кӗртсе пӗтерсенех, Хурӑнсур витӗр тухакан ҫула асфальт
сарсанах, культура вӑхӑчӗ унӑн татах тв хутшӑнать. Ҫӗнӗ спектакль
сем хатӗрлеме, халӑх ансамблӗн ӗҫне ҫӗнетме, музыкӑпа аппаланма
пуҫлать. Культура керменӗ тумалла тата... Хамӑр сцена ҫинчех аталан
тарма ӗмӗтленет ял ҫыннисен пултарулӑхне - илемленсе вӑйланса
пыракан сӑнарсене Хурӑнсур Ҫармӑс ертӳҫи-йӗркелӳҫи.
Сӑнар халӑхра ҫуралать —халӑхрах юлать, ӗмӗр-ӗмӗр пурӑнать.
«Хыпар», 128№ ,утӑ, 9, 1999ҫул.

Раиса Сарпи сӑвӑҫ Ҫӗрпелти культура ҫуртӗнче «Янгорчино» колхоз
председателёпе Федор Григорьевич Кузъминпа. 1992 ҫул.

ПИРЕ ХУМСЕМ ЙӐШТАЙМАН
Ӑҫта ҫӑлкуҫ нумай, ҫавӑнта ҫӗр шывӗ пуян, riyp енӗпе те: ӗҫчен
ҫынпа, сӑмах хӑвачӗпе, илем хумӗпе... Ёмӗр-ӗмӗр пӗрне-пӗри юратса,
савса пурӑннипе.
Эпӗ нихҫан та хамӑр ҫуралнӑ ҫӗре ытти ентешсенчен, чӑваш ачисенчен, ҫӳлерех ҫӗклеме юратмастӑп, мӗншӗн тесен ҫӗр хӑйӗн курӑкчечекне, хӑйӗн мухтав этемне пӗлсе парнелет ҫав вырӑна, ҫавӑнти
хӗрарӑма.
Ҫапах та... ҫуралнӑ ҫӗр вӑл - чӗрӗ. Ҫын ҫав тӑпрапа пурӑнать,
ҫав тӑпра ӑшне кӗрсе выртса пӗлекен-пӗлмен, тӑван-пӗтен ҫаврӑмне
куҫать, ҫав ҫаврӑм шухӑшлавӗнче, ҫав ҫаврӑм ӗмӗтӗнче... яланах пурӑнать..
Хӗр пӗҫҫи тӑрӑх пӑхма пуҫланӑ вӑхӑтра эпир те ҫӑлтӑр хӑшӗ-ши
тесе пуҫа каҫӑртаттӑмӑр. Ҫӑлтӑрӗ иккен юнашарах пулнӑ, ӑна тытса
хамӑр чӗре ҫумӗнче хӗмлентермелли ҫеҫ юлнӑ.
Ҫавӑнпа вӑл чӗрӗ - чӗрӗ ҫӑлкуҫ, ӗмӗр.
Ҫавна май эпӗ хамӑр ҫуралнӑ Вӑрнар ҫӗрӗн туртӑмӗнчи ачасемпе-ентешсемпе кӑштах паллаштарасшӑн. Пӗр тӑрӑхрах, ҫывӑхрах
ҫуралнӑ эпир, Илепер, Ҫавал, Санар шывӗсем хӗрринче, вёсен ҫӑлкуҫӗнчи шыва ӗҫсе, шыв сиккисенче явка-кутан, ҫӑрттан-шампа тытса,
улӑхӗсенчи ҫарана ҫулса, таврари пуян ҫӗрӗсем ӳстернӗ тырпула
вырса.
Ҫавӑнпа:
Камсем эпӗр?
Вӑрнарсем —
Мухтав илнё ёҫченсем.
Камсем эпӗр?
Вӑрнарсем —
Ялан пулнӑ малтисем, —теме те хӑяттӑмӑр.
Мухтанмасӑрах калатӑп: пур гшрӗн чӑннипех малтиссм, вӗсем
хушшинче — Илеперсемпе Васильевсем. Акӑ, Вӑрнар варманӗнче,
Ҫарӑклӑ поселокӗнче ҫуралнӑ, Чӑрӑшкас Мӑратра ӳссе ҫитӗннӗ Кӗркури
Михайлов кун-ҫул кӗрекинче аллӑ та, ҫӗр аллӑ та шутсӑрах пушатнӑ
пуль, анчах юнашарти Илепер ҫӑлкуҫӗн шывӗнчен техӗмлине ку таранччен курман пуль. Тӑван амӑшӗн кӑкӑр сӗчӗ тата юратнӑ мӑшӑрӗн,
Элӗк хӗрупраҫӗн Катя Куликован тутлӑ сӗткенӗ ҫӗр ҫӑлкуҫӗн
хӑвачӗпе пӗрлешсе, сӑвӑҫа чӗрӗлӗх парса тӑраҫҫӗ.
Кӗркури Илеперӗн ашшӗ купӑс калама юратнӑ. Ҫӑлкуҫ шывӗн
шӑнкӑрти сассипе, ачалӑхра асра юлнӑ купӑс ҫеммипе вӑл чунне уҫнӑ,
пуҫа килнӗ шухӑш вылявне тӗнчене кӑларнӑ. Вӑрҫӑ хирӗнче пуҫне
хунӑ ашшӗне аса илсе «Атте масарӗ» вӑйлӑ поэма шӑрҫаларӗ. Литинститутра вӗренесшӗнччӗ Кёркури, анчах пурнӑҫ ҫулӗ ӑна ялхуҫалӑх

и н сти туте илсе ҫитерчӗ. Виҫӗ хуҫалӑхра выльӑх-чӗрлӗх аталантарассипе тата унран нумайрах тупӑш илессипе тӑрӑшрӗ, республикӑн тава
тивӗҫлӗ зоотехникӗ ята тивӗҫрӗ. Хаҫат ӗҫӗнчен те уйрӑлмарӗ.
Вӑрнарта редакцире пӗрле ӗҫленӗ чухне, астӑватӑп, «Сельская
жизнь» корреспонденчӗ килнӗччӗ. Комсомол райкомӗнче халапласа
ларатпӑр. Хӑй ҫырма палӑртнине вӑйлатас, кӑсӑклануллӑрах тӑвас шутпа
вӑл пӗр-пӗртӗлӗнтерӳллӗ факт шырать, юлташла-журналистла, мӗнле
те пулин зацепка тупса парӑр-ха мана, тет. Персе ятӑм вара эпӗ
Григорий М ихайлов поэт-хаҫатҫӑ халё те ашшӗ купӑсӗпе ял-йыш а
юрлаттарать-ташлаттарать, тесе. Кӗҫех Мускавран «Отцовская гар
монь» очерклӑ хаҫат номерё персе ҫитрӗ. Вӑл ҫулсенче Кёркури ялта
та, районта та питӗ нумай ырӑ ӗҫ тунӑччӗ. Чупатчӗ вӑл: Прахеевсемпе, Мироновсемпе, Старшовсемпе, Ильинсемпе. Вӑйлӑ спортсменсемпе яланах ӑмӑртнӑ. Эпӗ хам та вёсен хӗрӳлӗхӗнчен ӳксех юлмастӑмччӗ.
Хӑйсен Чӑрӑшкас Мӑратӗнче ял халӑхне ура ҫине тӑратса эртелпе
чуптарни, спорт вӑййисемпе ҫӗклентерни ҫинчен «Советский спорт»
хаҫата та ҫыртӑм, пичетлерӗҫ ман хайлава ун чухне.
Вӑл хӑйӗн пурнӑҫ пусӑмне туйса илнӑ вӑхӑтра ман та ӑна хӑйӗн
ҫамрӑклӑхне аса илтерес килчӗ.
Вӑрнарта, район хаҫатӗнче хӗрсе ҫитнӗ вӑхӑтра, Ҫурҫӗр флочӗн
морякӗ Миша Васильев пирӗн туслӑ йьпиа чӑвашлӑх йӑвашлӑхӗн хумне,
тинӗс уҫлӑхӗн шавне илсе килчӗ. Ҫурҫӗр тинӗс хумӗпе Инҫет Хӗвелтухӑҫ хумӗ пире тэтах та ҫӳлерех ҫӗклерӗ. Л ӑпкӑ океан ҫыранӗнчен,
ҫар хӗсметӗнчен, эпӗ тинтерех ҫеҫ таврӑннӑччӗ. Укиянсен хаяр хумӗсем пире йӑштаймарӗҫ, хавшатаймарӗҫ —тӗреклетрӗҫ ҫеҫ. Пирён, темле
укиян умӗнче те, хамӑрӑн ҫӑлкуҫ пур — анне ҫӑлкуҫӗ, ҫуралнӑ ял
(вырӑн) ҫӑлкуҫӗ. Мӗншӗн тесен эпир пурте турӑ панӑ вырӑнта ҫуралнӑ,
ҫуралсанах кашниехамӑшӗн чӗччине - пурнӑҫ ҫӑлкуҫне - пуҫа чикнӗ.
Каҫарччӑр те пире юратнӑ арӑмсем, ҫапах та пирӗн куҫ умӗнче хамӑра тӗнче уҫлӑхне кӑларнӑ ҫын кӑкӑрӗ — хӗрарӑм чӗччи ҫывӑхрах,
тутлӑрах, пулӑхлӑрах. Ҫавӑнпа эпир вӑйлӑ - турӑ панӑ вӑйпа.
Таса чунлӑ ҫывӑх юлташӑм Миша Васильев маншӑн тинӗс хумӗсен ҫирӗплӗх вӑйӗ. Тинӗсре вӑйлӑ, ш анчӑклӑ ҫын кирлӗ - чунпа
туйса, шанса тӑракан ҫын. Пурнӑҫра та ҫаплах.
Михаил Алексеевич хӑйне мухтанине юратмасть. Ҫапах та манӑн
ун кӑмӑлне кйштах улӑштарас килет, унӑн пуян кун-ҫулӗпе кӗскен
халӑха паллаштарас пуль, тетӗп.
Кӗркури Илеперпе пӗр эрнерех ҫуралнӑ вӑл - Михаил Алексее
вич Васильев. Айкӑш ялӗ ун чухне Вӑрнар районне кӗнӗ. Вӑрҫӑччен
шкулта ӗҫленӗ ашшӗ фронтран таврӑнайман. Кӗҫех Калинино (Нурӑс)
районне туса хураҫҫӗ. Улшӑну тапхӑрӗнче Айкӑш каллех Вӑрнар рай
онне куҫать. Миша Васильевӑн ачалӑх сӑввисем пӗр вӑхӑтрах Кали-

