Халӑхра ӗмӗрхи ӑс упранать
Юпа уйӑхӗн 31-мӗшӗнче паллӑ ӑсчах Г.Н. Волков 80 ҫул тултарать.
Хӑйӗн автобиографине Геннадий Никандрович темиҫе тапхӑра пайласа
ҫыратъ: чӑвашли, тутарли, вырӑсли, нимӗҫли, якутли, калмӑкли. Ку списока
татах тӑсса кайма пулать пулӗ. Раҫҫейри, Европӑри миҫе университетпа
институтра лекци вуланине шута илсен Геннадий Волкова Гиннес
рекорчӗсен кӗнекине те кӗртме пулать теҫҫӗ. Ӑна нумай-нумай ҫӗршывра
пӗлеҫҫӗ, хисеплеҫҫӗ. СССР Педагогика наукисен академийӗн К.Д.Ушинский
ячӗллӗ премийӗн лауреачӗ, Чӑваш АССР тава тивӗҫлӗ учителӗ, Кӑркӑс ССР
халӑха вӗрентес ӗҫ отличникӗ, Саха Республикин халӑха вӗрентес ӗҫӗн тава
тивӗҫлӗ ӗҫченӗ, Калмӑк, Тыва республикисен наукӑсен тава тивӗҫлӗ деятелӗ,
Раҫҫей Федерацийӗн наукӑсен тава тивӗҫлӗ деятелӗ паян та ӗҫре. Геннадий
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университетӗнче этнопедагогика ҫӗнӗлӗхӗсен лабораторине ертсе пырать.
Кӑҫалхи ҫула Калмӑк Республикинче Волков ҫулталӑкӗ тесе пӗлтернӗ.
Геннадий Никандрович ҫинчен шкул ачисем сочиненисем ҫыраҫҫӗ, ун ячӗпе
вулавсем ирттереҫҫӗ.
Чӑваш Енре те манмаҫҫӗ мухтавлӑ ентешӗмӗре. Кӑҫал Геннадий
Никандровича Чӑваш Республикин патшалӑх премине парса чыс турӗҫ.
Чӑваш кӗнеке издательстви унӑн юмахӗсемпе калавӗсене, очеркӗсене «Кил
илемӗ» ятпа уйрӑм кӗнекен пичетлесе кӑларчӗ. Хӑйӗнпе ҫыру урлӑ тата
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Шупашкартаччӗ Геннадий Никандрович. Вӗренӳ ҫулӗ вӗҫленсен хӑй те килсе
ҫитрӗ.
Бюджетран укҫа уйӑрса панисӗр пуҫне юбилей кӑларӑмне илемлетме
авторӑн ентешӗсем Н.Герасимовпа К.Портнов хаваспах пулӑшрӗҫ. Тавах
пурне те.
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Никандрович. Ҫав тери ывӑннӑччӗ хӑй.
– Хӗрӳ хӗвел аса илтерчӗ хам текех ҫамрҭк маррине. Ҫул ҫӳреме йывҭр.
Ҫапах та, малашне те пулать - те пулмасть каясси, чӗннӗ ҫӗре ҫитесех килчӗ.
Ленинградра – ку хулана манҭн пӗрре те Санкт-Петербург тесе калас килмест
– ҫулсеренех ирттерекен Лихачев вулавне хутшҭнтҭм, – терӗ паллҭ ученҭй. –
Кҭҫалхипе ҫиччӗмӗш хут пулса иртрӗ. Теми – «Диалог и конфликг культур» –
шухҭшлаттараканскер. Эпӗ те доклад турҭм. Хамҭн сҭмахра ҫак шухҭша
уйрҭмах палҭртса хҭвартҭм: культура пур ҫӗрте хирӗҫӳ сиксе тухмалла мар.
Конфликт пӗр-пӗрне ҭнланман, культура ҫук е вҭл ҫителӗксӗр чух пуҫланать.
Хам ӗмӗрте эпӗ таҫта та ҫитнӗ, тем тӗрлӗ халҭх ҫыннисемпе те хутшҭннҭ.
