
Тетте тени 
илёртӳллё 
пул тар... 

(Николай Ишентейӗн ача-пӑча кӗнеки-
сене тишкерни) 

н.п. 

Чӑваш ача-пӑча литератури ҫулран-ҫул ҫӗнӗрен те ҫӗнӗ 
авторсемпе, произведенисемпе пуянланса пырать. Юлашки ҫул-
сенче хӑйне евӗрлӗ илемлӗ те ҫепӗҫ чӗлхеллӗ, кӗҫӗн тата 
вӑтам ҫулхи ачасен кӑмӑлне кура ҫырнӑ кӗнекесем кун ҫути 
курчӗҫ. Вёсен авторе Николай Ишентей ҫыравҫӑ. Чӑваш литера-
турипе кӑсӑкланакансем Ишентее ытларах вал хӑйӗн сассине 
поэзире тупнине пӗлеҫҫӗ, уйрӑмах унӑн «Ҫуралман ача сасси» 
поэми вулакансен чӗрине тыткӑнлани паллӑ. Ҫыравҫӑ тӗрлӗ 
проблема хускатать хӑйӗн сӑвви-поэминче. Унӑн юратнӑ теми-
сенчен пӗри вӑл - ӗҫ ҫыннин ырӑ кӑмӑл-сипетне кӑтартса 
парасси. 

\ Вулакансен умне хальхи саманан пӗлтерӗшлӗ те никам хус-
катма хӑяйман темӑсемпе сӑнарсем кӑларса тӑратма пултаракан 
поэт хӑйӗн вырӑнне ача-пӑча литературинче те тупма пултарчӗ^ 
Юлашки тӑват-пилӗк ҫул хушшинче Ишентейӗн ача-пӑчана ха-
лалланӑ тӑватӑ кӗнеки кун ҫути курчӗ, вӗсем ҫамрӑк вулакан-
семпе ашшӗ-амӑшӗсен юратнӑ кӗнекисем пулса тӑчӗҫ. 

Ишентейӗн 2001 -мӗш ҫулта пичетленсе тухнӑ «Ҫавра кӳлӗ 
хӗрринче» юмах кӗнеки ҫамрӑк вулакансене Тарюхтар ялне илсе 
ҫитерет. Кӗнекен малтанхи сыпӑкӗнче ҫыравҫӑ вулакана чӗр 
чунсемпе кайӑк-кӗшӗк ӗҫ-хӗлӗ урлӑ юмах тӗнчинчи илемлӗ те 
хӑйне евӗрлӗ пӗр ялӑн пурнӑҫӗпе паллаштарать. Автор юмах 
ҫӗршывӗнче, Тарюхтар ялӗнче пурӑнакансен (аслӑ пуҫлӑх -
Хушсалар шурӑ хур аҫи, йӗрке хурапҫи - Каҫӑр Автан, кӗлет 
хуҫи - Сарӑ Чӑх, ёҫ лаши - Чуманкка) сӑнарӗсен ӗҫ-хӗлӗпе 
паллаштарса ҫамрӑк вулакана ырӑпа усал тӗнчин паллӑрах 
енӗсене уҫса парать. Хайлава вуласа тухнӑ тӗле ҫак икӗ вӑй 
кӗрешӗвӗнче ырри ҫӗнтерсе малашлӑх ҫине шанчӑклӑ куҫпа 
пӑхма тытӑнать. 

