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|{ун ҫинчен Чӑваш халӑх поэчӗ Петӗр Хусанкай пёр

ре мар асӑнатчӗ. Иксӗмӗр yinna манӑн «Чӗрӗ ҫыхӑну-

сем» («Живые нити») кӗнекен малтанхи кӑларӑмне пи-

чете хатӗрленӗ чух туслашрӑмӑр. Чи хаклӑ япаласене 

упранӑ пек упратӑп эпӗ талантлӑ сӑвӑҫӑн хам пата янӑ 

ҫырӑвӗсене. Толстоя ҫав тери юратнӑ поэт вал чӑваш-

семпе ҫыхӑну тытни ҫинчсн калакан материалсемпе 

кашни вак-тӗвек таранах хытӑ интересленетчӗ, ҫакна кё

некере тӗплӗрех ҫутатса памалла пултӑр тесе тӑрӑшат-

чӗ. Уншӑн эпӗ ӑна ялан тав туса аса илетӗп. 

«Чӗрӗ ҫыхӑнусем» кӗнеке тухнӑ-тухманах ун ҫинчен 

Ухсай Яккавӗ пичетре хӑйён шухӑшне каларӗ. Кӑштах-

ран та, иксӗмёр СССР писателӗсен съездӗнче тӗл пул

сан, вал хӑйне литература ӗҫӗнче Толстой пултару-

лӑхӗ нумай пулӑшни ҫинчсн каланӑччӗ. Унтан Ухсай ҫа-

кӑн ҫинченех «Волга» журналӑн 1976 ҫулхи 5-мӗш но-

мерӗнче тухнӑ «Время, творчество, долг» («Вӑхӑт, пул-

тарулӑх, тивӗҫ») статйинче ҫырчӗ. 

Ҫав сӑмахсенех ытти чӑваш писателӗсем те калама 

пултараҫҫӗ. Тӑван литературӑна нумай енчен тӗпчснӗ 

М . Я. Сироткин профессор «Чӑваш совет литератури ис-

торийӗн очеркӗсем» ятлӑ моногрзфилле ӗҫӗнче Толстой-

ран «ҫынсен сӑнарӗссне ӳкерсе кӑтартмалли искусствӑ-

на, чӗлхе сӑнарпӑхнв» Хумма Семене, Илпек Микулайӗ, 

Алагер Ваҫлейӗ тага ытти писательсем те вӗренсе пыни 

ҫинчсн асӑннӑ. Толстойӑн «чун-чӗре диалектики» хӑвӑрт 

аталанса пыракан ҫамрӑк чӑваш литературишён шухӑша 

тарӑннӑн та витӗмлӗн уҫса парас ӑсталӑха вӗренмелли 

хӑйне евӗр шкуп вырӑнне пулнӑ. Совет халӑхӗсен туслӑ 

ҫемйинче ҫултан-ҫул хӑватлӑн чечеклененен тӑван куль-

турӑна аталантарас ӗҫре талантлӑ чӑваш ҫыравҫисем ас-

лӑ писатепьтен халӗ те нумай вӗренеҫҫӗ, вӗренӗҫ те. 

Вал вилнӗ хыҫҫӑнах ҫырнӑ «Л. Н. Толстой» статйинче 

В. И. Ленинӑн ҫапла калана вырӑн пур: «Толстой-худож

ника Российӑра та ҫав тери сахаплӑн пӗлеҫҫӗ-ха. Унӑн 

чаплӑ произведенийӗсене чӑнах та мӗнпур ҫынсен пуян-

лӑхӗ туса хурас пулсан, миллионшар тата вукшар мил

лион ҫынна тӗттӗмлӗхре, нишлӗхре, чӗр тамӑкри пек 

йывӑр ёҫре, чухӑнлӑхра асаплантарса усракан общест-

вӑпла строя хнрӗҫ вёсен кӗрешмелле те кӗрешмелле, 

ӑна тёпрен улӑштарса, социализм ҫулӗ ҫине тӑмалла». 

(В. И. Ленин. Ҫырнисеи тулли пуххи, XX том, 19 стр.) 

Октябрьти социализмлӑ Аслӑ революци ҫеҫ чӑваш 

халӑхне пӗтӗм культура пуянлӑхӗпе ҫывӑххӑн паллвш-

ма анлӑ ҫул уҫса пачӗ. Ҫакна Л . Н. Толстой произведе-

нийӗсене чӑвашла нумай куҫарни, вӗсем хупасемпе 

ялсенчи кашни библиотекаре, уйрӑм ҫынсен ҫ ӗ р ш е р . 

