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У М С А М А Х  В Ы Р А Н Н Е

М ĕн вăл тĕн, турă? Хăçан тата мĕнле сăлтавсене пула 
çынсем тене ĕненме. турасене п у с  сапма пуçлана? Çак 
ыитусем нумай ĕмĕр хушши çынсене шухашлаттарнă, ун 
пирки материалистсемпе идеалистсем хушшинче сахал 
мар тавлашу-хирĕçÿ пынă. Пирĕн тапхăрта та ку ыйтă- 
ва ăнлантарса, çутатса парас тĕлĕшпе тахçан ĕлĕк пуç- 
ланнă тавлашусем вĕçленмен-ха.

Тĕн-чиркÿ çыннисене тата вĕсен вĕрентĕвне хÿтĕлесе 
«чăнлăха» кăларакан буржуалла ученăй-идеалистсене 
ĕненес пулсассăн, турра пуç çапас туйăм, ытти туйăмсем 
пекех (сăмахран апат çиес килни, юратас, мĕнрен те пу- 
лин хăрас туйăмсем), этемпе пĕрлех çуралать имĕш. 
Хăш-пĕр «тĕпчевçĕсем» тата, выльăх-чĕрлĕхсен те тĕне 
ĕненес шухăш-туйăм пур тесе, ĕнентерме тăрăшаççĕ. Çак 
«ученăйсем» турра ĕненесси ĕмĕрех, этем çĕр çинче 
пурăнма пуçланăранпах пулнă, малашне те пулĕ, çын- 
сем тĕнсĕр, турра ĕненмесĕр пурăнма та пултараймаççĕ, 
тесе вĕрентеççĕ. Хрщпж^ тĕнĕн тарçисем вара библире 
çырса кăтартнă юмах-халапсене пурнăçра.чăн пулнă ĕс» 
сĕм, ядэласем вырăнне хураççĕ те, пĕтĕм тĕнчене.тУРă 
пултарнă, çынсен чăн мадханхи пурнăçĕнче «ылттăн тап- 
хăр» пулна, вĕсем ун чухне ĕçлемесер, вай-хал такакла» 
масар çатмахри'~Ш)лăхра киленсе пурăнна.. тЬççĕ. Анч_ах 
та çьщсем* хăиеçце пелме юраман япалана пĕдме хăйнă 
пулать те çавăншăн турă умĕнче емĕрлĕхех пысăк çы- 
лăха кĕнĕ пулать. «Хав_атлă» турă вара хăйĕн ачйсене 
çиленсе çăтмахран хăвалэса кăларнă та ĕмер-емĕрех çĕр 
çинче^асăплă-тертлĕ~п~ÿрнаçра ăш таПнмалла'туса хунă 
иккен.

Çĕр çинче пурăнакан халăхсем тĕрлĕрен тĕне ĕненеç- 
çĕ. Каишй"тенен хăйне уйрăм_ уяв-праçникесем, иăлч-



йĕркисем пур. П уц таврашсем тата вĕсен вĕрентĕвне 
хутĕлекенсем каланине ĕненес пулсассăн. çынсем хăйсем 
çĕр синче пурăнма пуçланăранпах тĕн уявĕсене палТртса. 
тĕн йăли-йĕркисене пăхăнса пурăнаççĕ, вĕсене хăш вă- 
хăтра, мĕнле туса_йрттерĕсси синчен с ы н сене  аглă тура- 
сем хăйсем вĕрентсе. кăтартса панă. пулать.

Капитализмла çĕршывсенчи тĕн ыйтăвĕсем сидчен 
çыракан хăш-пĕр «теоретиксем» тĕрлĕ хăлах тĕрлĕрен 
тĕне ĕненсе пур.ă.ннин çăлтавне çапла ăнлантарçа па_ма 
тă^ăшаççĕ: ĕлĕк-авал пур халăхсем те пĕр иудейсен е 
Христос тĕнне çех ĕненсе пурăннă. Анчах та турă хăш- 
пĕр йăх-ăрусене (сăмахран Нойăн Хам ятлă ывăлĕн 
йăхне), çылăха кĕнĕшĕн ылханса, хăйĕнчен уйăрса янă. 
Çав ăрусенчен пулса кайнă халăхсем «чăн» турăран уй- 
рăлнă хыççăн часах шуйттан аллине лекнĕ те майĕпен 
аслă турă Адама, Авраама, пророксемпе апостолсене ку- 
рăнса вĕрентсе каланисене манăçа хăварнă. «Чăн» тĕнĕн 
йăли-йĕркисене маннă халăхсем, шуйттан «хĕтĕртнине» 
пула, тискер йăла-йĕркесемпе пурăнма пуçланă имĕш. 
Христос чиркĕвĕ çавнашкал халăхсене, тĕне кĕртсе «'Еван- 
гели çутипе çутатса», тĕнчери культурăллă халăхсен 
çемйине кĕртессишĕн чылай ĕмĕрсем хушши тăрăшнă, 
халĕ те вăл тĕлĕшпе ырми-канми ĕçлет, тесе çыраççĕ 
хальхи мул хуçисен интересĕсене хÿтĕлекен «тăпчевçĕ- 
сем». Европăпа Америкăри Христос чиркĕвĕн пупĕсем 
колонилле тата сурма колониллесĕршывсенчи халăхсене 
тĕне кĕртсе «çутта кăларни» мĕнпе вĕçленни çинчен 
капитал пÿсмăренчен хăтăлнă ^ф рйкари ĕç çыннисем 
акă мĕн калаççĕ: «Европă сыннисем пирĕн пата килнĕ 
чух пирĕн алра çĕр ПУРЧчĕ. вĕсен аллинче турă кĕнекиччĕ. 
Кăиран вара эпир турă кĕнекине туянтăмăр, Евроцă 
çыннисĕм пирĕн сĕрпе пуянланчĕç».