нино тата Вӑрнар районӗсен хаҫачӗсенче пичетленнӗ. «Нурӑса Мӑн
Явӑшран Алексей Воробьев пӗрмай ҫӳретчӗ, унти литература пӗрлешӗвне чунтан хавхалантарма пӗлетчӗ, —тет вӑл. - Ун кӑмӑлне курах,
Василий Викторов, Клим Сергеев, Николай Курцов, Василий М и
нин, Виктор Туринге, Валериан М арков тата ыттисем, кӗҫӗнни-аслине пӑхмасӑр, хамйра пёр килти пек тӑванла туяттӑмӑр». Салтак ячё
тухиччен вӑл Мӑн Явӑшра пурӑнать.
Кӗҫӗн Кипекри вӑтам шкулта вӗреннӗ ҫулсенче, Ҫурҫӗр флотӗнче, райхаҫатра ӗҫленӗ чухне нумай сӑвӑ-калав ҫырнӑ вӑл. Новеллисем
«Ялавпа» «Тӑван Атӑлта» пичетленетчӗҫ.
Вӑй питти ӗмӗрне, 23 ҫул, хаҫатра - хаҫатшӑн ирттерчӗ Михаил
Васильев. 15 ҫул - редакторта. Вӑрнар хаҫачӗн ятне нихӑҫан та яман
хастар журналист, ҫулленех тӗрлӗ конкурссенче ҫӗнтерӳҫӗ пулнӑ. Хаҫатри ҫивӗч критикӑшӑн мӗн чухлӗ кӳпкемерӗҫ пуль ӑна, каварлашса-майлаштарса юратнӑ ӗҫрен пӑрчёҫ. Хӗрхенсе хӑй пулӑшнӑ, ура сыртарнӑ путсӗрсене аса илсенех вӑл калаҫма пӑрахать. Вӗсене асӑнса
ҫӑвар тутине те пӗтерес килмесг пулас.
Хаҫат витӗмлӗхӗшӗн, фельетонсемпе илемлӗ очерксем ҫырнӑшӑн
ӑна республикӑра хакларӗҫ, журналистикӑри Эльгер ячӗллӗ премине
пачӗҫ. Публицистикӑра кӑна мар, поэзипе прозӑра та утӑмсем сулмаклӑ унӑн. Пёлтӗр ӑна Раҫҫей Ф едерацийӗн писательсен Союзӗн
членне илтӗмӗр. Кӗнеке хыҫҫӑн кӗнеке кӑларать. Ҫиччӗмӗш ҫул екки
ярсах Иртеменкассинчи шкулта ачасене тӑван чӗлхепе литературӑна
вӗрентет. Ачисен сӑввисем хаҫатсенче пичетленеҫҫӗ. Вӑл ҫав пултаруллӑ ачасем хӑйӗнчен те маларах иртессе шанать.
Хӑшӗсем ҫынна, ӑна хӑйнех, хурапа вараласа, таптаса тёп тӑвасшӑн
ҫунаҫҫӗ пулсан, вӑл ҫамрӑксен ҫутӑ малашлӑхне курса вӗсемшӗн
хӗпӗртет. Кӑмӑлӗ ҫапла унӑн —сӑпай та ҫирӗп. Нимле усал хумсем те
йӑштаймаҫҫӗ унӑн ҫирӗп никӗсне.
Эпӗ маларах, Григорий Михайлович Михайловпа Михаил Алек
сеевич Васильев анчахрах хамӑрӑн пурнӑҫри утмӑлмӗш картлашка
ҫине сисмесӗрех ярса пусрӑмӑр. Умра —пурнӑҫ вӑрӑм-ха, ӗҫ нумай.
Ҫакӑн пек ш анчӑклӑ юлташсем пулниш ӗн-пурриш ӗн савӑнатӑп та,
мухганатӑп та. Хурӑнсур Ҫармӑс, Чӑрӑшкас Мӑрат, Мӑн Явӑш ҫӗлкуҫӗсен таппи ҫывӑхлатса тӑрать пире.
«Хыпар», 1999 ҫ. нарӑсӑн 14-мӗшӗ.

ҪУНАТ
Хӑйне Турӑ панӑ хӑватпа этеш ӗх аталанӑвӗшӗн усӑ курма пултаракан ҫын —
вилӗмсӗр.
Автор.

Эпӗ вӑл ҫын — ҫивӗч шухӑшлӑ та мал ӗмӗтлӗ, витӗр куҫлӑ та
ӑслӑ-пуҫлӑ ҫын ҫинчен — хӑҫантанпа ӗнтӗ мӗн те пулин асра юлмалли сӑнарлӑх ҫырӑвӗ шӑрҫаласшӑнччӗ. Йӗпреҫре пурӑннӑ вӑхӑтра мар,
Шупашкара ӗҫлеме куҫсан тин пурнӑҫланма пуҫларё ман ӗмӗтӗм.
Ҫук, унӑн лайӑх енӗсене те, япӑх йӑлисене те, ҫитӗнӳ-ҫӗнтерӗвӗпе ӳпкев-ҫухатӑвне те нумай ҫул хушшинче йӗркипе хут ҫине палӑртса ҫырса пыман. М аншӑн вӑл темш ӗн хамӑн шыравлӑ пуҫватмӑш
саманчӗсенче,йывӑрлӑх сулнӑкӗсенче, хӗрӳ хавхалану вӗҫевӗсенче куҫ
умне тухса тӑракан сӑнар пулса тӑчӗ. Ана эпӗ хамӑн кӑмӑл-туйӑм
сисӗмӗнче, кулленхи пурнӑҫ шухӑшлавӗнче, хампа пӗр евӗрлӗх ӗлккенлӗхӗнче юнашар туятӑп. Ҫавӑнпах-и, тен, ахальтен мар кӑтартса парас терӗм пуль халӑх умӗнче унӑн сӑнар сапакине. Вӑл сапакара,
паллах, пиҫсе ҫитнӗ ҫимӗҫӗ те, хытса хуралса пыраканни те, тин кӑна
сӑмсаланаканни те, пуҫ кӑларса симӗсленекенни те пур. Пурнӑҫ ал
тупанӗ ҫинче вӗсем пурте — куҫ умӗнче, пурте — хӑй вырӑнӗнче,
пурте — пёр пӗтӗм ҫыхӑнура.
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Аса илӳсӗр, аваллӑха паянлӑхпа явмасӑр пурӑнма май ҫук. Вӑл
пирӗнтен килмен пулӑм — тӗнче курӑм пулӑмӗ.
Ҫапла, хамӑрӑн пурнӑҫ пӑтравӗнче, пӗррехинче... Мускавра ком
партии вун тӑххӑрмӗш конференцийё пыратчӗ. Унӑн ӗҫне Пантелей
мон Ермошкин питӗ тимлӗн, пӑлханса та хӑпартланса сӑнарӗ, делегатсем каланисене хӑйӗн шухӑшӗпе ҫирӗплетсе-танлаштарса ларчӗ.
Трибуна умне палланӑ чӑваш тухсан, унӑн кашни сӑмахне хӑлхана
чикме тӑрӑшрӗ. Ял хуҫалӑхӗ, ял, ҫӗр ҫынни ҫӗршывшӑн мӗн хака
ларни, пурнӑҫри танмарлӑх танатинче ял халӑхӗ мӗншӗн хӗсӗнсе пурӑнни, ӑна мӗншӗн тивӗҫлӗ ш ая ҫӗклеменни ҫинчен Айдак хресчен
туйӑмӗпе, ҫӗр хуҫи хӑватлӑхӗпе, этем хастарлӑхӗпе чӗрене тивмелле
хӑюллӑн та тарӑхуллӑн калаҫрӗ.
«Эх, пуласчӗ кашни хуҫалӑх пуҫӗнче Аркадий Павлович пек ӑслӑ,
чунлӑ хуҫа! Эпир те тахҫанах ҫӑкӑрлӑ, ашлӑ-пӑшлӑ, тулӑх кӗрекеллӗ
пулмалла та ҫав, — шухӑшларӗ вӑл йӑм хура ҫӳҫне икӗ аллипе шӑлса.
— Никам та пырса туса паман вӗт ӑна, Айдака, хӑйӗн ырлӑхне:
Етӗрнерен те, Ш упашкартан та, Мускавран та. Ҫ ӗннине вӑл хӑй
шыранӑ, тупнӑ, пурнӑҫа кӗртнӗ. Ӑсчах-хуҫа ҫӗнӗлӗхӗ халӗ пӗтӗм

