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Ӑсталӑх

Халах пуянлахӗ -  чаваш тӗрринче
Чӑваш тӗрри -  тӑван халӑхӑн сӗм авалтан упранса ҫирӗпленнӗ ал ӗҫ йӑли, унӑн ӑс-хакӑл пуянлӑхне, ӗҫченлӗхне 

сӑнарлакан мул. Аваллӑха лайӑхрах ӑнланас тесен хамӑр несӗлсен пурнӑҫ тымарӗсене тӗпчемелле, упрама вӗрен- 
мелле. Сӑмах-юмах ламран лама куҫать, хут ҫине ҫырни ӗмӗр-ӗмӗр упранать. Ку енӗпе тӗпчев ӗҫӗсем, кӗнекесем 
пичетлесе кӑларни, документлӑ тата илемлӗ фильмсем ӳкерсе халӑх патне ҫитерни пысӑк пӗлтерӗшлӗ.

Раҫҫейри халӑхсен пурнӑҫ йӗркине 
тӗпчесси XVIII ӗмӗр варринчех пуҫланнӑ. 
Ҫул ҫӳревҫӗ тӗпчевҫӗсем чӑваш тӗрри, 
хӗрарӑмсен эрешлӗ тумӗ ҫинчен ҫырса хӑ- 
варни те пур. Раҫҫейӗн ӑслӑлӑх академикӗ- 
сем Г.Миллер, И.Лепехин, П.Паллас Атӑл 
тӑрӑхӗнче пулса хӗрарӑмсемпе хӗрсен 
кӗмӗлпе тата вӗтӗ шӑрҫапа илемлетнӗ пуҫа 
тӑхӑнмалли, кӑкӑр умне, ҫурӑм хыҫне ҫак- 
малли хатӗрсене, тӗрлӗ тумтире тӗпченӗ, 
ӗлӗкхи чӑваш тӗрринче ҫырулӑх пулнине те 
ҫирӗплетсе панӑ.

1828 ҫулта Шупашкарта Н.Никольский 
профессорӑн «Краткий курс этнографии чу- 
ваш» кӗнеки тухнӑ. Тӑван халӑхӑн истори- 
йӗнче ку -  чӑваш ӳнерӗ ҫинчен ҫырса кӑтар- 
тнӑ кӗнеке те. Халӗ ӑна профессор ҫырни- 
сен пуххин пӗрремӗш томӗнче тупса вула- 
ма пулать. Пурин ҫинчен те каласа кӑтартас 
тесе хыпаланнӑскер хӑй ҫырнисене ӳкерчӗ- 
ксемпе ӑнлантарнӑ. Ҫак монографи паянхи 
кун та хӑйӗн пӗлтерӗшне ҫухатман.

Н.Никольский фондӗнче упранакан ал 
ҫырусен хушшинче халӑх сӑмахлӑхӗн пӗр 
тӗслӗхӗ вырӑн тупнӑ (329 т., 390 с.(. Унта 
ҫакӑн пек йӗркесем пур:

Пир-авӑра тӑвакан,
Тӗрӗ-ҫӗвӗ пӗлекен 
Кӗтерине ҫитес хӗр 
Пирӗн ялта пулман та.

Чӑвашӑн тӗрӗ ӑсталӑхӗ темиҫе ҫӗр ҫул- 
лӑх витӗр тухнӑ, ламран лама куҫса аталан- 
са пырса XX ӗмӗре кӗнӗ. Чӑваш наци вула- 
вӑшӗн сентрисем ҫинче халӑх тӗрри ҫин- 
чен XX ӗмӗр пуҫламӑшӗнче пичетленнӗ 
ӗҫсенчен пуҫласа паянхи кунччен кун ҫути 
курнисем таранах тирпейлӗн упранаҫҫӗ. Чӑ- 
ваш Республикин наци библиотеки кӑҫал, 
кӑрлач уйӑхӗн 21-мӗшӗнче, 150 ҫул тул- 
тарчӗ. Ҫак вӑхӑтра вулавӑшӑн тӗп тӗллевӗ 
улшӑнман -  кӗнеке урлӑ ҫут ӗҫпе культурӑна 
сарасси. Паян вӑл пурте усӑ курма пултара- 
кан библиотека кӑна мар, патшалӑх шайӗнче 
кӗнеке упракан тӗп учреждени те, ӑслӑлӑхпа 
тӗпчев ӗҫӗсен центрӗ те. Ҫавӑн пекех Чӑваш

Енри тата у н тулашӗнчи чӑвашсемпе ӗҫлекен 
библиотекӑсен методика центрӗ те. Ӳнер ли- 
тературин пайӗнче, Кӗнеке палатинче, Чӑ- 
ваш кӗнеки центрӗнче Моисей Спиридонов, 
Татьяна Акимова, Дмитрий Архангельский, 
Нина Гаген-Торн, Никита Воронов, Генна- 
дий Иванов-Орков, Алексей Трофимов тата 
ытти тӗпчевҫӗн ӗҫӗсемпе паллашма пулать.

