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АВТОРТАН
«Эпĕ халь телейлĕ=Теперь я счастлива» сценарие чăваш
çыравçи Валентина Андреевна Элпи çĕр çул тултарнă тĕле çырнă.
Валентина Элпи 1913 çулхи раштавăн 18-мĕшĕнче Тăвай
рай-онĕн Кивĕ Пуянкасси ялĕнче çуралнă. Чăваш АССРĕн тава
тивĕçлĕ культура ĕçченĕ.
Тăван ялти пуçламăш шкулта, Кавалти сакăр çул
вĕрентекен шкулта пĕлӳ пухнă. 1930 çулта Шупашкарти медицина техникумне вĕренме кĕнĕ, анчах унта пĕлӳ илме май пулман. Тĕрлĕ хаçат редакцисенче ĕçленĕ, 30 çул хушши. Вăрçă
хыççăн Валентина Андреевна ЧАССР Министрсен Канашĕ
çумĕнчи Радиохыпарлавпа телекурав комитечĕн ача-пăча кăларăмĕн редакторĕнче ĕçлеме пуçланă та тивĕçлĕ канăва тухичченех унта тăрăшнă.
Литература анинче 1946 çулта пĕрремĕш утăмсем тунă.
Тĕп хайлавĕсем: «Малтанхи савни», «Юратнă мăшăрсăр», «Тинĕс чечекĕ», «Пулас кинсем», «Эпĕ халь телейлĕ», «Качча кайсан», «Качча кайиччен» тата ыттисем.
1956 çулта пĕрремĕш кĕнеки – «Куçса çӳрекен çурт» – вулакан патне çитнĕ. Валентина Элпи телейлĕ ачалăх, вĕренӳпе
кану пирки ытларах çырнăран ăна ача-пăча çыравçи теме те пулать. Унăн сăнарĕсем пĕчĕккисемпе çамрăксене ырă кăмăллă та
ĕçчен, хастар та паттăр пулма вĕрентеççĕ.
Çыравçă пултарулăхĕнче драматурги те хăйне май пĕлтерĕшлĕ. Тĕслĕхрен, «Çак кунсен чапĕ каймĕ» драмăна (1959) вăл
Геннадий Пласкинпа пĕрле çырнă. Унта ачасен те аслисемпе пĕр
тан вăрçа хутшăнма тивни пирки каласа кăтартнă. Пьесăна хăй
вăхăтĕнче К.В.Иванов ячĕллĕ Чăваш патшалăх академи драма
театрĕнче лартнă.
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«Пулас кинсем» (1989) е çакăн йышши тата ытти хайлава
вара хĕрарăм çеç çырма пултарать пулĕ. Тĕнчен черчен çуррийĕн
кăмăл-туйăмне, савăнăçĕпе куççульне урăх никам та чĕре витĕр
сăрхăнтарса хут çине куçараймĕ, чунне уçса параймĕ. Валентина
Элпи, хăй те вăрçă çулĕсене тӳссе ирттернĕскер, çепĕç те сăпайлă
чăваш пикисем фронтра еплерех нуша курнине, йывăрлăха
мĕнле çĕнтернине чуна тивмелле каласа кăтартнă.
Çыравçăн тепĕр хăйне евĕрлĕхĕ – вăл чăвашсен авалхи
ячĕсемпе усă курни. Сăнарĕсене, калăпăр, Илтимĕр, Киляр, Эхтюк, Улти, Янаш, Шерпике («Пепке çуралсан») мар, «йĕркеллĕ»
ятсем парсан кăна кĕнекисем хăвăртрах тухма пултарасса шантарни те пулнă. Çакна çеç калас килет: илемлĕ те çăмăл, пуян
чĕлхепе çырнă хайлавсене малашне те юратсах вулĕç.
Сценари библиотека, шкул, культура ĕçченĕсене уявсем,
пултарулăх каçĕсем ирттерме пулăшĕ тесе шанатпăр.
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«Эпĕ халь телейлĕ»
«Теперь я счастлива»
Валентина Элпи çĕр çул тултарнă тĕле çырнă сценари
…Телей те кирлĕ.