ҫӗршывӗпе, тӗнчипе сарӑлать. Начар, питӗ начар ӗҫлетпӗр эпир хамӑра халӑх шаннӑ ҫӗрте, телей тӳперен ҫӑлтӑр пек ӳкессе кӗтетпӗр. Ҫӗр
туйӑмӗ, ҫӑкӑр тути, хресчен ӑсӗ-чеелӗхӗ ҫитсех каймасть».
Ҫавна май район пуҫлӑхӗн куҫӗ умне маларахри ӳкерчӗксемпе
пӗрлех икӗ ҫул каяллахи тухса тӑчӗ. Хисте-хистех вӗсем пуҫлӑхсене,
агрономсене пилӗк автобуспа Йӗпреҫрен Ачака илсе ҫитерчёҫ. Ял ҫыннисем ҫӗре епле юратса пӑхнине, кашни гектартан ҫуллен мӗнле
майпа вӑтӑр-вӑтӑр пилӗк центнер тӗш тырӑ, ҫирӗм центнер хӑмла
пухса кӗртме пултарнине, вӗсем чӑн-чӑн ҫут ҫанталӑк хуҫисем пулса
тӑнине кашнине куҫпа кйтартса ӗнентерме шутлареҫ. Хими пулӑшӑвӗсӗр
ҫӗр ӗҫ вӑйне ҫав шая ҫӗклени такама та кӑсӑклантармалла пек. Йӗпреҫсен вара ӗмӗрти чи пысӑк ҫӗнтерӗвӗ те гектар пуҫне вун сакӑр цен
тнер тырӑ туса илниччӗ.
Ҫак «катаччи» вӑхӑтӗнче Айдак шӳглесе те йӗплесе илни нихҫан
та хӑлхаран каймасть. «Чӗрӗ театр курма килтӗр-ха апла. Курӑр, курӑр,
пурнӑҫ вӑййине эпир тӳлевсӗрех кӑтартатпӑр. Ҫӗнӗлле, хамӑрла выляса ӗнтӗ ҫуллен хуҫалӑх енчӗкне виҫ-тӑватӑ миллион шӑнкӑртаттаратпӑр. Ҫӗр ҫине тарпа ҫырса юнпа лартма тӑрӑшӑр-ха хӑвӑр та паянхи пурнӑҫ спектакльне. Тӗп режиссерсем ҫеҫ ан ӳркенччӗр», — ҫивӗч
куҫне чеелентерсе илнӗччӗ ҫӗр хуҫи.
Хаваслӑ туйӑмпа таврӑнчӗҫ вӗсем Етӗрне енчен. Хуҫалӑх пуҫлӑхӗсем — тёп режиссерсем — ҫул тӑршшӗпех ӗмётленсе пычӗҫ. Ҫӗрпе
туллин те пулӑхлӑ усӑ курмалли, ҫут ҫанталӑка тимлӗн сыхламалли
анлӑ малашлӑх палӑртрӗҫ районта.
Ҫук иккен, ӑшра ҫӗнӗлӗх кӑварӗ йӑлкӑшмасан, ҫынна темле чаплӑ
япала кӑтарт, вӑл пурпӗрех пулӑшаймасть. Кам хӑй ниҫта кайса кӗреймесӗр ӑшталанса ҫӳрет — ҫавӑ ҫеҫ таврана вут-хӗм сирпӗтет. Хӑш-пӗр
пуҫлӑхсем сӳннӗ вучах сӗрӗмӗнче куҫӗсене сӑтӑркаласа лӑпкӑн выртнӑ
вӑхӑтра Гурий Андреев кӑна район ҫийӗн хӗвел пек ҫиҫрӗ. Етӗрнесен
хӗлхемӗ ҫак ӑслӑ хресчен чӗринчи вутта ҫӗнӗлле чӗртсе ячӗ. Ватлӑхра
та пулин вӑл тӑван тавралӑх илемӗ хӑйӗн илемӗ, тӑван халӑх илемӗ
пулнине ӑнланса нумай тӑрмашрӗ, ял ҫыннисене те хӑй хыҫҫӑн ертсе
кайрё. Ҫавӑн чухне Гурий Андреевич «Йӗпреҫ Айдакӗ» пулса тӑчӗ
тесен те йӑнӑш мар. Пучинке таврашӗ чӗрӗлчӗ. Пӗринче Андреев шуглесе
илчӗ: «Пантелеймон Михайлович, ухутана чӗнетӗп, ял пӗвисенче
кайӑк хур кӑвакалӗ нумай».
Ермош кин, вӑрманти чӑн-чӑн сунарҫӑ пулин те, пӑшал ҫакса
«Красный партизана» сунара каймарӗ, анчах ӗҫ енӗпе хуҫалӑха кӗрсе
тухма яланах кӑмӑллӑччӗ: пӗвесенче тӑп-тӑрӑ шыва яр уҫса ярӑнакан
вӗҫен кайӑксене сӑнама мӗнле пахаччӗ. Темиҫе ҫул каялла вӗсене кунта
курма никам татӗлленмен. Вӑрманти Хӗр юхан шывӗнчи мӑн пӗвере
кӑначчё кайӑк кӑвакалёсем. Ирӗк панӑ вӑхӑтра Пантелеймон Ми-

хайлович хӑй те, юлташӗсемпе пӗрле, ухутара вӗсене пере-пере антарнӑ. Сунар уншӑн — ирӗклӗх чун кантармӑшӗ.
Кайӑк кӑвакалӗ Хум юхан шывӗ тӑрӑхне явӑҫни хӑех ӗнтӗ хуҫалӑх пуҫлӑхӗ Андреев ҫут ҫанталӑк чӗрӗлӗхӗшӗн, илемӗшӗн мӗнле
ҫине тӑни ҫинчен калать. Вун пилӗк пӗве ҫирӗм виҫӗ гектар йышӑнать. Вӗсем тавра йывӑҫ ӳсет, шывӗнче пулӑ, ӑтӑр ӗрчет. Пёр енчен —
ҫӗр суранӗ сипленет, тепӗр енчен — ҫӗр пулӑхӗ ӳсет, ҫут ҫанталӑк
имлӗн ешерет. Етӗрне ҫӗнӗлӗхӗ тымар яни йӗпреҫсемшӗн кӗлет пуянлӑхӗ пулса тӑчӗ. Ёмӗрте паман ку тӑрӑхри ҫӗр ҫавӑн чухлӗ тупӑш:
гектар пуҫне вӑтӑр центнера яхӑн! Ҫак ҫӗнтерӳре Ермошкинӑн тӳпи
хӑй вырӑнӗнчех. М ӑкланнӑ чӗресене чӗртсе ҫӗнӗлле таптарма пуҫлани, ял пуҫлӑхӗсене хӑватлӑ ҫӗнӗ ҫунат хушма пултарни авӑ епле пуянлӑх парать нумай ҫул иртнӗ хыҫҫӑн та района. Ун пирки эпӗ,
Йӗпреҫ тӑрӑхӗнчи яваплӑ ҫынсемпе калаҫнӑ хушӑра, кашнинчех
хӗпӗртесе итлетӗп. Пуҫарулӑх, ҫӗнӗлӗх мӗнне чунпа ӑнланакан Йӗпреҫ
пуҫлӑхӗсем Пантелеймон Михайловича япӑххипе асӑннине ку таранччен илтмен-ха.
Тӑнлӑ-пуҫлӑ, тарӑн шухӑшлӑ, ҫирӗп ҫунатлӑ ҫав вӑл — Ермошкин. Тахҫанах тӗлӗннӗ эпӗ ҫак чӑвашран. Ӑна яланах курас, унпа
калаҫса чуна уҫас килет. Йӗпреҫре унашкал типтерлӗ, культурӑллӑ
ҫын, арҫын, пуҫлӑх сахал. Редакци умне ирех персе ҫитетчӗ те, машинӑран ман ума тап-таса, якатнӑ костюмпа, шап-шурӑ кӗпепе, хитре галстукпа, сӑн курӑнакан пушмакпа тухса тӑратчӗ. Ял-ял тӑрӑх
ҫӳреттӗмӗрччӗ те ҫур кун, поселока хӑйӑрпа тусан ӑшӗнче таврӑнатгӑмӑрччӗ. Хамӑрӑн пуҫра мӗн тӗрлӗ ҫунатлӑ шухӑш!
Вӑрман пӗвинче ҫур ҫухрӑмран кая мар ишсе, ҫӑвӑнса тасалнӑ
хыҫҫӑн тап-таса, якатнӑ кӗпе тӑхӑнса, каллех ӗҫе ҫӗнӗ вӑй-халпа ма
лалла тӑсатӑн. Хӗрӳлӗхе ҫӑварлӑхласа та чарма ҫук.
Пантелеймон Михайловичӑн чун ҫуначӗ мӗнле хӑватпа ытгисене
хӑй хыҫҫӑн вӗҫтерсе пыма пултарнине хамӑн пурнӑҫра курса пыни
мана яланах шухӑшлаттарнӑ. Мӗнле майпа, мӗнле чӗлхепе, мӗнле
кӑмӑл-туйӑмпа хӗмлентерме пултарать-ха вӑл ҫынсен чӗрине? Тем
тесен те Турӑ паниех пур унӑн. Ҫав вӑй-хӑват ӗнтӗ ыттисене ҫунатлантарать, ҫӗклет, вӗҫтерет. Хресченпе ҫӗр, этемпе ҫут ҫанталӑк уйрӑлми ҫыхӑннӑ. Ҫав ҫыхӑнура вёсен пӗр-пӗрне вӑйлатса, ҫӗнетсе, илемлетсе пымалла. Ҫак ҫӗнетӳре ҫыннӑн ҫӗнтерсе хӑйне пурӑнма, тӗнчене тыгса тӑма пӗлмелле, ҫав тӗнчере унӑн туллин савӑнмалла: хырӑм
туттипе те, ҫи-пуҫ тирпейлӗхӗпе те, чун хавалӗпе те. Пӗр-пӗтӗмӗшле
илемлӗх ӑшӗнче пулмалла ҫыннӑн. Ҫавӑншӑн хӑйӗн вӑй-халне, ӑстӑнне хӗрхенмен нихҫан та Пантелеймон Михайлович.
Анчах мёншён яланах, пур ҫӗрте те, кашни ҫемъерех, уйрӑм ҫынрах
йӑлкӑшмасть-ха ҫав илем? Пӗррехинче Ш упашкартан Йӗпреҫе ӗҫпе
пырсан, вӑл мана йывӑҫ япала кӑларакан пысӑк хуҫалӑха илсе кай-