Тарюхтар ялӗпе унта пурӑнакансен пурнӑҫне илем курсе 
таракан пурнӑҫ тыткӑчи - Ҫавра кӳлӗ - ҫухални, ӗҫчен те 
сӑпайлӑ «Сарӑ Чӑх» йышши сӑнарсем XX ӗмӗр вӗҫӗнчи халӑх 
пурнӑҫӗнче кашни утӑмрах тӗл пулма пуҫланӑ тӗрӗсмарлӑхпа 



ултав-суяна юмахри ӗҫ-пулӑм урлӑ, 
автор калашле, «тӑрӑ шыв ҫине кӑлар-
ма» тӑрӑшни, ку чухнехи ахӑр самана 
кӑларса тӑратнӑ тӗрлӗрен йывӑрлӑх-
сене аса илтерет. Хайлав фабулине 
автор юмах пек йӗркеленӗ пулсан та, 
кашни юмахрах тӗрӗс шухӑш пы-
таннӑ, ҫамрӑк вулакан умне хӑй 
пурӑннӑ вӑхӑтри ял пурнӑҫӗ, колхоз-
сем саланнӑ вӑхӑт тухса тӑрать. 
Юмахри автан, чӑх, шӑши, хур, йытӑ 
тата ытти чӗр чунсен сӑнарӗсем сим-
волла сӑнарсем пулса тӑраҫҫӗ, вӗсе-
не ҫамрӑк вулакан пурнӑҫӗнче пулса 
иртме пултарнӑ пӑтӑрмахлӑ ӗҫ-пуҫӑн 
прототипӗсем теме пулать. Ытти халӑх 
юмахӗ пекех чӑваш юмахӗнче те ялан 
тенӗ пекех ырӑ пулӑм, ырӑ вӑй уса-
ла ҫӗнтерет. «Ҫавра кӳлӗ хӗрринче» 
юмах вӗҫӗнче ҫамрӑк вулакан пурнӑ-
ҫра усалли валли вырӑн ҫуккине 
ӑнланса илет. Ырӑ сӑнарсем ял халӑхӗн 
тӑнӑҫлӑхне вӑрланӑ сивлек сӑнарсе-
не - Шакла Ӑспа Суккӑр Ӑса - тӑрӑ 
шыв ҫине кӑларнипе вӗҫленет. Шип-
пи евӗр ҫамрӑк та пултаруллӑ, тӳрӗ 
чунлӑ «ҫӑвӑр автансем» халӑх нумай 
ҫул хушшинче йӗркеленӗ тӑнӑҫ пур-
нӑҫа аркатма памаҫҫех, ҫӗнӗ пурнӑҫ 
йӗркелесе унпа тан утма пикенеҫҫӗ. 

Хайлаври символла тепӗр сӑнар -
Ҫавра кӳлӗ. Вӑл ҫухалнипе автор 
иртнӗ ӗмӗр вӗҫӗнчи пӑтрашуллӑ са-
манана, ял халӑхӗн вуншар ҫул 
чӑмӑртаннӑ ырӑ, тӑнӑҫ пурнӑҫӗ ҫухал-
нине кӑтартса парать. Турра шӗкӗр, 
хайлав вӗҫӗнче эпир ҫак йывӑрлӑха 
юмах тӗнчин сӑнарӗсем ҫӗнтерме 
пултарнине куратпӑр. Эппин ҫыравҫӑ 
пурнӑҫри йывӑрлӑхсене те ҫӗнтерме, 
тӑнӑҫ та илемлӗ пурнӑҫа каялла тавӑ-
рма пулнине шанать. 

Кӗҫӗн ҫулхи ачасем валли ҫырнӑ 
«Хӳреллӗ дневник» калавсен кӗнеки 
вулакансем патне 2004 ҫулта ҫитнӗ, 
унта сакӑр калав кӗнӗ. Автор кӗнеке-