Саркаланса пурăнма мар,
Çак пурнăçа хитре тума,
Пур парăма туйса тăма
Телей те кирлĕ.
Любовь Мартьянова
«Хисеп те кирлĕ»
Зала чечексемпе илемлетнĕ. Çӳлĕк çинче Валентина Элпине халалланă кĕнеке куравĕ. Ăна сăнӳкерчĕксемпе, юмахри сăнарсен кĕлеткисемпе, афишăсемпе пуянлатнă.
«Телей, телей тееççĕ» юрă янăрать
1-мĕш вулакан:
Çĕн кунăн телейне шанатăп,
Тăратăп уншăн ĕç умне.
Куллен ырмасăр шăрçалатăп
Çĕн укапа ун çĕн тумне.
Çĕн кун телейĕшĕн кашлатăр
Эйпет тыр-пул уй-хирсенче,
Хĕвел саркаланса ташлатăр
Çап-çутă, хăтлă пӳртсенче.
Çĕн кун телейĕшĕн вутлантăр
Йăм хĕрлĕ мăкăнь пахчара.
Вăрман çинче шевле вылятăр,
Хунатăр пулă вăлчаран.
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2-мĕш вулакан:
Çĕн кун телейĕшĕн юрлаччăр
Тĕнче илемĕ — кайăксем.
Тӳпе анийĕнче пуçлаччăр
Хаваслă вăйă çăлтăрсем.
Çĕн кун телейĕшĕн юраттăр
Савни хăй чунĕ савнине.
Çĕн кин сăпка юрри юрлатăр
Сиктернĕ май хăй пепкине.
Денис Гордеев «Çĕн кунăн телейне шанатăп»
1-мĕш ертсе пыракан: Ырă кун пултăр, хисеплĕ тăвансем.
2- мĕш ертсе пыракан: Паянхи пултарулăх каçне эпир
чунтан юратнă чăваш çыравçине Валентина Андреевна Элпине
халаллатпăр. Кăçал вăл çĕр çулхи юбилейне паллă тăвать. (Куракансем алă çупаççĕ).
1-мĕш вулакан:
Эс çуралнă паян. Эс çуралнă паян.
Кайăксем юрласа саламлаççĕ сана.
Эс çуралнă паян.
Çут хĕвел те паян
Тӳперен саламлать йăл кулса, ав, сана.
Эс çуралнă паян.
Çут тĕнче саламлать.
Саламлаççĕ сана пахчари чечексем.
Ашă çил сан çинчен савăк юрă юрлать,
Тӳпере саламлаççĕ сана пĕлĕтсем.
Эс çуралнă паян.
Мĕн тери, кур, хитре
Пирĕн хаклă юратнă çĕршыв çакă кун.
Хитре юрă çуралчĕ паян чĕрере
Çак юрра парнелетĕп сана, савнă чун.
Юхма Мишши «Эс çуралнă паян…»
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2-мĕш вулакан:
Çулталăкра пĕрре пулать,
Сĕтел тавра хăна пухать,
Телейлĕ вăхăт парнелет,
Чуна вăл техĕмлĕх кӳрет.
Çуралнă кун, телейлĕ кун
Нихçан манми хаваслă кун!
Ялан вăл пултăр çĕр çинче,
Унпа илемлĕ çут тĕнче!
Валентина Фролова «Çуралнă кун»
1-мĕш ертсе пыракан: Чăваш Республикин культурăн тава тивĕçлĕ ĕçченĕ Валентина Элпи (Валентина Андреевна Андреева) 1913 çулти раштавăн 18-мĕшĕнче Тăвай районĕнчи Кивĕ
Пуянкасси ялĕнче чухăн хресчен кил-йышĕнче çуралнă.
2- мĕш ертсе пыракан: Малтан хăйсен ялĕнчи пуçламăш,
унтан Вăрмар районĕнчи Кавалти сакăр çул вĕренмелли шкулта
пĕлÿ илнĕ. 1930 çулта Шупашкарти медицина техникумне
вĕренме кĕнĕ, анчах диплом илме май килмен. Куславккари район хаçатĕнче, «Канаш» (хальхи «Хыпар«) хаçатра, радиора вăй
хунă вăл.