саччё. Кантурӗнчи тасамарлӑх, илемсёрлӗх унӑн пит-куҫёнче йӗрӗнчӗк
палли кӑларчӗ. Ермошкин ҫапла каларё: япӑххине курмасӑр тӑсса
пыракан хуҫаран ӑнӑҫлӑх кӗтмелли ҫук. Чӑн та ҫаплах пулса тухрё.
Комбинат аялалла анса-анса пычё. Юрать-ха, пултаруллӑ, ҫивӗч куҫлӑ
чӑваш аллине панӑ халӗ ӑна. Михаил Федоров комбината аталану
ҫулё ҫине уҫӑмлӑн кӑларса пырать, терёҫ. Ҫамрӑксен ертӳҫинче, апатҫимёҫ комбинатёнче, вӑрманпромхозра уҫӑмлӑн палӑрнӑ пуҫлӑх ман
куҫ умӗнче ӳссе ҫитӗнчӗ.
Миҫе хутчен каламан пуль Ермошкин пире ячӗшӗн тунӑ ӗҫ пӗтерет
тесе. Тӗрёсех иккен. Пуҫланӑ ӗҫе вӗҫне ҫитерейменни сӳрёклёхе аталантарать. Ҫав хӑнӑхӑва ҫумран яланлӑхах илсе пемесен, малашне
нимён ырри те пулмасть. Чӗре мӑкланать, ҫав мӑк айёнчен тарӑн
йӗрсем сарӑлса ӑша-чике хавшатӗҫ. Ермошкин ҫын, хайхи Гурий
Андреевич пек, хӑех куҫ уҫнине, вӑраннине юратать. Ҫынна икӗ
енчен тытса уттарнипе малалла нумай каяймастӑн. Апла-тӑк вёсен,
пуҫлӑхсен-хуҫасен, хӑйсен те хуҫалӑх пуҫӗнче тӑма юрӑхлӑ ҫынсене
пур енчен те тӗплӗн тишкермелле, ӑнсӑртран лекнисенчен хӑвӑртрах
хӑтӑлмалла. Ертсе пыракан ҫыннӑн ӑс-тӑн шайӗ, шухӑшлав пултарулӑхӗ ҫӳлти шайра пулмалла. Ҫакна яланах асра тытса пырать П ан
телеймон Михайлович.
Ҫуг ҫанталӑка сыхласси, ҫӗре упрасси, таврари сывлӑш гасалӑхӗшсн
кёрешесси уншӑн пурнӑҫ тӗллевё пулнӑ. Хӑй кӑна мар, кашни ҫын
пуҫӗнче экологи шухӑшлавӗ ҫёнӗлле аталантӑр тесе ҫине тӑнӑ.
Вӑрмана юратать вӑл. Уншӑн вӑрман ухута та, уҫӑ сывлӑш та,
сиплев те. Пёр уҫланкӑра утар тытать. Ҫулла вӑрмантан тухма пёлмест.
Хӗлле те йывӑҫсем хушшинчех: вӗсемпе калаҫать, вёсен ҫӗр-имлӗх
хӑватне хӑй ҫумне илет. Акӑ йёлтӗрпе анаталла ярӑнчӗ. Темшён унӑн
хёллехи вӑрманта уҫӑлас, пуҫри ҫӗр-пин ыйтуран вӑхӑтлӑха та пулин
хӑтӑлас килчё. Хутӑш вӑрман ӑна ӑшшӑн ҫупӑрларё, шурӑ юрпа витрӗ.
Сиплё сывлӑш кӑкӑра уҫӑлтарса ячё, кёлетке ҫӑмӑлланса ҫӗкленчӗ,
пуҫ уҫӑлса кайрӗ. Пуҫ тӑрринчи кашлав вёт кайӑксен юррипе хутӑшса ҫут ҫанталӑк кёвви кӑларчӗ. Чӑрӑш вулли тӑрӑх йӑпӑртатса улӑхакан пакша тӑп чарӑнчӗ те этем ҫине ыйтуллӑн пӑхса илчё. Ҫӑмламас
илемлӗ чӗр чуна пӑлхантарса хӑратас мар тесе ҫын пӗр хушӑ сывлама
та пӑрахрӗ. Пакша ылтӑн хӳрине пӑлтӑртаттарса каллех ҫӳлелле
вирхӗнчӗ. Хурашыв улӑхне анса Пантелеймон Михайлович самай
вӑхӑт шухӑша кайса тӑчӗ.
Мён тери ырӑ, мӗн тери тулӑхлӑ вӑрман сывлӑшӗ. Унсӑрӑн этемлӗх
пурӑнаймасть. Ҫут ҫанталӑк ырлӑхё — ҫӗршыв пуянлӑхӗ. Сакӑр вунӑ
пин гектартан та иртет район ҫӗрӗнчи вӑрман. Акӑ мӗнле пуянлӑх!
Хӑй район Канашӗн пуҫӗнче пулнӑ вӑхӑтра та, ытти чухне те ҫак
пуянлӑха сыхласа хӑварассишён мён чухлӗ тӑрӑшман пуль. Анчах ӑна
район калӑпӑшӗпе ниепле те тёплён татса пама май ҫукчӗ.

