
Редакци тӗпелӗнче – Г. Волков академик 

Хӑйӗн 80 ҫулхи юбилейӗ умӗн «Халӑх шкулӗ – Народная школа» журнал 

редакцине паллӑ ӑсчахӑмӑр Г.Н. Волков академик кӗрсе тухрӗ. Кӗрсе тухрӗ 

ҫеҫ тени тӗрӗсех те мар-ха, кӗтнӗ тӗлпулу темиҫе сехетех тӑсӑлчӗ. Ара, 

Геннадий Никандрович пирӗншӗн тӗнчипе паллӑ этнопедагог ҫеҫ мар, 

журналӑмӑрӑн редколлеги членӗ те, ҫавӑнпа журналистсен кулленхи ӗҫӗ-

хӗлӗпе те интересленчӗ. Мухтамалли тупӑнсан – ырӑ сӑмахне калама 

манмарӗ, ҫитменлӗхсене асӑрхасан – аслӑ юлташ вырӑнне пулса 

кӳрентермесӗр, шахвӑртса канашсем пачӗ. 

Мухтавлӑ ентешӗмӗрпе тӗл пулнӑ май эпир те, педагогика журналне 

калӑплакансем, унӑн кулленхи ӗҫӗ-хӗлӗпе кӑсӑклантӑмӑр. 

– Геннадий Никандрович, ҫулсен хисепӗ ӳссе пынӑ май "Пурнан 

пурнӑҫра тӗрӗс утӑмсемех турӑм-ши эпӗ?" текен ыйту чунӑрта 

канӑҫсӑрлӑх ҫуратмасть-и? 

– Питӗ анлӑ ыйту лартатӑн эсӗ, шӑллӑм, – аслӑ пичче пек сылтӑм аллине 

хулпуҫҫи ҫине хурса, куҫӗсемпе ман ҫине ӑшшӑн пӑхса хуравларӗ академик.– 

Ҫӗршыв ман ҫитӗнӳсене тивӗҫлипех хакларӗ. Чыс-сум ҫителӗклех. Ҫакна 

шута илсен хам шӑпана ырламалла пек. Анчах та эпӗ, турӑ тепӗр ӗмӗр 

парнелес пулсан, пурнӑҫӑма кӑштах улӑштарнӑ, урӑхларах утӑмсем тунӑ 

пулӑттӑм... 

– Иртнӗ ӗмӗрӗн 70-мӗш ҫулсен пуҫламӑшӗнче сана республикӑри 

парти функционерӗсем тата КГБ органӗсем тӑрӑшнипе айӑпсӑр 

айӑпласа, "националист" ярлык ҫакса Чӑваш енрен уйӑрнӑччӗ. Ҫавна 

шута илсе ҫапла калатӑр-и? 

– 70-мӗш ҫулсем пирки аса илтӗн пулсан ҫакна каласа хӑварам. Эпӗ Иван 

Яковлева халалланӑ наука сессийӗнче ҫавӑн пек прогноз тунӑччӗ: "Чӑваш 

йышӗ чакса, наци кӑмӑлӗ сӳнсе пырать. Шанчӑк хамӑрта кӑна. Ҫӗкленес тесен 

тутарсем пек ырми-канми ӗҫлемелле". Ҫавӑнтан пуҫланнӑччӗ ун чухнехи 

пӑтӑрмахсем. Чун ыратнӑран каланӑ сӑмахсем темшӗн «ҫӳлтисене» 



килӗшмен. Шупашкартан куҫса каймалла пулчӗ. Мускав вара мана 

хапӑлласах йышӑнчӗ. Мӗн пулни пулнӑ пулӗ. Маншӑн "тӑрӑшакансене" эпӗ 

пурне те каҫарнӑ. Тахҫанах... 

Паян ытларах лайӑххи ҫинчен шухӑшлатӑп. 70-мӗш ҫулсенче мана 

хӳтӗлекенсем те чылай пулчӗҫ. Сӑмахран, Иван Андреевич Андреев 

профессор пединститутра иртнӗ пухура хӑраса тӑмасӑрах тухса калаҫрӗ. 

