


Çăлтăрсем чăмаççĕ сассăр 
Яр çурса кĕрхи çĕре. 
Асăрхатпăр та калатпăр: 
М анăн çăлтăр тÿпере!
Ачаран çакна тăнланă, 
Ш ухăш а вăл ÿкерет:
Кам малтан тупса каланă — 
М анăн çăлтăр тÿпере?.. 
Пурнăçа ытараймасăр 
Ĕмĕтпе тапан чĕре 
Каласа хăварнă, ахăр:
М анăн çăлтăр тÿпере.
Çавăн пек халăхăма эп,
Тем пулсан та тĕнчере, 
Ĕненмесĕр пултараймăп: 
М анăн çăлтăр тÿпере!

Петĕр Х усанкай , 
Чăваш  халăх поэчĕ
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Кĕнекене чăваш халăх мифĕсемпе 
халапĕсем, юмахĕсем тăрăх хатĕрленĕ. 
Маларах çак материала тĕпе хурса 
вырăсля "Мпр нашпх предков", чăваш- 
ла "Чăваш тĕнчи" ятлă анимациллĕ 
фильмсем тухнăччĕ. Кĕнеке "Тĕнче ты- 
тăмĕ", "Хĕвел", "Пултарни", "Уçăмсăр- 
ри", "Асамли", "Паттăрлăх", "Кулленхи", 
"Этем ĕмĕрĕ" тата "'Пурнăç иĕрки" пай- 
сенчен тăрать. Унта тĕнче мĕнле пуç- 
ланса, вăпланса пырса паянхи пурнăçа 
çитиччен аталаннине кĕскен сăнласа кă- 
тартнă. Чăваш тĕнчи питех те аслă та 
пуян. Вăл çутçанталăк пулăмĕсене, тем 
тĕрлĕ пĕлтерĕше хăй евĕрлĕ расна ăнлан- 
тарать, хаклать. Тĕнче шайĕпе илсен, 
çакă вăл эпир мĕн авалах ăслăлăхра 
пысăк çитĕнÿсем тунине, çÿллĕ шайри 
культурăллă халăх иккенне ĕнентерет.

Укерчĕкĕсем авторăн. Интернетра 
тткизаШг (ютуб) каналра видеофильм- 
сен кĕске сыпăкĕсене курма пулать.

Чăваш культурине вĕренекен шкул 
ачисем, студент-филологсем тата чă- 
вашлăхпа интересленекен ытти вула- 
кннсем валли.



ТĔНЧЕ ТЫ ТД М

Авалхи чăвашсен мифĕсемпе 
юмахĕсенче тĕнче виçĕ хутран -  
çÿлти тĕнчерен, эпир пурăнакан 
тĕнчерен тата леш (аялти) тĕнче- 
рен -  тăрать тесе каланисем 
пур. Çÿлти тĕнчепе леш тĕнче 
хăйсем тата виçшер сийрен 
тăраççĕ имĕш. Пурĕ пĕтĕмпе çичĕ 
сий пулать.

Çĕр çинче нумай-нумай тĕрлĕ 
халăх пурăнать. Чăвашсем ха- 
мăр тĕнчери çĕр кăвапинче, вар- 
ринче пурăнатпăр тесе ĕненнĕ. 
Кăвак тÿпене çĕр варринче ама 
йывăç (тĕнче йывăççи), тĕнчемĕрĕн 
кашни тăватă енчен ылтăн, кĕмĕл, 
пăхăр тата чул юпасем тĕревле- 
се тăраççĕ тенĕ. Кашни юпа 
тăрринче йăва, йăвара виçшер 
çăмарта, вĕсен çинче пĕрер кă- 
вакал ларать.



Çут тĕнчен чи çÿлти сийĕнче Аслати пурă- 
нать. Вăл аслă тĕнчере мĕн пулса ирпгнине пĕтĕмпех 
пĕлсе, пăхса тăрать: çирĕпленнĕ йĕркене никам та 
пăсмасть-и, килĕшÿсĕр хăтланмасть-и; унашкалли 
пулсан çийĕнчех тÿрлетет. Çилленсессĕн Аслати 
кĕмсĕртетме пуçлать, айăплисене çиçĕмпе çунта- 
рать, тенĕ çынсем. Чарусăр арçурисене тĕрлĕ 
айăпсемшĕн Аçа çапса пĕтернĕ те ĕнтĕ. Юр, пăр, 
çумăрсене çĕр çине Аслати ярать. Вĕсене анлă 
Çĕр-аннемĕрĕн кăкăрĕ тăрăх варкăш е ашкăнма 
юратакан çил ачисем салатаççĕ. Ç1Ш çемйинче 
çил ашшĕпе амăшĕ тата çил ачисем пурăнаççĕ.

Пирĕн тĕнчене килме хатĕрленекен чунсем 
тĕнчен çÿлти сийĕнче тăраççĕ. Вĕсем ача пулса



çут тĕнчене çуралнă çĕре Пÿлĕхçĕ пырать. Тин 
çуралнă этемĕн çамки çине вăл унăн шăпине 
çырса хурать, ун ячĕпе тÿпере çĕнĕ çăлтăр çутать. 
Этем вилсен тÿпере унăн ячĕпе çутнă çăлтăр та 
ÿкет, теççĕ. Çавăнпа та тÿперен çăлтăр ÿкнине 
курсан чăвашсем: "Манăн çăлтăр çÿлти тÿпере!" -  
теççĕ. Вилнĕ çыннăн çылăхсăр чунĕ çип пек 
ансăр кĕперпе Асмат кĕперĕ çине каçать те 
тĕнчен çÿлти сийне каялла хăпарса каять. Çылăхлă 
чун кĕпер урлă каçаймасăр тамăка ÿкет.

Темлерен Шывпа Вут тавлашса кайнă. Каш- 
ниех хăйне тепринчен вăйлăрах, аслăрах тесе 
шутланă. Анчах та çакна теприне кăтаргса 
ĕнентермелле-çке-ха. Иккĕшĕ халиччен пулман 
хаярлăхпа тытăçма пуçлаççĕ. Пĕр кун, икĕ кун, 
виçĕ кун хирĕçеççĕ. Никамăн та парăнас кил- 
мест. Çак хушăра тавралăха ним латти çук 
аркатса пĕтереççĕ. Акă Вут халне çухатать те 
чакма пуçлать. Унтан тарса ÿкет, чул ăшне 
кĕрсе пытанать. Халĕ те, унтанпа темĕн чухлĕ 
вăхăт иртнĕ пулин те, чулпа чула шаккасан 
çулăм сирпĕнет. Ку вăл шăпах сивĕ чул ăшĕнчен 
чăлт-чалт вут тухать.

Çĕр чăмăрне тинĕс-океан хупăрласа тăрать. 
Çĕрĕн кашни тăватă кĕтессинче пирĕн тĕнчене 
тĕрлĕ усал-тĕселтен хăватлă та асамлă паттăрсем 
сыхлаççĕ тесе ĕненнĕ чăвашсем.

Çĕр çинчи мĕнпур чĕрчун Пихампара пă- 
хăнса тăрать. Енчен те кама та пулин тискер



кайăк тапăнас-тăвас пулсан: "Пихампар, хăвăн 
йыттуна хăв чар!" -  темелле. Вара пысăк шурă 
кашкăр килсе тухать те тапăнакан усал-тĕселе 
хăваласа ярать.

Кашни килтех Хĕртсурт пулать. Вăл пÿрт 
стени ăшĕнче пурăнать тесе шутлаççĕ. Çемьери- 
ссм пурте çывăрса кайсан, Хĕртсурт урай варри- 
не тухса çăм арласа ларать. Çакна кам та 
пулин курас пулсан, ăна чăрмангармалла мар. 
Вара унăн ĕçĕ кал-кал пулать. Килте Хĕртсурт 
пулмасан лайăх мар, телей пулмасть. Çемье пĕр 
хваттертен тепĕр хваттере куçнă чухне чăваш- 
сем: "Хĕртсурт, атя пирĕнпе çĕнĕ çĕрте пĕрле 
пурăнма!" -  тесе чĕнеççĕ.

Хĕртсурт кăмăлне кайсан картари выльăх- 
чĕрлĕх ăратлă пулать. Вăл хăй килĕштернĕ ла- 
шан çилхине çивĕтлесе ярать.

Çемьере ытлашши шавлă, хирĕçсе те харкаш- 
са пурăннине чăтаймасть Хĕртсурт. Вăл унаш- 
кал çуртран пăрахса каять.

Аялти тĕнчере акăш-макăш хаяр вут çунса 
тăрать. Çав çулăм çинче тăхăр хуран, хуранĕ- 
сенче çылăхлă çынсен чунĕсем нуша кураççĕ. 
Çĕр çинче çĕр хăвăлĕсем е шăтăксем пур. Аялти 
тĕнченех çитекеннине какăр теççĕ. Хăватлă пат- 
тăрсем ун тăрăх леш тĕнчене анса хăйсен савнă 
çыннисене, çывăх тусĕсемпе тăванĕсеие тамăкран 
хăтарма пултараççĕ.



Хĕвелĕн икĕ арăм: Ирхн Шуçăмпа Каçхи Шуçăм. 
Ир пулсан Хĕвел Ирхи Шуçăмран уйрăлса каять 
те яра кун тăршшĕпе Каçхи Шуçăм патнелле 
сулăнать. Çак икĕ мăшăрĕнчен унăн ачасем: 
Этем ятлă ывăл тата Сывлăм ятлă хĕр пур. 
Этемпе Сывлăм пĕррехинче Çĕр чăмăрĕ çинче тĕл 
пулнă та, пĕр-пĕрне юратса çемье чăмăртанă. 
Халь пурăнакан этемсем çав мăшăрăн тăхăмĕсем.

Хĕвел вăл çав тери капмар та аслă. Ирсерен 
ăна Çĕр çумĕнчен хăпса кайса тÿпене çĕкленме 
питех те йывăр пулнă. Çавăнпа та Хĕвеле 
хăпарма, каçсерен Çĕр çине анма этемсем иу- 
лăшнă. Çак самантсенче хăй епле халсăр пулни- 
не пĕчĕк ачасем курсан çав тери именнĕ вăл. 
Курчĕç пулсан вара -  хĕвел аванмарланса пĕлĕтсем 
хыçне пытаннă. Апла ан пултăр тесе çынсем 
хăйсен ачисене ирхине Хĕвел тÿпене хăпармасăр 
вăратман. Çапла вара Хĕвел кунĕпех тÿпере йăл- 
йăл çиçсе çÿренĕ, унăн Çĕр çине анасси те 
килмен. Хĕвеле пулăшнă чухне ăна -  вараланас- 
ран -  çара алăпа тытма юраман, уншăн ятарла- 
са тĕрлесе хатĕрленĕ алшăллисемпе усă курнă.

Пĕтĕм тĕнчене çутатса тата ăшăтса ывăннă 
Хĕвел çĕр çине ансан асамлă кÿлĕре çăвăнса 
тасалнă, тепĕр кун валли вăй пухнă.



Ĕмĕрсен пуçламăшĕнче çак тĕнчене виçĕ хĕвел 
çутатса тăнă. Нихăçан та каç пулман, сивĕ 
аптратман, усал-тĕселсем хăйсен киревсĕр ĕçĕсене 
тăвайман. Пĕрмай çурхи евĕрлĕ ырă çанталăк 
тăнă. Анчах та айван çынсем тупăннă, эсрел- 
хаярсем вĕрентнипе вĕсем виççĕшĕнчен икĕ хĕве- 
ле тытнă та çапса çĕмĕрнĕ. Пин те пин вĕтĕ-вĕтĕ 
пайсене вакланнă пĕр хĕвелтен çăлтăрсем, теп- 
ринчен уйăх пулса кайнă. Вĕсем малтанхи пек 
хĕртсе ăшăтма та, çутатма та пултарайман. 
Çавăнпах ĕнтĕ пирĕн тĕнчере каç пулма пуç- 
ланă. Сивĕ те хаяр хĕл ларасси те çакăн хыççăн 
пуçланса кайнă.



Мĕн чухлĕ терт. асап кÿмен пулĕ вăл çĕр 
пптне. Ăçта чĕрĕ япала курнă, ăна шăнтса 
лартнă. Кам хăйне хирĕç тăма хăйнă, ăна тĕп 
тунă. Нумай вăхăт çапла иртĕхнĕ хĕл. Анчах 
хăватлă вăй тупăннă. Ку вăл -  илемлĕ, ăслă та 
ырă кăмăллă Хĕвел. Йывăр кĕрешÿре вăл хĕле 
çĕнтерсе хăваласа янă, шăнса ларнă кашни чĕрĕ 
япалана вăратнă, каялла тавăрнă. Çынсене Хĕвел 
юрату парнеленĕ. Çакăн хыççăн вĕсем, Хĕвел ырă 
пулнăран, çĕр çине ырлăх килчĕ теме пуçланă.

Чăвашсем: "Хĕвеле хирĕç нимĕнле усал сăмах 
та калама юрамасть, Хĕвел эпир мĕн тунине 
пурне те курать, мĕн каланине пурне те илтет, 
унран нимĕн те пытарма май çук", -  теççĕ. 
Çавăнпа та тупа тунă чухне яланах Хĕвеле 
асăнаççĕ.

Улăп пĕррехинче канма выртнă, çывăрсах кайнă. 
Шуйттан çурисем пынă та унран мăшкăллама 
шутланă. Вăл вăхăтсенче хĕвелпе уйăх çĕр çийĕ 
çинчен инçе мар çÿренĕ. Чарусăр шуйттан çури- 
сем вĕсене тытса хĕвелпе Улăпăн аллине пĕçертнĕ, 
уйăхпа урине шăнтнă. Вăранса кайнă Улăп 
хĕвеле пĕр енне, уйăха тепĕр енне вăркăнтарса 
янă. Çавăнтанпа хăвелпе уйăх çĕр пичĕ çинчен 
питĕ аякра, ĕнтĕ текех çĕр çине анмаççĕ.



Этеме Турă хăй сăнарлă, хăй евĕрлех тума 
пултарнă. Ăна чун кĕртмелли çеç юлнă. Вăл 
этеме сыхлама йытта хушса хăварать те чун 
илме Çÿлти тĕнчене хăпарать. Турă кайрĕ çеç, 
усал-тĕсел çитсе те тăчĕ, тет. Çепĕç сăмахсем 
каласа йыттăн пуçне çавăрма пултарчĕ: хĕлле- 
хи сивĕсенчен упранма ăшă кĕрĕк, çав тери 
тутлă шăмă пама пулчĕ, тет. Йытă, шăпах 
усалран асăрханмаллине манса. усала этем 
патне пĕр самантлăха çеç пырса пăхма ирĕк 
пачĕ, тет. Усалĕ пычĕ те этеме веçех сурса- 
вараласа пĕтерчĕ. тет.

Таврăнсан Турă курать: этеме юрăхсăра кă- 
ларнă. Анчах та вăл этеме çĕнĕрен пултармарĕ, 
тÿнтер туса тавăрчĕ те чун вĕрсе кĕртрĕ, тет. 
Çавăнпа этем ăш-чиккийĕ сурчăк-сĕлекеллĕ, тет.

Çĕр çинчи пĕтĕм чĕрĕ чун валли Турă музы- 
ка ярса панă. Кĕвĕ-çемĕн хакне чи малтан этем 
сисет. Çак тĕлĕнтермĕш гиггех те унăн кăмăлне 
кайнă иккен. Вăл чăрсăрланса пĕтĕм музыкăна 
хăйне тытса илме тĕв тунă: "Манăн, йăлтах 
манăн, никама та памастăп!" -  генĕ. Айккине- 
рех вĕçсе ÿкнипе этем ытамне кĕмен кĕвĕсене çеç 
кайăксем хăйсене илме пултарчĕç, тет. Телей



валеçнĕ çĕре каярах юлса çигнĕ ытти чĕрчунсем 
кĕвĕ-çемĕсĕрех тăрса юлчĕç, тет.

Пурăнма ытла кичем ан пултăр тесе, çÿлти 
тĕнчерен çĕр çинчи пĕтĕм чĕрĕ чун валли пепке 
антарса пачĕ, тет, Турă. Хăйне пăру парсан, ĕне 
ăна тÿрех ĕмĕртме пикеннĕ. Йытă хăйĕн парнине 
хÿтĕрех, вăрттăн вырăна илсе кайса пытарнă.

Çÿлтен анакан парне ÿксе ан амантăрччĕ 
тесе, хĕрарăм саппунне сарса пепкене тытма 
хатĕрленнĕ. Хăйне шанманни Турра килĕшмен. 
Вара вăл йытта икĕ эрнерен çеç курма пуçлакан 
суккăр çура сунать. Этеме çулталăк хушши алă 
çинчен антармасăр йăтса çÿреме утма пĕлмен 
пепке парать.



Тĕрлĕ киревсĕр ĕçсемшĕн Турă хăйĕн шăллĕне, 
е теиĕр калавĕнче Усал ятлă пирĕштие, аялти 
тĕнчене хăваласа антарса ярать. Лешĕ: "Патак 
лартмалăх та пулин çĕр парччĕ", -  тесе çĕр 
лаптăкĕ ыйтса илет. Ырă кăмăлне пула Турă ăна 
мĕн ыйтнине парать. Çакăнпа усă курса Усал 
хăш чухне леш тĕнчерен патакгта шăтăк шăтарать 
те пирĕн тĕнчене килсе сăтăрла ĕçсем туса çÿрет.