Вӑрманатӗлли-паллисӗр касса пӗтернине пула Йӗпреҫтӑрӑхӗ кӑна
мар, Улатӑрпа Пӑрачкав тата Ҫӗмӗрле ҫӗрӗ те кукша пуҫ пек курӑнакан пулса юлчӗ. Ӳссе ҫитнӗ йывӑҫ юлмарӗ те, вара, тёнче кулли,
ҫырмасене тапӑнчӗҫ. Тункаталлӑ ҫара ҫырмасенче ҫӑл куҫсем куҫ умӗнчех типеҫҫӗ, шывӗ хухать, вӗҫен кайӑкӗ тасалать. Ҫитӗннӗ юман,
чӑрӑш, хыр, ҫӑка сайра тӗл пулатӑн. Ӑвӑс та хурӑн кӑна. Халӗ тата
чӑваш вӑрманне тепӗр шӗкӗсем ернӗ: выҫлӑх усламҫӑсем уҫланкӑ хыҫҫӑн уҫланкӑ хӑвараҫҫӗ...
Чӑваш халӑх поэчӗ Ухсай Яккӑвӗ хӑй виличчен Йӗпреҫ вӑрманӗнче курса ҫӳрени аса килчӗ ӑна. Чун хавалӗпе, кӳренсе те тарӑхса,
куҫҫуль кӑларсах ҫырнӑ пулас чӑваш ӑсчахӗ ун хыҫҫӑн. Питӗ хумханса, тӗлӗнсе вуларӗҫ очерка республикӑра, шавларӗҫ ун хыҫҫӑн, вӑрман
пекех. Анчах та ҫумри ҫак хурӑнсем усӑсӑр шавланӑ пек кӑна пулчӗ
вӑл. Нимех те улшӑну кӳмерӗ. Ҫавӑнпах-и, тен, шутсӑр тарӑхнӑччӗ
Яков Гаврилович. Пӗррехинче вӑл Ш упашкарта, писательсем хуш
шинче, Ермошкина палласа илчӗ те калаҫса кайрӗ, юлашкинчен ҫапла
патлаттарса хучӗ: «Начар ҫынсем эсир, вӑрмана куҫ умӗнчех пӗтерттерсе пынӑшӑн халӑх ячӗпе айӑпламалла сире. Вӑрман пӗтсен, мӗнпе
сывлас теҫҫӗ-ш и чӑваш патшисем те...» Ҫавӑнтанпах ӗнтӗ халӑх поэчӗн приговорӗ хӑлхаран тухма пӗлмест.
Ҫут ҫанталӑк, этем, тӗнче курӑм... Ҫакҫыхӑнура каш ниҫы ннӑн,
кашни пуҫлӑхӑн тӗллевлӗ ӗҫӗ мӗн чухлӗ ытларах вӑйлӑ, ҫавӑн чухлӗ
пурнӑҫра ытларах усӑ пулӗ, тесе ҫунатчӗ вӑл хӑй район Канашне
ертсе пынӑ ҫулсенче, ҫӳлтисемпе тытӑҫа-тытӑҫа хӑш-пӗр ҫӗнтерӳ те
куратчӗ. Пурнӑҫ илемӗ — ҫут ҫанталӑк. Вӑл ҫынна ӗҫлеме, канма,
хавхаланма, ӗмӗтленме, юратма пулӑштӑрччӗ, тесе йывӑҫсем хуш
шинче савӑнать Ермошкин.
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Кӑрлач Пантелеймон Михайловича хурлантарчӗ, ҫулталӑк хуйхӑпа пуҫланчӗ. Иртнӗ хаяр вӑрҫӑра пуҫ хуман ҫемье пуҫлӑхӗ ӗмӗрлӗхех
куҫне хупрӗ. Ашшӗсӗр тӑрса юлнӑ хыҫҫӑн шухӑш-туйӑм ытларах ӗҫ
ҫинчен мар, ҫы ннӑн Ҫӗр ҫинчи вырӑнӗ, тӳпи, хакӗ ҫинчен явӑнать.
Хӑй ертсе пыракан юсавпа техника предприятийӗн кулленхи-малашри ӳсӗмӗ-тӳсӗмӗ, нуши-терчӗ пирки шухӑшлава темле тӗвӗлес
тесен те куҫ умӗнчен ашшӗ кайма пӗлмест, кил, тӑван ҫӗр чӑнлӑхӗ
пуҫа ҫӗмӗрет. Асаилӳ ҫине асаилӳ юхса тухать. Пӗррехинче ҫапла, яла
ҫитсен...
— Эсир тӗрӗс мар ӗҫлетӗр-ши, ывӑлӑм, е эпир ӗлӗкхи пек хресченле чаваланма манса кайрӑмӑр ҫак ҫӗр ҫинче, шалт аптрамалла, —
куҫран витӗр пӑхса ытарлӑн каларӗ ашшӗ, Михаил Егорович. — Курманни юлмарӗ пуль ку ахӑр пурнӑҫра, халь те ытлашши хӗпӗртесех
сикмелли ҫук. Хаҫатпа радио-телевизор ҫӗр ҫӗмӗрмелле шав ҫӗклесен

те... халӑх кӑмӑлӗ хуҫӑкрах. Хам астӑвасса нихҫан та уҫӑ пулман вӑл.
Тем ҫитмест. Кӗрхи нӳрӗ ҫанталӑк пек.
М ашинине кил умне тӑратса пӳрте васкаса кӗнӗ Илле ашшӗн
сӑмахӗсене тӑп чарӑнсах итлесе тӑчӗ те пиччӗшӗ хуравлама ӗлкӗриччен шӑкӑртатгарса хучӗ:
— Мӗн вӑлтмалли унта! Эпӗр айӑплӑ-и? Эпӗр, хушсан, ҫӳлтен
чип-чипер йӗркелесе пырсан, тивӗҫлипе тӳлесен, тем тума хатӗр. Алӑра пӗр ӗҫ пирӗн. Панькӑсем вара... Ан ҫиллен те, пичи, ытла улпутланса кайрӑр эсир, пуҫлӑхсем, халӑхран уйрӑлтӑр. Ха, хуҫа пулнӑ та
вӗсем — пуҫа кӑркка пек каҫӑртнӑ. Тепринне пуҫне арпа ҫеҫ тултарнӑ-ха, пурпӗрех хывӑх вӗҫтерет. Хывӑхпа хырӑм тӑранать-и? Пӑла
тӑрӑхӗ Патӗрьелӗнче кӑна мар, пӗтӗм чӑвашра кӗрленӗ, кӳршӗсене,
тугарсене тёлӗнтернӗ. Паггӑр пулнӑ эпир. Пирӗн ҫакӑнта, х\ра тӑпраллӑ
ҫӗр ҫинче, ай-турах, мӗн чухлӗ тырӑ-пулӑ туса илмелле. Иӑлтах пуҫпа ӗҫлеме пӗлмен пуҫлӑхсем пӗтереҫҫӗ. Паянхи ҫак пӑтӑрмахшӑн,
Панька, эсӗ те айӑплӑ.
Пантелеймон Михайлович шӑллӗпе ашшӗне тавӑрса каламалли витӗмлӗ сӑмах шырарӗ, пуҫ хултӑрчине ҫавӑрттарчӗ-ҫавӑрттарчӗ те кулса ячё:
— Хэ-хэх. Ку сӑмахпа хырӑм тӑранмӗ. Сӗтел хушшине ларар-ха
часрах. Атту иртенпе ҫӑвара ҫӑкӑр тӗпренчӗкӗ яман. Тӳрех канашлуран. Йӗм ҫӗтсе ларатпӑр. Эс, Илле, мана мар, Ш упашкарсене ятла.
— Эп сире пӗрлех пӗр пушӑпа ҫатлаттаратӑп, — Илле аллисене
хӑвӑрт-хӑвӑрт ҫуса сӗтел хушшине пиччӗшӗпе юнашар вырнаҫрӗ, арӑмӗ
лартса панӑ турилккене ун умнерех шутарчӗ.
— Этем ҫӑкӑрпа ҫеҫ тутӑ мар тенине те тахҫантанпах пӗлетпӗр
ӗнтӗ, — кӑххӑмлатса илчӗ ҫав хушӑра ашшӗ. — Тӗрӗс. Канӑҫлӑх та,
чун кантармӑш илем-силемӗ те кирлӗ ҫынна хӑй вӑхӑтӗнче. Ҫапах та
чи малтан... Панька та, ав, тӳрех алла каш ӑк тытасшӑн. Чи малтан
эппин ҫынна ҫӑкӑр-тӑварах, аш-пӑшах кирлӗ. Ҫителӗклӗ, тӑранса какӑрмалӑх кирлӗ. Ҫӑкӑр пур — пурнӑҫ пур. Ҫук та вӑл — эс ху та ҫук
ҫут тӗнчере. Хамӑр хырӑма тӑрантармалӑх та туса илеймесен ӑна,
пурнӑҫ пуҫламӑшне, намӑс мар-и пире?
Ҫак сӑмахсем Пантелеймон Михайловичӑн чӗрине йӗппе тирнӗ
пекех ыратгарчӗҫ. Тӑван килти тутлӑ апзт та ӑша кантармарӗ. Йӗпреҫе
ҫитсен вӑл тӳрех хӑйӗн ҫывӑх ҫыннисене пухрё. Ҫав ҫынсен тӑрӑшулӑхне пула ӗнтӗ халӗ район малтисен ретне тухрӗ.
Кунашкал калаҫу тӑван Каншелте кӑна мар, Йӗпреҫ тӑрӑхӗнчи е
ытти ҫёрти нумай-нумай ялта пулса иртме пултарнӑ. Тӗрӗс калаҫу —
пурнӑҫ калаҫӑвӗ. Ҫӗршыв пӑтранӑвӗнче, аталанӑвӗнче вӑл, Пантелей
мон Ермошкин, хӑй шухӑшӗпе, ку таранччен те ял ҫынни умӗнчи
парӑмататсахҫитереймен-ха. Ҫавна май Каншелтен тухса кайнӑ вӑхӑт,
Саратоври ял хуҫалӑх механизацийӗн институгӗнче вӗреннӗ ҫулсем,
инженер дипломӗ илнӗ савӑнӑҫлӑ самант аса килчӗҫ.