Христос, Иегов (иудаизм), Магомет тата ытти пысăк 
тĕнсен уявĕсемпе йăли-йĕркисем çинчен вĕрентекен кĕне- 
кесене —  библие, талмуда, корана, ытти тĕн кĕнекисене 
т е — турăсем хăйсем çынсене вĕрентсе каласа çыртарнă, 
теççĕ тĕне хÿтĕлекен пупсем, раввинсем, мулласем тĕн- 
тĕшмĕше ĕненекенсене. «Чăн тĕне» пуç çапакансен вара 
«турă çырнисене», унта пурнăçра нихçан та пулма пулта- 
райман, чипер ăс-тăнлă çын чăна хурса ĕненмен япа- 
ласем туллиех пулин те, пурне те ĕнеНмелле, хăйсен 
кулленхи пурнăçĕнче асăрхаса, пăхăнса пурăнмалла, 
тесе хистеççĕ. Çынсем «турă çырнин» тупсăмне тĕпчесе



пĕлессинчен, унăн суйисене тăрă шыв çине кăларассин- 
чен хăраса, чиркÿ-пуп таврашсем тĕне ĕненекенсене турă 
«пĕлтернисене» нимĕн икчĕленмесĕр йышăнма хушаççĕ. 
«Аслă турă çырнине этемĕн айван ăс-хакăлĕ нихçан та 
пĕлсе пĕтереймест»,—  теççĕ вĕсем.

«Турă туса панă» тĕнчене, çутçанталăка тĕпчесе, тĕн 
вĕрентĕвне хирĕç сăмах калама хăйнă çынсене чиркÿ-пуп 
таврашсем ĕлĕк-авал тĕрмесене хупса асаплантарнă, 
вутра çунтарнă. Пирĕн ĕмĕрте вара «турă çырнипе» ки- 
лĕшмен çынсем миллионшарăн, çавăнпа та вĕсене авйл- 
хи, вăтам ĕмĕрсенчи пек тĕп тума май çук. Ученăйсем 
наукăра тунă çитĕнÿсене хальхи пупсен те ирĕксĕрех йы- 
шăнма тивет. Анчах та тĕне хÿтĕлекенсем, наукăя никам 
сивлеме пултарайман çирĕп факчĕсемпе «килĕшеççĕ» пу- 
лин те, унăн тĕне хирĕç пыракан шухăшĕсемпе кĕрешме 
пĕр самантлăха та чарăнмаççĕ. Наукă вĕрентĕвнеуççăнах 
çĕнтерме çуккине чухлакан чее ултавçăсем — пупсем -  
наукăпа тĕне «килĕштерме» тăрмашаççĕ, вĕсен хушшин- 
че чăннипе нимĕнле хирĕçÿсем те çук, тесе сÿпĕлте.теççĕ. 
Çак тĕллевпе вĕсем вăтам ĕмĕрте пурăннă Христос. чир- 
кĕвĕн паллă «ученăй» пупĕ Фома Аквински (1225— 1274) 
«икĕ енлĕ чăнлăх» çинчен вĕрентнипе усă кураççĕ. 
Çак чиркÿ «теоретикĕ» каланă тăрăх, пикам «пĕлсе пĕ- 
терейми» тĕн-турă чăнлăхĕсĕр пуçне, этем ăс-тăнĕ тĕпче- 
се тупнă чăнлăх та пур. Çак чăнлăх та çутçанталăкра 
вăй-хăватлă, ăслă турă пуррине пĕлме пулăшать имĕш. 
Фома Аквински «икĕ тĕрлĕ» чăнлăх çинчен вĕрентнипе 
пирĕн тапхăрта уйрăмах капитализмла çĕршывсенчи 
пупсем анлăн усă кураççĕ. 1936-мĕш çулта католиксен 
тĕнĕн центрĕнче —  Ватиканра— «наукă чăнлăхĕсемпетĕн 
чăнлăхĕсене килĕштерес» тĕллевпе «Наукăсен академи- 
не» уçнă. Ватикан çумĕнчи академи пупсене наукă çитĕ- 
нĕвĕсемпе ^ĕн вĕрентĕвне хÿтĕлес ĕçре мĕнле усă курмал- 
лине кăтартса пырать.

Ку тĕлĕшпе католик чиркĕвĕн пупĕсенчен православи 
чиркĕвĕн «ашшĕсем» те кая юласшăн мар. Акă, сăмах- 
ран, Ленинградри духовнăй академинчи Парийский про- 
фессор «Мускав патриархин журналĕнче» тĕнпе наукăна 
епле «тăванла» туслаштарать: «Тĕн наукăпа хирĕçмест, 
хирĕçме те пултараймасть. Христос тĕнĕ светтуй Библи 
çинче никĕсленсе ларать, наукă çутçантайăка тĕпчесе вĕ- 
ренни çинче никĕсленет. Библипе çутçанталăк —  икĕ кĕ- 
неке, вĕсене Турă этемсене вуласа пĕлме çырнă. Вĕсем,



пĕр автор çырнă япаласем, пер-пĕринпе хирĕçме пулта- 
раймаççĕ. Хăш-пĕр чухне вĕсем хушшинче хирĕçÿсем 
тухнин сăлтавĕ —  этем вĕсенчей пĕрне е икĕ кĕнекине те 
пĕр харăс тĕрĕс вулайманнинчен килет». Хальхи пупсем 
«турă çырнипе» наукă вĕрентĕвне мĕнле «туслаштарни- 
не» кăтартакан тĕслĕхсем питех те нумай. Акă вĕсенчен 
пĕри. Библи вĕрентнине ĕненес пулсан, турă çут тĕнчене 
ултă кун хушшинче туса хунă. Наукă тĕпчевĕсем вара 
эпир пурăнакан Çĕр пулса каясси питех те вăраххăн, те- 
миçе миллиард çулсем хуЬши аталанса пынине никам 
хирĕçлеме пултарайман фактсемпе çирĕплетеççĕ. Çĕр 
хуппин составне кĕрекен радиоактивлă элементсене тĕп- 
чесе, ученăйсем пирĕн планетă 5— 7 миллиард çула яхăн 
пурăннине палăртнă. Православи чиркĕвĕ вара «тĕнче 
пулнăранпа» пурĕ те 7 470 çул çех иртнĕ тесе шутлать. 
Библири юмах наукă вĕрентнипе майлашăнманнине тÿр- 
летес шутпа хăш-пĕр пупсем «турă çырнине» урăхларах 
ăнланмалла теççĕ. Библире тĕнче пулса кайни çинчен 
калакан «кунсем» миллионшар çулсем хушши тăсăлнă 
«геологи эпохисене» пĕлтереççĕ имĕш. Ăнчах та пуп- 
«ученăйсене» çапла чееленни те çăлăнăç памасть, мĕн- 
шĕн тесен наукă нимĕнле «ултă эпохăна» та пĕлмест. 
Унсăр пуçне, Библири текстсем эпохăсем çинчен мар, 
т\-рă, çутçанталăка, ÿсен-тăранпа чĕрчун тĕнчине туса, 
хăйĕн «вăй-хăватне» кăтартнă кунсем çинчен уççăнах 
калаççĕ.