Культурҭсен диалогӗн тӗслӗхӗсене темӗн чухлех илсе кҭтартма пултаратҭп,
халҭхсен туслҭхӗн вҭйне курса пӗрре мар савҭннҭ. Литература куҫарҭвӗсене
те культурҭсен диалогӗ тесех хаклатҭп. Эпӗ, сҭмахран, вырҭсла япҭх мар
пӗлетӗп пулин те, Пушкинҭн «Евгений Онегин» поэмине чҭвашла вуласан
кҭна лайҭхрах ҭнлантҭм. Ман шутпа, вырҭн-вырҭнпа Пушкин йӗркисем
чҭвашла вырҭслинчен те илемлӗрех, ҫепӗҫрех янҭраса геройсен чунне
тарҭнрах та уҫса параҫҫӗ. Акҭ, итлӗр-ха: «Татьяна, милая Татьяна!» – тет
вырҭссен чаплҭ поэчӗ. Хусанкай ҭна: «Татьяна, чунҭмҫҭм Татьяна!» – тесе
куҫарать. «Милая» вырҭс чӗлхинче ялан усҭ куракан сҭмах пулса кайнҭ. Ҭна
юратса ҫеҫ мар, тҭрҭхласа та, ҭшри сивӗлӗхе пытарас тӗллевпе те калаҫҫӗ.
«Чунҭмҫҭм» тесе вара пули-пулми персе ямаҫҫӗ.
Хусанкайҭн 1967 ҫулта «Хушка хумсем» кӗнеки тухрӗ. Ятне вырҭсла
куҫараймасҭр хҭшкҭлтҭмҭр вӗт. Чҭвашла епле илемлӗ илтӗнет. Вырҭсла тем
тӗрлӗ те каласа пҭхатпҭр – ҫук, янҭрамасть. Тепӗр сҭмах ҫаврҭнҭшне
вырҭсларан чҭвашла ҫавҭрса калаймасҭр аптҭратҭн. Ку пӗр чӗлхе тепринчен

чухҭнраххине пӗлтермест, вӗсенчен кашни хҭйӗн уйрҭмлҭхӗпе пуяннине
ҫирӗплетет кҭна.
– Халӑх педагогики ырӑ тӗслӗхпе юрату ҫинче никӗсленсе тӑрать
тетӗр. Ку темӑпа сахал мар кӗнеке ҫырнӑ эсир. Сирӗн пек шухӑшлавҫӑ
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асӑрхамасӑр юлмастех. Эсир ҫак темӑран кӑшт пӑрӑнарах тӑнӑн
туйӑнать.
– Хамҭн шухҭша тарҭннҭнах палҭртса каламанран-и? Ҫынна пысҭк
юрату тасатать, вҭй парать, ҫунат хушать, телей кӳрет. Пирӗн яшлҭхра каччҭ
хӗре хапха патне ҫити ҭсатса янинчен пуҫласа иккӗшӗ пӗрле туй кӗрекине
лариччен ҫичӗ тапхҭр урлҭ каҫмаллаччӗ. Яш ҫын пике ҫине вҭрттҭн куҫ
хывнинчен пуҫласа ҭна пуҫласа чуп тҭвиччен сахалтан та ҫур ҫул иртнӗ. Халӗ
тӳрех вырҭн ҫине йҭвантараҫҫӗ. «Юрату» сҭмахҭн пӗлтерӗшне те йӳнетсе
хҭварчӗҫ. «Заниматься любовью» тени мӗнле килпетсӗр илтӗнет. Чи таса, чи
вҭрттҭн, икӗ ҫын ҫеҫ пӗлмелли хутшҭнусене вҭтанмасҭр, намҭсланмасҭр ҫын
куҫӗ умне кҭлараҫҫӗ халӗ. Халҭхҭн кҭмҭл-сипетне ыр витӗм кӳрекен япала
мар ӗнтӗ ку. Хамҭрҭн ӗмӗртен ҫирӗпленсе пынҭ йҭласене манса ытти
халҭхсен пурнҭҫ йӗркине шухҭшламасҭр йышҭннинчен килет ҫакҭ. Ҫав
вҭхҭтрах хамҭр халҭхҭн традицийӗсем, культури, шухҭшлавӗ мӗн тери пуян.
– Халӑх вӑл ҫав тери ӑслӑ педагог пулнине хӑвӑрӑн наука ӗҫӗсенчех
ҫирӗплетсе панӑ эсир. Унтан та ытларах: нумай халӑх этнопедагогикине
тӗпченӗ, вӗсене танлаштарнӑ, хакланӑ. Уйрӑмлӑхӗсем чылай-и?
– Кашни хҭйӗн ҫулӗпе утать, хҭйне тивӗҫлӗ ҭру ӳстерме тҭрҭшать.