ре тӑван тавралӑх илемне, ҫут ҫан-
талӑкри т ӗ р л ӗ р е н кӑсӑклӑ та 
тӗлӗнтермӗш пулӑмсене ача куҫӗпе 
курса, чунӗпе туйса илӗртӳллӗн сӑнласа 
парать. Шкула кайма ҫул ҫитмен 
Петтюкшӑн таврара тӗл пулакан пур 
япала та, пулса иртекен пур ӗ'ҫ-
пулӑм та кӑсӑклӑ. Вал кашни пулам-
па япаларах хӑйне валли мӗн те 
пулин ҫӗннине тупатъ-тупатех. «Шӑнкӑрч 
урокӗ» капав шкул ҫулне ҫитмен 
шӑпӑрлана тӗрӗс калаҫма тата юл-
ташсемпе туслӑ пулма вӗрентет. 
«Аптраман кӑвакалсем», «Шӑпчӑка 
ҫӑлни» калавсенче пӗчӗк Петтюкпа 
пиччӗшӗ ҫут ҫантапӑкри тискер кайӑк-
кӗшӗк пурнӑҫӗпе паллашаҫҫӗ. Халӑх 
йӑли-йӗркипе сӑмахлӑх пуянлӑхӗ пир-
ки «Ама ҫӑка тата тӑвӑл ачисем» 
капав каласа парать. Тӑван тавралӑх 
илемӗпе унӑн пуянлӑхне упрас, тӗрлӗ 
тискер кайӑка этем хӳттине илес 
ыйтӑва «Утакан утӑ купи» калав уҫҫӑн 
палӑртать. Ишентейӗн «Хӳреллӗ днев
ник» кӗнекинчи калавсен ярӑмӗн тепӗр 
хӑйне евӗрлӗхне те палӑртса хӑвар-
малла. Сыравҫӑн пур калавӗнче те 
пӗр сӑнар е сӑнарсен пӗрлӗхӗ, анчах 
та кашни произведени сюжет йӗрӗ 
улшӑннӑ май вал е ку пулӑмпа пуян-
ланса пырать. Ҫакӑ сӑмах ӑстине 
сӑнарсене ҫут ҫанталӑкпа ҫывӑхлатнӑ 
чухне уйрӑмах пысӑк пулӑшу кӳрет. 
Савӑн пекех кӗнекен чӗлхипе стильне 
ҫыравҫӑ шӑпах кӗҫӗн ҫулхи ачасен 
тавра курӑмӗпе ӑс-тӑн аталанӑвӗн 
шайне кура йӗркеленине палӑртмал-
ла. Тен, ҫавӑнпах асӑннӑ кӗнеке ву-
лакансен аллинчен каймасть. Кӑна 
Ҫӗрпӳ, Шупашкар тата ытти район-
сенчи шкулсенче вӗрентекенсем класс 
тулашӗнчи вулав урокӗсенче тӑтӑшах 
Ишентейӗн ача-пӑча хайлавӗсемпе усӑ 
курни те ҫирӗплетет. 

Чӑваш халӑх культурин, историйӗн, 
халӑх сӑмахлӑхӗн ыйтӑвӗсене ҫутата-
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кан илемлӗ хайлавсем Н.Ишентей ача-
пӑча валли ҫырнӑ кӗнекисенче тӑтӑшах 
тӗл пулаҫҫӗ. «Тӗрӗллӗ ҫыру тӗрленч-
ӗкӗсем» кӗнеке вара, ҫыравҫӑн чӑваш 
наци характерен палӑрӑмӗсене ҫута-
такан, тӑван халӑх историйӗпе, халӑх 
сӑмахлӑхӗнчи паллӑрах пулӑмсен туп-
сӑмне тишкерсе илемлӗ чӗлхепе ҫырнӑ 
уйрӑм ӗҫ пулса тӑрать. Жанр 
тӗлӗшӗнчен «Тӗрӗллӗ ҫыру тӗрленчӗ-
кӗсем» хайлава повесть-юмах тесе 
палӑртнӑ, апла пулин те ӑна повесть 
тесе хаклама та сӑлтавсем ҫителӗк-
лех. 