Авалхи тĕнчере тĕрлĕрен усал-тĕселсем, хаяр 
эсреметсем нумай пулнă. Çавăнпа та айванрах- 
хисемпе вăйсăртараххисене, кирлĕ пулсан хăвна 
та, хÿтĕлеме хатĕр пулмалла.

Арçурисем вăрманта пурăннă. Вĕсем хăйсем 
çине алă хунă е вĕлернĕ çынсенчен пулса кайнă. 
Вăрманта пĕр-пĕр çынна курсан арçури унран 
"каття" ыйтнă. Çыннин "катгя" пулмасан, вăл 
унăн шăлне кăларса илнĕ. Арçури кăтăклама 
юратать, ахăлтатса кулсах вăл çынна кăтăкласа 
та вĕлерме пултарать, гет.

Ăнсăртран çул çинче арçурие курсан "Тăвал- 
ла!" тесе каламалла. Шыв хĕрринче тĕл пулсан, 
ăна аташтарас шутпа, хăв ăçталла утнине кура, 
"Шыва хирĕç" е "Шыва май" темелле. Вара вăл 
юлса-юлса пырать те хăваласа çитеймест. Халĕ 
арçурисем çук, вĕсене пурне те Аçа çапса пĕтернĕ.



Йÿтесе кайнă карчăк вупăр пулса тăма пул- 
тарать, тет. Вăл уйăха çиме те вăй çитереет 
иккен. Уйăха вупăр тапăннине сиссен чÿрече 
ани çине кĕл сапмалла е икĕ йÿплĕ пилеш 
тураттине икĕ пая пайламалла. Вара вупăр 
уйăха нимĕн те тăваймасть, тет.

Хăшĕ-пĕри теприсен ирĕкне пусмăрлама, хăйĕн 
кăмăлне пăхăнтарма юратать. Вăл хăйĕн влаçĕ- 
пе киленет, каппайланать, анчах та кайран 
çакăншăн питĕ пысăк нуша курать. Ватăлса 
çитсе чĕрĕллех çĕрме пуçласан та вилме пулта- 
раймасть вăл. Канлĕх тупса çĕре кĕрес тесен 
унăн хăй мĕн пĕлни-пултарнине пĕр-пĕр çамрă- 
ка вĕрентсе хăвармалла, тет.



Пĕр чаплă патшан виçĕ чипер хĕрĕ кашни 
каç асамлă кÿлĕ хĕррине илемлĕ кайăксем пулса 
тăрса шыва кĕме вĕçсе килнĕ. Çаксене пĕррехин- 
че пĕр çивĕч куçлă каччă асăрхать. Меллĕ са- 
мант тупса ггĕр мăшăр çунагне нытарса хурать.

Пикесем шывра ишсе-выляса тăраннă та, 
каллех кайăк пулса тăрса килне вĕçсе кайнă. 
Кĕçĕнни те кайĕччĕ, анчах ниепле те çунаттисе- 
не тупаймасть. Тем самантран хайхи ăнланать:



унăн çунаттисене такам вăрланă! Вара вăл куç- 
çуль витĕр çапла калать: "Тавăрса парсамччĕ 
çунатăмсене. Енчен те эсĕ аслă çын пулсан -  
сана пичче е аппа тесе чĕнĕп. Манран кĕçĕнрех 
пулсан -  шăллăм е йăмăкăм тесе калăп. Хампа 
пĕр тантăш пулсан -  тусăм е мăшăрăм пулăн. 
Тархасшăн, тухсам ман ума...". Тавçăруллă каччă 
хĕр патне тухать те, вĕсем иккĕн пĕрле патша 
патне каяççĕ пил илме.

Çăлкуç хуçи
Çăлкуçсене чăвашсем таса та тирпейлĕ пăхса 

тăнă. Çулталăкра пĕрре -  ват çынсен йăли- 
йĕркине пăхăнса -  вутпа тасатнă, парне панă. 
Çуралас ача чунĕ çăлкуç урлă килет, тенĕ чă- 
вашсем. Çавăнпа та туй хыççăн тепĕр кунне 
ирех çĕнĕ çын çăлкуç патне шыв ăсма кайнă. 
Унăн витрине пулас ачан чунĕ шăмпăлт! тусах 
кĕрсе ÿкет, тет. Çапла майпа вăл çĕнĕрен чăмăр- 
таннă çемьене килнĕ.

Вутăш
Çурçĕр çитсен шыва кĕме тăрăшмалла мар. 

Мĕншĕн тесен вăл вăхăтра вутăшсем шыва кĕрсе 
киленеççĕ. Кам та кам асăрханусăр -  вĕсене 
шыва сĕтĕрсе кĕме те пултараççĕ. Вутăшсене 
никам та курмалла мар. Енчен те кам та пулин 
курас пулсан, вĕсен йышĕ çĕнĕреи путакансен 
шучĕпе ÿсет. Вутăшсем шутсăр нумайăн пулмал- 
ла пек. Анчах вĕсене ирхине хĕвел питне хĕртĕнме 
выртсан кашкăрсем тытса çиеççĕ, тет. Янкăр уяр



çанталăкра вĕсем улах вырăнсенче ылтăн турапа 
çÿçне тураса ларма кăмăллаççĕ. Хăш чухне çавăнтах 
тĕлĕрсе каяççĕ. Систермесĕр пырса мăйĕнчен хĕрес 
çакса ярсан Вутăш шыва каялла кĕрсе пытанай- 
масть имĕш. Хĕресне хывса илме йăлăнсан, çав 
вăхăтра мĕн ыйтан, çавна парать, тет.

Алпастă
Алпастă вăл вăрăм çÿçлĕ, çĕре çитиччен тă- 

сăлакан тăватă кăкăрлăскер, тет. Пĕррехинче 
вăрманти сукмак хĕрринчи йывăç туратти çинче 
Алпастă ларнине курнă пĕр çын. Вăл çаврăнса 
кайма ÿркенсе малалла сукмакпах Алпастă ум- 
ĕпе иртме шутланă. Лешĕ кăна питĕ хытă хĕнесе 
пĕтернĕ. Çынни аран çех килне çитейнĕ. Шăм- 
ми-шакки кăн-кăвак, тет. Вара вăл темиçе кун 
та пурăнаймарĕ, вилчĕ, тет.

Алпастă алă ачисене сăтăр тăвать. Вĕсене 
амăшĕ пĕччен хăварасса кĕтсе çеç тăрать. Унаш- 
калли тĕл пулсан ăна хăй кăкăрне парса 
ĕмĕртет, вара ача хĕне каять, тет. Алпастă 
сиен ан кÿрейтĕр тесен пуçелĕкне пĕр-пĕр тимĕр 
япала (çĕçĕ е хачă) хума хушаççĕ. Хĕрарăмсене 
хĕрĕх чĕрнеллĕ чухне кĕпе арки çине йĕп тирсе 
çÿреме сĕнеççĕ.

Вĕреçĕлен
Вĕ}̂ еçĕлен вăл качча каймасăр вăртгăн çуратнă, 

анчах çынсенчен намăс пулнипе амăшĕ вĕлернĕ 
ачаран пулать, тет. Вĕреçĕлен пулса тăрсан çав- 
скер хăйне çуратнă хĕрарăм натне пырса ăна



хĕне ярса вĕлерет, тет. Вăл кирек кам евĕрлĕ те 
пулса, арçын патне хĕр пек, хĕрарăм патне ар 
пек пулса пырать. Çурта мăрьерен кĕрет, тет. 
Кил хуçисем вĕсем патне вĕреçĕлен иленнине 
сиссен пÿрте сысна илсе кĕме хушаççĕ. Сысни 
вĕреçĕлен çывхарнине питĕ лайăх туйса çухăрма 
пуçлать. Хăйне сиснине ăнланнă вĕреçĕлен кă- 
пăр-капăр тухса тарать. Çапла виçĕ хутчен 
пулсан вăл ку çурта килме пăрахать, тет. Вĕре- 
çĕленĕн пуçĕ çыннăнни евĕрлех, çÿçĕ лапсăркка 
милĕк пек, чăх уриллĕ, çунатлă-хÿреллĕ тет. 
Вĕçнĕ чухне вут-хĕм сапса пыракан çĕлен пек 
курăнать, тет.

Çавраçил
Авал чăвашсем Çиле Турă вырăнне хурса 

хисепленĕ. Çил-тăвăл кăларакан пĕлĕте Турă 
тĕнчен çиччĕмĕш сийĕнче вырнаçтарнă пулать. 
Çил йышĕ тĕнче хĕрринче, сăрт-ту леш енче 
пурăнать, тенĕ. Çав сăрт-ту витĕр тухса çÿреме 
пĕчĕкçĕ шăтăк пур иккен. Çавăнтан çĕр çине е 
лăпкă çил, е хаяр çил вĕçсе тухса каять, тет. 
Чылай вăхăт çумăр çумасăр тăрсан усалсем 
питĕ асма пуçлаççĕ, тет. Уяр çанталăкра вĕсем 
туй тăваççĕ, тет, хĕр парса хĕр илеççĕ, тет. 
Вĕсем Çавраçилпе пÿкле вилнĕ, хăй çине алă 
хунă, çын патне каяççĕ, тет.

Çавраçил варринче хаяр кăмăллă çын пур. 
тет. Çавраçил гухсан ун çине çĕçĕпе пемелле, 
вара çавраçил çухалать, тет.



Ч ике-старик
Чылай чăваш юмахĕсеиче çÿллĕшĕ чике 

тăршшĕ, вăрăм сухаллă старик тĕл пулать. Унăн 
сухалĕ ахаль-махаль çăм пĕрчисем мар, асамлă- 
хăватлă сухал. Сухал вăйĕпе усă курса чăрсăр 
чике старик ыттисене пăхăнтарма юратать. Ăна 
чăннипех те хăватлă иаттăрсем çеç çĕнтерме 
пултараççĕ. Сухалне тăпăлтарсан вăл хăйĕн çĕр 
айĕнчи тĕнчине тарса каять.

Уйăх çинчи хĕр
Сăнаса тинкерсен, уйăх çинче кĕвентепе шыв 

витрисем çакнă хĕр-пикене асăрхама пулать. 
Ăçтан тупăннă-ши вăл унта. Халапĕ вара çап- 
ларах. Пурăннă, те!', сĕмсĕр хĕрарăм килĕнче 
амаçури хĕр. Вăл пĕр ырă кун та курман, ăшă 
сăмах, мухтаса е йăпатса каланине илтмен. 
Апла пулин те, çак хĕр курса ытармалла мар 
илемлĕ, кирек кам та ăмсанмалла чинер пике 
пулса ÿснĕ. Амаçури амăшне вара çакă пушшех 
те вĕчĕрхентернĕ, тарăхтарнă. Çапла пĕрре питĕ 
тĕттĕм каç вăл ял хĕрринчи çăлкуç патне шыв 
илме ярать хĕре. Нимĕн те тума çук, каясах 
пулать, унсăрăн та кăшласа çисе яманни çеç 
амаçурийĕ. Анчах та çăл кутĕнче кама та пулин 
çаратса пулмĕ-и тесе яла килнĕ хурахсем тапă- 
наççĕ хĕре. Ял хĕрринчи çырмана кам пулăшма 
килтĕр-ха тăлăха сĕм тĕттĕм каç? Вилĕм çитрĕ- 
шим? Çак вăхăтра ним кĕтмен çĕртен тулли 
уйăх курăнса каять. Урăх нимĕнле çăлăнăç курма- 
сăр, хĕр уйăха хăй патне илме ыйтса йăлăнать.



Ытла та хĕрхеннĕрен уйăх ăна кĕвенти-витри 
мĕнĕпех хăй патне туртеа илет. Çав хĕре курат- 
пăр та ĕнтĕ халĕ уйăх çинче.

Асамат кĕперĕ
Асамат кĕперрнне чăвашсем Сĕрен, Сĕрем, 

Сарамат, Сĕвек кĕперри теççĕ. Асамаг çырмасен- 
чен шыв илет те Çĕр çине çумăр туса сапать. 
Асамат кĕперĕ виçĕ çул курăнмасан аван мар, 
тĕнчене йывăрлăх килет, тенĕ.

Ут çине утланса Асамат кĕперĕ айĕнчен 
тухсан, хĕр ача арçын ачана çаврăнма пулта- 
рать, арçын ача хĕр ача пулса тăма иултарать 
имĕш, халап тăрăх. Авал Раççейре арçын ача- 
сене çеç çĕр угхăрса панă. Пĕрре çапла темиçе 
хĕр çинче те пĕр арçын ача та çук çемьери хĕр 
ача лаша çине утланса Асамат кĕперĕ айĕнчен 
тухма тăрать. Вăл сисмесĕрех çĕрме пуян ани 
çине кĕрсе каять те, уншăн хĕрачан ашшĕн 
явап тытмалла пулать.

Пуç тури -  чăтлăх вăрман
Асамли, тĕлĕнмелли питĕ нумай тĕл пулать 

чăваш халапĕ-юмахĕсенче. Усал-тĕсел хăвалнă 
чухне хулпуççи урлă асамлă пуç тури ывăтсан -  
унăн шăлĕсенчен никам иртейми чăтлăх вăрман 
ÿссе ларать.

Пуç тутри -  аслă шыв
Çавăн пекех усалран пуç тутрине сарса хур- 

са хăтăлма пулать. Ун пек чухне никам ишсе 
каçайми аслă шыв пулса тăрать тутăртан.



Мифсемпе юмахсенчи чăваш паттăрĕсем, ытти 
халăхсен паттăрĕсем пекех, хăватлă та тÿрĕ 
кăмăллă, ăслă та хăюллă. Вĕсем гĕрĕслĕхшĕн 
чунне пама хатĕр, суялăха чăтма пултарай- 
маççĕ, вăйсăррисене те кÿрентерме памаççĕ. 
Паттăрсем мĕн авалтанах пĕтĕм халăх юратă- 
вĕпе хисепне тивĕçнĕ. Анчах хутран-ситрен 
вăйлă та матгур çынсене те пулăшу кирлĕ. Ун 
пек чухне малтанхинчен кая мар тепĕр чаплă 
паттăр çуралать.

Улăп
Пĕррехинче чăвашсене элес-мелес сĕмсĕр Ал- 

тăркуç танăнать. Вăл чăвашсемпе пĕрле вĕсен 
хÿтĕлевçипе тĕрекне Улăпа çĕнтерсе хăйĕн чури 
туса хума ĕмĕтленнĕ. Улăп ним шиксĕрех хă- 
ватлă та хăрушă Алтăркуçа хирĕç вилĕмле çаиă- 
çăва тухать. Акă тытăçу пуçланать. Чăннипех 
те хăватлă паттăрсен вăйне гÿсеймесĕр тавралăх 
ахлатса та чĕгресе çеç тăрать. Ытла та хăрушă 
тытăçура ĕнтĕ кам çĕнтересси те паллă мар. 
Çапах та, меллĕ самант тупса, Улăп Алтăркуçа 
аллисемпе хыттăн кăна ытамласа илет. Çирĕп 
алă пăркăçланине чăтаймасăр Аттăркуç шăршлă 
сывлăшне кăларса ярать те халне пачах çухатать.



Лĕнчĕр-лĕнчĕрлеинĕ сĕмеĕре Улăп вара çичĕ тинĕс 
леш еннех ывăтса ярать.

Пĕр патшалăхра ĕçме юрăхлă шыв пĕртен- 
пĕр кÿлĕре çеç пулнă. Анчах та çав кÿлĕре 
капашсăр пысăк та хăрушă çĕлен пурăннă. Ана 
никам та çĕнтереймен. Шыв илсе кайма çынсене 
чарман-ха вăл, тулĕк уншăн халăхран кашни 
уйăхра таса хĕр пама хушнă. Пăхăнманнисене, 
ыттисем нихăçан та ан хăйччăр тесе, ним шелсĕр 
хыпса çăтнă ирсĕрскер.

Çапла нумай вăхăт иртнĕ-и, сахал-и, çак 
тăрăха никам та курман-пĕлмен пăхаттир килсе 
тухать. Вăл ниме пăхмасăр кÿлĕри шыва ĕçсе 
киленет. Пĕр шикленмесĕрех çыран хĕрринче 
сăнчăрпа кăкарса хунă хĕре ирĕке кăларать. 
Питĕ аякран килсе халран кайнипе-тĕр, çавăн- 
тах выртать те çывăрса каять.

Акă, часах тавралăх теме туйнăн сисчĕвленет. 
Шыв вĕреме кĕнĕ пекех пăкăртатма тытăнать -  
халь-халь çĕлен тухмалла. Пăхаттир ним пулман 
пек çывăрать-ха. Хĕр вăратма пикенет çакна: 
тĕрткелет, хăлхинчен туртать, чĕпĕтет, кăтăклать, 
питĕнчен çупать, чăмăрпа та çапса пăхать. Пă- 
хаттир хăнк та тумасть. Çĕлен шывран тухса та 
çитнĕ ĕнтĕ: "Этемсем те тавçăруллă пулма пĕлеççĕ 
иккен. Пĕрре вырăнне икĕ парне килсе панă!" -  
тет, шутсăр хĕпĕртесе. Çăлăнтăм иккен тесе ĕнен- 
мех пуçланă хĕр пушшех те хурлăхлăрах макăрса 
ярать. Икĕ куçĕнчен куççуль шапăртатать çеç. Пĕр 
вĕри куççуль тумламĕ пăхаттирĕн пит çăмартийĕ



çине ÿкет. Пăхаттир гуххăмрах сиксе тăрагь те: 
"Ан хапсăн, эсремет, пĕрин шăмми те пырна 
ларĕ!" -  тесе çĕлене пĕррех касса пăрахать.