Тĕн-тĕшмĕше хÿтĕлекен «тĕпчевçĕсемпе ăслăлăх çын- 
нисем» çырнисене чăна хурса ĕненес пулсассăн, этем ăрă- 
вĕ хăйĕн аталанăвĕнче шыраса, тĕпчесе тупнă кашни 
çитĕнÿ, пĕлÿ, ĕç хатĕрĕ этем ăс-хакăлĕпе мар, пурне те 
тума пултаракан аслă туррăн «вăй-хăвачĕпе» çыхăннă 
имĕш. Выльăх-чĕрлĕх ĕрчетесси, тырă-пулă туса илесси, 
терлĕрен апат-çимĕç тупас енĕпе кил-хуçалăхра туса 
ирттерекен пур ĕç те этеме турă пÿрнĕ ăс-хакăлран килет 
иккен. Юлашки çĕр çул хушшинче ют патшалăхсенче 
çавнашкал шухăшсене хÿтĕлесе çырнă кĕнекесен шучĕ 
çултан çул ÿссе пырать. Акă, сăмахран, çынсем мăйра- 
каллă шултра выльăх-чĕрлĕхе ĕрчетме пуçлани пирки 
тĕн-чиркÿ салтакĕ-рыцарĕсем мĕнле ăнлантараççĕ. Ктĕк- 
авал уйăха турă вырăнне хурса хисеплесе пуç çапнă çын- 
сем ăна çырлахтарма туса ирттернĕ чÿк уявĕсем вăхăтĕн- 
че, уйăх «мăйракаллă» пулнине шута илсе, унан хаяр 
кăмăлне тивĕçтерес шутпа, ятарласа мăйракаллă выльăх-



СеНе Пусса парнеленĕ. Уйăх тĕттĕмленнĕ кунсенче ирт- 
тернĕ чÿксем вăхăтĕнче, уйăх-туррăн юратнă апачĕ ал 
айĕнче пултăр тесе, авалхи çынсем чÿк выльăхĕсене —  
ĕне-вăкăрсене —  картара тытнă, сĕт-хăймине те турăсене 
çех чысласа çитернĕ. Каярахпа, çак йăла-йĕркесене пула, 
авалхи çынсем мăйракаллă шултра выльăх-чĕрлĕхсене 
ĕрчетме вĕренсе çитнĕ пулать.

Çакăн пек «теорисенче» фактсене пĕтĕмĕшпех кутăн- 
пуçăн çавăрса пĕтернĕ. Хăш-пĕр халăхсем вăкăрсене, 
ĕнесене турă вырăнне хурса хисеплесси вĕсем уйăх пек 
мăйракаллă пулнипе пачах та çыхăнман. Мăйракаллă 
выльăхсене хисеплесси вĕсен хуçалăхри пĕлтерĕшĕнчен 
килнĕ. Авал выльăх-чĕрлĕх ĕрчетнипе тăранса пурăннă 
халăхсем, паллах, хăйсен пурнăçĕн çăл куçне —  вăкăр- 
семпе ĕнесене —  турăсем вырăннех хурса чысланă. Кая- 
рахпа çавнашкал тĕн-тĕшмĕшсем, чăнах та, пĕлĕт çинчи 
турăсем çинчен калакан тĕн вĕрентĕвĕсемпе хутшăнса 
ылмашăнса кайнă.

Пур япалана та тĕн ĕненĕвĕсемпе çыхăнтарса килĕш- 
терме тăрăшакан «тĕпчевçĕсем» этем ака-суха тума вĕ- 
ренни те тĕн йăли-йĕркисенчĕн пуçланса кайнă, тесе 
ĕнентерме тăрăшаççĕ. Тĕне хÿтĕлекен тĕпчевçĕсем ка- 
ланă тăрăх, чи авалхи акапуç хăватлă çĕр-анне турра 
чыслама тунă урапаран пулса кайнă имĕш. Малтанах 
лаша-вăкăрсене таса турăсене ярăнтарма кÿлнĕ пулать, 
каярахпа çех вара, турăсене катаччи чуптаракан ура- 
пасем вырăнне пирвайхи акапуçсене кÿлсе, çĕре сухала- 
са çемçетме тытăннă пулать. Анчах та темиçе пин çул 
хушши çынсем çĕре кустăрмасăр сухапуçпе çемçетнĕ, 
хăш-пĕр халăхсем халĕ те çĕре авалхи сухапуçпе суха- 
лаççĕ. Чăннипе вара чи малтанхи- çĕре çемçетмелли ĕç 
хатĕрĕ кустăрмаллă акапуç мар, вĕçне шĕвĕртнĕ патак 
пулнă, каярахпа этем мотыгă-катмакпа усă курма пуç- 
ланă, кустăрмаллă акапуçпе Хĕвеланăç Европăри халăх- 
сем пирĕн эрă пуçламăшĕнче тин паллашнă.

Елĕк-авалах, нумай ĕмĕр каялла, Греципе Римри 
ăславçăсем-материалистсем (Демокрит, Эпикур, Лукре- 
ций Кар, Ксенофан), Индипе Китай ученăйĕсем тĕн-чир- 
кÿн вĕрентĕвĕсене хирĕç тухма хăйнă. Вĕсем, тĕн йăли- 
йсркисене, турăсене çынсем хăйсем шухăшласа каларнă, 
В'-сене хăйсен пурнăçĕнчен илнĕ сăн-сăпатпа сăнланă тесе, 
хăюллăн каланă. Çынсем турăсен ÿт-пÿне, сăн-сăпатне 
хăйсенни пекех туса хунă; вăкăрсем тĕне ĕненес пулсас-



сăн, вĕсем хăйсен туррисене вăкăр сăнлă тунă пу- 
лĕччĕç,—  тенĕ авалхи грексен философĕ Ксенофан. Турă- 
сене пуç çапасси çынсем çутçанталăка ăнланаймасăр 
унăн вăй-хăвачĕсенчен хăраса пурăннине пула çуралнă,—  
тесе вĕрентнĕ Демокрит-материалист.