Чукчҭсем, сҭмахран, ҫав тери тӳрӗ кҭмҭллҭ халҭх. Ман хҭраххҭм, ҫынна
улталама пӗлмеҫҫӗ. Вӗсен тӗлӗнмелле уяв – тӳрӗ чунпа пурҭнакан ҫын уявӗ
пур, март уйҭхӗнче ирттереҫҫӗ ҭна. Тӳрӗ чунлҭ мар тесе сҭмах тухнҭшҭнах
чукча хҭй ҫине алҭ хума пултарать.

Сҭпка юрри нумай халҭхҭн пур, кунпа тӗлӗнтереймӗн. Ительменсен вара
(вӗсем Камчаткҭра пурҭнаҫҫӗ) ачана ыйхҭран вҭратакан юрҭсем те пур.
Эвенксем ывҭл-хӗрне сак урлҭ выртнҭ чухнех ҭс пама тытҭнаҫҫӗ: виҫӗ
ҫултине ҫӗҫӗ тытма чармаҫҫӗ, тҭваттҭра йӗлтӗр параҫҫӗ, пиллӗкре – кӗсмен,
улттҭра – кимӗ. Иштӗр – путтҭр, анчах ҫын пултҭр.
Ҫиелтен пҭхсан питӗ шелсӗр педагогика пек туйҭнать. Юкагирсем виҫӗ
ҫулти ачана ҫӗмрен тыттараҫсӗ. Ывҭлӗ вҭрҭм тунана персе тивертмелӗх
вичкӗн куҫлҭ пултҭр теҫҫӗ. Кун пек тӗслӗхсем нумай илсе пама пулать.
– Ҫапла пуль те-ха... Таса чунлӑ чукчӑсем ҫинчен мӗн чухлӗ анекдот
ҫӳремест-ши?
– Хӗрӗм, анекдотсенче те ырҭ кҭмҭллҭ вӗт вӗсем. Акҭ, итлӗр-ха. Чукча
Мускава ҫӗнӗ кӗрӗк тҭхҭнса пынҭ тет. Ҫакна лифтра хурахсем хуптӗрленӗ:
«Хыв кӗрӗке!» -теҫҫӗ. «Мӗн, ҫулла ҫитрӗ те-им?» – савҭнса ыйтать чукча.
Ҫак халҭхҭн чун тасалҭхне хҭшӗсем айванлҭх пек кҭтартма хҭтланнҭшҭн
чукчҭсем хҭйсем айҭплҭ мар.
Ҫӗршывӑн тӗрлӗ кӗтесӗнче пулнӑ май чӑвашсем ҫинчен анекдот
калани-не илтмен-и?
– Хамҭр халҭхҭмҭр ҫыннисем ҫинчен ыррине кҭна илтнӗ эпӗ. Чҭваш ятне
ҫӗклекен сумлҭ та хисеплӗ йҭхташҭмҭрсем Раҫҫейӗн тӗрлӗ регионӗнче
нумайҭн пурҭнаҫҫӗ. Антарктидҭра та Чҭваш сҭмсахӗ пур вӗт. Пурин ятне те
асҭнса кайсан вӗҫне-хӗрне те тухас ҫук. Эпӗ, эсӗ, ыттисем йӗркеллӗ тӗк –
халҭхҭмҭр та чыслҭ. Раҫҫей хҭйӗн чҭвашӗсемпе мухтанма та пултарать.
Анекдот тенӗрен, пӗртен-пӗр чҭваш халҭхӗн хуняма ҫинчен калакан
анекдотсем ҫук. Мӗншӗн мҭшкҭлламалла-ха хунямана ҫав таранччен? Вҭл вӗт
арҭмҭн амҭшӗ ҫеҫ мар, ачасен юратнҭ кукамҭшӗ те вӗт-ха. Вӗсене лҭпкаса,
ачашласа ӳстерекенни, чӗрҫи ҫинче сиктерекенни.
Чҭвашсем ачисене мӗн пӗчӗкренех аслашшӗ-асламҭшне, кукашшӗпе
кукамҭшне юратма, хисеплеме хҭнҭхтараҫҫӗ. Эпӗ те асанне ҭшшипе ӳснӗ.