пиншер бибпиотекисенче пурри, шкулсенче вӗсене та-

рӑннӑн вӗренни яр-уҫҫӑн ҫирӗплетсе парать. 

Совет влаҫӗ ҫулӗсенче Л. Н. Толстойӑн хӑватпӑ пулта-

рулӑхӗ мӗнпур халӑхсен ывӑлӗ-хӗрӗсен чӗрисем патне 

ҫывӑх ҫул тупрӗ. Халӗ тӗрлӗ нацисен миллионшар 

ҫыннисем унӑн вилӗмсӗр произведенийӗсене хӑйсен чи 

хаклӑ, чи ҫывӑх пуянпӑхӗ вырӑнне пахалаҫ^ӗ. 

Леонид БОЛЬШАКОВ. 

кветёр УЯР 

К Е Н Е К Е 
Калав 

Хветут пиччёшӗ МикулаЯ хут пӗлменнисен шкулӗнче 
вӗренет. Паян вал кёнеке илсе килнё те вулама хӑтлан-
са ларать. 

— « Х ё . . . хӗл-ле... ку... мул-кач... ял ҫывӑ... ҫывӑ-
хӗн-че пу... пу -рӑн-нӑ», — т е т вал асаплӑн, сӑмахсене 
тытӑнчӑклӑн калаҫакан сын пек вакласа. Вара урай ш ӑ -
лакан шӑллӗне ӑнлантарса п а р а т ь : — М у л к а ч вал пирӗнле 
куян пулать, ҫавна та пёлместӗн. 

Кӗнекери ӳкерчӗке куриччен ӑна вӑл х ӑ й те пӗлмен-ха. 
И и к у л а й чӳрече патне пӗшкёнет те малалла вулама ты-
тӑнать: — « Т ӗ . . . ттӗм пул-сан... мул-ка-ач.. .» 

Хветут итлемест aha. У н вӑхӑт ҫук. Урай шӑлса ту
хать те, ҫӳп-ҫапне такса кӗрет. Ашшӗпе амӑш таврӑннӑ 
ҫӗре урайне сӗрсе хурсан та пӑсмастчӗ. Выльӑх пӑхас 
х у й х ӑ ҫук-ха ун паян—пиччӗшён черечӗ. Тусӗ патне ка-
ҫёччӗ Хветут урам урлӑ — сивӗрен хӑрать. Тӳрех сӑмсин-
чен ярса илет ӑна хӗл мучи. Сӑхманӗ те ала пекех ав. 

—«Мул-кач . . . хӑ-рах... хӗл-хине тӑ-рат-рӗ»^—илтснсе 
каять пиччӗшён сасси. 

— « Х ӑ л х и н е » мар-и?—тӳрлетме пахать Хветут. 

— Ак ҫакна-и?—пиччӗшӗ Хветута хӑлхинчен ш ӑ т ӑ р ! 
парать.—Пӗлмеҫҫӗ пуль сансӑр. Кёнекере ҫапла ҫырнӑ. 
«Хӗлхине» тенӗ,—кӗнекерине юриех пӑсса вулать Мику-
лай. 

Ёҫне тирпейлесе пӗтерсен, Хветут сентре ҫине 
хӑпарса выртать. Ҫилленмест вӑл пиччӗшне. Пысӑкки-
сем хӑйсем ҫавӑн пек вӗсем. Пурин те аллисем ҫӳлте. 
Уссен ак Хветут та ҫапӑҫма тытӑнать пуль-ха. Ҫитменне 
айвантарах вӑл. (Мӑннисем ҫапла калаҫҫӗ ӑна) . Айвана 
кам ӳркенмест—ҫавӑ кӳрентерет. 

Ашшӗпе амӑшӗ пирки шухӑшлать Хветут. Ҫӗрле 
таврӑнма пулнӑччӗ вӗсем. Кучченеҫ парса ярать ӗнтӗ ун 
валли аппӑшӗ. Халь ҫывӑрса илет те ак Хветут—ҫӗрле 
куҫ хупмасӑр кӗтсе ларать. 

Анчах ыйхи ҫук та ҫук у н . Кӑштах шухӑшласаи, мён-
шӗн ыйхӑ килменнине те тавҫӑрса илет ача. Пиччӗшӗ 
кӗнеке вуланине итлесе выртать-мӗн вӑл. Микулай пӳр-
нипе йӗрлесе пырса кӗнеке вуласа ларать, Хветут ӑна 
курса пырать. Курса ҫеҫ те мар-ха, вал х а й те ҫавӑнта. 
Кёнекере ҫырса кӑтартнӑ ҫёрте. 