Пăлхар
Пăлхар хули çине хăрушă та вăйлă тăшман 

гапăннă. Вăл хулана çавăрса илнĕ те пĕр вĕçĕмсĕр 
хупăрласа тăнă. Пăлхарсем çирĕп тăнă, чĕнмен 
"хăнасене" çывăха та яман. Вара вăрă-хурахсен 
эшкерĕн ертÿçисем таврари ăсчахсемпе юмăçсене 
пуçтараççĕ те хулана мĕнле çĕнтермеллине ыйтса 
вĕсене пăвăртма тапратаççĕ. Анчах никамран та 
нимĕн те пĕлеймеççĕ. Вара чунсăрскерсем кашни 
вуннăмĕш ăсчаха вĕлерме пуçлаççĕ. Çак шута 
пĕр чаплă юмăçăн ывăлĕ те лекнĕ. Таврари 
паллă юмăç, ывăлне сыхласа хăварас тесе, хă- 
рушă тăшмана пулăшма килĕшет. Юмăç вĕрентнĕ 
пек, çар çыннисем хире тырă сапса тухаççĕ. Ăна 
çиме вĕçсе килнĕ кайăк-кĕшĕке тытса пыраççĕ, 
кирлĕ чухлĕ пуçтарăнсан вĕсен ури çумне кÿкĕрт 
çыхса чĕртеççĕ, ирĕке яраççĕ. Мĕскĕн кайăксен 
çунса каймалла пулнă. Анчах вĕсем хăйсемпе 
пĕрле аслă хулана та вут хыптараççĕ. Пĕр 
харăсах унта га кунта вут тухать, асар-писер 
пушар пуçланать. Сутăнчăклăхиа мĕскĕнлĕхе пула 
чаплă Пăлхар хули тăшман айне пулать.

Вăрçă тухсан яланах вилĕм иртĕхет. Мĕншĕн 
тесен вăрçăра çар çыннисем кăна мар, ним 
айăпсăр ватă-вĕтĕ те шар курать. Вăхăтсăр вилĕм, 
уйрăмах çамрăкла вилни, чăтма çук хуйхăпа 
нуша илсе килеççĕ.



Чылай тĕпчевçĕ асамлă амазонкăсемпе чăваш 
хĕрарăмĕсем хушшинче нумай пĕрпеклĕх кураççĕ. 
Чи курăмлă пĕрпеклĕх вăл -  чăваш хĕрарăмĕсен 
тумĕ амазокăсенни евĕрлĕ пулни. Амазонка сă- 
мах ама çын евĕрлĕ илгĕнет. Чăваш юмахĕсен- 
че йĕкĕт-гшттăрсенчен те вăйлăрах тата харсăр- 
тарах хĕр-паттăрсем тĕл пулаççĕ.

Акă мĕнле сăнланă маттур пикесене Çуйăн 
Хĕветĕрĕ "Улăп" юмахра: "Вăл ĕç пулнă тахçа- 
нах, пĕр пин çул пуль каярах. Чăваш лекнĕ 
чурана. Тăшман хунĕ çав тери пулнă, теççĕ, 
чунилли. Вăл хушнипе Чăвашра арçын ача çурал- 
сан, вăрттăнлăхра иулмасан, йыт апачĕ пулнă, 
тет. Арсем пĕтсе пынă, тет. Çав хăрушă вăхăтра 
çуралнă, тет, пĕр ялта чипер пике Юрекке. Пике 
ÿссе çитсенех чаплă çар пуç пулать, тет. Ун 
çарĕнче хĕр кăна. Кашнин пулнă урхамах. Çав 
çар кĕске вăхăтрах тăшмансене аркатса Вăтам 
çĕр тинĕс хĕррине çулне тăснă анăçа".

Чăваш кĕнекине
хĕрлĕ ĕне çинĕ
Хăйсен патшалăх тытăмне чăвашсем шсĕ гашмĕш 

çулсен варрисем тĕлнелле çухатнă. Вĕсен хăйсен 
çырулăхĕ те, вĕренсе аталанмалли йĕрке те, çĕршыв 
управĕн тытăмĕ те, аталаннă наука та, пурнăçра 
питех те кирлĕ ытти нумай-нумай япала та 
пулнă. Анчах та тĕрлĕ вăрçă-харçăра, пушарсен- 
че, инкек-синкеклĕ самантсенче, тăшман çĕмĕрсе 
килнĕ тапхăрсенче çаксем пурте пĕтнĕ е çухалнă. 
"Чăваш кĕнекине хĕрлĕ ĕне çинĕ" тенине тĕпчев- 
çĕсем чăваш çырулăхне пушар е вăрçă пĕтернĕ тесе



ĕнентереççĕ. Патшалăх пĕтнĕ. халăхăн пысăках мар 
пайĕ çеç сыхланса юлма пултарнă. Çапла пĕр 
чаплă йăхран пĕртен-пĕр хĕрарăм чĕрĕ юлнă. Вăл 
хăйĕн алăри ачине упăшки кĕрĕкĕн çанни ăшне 
хурса, Атăл нп>тĕ урлă каçса çăлăннă.

Авалхи вăхăтра чăвашсен ĕмпÿ, эльпуç, тур- 
хан, мăрса. пик, алманчă тата ытти йышши 
патшалăх тÿрисем пулпă. Тĕслĕхрен, турхан хальхи 
вăхăтри район шайĕнчи кнеç пулнă. Вĕсене 
пĕтĕм халăхпа суйланă. Ватăлса çитнĕ турхан 
çамрăксене патшалăх ĕçне вĕрентсе пурăннă. Чи 
юлашки турхан чăваш çĕршывĕшĕн ахăрсамана 
çитнĕ вăхăтра ирĕклĕхшĕн çаиăçса пуçне хунă. 
Хальхи вăхăтра Чăваш енре Турхан сăмахпа 
çыхăннă вырăнсемпе ялсем пур.



Кашни халăхăн çипуçĕ хăйне евĕрлĕ илемлĕ. 
Кирек кам та тирпейлĕ те капăр тумланма 
ăнтăлать. Таса та çыпăçуллă çын çине пăхма 
та кăмăллă.

Авал чухне чăвашсене кĕмĕл тумлă халăх 
тенĕ. Мĕншĕн тесен вĕсем хăйсен çипуçне, 
тĕрĕ-чĕнтĕрсĕр пуçне, кĕмĕл тенкĕсемпе те илем- 
летнĕ. Çыннăн çипуçĕ çинче мĕн чухлĕ укçа- 
тенкĕ пуррине кура вăл мĕн таран çителĕклĕ



пурăннине пĕлнĕ. Мĕн тăхăннине, мĕн тĕслĕ, 
епле тĕрĕ-чĕнтĕрпе илемлетнине шута илсе çын 
хăш енчисем -  тури е анатри -  иккенне 
чухлама пулнă.

Чăваш: "Çамрăк ĕмĕр пĕрре килет, выляса- 
кулса юлар!" -  тесе юрлагь. Çамрăксем ĕçрен 
пушă чухне çеç мар, ĕççи вăхăтĕнче те каçсе- 
рен ял хĕррине вăййа тухнă. Вăйă-кулă, юрă- 
ташă вăхăтĕнче çыннăн кăмăлне, вăй-халне, 
мĕне пултарнине курса пĕлме пулать. Кунта 
яш-кĕрĕм хăйне валли мăшăр пулассине куç 
хывса хурать.

Ĕççи вăхăтĕнче темĕн чухлĕ вылясан та, 
виç-тăват сехет çывăрса илнĕ хыççăн çамрăк- 
сем аслисемпе пĕрле тăрса каллех ĕçе пи- 
кеннĕ. Ĕçчен те ăста этем халăхра яланах 
хисеплĕ, сумлă.

Кам çамрăк пулман-ши, кам юратса курман- 
ши! Вăхăчĕ çитсен кирек кам та юрату тыткăн- 
не лекмесĕр иртеймест. Юрату хăвачĕ çунатлан- 
тарать, вăй хушать. Çав асамлă хăвата пула 
этем илемленет, тĕрекленет, тĕлĕнмелле чаплă 
ĕçсем тума, паттăрлăх кăтартма пултарать. 
Юратакан çын ун пек чухне чăтма çук йывăр- 
лăхсене те çăмăллăнах çĕнтерет. Юратура çуралнă 
ача сывлăхлă, илемлĕ, телейлĕ пулать. Тĕлĕнмел- 
ле хăват вăл -  юрату.

Анчах та юрату хăвачĕпе асăрхануллă пул- 
малла. Пуçа çухатсан унăн кăварĕ çунтарса 
илме те пултарать. Çакнашкал та пулать вĕт: 
эсĕ юрататăн та -  сана асăрхамаççĕ, е сана



килĕштереççĕ те -  анчах хăвна урăххи илĕртет. 
Çавăниа та хăшĕ-пĕри телейсĕр юратура шар 
курса çак туйăма сивлеме иăхать.

Авалхи вăхăтра пĕр йĕкĕт аякри ялтан хăй 
савнине лаша çине лартса качча илсе килет. 
Анчах кĕвĕç çынсем çак хĕр çинчен усал сăмах 
сараççĕ: имĕш вăл ĕçлеме те юратмасть, алли 
те çыпăçуллă мар. Йĕкĕт хапхи умне çитнĕ 
çамрăксем çакна илтсен питех те хытă гĕлĕнеççĕ. 
Анчах та хĕр майне тупать. Вăл лаша çинчен 
анмасăрах тĕрĕ тĕрлесе кăтартать. Тĕрри пит 
кăткăсах мар, анчах та унăн икĕ енĕ те пĕр 
пек пулнă. Чи тĕлĕнмелли -  тĕрĕ вăрттăнлăх- 
не çак ялта никам та пĕлмен. Хĕре ним 
сăлтавсăрах хур кÿме хăтланнине сиснĕ кач- 
чăн амăшĕ калать: "Енчен те ку тĕрре ялĕпе те 
тума пĕлмеççĕ пулсан... Çын пĕлмен тĕрĕ тĕрлеме 
пултаракан хĕр ĕçе хăнăхмасăрах çитĕнмен 
ĕнтĕ, вăл пысăк ăста. Пире шăпах çакнашкал 
ăста кин кирлĕ."

Иккĕшин хушшинче килĕшÿ пулсан, йĕкĕт 
хĕр патне хăтана ярать. Ку вăл йăлана кĕрсе 
çирĕпленнĕ йĕрке. Чăвашсен хушшинче хĕр вăр- 
ласси те, сайра хутра çеç пулин те, пулкаланă. 
Унăн сăлтавĕсем чылай. Калăпăр, çамрăксем 
пĕр-пĕрне кăмăллаççĕ, анчах ашшĕ-амăшĕсем хирĕç. 
Хĕр вăрласан, хăтана ярса хака ларакан ĕçкĕ- 
çикĕ туса килĕшесси пĕтет. Е тата хĕрĕ "тĕрĕс 
тăватăп-ши." тесе иккĕленет. Ун пек чухне кал- 
лех йĕкĕтĕн харсăртарах пулма тивет.



Чагшă, ятлă хĕре кам ăмсанмб-ши. Унашкал- 
лисене вăрлас хăрушлăх питĕ пысăк пулнă. 
Йĕкĕчĕ çумĕнчен вăйпа илсе кайнине те калаççĕ. 
Вăрланă хĕре каялла тавăрсан, вăл урăх качча 
каяймасса та пултарнă. Ялта пурăнакан çынсем 
пурте пĕр-пĕрне курса-пĕлсе тăраççĕ. Пĕрре ят 
кайсан, чунтан юратакан савни сивĕнсен, лайăх 
йĕкĕте качча тухма çукпа пĕрех.

Хĕрне кăларсан туй тăвассине вăраха яман, 
çывăх вăхăграх ирттерме тăрăшнă. Ăмсана- 
кансем е кĕвĕçекенсем сăмах сарса сивĕтесрен 
шикленнĕ.

Паллах, этем кирек кам та сăмахласси пу- 
лать. Чăвашсен хĕрарăм пирки "И к хĕрарăм пĕр 
пасар, виç хĕрарăм -  ярмăркка" тесси пур. 
Арçынсем пирки "Виçĕ арçын -  пĕр урам" теççĕ.



Мăнуксем ачасенчен пылакрах теççĕ. Паллах, 
ку вăл ашшĕ-амăшĕ хăйĕн ачи-пăчине сахалрах 
юратнине пĕлтермест. Хăйĕн ачисем ÿснĕ чухне -  
этем вăйпитти тапхăрĕнче. Унăн ĕçре тăрăшса 
вăй хумалла. Çине тăрса ĕçлесе ура çине тăмал- 
ла, çемье валли тупра тумалла, пурнăçа аталан- 
тармалла. Çавăн пирки унăн ачисемпе ларма 
вăхăчĕ сахалрах. Этем хăй аслашшĕ-асламăшĕ 
пулса тăнă вăхăталла пурнăçа ăнтарнă ĕнтĕ, 
пурлăхĕ те çигелĕклĕ, ĕçре те ят-сумне тивĕçме 
ĕлкĕрнĕ. Чылайăшĕ мăнуксем çуралнă вăхăталла 
ĕçе çÿреме пăрахса пенсие кайма та ĕлкĕрет. Çак 
сăлтавсене пулах ваттисен мăнуксемпе хутшăнма 
вăхăт га чылай. Хăйсен ачисем ÿснĕ чух ĕлкĕрей- 
меннине вĕсем халь мăнуксене пăхса киленеççĕ.

Пил пани
Чăваш ашшĕ-амăшне, ытти кирек кам ватти- 

не те сума сунă. Вăл ват çынна кÿрентересрен 
шикленнĕ. Мĕншĕн тесен ват çынна кÿрентере- 
кен пурнăçра ыр курайман, кун-çулне ăнтарай- 
ман. Пил илеймен çын хирти тăр-пĕччен черчен 
йывăç пек ним хÿтлĕхсĕр тăрса юлать. Ял- 
йышра та унашкал çын хисепсĕр. Ваттисен пил- 
не илме тивĕçлисем пархатарлă. Вĕсен пилĕпе 
пĕрле санра пĕтĕм йăх, тăван çĕрпе шыв вăй- 
хăвачĕ пулать. Çакнашкал йăла-йĕркепе пурă- 
нать чăваш, ĕмĕтленет, малашлăха тимлет.



Пер ĕмĕр тăршшĕ 100 çул чухлĕ. Ку вăл 
пĕтĕм тĕнчипе сарăлнă виçе. Ĕмĕр тăршшĕне 
ытахальтен çакăн чухлĕ палăргса хуман, лаша е 
вăкăр мĕн чул пурăннине мар. паллах -  хăйсем 
миçе çул пурăннине тĕпе хунă çынсем. Ахăртнех, 
уйăх, çулталăк йĕркисене çирĕгшетнĕ вăхăтсенче 
этемĕн вăтам пурнăç тăршшĕ 100 çул пулнă.

Ĕлĕк те пулнă, хальхи вăхăтра та 100 çул е 
ытларах та пурăнакансем пур. Ку вăл -  миçе 
çул пурăнасси -  нумай сăлтавран килет. Калă- 
пăр, мĕнле сывлăхпа çуралнă, йăх-несĕлсем йы- 
вăр чирсемпе нушаланман-и, мĕнле ырлăх-хур- 
лăхра пурăннă, мĕнле ĕç ĕçлесе ирттернĕ кун- 
çула тата ытти те.

Сгатистикăна ĕненсен, Раççейре вăтам арçын 
пенсие кайсан нумаях та пурăнаймасть, хĕрарăм 
вара чăтăмлăрах, 70-80 çулсене çитет. Çак кă- 
тартусем кашни çĕршывра тĕрлĕрен -  ăçта ытла- 
рах, ăçта сахалтарах. Эпир, чăвашсем, Раççейри 
вăтам кăтартусене çывăхарах тăратпăр.

Пурнăçăмăрта эпир чи çывăх тăвансемпе, 
атте-аннепе, ачамăрсемпе юнашар пурăнатпăр. 
Тĕслĕх вырăнне чи лайăх условисене илĕпĕр. 
Вăрçă-харçă тухмасан, чир-чĕр сарăмсăр татма- 
сан, инкек-синкек вăхăтсăр пĕтерсе хумасан, -



этем пурнăç тăршшĕпе (хăйне те шутласан) чи 
çывăх тăванĕсен çичĕ сыпăкне курать. Хальхи 
этем пурнăç тăршшĕне 100 çулпа мар, 80 çулпа 
шутлăпăр. Кашни сыпăкри çыннăн йăхне ма- 
лалла тăсакан ачи хăй 25 çулта чухне çуралнă 
тесе илĕпĕр. Эпĕ хамăн мăн асаттене 5 çулта 
чухне курса юлнă пулать. Асаттепе пĕрле 30 çул, 
аттепе пĕрле 55 çул пурăнатăп. Хам 80 çул, 
ачампа пĕр вăхăтра 55 çул, мăнукпа -  30 çул 
пурăнăпăр. Иккĕмĕш сыпăкри мăнука (мăнукăн 
ачине) 5 çулхине курса юлатăп. Енчен те 
этемĕн ĕмĕрĕ тăршшĕне 100 çул илнĕ пулсан, 
çын тăхăр сыпăк таранччен курнă пулĕччĕ 
хăйĕн тăванĕсене. Чăвашсем: çичĕ сыпăк хыç- 
çăн -  çичĕ ют, теççĕ. Çапах та çакă вăл 
тÿрĕрен пыракан тăвансене тивмест пулмалла. 
Ăнланмалла ĕнтĕ, ку вăл ытарлăн илсе шутла- 
ни çеç. Пурнăçра вара пĕрре те эпир тăвас 
тенĕ пек пулса пымасть. Тĕслĕхрен: эпĕ мăн 
асаттене курса ĕлкĕреймен, асатте вăрçăра вилнĕ. 
Ун вырăнне мăн кукамай эпĕ чĕрĕк ĕмĕрсене 
çитнĕ чухне те аван пурăнатчĕ.