Авалхи философ-материалистсен тĕн мĕнле сăлтавсе- 
не пула çуралса йĕркеленни çинчен каланă шухăшĕ- 
сене X V II I  ĕмĕрте пурăннă французсен просветителĕ- 
сем —  Вольтер, Дидро, Мелье, Гельвеций т. ыт. те —  
малалла аталантарнă. Вĕсем тĕн шухăшĕсем мĕн этем 
çĕр çинче пурăнма пуçланăранпах пур тенине сивленĕ, 
турра ĕненесси каярахпа çех йĕркеленсе кайнă тесе вĕ- 
рентнĕ. Сăмахран, Гольбах çапла çырать: малтанхи çын- 
сем, çурма тискер кайăксем пекех, çĕр хăвăлĕсенче, сăрт 
шăтăкĕсенче пурăннă, таврари япаласем çинчен шухăш- 
лама вĕсен вăхăт та, ăс-тăн та çителĕклĕ пулман. Кая- 
рахпа, çынсен ăс-тăнĕ аталанса пынă май, вĕсен пуçĕнче 
тĕн шухăшĕсем çуралаççĕ. Унăн тĕп сăлтавĕ —  тĕксĕм- 
лĕх-айванлăх, Ÿаврари çутçанталăк вăй-хăвачĕсен хă- 
рушлăхĕ. Тĕн шухăшĕсене пуçланса кайма ватă çынсем 
те чылай пулăшнă. Вĕсем, пурнăçра нумай хура-шурă 
курса, ăс-тăн пуçтарнăскерсем, хăйсен йăх-ăрăвĕсенчи 
çынсене пăхăнтарас тĕллевпе тĕрлĕрен йăла-йĕркесем, 
тĕн юмахĕсем шухăшласа кăларнă. Вĕсен ултав-чеелĕхĕ- 
сенчен авалхи тĕн шухăшĕсем амаланса кайнă.

Паллах, Гольбах тĕн пуçланса кайнин сăлтавĕсене 
çапла ăнлантарса панипе пĕтĕмĕшпех килĕшме çук. 
Чăн та, тĕн вĕрентĕвĕ суя-ултав çинче никĕсленнĕ. Анчах 
та этем обществин малтанхи тапхăрĕсенче, тĕн иуçланса 
кайнă хыççăн та, çынсене улталаса, хăйсем ним т>масăр 
ыттисем ĕçлесе тупнă пурлăхпа пурăнакан жрецсем -  
«турă çырнисене», тĕн йăли-йĕркисене çех туса, кăтартса 
пыракансем —  пулман-ха. Çынсен тĕттĕмлĕхĕпе усă кур- 
са, тĕн-ултав ĕçĕпе тăранса пурăнакан жрецсем, ша- 
мансем, юмăçсем —  пупсен мăн аслашшĕсем —  авалхи 
ăру обществи классем çине сийленсе арканма пуçланă 
тапхăрта çех хăйсен киревсĕр ĕçне тытăннă. Унччен çав- 
нашкал çынсем пулман, пулма та пултарайман.

Французсен тепĕр паллă философ-просветителĕ Воль- 
тер та тĕн пуçланса кайнин сăлтавĕсене çавнашкалах ăн- 
лантарса парать. Тĕн ухмахпа ултавçă тĕл пулнинчен 
çуралнă, тесе çырнă вăл. Ултав —  тĕн сывласа пурăна- 
кан сывлăш, анчах та тĕн тымарĕсем пĕр ултав-суяран



ç.çх сĕткен нлмеççĕ, ăна пуçланса кайма, хунама пулă- 
шакан сăлтавсем татах та ытларах. Жан Мелье хăйĕн 
«Халал» («Завещание») ятлă кĕнекинче тĕн сăлтавĕсем 
пирки çапла çырнă: «Çак тĕнчери вăйлисен влаçĕ, суеç 
çынсем йăпăлтатни, ултавçăсен чеелĕхĕпе сăлайĕ, халăх 
вăйсăрлăхĕпе тĕттĕмлĕхĕ —  çаксем ĕнтĕ çĕр çинче ата- 
шусене, идолсене пуç çапассине, тĕшмĕшлĕхсене хунама 
пулăшнă, вĕсене пирĕн куна çитиех упраса хăварма вăй- 
хăват парса тăнă». Ж ан Мелье пусмăрта асапланакансе- 
не пĕрлешсе ултавçă, пусмăр тĕнчине хирĕç кĕрешĕве çĕк- 
ленме чĕннĕ. Анчах та ĕç çыннисем, наукă ăслăлăхĕпе—  
марксизм вĕрентĕвĕпе хĕç-пăшалланса, хăйсен ырлăх- 
тивĕçлĕхĕшĕн, ирĕклĕхĕшĕн пусмăр тĕнчин хуçисене хи- 
рĕç вăрçа тухса çĕнтериччен нумай-нумай çулсем иртнĕ, 
сахал мар юн тăкăннă.

Çынсен ăс-тăнне тĕн вĕрентĕвĕн тыткăнĕнчен хăтар- 
ма, тĕн-турра ĕненесси ăçтан пуçланса кайнине тĕпчесе 
пĕлме тăрăшакансен шăпи пурин те пĕр пекех вĕçленнĕ: 
вĕсене тăван çĕршывĕсенчен ĕмĕрлĕхех хăваласа кăлар- 
нă, е тĕрмесенче асаплантарнă, е вĕсем çырнă кĕнекесем- 
пе пĕрле хăйсене те вутра çунтарса вĕлернĕ. «Пирĕн тĕн 
вĕрентĕвĕ —  турă чăнлăхĕ пур, наукă таврашĕ пирĕншĕн 
юрăхсăр»,—  тенĕ, теççĕ те тĕне хÿтĕлекенсем. Тĕне хÿтĕ- 
лекенсем наукă-ăслăлăха тĕп тăвас, унăн аталанăв- 
не тытса чарас тĕллевпе темĕнле ирсĕр ĕçсем тунă пулии 
те, ăслăлăх малалла аталансах пынă, çулран çул тĕн 
вĕрентĕвĕн суйине тăрă шыв çине кăларакан фактсемпе 
пуянлансах пынă.