Пурте элекҫӗсем пулман вӗт-ха, тус-юлташсем те пулнӑ – ҫавӑ савӑнтарать, 

пурӑнма хавхалантарать. 

Халӗ эсӗ лартнӑ ыйту ҫине хуравлам. Ҫулсем иртнӗҫемӗн эпӗ урӑххи 

ҫинчен ытларах шухӑшлатӑп: палӑртса хунӑ ӗҫсем ҫав тери нумай, ҫавсене 

вӗҫлес килет. Шел, вӑй-хал чаксах пырать. Чылай маларах пуҫӑнмалла пулнӑ 

хӑш-пӗрисене пурнӑҫлама. Вӑхӑтпа виҫеллӗ усӑ кураймарӑм. Акӑ шкулта 

пӗрле вӗреннӗ тус-юлташсене аса илсе кӗнеке ҫырса пӗтересшӗнччӗ – 

вӗҫлеймерӗм-ха. Эпӗ вӗт класран пӗччен тӑрса юлтӑм... Тӑхӑр кӗнеке ҫырма 

палӑртса хутӑм. Вӗсен шутӗнче – аса илӳсен тӗп кӗнеки: иртнӗ кун-ҫула 

пӗтӗмлетес килет. Кӑҫал ҫулла "Этнопедагогическая пансофия"ятлӑ кӗнекепе 

виҫӗ уйӑх ӗҫлерӗм – ҫуррине ҫеҫ ҫитрӗм-ха. Наука ӗҫӗсемпе лармаллисем те 

чылай... 

– Эсӗ кӗнекесемпе ҫеҫ ҫырлахмастӑн-ха, лекцисем вулама ют 

ҫӗршыва та, Раҫҫейӗн чи аякри регионӗсене те ҫитме тӑрӑшатӑн... 

– Эпир, чӑвашсем – пӗр халӑх, пӗр юн, пӗр чун, ҫав тери ҫывӑх ҫынсем. 

Ҫавӑнпа та мана эсӗ "Эсир" мар, "эсӗ" тесе чӗнни чуна лӑпкать, шӑллӑм. Хам 

ӗмӗрте 50 ытла аслӑ шкулта лекцисем вуларӑм.  

Шупашкартисенчен пуҫласа МГУпа Сорбоннӑри университет таранах. 

Ман патра вӗренекенсем (аспирантсем. – Авт.) наука докторӗсемпе 

кандидачӗсем пулса тӑчӗҫ, вӗсен йышӗ ҫӗртен те иртрӗ пулӗ. Чылай 

регионсенче ман концепцие тӗпе хурса ӗҫлеҫҫӗ. Якутсем, сӑмахран, наци 

гимназийӗ уҫрӗҫ, Мускавра манӑн халӑх педагогики ҫинчен ҫырнӑ кӗнекене 

пысӑк тиражпа пичетлесе кӑларчӗҫ. Унӑн ячӗ – "Педагогика любви". 

 



– Якутсен маларахри президенчӗ – Михаил Николаев – асӑннӑ 

кӗнеке кун ҫути курнӑ май ҫапла каланӑччӗ пулас: "Геннадий Волков 

своими идеями, примером, образом жизни спас якутскую нацию от 

забвения". 

– Тавах, шӑллӑм, ырӑ сӑмахушӑн. Халӑх педагогики – наци чӗрӗлӗвӗн 

ҫӑлкуҫӗ. 

– Эсӗ мана шӑллӑм тетӗн пулсан, ман сана Кени пичче теес пуль. 