У й варринчи хёллехи нас. Таҫта канма т у х н ӑ тиевлё 
лавсем. Л а ш а тулхӑрни, ҫуна ӳречисем ҫӑтӑртатни ил
тёнет. Ҫул хёрринче куян ларать. Вал лавсем иртсе пё-
тессе кётет. Куян пуҫё тёлёнче сивё пас тӑрать, ун витёр 
пысӑк ҫутӑ ҫӑлтӑрсем курӑнаҫҫё. Хветут ёнсине хыҫалти 
лаша сывлӑ1шӗ кӑтӑклать пек. 

Ача тӳрленсе ларма хӑтланать те, маччана лексе, хӑй 
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ӑҫтйне аса илет. Тёлёнет вал. Мён чёртсе таратрё ун 
пиччёшё вуланине? 

Хветут сентре ҫинчен урайне анма тытӑнать. Микулая 
вулама чарас мар тесе, хуллен анать. Ҫӗрте те вал пич
чёшё ҫумне мар, алӑк патёнчи кравать сине ларать, 
пиччёшё еннелле мар, шӑпар шӑтӑкнелле пахать. 

Ш ӑ л л ӗ мён тума аннине Микулай ӑнланмасть. Вула
ма чарӑнать те вал Хветутран ыйтать: 

— Сана мён кирлё? 

— М а н а - и ? — т е т лешё, ним калама аптраса. —Темен. . . 

— Вуланине итлесшён эс. Ҫапла-и? Кала тӳррипе. 

— Ҫапла. 

— Эппин, акӑ мён. Малтан эс маншӑн карта хырса 
кёрен. Вара курӑнать унта. 

— Эсё унччем вуламӑн-и? 

— А н xalpa, вуламастӑп. 

Хветут васкаса амӑшён кив кӑҫатне, хӑйён сӑхманне, 
ҫиелтен ашшён кёрёк лӑстӑкне тӑхӑнать те картишне 
вирхёнсе тухать . Ёҫ пётерсе ксрсеи вӑл алак патёнче 
кёпе вёҫҫёнех курӑнса каять. Тумтиррисем хӑшё кӑмака 
ҫине, хӑшё урайне ыткӑнаҫҫё. 

— Тумтиррӳне пуҫтарса ҫак. 
Хветут сӑхманёпе кёрёкне илсе алӑк патёнчи ҫекёле 

ҫакать. Алсишне кӑмака шӑ'тӑкне чикет. Ҫёлёкне тӑхӑ. 
нать те хӑюллӑнах пиччёш ҫумне пырса ларать. 

— Вула малалла. 

— Сан ҫӳҫсёр юлас килет-им?—тет Микулай , Хветут 

пуҫёнчи ҫӗлӗке хывса. — Юрамасть пӳртре ҫӗлёкпе. 

Х ӑ й такӑнса вуланине пӗлнипех васкамасть пулас Ми
кулай. Юлашкинчен пурпёрех кёнекине тытма тивет. 
Каллех сӑмахсене ваклама тытӑнать вал. Хветут пуҫён-
че пётёмёшле картина пулса пырать. 

... Обоз иртсе пётсен, куян ҫул урла каҫать те майё
пен анкартинелле лӑнкӑштатать. Обозри усал анчӑк 
куяна курнӑ-мён, пёрех вёрсе ярать те ун хыҫҫӑн ыткӑ-
нать. Куян кёртсем ҫийёпе чупать, ана чӑтать кӗрт. 
Йытӑ юр ӑшне путать те чарӑнать. Унран тӑрӑхланӑ 
пек, куян та чарӑнать. Кӑштах ларса тутине сиктерке-
лет, шӑршласа пахать те кайӑк (Хветутсен енче куяна 
кайӑк та теҫҫё) хуллен анкартинелле сулӑнать. Сара 
ҫёрте калча ҫинче икё куяна тёл пулать вал. Лешсем 
выля-выля сисе ҫӳреҫҫё. Пирён куян та юлташёсемпе 
вылякалать, шан юра чавса, калча ҫиет. Ялта пёр сас-
чёв те ҫук-мён, х ӑ й ҫутисене те сӳнтерсе пётернё. Таҫта 
пёр ача макӑрни, сивёпе пӳрт пӗрени шартлатса ҫурӑл-
ни ҫеҫ илтёнет... 