1-мĕш ертсе пыракан:
Çын пурнăçĕ хутлам чаршав пек,
Тĕтреллĕ, çумăрлă кун пек.
Килет çурхи янравлăн, шавлăн,
Каять кăра кĕр сăнĕпе.
Пулнах ун ихрешке илемĕ,
Çиçнех хĕмленнĕ ĕмĕтсем.
Пуçа ухса çӳренĕçемĕн
Сасартăк сĕмлĕхе кĕрен.
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Шăпа мана куçран тĕллерĕ
Пĕр шеллемесĕр, хăратса:
Эс, имĕш, пурăнма пĕлмерĕн,
Юласшăн пултăн тап-таса.
Анчах кун аллинчен тараймăн,
Çултан иртеймĕн пăрăнса.
Тепре самант та пурăнаймăн
Пурне те тĕрĕс ăнланса...
Каллех – чаршав. Тĕнче хутламĕ.
Каллех – тĕтре. Йĕпху те пăр.
Ыран мĕн пулĕ — шухăшламăп.
Мехел çитсессĕн курăпăр.
Александр Аслут «Шухăшламăп»
1-мĕш ертсе пыракан: Малтанхи калав-повеçĕ республика хаçат-журналĕнче 1946 çулта пичетленме пуçланă. Çыравçă
хăйĕн ĕçĕн пысăк пайне ачасене халалланă. Вăл – 20 ытла кĕнеке
авторĕ. «Куçса çÿрекен çурт», «Вун тăваттă тултарас умĕн»,
«Аппапа пĕрле», «Тăрăр вăйă картине», «Чĕнтĕрлĕ кĕпер»
ĕçĕсене вулакан лайăх пĕлет.
2-мĕш ертсе пыракан: Чăваш литературинче хĕрарăмçыравçăсен хушшинче Валентина Элпи пĕлтерĕшлĕ вырăн
йышăнать. Унăн кĕнекисем хăй вăхăтĕнче нумай çынна
калаçтарнă, вĕсене кашниех тупса вулама тăрăшнă. Хайлавсенчи
сăнарсемпе пĕрле хурланнă та, савăннă та.
1-мĕш ертсе пыракан: Ара, ун чухне халăх литературăпа
ытларах кăсăкланнă. «Малтанхи савни», «Юратнă мăшăрсăр»,
«Çĕршывăн пулас хуралçисем», «Пулас кинсем», «Эпĕ халь
телейлĕ», «Тинĕс чечекĕ», «Качча кайсан» тата ытти кĕнеки
вулавăшри çӳлĕксем çинче тусанланса выртман. Валентина Элпин – 20 ытла кĕнеке, юлашки – «Пепке çуралсан» – 2006 çулта
тухнă. Сăмах май, вăл 2008 çулта «Литературная Чувашия» конкурсра «Проза жанрĕнчи чи лайăх вуланакан произведени» номинацире çĕнтернĕ.
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2-мĕш ертсе пыракан: Валентина Андреевна чăн хĕрарăм
темисене суйланă. Малтанхи савни, пепке, кинсем пирки, качча
кайсан... Хайлавĕсенче автор хăйĕн пурнăçне та кăтартнă. Çапах
та çакă çителĕксĕр. Сăнарăн шăпине уçмашкăн çынсен кун-çулне
тишкермелле. Кăмăлне лăплантарма кăкарса лартнă евĕр вырăнтан тапранмасăр ĕçлемелле. Асапĕ те, савăнăçĕ те пĕрлех. Çырма, шухăша аталантарма пĕрре те çăмăл мар иккен.
1-мĕш ертсе пыракан: Валентина Элпи икĕ хут мăшăрланнă. Упăшкисенчен пĕри – «Сĕве Атăла юхса кĕрет» роман
авторĕ Куçма Турхан. Анчах икĕ хĕрне пĕчченех çитĕнтерме
пÿрнĕ ăна. Асли Дина Шупашкартах пурăнать, кĕçĕнни Аза
Польшăра тĕпленнĕ. Çулсеренех тăван тăрăха çитме тăрăшать.