Пурнăçра хăвăн вырăнна шыранă чух, вăй 
илсе ура çине çирĕи тăриччен атте-анне, асатте- 
асанне, кукаçи-кукамай юнашар пулни мĕнле 
аванччĕ. Çавăн пекех хăвăн ачусемпе мăнукусем 
пурнăçа ăнтарнине курса, кирлĕ чух пулăшса 
тăрсан мĕн тери шеп пулмалла. Хăйĕн гĕпренчĕ- 
кĕсене ашшĕ-амăшĕнчен ытларах кам юраттăр-ха.



3 çула çитиччен кăкăр ĕмĕртнĕ. Алăри 
ача -  çĕнĕрен ача иличчен, виçĕ çула çитиччен. 
Ачан чĕлхи салтăнсан -  çын шутланнă. Ачана 
тĕрĕс-тĕкел, сывлăхлă çитĕнтермелле. Вăл мĕнле 
çын пуласси ăна пăхаканĕсенчен килет.

6 çул -  ачалăх. Майĕпен ĕçе хутшăнтар- 
ма пуçлаççĕ. Ш кула кайма хатĕрленет. Ывăл 
ачи мăлатук-пуртă тытса аппаланкалама пуç- 
ласан ашшĕ: "Эй-эй, алăран пуртă кайрĕ,
арçын ĕçĕсене ман вырăна ывăл тума пуçларĕ 
иккен," -  тет ытарлăн.

12 çул -  çур çын. Ылмашулăх. Аванмар- 
ланакан, намăсланакан пулнă ачана: "Шăрш- 
ланнă иккен, сухан шăрши кĕнĕ", -  теççĕ. Ачап- 
ча ÿссе пырать, унпа пĕрлех хуйхи-суйхи те 
пысăкланать. Пĕчĕк чух пĕр пĕчĕк хуйхă, çитĕ- 
нсен пысăк (çĕр) хуйхă.

Ача-пăча аслисемпе пĕрле тăрăшса ĕçлеме 
пуçласан: "Эй, кăна куршанак çыпăçнă иккен", -  
теççĕ. Ĕçрен пăрăнса пĕчĕк ачасемпе выляса 
çÿрекене: "Э-э, ханттар, мĕн пысăкăш пулнă, 
вăй кĕнĕ, ĕçе хăнăхасчĕ", -  теççĕ.

"Уссе çитет, сарлакăшне сарăлтăр," -  теççĕ 
аслисем ачисене ĕçлеме ирхине иртерех çине 
тăрсах вăратса. Ытти чухне ир çинче нумай



çывăракан çамрăк ача вăрансан: "Ай-уй, çывă- 
ра-çывăра мĕн пысăкăш пулса кайнă!" -  теççĕ.

Çамрăк чух, вунçиччĕре чух... Салтака кай- 
ма çул çитеймен-ха, çитĕннисен шутне кĕрей- 
мен. Сывлăх пур. Халăх умĕнче явап тытасси 
тулли мар-ха. Ачалăхпа çитĕннĕ пурнăç хуш- 
шинчи чикĕ.

18 çул -  пиçсе çитет. Яшлăх-хĕрупраçлăх. 
Арçын ачана çĕлĕкпе персен ÿкмерĕ пулсан, ăна 
авлантарма юрать.

Савни -  юратнă хĕр; варли -  çураçнă хĕр; 
суйпикеç -  йăпанмăш хĕр. Илемли -  пăхса 
савăнма, ăсли -  пурнăç пурăнма.

24 çул -  мăшăрланнă вăхăт. Авланмасăр 
айванлăх пĕтмест. Авланнă чух пурте пуян. 
Çитĕннĕ хĕр икĕ çургра пурăнать: паян вăл 
ашшĕ-амăш патĕнче, ыран -  таçта.

Пĕрремĕш арăм Турăран; иккĕмĕшĕ -  инкек- 
рен, нушаран; виççĕмĕшĕ -  ш уйттанран. 
Пĕрремĕш арăм чугунран, иккĕмĕшĕ -  чÿлмек- 
рен, виççĕмĕшĕ -  кĕленчерен. Малтанхи арăм -  
мул усрама, кайранхи -  чун усрама.

Çичĕ хĕр паракан юра ернĕ, çичĕ ывăл 
авлантаракан çĕрме пуян пулнă.

Арçын ватăлмасть, хĕрĕн качча тухма васка- 
малла.

Пуян хĕрне качча илсен, ĕмĕр тăршшĕпе ăна 
пăхас пулать. Чухăнрах çемьерен хĕр илсен, вăл 
хăй сана пăхса пурăнĕ. Çемьере килĕшÿ пултăр 
тесен хĕрпе йĕкĕтĕн ашшĕ-амăшĕсен ытлă-çитлĕхĕ 
пĕр шайра пулни лайăхрах.



Тин кăна качча пынă арăма ача тăвиччен 
"çĕнĕ çын" е "кĕçĕн çын" теççĕ. Качча кайсан 
кача пÿрне кĕскелет, ача тусан вăта пÿрне 
кĕскелет. Хăв ача çуратсан çеç аçу-аннÿне ăнлан- 
ма пуçлатăн.

Вăтăр çулччен çитĕнеймесен, аллă çулччен 
авланаймастăн. Арăм илни пурлăх пухассин 
пуçламăшĕ.

30 çул -  çемье пысăкланнă вăхăт. Каш-
ни ача çуратмассерен хĕрарăмăн сывлăхĕ ча- 
кать, вăл ачисем çине каять. Хĕрарăм кашни 
ача çуратмассерен вилсе чĕрĕлет. Ача çитĕнтернĕ 
вăхăтра хĕрарăм вутлă кĕпе тăхăнать. Пĕр ача -  
çук ача, икĕ ача -  çур ача, виçĕ ача -  пĕр ача. 
Арçын хăй пурнăçĕнче ывăл çитĕнтермелле, çурт 
лартмалла, йывăç ÿстермелле тата пусă чавмал- 
ла. Арăмĕпе упăшки хирĕçни шывпа хăйăр 
пăтратни. Арпа арăмăн пĕр çын пек пурăнмал- 
ла. Иывăр ĕçе арçын тăрать, пигĕ йывăр ĕç 
пулсан -  ун çумне хĕрарăм тăрать.

Чăвашсен хĕр ачисем 6-7 çултанах тĕрĕ тĕрлеме 
пуçланă. Асламăшсем, амăшĕсем вĕрентекенни- 
сем пулнă. Качча кайсан тĕрлемен, пир тунă.

36 çул -  çурт-йĕр лартнă вăхăт. Çамрăк
арçын уйрăлса тухса хăй çурт лартсан чăн-чăн
арçын шутланнă. Çак вăхăта çитиччен хăйне 
кăтартаймарĕ пулсан унран нимĕн те ан кĕт.

42 çул -  тулăх вăхăт. "Вăйпитти" теççĕ
вăй кĕрсе çитнĕ, сывлăхлă, вăтам çулсенчи 
çынна. Ашшĕ-амăшĕн вăйĕ ачисенче, вĕсем çавăн- 
па хăватлă.



48 çул -  çемье вакланнă вăхăт. Асатте- 
асанне пулма хатĕрленмелле.

54 çул -  пурлăх саланнă вăхăт. Арçын 
аллăран иргсен каялла, хĕрарăм -  хĕрĕхрен.

60 çул -  тулли ĕмĕр чикки. Ахальтен мар 
ĕнтĕ ват çынсем те: "Хам ватă пулин те, чунпа 
çамрăк", -  теççĕ.

66 çул -  сывлăх чакнă вăхăт. "Пенсие 
ахальтен памаççĕ çав," -  тет ватлăха туйса илнĕ 
çын. Ытла вăл териех ватă мар арçын ял 
халăхĕн ĕçне хутшăнать, карчăк кил хушшинче 
кăштăртатать.

72 çул -  ватта тухнă вăхăт. Ватти çук та 
латти çук. Ватта хисепле, ху та ватă пулăн. Ватă 
çын ăсĕ -  тăватă çын ăсĕ. Ватта пăхакан выçă 
çÿремен, лашана пăхакан çуран çÿремен. тет.

78 çул -  кил хуралçи вăхăчĕ. Асатте кил 
хушши тытать, асанне -  пÿрт ăшши. Ват çын 
пĕр пĕремĕк парсан та савăнать, ăна нимĕн те 
кирлĕ мар (хисеп туни паха). Ватăлнă çемье 
пуçĕ килте хуçа пулма ывăлне пиллет: "Ман 
ĕнтĕ ачамсен уссине курма кăна. Ывăлсене ав- 
лантарса, уйăрса кăларса ура çине тăратрăм, 
хĕрсене качча парса çемьеллĕ пулчĕç, сана акă 
карчăкпа хама астума тĕпе хăвартăм".

Ĕнтĕ килте хуçа çамрăкки: вăл пухăва ту- 
хать, килте ăна-куна пуçтарать, хăй çумĕнче 
ÿснĕ-çитĕннĕ ачисене вĕрентет. Ватă виличчен 
кил пуçĕ, кирек епле пулсан та, ватти хисепле- 
нет. Вăл вилсен тин чăн хуçа ывăлĕ пулать 
хайхи. Ватă пур чухне -  вăл канашне параканни,



вăл ăна-кăна хисеплештерекенни, вăл ятлакан- 
ни, вăл вĕрентекенни. Ватă пурри киле питех ге 
илем кÿрет.

84 çул -  хисепрен тухнă вăхăт. Ват 
çынна та ача пекех тĕрĕс-тĕкел пăхмалла, упра- 
малла. Анчах ват çын пĕчĕк ачана çаврăнать 
теççĕ. Пĕчĕк ача чап-хисепе туйса-чăтса курман 
та, вăл нимĕн те çухатмасть. Ача вăл япаласене 
пĕлсе, вĕренсе çеç пырать-ха. Ватă çын хăйне 
кÿрентернине йывăрпа чăтса ирттерет. Вăйпитти 
чухнехи хисеп, чап чакса, çука юлса пырать. 
Ăна хăйне çителĕклĕ чухлĕ хисеплемеççĕ, юрат- 
маççĕ пек туйăнать ахăр.

Ваттисем пил памасан çамрăккисем ыр курса 
пурăнаймаççĕ. Атте-анне пур чухне усал-хаяр 
çĕнеймесг.

90 çул -  ача-пăча ăсне тухнă вăхăт. 
Ваттисем чылай чухне шÿтлесе: "Эпĕ хăр тăлăх 
та çак çут тĕнчере, манăн атте те çук, анне те 
çук," -  теççĕ.

96 çул -  çын куçĕнчен пăхнă вăхăт. Ват 
çын: "Пĕр хĕл каçиччен виçĕ çу каçăттăм", -  тет.

Пĕр ватă çын ачисемпе пурăннă. Йÿтеме пуç- 
ланă пирки ăна пăхма çав тери кансĕр пулнă. 
Йăлăхса çитнĕ ывăлĕ час-часах: "Çуна çине лар- 
татăп та тарăн вара кайса пăрахатăп-ха", -  тенĕ.

Пĕррехинче çак çемьери пĕчĕк ывăл ача 
шакмаксемпе тем аппаланса ларнă. Ашшĕ кун 
патне пынă та: "Мĕн тăватăн-ха, ачам." -  тесе 
ыйтнă. Лешĕ: "Ватăлсан сана тарăн вара кайса 
пăрахмалли çуна тăватăп", -  тенĕ.



102 çул -  вырăн çинчен тăрайман вă- 
хăт. Шутлă кунĕсем шутланса çите пуçласан 
вăл авалхи чăваш йăлипе ывăлне пуç вĕçне 
чĕнсе илет ге, икĕ аллине ачин пуçĕ çиие хурса 
çапла пехиллесе хăварать:

-  Ывăлăм! Ĕнтĕ эпĕ хамăн пурнăç кĕнекине 
вуласа тухатă п пуль...

Вилме патне çитнĕ ват çынран каçару ыйтаççĕ, 
ватти хăй те ыйтать. Çамрăкки маларах ыйтсан 
лайăхрах теççĕ.

Çуртра çурт хуçи вилсен ачи-пăчи, кинĕ- 
керÿшĕ унран: "Çургри телее хупа пĕрле илсе ан 
кай, пире парса хăвар", -  тесе тупăка пÿртрен 
ршсе тухиччен ыйтса юлать.

Ачалăх
Ачалăх -  чи илемлĕ те таса вăхăт. Атте- 

анне, çывăх тăвансен юратăвне туятăн. Пурте 
ачашлаççĕ, выляççĕ санпа, ăшă-ăшă сăмахсем 
калаççĕ. Пĕртен-пĕр ача, е çемьери чи малтанхи 
ача (мăнук) пулсан пушшех те киленеççĕ унпа 
аслисем. Кĕçĕн ачана вара мĕн ĕмĕр тăршшĕпе 
çепĕçлĕхпе упраççĕ. Ашшĕ-амăшĕ, аслашшĕ-асла- 
мăшĕсемсĕр пуçне тата пиччĕшĕ-аппăшĕсен юра- 
тăвĕ хушăнагь-çке-ха кĕçĕннисен çумне.

Пĕчĕк ача ытла та илемлĕ. Ăна юратмасăр 
майĕ те çук. Çуралсанах илемлĕ мар-ха, ытла- 
рах ват çынна аса илтерет вăл. Пĕрер уйăхран, 
этем тĕсĕ кĕрсен вара ачана ытарма та çук. 
Кирек камăн та ача çине пăхсан кăкăрĕнче ăшă 
гуйăмсем çуралаççĕ. Ăна гытса пăхас, ачашлас



килет. Тăвансем, паллакансем сан ачупа выляса 
пăхмасăр пулмасть. Ача тесен хĕрарăм каçсах 
каять вара.

Ача-пăчана ăнсăртран кÿрентересси е ятарла- 
са вăрçасси пулать. Çавсене ача манма, çийĕн- 
чех каçарма пултарать. Тепĕр самантранах унпа 
ним пулман пек калаçма пулать.

Этем ачи кăна мар, ытти чĕрĕ чунсен 
çурисем, чĕпписем те ытармалла мар илемлĕ 
пулаççĕ. Ашшĕ-амăшĕн юратăвĕ çапла хитре 
тăвать-ши чун тĕпренчĕкĕсене? Е çуратакансем 
пăхчăр тесе ытарайми тунă-ши Турă чĕрĕ чун- 
сен ачисене?

Калăпăр, ансăр сукмакпа тинтерех утма вĕреннĕ 
ача таплаттарса пырать. Тарават çынсем пирки 
каламăпăр та, темле киревсĕр этем те ачана хур 
кÿрес мар тесе асăрханса пысăк çаврăм туса 
пăрăнса иртет.

Ача-пăчан пурнăçри нушисем те иртсе кай- 
маннисем çук е питех çапса хуçаканнисем мар. 
Атте-анне, асатте-асанне, кукаçи-кукамай пур. 
Хырăм тутă, тумтир питĕ, ăçта пурăнмалли 
пирки пăшăрханма кирлĕ мар. Кулянмалли те, 
калăпăр, ашшĕ-амăшĕ кÿршĕ ачинни пек илемлĕ 
тетте е чаплă велосипед илсе паманни çеç.

Çитĕннисем -  кирек кам та -  ачалăха лай- 
ăхпа аса илеççĕ. Кайран мĕн ĕмĕр тăршшĕпе 
ача чух мĕн курса вĕреннипе танлаштарса пурă- 
наççĕ. Пурнăç вăл мĕн çуралсан, куллен-кун вăй 
илсе пырса хăвăртран хăвăрт иртме пуçлать. 
Пĕчĕккĕ чух вăхăт майĕпен шунăн туйăнать.



Ача-пăчан часрах çитĕнес килет. Çирĕм-вăтăр 
урлă каçсан вара этемĕн çамрăкрах пулас, çул- 
сене сахалтарах тăвас килет. Çитĕнерехпе вăхăт 
иртнине сисместĕн çав. Малашлăхра çамрăк эте- 
ме пурнăç хура-шурĕ те, йÿççи-пылакĕ те, хыт- 
ти-çемçи те кĕтет. Çухалса çеç каймалла мар.

Çамрăклăх
Çамрăклăх хĕрÿллĕ те ырă тапхăр. Сывлăх 

пур, пуласлăх çутă, чăтма çук пысăк яваплăхпа 
çыхăннă ĕçсем пуçа пусарса тăмаççĕ-ха. Емĕрĕпех 
çапла пулассăн туйăнать çамрăка. Çак вăхăтра 
ача-пăча картинчен тухса çитĕннисен шутне кĕрет 
этем. Кĕлеткепе те, вăй-халпа та, ăс-тăнпа та 
аслисемпе танлашать çамрăк çын. Ăна аслисем 
хăйсен ретне кĕртеççĕ, унăн шухăшне те шута 
илме пуçлаççĕ.