Хветут тёлёнсе хытса каять. Мёнле пурте ҫав тери 
ёненмелле, куса курӑнмалла! Чёрипе туять а ч а — й ӑ л т а х 
ҫапла вал. Нимле те урӑхла мар, ш ӑ п кӑна ҫапла. 

— Х ӑ ш тёлте в ^ л — п ӳ р т пёрени ҫурӑлни?—тесе , Хве
тут кёнеке сине тинкерсе пахать. 

Микулай та тёлёнет. 

— Мёнле пӳрт пёрени? Ак тата cauiiajia. ' 
— Ара, хӑв вуларӑн-ҫке? 

— Кёнекерех пуль, эппин. Эп ӑҫтан пёлем. 
— Куянне тытса курам-и, пичче? 

— Хаш куянне тата? Ун хӳри кёске, тыттармасть вал. 
— Кёнекине кӑтартмастӑн та.. . 
— Ана тытма малтан аллуна ҫумалла-ха. 
Хветут йӑпӑр-япӑр аллине ҫуса пырать. 

— Халь юрать-и? 
— йӳтеТмёш эс, ача мар. M e ! — т е с е , Хветута хупнӑ 

кёнекин пёр кётессине тыттарса кӑтартать Микулай. 
Кёнекен пёр хёррине ҫе^ тӗксе пӑхнипе Хветутӑн ци 

ӑшё канмасть, ни кёнекин вӑрттӑнлӑхне пёлмест вӑл. 
Лӑпланма мар, тата ытларах хускалса каять кӑна. 

— Пичче тетёп, тепёр х у т вуласа пар-ха ёнтё? 
— Халь анчах вуласа пётертём-ҫке. Унта у р ӑ х халап-

сем те пур. 
— Халап мар вал, чӑн пулни. Эсё ҫакнах тепре вула. 

Паҫӑр тӑнламарӑм эпё. 
— Xalnxacap пупшӑн икё х у т чан ҫапмаҫҫё. 

— Вуласа кӑтарт ёнтё? 
— Кай, ан ҫыпӑҫ. Cypaxcdne тухса утӑ антарса пар 

ав. 
— Вёсене эп паҫӑрах апат патам. Ҫинчӗкне те пуҫтар-

са х у т ӑ м . Картине те хыртӑм. Ыран та хырӑп. 
— Хӑвӑк черетӳнче-и? Тӑта кам хыртӑр? Ытла чее-

ҫке эс. Anna кучченеҫне, хӑвӑн тӳпӳне, ҫитерме пулсан, 
вулӑп. 

«Тытман тилӗ тирне сутас-и?»—шухӑшлать Хветут а ш 
шё сӑмахёпе. Анчах пӗлес.итлес килни ҫӗнтерет-ҫёнте-
ретех у н . 

— Ю р а т ь , в у л а , — т е т вӑл татӑклӑн. 
Пиччёшё ҫавна ҫеҫ кӗтнё-мён. Baji Хветута ҫупӑрлать|. 
— А н хӑра, юри каларӑм. Хам пая та сана парӑп. 

Санӑн ӳсмелле-ха. 
Вара каллех ниҫта кайса кӗрейми хёпёртесе те тёлён

се итлесе ларать Хветут. Сасартӑк асамлӑ тёнче уҫӑлчё 
пек ун куҫё умёнче. Кёнекери ытарма сук тёнче. 

М и к у л а й : «Мулкач лупашкана анса шӑтӑк турё, унта 
кутан май кёрсе ларса, хӑлхисене ҫурӑмё сине вырттар-
чё те куҫне хупмасӑрах ҫывӑрса кайрё», тенё тёлте Хве
тут пиччёшне пырса ыталаса илет. 

Хай ҫёрёпе ҫывӑраймасар ирттерет. 
Усере!хпе сак кёнекене тупса илме тёв тавать вал. 

В. И. Ленин вилнё хёл шкула ҫӳреме тытӑнать ача. Ву
лама вёренет. Тупать ҫав кёнекене. Ҫемҫе сӑрӑ хуплаш-
каллӑ ҫеҫ-мён вал. Хучё те чӳпёкленсе ҫеҫ тӑрать. 
Укерчёкёсеие лӑп-лап каскаласа т у н ӑ . 1921 ҫулта Хусан-
та чӑвашла куҫарса кӑларнӑ ӑна. Ҫиеле ҫапла ҫырса ху-
н ӑ : 

Л . Н. Т О Л С Т О Й 

Ачасем валли ҫырнӑ калавсем. 

Хветут ӑна хӑйён чи хитре тӑркӑчёпе улӑштарса илет. 

Чи паха кёнеке тесе упрать. 


