ЧЗваш т у м ё - халёх пуянлЗхё
Чӑваш наци тумне сыхласа хӑварса ӑна ҫитес ӑрусене парса хӑварассине,
Пысӑк чыса тивӗҫ
ҫак ылтӑнран та хаклӑ тупрана хисеплеттерме вӗрентессине Чӑваш наци
Халӑх ҫипуҫӗ - чӑвашлӑхӑн чӗрӗ
конгресӗн Халӑх ӑстисен ассоциацийӗ тата культура комитечӗ тӗп тӗллев- палли, наци илемӗ. Ҫак илеме сыхла
сенчен пӗри тесе шухӑшлаҫҫӗ.
са хӑварма, халӑх патне илсе ҫитерме пултаракансене - «Чё
ваш тумӗ - халӑх пуянлӑхӗ» ф естиваль-конкурс
ҫӗнтерӳҫисене - Наци би
б л и о те ки «Мерчен» юрӑкӗвӗ тӗпелӗнче чысларӗҫ.
Уява Чӑваш наци конгресӗн пӗррем ӗш вицепрезиденчӗ Валерий Клементьевпа Халӑх ӑстисен
ассоциацийӗн ертӳҫи Зина
ида Воронова уҫрӗҫ. Вӗсем
лауреатсене халӑхӑн чи
паха туприне - тумне - сых
ласа хӑварма, ун ҫинчен каласа пама пултарнӑшӑн тав
т у р ӗ ҫ -

Мӗнешкел илем, мӗнешкел тупра!
Кӑҫалхи кӑрлач-пуш уйӑхӗсенче иртнӗ регионсем хуш
шинчи «Чӑваш тумӗ - халӑх пуянлӑхӗ» конкурс пурне
те хавхалантарса ячӗ. ЧНК районсенчи уйрӑмӗсен тата
Раҫҫей регионӗсенчи наци культура автономийӗсен хастарӗсем ҫак ӗҫ пархатарлине, кирлине тата та тарӑнрах ӑнланчӗҫ.
ЧНК халӑх ӑстисен ассоциацийӗн ертӳҫи Зинаида Во
ронова тата ҫак конкурса йӗркелес енӗпе нумай тӑрӑшнӑ
Нина Андреева пуҫарнипе юпа уйӑхӗн 6-мӗшӗнче Чӑваш
наци библиотекинчи «Мерчен» клубра /ӑна ЧНК культу
ра комитечӗн ертӳҫи Вера Архипова йӗркеленӗ/ «Чӑваш
тумӗ - халӑх пуянлӑхӗ» конкурс лауреачӗсене, ЧНК рай
онсенчи уйрӑмӗсен ертӳҫисене «ҫавра сӗтеле» пуҫтарчӗҫ.
Малтанах чӑваш тумӗн уявӗн ҫӗнтерӳҫисене, кӗмӗл
тумлӑскерсене, кӗнеке валли сӑн ӳкерчӗҫ, кайран конкур
са пӗтӗмлетрӗҫ.
Каласа хӑварас пулать, ЧНК ӗҫченӗсене ҫак пархатарлӑ ӗҫре Шупашкарти культурӑпа ӳнер институчӗн
ӗҫченӗсем пысӑк пулӑшу параҫҫӗ. Хальхинче те унӑн
ректорӗ Наталья Баскакова, халӑх пултарулӑх кафедрин
пуҫлӑхӗ Раиса Васильева тата Николай Балтаев ӳнерҫӗ
тӗл пулӑва хутшӑнчӗҫ.
«Ҫавра сӗтеле» килнисене ЧНК президенчӗн пӗрремӗш
ҫумӗ Валерий Клементьев, культурӑпа ӳнер институчӗн
ректорӗ Наталья Баскакова саламларӗҫ. Вӗсем кунта
пуҫтарӑннисем ҫак ӗҫе хӑйсем ҫине илсе тӑван халӑхшӑн
мӗнешкел кирлӗ ӗҫ тунине палӑртрӗҫ. Малалла ЧНК рай
он уйрӑмӗсен ертӳҫисене, ал-ӗҫ ӑстисене сӑмах пачӗҫ.
Шупашкар районӗнчен килнӗ Анастасия Андреева, Гали
на Павлова, Валентина Кубарева, Трак енчи Ираида Ан
тонова, Вӑрнар тӑрӑхӗнчи Галина Ефимова, Куславккаран ҫитнӗ Любовь Краскова, Елчёк енри Татьяна Лявина, Шӑмӑршӑран килнё Наталья Пушкина, Тӑвайри пултаруллӑ хастар Ольга Сергеева, Ҫӗрпӳри Ираида Филимо
нова тата Чутайран ҫитнӗ маттур кинемей Зинаида Чер
нова ҫак ӗҫре чунёсене парса тӑрӑшни тумёсенчен те,
калаҫӑвӗнчен те курӑнать.
Чӑваш тумӗн уявӗсене малашне те ирттерме тӗрлӗ
меслет шухӑшласа кӑларасси, тумсене асаннесен арчисенчен кӑларса халӑх патне ҫитересси тата ытти пир
ки те калаҫрӗҫ «ҫавра сӗтелте». Калаҫӑва ЧНК вырӑнти
уйрӑмӗсен ертӳҫисем Алевтина Дмитриева /Ҫӗрпӳ/, Ва
лентин Константинов /Куславкка/, Юлия Мареева /Хӗрлӗ
Чутай/, Зинаида Петрова /Красноармейски/, Наталия Ни
колаева /Муркаш/ тата ыттисем те хутшӑнса пуянлатрӗҫ.
Тӑвай районёнчи культура ҫурчӗсен тытӑмӗн ертӳҫи Ари
на Алексеева тата Шӑмӑршӑри фольклор ушкӑнӗн ертӳҫи
Надежда Федотова кӑсӑклӑ сӗнӳсем пачӗҫ.