Этем ÿсĕвĕн кашни тапхăрĕн хăйĕн лайăх 
енĕсемпе çитменлĕхĕсем пур. Кам мĕне юратать. 
Пĕри ĕмĕр тăршшĕпех чунра ача юлать. Тепри 
ача чухнех хăйне ват çын пек (ăслă-тăнлă) 
тытать. Çав пахалăхсене кура вара этем пур- 
нăçа та хăйне килĕшнĕ пек çавăрать, ăнтарать.

Хĕрпе йĕкĕт хушшинчи хутшăну чи таси- 
сенчен пĕри. Эпир пурте вун çиччĕре пулса 
курнă, е пулса куратпăр. Çуркунне, пĕрремĕш 
юрату, çĕрĕ-çĕрĕпе çывăрмасăр çав асамлă туй- 
ăма халалласа сăвă çырнисем... Кам тÿссе 
ирттермен-ши çав вăхăтсене. Çамрăк чух этем- 
ре чи çепĕç те хăватлă туйăмсем çуралаççĕ. 
Вĕсем таса, черчен те хĕрÿллĕ. Анчах кĕвĕçÿ,



ăмсану, курайманлăх туйăмĕсем те аякрах 
çÿремеççĕ. Вĕсем çĕлен пек систермесĕр шăвăнса 
кĕрсе мĕнпур тасине, хитрине аркатма пулта- 
раççĕ. Вара ăнланманни, куççулĕ, çухату, ырату 
та кĕттерсе тăхМасть.

Юрату кăварĕ сиплесе вăй-хăват пама та, ун 
тыткăнне лексен çунтарса кĕллентерме те пулта- 
рать. Пурнăçра ун пек те, кун пек те пулать, 
çамрăклăх çавăнпа илемлĕ те. Çамрăка йăнăш- 
ма юрать, ватăлсан йăнăшни килĕШхМест.

Çамрăклăх, хĕрпе йĕкĕт пĕр-пĕрне юратни -  
ĕмĕрех асра юлакан илĕртÿллĕ вăхăт. Ун пирки 
каланисем кашни халăхăнах нумай. Творчество 
çыннисемшĕн çак тапхăр иксĕлми уçлăх. Мĕн 
чухлĕ каланă, çырнă, кĕвĕленĕ çамрăклăх пирки, 
пурпĕрех çĕнĕрен те çĕнĕрен çак ыйтăва хуска- 
таççĕ, тишкереççĕ, сăнарлаççĕ. Вăл нихăçан та 
кивелми, йăлăхтарми тема.

Арçынпа хĕрарăм
Этеме, ытти чĕрĕ чунсемпе танлаштарсан, 

тĕнчене пултарнă Турă ытарса пĕтермелле мар 
тĕлĕнмелле тунă. Сывă, çутçанталăкпа килĕшсе 
пурăнакан çын çине пăхма питĕ кăмăллă. Çын- 
сем çĕр çине çав тери хитре çуралса килеççĕ. 
Этем хитрелĕхне художниксем, скульпторсем ку- 
рăмлă калăплаççĕ, çыравçăсемпе юрăçсем кĕвĕпе 
те сăмахпа ытарласа сăнлаççĕ. Ытла та илемлĕ- 
çке этем! Ăна Турă хăй евĕрлĕ, хăй сăнарлă 
тунă та-ха, урăхла епле пултăр. Илемлĕ марри- 
сем, чипер маррисем... Эпир хамăр нĕрсĕрлĕхе,



апшурлăха, мăнкăмăллăхпа ăмсанулăха, этемре 
тĕл пулакан ытти çитменлĕхсене кура çапла 
хитре мар пулатпăр ахăр.

Турă пултарнă ĕçсем ытла та тĕлĕнмелле. 
Этемлĕхе икĕ пая уйăрнă: ар тата ама. Уйăрман 
пулсан -  мĕн тери кичем пулатчĕ тĕнчере. Халĕ 
вара арçынсем хĕрарăм патне, хĕрарăмсем арçын 
патне туртăнаççĕ. Пире пĕр-пĕринпе пĕрлешсе 
ырă курмалла тунă. Арçын хĕрарăма килĕшес, 
унăн кăмăлне хăй енне çавăрас тесе темĕн те 
тума хатĕр. Этемлĕх историйĕнче çак тĕлĕшпе 
ахаль чух шутласа кăларма та çук паттăрлăх 
кăтартнисем, хирĕçÿсем, унтан та ытларах, вăрçă 
тухнисем те паллă. Чипер Еленăшăн грексем 
Троя хулине çĕмĕрсе тăкнă. Хĕрарăмсем арçына 
килĕшес тесе чиперленес тĕлĕшпе мĕн кăна шут- 
ласа кăларман-ши тата. Çапла, çапла, вĕсене 
пурне те арсемшĕн шутласа тупнă. Арçын куçпа 
юратать-çке-ха. Тутисене хĕретеççĕ, куç хăрпăкĕсе- 
не хуратаççĕ, пĕркеленчĕксем ан пулччăр тесе 
кремсемпе усă кураççĕ. Хĕрарăма Турă арçыншă- 
нах чăтмалла мар хитре туса янă. Мухтава 
тивĕçлĕ нумай ар хĕрарăм чиперлĕхне пула пуçне 
çухатнă. "Саншăн вилме хатĕр" тесе каланисем 
чылай чухне пурнăçланнисем пĕтĕм тĕнчешĕн паллă. 
Аякка каймастпăр. Хĕрĕсем: "Мана эс манса кай, 
эпĕ качча тухрăм", -  тесе çыру çырса ярсан 
салтакри ачасем хăйсен ирĕкĕпе пурнăçран вă- 
хăтсăр уйрăлса кайнине илткелетпĕр. Мĕн тăвас 
тетĕн, ар вăл этемлĕхĕн вăйлă, хăватлă çур пайĕ 
пулин те, тепĕр çур пайне черчен, ачаш, илемлĕ



хĕрарăма пăхăнать. Тен, хĕрарăмсем арçынсенчен 
те чăтăмлăрах тени -  чăн сăмах.

Этем кĕлеткине тĕлĕнмелле ăнăçлă пултарнă. 
Икĕ ураллă çеç пулин те, вăл ÿкмест. Укме кăна 
мар-ха, тем тĕрлĕ хусканусем тума, тĕлĕнмелле 
авкаланма пултарать. Ятарласа хăнăхнă акро- 
батсем хăйсен пултарулăхне кăтартнине çăвар 
карса пăхасси çеç юлать. Этем кĕлетки мышиă- 
па шăмăран мар, резинăран тăрать пулĕ тесе 
шутласа илетĕн.

Çамрăк чухне пурте тăпăл-тăпăл кĕлеткеллĕ 
те хитре эпир. Пĕвĕмĕрти мăкăрăлчăксемпе пу- 
тăксем пĕр-пĕринпе ылмашăнса выляса ытармал- 
ла мар кĕлетке туса хураççĕ. Арпа амана пĕр- 
пĕрне илĕртмешкĕнех чипер кĕлетке панă Турă.

Этем хусканăвне, уттине пăхса вăл мĕнле 
çын иккенне тĕшмĕртме пулать. Хăй кăмăл- 
туйăмне çын ташланă чух уйрăмах лайăх па- 
лăртать. Унăн вĕрилĕхĕ, ăсталăхĕ, вăй-халĕ çавăн 
чух алă тупанĕ çинчи пек курăнать.

Этемлĕх икĕ пайран, арпа амаран гăрать терĕмĕр. 
Библи тăрăх, Турă Евăна, çĕр çинчи пĕрремĕш 
амана, Адамăн, Çĕр çинчи пĕрремĕш арăн, кĕлет- 
кинчи аяк пĕрчине кăларса РШсе ăсталанă. Чун, 
аçапа ама пĕр кĕлеткере пулнă. Авалхи грексен 
Зевс турри те этеме икĕ пая. аçа хăй уйрăм, ама 
хăй уйрăм çын туса пайласа ярать. Вăйпа уй- 
ăрнă пирки аçапа ама яланах пĕр-пĕрин патне 
туртăнаççĕ. Вĕсем каллех пĕрлешсе каясшăн. Пĕр 
чун, пĕр кĕлетке пулса каяймаççĕ пулин те, çав 
туртăмран киленĕçлĕх туйăмне астивеççĕ.



Хальхи вăхăтра, Çбр çинче иатриархат пул- 
нине кура, арçын хăй хĕрарăм патне туртăнни- 
не ытла пытарсах тăмасть. Хĕрарăм вара ытла- 
рах чух пĕр-пĕр ар хăйпе интересленессе кĕтет. 
Пĕр-пĕрне килĕштерсен туслăх, каярах юрату та 
пуçланса каять. Хĕр те харсăрланса йĕкĕте хăй 
майлă çавăрма пултарать.

Çĕр çинчи кашни çыннăн тепĕр çур пайĕ 
пур. Арçынпа хĕрарăм хăйсен чăн çуррине тупнă 
пулсассăн -  вĕсем пурнăçа ăнгараççĕ. Анчах ăна 
тупма çав тери йывăр. Çемьеллĕ çынсем хуш- 
шинче "Эпĕ хамăн тепĕр çуррине тĕрĕс тупнă" 
тесе сахал кам калама пултарать пулĕ.

Чылай чухне хамăрăн тепĕр çуррине пĕр 
йăнăшсăр тупма пире мĕн чăрмантарать-ши? 
Тепĕр çурри хамăртан аякра пулни, е çумра 
илĕртекен урăх çынсем пурри. Тен, пурнăç 
пире хамăра пÿрнĕ шăпапа тĕл пултарассине 
шанма пăрахни мар-ши? Е эпир, этемсем, 
ытла та пăсăлса кайнă та, хамăрăн чăн çур- 
рипе пĕр çемье чăмăртаса та лайăх пурăнма 
пĕлместпĕр.

Çамрăк çын мăшăрланса çемье çавăрсан хăй- 
пе пĕр тăвансенчен пăртак ютшăнать. Ача-пăча 
çуралсан вара тата та ытларах сисĕнет çакă. 
Мĕншĕн тесен уншăн хăйпе пĕр тăванĕнчен 
çывăхрах тĕпренчĕксем, хăйĕнчен çуралнă ачи- 
сем пур. Пĕртăвансенчен хăшĕ те пулин мăшăр- 
сăр пулсан сивĕнесси çук-ха. Пурте мăшăрлă, 
ача-пăчаллă пулсан -  пĕр-пĕринчен аякка тăрса 
юласса кĕтсех тăр.



Этем пачах ют çынсемпе туслашса, чи çывăх 
тус-тăван пулса пурăнать. Медицина тĕлĕшĕнчен 
пăхсан, тăван маррисем пĕрлешсе çемье чăмăрта- 
ни лайăх теççĕ. Унашкал майпа юн çĕнелет. Пĕр- 
пĕр йăхра вăй илнĕ чир-чĕр ют юнпа хутшăнса 
малалла аталанса каяймасть, Çапла вара çĕнĕ 
юнпа çемьене, йăха çĕнĕлĕх, çĕнĕ вăй-хал кĕрет.

Чăваш çамрăкĕсем пĕрлешсен çулталăк хуш- 
шинче мĕнле-тĕр уяв пулать -  çĕнĕ тăвансен, хăта- 
тăхлачсен пĕр-пĕрин патне çине тăрсах çÿремелле. 
Çулталăк иртсен кăмăл килнĕ таран хутшăнаççĕ. 
Пысăк уявсене (туй, ĕçкĕ-çикĕ, салтака ăсатасси) 
тепĕр енчи хăта-тăхлачăсем кайран та пыраççех.

Арçын енчен çичĕ сыпăкри çын çичĕ ют 
пулать, вăл çынпа пĕрлешме юрать. Хĕрарăм 
енчен тăватă сыпăк та юрать.

Хаçат-журналсенче, телерадиокăларăмсенче час- 
часах телейсĕр шăпаллă çемьесем пирки пĕлме 
пулать. Килти çÿп-çапа никамах та урама кă- 
ларса пăрахасшăн мар-ха. Темле начар пулсан 
та, этем хăйне çын çинче лайăх кăтартасшăн. 
Пĕррехинче Чăвашрадиора ĕçлекенсем çапла ка- 
ланине илтме тÿр килчĕ: "Йытăпа кушак пек 
пурăнсан та мăшăрĕсене саламласа "юратнă 
упăшки е арăмĕ" тесе вĕçлеççĕ çырăвĕсене".

Телейлисем пирки нимĕн те илтмен-çке. Е ун 
пеккисем вуçех çук-ши? Апла мар иккен, телей- 
лисем хăйсен телейĕ пирки кăшкăрашмаççĕ. Вĕсем 
телейне куçăхтарасран, çухатасран хăраççĕ. Çавăн- 
па та телейлĕ çынсем хăйсем çинчен каласа 
пама юратмаççĕ.



Тĕнчене ăнланни. 
Мироздание.



Хĕвел хăйĕн йышĕпе. 
Солнце со своим семейством.



Этеме пултарнă чух усал хутшăнмасăр пулман. 
При сотворении без участия нечистого не обошлось.



Турă ирĕк панă пысăкăш çĕр лаптăкĕ çинче шăтăк туса, 
хăш чухне, пирĕн тĕнчене килет усал. 

Проделав дыру в толще земли, равной площади 
дозволенной Богом, нечистый иногда приходит в наш мир.



Уйăх инкекри хĕре хăй патне илсе хăпаратъ. 
Луна забирает бедную девушку к себе.



Пăхатир чикĕ паллине лартать. 
Богатырь устанавливает границу.



Çамрăк ĕмĕр пĕрре килет -  выляса-кулса юл. 
Молодость приходит одинажды -  проводи ее весело и счастливо.



Уйăх çинчи хĕр. 
Девушка на луне.



Туй вăхăтĕнче ашшĕ-амăш паракан пил
Пехиле кам мĕнле пултарать, кам мĕнле 

пĕлет, çапла калать. Пĕтĕмĕшле илсен, пил 
парасси çапла пулса иртет. Хĕрпе йĕкĕт чĕркуççи 
çинче тăраççĕ. Вĕсене хирĕç, варринче ашшĕ- 
амăшĕ, айккинелле асламăш-кукамăшсем, ас- 
лашшĕ-кукашшĕсем (кам чĕрĕ-сывă -  пурте) 
ларса тухнă. Пилне малтан ашшĕ-амăшĕ ка- 
лать, унтан ыттисем -  хреснашшĕ-хреснамăшĕ- 
сем, аппăшĕ-пиччĕшĕ таранах.

Амăшĕ:
Пехил, ачамсем, сывлăхлă пулăр, телейлĕ 

пулăр, ăнăçлă пурăнăр, ача-пăчаллă пулăр. Кил- 
çурта çын килсен "килех" тейĕр, сĕтел хушшине 
лартмасăр кăларса ан ярăр. Ваттипе ватă пу- 
лăр, çамрăккипе çамрăк пулăр, ваттисене сума 
сăвăр. Пире, ваттисене, манса ан кайăр. Хăвăр 
хушша ют çынна ан кĕртĕр. Килти çÿп-çапа 
урама кăларса ан пăрахăр. Тата мĕн калам? 
Ашшĕ, тата эсĕ кала.

Ашшĕ:
Эпĕ те çавнах калатăп. Вăрман пек пуян, 

уй-хир пек аслă пулăр. Чашăк-тирĕк шăкăр- 
татмасăр пулмасть, хăвăр хушăри шăртти-мартти- 
не çынна ан систерĕр. Арçын килте арçын 
вырăнĕнче, хĕрарăм хĕрарăм вырăнĕнче пул- 
тăр. Пĕрне-пĕри итлемесен пурнăç пулмасть. 
Пĕри хĕрсе кайсан тепри йăваш пулăр, тепри 
хĕрсе кайсан тепри саплаштарăр. Ача-пăчаллă



пулăр, ачăрсен пархатарне курăр. Çавна кăна 
калам, пехил сире.

Киле, тĕггкĕçе юлаканнине çапла хушса калаççĕ:
Кирек епле пулсан та, эпир ку таранччен 

пурăннă, пурăннă çĕрте ыррине те, усаллине те 
курнă, хамăра пурăнмалăх çакăн чухлĕ пурлă- 
хăмăр пур, шĕкĕр Турра. Малашне ĕнтĕ эсир 
ĕçлĕр, эсир туиăр, пирĕн пурлăхăмăра тĕп тума- 
сан, хăвăр тата ун çумне мĕн чухлĕ те пулин 
хушсассăн, сире ачăрсемпе пурăнма çитĕ вара. 
Пиртен ырă курма пехил сире. Ĕнтĕ тав сире, 
ура çине тăрăр.



Чăваш халăх пилĕсем
Кирек хăш халăхăн та çитĕнекен ăрăвĕ вал- 

ли пил е халал пур. Пĕтĕмĕшле илсен, чăваш 
хăйĕн ачисене çакна шута илсе çитĕнтерет: 
ĕçченлĕх, ăс-тăн, туслăх, сăпайлăх, чăнлăх, сыв- 
лăх, ар тата хĕр чысне упрасси. Çуйăн Хĕветĕрĕн 
хăйĕн амăшĕнчен çырса илнĕ Улăп халапĕсенчи 
çичĕ телей шутĕнче акă мĕн асăнать: сывлăх, 
юрату, лайăх мăшăр, сак тулли ача-пăча, хут 
вĕреннн, ал ĕç туни, çуралнă çĕршыв. Чăвашсе- 
не çутта кăларакан И.Я.Яковлев хăйĕн халалĕ- 
нче çакнашкал чăнлăхсем çинче чарăнса тăрать.