Пурнӑҫри чӑн-чӑн экзамен уншӑн 1955 ҫулта Йӗпреҫ МТСӗнче
гтуҫланнӑччӗ. Николай Гришин агроном, Сормовӑран чӑвашсене пулӑшма килнӗ Юрий Давыдов инженер чӑваш ҫамрӑкӗшӗн малтанхи
вӗрентекенсемччё. Юг район, Патӑрьелӗнчен нумай енпе уйрӑлса тара
кан Йёпреҫ поселокё хӑй ытамне илнӗ те ку таранччен те вӗҫергмест
ӑна. Чупкӑн пулмарӗ вӑл, ҫавӑнта йӑва ҫавӑрчё. Вӑй илчӗ. Ермошкин
Йёпреҫ районёнче хӑйён «университетне» уҫнӑ. Кафедрисем унӑн —
кашни хуҫалӑхри машина-трактор паркӗнче, вӗренекенӗсем — каш
ни ӑслӑ пуҫра.
Пултарулӑха курса, ӑсталӑха асӑрхаса сӗннӗ-ши Давыдов вырӑс
хӑй Йӗпреҫрен кайнӑ чухне ӑна тёп инженера лартма — халӗ кала
ма хӗн, анчах ҫамрӑк инженершӑн вӑл пёрремёш вӗрентекенӗ пулнӑ.
Ҫынна ҫул уҫса паракан пёрремёш ҫын вӑл тепринш ӗн Турӑ пекех.
Ҫавӑнпа ахальтен мар асӑнать Пантелеймон Михайлович ӑна ырӑпа. 1957-1961 ҫулсенче вӑл ҫав ҫӑмӑл мар вырӑнсенче ӗҫлерё. Механизаторсене ӗҫ, юсав технологийён йӗркине ҫирӗп пурнӑҫлаттарма
вӗрентни запас пайсем перекетлеме май панӑччӗ. РТС директоре
те, «Сельхозтехника» пӗрлеш ӗвӗн управляю щ ийё те пулчӗ. Ҫав
вӑхӑтра предприяти, заводран кая марскерех, ӳссе ларчӗ. П анте
леймон Михайловичӑн хӗрӳлёхӗсёр, ҫине тӑраслӑхӗсӗр пулман вӗсем.
Электростанци ҫурчӗ, хальхи столярка ҫеҫ аса илтерет кунта тахҫан М ТС пулнине тата... ҫам рӑк инженерӑн юратӑвӗпе малтанхи
утӑмӗсене.
Вун-вун ҫул техникӑпа, техника ҫыннисемпе ӗҫлесе, вунӑ ҫул
район Канашне ертсе пырса, Йӗпреҫ халӑхӗшён усӑллине тунӑ-ши
вӑл? Каншелти ашшӗпе шӑллён кӳренӗвӗ тӳррипех пырса тивместши ӑна та? Мӗншӗн, мӗне пула аталанаймасгпӑр-ха эпир? Пӗри, пёчӗк
предприяти тесе, миллиардсемпе ҫавӑрттарнӑ вӑхӑтрах патшалӑх предприятийӗсем чухӑна тӑрса юлни чуна чӑннипех ыраттарать.
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Ермошкинӑн яланах мӗн те пулин кӑсӑклӑрах, ҫӗнёрех, ыттисемшӗн йывӑртарах ӗҫпе аппаланас килет. Ачаран хӑнӑхнӑран-ши ку?
Чун-чӗринче ҫав сӳнми кӑвара ашшӗ-амӑшӗ чёртсе хӑварнӑран-ши?
Патӑрьел тӑрӑхӗнчи Каншелти ачалӑх шаймӑклӑхӗ халӗ те асрах.
Анкарти хыҫӗнчи Пӑлара Пёрремёш Петӗр флотилийӗ пек сулӑ флотилийӗ тума хӑтланнӑччӗ. Ӳсерехпе, ӑс-тӑн ҫирӗпленсе пынӑ май,
усӑллӑрах шухӑшсем ҫуралнӑ пуҫра. Саратовран ҫуллахи каникула
килсен, яланах траеторпа е комбайнпа ӗҫленӗ. Ял механизаторӗсене
ӑнланмалларах пултӑртесе-ши, вӗренӳ кӗнекисене чӑвашла куҫарнӑччӗ.
Хӑй мӗн шут тытнине, мӗн ӗмётленнине унӑн хӑть те мӗнле пулсассӑн та ыттисене те тутарас килет, ҫав шухӑшпа нумайрах ҫынна
хахалантарса чӗртес килет.

Ҫӑра ҫӳҫне аллипе хыҫалалла шӑлса илнӗ май Ермошкин тутине
чӑмӑртаса тытать. Даниил Гранинӑн сӗтел пуҫӗнче выртакан «Зубр»
кӗнекине айккинерех шутарса хурать те, куҫлӑхне тӳрлетсе, хӑвӑртхӑвӑрт калаҫса каять.
— Ҫынна, уйрӑмах хӑвна пӑхӑнакана, хӑй сисмелле мар пӗр-пӗр
ӑслӑ шухӑш сӗнме, ҫав шухӑшпа унӑн чӗрине вутлантарма пӗлмелле,
вара вӑл хавасланса каять, ӗмӗтленсе ӗҫлет, ҫав шухӑша тата ытларах
аталантарса ярать, — сарлака ҫамкине алӑ лаппипе сӑтӑркаласа, сисмесӗрех куҫлӑхне хывать, ҫӳлӗкрен «Чӑваш халӑх искусстви» ятлӑ
капӑр альбом илет, хут хурса паллӑ тунӑ вырӑна уҫать те пӳрнипе
тӗллесе кӑтартать. — Куратӑр-и?
138-мӗш страницӑра мӗн ҫырнине вулатӑп: «Сӗт савӑчӗ. 1935
ҫул. Иӗпреҫри тӑмран савӑт-сапа тӑвакан эртел». Кунта тата малалли
страницӑсенче нумай тӗслӗ, илемлӗ кӑкш ӑм, миска, шаркку савӑчӗ
тата ытти тӗрлӗ савӑт-сапа ӳкерсе хунӑ.
— Халӑх искусстви Йӗпреҫ тӑрӑхӗнче те вӑрҫӑчченхи ҫулсенче
епле аталаннӑ, э? — пуҫне кӑш т пӑрарах калать Пантелеймон М и
хайлович. — Паллах, ӑста маҫтӑрсем пулнӑ ҫав эртелте ӗҫлекенсем
хушшинче, шел, ячӗсене хӑварайман. Вёсен ятне халӑха тавӑрмаллах.
Ҫӗршывра пёрремёш кооперативсем йӗркеленме тьггӑнсанах ҫакӑнти
ӳкерчёксем куҫ умне тухса тӑчӗҫ. М ӗншӗн майлаштарса ямалла марха ырӑ йӑлана районта? Ҫак шухӑш пӑралама пуҫларӗ пуҫа. Ш упаш
карти кирпӗч заводӗнче пултӑм — темшӗн кӑмӑл уҫӑлмарӗ унта. Чулхула енчи Семенов хулинче тин хама мӗн кирлине шыраса тупрӑм.
Тахҫантанпах пӗр чарӑнмасӑр ӗҫлекен эртел маҫтӑрлӑхӗ пигё кӑсӑклантарчӗ, ҫав хушӑрах — тӗлӗнтерчӗ те. Куҫпа мӗн-мӗн курнине, пуҫра
мӗн-мӗн капланнине васкамасӑр, асӑрхануллӑн кӑларса хутӑм пӗррехинче хамӑр кирпӗч заводне кайсан. Ун хыҫҫӑн нумаях та вӑхӑт
иртмерӗ...
М анӑн вӑл каласа Панине итлес те итлес килет. Хӑйӗн шухӑшӗмӗчӗ пурнӑҫланнишӗн хӗпӗртенине сисмесӗрех ют ҫынна пӗлтернине туять-ши е туймасть вӑл, анчах, пӗр хӗрсе кайнӑскер, аллисене
шӑлавар кӗсйине чиксе пӳлӗм тӑрӑх каллӗ-маллӗ хутлать те шкапран
сӗт кӑкшӑмӗпе шаркку пӗҫермелли илемлетнӗ куршука хӑпартланса
кӑларса лартать, сывлӑш ҫавӑрса янӑ хыҫҫӑн, шӑнкӑртатакан телефон
аппарачӗсене асӑрхаман пекех, тимлӗн ӑнлантарать:
— Ун чухне темиҫе кунранах ман пата, райканаш ҫуртне, ҫамрӑксем персе ҫитрӗҫ. «Ҫунатлантарса ятӑр эсир пире, тӳсеймерӗмӗр,
эртеллешсе савӑт-сапа ӗҫёпе аппаланса пӑхас терӗмӗр. Кооператив
йӗркелес шухӑш пур. Сирӗн ирёк кирлӗ», — пӗлтерчӗ вӗсенчен пӗри.
М анӑн, вӗсемпе уҫҫӑн калаҫса ларнӑ хыҫҫӑн, килӗшесси ҫеҫ юлчӗ.
Ӗҫтӑвкомӑн черетлӗ ларӑвӗнче «Керамика» кооператива ҫирӗплетрӗмӗр.
Ҫапла пуҫланса кайрӗ ҫӗнӗ пурнӑҫ.