2-мĕш ертсе пыракан: Çĕр çула çывхаракан хĕрарăм пĕчченех пурăнать. «Тăвансем шанаççĕ. Хамах утса çÿретĕп. Мĕн
пăхса лармалли пур мана?», – тет кил вучахне упракан. Ĕмĕрĕпех çын хушшинче ĕçленĕ Валентина Андреевна халĕ те çав тери
калаçма юратать. Кирек мĕнле ĕçе те сÿтсе явас килет унăн.
Çынпа хутшăнмасан чунĕ ыратать çыравçăн. Çавăнпа вăл
юлташĕсемпе курнăçать.
1-мĕш вулакан:
Тавах, туссем!
Эсир пурри – телейĕм.
Сире курсан ман чунăм уçăлать.
Ăçта такăнасса мĕнле пĕлейĕн?
Юлташ туять те инкекрен çăлать.
Чи ăшă кăмăл, чи шевлеллĕ çутă –
Ман тусăмсен пехилĕ те парни.
Пĕрле чухне сулмаклăрах пек утăм,
Çулталăкнех пырать пек Çăварни.
Çапах та хытăрах хăвран ыйтатăн:
Мĕн турăм эп туссемшĕн пурнăçра?
Илтĕм нумай, хамран мĕнех-ши патăм,
Туссем мана тытаççĕ-ши асра?
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Çул иртнĕçем йывăртарах çак шухăш:
Васкасчĕ çынсене телей кӳме.
Кама эп парăмлă, хăюллăн тухăр
Пĕр хĕрхенмесĕр, вирлĕн питлеме.
Александр Аслут «Тавах, туссем!..»
1-мĕш ертсе пыракан: Хальхи çыравçăсенчен Валентина
Элпи Лидия Саринепе тăтăшах тĕл пулать. «Мĕнле килме пĕлтĕнех...», – яланхи пекех хаваслă кĕтсе илет ăна кил хуçи хĕрарăмĕ. Ăна йăмăкĕпе танлаштарать. Иккĕшĕ ташласа тăрăс-тăрăс
та сикеççĕ-мĕн. Ытларах хускални никамшăн та пăсăк мар.
2-мĕш ертсе пыракан: «Шкулта унăн произведенийĕсене
вуланă. Кĕнекисемпе класĕпех паллашаттăмăр. Ытларах мана
сасăпа вулаттаратчĕç. «Эп халь телейлĕ» произведени вулани
халĕ те манăçман. Арçын ачан йывăр шăпине пурте пĕрле
йĕрленĕ. Çав самантра çак ĕç авторĕ пирки нимех те пĕлмен.
Тĕрĕссипе, çыравçăсене курман та. Пĕрре Пичет çуртĕнче лифт
патĕнче тăраттăм. Ун чухне «Тăван Атăл« журналта ĕçлеттĕм.
Шлепке, шăлавар, кĕске çанăллă кофта тăхăннă, карçинкка майлă
сумка, шăрçа çакнă, йăл кулакан майрана тĕл пултăм. Чăвашла
калаçать хăй. «Кам вăл?» – тĕпчетĕп. «Валентина Элпи ĕнтĕ», –
хурав вăрах кĕттермерĕç ĕçтешсем», – аса илет Лидия Сарине.
1-мĕш ертсе пыракан: «Литература çулĕ çине тăрсан
Атăл леш енне ача-пăча çыравçисен семинарне кайнăччĕ. Вăйлă
ĕçлеттĕмĕр, сÿтсе яваттăмăр. Кашни çыравçа ертÿçĕ çумне
çирĕплетнĕ. Çавăн чухне «Чей курки» калава вуласа патăм. Валентина Андреевна халĕ те чунлă ĕç тет ăна. 1988 çултанпах пĕр
пĕринпе туслă», – савăнать Лидия Сарине.