Французсен просветителĕсем тĕн мĕншĕн пуçланса 
кайни çинчен каланă шухăшсене нимĕçсен Л. Фейербах 
(1804— 1872 çç.) философ-материалисчĕ чылай малалла 
аталантарнă. Вăл хăйĕн тĕпчев ĕçĕсенче тĕнпе идеа- 
листла философи пĕр тымартанах хунанине, вĕсем иккĕ- 
шĕ те этем обществин пурнăçне, çутçанталăк тавралăхне 
тĕрĕс мар ăнлантарни çинче никĕсленнине кăтартса панă. 
Тĕн-тĕшмĕшлĕхе çынсем хăйсем шухăшласа кăларнине, 
тĕн этем обществин йăли-йĕркисене, çыхăнăвĕсене йăнăш 
сăнласа кăтартакан шухăшсем çех пулнине тĕпчесе пĕл- 
ни —  марксизм умĕнхи материализмăн чИ пысăк çитĕнĕ- 
вĕсенчен пĕри. Анчах та марксизм умĕнхи материализм 
тĕн-тĕшмĕшлĕх çĕр çинчи пурнăçранах пуçланса кайнине 
тĕпчесе пĕлнипе лăпланнă, хăйĕн тĕп тĕллевне çакăн- 
па пурнăçланă тесе шухăшланă. «Хамăрăн тĕп задачăна



иурнăçларăмăр. с)пир тĕчче тулашĕнчи, вай-хăвăчдă, 
этемрен те çÿлте тăракан туррăн тупсăмне —  унăн тĕ'й 
енĕсем этем пурнăçĕн тĕп сыпăк-пайĕсем çех пулнине 
тĕпчесе пĕлтĕмĕр»,—  тесе çырнă, сăмахран, Л. Фейербах.

Марксизм умĕнхи атеизм, пĕтĕмĕшпе илсессĕн, тĕн- 
тĕшмĕшлĕх этем хăйĕн таврашĕнчи çутçанталăка, пур- 
нăçра чăнах та пур япаласене фантазилле сăнласа кă- 
тартнинчен пуçланса кайнă, тесе тĕрĕс ăнлантарнă. 
Анчах та çĕр çинчи пурнăç мĕншĕн турра ĕненессине 
çуратнине марксизм умĕнхи атеистсем-философсем тĕ- 
рĕс, ăслăлăх факчĕсемпе çутатса парайман.

Тĕн-тĕшмĕш мĕнле сăлтавсене пула çуралнине, вăл 
мĕншĕн пиншер çулсем хушши этем обществин пурнă- 
çĕнче упраннине, малалла хунаса, аталанса пынине, вăл 
çĕнĕ обществă условийĕсенче —  коммунизмра пĕтсе ла- 
рассине марксизм çех тĕплĕн ăнлантарса парать.



ЭТЕМ ОБЩЕСТВИН АТАЛАНАВЕНЧЕ 
ТЕНСЕР-ТУРАСАР ТАПХАР ТА ПУЛНА

Тĕн шухăшĕсем, йăли-йĕркисем этем обществик ата- 
ланăвĕн хăш тапхăрĕнче тĕвĕленме пуçланине тĕпчесе 
пĕлес енĕпе наукă нумай çитĕнÿсем тунă. Тĕн-чиркÿ çын- 
нисемпе идеализм путлăхĕнче тапаланакан философсен 
этем çĕр çинче пурăнма пуçланăранпах тĕне ĕненсе, тур- 
ра пуç çапса пурăннă текен юмахне наукă тĕпренех çап- 
са аркатнă. Чăн та, тĕн-тĕшмĕшлĕх сĕм авалах çуралса 
эталанма тытăннă. Анчах та унăн кун-çулĕ этем кун- 
çулĕнчен чылай кĕске.

Этем чĕрчун тĕнчинчен уйрăлса тухнăранпа миллион 
çула яхăн иртнĕ ĕнтĕ. Унăн мăн аслашшĕсем этем евĕрлĕ 
упăтесем —  дриопитексем —  пулнă, вĕсем тахçан авалах 
вилсе пĕтнĕ. Ку тапхăрта чĕрчун тĕнчинчен уйрăлнă упă- 
те-этемрен ăс-тăнлă, калаçма, ĕç хатĕрĕсем туса вĕсемпе 
усă курма пултаракан чăн этем пулса каяс аталанун 
тертлĕ те кăткăс процесĕсем пулса иртнĕ. Миллион çула 
яхăн каялла пурăннă питекантропăн (упăте-этемĕн) та, 
500 пин çул каялла пурăннă синантропăн (авалхи Китай 
çыннин) та нимĕнле тĕн шухăшĕсем те, турăсене пуç çа- 
пас, чÿклес йăла-йĕркесем те пулма пултарайман. Мĕн- 
шĕн тесен çав тапхăрти çынсем хăйсен ĕçĕ-хĕлĕпе, ăс-тăн 
аталанăвĕн шайĕпе выльăх-чĕрлĕхсенчен сахал уйрăлса 
тăнă. Пуç мими начар аталаннине пула вĕсем пит айван 
ăс-тăнлă пулнă. Çавна пулах вĕсем таврари япаласем 
çинчен тавçăрса илсе шухăшлама та пултарайман. Хуть 
мĕнле тĕн-тĕшмĕшлĕх те этем хăй таврашĕнче тĕрлĕрен 
вăй-хăватсем пуррине, хуçаланнине ĕненнипе çыхăнса 
тăрать. Авалхи этемĕн айван ăс-тăнĕ çавнашкал фанта- 
зилле сăнсем шухăшласа кăларма пултарайман-ха, вăл 
шая çитме унăн ăс-тăнĕ чылай аталаималла пулнă.



Çак шухăш тĕрĕс иккенне авалхи çынсен пурнăçне 
тĕпченĕ май археологсем тупнă нумай материалсем 
çирĕплетеççĕ.