Политикӑри, экономикӑри, социаллӑ пурнӑҫри, этем ӑс-хакӑлӗнчи хӗрӳ улшӑнусене барометр пекех сисӗмлӗ туять Пантелеймон
Михайлович. Унӑн ӑс-тӑн тавра курӑмӗнчен нимӗн те аякра тӑрса юлмасть. Тӗнчере пулса иртекен ҫӗнӗлӗхсене маларах та палӑртма пултарать, сӑнасах тӑрать, нумай вулать. Килӗнче пуян библиотека пухнӑ.
— Аслӑрах пуҫлӑхсенчен чылайӑшӗ вӑхӑт ҫитменнипе аптӑрать.
Ҫав вырӑна вӑхӑтсӑр ларнӑран-ш и е пуҫ мимийӗ шӗвеккишӗн ялан
нушаланаҫҫӗ вӗсем. Ҫавӑнпа ӗҫ пӳлӗмӗсенче ларса, ҫӗрлене юлса
йӗм ҫӗтеҫҫӗ. Хӑйсемпе пӗрлех, пӑхӑнакансене те усала вӗрентеҫҫӗ.
Ҫак бюрократла сӳрӗклӗх йӑлана ҫирӗп кӗнӗ. Тепӗр ниме тӑман
пуҫлӑхшӑн вун-вун та ҫӗр-ҫӗр ӑслӑ ҫыннӑн нушаланма тивет. Хӑйсем
ҫеҫ мар, ҫемйисемте терт кураҫҫӗ. «Пирӗн ӗҫре вак-тӗвек ҫук» теме
хӑнӑхнипе хӑҫантанпа хамӑра хамӑр нушалантаратпӑр. Пур ҫав вактӗвек ӗҫ пирӗн. М ӑй таранах. Ҫак вак-тӗвекпе аппаланса ҫӑрӑлнипе
ӗнтӗ, вӑхӑт юлманни ҫине персе, хамӑрӑн тӗп ыйтусене уҫҫӑн кураймастпӑр, вӗсем патне ҫитейместпӗр. Пурнӑҫра чи кирлине, чи
усӑллине, чи ҫӗннине ярса илме пӗлсенччӗ яланах... Вӑхӑт уттипе
тан утма, ҫӗнӗ утӑм, ҫӗнӗ йӗр тума пултарсанччӗ... Вӑхӑт яланах
ҫитет. Ӑна эпир хамӑр алӑра тытатпӑр, хамӑр йӗркелеме пултаратпӑр
пулсанччӗ. Унсӑрӑн ӗҫ чури кӑна пулса юлатпӑр. Енчен те эпӗ ӗҫ
вӑхӑчӗ иртнӗ хыҫҫӑн та пӳлӗмре служба нуш ипе вӑрах чакаланса
ларатӑп пулсан — паянхи пуҫлӑх та, паянхи ҫы н та мар, — тет
Ермошкин. — Ёҫ хыҫҫӑн манӑн та, ыттисен те вӑхӑта хамӑршӑн,
ҫемьешӗн ирттермелле, канмалла, ӑс-тӑна кино, спектакль курса,
опера е концерт итлесе пуянлатмалла, пулла, ухутана ҫӳремелле,
кӳршӗпе те, тӑванпа та юнашар ларса чӗререн пуплемелле. Ҫавӑн
чухне вара эпӗ ирпе ӗҫе уҫӑ кӑмӑллӑн, хавхалануллӑн пырӑп, вара
манран усси те ытларах пулӗ.
Ҫынсене пурнӑҫ уттипе уттарматӑрӑшни те, хистени те, пултарни те кирлӗ. Выльӑха пушӑпа, этеме ӑслӑ сӑмахпа ҫӗнтернинчен
тӗлӗнмелли ҫук. Шел те, пушӑ ҫӗклесе хӑратасси чакмасть, ҫӗнелсех
пырать. Пантелеймон Михайлович вара хӑйне пӑхӑнакансене пушӑпа та, пуш сӑмахпа та мар, ӑслӑ шухӑшпа аталанса ӗҫлеме пулӑшать.
Астӑватӑп вӑл мана м аш инкӑпа пичетленӗ хут тӑсса панине. «Ял
Совет председателӗсемпе колхоз председателӗсене вулама сӗнмелле: М. Антонов — «М ӗн пулса иртет пирӗнпе?» («Октябрь», 1987,
8 № ), А. С алуцкий — «Ҫыхӑну» («Наш соврем енник», 1987, 12
№ ), А. Ананьев — «Ҫӗр» («Октябрь», 1987, 9 № ), А. И ващ енко —
«Пирён чи кирлӗ ҫӑкӑр» («Дружба народов», 1987, 7 № ), В. О в
чинников — «Сакура тата юман» («Роман-газета», 1987, 3-4 № № )
тата ытти чылай автор произведенийёсем.
— Вёсене эпё хам вуласа тухса пуҫра авӑртнӑ хыҫҫӑн тин сӗнме
пуҫларӑм ҫынсене. Шухӑшламалли, вӑренмелли, ӑса хывмалли ну-

май-ҫке вӗсенче. Хамӑрӑн чӑваш публицисчӗсемпе писателӗсем тӗлӗрсе
ларнишӗн халӑх айӑплӑ мар. Мӗн ҫӗнни пур тӗнчере — ҫавна кӑтартмалла, ҫавӑнпа паллаштармалла ҫынна, — тесе хавасланса пырать
Ермошкин.
Ҫурхи шыв капланӑвӗнчен маларах шыв юхӑмне уҫса пама пултарнинчен тӗлӗнмелли ҫук. Ӑс-тӑн тинӗсӗнчи пӗр уҫӑ юхӑм ӗнтӗ вӑл.
Дейл Карнегин ҫынсен хутшӑнӑвне мӗнле лайӑхлатмалли ҫинчен панӑ
сӗнӳ-канашпа Йӗпреҫ пуҫлӑхӗсене чи малтан паллаштараканни, вӗсемпе
пурнӑҫраусӑ курма хистесе вӗрентекенни вӑл пулчӗ-ҫке. Хӑйӗн шухӑшкӑмӑлӗ те ҫавнашкалрах ҫав. Ҫын чӗри патне ыр кӑмӑллӑх ҫулӗ уҫма
пултарать.
Хӑйне пӑхӑнакан ҫынсене, юлташӗсене тӗлӗрме памасть.
— Вулатпӑр, ыррине шыратпӑр, канашлатпӑр, тавлашатпӑр. Уҫӑ
тавлашура яланах чӑнлӑхпа тӗрӗслӗх тупӑнать. Эпӗ каш нин пултарулӑхне килӗштеретӗп. Хама пӑхӑнакан юлташ хамран ӑслӑрах та тавҫӑруллӑрах пулнишӗн савӑнатӑп ҫеҫ. Хушӑран йӑнӑшма та, хӗререх кайса
ҫивӗчрех калаҫма та пултарӗ сан умра тӑракан ҫын. Пулать унашкалли ӗҫре. Анчах ҫы нна нихҫан та ҫамкаран тӳрех лаптак тукмакпа
ҫапнӑ пек тӳплеттермелле мар. Чи малтан ӑнланмалла ӑна, унӑн пуд
ри тӗп тӗллевне пӗлмелле, туймалла! Куркаланӑ-ҫке хӑйсене турӑлла
тыткалама хӑтланакан, ҫынсене пуш сӑмахӗпе те, тӗлсӗр ӗҫӗпе те
шантарса, улталаса, пусарма хӑтланакан пуҫлӑхсене. Кулас килет ман
вӗсенчен. Чухӑн чунлӑ тӑрнаккайсем вӗсем, — тесе пӗчӗк тӑхтав туса
илет те хушса хурать: — Астӑватӑр-и иртнӗ Сӑпасра юнашар камсемпе ларнине?
Епле астумӑн-ха Йӗпреҫре пӗрле ӗҫлесе пурӑннӑ юлташсен ӑшӑ
кӑмӑлне! Кӗреке хушшинче чуна уҫса калаҫрӑмӑр района ертсе пыра
кан Геннадий Яковлевпа, Ермош кинпа, унӑн вёренекенёпе Вадим
Брагинпа, вӑрман комбиначӗн директорёпе Александр Вединпа, йывӑҫ
япала кӑларакан комбинат пуҫлӑхӗпе Михаил Федоровпа, социаллӑ
хӳтлӗх пайӗн ертӳҫипе Петр Яичниковпа, вӑрман паттӑрӗпе Генна
дий Петровпа, нефтебаза директорёпе Василий Гордеевпа, Вӑрнар ен
ентешӗмпе, районти шалти ӗҫсен пайӗн пуҫлӑхӗпе Владимир Николаевпа, Георгий Тимофеевич Тимофеевпа, хамӑн ҫывӑх тус-ҫыравҫӑсемпе Серафим Ефимовпа, Константин Алимасовпа тата ытти туссемпе. Мӗнле тӗлӗнмелле тӗл пулу-савӑнӑҫ пулчӗ! Ҫак хасгар та хӑюллӑ,
пултаруллӑ та сӑпай ҫынсен чун туртӑмӗ пире, мӑшӑрӑмпа, вунӑ ҫул
Йӗпреҫ ачисене шкулта вӗрентсе пурӑннӑ Римма Ильиничнӑпа пӗрле,
вӑрман ҫыннисен ҫумне ҫёнӗлле ҫыпӑҫтарчӗ. Ҫак ҫынсем вӗсем —
ҫӗнетӳ утне ҫилхерен ярса илнӗскерсем. Вӗсемпе пурнӑҫ утӑмӗ тума
та, ытакланса юрлама та, ура хуҫса ташлама та намӑс мар.
Ҫӗнӗлёх тёш ш ине район ҫӗрӗ ҫине пайтах варӑнтарнӑ Ермош 
кин. Эпӗ хам ӑна Йёпреҫре вӑтӑр ҫул ытла пӗлнӗ вӑхӑтра вӑл уҫнӑ