Тин тухнҭ «Кил илемӗ» кӗнекери «Юманкка» калав геройӗ – эпӗ хам. Ҫав
тери юрататчӗ мана асанне. Тем тӗрлӗ ыйтупа сырҭнсан та йҭлҭхмастчӗ,
тарҭхмастчӗ. Юмахӗ-халапӗ ҭҫтан тухса тҭратчӗ тулӗк... Вҭрҫса калани пӗр
хҭлхаран кӗрсе тепринчен тухса каять. Юмах-халап урлҭ ҭс кӗрсе юлать.
Асанне хҭй те такамран илтсе-астуса юлнҭ ӗнтӗ вӗсене. Халҭх пултарулҭхӗ
упранса юлтҭр тесе эпӗ вӗсене ҫыра-ҫыра хунҭ, пухса пынҭ.
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хатӗрленеҫҫӗ», -тетчӗ. Ҫавҭнтан юлчӗ пулӗ ӗнтӗ йывҭр ҫын студенткҭсене
шеллесси. Экзаменсенче япҭх паллҭсем лартса парса вӗсен кҭмҭлӗсене
хуҫман эпӗ.
– Геннадий Никандрович, сирӗн ӑру та, пирӗн те юмах-халап итлесе,
кӗнеке вуласа ӳснӗ. Хальхи ача-пӑча пушӑ вӑхӑта телевизор е
компьютер умӗнче ларса ирттерет. Унта вара мӗн кӑна кӑтартмаҫҫӗ,
мӗнпе кӑна астармаҫҫӗ. Ӑрусем хушшинче шырлан пулса каймӗ-ши,
ватти ҫамрӑккине, ҫамрӑкки ваттине ӑнланайми пулмӗ-и каплах
пырсан?
– Хҭрушҭ япала вҭл ҭрусем хушшинче ҫыхҭну татҭлни. Хамҭр чӗлхене
мантаракан, тҭван культурҭран пистерекен – пӗтӗмӗшле каласан, халҭха
салатакан пулҭм. Акҭ 11 ҫул хушшинче 137 пин чҭваша ҫухатрҭмҭр. Ҫук,
вилмен вӗсем. Чҭвашлҭх тымарӗсем татҭлнҭран урҭх халҭха тухнҭ. Юнӗпе
чҭваш пулин те.
Массҭллҭ культура текенни халҭхсен хҭйсен уйрҭмлҭхӗсене пӗтерсе
пырать. Хальхи саманара пӗр-пӗр уяв тҭваҫҫӗ пулсан сана кафене е ресторана
йыхравлаҫҫӗ, пурнҭҫри паллҭ пулҭмсемпе ҫыхҭннҭ ӗҫкӗ-ҫикӗсене те тӳлесе
тара тытнҭ тамадасем кирек кам валли те юравлҭ пултҭр тесе ҫырнҭ
сценарисемпе ертсе пыраҫҫӗ. Малтан вара апла пулман. Ҫулталҭк ҫаврҭмӗнчи
уявсен, этем пурнҭҫӗнчи паллҭ пулҭмсен кашнин хҭйӗн йҭли-йӗрки, ҫавна
май расна илемӗ пулнҭ. Сӗтел хушшине ларнҭ-ларман черкке ӳпӗнтермен.

Уяв кӗрекинче малтан чҭкҭт пҭснҭ (каснҭ), унтан типӗтнӗ хур кҭларнҭ,
шҭрттанпа, пелӗшпе хҭналанҭ. 1961 ҫулта ачасене юлашки хут вҭййа илсе
кайрҭм. Эпӗ ун чух шкулта ӗҫлеттӗм. Халь вҭйҭсем ҫук. Сӗтел хушшинче те
юрламаҫҫӗ, ӗҫеҫҫӗ ҫеҫ.
– Геннадий Никандрович, миҫе наци ывӑлӗ-хӗрӗ сире хӑйӗн
вӗрентекенӗ вырӑнне хурать?
– Наука кандидачӗсемпе докторӗсене ҫӗр ытла хатӗрленӗ эпӗ. Вӗсенчен
вҭтҭр иккӗшӗ – докторсем. Ман вӗренекенӗмсем хушшинче вҭтҭр ытла наци
ҫынни. Пурнҭҫ опычӗ, чӗлхесем, культура тӗрлӗрен пулин те, пире пӗрпӗринпе ӗҫлеме интереслӗ. Акҭ ҭҫта вҭл халҭхсен, культурҭсен пӗр-пӗрне
пуянлатакан диалогӗ. Тӗнче те ҫакҭн пек туслҭ хутшҭнусем ҫинче тытҭнса
тҭрать.
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