1891 çулта Голланди ученăйĕ Дюбуа Явă утравĕ çин- 
че миллион çула яхăн каялла пурăннă питекантроп —  
упăте-этем— шăмшакĕн юлашкисене тупнă. Вĕсене туинă 
çĕр сийĕнчех çак упăте-этем чулран тунă ĕç хатĕрĕсем те 
пулнă. 1927 çулта Китай учеиăйĕ Пэй Вэнь-чжунь Пекин 
хули çывăхĕнчи Котцетанг ятлă çĕр хăвăлĕ ăшĕнче 
500 пин çул каялла пурăннă этемĕн — синантропăн—  
шăмшак юлашкисене тупать. Çак çĕр хăвăлĕ ăшĕнчех 
синантропăн чулран тунă ĕç хатĕрĕсене, вучах юлашки- 
сене, тĕрлĕрен чĕрчунсен шăммисене тупнă. Авалхи çын- 
сем пурăннă вырăнсене, вĕсен шăммисене, ĕç хатĕрĕсене 
каярахпа çĕр чăмăрĕ çинче тĕрлĕ вырăнта тупса тĕпченĕ. 
Çавнашкал тĕпчев ĕçĕсем авалхи çынсен сăн-сăпачĕ мĕн- 
ле пулнине, вĕсем епле майсемпе тăранса пурăннине, 
вĕсен ăс-тăнĕ мĕнле шайра тăнине пĕлме май панă. Тĕп- 
чев ĕçĕсем вăхăтĕнче питекантроп тата синантроп тĕн- 
тĕшмĕше ĕненнине çирĕплетсе паракан пĕр япала та 
тупайман. Çак авалхи çынсем хăйсем сайра хутра усă 
курнă ĕç хатĕрĕсене —  чул катăкĕсене, патаксене— лайăх 
якатма, шĕвĕртме, çивĕчлетме те вĕренсе çитеймен пул- 
нă-ха. Вĕсем пĕтĕм вăй-халне апат-çимĕç тупас ĕçре 
тăкакланă, ĕç хатĕрĕсем туса, §ĕсемпе анлăн усă курса, 
хăйсен ĕç-хĕлне çăмăллатма чĕрчун тĕнчинчен халь çеç 
уйрăлнă малтанхи çынсен вăхăчĕ те пулман, ун çинчен 
шухăшлама ăс-тăнĕ те аталанса çитеймен пулнă-ха. Пĕр 
вырăнта апат-çимĕç пĕтсен, этем ушкăнĕ, выльăх-чĕрлĕх 
кĕтĕвĕ пекех, тепĕр вырăна куçса кайнă. Шыраса тупнă 
апат-çимĕçе те малашнехи йывăр кунсем валли хатĕрлеме 
пĕлмен, мĕн тупнă япалана çавăнтах çисе пĕтернĕ. Тис- 
кер кайăксемпе кĕрешнĕ вăхăтра е тепĕр этем ушкăнĕпе 
пулса иртнĕ хирĕçÿ-тытăçура вилнĕ, аманнă е чирлесе 
ÿкнĕ юлташĕсене те тирпейлесе пытарма, пулăшу пама, 
сиплеме пĕлмен, хăйсемпе пĕрле илсе кайма та пулта- 
райман, çавăнпа та çĕнĕ вырăна куçнă чух вĕсене пăрах- 
са хăварнă. Тĕн-тĕшмĕше ĕненнĕ пулсан, çак авалхи çын- 
сем вилнĕ юлташĕсене те тирпейлесе пытарнă пулĕччĕç. 
Анчах та 50— 100 пин çул каялла е тата авалтарах пу- 
рăннă этем ăрăвĕсем вилнисене тирпейлесе пытарии çин- 
чен çирĕплетсе калакан фактсене археологсем мĕн 
халиччен те тупман, тупма та пултараймаççĕ.



АВАЛХИ ÇЫНСЕН АС-ТАНЕНЧЕ ТЕН ШУХАШЕСЕМ  
МЕНЕ ПУЛА ÇУРАЛНА?

1856 çулта Германири Неандерă ятлă айлăмра 
100— 50 пин çул каялла пурăннă çыннăн шăмшакне туп- 
нă. (Тупнă вырăн ячĕпе ăна «неандерталец» тесе ят 
панă.) Хăйĕн ÿт-пÿ тытăмĕпе, сăн-сăпачĕпе неандерталец 
хальхи çынсене çывăх тăрать. Вăл вăтам пÿллĕ, мускулĕ- 
семпе пуç мимийĕ аван аталаннă çын пулнă. Неандерта- 
лец шăмшакĕн юлашкисене каярахпа Кăнтăр Африкăрг., 
Палестинăра тата ытти чылай вырăнсенче те тупнă. 
Пирĕн çĕршывра неандерталец шăммисемпе ĕç хатĕрĕ- 
сене 1924 çулта Крымри Киик-Кобă ятлă çĕр хăвăлĕнче, 
1938 çулта Узбекистанри Тешик-Таш ятлă çĕр хăвăлĕнче 
тупнă.

Неандерталецсене шыраса тупнă вырăнсене тĕпчесе 
пĕлнĕ фактсем çак тапхăрта пурăннă çынсен ăс-тăнĕнче 
тĕн-тĕшмĕш шухăшĕсем çуралса аталанма пуçлани çин- 
чен калаççĕ. Неандерталецсем вилнĕ çынсене хăйсем пу- 
рăннă çĕр хăвăлĕсенче^, сăрт-ту ăшĕнчи шăтăксенчех та- 
рăнах мар лакăм вырăнсенче пытарнă. Пытарнă чух вил- 
нĕ çынсен ал-урисене пÿ çумне çыхса хунă пулмалла, 
мĕншĕн тесен неандерталецсен чĕркуççийĕсем, ал шăм- 
мийĕсем пăртак хуçланса выртнă. Вилнĕ çынна вырттар- 
нă лакăм-шăтăксене çиелтен тăпра сапса, чул таткисем 
хурса пусарнă пулнă.