Хайлав тӗп сӑнарӗ Йӑвашук тӑван 
ҫӗрпе, культурипе паллашас, пурнӑҫ-
ра хӑйӗн вырӑнне тупас тесе ҫул 
ҫӳреве тухать. Йӑваш чунлӑ Йӑвашук 
пӗчӗклех сӗм тӑлӑха тӑрса юлнӑ. Хӑйӗн 
ашшӗ-амӑшӗнчен юлнӑ япала та унӑн 
пӗртен-пӗр тӗрӗллӗ-эрешлӗ пиҫиххи 
ҫеҫ. Анчах та ҫав пиҫиххи ахаль 
япала мар, ун ҫине авалхи эреш 
ҫырулӑхӗпе ҫырнӑ. Самрӑк ҫын хӑйӗн 
йӑх-несӗлӗсен кун-ҫулне пӗлме инҫе 
ҫула тухса каять. Йӑвашук курса ҫӳре-
нисем урлӑ ҫыравҫӑ ачасене тӑван 
хапӑхӑн иксӗлми пуян историйӗпе, 
культурипе паллаштаратъ. Повесть-юмах 
ачасене асамлӑх тӗнчине илсе ҫите-
рет, пурнӑҫра тӗл пулакан усал вӑйсене 
еплерех ҫӗнтермеллине кӑтартать. 
Хайлавра автор ырра вӗрентекен халӑх 
сӑмахлӑхӗн тӗрлӗ жанрӗсемпе усӑ 
курать. Ваттисен сӑмахӗсемпе каларӑ-
шӗсем, сӑвӑ-юрӑ повесть-юмаха илем 
ҫеҫ кӳрет. «Халӑхран ӑслӑ та, аслӑ 
та пулаймӑн», - текен каларӑш «Тӗрӗллӗ 
ҫыру тӗрленчӗкӗсем» хайлавӑн тӗп 
шухӑшӗ пулса тӑрать. 

Н.Ишентейӗн кӗнекисемпе паллаш-
нӑҫемӗн ҫыравҫӑн прозӑри пултарулӑхӗ 
ҫулран-ҫул ӳссе, аталанса пыни курӑ-
нать. Ҫыравҫӑ ача-пӑча литературине 
юмах жанрӗпе кӗчӗ пулсан, паян эпир 
унӑн ҫамрӑк вулакана халапланӑ «Таш-

лакан купӑс» повеҫӗпе паллашма 
пултаратпӑр. Вӑл 2006-мӗш ҫулта 
уйрӑм кӗнекен пичетленсе тухнӑ. 

«Ташлакан купӑс» хайлава повесть 
тесе палӑртнӑ пулин те вӑл уйрӑм-
уйрӑм сыпӑксенчен (калавсенчен) 
тӑрать. Кашни пайӗ - хӑйне уйрӑм 
капав, кашни сыпӑка уйрӑммӑн вула-
са ӑнланма май пур. 

Повеҫре ҫӗкленӗ ыйтусем ача-
семшӗн ҫеҫ мар, ҫитӗннисемшӗн те 
кӑсӑклӑ: ял нуши, этем пархатарӗ, 
демографи... Хайлаври Майрукка хӗр 
пӗрчи сӑнарӗ урлӑ ҫыравҫӑ кӗҫӗн 
ҫулхи ачасене паянхи чӑваш ялӗн 
кун тӑрӑмӗпе паллаштарать. Ялсем 
ватӑлса пыни, ачасем ҫуралманни 
автора кӑна мар, повесть тӗп герои
не пӗчӗк Майруккана та пӑшӑрханта-
рать. Вӑл ялӗпе те пӗр пӗччен, унӑн 
никампа та выляма тухма ҫук. Хӑйсен 
кӳрши Майра инке те, шӑпах пӗчӗк 
хӗр пӗрчи кӑмӑлне кура ачаллӑ пу-
лать. Ялта ҫӗнӗ кайӑк тупӑнсан Май
рукка чӑннипех хӗпӗртет, вӑл инкӗш-
не пӗчӗк кайӑка пӑхма пулӑшать. 
Йышлӑ ачаллӑ, шавлӑ урамра мар 
пулин те сиплӗ сывлӑшпа таса кӑмӑл 
хуҫаланакан илемлӗ ҫӗршывра иртет 
Майруккан ачалӑхӗ. Вӑл пурнӑҫра пулса 
иртекен пур пулӑма та тӑрна куҫӗ 
пек таса та тӑрӑ, ача куҫӗпе курса 
ӳсет, тӳрӗ кӑмӑллӑ та таса чунлӑ 
пике пулса тӑрать, чиперуксен уявӗ-
нче ҫӗнтерӳҫӗ ята тивӗҫет. Ҫак пӗчӗк 
кӗнекере ҫыравҫӑ пӗтӗм чӑвашлӑх 
ыйтӑвне хускатать. Майрукка сӑнарӗ 
паянхи нумай хӗр пӗрчишӗн ырӑ тӗслӗх 
пулса тӑрать. Вӗсене хӑйсен пурнӑҫ 
ҫулне ачаранах суйласа илсе ҫав 
ӗмӗт патне ниме пӑхмасӑр талпӑнма 
хистет. — 