2-мĕш ертсе пыракан: «Тепрехинче ун патĕнче чей ĕçнĕ
вăхăтра шкапра «Эп халь телейлĕ» кĕнеке курах кайрăм. «Ăçтан
лекнĕ вăл кунта?» – тетĕп. «Эпĕ çырнă ăна», – ăнлантарчĕ Валентина Элпи. Çав ĕçри сăнарсен шăпи нихăçан та ман пуçран тухман. Иксĕмĕр те хавхаланса кайрăмăр», – асаилÿ çăмхине сÿтет
Лидия Михайловна.
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1-мĕш ертсе пыракан: Хăна килсен Валентина Элпин
сăн-пичĕ çуталать. Кам пĕлет, тен, шăпах çав самантра хăйне
никамран телейлĕ туять çыравçă. Юлташĕсем ăраскал пирки те
калаçаççĕ. «Вăл çавăн чухлĕ кĕнеке çырнă, ачисене çитĕнтерсе
пурнăç çулĕ çине кăларнă. Хваттер те пур, укçа та çителĕклех», –
тет Лидия Сарине.
2-мĕш ертсе пыракан: Юн пусăмне йĕркелеме чиепе пыл
хутăшĕ те хатĕрлесе парать Лидия Михайловна. Хăй калашле,
кирек хăш апат та пĕрле тутлăрах. Кавăн та, патиссон та, çĕр улми те йăтса пырать вăл юлташĕ патне.
2-мĕш вулакан:
Ак кунта ман телейĕм çаранĕ,
Ак кунта ырă ĕмĕт кӳлли.
Тунсăхпа савнăçран ун çыранĕ,
Кулăпа куççульрен вĕт пулли.
Çĕр çинчех çутă çăлтăр кăвайчĕ,
Ăшăмри сăмахсен йăл кулли.
Халиччен те йăшман ун хăвачĕ...
Авăнать шухă шухăш вулли.
Любовь Мартьянова «Ак кунта ман телейĕм çаранĕ…»
1-мĕш вулакан:
Ах, телейĕм, чăтма çук телей –
Шеп ачалăхăм килчĕ аса...
Эп халь – ырă, çунатлă, таса!
Эп – тĕнчешĕн çуталнă Хĕвел.
Юрий Сан «Ах, телейĕм, чăтма çук телей…»
1-мĕш ертсе пыракан: Пурнăçри чи йывăр тата чи савăнăçлă самантсене аса илсе Валентина Элпи çапла калать: «Вăрçă
вăхăтĕнче выçă пурăннă. Карточкăпа çăкăр илме çĕрĕпех вăрăм
черетре тăнă. Хĕлле шăнса кÿтсен ăна тÿрех çиме те хапăлччĕ,
анчах хырăма астарма юраман. Карточка çухатсан выçăпа
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аптăракан та пулнă. Пĕр уйăхлăх панă вĕт çав хутсене... Хурлăхлă саманта илсе кĕтĕм. Сирĕн çавнашкал йывăр пурнăç курмалла ан пултăр».
2-мĕш ертсе пыракан: «Кĕнеке тухнăшăн савăннă. Вăл
ĕçе кăтартса парать-çке. Каçхине, кăнтăрла, канмалли кунсенче
кăмăл туртнипе çырнă ăна. Ĕçе халăх йышăннă».
1-мĕш ертсе пыракан: Юлашки çулсенче Валентина Элпин кĕнекисем тухман. Чăваш патшалăх пукане театрĕ Валентина Андреевна çĕр çул тултарнă тĕле унăн ĕçĕсем тăрăх спектакль
хатĕрлесшĕн. Çак тĕллеве пурнăçа кĕртме Чăваш Республикин
Пуçлăхĕн гранчĕ пулăшĕ.
2-мĕш ертсе пыракан: Театрăн илемлĕх ертÿçи, Чăваш
Республикин тава тивĕçлĕ артисчĕ Юрий Филиппов каланă
тăрăх, «Эпĕ халь телейлĕ» автобиографиллĕ повеçе суйласа илнĕ.