Кашни тӗрӗҫӗн -  хӑйӗн вӑрттӑнлӑхӗ, 
майӗ, йӗрки. Ҫапла майпа вун-вун ҫӗнӗ эреш 
ҫуралать. Тӗрӗ -  пурнӑҫ хӑйне евӗрлӗхӗ 
те, ҫут ҫанталӑк илемӗ те, тӗкӗрӗ те. Вӑл 
ӑстан кӑмӑл-туйӑмне те, ӗмӗт-тӗллевне те 
сӑнлать. Чӑваш халӑх ӑстисем несӗлӗмӗ- 
рсен ӳнерне упраҫҫӗ кӑна мар, малалла та 
аталантараҫҫӗ. Шӑпах ҫакна ӗнентереҫҫӗ те 
Атнер Хусанкайпа Алексей Трофимов пухса 
хатӗрленӗ «Три солнца Татьяны Шарковой» 
кӗнеке каталогӗ, Моисей Спиридововӑн «Чӑ- 
ваш эрешӗ» /Чувашский орнамент/, Евгения 
Жачевӑн «Чӑваш тӗрри: техника, меслет- 
сем» /Чувашская вышивка: техника, прие- 
мы/, Зинаида Вороновӑн «Чувашские нацио- 
нальные головные уборы и украшения», Г ен- 
надий Иванов-Орковӑн «Золотая игла Марии 
Симаковой» тата «Узоры, цвет, символика. 
Народное искусство и художественные про- 
мыслы современной Чувашии», Валентина 
Минеевӑн «Чӑвашсен эрешлӗ пир-авӑрӗ» 
/Чувашское узорное ткачество/ кӗнеке аль- 
бомсем, «Зинаида Вороновӑн пуканисен 
тӗнчи» ӗҫ тата ытти те. Асӑннӑ кӑларӑмсем 
урлӑ эреш тӗнчине тишкерме ансат. Чӑваш 
шупӑрӗ, кӗпе умӗ, сурпан, хӗр пӗркенчӗкӗ, 
арҫын кӗпи, ҫанӑ, кӗрӳ тутри... тӗррисем -  
пурне те асӑнса та ҫитереймӗн. Кӗнекери 
ӳкерчӗксене пӑхса ӗҫе пуҫӑнма ҫӑмӑл.

Ҫавӑн пекех Екатерина Ефремоватӗрӗҫе 
халалланӑ «Тӗрӗ ӑсти Екатерина Ефремо- 
ва» ятлӑ хулӑнах мар кӗнекене те палӑрт- 
са хӑвармалла. Унӑн авторӗ -  Чӑваш Ре- 
спубликин культурӑн тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ, 
пичет ветеранӗ Валентина Минеева. Ека- 
терина Иосифовна, вышкайсӑр пултаруллӑ 
та тӗлӗнмелле ӑста хӗрарӑм, чӑваш тӗрри-
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не ҫене пурнаҫ парнепене, ана тенче умне 
мӗн пур ипемӗпе кӑпарнӑ. Ахапьтен мар Чӑ- 
ваш тӗррин кунне чӳк уйӑхӗн 26-мӗшӗнче 
уявпаҫҫӗ. Ҫак кун 1914 ҫупта хапӑх ӳнерне 
пысӑк тӳпе хывнӑ тӗрӗ художникӗ Екатери- 
на Ефремова ҫурапнӑ. «Тӗрӗ ӑсти Екатери- 
на Ефремова» кӗнеке Чӑваш патшапӑх гу- 
манитари ӑспӑпӑхӗсен институчӗн типогра- 
фийӗнче кун ҫути курнӑ. Вӑп нумай сийпӗ 
хайпав: аса ипӳте, тӗпчев те, ҫырусентиш- 
керӗвӗ те пур. Авторпа Екатерина Ефремова 
чыпай ҫуп туспӑ пупнӑ, чуна уҫса сахап мар 
капаҫнӑ.пӗр-пӗрнехавхапантарматӑрӑшнӑ.

Чӑваш тӗррине хапаппанӑ эпектронпӑ 
кӑпарӑмсене те асӑнса хӑвармаппа. Вӗсен 
хушшинче: Впадимир Гапошевӑн «Ҫын 
пӗпмен тӗрӗ /Ухмах тӗрӗ/», «Чӑваш тӗррин 
ипемӗ», «Звенящее серебро тухьи» тата ыт- 
тисем те. 2020 ҫупта Чӑваш тӗррин кунне 
хапаппаса Чӑваш наци вупавӑшӗ «Чӑваш 
тӗррин ипемӗ» /Искусство чувашской вышив- 
ки/ ятпӑ виртуаппӑ проект хатӗрперӗ. Эпек- 
тронпӑ кӑпарӑмӑн тӗп тӗппевӗ -  вупакансе-

не чаваш хапахен авапхи ӳнерепе паппашта- 
расси, чӑваш тӗррин пуян историне ҫутатса 
паракан документсемпе материапсене пӗр 
ҫӗре пуҫтарса хапӑх патне ҫитересси, упра- 
са хӑварасси.

Ӗмӗрсем иртеҫҫӗ пупсан та чӑваш тӗррин 
ипемӗ пире паянхи кун та ипӗртет. Чӑваш 
хапӑхӗн ӳнер ӑстапӑхӗ тишкерсе пӗтерме 
ҫук анпӑ та пуян. Чӑвашӑн ҫи-пуҫӗ тӗрӗппӗ, 
савӑт-сапи эрешпӗ пупнӑ. Ҫавӑнпа-ши вӑп 
пӗтӗм тӗнчене тӗрӗппӗ курнӑ? Сӑмах ӑсти- 
сен хайпавӗсене вупатӑн та чӑваш тӗнчи 
мӗн тери эрешпӗ пупнине тата туппинрех 
куратӑн. Сар хӗвеп тӗрӗ тӗрпеме пуптарни- 
не кам кӑна сӑнаман пупь: Ивник, Тукташ, 
Уйӑп Мишши, Шавпи... Хӗвепӗн тӗрпесӑста- 
пӑхне Кӗҫтенттин Иванов пуринчен те мапа- 
рах папӑртнӑ:

Ҫырма юхать кӗрпесе 
Аспӑ япӑн ҫумӗпе.
Хӗвеп тӗрӗ тӗрпесе 
Выпять унӑн шывӗпе...

Вера АРХИПО ВА.