Ача-пӑча хайлавӗ - хӑйне евӗрлӗ 
жанр, вал пуплев уйрӑмлӑхӗпе, унта 
витлешӳ-пуплешӳ, пулмасла лару-тӑру 
пуррипе уйрӑлса тӑрать. Ҫавӑн пекех 
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пӗчӗккисем кӗске те интервале ӗҫ-
пуҫлӑ хайлава килӗштереҫҫӗ. Ишен-
тей хайлавӗсене шӑпах ҫак енсене 
тӗпе хурса йӗркелени курӑнать. 

«Пӗчӗк ача йӑлтӑркка япала ен-
нелле кармашать. Тетте тени илемлӗ, 
илӗртӳллӗ, кӑсӑклӑ пултӑр. Ача-пӑча 
кӗнеки те ҫавах. Унта пурте тетте 
евӗрлӗ пулмалла: сӑмахӗ те, сюжечӗ 
те астармалла селӗм», - тенӗччӗ пӗр 
интервьюра ача-пӑча ҫыравҫи Ишен-
тей. Унӑн кӗнекисенче ҫак йӗркесене 
ҫирӗп пӑхӑнни тӳрремӗнех курӑнать. 
Чылай чухне ҫыравҫӑ сӑмах-юг^ахӗ 
чӗрӗ фантазие куҫать пулин те, -хай
лав кӗске те интереслӗ сюжет йӗрне 
ҫухатмасть,, ӑна автор хайлав е кӗне-
ке вӗҫне ҫитичченех йӗвенрен ямасӑр 
тытса пырать. Ҫыравҫӑ калас тенӗ 
шухӑша сӑнарлӑн, виҫеллӗн каласа 
пама пултарать. 

Н.Ишентейӗн ача-пӑча валли ҫырнӑ 
хайлавӗсем чӑннипех те паянхи ҫамрӑк 
вулакана кӑсӑклантарса яма пултара-
кан произведенисем пулса тӑраҫҫӗ. 
Ҫыравҫӑ тӑван тавралӑх илемӗ, ҫуг 
ҫанталӑк тӗлӗнтермӗшӗсемпе пулӑм-
ӗсем урлӑ ачасен чун-чӗрине кӗрет, 
вӗсенче ырӑлӑхпа сӑпайлӑх туйӑмӗ 
акса хӑварать/Пӗчӗк Петтюк, Ачашук, 
Майрукка тата Шиппи, Кӑптӑркка, 
Чӑрсӑрри, Пуҫтаххи евӗр сӑнарсем 
кашни пӗчӗк вулакан хушшинчех тӗл 
пулма пултараҫҫӗ. Кашни вулаканӑн 
хӑйӗн тӗнче курӑмӗ, вӑл хӑйне хупӑ-
рласа таракан тавралӑхӑн илемне хӑйне 
май курать, ӑнланать. Ҫавӑнпа та 
Н.Ишентейӗн хайлавӗсенче кашни ачах 
хӑйне валли кирлине, усӑллине тупма 
пултарать. 