Режиссер иртнĕ ĕмĕрĕн паллă пулăмĕсене – граждан вăрçине,
выçлăх вăхăтне, Тăван çĕршывăн Аслă вăрçин çулĕсене... –
сăнласшăн. Çак спектакле ялсенче, тĕслĕхрен, урамри сцена çинче кăтартма та май пулĕ. Ку ĕçе Валентина Элпи каланă шухăшсене цитатăласах кĕртесшĕн. «Уяв» халăх ансамблĕ те хутшăнĕ.
Юрий Михайлович Валентина Андреевнăн ĕмĕрĕ чун тасалăхне
кура вăрăм пулнине ĕненет.
1-мĕш ертсе пыракан: Сăмах май, Элпи хушма ят Эль
кÿлли çумне хÿхĕм тенине пĕлтерекен -пи аффикс хушăннипе
пулнă. Эль тĕпсĕр кÿлĕ пирки тĕрлĕ халап çÿрет. Çак хăйне
евĕрлĕхпе те усă курасшăн спектакль хатĕрлекенсем.
2-мĕш ертсе пыракан: Пурнăçри çутă ĕмĕт пурнăçлăннă
тесе шухăшлать Валентина Элпи, – «Интереслĕ сюжетсем шыранă. Пурнăç вĕрентсе пынă. Кăсăклă кĕнеке кăларса вулакансене,
юлташсене савăнтарма тăрăшнă. Ялтан хулана килнĕ, аталанма
ăнтăлнă, лайăххи патне туртăннă».
1-мĕш ертсе пыракан: Валентина Андреевнăран вăрăм
ĕмĕр вăрттăнлăхĕ мĕнре-ши? – тесе ыйтсан, – «Çынпа вăрçăнса
курман. Урама тухсан та яланах халăх хушшинче эпĕ. Арçынсем
пĕрре тавлашура çĕнтернĕ ятпа туя та туса панăччĕ мана. Кӳр-
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шĕсемпе урлă-пирлĕ пулман. Ĕçре те, радиора та, нумай çынпа
хутшăннă».
2- мĕш ертсе пыракан: Мĕн вăл телей? Хăвăра телейлĕ
туятăр-и? – «Ĕç ăнса пырсан çын телейлĕ. Пуринпе те тан пулнă,
кая юлман. Хам пирки вара нихăçан та шухăшламан. Халь пулсан пĕр сăмах та çыраяс çук. Вăхăтĕнче тăрăшнă. Çынсемпе
туслă пурăнни хăват хушнă-тăр. Ыт ахальтен ларса çырма çукçке. Этем шăпи чĕрене кĕрсе вырнаçмалла. Вулакансемпе
калаçнă хыççăн пуçа темĕнле шухăш та пырса кĕнĕ ахăр».
1-мĕш вулакан:
Каллех телейлĕ эп,
Каллех яланхиллех.
Утас çĕртен чупатăп эп,
Ӳкместеп пек текех.
Каллех мăнаçлă эп,
Каллех ĕнерхиллех.
Чупас чухне вĕçетĕп эп,
Çитетĕп пек кĕçех.
Каллех хаваслă эп,
Каллех унчченхиллех.
Манас çĕртен çунатăп эп,
Саватăп çирĕпрех.
Любовь Мартьянова «Каллех телейлĕ эп…»
2-мĕш вулакан:
Мĕн илтнине аса хурса утас-и –
Тăван яла килеп инçе çултан.
Хирĕç тухса атте ыйтас пек:
«Пайларĕç-и, кăтарт-ха, кил кунта».
Тавах, атте, ăнлантăм сăмахна:
Телейсĕр юрамасть юлма.
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Любовь Мартьянова «Юрамасть юлма»
1-мĕш ертсе пыракан: Эпир Валентина Андреевнăна
сумлă юбилей ячĕпе чун-чĕререн саламлатпăр. Ырлăх, сывлăх,
телей сунатпăр!
2-мĕш ертсе пыракан: Тавах сире, хаклă тăванăмăрсем,
итлесе ларнăшăн. Тепре тĕл пуличчен, сывă пулăр.
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