Турра ĕненĕр. Ĕненÿ этем ăсне, кăмăпне 
çунатлантарса çăмăллатать, чун пурнăçне канăç- 
лăх парать, лăплантарать; инкек-синкек, хуйхă- 
мĕн курнă вăхăтра чуна хăват парать; ĕçсем 
ăнса телейлĕ пурăннă чух ĕненÿ чуна тасатать, 
ăна çутатса тăрать.

Тăван Çĕршыва юратăр. Вырăс халăхĕн 
(ун чухне Раççей империйĕ пирки вăл урăхла 
калама пултарайман. -  У.С.) савăнăçне пĕрле 
пайламалла пултăр; унăн хуйхă тÿсмелле пул- 
сан, ăна эсир те тÿсĕр. Çапла вара малашне 
вăл курас çутă пурнăçа унпа пĕрле эсир те 
курăр; вăл малашне чаплăланса кайсан, унпа 
пĕрле эсир те чаплăланăр... Вырăс халăхне (тă- 
ван çĕршыва. -  У.С.) шанса пурăнăр, ăна 
юратăр, вара вăл сирĕн аннĕр пулĕ.

Вĕренÿ, ăс-тăн. Вĕренÿлĕх пĕлсе тăракан 
пурлăха пуçтарса, эсир хăвăрăн тăван халăхăр 
патне таврăнăр, вара патшалăхра чăн лайăх



этем мĕнле пулмалли çинчен вĕсене каласа ăнлан- 
тарăр; саккун çинчен тата халăх хушшинче 
пулмалли тÿрĕлĕх çинчен вĕрентĕр.

Чĕлхе. Аннĕрсенчен вĕренсе юлнă хăвăрăн 
тĕп чĕлхене ан пăрахăр. Кĕçĕн тăванăрсен умĕнче 
хăвăр парăмăра манманшăн халăх кăмăлĕ сире 
кирлĕ таран тавăрĕ.

Çемье. Çемйĕре лайăх пăхса усрăр: çемье 
вăл -  халăх чаракĕ, патшалăх чаракĕ... Çемъен 
лăпкă пурнăçĕ пире пурнăç хыттинчен хÿтĕлесе 
тăрать. Килĕштерсе тĕреклĕ тăракан çемьешĕн 
катаран килекен пурнăç синкерĕсем хăруш ă мар.

Чыс, ÿт-пÿ тасалăхĕ. Утĕре ясарпа ан ва- 
ралăр, ÿсĕртекен, астаракан япаларан шикленĕр. 
Çемйĕре сыхă усрасан, ачăрсене чипер упраса 
пурăнсан, килĕштерсе лăпкă ĕçлесе пурăнма хă- 
вăр валли тĕреклĕ чарак лартса хурăр.

Сапăрлăх. Пĕр-пĕринпе сапăр пулăр, çук- 
ш ăн-иурш ăн чашкăрса çÿресрен, харкашасран 
аякка тарăр.

Туслăх. Чăваш хуш ш инче килĕшÿсĕр ĕç час- 
часах пулкалать. Çапла акă чăвашран хăшĕ те 
пулин мала туха пуçласан ыттисем ăна такăн- 
тарма пăхаççĕ, çулне пÿлеççĕ. Апла ан пулăр. 
Çÿле çĕкленекене мĕн хал çитнĕ таран çĕкленме 
пулăшăр. Хăпарса çитсе тĕрек илсен вăл вара 
хăй сире аяптан çÿле турта-турта кăларĕ. Малти 
урапа куссан, хыçалти унтан юлмасть.

Пĕр мыскараллă пĕчĕк калав аса килет. Леш 
тĕнчере тамăка лекнĕ çылăхлă чăвашсен чунĕсене 
хуранта вĕретеççĕ, тет. Хăш-пĕр харсăр чăваш



хуран хĕррине хăпарса çитсе тухса тарасшăн та, 
анчах вĕсене аялтисем турта-турта антараççĕ 
иккен. Çавăнпа хуран патĕнче хурал та çук. 
Израиль ывăл-хĕрĕн хуранĕ патĕнче хурал пур, 
тет. Мĕншĕн тесен вĕсем пĕр-пĕрне пулăшса 
хурантан пурте пĕрле тухса тарасшăн. Пире, 
чăвашсене, Иван Яковлевич çакнашкал çынсем 
пек туслă пулма вĕрентмест-и-ха?

Ĕçченлĕх. Юшĕшсе ĕçленĕ ĕç пысăк усăллă -  
çакна пĕлсе тăрăр, ун  пек ĕçе юратăр. Чăн пĕчĕк 
ĕçе те пит пикенсе, юратса ĕçлĕр. Юратса тусан, 
чи пĕчĕкçĕ ĕçе те чаплăлантарса яма, усă паракан 
тума пулать; ÿркенсе ытахальтен анчах ĕçлесен, 
чăн пысăк ĕç те пăрахăçа тухать, хисепрен каять.

Тĕрĕслĕх. К укăр  çулпа çÿресрен, ултавпа 
тăвас ĕçрен хăраса тăрăр: тÿрĕлĕхсĕр курнă усă, 
ултавпа тупнă телей -  тĕреклĕ мар, вăл вăраха 
пымасть.

Халалсем хăшĕ маларах, хăшĕ каярах тăрас- 
си пит пĕлтерĕшлех те мар пулĕ. Çапах та. 
Турра юратасси (ĕненесси), Тăван Çĕршыва 
юратасси чи малта тăрасси пирки никам та 
иккĕленмест, паллах. Ун хыççăн чыса упрасси 
пулмалла. Кун пирки халăхра çапла каланă: 
Чысна çамрăкран упра; Чыс çыншăн чи пахи; 
Чыс пулсан пурăнма çăмăлрах; Чыса çухатсан 
сутăн е кивçен илеймĕн; Чыссăрăн чунĕ çук; 
Чыса çухатни пуçа çухатнипе пĕрех.

Çемье, йăх-хурăнташ. Этем кам пуласси 
вăл мĕнле çынсем хушшинче ÿснинчен килет. 
Чăваш тÿрех: "Эсĕ камсен пулатăн?" -  тесе



ыйтать. Çавăнпа ĕнтĕ: Ашшĕне кура ывăлĕ, амăшне 
пăх та хĕрне ил, теççĕ; Атте-анне пурри -  телей; 
Пасар таврашĕнче, укçу пулсан, темĕн те илме 
пулать, атте-аннене çеç туянма çук; Ватăсене 
хисеплекен çын кулли пулман; Ват çын -  тăват 
çын; Ватăпа ватă пул, çамрăккипе -  çамрăк; 
Ваттине хисепле, ватăлсан хăв та хисеп курăн...

Ырă кăмăл. Сапăрлăх (благородство). Пар- 
хатар. Хăв ырă пулсан, санпа та ырă пулĕç; 
Ыррине курсан ырă пулать тет; Ырриичен ыр- 
ман тет; Ырă кăмăл -  ыр тивлет; Ырă тусан 
çын тав туса "пархатар кур" тет; Сапăр çынна 
савăкки лекет...

Тĕрĕслĕх. Чăнлăх. Чăнлăх чул касать; 
Тĕрĕслĕх шывра та путмасть, вутра та çунмасть; 
Тĕрĕсси тем чул пытарсан та çиеле тухатех; 
Тĕрĕслĕх куçа кĕрет; Чăн сăмахăн суйи çук; 
Начар пул та вăрă ан пул; Тĕрĕс пурăннине 
мĕн çиттĕр; Никама та ним те туман, çавăнпа 
савăнмалла; Ултавăн хÿри улттă, хăвна каялла 
таврăнса тивме пултарать...

Ăс-тăн. Вĕренÿ. Ăслă çын патне ăс ыйтма 
каяççĕ; Ăс-тăнпа çÿрекенрен çын кулман; Ăс-тăн 
ылтăнран та хаклăрах; Вĕренни çутă, вĕренмен- 
ни -  тĕттĕм; Çамрăкла вĕренни чул çинче, 
ватăлла вĕренни -  юр çинче; Ĕмĕр пурăн, ĕмĕр 
вĕрен; Вĕренни çăкăр ыйтмасть; Вĕреннĕ çын -  
сумлă, хисеплĕ çын; Вĕренмен çын суккăр...

Чĕлхе. Тăван сăмах. Чĕлхе пĕтсен халăх 
пĕтет. Тăван чĕлхе, тăван сăмах чи илемли; 
Пĕлсе каланă сăмах хĕç-пăшалран хăватлă...



Сывлăх. Пуян пуян мар, сывлăх пуян; Сыв- 
лăх чи пысăк пуянлăх, çавăнпа ăна ачаран 
упра; Сывлăха сутăн илеймĕн; Сывлăх -  çын 
телейĕ; Сывлăх пулсан пурте пулать, сывлăх 
пулмасан туссем те, пуянлăх та пулмасть... Кирек 
хăш халăх çынни те тĕл пулсан, сывпуллашнă 
чухне тата ытти паллă самантсенче чи малтан 
сывлăх сунать.

Ĕç -  пурнăç тыткăчи. Ĕçе пĕлекен ĕçрен 
юлман, ĕçе пĕлменни -  ĕç тупайман; Ĕçчен 
çыншăн ĕç тупăнсах пырать; Ĕçе пĕчĕкрен вĕрен- 
месен кайран хăнăхма йывăр; Ĕçрен те ан юл, 
канма, савăнма та пĕл...

Чăваш çынни ĕçчен пулни никамшăн та 
вăрттăнлăх мар. Салтака каякансене "туянма" 
килекен ăна-кăна курнă офицерсем "Чăваш- 
сем пур-и?" -  тесе ыйтаççĕ. Республика ту- 
лашне тухса ĕçлеме çÿрекен чăвашсем те лайăх 
шутра. Ку вăл пире ĕçченлĕх енчен çеç мар, 
пурнăçра кирлĕ ытти пахалăхсемпе пуян пул- 
нине палăртса хаклать.

Туслăх. Туслăхра -  вăй; Туслăха упрама 
пĕлмелле; Тусу хăвăнтан лайăхрах пултăр; Çĕр 
сум пуличчен çĕр тус пултăр; Тусу пулсан 
туслăха упра, тусу çук пулсан -  тупма тăрăш...





Улатимер Сатур 
ЗВЕЗДА НА НЕБЕ 

Мирононимание, обычаи

Книга составлена на основе чувашс- 
ких мифов, легенд и сказок. Ранее на базе 
данного материша были созданы анима- 
ционные филъмы на русском языке "Мир 
наших предков"и на чувашском языке "Чу- 
вашский м и р К н и г а  состоит из частей 
"Богиилюди", "Мироздание", "Солнце", "Со- 
творение", "Не совсем доброе", "Сказоч- 
ное", "Героическое"и "Будни". Внихвкрат- 
це рассказывается о сотворении, разви- 
тии мира и поступательном движении 
до нынешних дней. Чувашский мир богат 
и велик. Он своеобразно оценивает ми- 
роздание, по-своему объясняя всевозмож- 
ные природные явления. Это говорит о 
том, что чуваши еще в древние времена 
имели высокий научный потенциал и раз- 
витую кулыпуру.

Иллюстрации выполнены самим ав- 
тором. Неболъшие фрагменты видео- 
филъма м о ж н о  увидетъ на канале  
тгкишШг (ютуб) в Интернете.

Рассчитан на школъников, изучающих 
чувашскую кулътуру, студентов-фшоло- 
гов, а также широкий круг читателей.



Звезды падают беззвучно, 
Посмотри и помолчи,
Нет: «Моя звезда на небе!» 
Сльппу часто я в ночи.
Возглас радостный, знакомый 
С детства сердце мне бодрит.
Кто, когда воскликнул нервым, 
Что звезда его горит?..
Знать, большой любовью к жизни 
И горячею мечтой 
Билось сердце человека 
Под высокою звездой.
Что бы в мире ни случилось,
Но в такой народ всегда 
До конца я буду верить:
Пусть горит его звезда!

Петр Хузангай, 
народный поэт Чувашии



Б0ГИ И ЛЮДИ

Чувашекий мир в мифах, сказках и легендах 
очень насьпцен, содержателен и многообразен. 
Он имеет свой неповторимый колорит, ориги- 
нально объясняет происхождение и становление 
нашего мира. Называет своеобразными именами 
его богов, обитателей и природные явления.

Во времена расцвета древней чувашской куль- 
туры существовал целый пантеон богов и бо- 
жеетв. М ир, по представлениям предков, под- 
разделялся на три, в других вариантах на четыре 
части: уçлăх (вселенная), çÿлти тĕнче (верхний 
мир), çут тĕнче (наш мир) и леш тĕнче (иной 
мир). В свою очередь эти части миров сами еще 
расслаиваются на несколько ярусов. Каждая частъ 
выполняла свою определенную миссию.

В нашем мире человек существует в физи- 
ческом обличье. Развивается духовно, умствен- 
но, совершенствуется в различных навыках и 
способноетях. Пройдя праведную жизнь, после 
смерти его душа попадает в верхний мир, где 
продолжает существовать в благодати и блажен- 
стве. А  греш ники и злодеи попадают прямиком 
в иной мир -  в ад.

Знакомяеь с произведениями устно-поэти- 
ческого творчества, в которых зафиксированы 
древние формы религиозно-философской мысли



народа мы узнаем, что мироздание и его етанов- 
ление имеют несколько вариантов. К  примеру, с 
одной стороны, солнце является родителем лю- 
дей, с другой -  на поверхности земли солнце 
было даже беспомощным. Люди каждое утро 
помогали светилу оторваться от земли и под- 
няться на небо. И  тем более, вначале землю обо- 
гревали и освещали три солнца. Автор попытал- 
ся из множества вариантов мифов и преданий 
выетроить единую картину возникновения и 
развития мира, чувашского мира.

Всемогущие и всесильные в древнос ги чуваш- 
ские боги к  сегодняшнему дню утратили свою 
былую мощь и славу. ГТочему же это произошло 
и как это случилось? На этот вопрос нельзя от- 
ветить в одной небольшой статье. Необходимо 
шире осознать суть вопроса и глубину пробле- 
мы. Однако, несомненно, одним из основных 
факторов изменения направления культурного 
составляющего чувашей является христианиза- 
ция чувашского народа. Чуваши потихонечку, 
как и славяне в свое время, перестали почитать 
своих богов. Их место заняли христианские цен- 
ности. Получается парадокс: духам перестали по- 
клоняться, и они утратили свою мощь. Значит, 
главнее не боги и божества, а человек! 06  этом 
же говорят Олимпийские боги в голливудском 
фильме "Персей". Из разговоров самих небожи- 
телей мы узнаем, что свою мощь боги Олимпа 
имеют только благодаря поклонению людей. Без 
поклонения людей они превращаются в обык- 
новенных существ, возможно, в таких же людей.



Нам кажется, что ключом к  разъяснению этого 
момента служит одна чувашская притча. Как-то 
в не очень древние времена одна семейная пара 
уехала к  далеким родственникам в гости. Дети- 
подростки уже сами могут управиться с домаш- 
ним хозяйством, и родители вполне на них мо- 
гут положиться. А  дети-то рады: никто не будет 
мешать устроить молодежные посиделки и по- 
чувствовать себя взрослыми. Посидели они с 
друзьями, наигрались, потанцевали и попели. Что 
бы еще интересного сделать? А  давайте, гово- 
рят, взрослые дела делать будем -  жертвопри- 
ношение совершим. Сказано -  сделано. Соблю- 
дая процедуры, какие они знали, в доме же 
поклонитись и почтили кашей самый обыкно- 
венный чурбан, который использовался для хо- 
зяйственных нужд. После этого, где-то через год, 
в этой семье дети начали болеть чем-то неизве- 
стным. Как бы ни лечили, что бы ни делали, -  
не помогает. Обратились к  юмзям (гадалкам). Те 
говорят, что чурбан тот опятъ поклонения и 
подношения просит, вот поэтому и хворь на- 
сылает. С помощью юмзи сняли колдовскую 
силу, и всĕ наладилось. Это говорит о том, что 
человек, являясь образом и подобием своего 
создателя, имеет неизмеримо мощную и ни с 
чем не сравнимую энергию. Видимо, мы ею про- 
сто-напросто разучились пользоваться. Надо 
быть очень аккуратным и осторожным в обра- 
щении с ней.

Из вышесказанного следует вывод. Древние 
чуваши, должно быть, коллективной энергией



создали образы, которые помогали им в повсед- 
невной жизни. К  примеру, посредством Аслати 
они в жаркие времена вызывали дождь, с помо- 
щью Пихамбара защищались от диких живот- 
ных, благодаря образу Пюлехсе оберегали ро- 
жениц от неблагоприятного исхода и т.д.

Во времена глобализации и в век скоростей 
изменения очень быстро происходят. Молодое по- 
коление, являясь пользователем еети Интернет, 
информирован о мировых медиа-презентациях 
больше, чем о чувашской, русской культуре. Это 
происходит от тош, что должным образом не уде- 
ляется внимание родной культуре.

Чувашская мифология еще недостаточно хо- 
рошо изучена и требует глубокого анализа и 
осмысления. В данной книге предпринята по- 
пытка приоткрыть лишь частичку богатого тра- 
диционного наследия чувашского народа. Не- 
обходимо знать культуру и историю своего на- 
рода. Это наши корни, и мы от них питаемся. 
Потеряв прошлое, впитывая только лишь чу- 
жеродное, иностранное, ка к сейчас происхо- 
дит с молодежью, никто не может сказать, как 
это повлияет на наше подрастающее поколение 
и что из этого выйдет, к  чему приведет. Поэто- 
му необходимо изучать, сохранять традиции 
своего родного народа и приумножать их луч- 
шими образцами, что есть в мире.