ҫеремсене асӑнас пулсан... Пурнӑҫ, чӑваш халӑхӗн, Чӑваш ҫӗршывён
историйӗнчи тапхӑрӗ. Пӗлтӗр те, хальхи тӗл пулурата вӑл литературӑпа искусство ҫинчен ытларах калаҫрӗ. Ӑна Гомер та, Хэмингуэй та,
Митта Ваҫлейӗ те, Пагӑрьелӗнчи хӑйӗн кӳрши Геннадий Айхи те
тарӑн шухӑшлӑн кӑсӑклантарать. Ш ыравҫӑ пур ҫӗрте те хӑйне валли
тутлӑ тӗшӗ тупать, ӑна ыттисене те тутантарать. Ермошкинӑн тавра
курӑмӗ Сӑр вӑрманӗ пекех анлӑ. Вӑрман шавӗ тёнче шавӗ тенӗ пекех,
шухӑшне хӑй пуҫӗнче ҫеҫ тытмасть, этемлӗх шухӑшӗпе кӗрлет. Каш
ни тёл пулмассерен унӑн ҫӗнни пур. Хальхинче те, акӑ, Пантелеймон
Михайлович масонсен юхӑмӗ пирки тавлашуллӑ калаҫу пуҫарасшӑн.
Тахҫан авал, вун саккӑрмӗш ӗмӗртех ӑслӑ маҫтӑрсем типтерлӗн кирпӗч
хурса, пуҫ тӑррине шанчӑклӑ тӑрӑ витсе, пурнӑҫа маталла аталантар
ма, хӑйсен ӑс вӑрттӑнлӑхне хӑйсенчех тытса тӑма пултарнӑ иккен,
чӑн та, пирён патра мар, акӑлчансем хушшинче. Ҫав ирӗклӗ шухӑш,
маҫтӑрлӑх тӗш ш и канӑҫ памасть Ермошкина, масонсен ҫирӗплёхӗ,
йӗркелӗвӗ этемлӗх аталанӑвӗнче мӗнле паллӑ вырӑн йышӑнни, унӑн
ырлӑхёпе сиенлӗхне уҫса парасси — чун кёҫтевӗ. Масонсен юхӑмӗ
ҫинчен ҫырнӑ ултӑ кӗнекене харӑс вуласа ӑнланасшӑн вӑл, ӑс-тӑн
тавлашӑвӗнче чӗрине лӑплантарасшӑн. Калаҫуран эпӗ ҫакна ӑнлантӑм:
Пантелеймон Михайловича тӗнчери хӑть те мӗнле ҫӗнӗ юхӑм та хӑйӗн
пурнӑҫӗнче ҫӗнӗлӗх парнелет.
4
Ермош кин Ш упашкара ятарласа «Шывармань» опера итлеме
кайрё. Унччен маларах кӑна арӑмӗпе пӗрле «Игорь кнеҫ» оперӑпа
киленнӗччӗ-ха. Саратовра вӗреннӗ чухнех ҫуралнӑччӗ унӑн музыкӑна, искусствӑна юратас кӑмӑл-туйӑм.
Тӗп хулара унӑн ачаран туслӑ ентешӗсем пур: Алексей Васильев
режиссер-артист, Василий Игнатьев писатель. Вёсемпе пёрлех кайрё
вӑл театра.
— Пӑлара миҫе шыв арманӗ пулнӑ? — ыйтрё Пантелеймон М и
хайлович спектакль хыҫҫӑн.
— Вуннӑ, — чуххӑмӑнах хуравларё Василий Герасимович.
— Ҫӗр те вуннӑ, чеереххӗн куҫне хӗссе лартрӗ Алексей Григорь
евич.
— Пёри те путлӗн пӗлместӗр, — Пӑлара пӗрле шыва кӗрсе ӳснӗ
тус-тантӑшӗсене ыталарӗ Панька Ермошкин. — Сӑнарлӑ искусствӑра
та ҫакӑнта, сцена ҫинче, ҫеҫ куратпӑр ӑна. Шутлӑр-ха эсир, шыв
арманёсӗр — Чӑваш ҫёршывӗ! Ӑҫталла пӑрӑнса сулӑнатпӑр, халӑха усӑ
панӑ япаласене манса? Пӑла кӑна мар, Йӗпреҫ тӑрӑхӗ те юхан шывран чухӑн мар. Хӗр, Кӗтне тӑрӑх лартса тухсан шыв арманӗсене?
«Ш ывармань» хыҫҫӑн ҫӗнё шухӑш ҫуралчӗ. Ҫав шухӑша эпир пурнӑҫа кӗртмесен кам пурнӑҫа кӗртӗ?

Калаҫнӑ май тусӗсем Пӑла суллин капитанӗнчен хӑйӗн сӑвви-поэми ҫинчен ыйтса пӗлме хӑтланчӗҫ.
Пантелеймон Михайлович вӗсене
ҫапла ҫеҫ хуравларӗ:
— Литературӑна эпӗ сирӗнтен
ытларах юрататӑп тата хисеплетӗп
пулин те, пурпӗрех илем сӑнарлӑхӗн
ҫулӗпе каяймарӑм. К аш нин хӑйӗн
ҫулӗ, тӗллевӗ, тӳпи. Турӑ пани пулмалла иккен. Ҫы ннӑн ӑс пурлӑхне
хапсӑнма, кӗвӗҫме те кирлӗ мар.
Эпӗ, туссем, хамӑн пурнӑҫ лиризмне пурпӗрех тупрӑм , сирӗнпе,
ҫыравҫӑсемпе, юнашарах пыратӑп
пультетӗп. Пырса курасчӗ Йӗпреҫе!
Музей турӑм, паллах, пӗччен мар,
анчах хамӑнах ҫӗр ҫывӑрмасӑр шухӑшламалла пулчӗ. Ш ыв арманӗ ҫук
унта, ҫил арманӗ вара — пур. Ҫунаттисемпе хӑлаҫланса аваллӑха аса илтерет. Ӑна эпир Ҫӗнӗ Кёлӗмкасси
ялӗнчен куҫартӑмӑр. Иртнӗ ӗмӗр вӗҫӗнче тунӑскер. Сакӑр вунӑ ҫул
каялла тунӑ икӗ хутлӑ кӗлет тупрӑмӑр Хурамалта. Хура пӳрт, тарасаллӑ ҫӑл тата тем те пёр пур унта. Чӑваш хресченӗ ӗлӗк мӗнле йӗркепе пурӑннӑ — ҫавна курать музее пыракан ҫын. Чӑн-чӑн чӑваш ялӗн
килӗ. Этнографи пайӗсӗр пуҫне сӑнарлӑ ӳкерчӗксен, скульптурӑсен
уйрӑмӗсем пур. Саратпӑр, пуянлататпӑр литературӑпа искусствӑна халӑх
хушшине, халӑхран тухнӑ ӑстаҫӑсемпе пӗрле, — кӑш т мухтанса та
илес терӗ пулас Каншел ачи.
Илемлӗх тӗнчи каш ни ҫы ннӑн пурнӑҫ тӗнчи пултӑр тесе май
килнине тунӑ ӗнтӗ Пантелеймон Михайлович Йӗпреҫе килнӗренпе.
Хамӑн куҫ витӗмлӗхӗпе эпӗ, Йӗпреҫе килмессерен, пуҫлӑхра ларнӑ
этем районш ӑн, поселокш ӑн, ялш ӑн мӗн-м ӗн тунипе туманнине,
пӑсӑкпа илемлӗхе танлаш тарса ҫӳретӗп. Куҫ умне вара каш ни пуҫлӑхӑн сӑнарӗ тӗкӗр ҫинчи пек тухса тӑрать, каш нин сӑмахӗ хӑлхара
янӑраса каять.
П антелеймон М ихайлович Ермош кин хӑйӗн пурнӑҫ керменӗн
утмӑл пиллӗкмӗш хучӗ ҫине ҫирӗп кирпӗч хучӗ. Васкамасӑр, ӑспа,
тӑнгш
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«Золотая корона качества»

Сегодня ОАО Страховая Компания «Чувашия-Поддержка» - это
перспективная, быстро развивающаяся компания на рынке страховых услуг,
имеющая устойчивое финансовое положение и деловую репутацию.
«В ЧЕМ СЕКРЕТ НАШЕГО УСПЕХА?»
Богатый опы т - ОАО СК «Чувашия-Поддержка» работает с 1992 года.
Профессионализм - ОАО СК «Чувашия-Поддержка» - одна из ведущих
компаний в республике, ведущая льготное страхование сельских товаро
производителей.
Ш ирокий спектр страховых услуг - на основании лицензии № 3495Д
Министерства финансов РФ ОАО Страховая Компания «Чувашия-Поддержка»
предлагает восемнадцать видов страхования, среди которых:
1. страхование урожая с/х культур и многолетних насаждений;
2. страхование с/х животных;
3. страхование средств наземного транспорта;
4. страхование имущестаа юридических лиц;
5. страхование от несчастных случаев;
6. страхование гражданской ответственности владельцев автотранспорт
ных средств;
7. страхование строительно-монтажных работ;
8. страхование домашнего имущества;
9. страхование объектов лизинга.
Партнеры компании - крупные промышленные и пищевые предприятия
городов Чебоксары и Новочебоксарск. большинство сельскохозяйственных
предприятий различных организационно-правовых форм.
Единство - ОАО Страховая Компания «Чувашия-Поддержка» входит в
А ссоциацию страховщиков России, А ссоциацию «А гропром страх»,
Ассоциацию страховщиков «Большая Волга».
Принципы работы - территориальная близость к страхователю, работа со
всеми категориями страховат елей, постоянное расширение круга услуг.
НО САМАЯ БОЛЬШАЯ ЦЕННОСТЬ - ЭТО НАШИ КЛИЕНТЫ
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ НИХ И РАДИ НИХ.

ОАО СК « Чувашия-Поддержки» поможет ва.ч почувствовать себя
уверенным в завтрашнем дне!