Сӑмахӑма вӗҫлесе пынӑ май 
ҫыравҫӑн хӑш-пӗр ҫитменлӗхӗ ҫинче 
чарӑнса тӑрас кӑмӑлӑм пур. Ишен-
тей калавӗсенче мӑшӑр, хутлӑ 
сӑмахсемпе, сӑмах ҫаврӑнӑшӗсем-
пе тата майлашӑвӗсемпе анлӑ усӑ 
курать: ӗнчӗ-пӗнчӗ, ӗнчӗ-пӗрчӗ, 
пӗтӗл-пӗтӗл, янкӑс, супервӑйлӑ, 

ырлӑхӗ-сисчӗвӗпе т. ыт. те. Хӑш-
пӗр ҫакӑн йышши сӑмахсен пӗлтер-
ӗшӗпе тата вӑл сӑмахсемпе ҫыравҫӑ 
мӗн каласшӑн пулнине ӑнланма йывӑр. 
Ҫакӑн пекех автор вӗсене илемлӗ 
текст ани ҫине ытла та хӗрхенмесӗр 
сапать, пӗр сӑмахпах е сӑмах ҫаврӑ-
нӑшӗпе вӑл е ку шухӑша уҫса панӑ 
чухне темиҫе хутчен усӑ курма ӳр-
кенмест. Ҫапла вара халь кӑна асӑннӑ 
хӑш-пӗр сӑмахсем пӗр предложени-
ре, шухӑш ҫаврӑмӗнче, страницӑра 
темиҫе хутчен те тӗл пулаҫҫӗ: «Анчах 
таҫтан ҫил хӑвалакан йытӑ тупӑнса 
килчӗ. Вӑйран кайнӑскер хӑйӑлтата-
кан сасӑпа виҫӗ сӑмах калама ҫеҫ 
вӑй ҫитеретчӗ. Пӳрт умӗнчи шелттӗм-
шелттӗм йӑмра урлӑ ҫичӗ тӗрлӗ 
хӑйӑклӑ асамат кӗперӗ карӑннӑ, лап-
сӑркка йӑмра ҫав илем ытамӗнче 
мӑнаҫлӑн саркаланать» йышши пред-
ложенисем кӗнекесенче тэтах та пур. 
Вӗсем, ман шутпа, ачасене ӑнланма 
йывӑртарах пулӗ, аслӑраххисем, те-
миҫе хутчен тӑрӑшарах вуласан, 
ҫыравҫӑ шухӑшӗ патне пырса 
тухӗҫ-и, тен. «Сукка юлнӑ», «йӑтмарҫӑ», 
«йӑтмак», «ипсӗленсе» е тата пуплев-
ре сайра е пачах та усӑ курман ытти 
сӑмахсем илемлӗ литература хайлав-
ӗсене пачах та илем кӳмеҫҫӗ. 

Н.Ишентей хайлавӗсемпе паллашнӑ 
хыҫҫӑн пӗтӗмлетсе ҫапла калас ки-
лет. Хальхи чӑваш ача-пӑча литерату-
ринче Николай Ишентей пултарулӑхӗ 
пысӑк вырӑн йышӑнса тӑрать, унӑн 
ӑсталӑхӗ ӳссе пыни сисӗнет. Кӑна 
ҫыравҫӑн ача-пӑчана халалланӑ кӗне-
кисем ҫулсеренех пичетленсе ачасем 
патне ҫитни кӑтартать. Н.Ишентей хай-
лавӗсемпе ачасене кӑсӑклантарса яма 
пӗлет, ҫамрӑк вулакана пурнӑҫра ырӑ 
тӗллев тупса малалла ӑнтӑлма пулӑ-
шать, вӗсен шухӑшлавӗпе пуплевне 
аталантарать. 

Н.ОСИПОВ, 
филологи ӑслӑлӑхӗсен 

кандидачӗ. 