В сказках и мифах наших предков М ИР со- 
стоит из трех частей: верхней, средней (где мы 
живем) и нижней. М ИР насчитывал всего семь 
слоев: три слоя ~  в верхней части, один -  в 
нашей, еще три -  в нижней части. В нашем мире 
живет множество разных племен и народов. Чу- 
ваши верилн, что сами они живут в дентре зем- 
ли. Небосвод, а за ним все слои верхнего мира с 
четырех сторон, по краям земной тверди, под- 
держивали четыре столба: золотой, серебряный, 
медный, каменный. На макушке столба распола- 
галосъ гнездо, в нем по три яйца, на яйцах -  
утки. Священное мировое дерево, древо жизни, 
которое чуваши почитали, подцерживал небос- 
вод посередине,

В самом верхнем слое верхнего мира нахо- 
дился верховный бог Аслати. Он зорко следил за 
всем происходящим в мире. Обнаружив наруше- 
ния, быстро наводил порядок в своих владени- 
ях. Когда сердился -  громы и молнии метал, 
наказывал виновников. Раньше Арçури (леших) 
много было. За разные провинности Аслати их 
всех сжĕг молнией. Дождь, снег и град на землю 
также Аслати посылал. И  ветры буйные, шалов- 
ливые или ласковые, всĕ это добро разносили 
по бескрайним земным просторам. Семейетво



ветров состоит из отца-ветра, матери-ветра и де- 
тей-ветров.

В верхнем мире находились души святых и 
еще не родившихся детей. К  моменту рождения 
ребенка прибывает богиня Пÿлĕхçĕ. Она пишет 
на лбу новорожденного его судьбу и в небе с его 
именем зажигает новую звезду. Было такое пове- 
рье: когда человек умирает, его именная звезда с 
неба падает на землю. При виде низринувшейся 
вниз звезды древние чуваши говорили: "М оя 
звезда на небе!" Когда земной человек умирая,



душа его, превратившись в радугу, по узенько- 
му мосту поднималась в верхний мир. А  если 
человек был грешен, то душа его, не преодолев 
моста, отправлялась в нижний мир -  в ад.

Как-то огонь с водой поспорили, кто из них
сильнее? Каждый считал себя важнее другого. Ре- 
шили устроить поединок. И начался беспощад- 
ный бой, какого мир еще не видывал. Дерутся 
огонь с водой день, дерутся другой и третий день. 
М ного чего разрушили за это время, пока выяс- 
няли, кто круче. Никто не хотел сдаваться. Но 
вот огонь обессилел, стал отступать, наконец 
убежал и спрятался в камнях. Даже сейчас, спус- 
тя много лет после тех событий, когда мы бьем 
камнем об каменъ -  летят искры. Это огонь по- 
немногу, дольками выходит из холодного камня.

Берега земли омывал океан. Бушующие, не- 
угомонные волны постоянно размывали края 
суши. "Когда край земли дойдет до чувашей, 
наступит конец света", -  говорили наши пред- 
ки. В каждом углу земной тверди стояли на стра- 
же земли и земной жизни чудо-богатыри. Они 
охраняли наш мир от всякого вселенского зла и 
несчастий.

Повелителем всех зверей и огня являлся Пи- 
хампар. Если случится, и на тебя нападут волки, 
нужно просить: "Пихампар, уйми своих поддан- 
ных". Тогда пояаляется большой белый волк и про- 
гоняет напавших на человека обычньж волков.



Жилище людей охраняет покровитель семьи 
Хĕртсурт. Она находится в стене дома, а по но- 
чам, выйдя на середину комнаты, прядет пряжу. 
Если вдрут кто-то увидит ненароком это -  ее 
деятельности не надо мешать, тогда она будет 
рада. И  работа ее будет спориться. Плохо, если в 
доме нет Хĕртсурт, потому что счастья в семье не 
будет. Когда люди переселяются из одной квар- 
тиры в другую, говорят: "Хĕртсурт, переезжай с 
нами жить в новый дом". Если домашняя скоти- 
на по душе Хĕртсурт, хлев будет полон скота. А 
любимой лошади Хĕртсурт заплетает на загривке 
косичку. Она не любит, когда в семье ссорятся, 
не живут в согласии. В таких случаях она поки- 
дает этот двор.

В нижнем мире стояло девять котлов, где ва- 
рились души грешных людей. Слуги дьявола под 
котлами непрестанно подцерживали нестерпи- 
мый, адский огонь. Но были на земле щели или 
дыры, назьшаемые какăр, по которым герои спус- 
кались в ад и спасали своих любимых и близких.



<ч0ЛНЦЕ

У Солнца имеются две жены: Утренняя Заря 
и Вечерняя Заря. Утром Солнце распрощается с 
одной супругой и в течение целого дня движется 
к  другой. От этих жен он имеет детей: сына -  
Человека и дочь -  Росиночку. Повстречавшись 
однажды на земле, они полюбили друг друга и 
поженились. Люди -  это потомки Человека и 
Росиночки.

Солнце было настолько офомным, что оно 
по утрам не могло самостоятельно подниматься 
на небо. Ему помогали взрослые люди. Но когда 
дети видели, с каким трудом поднимают свети- 
ло на небо, то оно смущалось и весь день прята- 
лось за облаками. Поэтому взрослые до восхода 
солнца детей не будили. В такие дни оно весь 
день сияло и даже не хотело идти вниз. Спус- 
титься на землю ему опять же помогали взрос- 
лые. Голыми руками нельзя было трогать, его 
могли испачкать. Люди использовали для этого 
специально вышитые полотенца.

Спустившись на землю после тяжелого трудо- 
вого дня, Солнце отдыхало. Оно омывалось в чу- 
десном озере и набиралось сил для следующего дня.

Венгерский ф ольклорист-этнограф  Дюла 
Месарош сто лет назад писал: "В холодные зим- 
ние утра при рассвете кажется, как будто красные



лучи солнца с двух сторон образуют крылья. 06 
этом явлении чуваши говорят: хĕвел çунатланса 
тухнă -  "солнце взошло с крыльями". Красные 
лучи, виднеющиеся с двух сторон -  это "крылья 
солнца" (хĕвел çуначĕ). 06  этом же явлении гово- 
рят еще "взошло три солнца" (виçĕ хĕвел тухнă), 
виднеющиеся с двух сторон красные крылья счи- 
таются за отдельные солнца".

Почему на небе только одно солнце?
В начале всех времен землю освещали и обогре- 

вали три солнца. Темнота никогда не наступала, 
холода не мучили, и темные силы свои гряз- 
ные дела не могли творить. Была вечная весна. 
Однако -  по наущению темных сил -  наи- 
вные люди поймали два солнца и разбили их



вдребезги. То солнце, что пострадало болыде 
всего, разбилось на тысячи и тысячи мелких 
кусочков, и из них произошли звезды. Второе 
солнце превратилось в луну. Они потеряли силу 
и уже не могли согревать и светить ярко, по- 
этому наступает ночь. Появилось такое явле- 
ние, как лютая и суровая зима.

Как-то великан Улăп лег отдохнуть и заснул. 
К  нему незаметно подкрались чертенята и стали 
издеваться над ним, спящим. В те времена луна 
и солнце обитали не так далеко от Земли, как 
сейчас. Чертенята поймали луну и солнце. Сол- 
нцем они обжигали руки Улăпа, луной его ноги 
обмораживали. Проснулся Улăп в гневе и от- 
кинул солнце в одну сторону, луну в другую 
сторону. С тех пор солнце и луна находятся 
очень далеко от Земли и не могут спуститься 
на ее поверхность.



СОТВОРЕНИЕ

Бог слепил человека из глины себе подобным. 
И осталось только вдохнуть в него душу. Он под- 
нялся на небеса за душой, а собаку оставил ох- 
ранять человека от всякой напасти. Бог только 
ушел, а дьявол тут как тут. Пообещал собаке шубу 
от зимних холодов и вкусную косточку. Собака 
поддалась соблазну и разрешила дьяволу подой- 
ти и посмотреть на творение Бога вблизи. А  тот 
взял да и оплевал всего человека. Вернулся Бог и 
ввдит, что над его творением надругались. Но 
заново переделывать человека он не етал, про- 
сто вывернул его наизнанку и вдохнул душу. Вот 
почему внутри нас есть слизь и мокроты.

Как Бог послал
на землю музыку
Для всех живых существ на земле Бог послал 

музыку. Первым ценность подарка Всевышнего 
смог оценить человек. Уж очень ему понравилосъ 
это чудо. Проявив невиданную доселе жадность, 
человек всю музыку захватил себе: "Моĕ, всĕ моĕ, 
никому не отдам!". Лишъ то, что отскочило в сто- 
рону и не поместилось в объятиях человека, смог- 
ли подобрать некоторые прилетевшие птицы. А 
звери, которые пришли уже совсем поздно, и 
вовсе остались без какой-либо мелодии.



Как Бог послал малютку 
Чтобы не было скучно жить, Бог послаи всей 

земной живности и жителям детĕнышей. Полу- 
чив себе подобного, корова стата кормить те- 
ленка. Собака свой подарок -  щенка -  схватила 
пастью и понесла, как ей казалось, в безопасное 
место. Ж енщина расстелила передник, чтобы 
ребенок, которого она должна была получить, 
ненароком не ушибся. Богу недоверие к  своей 
персоне не понравилось. Тогда он пожелал соба- 
ке слепого щенка, который прозреет только че- 
рез две недели, а женщине -  беспомощного ди- 
тяти, которого нужно будет таскать на себе в 
течение целого года.



За болылие прегрешения перед Миром Бог 
изгнал дьявола, своего брата (в другом вариан- 
те -  одного из ангелов), в ад. Дьявол выпросил 
у Бога небольшой клочок земли, чтобы хоть 
тростиночку можно было поставить. По добро- 
те своей Бог позволил ему это. И дьявол, про- 
делав дырочку сквозь слой земли палкой, иногда 
выходит наверх.

В старину было много всякой нечисти и не- 
доброй твари. Приходилось всĕ время быть на- 
готове и уметь за себя постоять.



Арçури
Арçури жили в лесу. Они произошли от тех 

людей, которые наложили на себя руки или были 
убиты насильственно. Повстречав в лесу челове- 
ка, Арçури просил у него " катя ". Если у того не 
было "катя", Арçури вырьшал у него зубы. Арçури 
мог защекотать человека до смерти, и при этом 
он, получая от этого удовольствие, хохотал.

Если по дороге повстречается Арçури, надо 
сказать: "В гору!". Тогда Арçури отстанет и не 
сможет догнать. А если он встретится у реки, 
чтобы запутать его, нужно говорить: "Против 
течения!", а если против течения идешь, надо 
сказать: "По течению!".

В настоящее время Арçури нет, их всех мол- 
нией поубивало.

Вупăр
В Вупăр могут превратиться дряхлые старушки. 

Они способны поедать луну. Если кто заметит, что 
В>пăр начал есть луну, на подоконник нужно на- 
сьшать золу или рогатину из рябины нужно рас- 
щепить, и тотчас же Вупăр от луны отстанет.

Некоторые существа желают жить, покоряя 
чужую волю своей. Они наслаждаются своей вла- 
стью над другими, но впоследствии неимоверно 
от этого страдают. Даже превратившись в разва- 
лин от болезней, не могут умереть. Чтобы найти 
покой и прошение, они должны передать свое 
зловредное умение молодым людям.



Ц аревны -утки
Три ирекрасные дочери древнего царя каж- 

дую ночь, превратившись в прекрасных птиц, 
тайком прилетали на одно чудесное озеро купаться. 
Однажды один весьма наблюдательный парень 
их подстерег и спрятал пару крыльев, оставлен- 
ных на берегу. Порезвившись, наигравшись, две 
старшие сестры превратились обратно в птиц и 
улетели домой. Младшая, не найдя своих крыль- 
ев, с ужасом поняла, что они похищены. И она 
взмолилась невидимому похитителю: "Если ты 
пожилой человек, то стань мне тетей или дядей; 
если моложе меня, стань мне сестричкой или бра- 
тиком; а если мне ровня, то будь мне верной 
подругой или суженым". Сообразительный юно- 
ша вышел из укрытия, и они вместе пошли к 
царю-батюшке получить благословение.

Ж ивотворный родник
У каждого родника есть свой хозяин. Родники 

содержались в чистоте и порядке, по прошествии 
определенного времени подвергались обряду очи- 
щения огнем. Бытовало мнение, что души детей 
приходят через родник. Поэтому молодуха на сле- 
дующее утро после свадьбы шла к  роднику. Будто 
бы душа еĕ будушего ребенка запрыгивала в ведро,



таким образом попадала в дом, где в скором време- 
ни должен был родиться ребенок.

Вутăш
В полночь людям нежелательно в водоемах 

купаться, в это время любят плескаться в воде 
Вутăш. Беспечных и нерадивых они могут ута- 
щить в омут. Их никто не должен видеть, а если 
кто ненароком повстречается с ними, то число 
Вутăш непременно увеличится за счет утоплен- 
ников. Вутăш было бы несметное количество, но, 
когда они на рассвете выходят на берег погреть- 
ся на солнце, их поедают волки. В солнечные дни 
Вутăш усаживаются расчесывать золотым гребеш- 
ком свои длинные волосы. Иногда они там же 
засыпают. Если надеть на них крест, то не могут 
обратно войти в воду. Что у них ни попросишь, 
всĕ дадут, лишь бы крест с их шеи сняли.

Алпастă
Алпастă -  это существо с длинными распу- 

щенными волосами и четырьмя грудями, свиса- 
ющими почти до земли. В лесу как-то одному 
мужику повстречалась Алпастă и побила его гру- 
дью. Тот мужик еле живой домой вернулся, а 
через три дня помер. Все его тело было в синяках.

Маленьких детей Алпастă старается истребить. 
Так и поджидает, когда младенцев одних оста- 
вят. Коли дождется, то накормит ребенка своей 
Ф У Д Ь ю , и ребенок умирает. Чтобы Алпастă не 
навредила, в изголовье детей кладут нож или что- 
либо из острых металлических вещей. Иногда игол- 
ку воткнут. Алпастă еще беременным женщинам



вред приносит. В старину беременным рекомен- 
довали носить платья, к  подолу которых прика- 
льгеали иголку.

Вĕреçĕлен
Вĕреçĕлен произошли от младенцев, которые 

бьыи тайно рожцены и умерщвлены своими ма- 
терями. Превратившись в Вĕреçĕлен, они прихо- 
дят к  родительницам и, насылая на них всякую 
хворь, постепенно убивают их. Вĕреçĕлен может 
превратиться в кого угодно. К  женщине является 
в виде мужчины, а к  мужчине -  в виде женщи- 
ны. В дом он проникает через дымоход. Если 
хозяева поймут, что к  ним повадился Вĕреçĕлен, 
нужно в дом завести свинью. Они хорошо чув- 
ствуют близость Вĕреçĕлен и начинают визжать. 
Вĕреçĕлен, поняв, что его почуяли, убирается 
восвояси. После трех неудачных попыток доб- 
раться до своей жертвы Вĕреçĕлен больше не при- 
ходит в этот дом. Голова Вĕреçĕлен похожа на 
человеческую, волосы -  на веник, есть крылья 
и хвост, ноги смахивают на куриные лапки. В 
полете он подобен огненному змею.

Çавраçил
Говорят, что внутри Çавраçил (вихрь) нахо- 

дится злобный человек. При появлении Çавраçил в 
него нужно кидать ножом, и тогда он пропадает.

Старик с локоток
Во многих чувашских сказках есть Старик с ло- 

коток с дотинной бородой. С бородой не простой, а 
прямо-таки волшебной. Потому что вся мощь



этого человечка находится в бороде. Только ис- 
тинные герои могут побороть этого не очень 
доброго силача. Живет он в мире, расположен- 
ном глубоко под землей. Иногда приходит в наш 
мир показать свою силу.

Девушка на луне
Если хорошо присмотреться, на луне можно 

разглядеть девушку с коромыслом и вĕдрами. 
Откуда же там появилась она? А дело было так.



Жила-была у злой мачехи одна девочка. Ни снос- 
ного житья и никакого уважения не было в этой 
семье для бедной девочки. Ни одного радостного 
дня не видела она в своей жизни, ни разу доб- 
рого слова не услышала. Хоть и росла без ласки и 
должного внимания, расцвела она будто цветок 
из райского сада. Это ещĕ больше злило и раз- 
дражало мачеху. И вот однажды глубокой ночью 
прогнала она падчерицу за водой к  роднику. На 
дворе стояла ненастная погода. Родник находил- 
ся на окраине деревни. Ничего не поделаешь. 
Девушка волей-неволей пошла исполнять при- 
каз мачехи. У  родника на нее напали разбойни- 
ки , которые пришли в деревню чем-нибудь по- 
живиться. Тĕмная ночь, никого поблизости, кто 
мог бы прийти на помощь. Вот ненадолго из-за 
туч выглянула луна. Девушка, чувствуя немину- 
емую погибель, взмолилась о защите к  луне, 
попросила забрать ее к  себе. Луна сжалилась над 
бедной девушкой и притянула еĕ к  себе с коро- 
мыслом и вĕдрами. С тех самых пор на поверх- 
ности луны можно разглядеть силуэт девушки.

Как пройти под радугой
В древности у чувашей существовала легенда, 

что если на лошади проехать под радугой, то 
девочка может превратиться в мальчика, а маль- 
чик -  в девочку. Так одна девочка решила стать 
мальчиком. На девочек в старой России земель- 
ные наделы не выделялись, а у нее в семье было 
много сестер и ни одного брата. Гоняясь за раду- 
гой, девочка не заметила, как заехала на землю 
богатея, за что была строго наказана.