Вилнĕ çынсен ал-урисене мĕншĕн çыхса лартнин, 
вилĕ шăтăкĕсене мĕншĕн çиелтен чул-тăпрапа пусарнин 
сăлтавĕсене тупма йывăрах мар. Авалхи çынсем виле- 
сем, хăйсене пытарнă вырăнтан тăрса, чĕррисене чăрман- 
тарасран, инкек-синкек кăтартасран хăранă. Ку ĕнтĕ 
авалхи çынсен ăс-тăнĕнче тĕн-тĕшмĕшле шухăшсем ата- 
ланма пуçланине пĕлтерекен паллăсенчен пĕри.

40— 30 пин çула яхăн каялла, чул ĕмĕрĕн юлашки 
тапхăрĕнче пурăннă кроманьонец ăс-тăнĕнче çавнашкал 
шухăш-туйăмсем татах та ытларах палăрнă. Кроманьо- 
нец хăйĕн ÿт-пĕвĕпе, сăн-сăпачĕпе, неандерталецпа тан- 
лаштарсан, хальхи этемрен сахал уйрăлса тăнă. Хуçа- 
лăхпа техникă аталанăвĕ шайĕпе те вĕсем чылай мала 
кайнă пулнă. Кроманьонецсем усă курнă ĕç хатĕрĕсем 
те лайăхрах та тĕрлĕрен пулнă. Тискер кайăксене тытма 
вĕренсе çитни вĕсене апат-çимĕçе пĕр-ик кунлăха çеç 
мар, малашне валли те запас хатĕрлеме май панă. Вĕсем 
çутçанталăкри хÿтлĕхлĕ вырăнсемпе усă курнисĕр пуçне,



майĕпенех —  хăйсен вăйĕпе, ĕçĕ-хĕлĕпе —  пурăнмалли 
хÿтлĕхсем, çĕр пÿртсем, тума вĕренсе çитнĕ, пĕр вырăн- 
тан тепĕр вырăна та сахалтарах куçса çÿренĕ.

Кроманьонецсем пурăннă тапхăрта тĕрлĕрен ÿкерчĕк- 
сем тăвасси те çуралса аталанма тытăннă. Вĕсем хăйсем 
пурăннă çĕр хăвăлĕн, сăрт-ту, çыр хĕрринчи шăтăксен 
стенисемпе тÿписем çине тĕрлĕрен чĕрчунсен кĕлетки- 
сене, уйрăмах хăйсем сунара çÿренĕ чух тытнă тискер 
кайăксене сăнласа ÿкернĕ. Хăш-пĕр ÿкерчĕксенче çынсем 
сунара çÿренине, сăнă-ухăран персе амантнă тискер ка- 
йăксене кăтартнă. Вĕсенчен чылайăшне авалхи çынсем 
тухатас-ăрăмăçланас тĕллевпе ÿкернĕ пулĕ, тесе шухăш- 
лаççĕ тĕпчезçĕсем. Хăйсен шухăшĕн тĕрĕслĕхне вĕсем 
пирĕн ĕмĕрте пурăнакан, обществă аталанăвĕнче кая 
юлнă халăхсен тĕн-тĕшмĕшле йăли-йĕркисенчи тĕслĕх- 
семпе çирĕплетсе параççĕ. Австралиецсем, сăмахран, 
кенгурусене тытма сунара каяс умĕн хăйăр çине вĕсен 
сăнне ÿкернĕ те вĕсене сăнăсемпе чиксе «вĕлернĕ». Хăйăр 
çине ÿкернĕ кенгурусене «ăнăçлă» тытни сунара кайсас- 
сăн вĕсене ăнăçлă тытма пулăшать, тесе ĕненнĕ австра- 
лиецсем.

Авалхи çынсен ăс-тăнĕнче тĕн-тĕшмĕшле шухăшсем 
çуралнин сăлтавне этем обществин пурнăç условийĕсенче 
шырамалла, тесе вĕрентет марксизм. Авалхи çынсене 
питех те тертлĕ, йывăр условисенче пурăнма тивнĕ. Хăй- 
сене валли апат-çимĕç тупассишĕн вĕсем тем тĕрлĕ хĕн- 
асап курнă, кашни утăмра вĕсене тискер кайăксем тапă- 
нас хăрушлăх хăратнă, шартлама сивĕрен, çил-тăманран, 
çутçанталăкăн ытти хăрушлăхĕсенчен сыхланма вĕсен 
ăс-пĕлÿ те, ĕç хатĕрĕсем те çителĕксĕр пулнă.

Çутçанталăк вăйĕсене хирĕç кĕрешĕве тухнă авалхи 
этем вĕсене çĕнтерсе, хăйне пăхăнтарса хуçаланса пу- 
рăнма пултарайман. Авалхи чул ĕмĕрĕнче пурăннă эте- 
мĕн аллинче йывăçран, чулран, шăмăран тунă ĕç хатĕрĕ- 
сем çех пулнă. Паллах, шĕвĕртнĕ патакпа, чул пуртă- 
çĕçĕпе, ухă-сăнăсемпе çутçанталăкăн хăватлă вăйĕсене 
çĕнтерме, апат-çимĕç тупма, çурт-йĕр тума питех те 
йывăр. Час-часах асаплă-тертлĕ, халран яракан ĕçĕн те 
ним усси те пулман, вăл та пулин харам ĕç çеç пулса 
тăнă. Тискер кайăксене тытма сунара кайсан е шыв хĕр- 
ринче пулă тытса кунĕпе вăхăт ирттернĕ хыççăн авалхи 
çынсем ытларах каялла нимĕн тытаймасăр, пуш алăпа 
ĕшенсе таврăннă. Кăмпи-çырлине те пĕтĕм çулталăк хуш- 
ши тăтса тăранма май çук. Тыр-пул туса илме, выльăх-



чĕрлĕх ĕрчетме пĕлмен авалхи çынсем сайра хутра çеç 
тăраниччен апат çинĕ, ытларах вĕсене выçă ларма тивнĕ. 
Çавăнпа та вĕсен кун-çулĕ те питĕ кĕске пулнă. Ученăй- 
гем тĕпчесе пĕлнĕтăрăх, неандерталецсен 55%-чĕ 20 çула 
çитичченех вилсе пĕтнĕ, вĕсенчен никам та 50 çула çити- 
ччен пурăнайман. Питекантропсемпе синантропсен вăхă- 
тĕнчи çынсем вара ун чухлĕ те пурăнайман, вĕсен кун- 
çулĕ тата кĕске пулнă.