«Халӑх тумӗ - наци культурин асамӗ. Манӑн шухӑшӑмпа, ҫакӑн пек мероприятисене ирттерни питӗ вырӑнлӑ тата пархатарлӑ. Шӑп хальхи саманара кирлӗскер
вӑл. Ку пулӑмсем килпетсӗрлӗхпе намӑссӑрлӑха пуҫ пулма памаҫҫӗ. Ку ӗҫ-хӗле эпир малалла та тӑсӑпӑр», - шантарчӗ вице-президент.
«Фестиваль чӑваш халӑх тумӗн ытарайми тӗслӗхӗсемпе - XVIII ӗмӗртен пуҫласа паянхи кун таран - паллаштаракан пулӑм пулса тӑчӗ. Ҫипуҫпа капӑрлӑх тӗслӗхӗсем,
халӑх тумӗ ӗмӗртен ӗмӗре мӗнле аталанса пынине
тӗшмӗртме май парать. Хамӑрӑн историе тӗрӗ, тум урлӑ
вӗренмелле», - палӑртрӗ Зинаида Ивановна.
«Халӑх тумӗн малашлӑхӗ пур. Ҫакӑн йышши уявсем
ирттерни, ҫамрӑк ӑрӑва явӑҫтарни - питӗ кирлӗ те пархатарлӑ ӗҫ», - ҫирӗплетрӗҫ лауреатсем.
Савӑнӑҫлӑ уяв тӗлне Наци вулавӑшӗн ӗҫченӗсем
«Чӑваш эрешӗсем» кӗнеке куравӗ йӗркеленӗ. Курава кӗртнӗ документсем чӑваш халӑх тумӗн историйӗпе
паллаштараҫҫӗ. Сумлӑ кӗнекесенчен пӗри, паллах, «Чё
ваш тумӗ аваллӑхран паянлӑха». Унӑн авторӗсем - Васи
лий Николаев, Геннадий Иванов-Орков, Виталий Иванов.
Кӗнеке-альбомӑн тёп тӗллевӗ - чёваш тумё курёмлё илем
пёрлёхё тата ятлё-сумлё истори палёкё пулнине кётартса парасси. Проект авторёсем альбома ёслёлёх, илемлёх,
ансатлӑх енчен килӗшӳллӗ тума тёрёшни курёнать.
Экспозицире ҫавӑн пекех халёх ёстисен кёнекисем Валентина Минеевён «Чёвашсен эрешлё пир-авёрё», Ев
гения Жачевён «Чёваш тёрри», чёвашсен паллӑ ӳнерҫин
Моисей Спиридоновён «Чёваш эрешё» тата Геннадий
Иванов-Орков тӗпчевҫӗн «Узоры, цвет, символика», «Та
тьяна Шарковён тёррисемпе пуканисем» тата «Чёваш
ҫӗрӗн эрешёсем» кёнеке-альбом. Кёнекесенче тёван ха
лёх тумён аваллёхё те, хальхи шёпи те лайёх курёнать.
Чёваш кӗнекин центрӗн ӗҫченӗ Ольга Тимофеева «Чё
ваш тӗррин ӳнерӗ» электронлё кёларёмпа паллаштарчё.
Культура комитечён пайташёсем - Чёваш Республикин
тава тивӗҫлӗ артистки Мария Горшкова тата Чёваш Ре
спубликин культурӑн тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ Людмила Кинер
куракансене чёваш юррисемпе савӑнтарчӗҫ.
Чённипех те, чёваш йёли-йёркипе, кёпи-тумёпе паллаштаракан мероприятисем питё кирлё, вёсем тёван
халёх историйё тата культури пирки тёплёнрех пёлме
пулӑшаҫҫӗ. Уявсене йёркелекенсем, хутшёнакансем чунран тухакан ӑшӑ сӑмаха тивӗҫлӗ. Эпир, Чёваш наци конгресён хастарёсем, регионсем хушшинчи «Чёваш тумё халёх пуянлёхё» конкурсён лауреачёсене чун-чёререн
саламлатпӑр, чӑвашлӑх ӗҫӗнче малашне те пархатарлё
утёмсем тума иксёлми вёй-хал сунатпёр.

Зоя ЯКОВЛЕВА,
Вера АРХИПОВА.

