
Профессор парни 

Сентябрь пуҫламҭшӗнче Литература музейӗнче паллҭ ентешӗмӗр Г. Н. 

Волков академик ҫырнҭ «Кил илемӗ» кӗнекен презентаций пулчӗ. 

Юбилей кҭларҭмне кӗҫӗн тата вҭтам ҫулхи шкул ачисем валли пухса 

хатӗрленӗ. Унта Геннадий Никандрович пӗчӗк чухне асламҭшӗнчен, ӳссен 

ытти ҫынсенчен илтсе ҫырса пынҭ юмахсене, каярахпа хайланҭ калавӗсене, 

очеркӗсене кӗртнӗ. Хҭшне-пӗрне чҭваш вулаканӗсем пӗлеҫҫӗ, ҫӗннисем те 

пур. Кашни хайлавӗ пурнҭҫа вӗрентет, ҭс парать. Пысҭк мар вӗсем, анчах 

кашнинче вун-вун ҭрури пин-пин ҫын ҭс-тҭнӗ. Кӗнекен ум сҭмахӗнче 

педагогика наукисен докторе В. А. Иванов профессор ҫакҭн пек тӗслӗх илсе 

парать: «Ылтҭн ҫӗр» юмаха Геннадий Никандрович хҭй ӗмӗрӗнче темиҫе хут 

та илтнӗ, унҭн тҭватҭ вариантне ас туса юлнҭ. Алла ручка тытса ҫырма ларсан 

ҫак юмахҭн тҭваттҭмӗш вариантне тӗпе хунҭ. Ҭна вҭл Тутар республикине 

кӗрекен Кҭнна Кушкинче пурҭннҭ, хутла пӗлмен А. П. Воронов колхозникран 

илтнӗ. Алексей мучи юмахӗнче Г. Волков тҭван халҭхҭн авалхи кун-ҫулне аса 

илтерекен манҭҫми самантсене туйса илнӗ. Чҭваша ҫутта кҭларнҭ Иван 

Яковлевичпа пӗр ялта ҫуралса ӳснӗ юмахҫҭ сӗрме купҭс ҭсти пулнҭ иккен. 

Ҫавҭнпа-и, тен, юмахӗ те илемлӗ кӗвӗ пек янҭрать». 

Кӗнекине ҭсчах ахальтен мар «Кил илемӗ» тесе ят панҭ. «Кил» тени 

Геннадий Волковшҭн ҫуралса ӳснӗ ҫурт ҫеҫ мар, ҫарран чупса ҫӳренӗ улҭх-

ҫаран кҭна та мар, пӗтӗм Чҭваш ҫӗршывӗ. Ҫемьери, йышри ырҭ кҭмҭллҭх, 

туслҭх, юрату, ҫураҫупа килӗшӳ ҫинчен сҭмахлать вҭл вулаканпа. Вӗсем 

пулсан кил никӗсӗ ҫирӗп вара, ҭш-чикӗ те ҭшҭ, илемлӗ. Ваттисене хисепле-

мен, сума суман ҫамрҭксенчен пархатар ҫук. Ҫак шухҭша та ҫине-ҫинех 

палҭртать педагог тата писатель. Ватҭ ҫынна хисеплеме, юратма чун илемӗ 

кирлӗ, тата... пурнҭҫа кҭшт маларах курса тҭма пӗлни. Пурте ватҭлатпҭр, 

халсҭрланатпҭр. 

«Йӗркелӗх», «Перекетлӗх» ятлҭ хайлавӗсене вулар-ха тата. Курҭр-ха, 

епле лайҭх каланҭ: «Йӗпе тҭк – шҭлса тасат, нӳрӗ тӗк – типӗт, шҭтнҭ тҭк – 

сапла, уйрҭлса кайнине – сыпҭнтар, ваннине – ҫыпҭҫтар, сӳтӗлнине – явса 



хур, пушаннине – хытар, ӳкнине – ҫӗкле, чалҭшнине – тӗревпе ҫирӗплет, 

лапҭртаннине – тасат...» Йӗрке пулмасан пурнҭҫ малалла каймӗ. 

«Перекетлӗх те пысҭк пуянлҭхах», – тет кӗнеке авторӗ. «Пысҭк тупҭш 

илекенсем мар, укҫа-тенкӗпе япалана тирпейлӗ тыткалакансем лайҭх 

пурҭнаҫҫӗ. Тӗнче аслҭ – вҭл тем те ҫҭтса яма пултарать». 

Кӗнеке вӗҫӗнчи йӗркесем вара пил пекех янҭраҫҫӗ: «Япҭх пурҭнсан та 

кун-ҫул иртет, лайҭх пурҭнсан та... Лайҭх пурҭн!» 

3. Черновҭпа И. Алексеев художниксем чҭваш тӗррисемпе, юмах-

калавсен содержанине уҫса паракан ӳкерчӗксемпе пуянлатнҭран кӗнеке ҫав 

тери илемлӗн курҭнать, унран чун ҭшши килсе тҭнҭнах туйҭнать. Алла тытма 

кҭмаллҭ. 

Г. Матвеева 
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