– Кени тенӗрен, чуна ачашлакан ҫак сӑмаха ман асанне – Перасковья 

Филипповна – тӑтӑшах калатчӗ. Маншӑн вӑл пӗрремӗш тата ӗмӗрхи 

вӗрентекен. Чылай ҫул каялла пулса иртнӗ пӗр тӗслӗхе ҫеҫ аса илетӗп. Эпӗ ун 

чухне аспирантурӑра вӗренетӗп. Чунра тунсӑх: сӑлтав ҫукҫӗртенех яла каяс 

килет... Лекцисем хыҫҫӑн 40 ҫухрӑм пылчӑк ҫӑрса Аслӑ Елӗке ҫитрӗм. Чирлӗ 

асанне мана: "Кени, эпӗ сана ӗнерех кӗтнӗччӗ, – терӗ. Тӗрӗсех вӑрканӑ иккен 

ман чун: тӑван килте кӗтнӗ мана. "Кени, авланма вӑхӑт ҫитрӗ, ача-пӑчаллӑ 

пулмалла", – юптарать асанне. 

– Тепӗр ҫул вӗренетӗп те авланатӑп. 

– Кама илесшӗн-ха? 

–Алянах... 

– Савӑнтартӑн. Тавахсана. Шанчӑклӑ хӗр, ӗмӗтне ан тат. Ыр хыпар 

хыҫҫӑн ман вилме те юрать. Юратса пурӑнӑр... 

– Юратӑвӗ иртсен вара? 

– Кени, юрату вӑл – пӗлӗтре. Пӗлӗт вара вӑл – ӗмӗр, – аллисемпе ҫӳлелле 

кӑтартса хуравларӗ асанне, вара куҫне хупрӗ... 

Ҫак сӑмахсемшӗнех ӑна ҫӗр ҫинчи чи сумлӑ педагогсен шутне кӗртнӗ 

пулӑттӑм эпӗ. Анне те – Евдокия Михайловна – ҫак чыс-хисепе тивӗҫлӗ. Вӑл 

94 ҫула ҫитичченех пурӑнчӗ. Питӗ ӗҫчен хӗрарӑмччӗ, виҫӗ чӗлхе пӗлетчӗ 

(ҫакӑншӑн ӑна ман наукӑри туссем уйрӑмах хисеплетчӗҫ). Аттене аса илсен, 

шкула каяс ҫул каланӑ сӑмахсем асра. "Ывӑлӑм, кӗтӳҫре ҫӳренӗ чухне 

вӑрттӑн-карттӑн турткалани юрӗ ӗнтӗ, шкул ачине вара юрамӗ", – терӗ вӑл. 

Эпӗ пиллӗкренпех кӗтӳ кӗтнӗ пулнӑ та ытти ачасемпе пӗрле аташкаланӑ пуль 



ҫав ӗнтӗ. Атте вӑрҫса-ҫапса хуҫмарӗ, вӗрентсе каларӗ. Сакӑрвунна ҫитрӗм ак, 

унтанпа пӗрре те туртман, атте сӑмахӗнчен иртмен. Сӑмах май, ман патра 

вӗреннӗ аспирантсем пӗри те туртман. 

– Пирӗн журнал шкулсем, вӗрентекенсем валли тухнине шута илсе 

ҫавӑн пек ыйту та парас килет. Пулас академик миҫе ҫулта ҫырма-

вулама вӗреннӗ? 

– Вулама эпӗ пиллӗкре вӗрентӗм. Вырӑс календаре тӑрӑх. Ҫырма вара – 

шкула кайсан. Эпир, арҫын ачасем, ҫыру ӗҫӗсем валли хамӑр алӑпа кив 

хӑмасенчен доска ӑсталарӑмӑр, ӑна хура сӑрпа сӑрларӑмӑр. Питӗ лайӑх 

астӑватӑп: вӑл хальхи пек тӳркӗтеслӗ пулаймарӗ, материал ҫитменнипе 

тӑваткӑл пулса тухрӗ. Шӑпах Каземир Малевичӑнни пек хура тӑваткӑл. 

(Кулать.) Пурнӑҫра ман хура тӑваткӑлпа икӗ хутчен тӗл пулма тӳр килчӗ. 

Виҫҫӗмӗшӗ ан пултӑрах. 

Николай Морозов, 

"Халӑх шкулӗ – Народная школа" 
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