Расческа -  лес
В сказках присутствует много чудесного и нео- 

бычного. Если юшуть через плечо волшебную рас- 
ческу -  из еĕ зубьев вырастет непроходимая 
чаща, благодаря чему можно убежать от пре- 
следования.

Платок -  вода
Спасаясь бегством от злых притеснителей, 

брат с сестрой за собой застилают платок. 
М гновенно  образуется бескрайнее водное 
пространство, через которое перейти ником у 
не под силу.



ГЕРОИЧЕÇКОЕ

Богатыри в чувашских сказках и мифах, как 
и у других народов, всемогущие, добрые и не- 
пременно справедливые. Они не дают спуску 
врагам и недоброжелателям народа. Богатыри 
пользуются всеобщим уважением и любовью. 
Иногда им тоже нужна помощь. Тогда из про- 
стого народа выходит еще один не менее могу- 
чий богатыръ.

Однажды на чувашей напал злой великан, 
одноглазый Алтăркуç. Он хотел чувашей и их 
покровителя Улăпа превратить в своих рабов. 
Улăп вышел против Алтăркуç на смертельный 
бой. Начался поединок. Уж  такими силъными 
они оба были, что так и дрожата под их напо- 
ром вся округа. Страшная была битва, что нельзя 
было предугадать -  за кем будет победа. Вот 
Улăпу удалось схватить Алтăркуç и крепко сжать 
в своих объятиях. Из Алтăркуç вся мощь выле- 
тела в виде зловоний, и все силы его покинули. 
Обессиленного Алтăркуç Улăп забросил аж за 
семь морей.

В некотором государстве пригодная для пи- 
тья вода была только в одном большом озере. Но 
там жила громадная змея, которая к  воде просто



так никого не подпускала. За разрешение брать 
воду из озера каждый месяц требовала от народа 
на съедение невинную девушку.

Долго ли, коротко ли это продолжалось, од- 
нажды появился в этих местах богатырь. Как раз 
в этот день на съедение змее отдали царскую 
дочь. Увидел богатырь девушку и освободил ее 
от цепей, которыми она была прикована к  ска- 
ле. Но после дальней дороги богатырь очень ус- 
тал и прилег отдохнуть.

Вдруг всĕ вокруг замерло, вода забурлила -  
вот-вот, с минуты на минуту появится змей. 
Богатырь всĕ еще спит. Девушка будит богатыря, 
тот не просыпается. Уж как только она его ни бу- 
дила -  за уши дергала, шлепала по щеке, щекота- 
ла и кулаками била. Тот спит своим богатырским



сном. Змей вышел из воды и говорит: "Всĕ же 
как щедры люди, вместо одного сразу двух при- 
несли на съедение!".

Обрадовавшаяся было своему внезапному 
спасению девушка заплакала горькими слеза- 
ми. Тут от горячей слезинки, упавшей на щеку, 
просыпается богатырь и говорит: "Не бахва- 
ляйся, кости одного-то застрянут в горле!". Тут 
он как вскочит и вмиг расправляется с ненави- 
стной змеей.

Булгар
На Булгар напали сильные и страшные враги. 

Они окружили и стали штурмовать этот вели- 
кий город. Но его защитники стойко держались -  
крепость для неприятелей была неприступной.



Тогда беспощадные и коварные завоеватели со- 
брали всех колдунов и потребовали рассказать 
им, как покорить город. Все молчали. Пришель- 
цы стали каждого десятого человека убивать. В 
их число попал сын одного знаменитого кол- 
дуна. Колдун не выдержал и согласился помочь 
врагам. По его подсказке сделали так: в поле 
высыпали зерно и поставили силки. Отовсюду 
поклевать зерно прилетали птицы. Всех их пой- 
мали, привязали к  лапкам трут и подожгли. Не- 
счастные пернатые полетели домой, в свои 
гнезда, и невольно подожгли город-крепость. 
Вспыхнул ужасный пожар, разом весь город 
был охвачен огнем. Так из-за предательства и 
малодушия одного человека был покорен слав- 
ный город Булгар.



Война -  это всегда зло, потому что в ней 
всегда гибнут люди. Безвременная смерть, тем 
более гибель молодых, приносит нестерпимые 
горести и страдания.

Некоторые исследователи находят параллели 
между мифическими амазонками и чувашками. 
Дело в том, что чувашки не только своим наря- 
дом похожи на древних воительниц. Головные 
уборы тухья и хушпу, украшенные монистами; 
шÿлкеме, также обшитая монистами, которая 
закрывает грудь, очень напоминают защитные 
доспехи. Слово амазонка созвучна с чувашским 
словом Ама çын -  "женщина человек". В некото- 
рых чувашских сказках девушки превосходят по 
силе и отваге мужчин-богатырей.

К ак чувашскую книгу 
красная корова съела 
Ближе к середине второго тысячелетия чува- 

ши утратили свою государственность. У  них была 
письменность и своя система образования. Но в 
ходе исторических событий -  войн, пожаров, 
бедствий, порабошения завоевателями -  она 
была потеряна. Ученые >тверждают, что под сло- 
восочетанием "Чувашскую книгу корова съела" 
имеется в виду война, зло. Великая держава по- 
гибла, из всего населения спаслись очень не- 
многие. Предания гласят, что одна мать, пере- 
правляясь на правый берег реки Волги, своего 
младенца прятала в рукаве шубы своего супруга, 
так уберегла ребенка.



В старину у чувашей были турханы (князья). 
Их избирали всенародно, во всем им подчиня- 
лись. Это были уважаемые, честные и умные люди. 
Они должны были поддерживать порядок в стра- 
не и учить праведной жизни людей. Состарив- 
шийся турхан обучал молодого князя порядкам 
и обязанностям в течение нескольких лет. Пос- 
ледний чувашский турхан погиб в эпоху вели- 
ких потрясений в бою за независимость своей 
страны. Со словом турхан в Чувашии связаны 
названия многих местностей и селений.

Придя на новое место, чуваши заново воз- 
водили деревни и города. В возделывании полей 
и взращивании садов они непременно достига- 
ли болыиих результатов. В Поволжье чуваши 
слыли удачливыми земледельпами и торговцами 
сельскохозяйственными товарами. Цари удивля- 
лись чистоте их полей и урожайности. Некото- 
рые русские князья хотели чувашские селения 
взять под свои владения. Иван Грозный им от- 
казал, сказав, что тогда чувашские поля тоже 
превратятся в заурядные земли. Чуваши во вре- 
мена царизма относились к  удельным крестья- 
нам, т.е. принадлежали царскому двору.



БУДНИ

У всякого народа есть свой неповторимый 
наряд. Так уж устроены люди, что любят всĕ 
красивое и изящное. Приятно, когда человек 
опрятно и со вкусом одет.

Чувашей ещĕ издревле называли народом в 
серебряном одеянии. Свой наряд, помимо заме- 
чательных вышивок, они украшали серебряны- 
ми монетами. Получалось, что на себе они носи- 
ли целое состояние. Наглядно можно было уви- 
деть, из какой семьи тот или иной человек. Вы- 
шивка или крой одежды указывали круг его род- 
ственников, из какой местности они -  низовые 
или верховые, холостой или семейный и т.д.

Чуваши в своих песнях поют: "Лиш ь од- 
нажды молодость приходит, и прожить еĕ ста- 
райтесь весело и счастливо". Не только в сво- 
бодное от работы время, но и во время трудо- 
вых будней молодежь по вечерам собиралась 
на хоровод и разные игры. В процессе игр можно 
было поближе узнать человека: какой у него 
нрав, какие способности и чего он стоит. Здесь 
же молодые люди присматривали себе пару -  
невесту или суженого.

Вздремнув три-четыре часа, утром наравне 
со взрослыми молодежь снова принималась за



работу. Трудолюбивые и мастеровые люди всегда 
ценились в народе.

Кто не был молодым и не испытывал поры- 
вы любовной страсти и трепет перед любимым 
человеком! Явление это каждый воспринимает 
по-своему. Кого-то любовь окрыляет и возвы- 
шает, кто -то  сгорает, опаленный пламенем 
болыпого чувства, а третий от безответной люб- 
ви испытывает страдания. Любовь ещĕ никого 
не обошла стороной.

Любовь вдохновляет и окрыляет. Это особая, 
удивительная энергия, которая неизменно ме- 
няет человека в лучшую сторону. Влюбленному 
человеку всĕ по плечу. Ему не страшны никакие 
тяготы и лишения. Любовь заставляет совершать 
благородные постутгки и беспримерные подви- 
ги. Когда любят двое -  это прекрасно.

Диковинная вышивка
Как-то в стародавнее время один удалой моло- 

дец невесту привез домой на своем коне. Но зави- 
стливые люди распустали про девупгку слух, что 
она ленивая, не умеет работать. Каково же было 
изумление молодых, когда они это услышали. Но 
девушка нашла выход из положения. Не слезая с 
коня, она на ткани вышила необычный рису- 
нок. Узор, может быть, не такой уж и сложный, 
но он был одинаков с обеих сторон. И главное, 
секрет этого узора в этой деревне не знал никто. 
Мудрая мать, сообразив в чем дело, говорит: 
"Не может того быть, чтобы исполнительница



такой диковинной вышивки была неумехой. Коли 
уж в целой деревне не сыскать знатока такой 
вышивки, это несомненно прекрасная мастери- 
ца. А  такая умелица нам кстати".

Обычно, при взаимном согласии влюблен- 
ных, парень посылал сватов к  девушке. Похище- 
ние невесты тоже иногда имело место в жизни 
чувашей. Оно в основном носило ритуальный 
характер. Некоторые девушки сами негласно со- 
глашались на это действо. Скажем, девушка до 
конца не уверена в своем выборе. Требуются ре- 
шительные действия со стороны кавалера. Случа- 
лось и так: родители девушки не очень-то желали 
возможного союза с каким-то семейством. Или 
девушка очень хороша собой, и многие хотели 
бы ее иметь в качестве жены. Для похищенной



девушки, если бы она не смирилась, впослед- 
ствии бьта угроза, что ее больше никто не захо- 
чет брать в супруги. В те времена чуваши в ос- 
новной своей массе жили в деревнях. И в округе 
всем друт о друге всĕ было известно. С назначе- 
нием срока свадьбы не затягивали. Избегали от- 
говорок со стороны завистников.

Конечно же, все мы любим немножко посу- 
дачить. Но за женщинами закрепились такие вы- 
ражения, как: "Две женщины -  базар, три жен- 
щины -  ярмарка". А  про мужчин говорят: "Три 
мужика -  улица полна".

Говорят, что внуки слаще своих детей. Одна- 
ко же это не означает, что родители своих дитя- 
ти любят меньше. Просто, когда свои отпрыски 
подрастают, родителям времени не хватает на



общение с ними. Работа очень много времени 
забирает. Иногда даже приходится задерживать- 
ся на своем рабочем месте. Родитель, как прави- 
ло, молодой человек, ещĕ не успел высоко про- 
двинуться по служебной лестнице. Рядовой тру- 
дящийся более зависим на работе, нежели руко- 
водитель. Бабушки и дедушки к  моменту появ- 
ления внуков уже отходят от активной трудовой 
деятельности или находятся на пенсии. Поэтому 
для общения с внуками у них уйма времени. Вот 
и навĕрстывают они упущенные контакты с ма- 
лолетними кровинушками.

Блаженны те, кто получает благословение ро- 
дителей. В таком случае все блага земли, воды и 
неба, вся родовая энергия будет с тобой. Поэто- 
му отношение к  родителям, пожилым людям 
всегда очень уважительное. Не дай бог, если кто- 
то не имеет доброго напутствия родителей. Ведь 
человек остается без всякого покровительства, 
точно одинокое хрупкое дерево на сквозняке. Да 
и во всем селении не будет уважения к  человеку 
без родительского благословения.
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Буйство красной коровы

Слушать Владимира Галошева можно бесконечно -  
так увлеченно пересказывает он чувашские предания. 
Еще более таинственный и сказочный мир чувашской 
мифологии предстает на его картинах. А последней ра- 
ботой художника стал целый анимационный фильм под 
названием "Мир наших предков".

Человек он вполне земной, рожден в деревне, гла- 
ва семейства. А  от других выгодно отличается тем, что 
сумел удержаться в том сказочном мире, который все 
мы обожали в детстве. Причем любовь к чувашской 
мифологии удачно соединилась в нем с талантом



рисовалыцика. Картины пишет и маслом, и гуашью, и 
акварелью, не в этом суть. Главное в его творчестве не 
техника, а тема -  чувашский фольклор.

Однако в 1995 году Владимир покупает видеокаме- 
ру, и вот, наконец, осуществляется его юношеская меч- 
та: год спустя вместе с бывшими сокурсниками факуль- 
тета чувашской филологии и культуры ЧГУ он снимает 
ифовой фильм "Диковинная вышивка". Как-то быстро 
созвонились, связались между собой и всей гурьбой 
сьехались в Янтиковский район. Актерами были все, в том 
числе сам автор. Получилось спонтанно, но просто здорою. 
Филъм смонтировал в 2008 году Владимир Карсаков.

В 2008 году Галошев приступил к  съемкам второго 
игрового фильма -  о чувашских обычаях. Написал сце- 
нарий, оператором позвал Владимира Карсакова, кон- 
сультантом -  известного исследователя чувашской на- 
циональной культуры Никифора Наумова. Хотел огра- 
ничиться одним обрядом -  как солнце поднимают. Но 
коллеги посоветовали и девичью вспашку показать: как 
чистые и невинные девушки сохой вокруг деревни землю 
пропахивают, запирая деревню "огненным ключом", та- 
ким образом ограждая ее от всяческих бед, и как уста- 
лое солнце вечером в озере омывают (солнце соорудили 
из подручных материалов). Словом, фильм "Эткер" по- 
лучился очень насышенным.

Когда не состоялся проект мифологического чуваш- 
ского словаря, к  которому художник уже сделал мно- 
жество иллюстраций, он решил эти рисунки... озвучить. 
Так родилась идея анимационного фильма "Мир на- 
ших предков". Тем более что к  этому времени Владимир 
хорошо освоил компьютерную обработку изображений 
(недостающие по его же собственному сценарию сюже- 
ты он дорисовал). Безусловно, его фильм -  не класси- 
ческий мультик, где герои ведут себя, как живые люди. 
Хотя определенное движение, конечно, присутствует, 
герои порой слезу пускают, подмигивают, улыбаются. 
Зато звуков и голосов -  море. Звенят мечи, кряхтят



колдуны, плачут дети... Закадровый текст читает про- 
фессиональный актер Алексей Болдырев.

Труд не претендует на научность, это художествен- 
ное произведение, личный взгляд автора на мир его 
предков. Пятидесятиминутная картина повествует о 
Мироустройстве, Солнце, Сотворении, Темных силах 
и других вещах так, как представляли их древние чува- 
ши. Герои фильма -  древние божества и духи Пихам- 
бар, Арçури, Аслати, десятки других мифических су- 
ществ. Даже бабушки уже подзабыли их, а дети вовсе не 
знакомы с этим таинственным и прекрасным языческим 
миром. Галошев создал два варианта анимационного филь- 
ма -  на русском и чувашском языках. (Самому автору 
больше нравится чувашский вариант, он создавался пос- 
ле русского, уже более опытной рукой). Текст на чувашс- 
ком читает заслуженный артист Чувашга Иван Иванов.

Когда по вечерам муж уединяется с богами, Ольга, 
супруга, его не трогает -  понимает... Сын Атександр 
больше техникой увлекается, зато 13-летняя дочка Анна 
тоже обожает рисовать и, кстати, активно помогала папе 
обрабатывать рисунки в компьютере. Именно вместе с 
ней Владимир планирует делать новый анимационный 
фильм. Сценарий уже есть, "Три солнца" называется. 
Ведь, оказывается, вначале землю освещали и обогре- 
вали три солнца. Зачем люди разбили два из них и что 
потом произошто, очень интересно будет узнать из но- 
вой работы Владимира Галошева. А там, смотришъ, и 
про буйство красной коровы поведает -  так чуваши 
называли войну, пожар, бедствие. Картина с таким на- 
званием у художника уже есть.

Зинаида Ш итлаева
"Советская Чувашия", 20.07.2011 

(печатается в сокращении)
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Пирĕн тĕнчене килме хатĕрленекен 
чуисем гĕнчен çÿлти сийĕнче тарăççĕ. 
Вĕсем ача пулса çут тĕнченĕ çуралпă 
çĕре Пÿлĕхçĕ пырать. 'Гин çуралнă 
этемĕн çамки çине вăл унăн шăиине 
çырса хурать. ун ячĕпе гÿпере çенĕ 
çăлтăр çутать. Этем вилсен гÿиере 
унăн ячĕпе çутнă çăлтăр та ÿкет, 
теççĕ. Çавăнпа та тÿперен çăлтăр ÿк- 
нйне курсан чăвашсем: "Манăи
çăлгăр çÿлти тÿпере!" -  теççĕ.

В верхнем мире находились лушн 
святых и еще не родившихся детей. К 
моменту ройсдения ребенка прибывает 
богиня Пÿлĕхçĕ. Она пишет на лбу ново- 
рожденного его судьбу и в небе с его 
именем зажигает новÿю звезду. Было 
такое поверье: когда человек умирает, его 
именная звезда с неба падает на землю. 
При виде низринувшейся вниз звезды 
древние чуваши говорили: «Моя звезда на 
небе!»