Авалхи халăхсем хăйсем пурăннă çĕр хăвăлĕн, сăрт-ту, çыр хĕр- 
ринчн шăтăксен стенисемпе тÿписем çине хăйсем сунара çÿреннне, 
сăнă-ухăран персе амантнă тискер кайăксене ÿкерсе кăтартнă. Хĕ- 

велтухăç Испани. Вăтам чул ĕмĕрĕ тапхăрĕнчи Капсы культури.

Çутçанталăкпа кĕрешсе, ăна ансат ĕç хатĕрĕсемпе 
çĕнетсе урăхлатма, хăйсене пăхăнтарма пултарайман 
çынсем çутçанталăкăн хăватлă вăйĕсем умĕнче хăйсене 
пулăшусăр, ним тума пултарайман пĕчĕк ачасем пек туй- 
нă, вĕсене çĕнтерсе çиеле тухассине пачах та шанман. 
Кашни кун, кашни утăмра тĕл пулакан хăрушлăх, инкек- 
синкек, час-часах ним усăсăр вĕçленнĕ тертлĕ ĕç-хĕл



авалхи çынна ыранхи кун та, малалли пурнăç та çавăн 
пекех тертлĕ-асаплă пулĕ тесе шухăшлаттарнă. Аслатил- 
лĕ çумăр, çил-тăман, ним хăварми ялкăшса çунакан вут- 
кăвар, юхан шывсем çырансенчен тухса сарăлса кайни, 
çĕр чĕтренни тата ытти çавнашкал çутçанталăк хăруш- 
лăхĕсем авалхи этемĕн шухăш-туйăмне сÿрĕклетнĕ, унăн 
ăс-тăнĕнче тата та ытларах хăравçă шухăшсем çуратнă. 
Сĕм авалхи ĕмĕрсенче çеç мар, пирĕн тапхăрта та çав- 
нашкал çутçанталăк вăйĕсенчен хăраса-чĕтресе пурăна- 
кан халăхсем пур. Сăмахран, хуçалăх, культурă тĕлĕ- 
шĕнчен кая юлнă, сунар ĕçĕпе çеç тăранса пурăнакан 
халăхсем, авалхн çынсениннчен чылай лайăх ĕç хатĕрĕ- 
семпе усă кураççĕ пулин те, сунартан ăнăçсăр таврăнни- 
не пула час-часах выçă лараççĕ. Аптранă енне вара вĕ- 
сем тухатма, хăйсен туррисене чÿклеме тытăнаççĕ. По- 
люс таврашне тĕпчесе чапа тухнă Дани ученăйне Кнуд 
Расмуссен этнографа эскимоссен Ауа ятлă шаманĕ çапла 
каласа кăтартнă: «Хăратпăр эпир! Эпир усал çанталăк- 
ран хăратпăр. Унпа çапăçса, çĕртен те, тинĕсрен те апат- 
çимĕç туртса илетпĕр. Эпир юртан тунă пĕчĕк сивĕ пÿрт- 
сенче нушаран, выçлăхран хăраса пурăнатпăр. Эпир 
чир-чĕртен хăратпăр, ăна кунсерен хамăр тавра курат- 
пăр. Чир-чĕр мар, унăн асапĕ хăрушă. Пнре вилнĕ çын- 
сем, сунарта вĕлернĕ тискер кайăксен чунĕсем хăратаç- 
çĕ. Эпир çĕрпе пĕлĕт туррисенчен хăратпăр... Пире пĕтĕм 
тавралăх хăратать, авалхи çынсем каласа, вĕрентсе 
хăварнă сăмахсем те пирĕншĕн питех те хăрушă».

Иртнĕ ĕмĕрти 30-мĕш çулсенче Чарлз Дарвин ученăй 
Вутлă Çĕр утравĕ çинчи çынсем нушаланса пурăннине 
хăй куçĕпе курни çинчен çапла çырса кăтартать: «Кунти 
çумăрлă, çии-тăвăллă хаяр çанталăкран кăшт çеç хÿтĕ- 
леннĕ, çарамас çынсем çĕрле нÿрлĕ çĕр çине выльăтссем 
пек хутланса выртса пилĕк-улт сехет çеç çывăраççĕ. Шыв 
чакма тытăнсанах, хĕлле те, çулла та, çĕрле те, кăнтăрла 
та, вĕеем чулсем хушшинчи моллюсксене пуçтарма тăраç- 
çĕ, хĕрарăмсем тинĕс чĕрĕпĕсене тытасшăн шыва чăмаççĕ 
е пĕчĕк кимĕсем çинче хĕлĕхреи тунăвăлтасемпеп.улăхы- 
пасса чăтăмлăн кĕтсе лараççĕ, вăлтисеи çекĕлĕ те çук, 
вăхăтран вăхăта вĕтĕр-шакăр пулăсене хăвăрттан туртса 
кăлараçсĕ. Тинĕс мулкачне вĕлерни е çĕрсе пăсăлма ты- 
тăннă кит кÿлепине тупни вара вĕсемшĕн уяв, çавнашкал 
иачар апат сумне кăшт та пулин йÿçĕ çырласем. кăмпа 
тавраш хушăнать. Вĕсем час-часах выçăпа аптраççĕ». 
Авалхи çынсен пурнăçĕ вара Ч. Дарвин сăнласа кăтарт-



нă Вуттгă Çĕр халăхĕн пурнăçĕнчен те темиçе хут йывăр 
пулнă. Вĕсем çутçанталăкăн ырлăхĕпе савăнакан хуçасем 
мар, унăн вăй-хăватне пăхăнакан чурасем пулнă. «Авал- 
хи çын хăйне мĕн кирлине çутçанталăкран пĕр чăрмав- 
сăр парне пек туяннă тенн —  айван юмах çеç. Этем пу- 
рăнса ирттернĕ пурнăçра нимĕнле ылттăн ĕмĕр те 
пулман, авалхи çын пурнăç йывăрлăхĕ, çутçанталăк- 
па кĕрешес йывăрлăх айне путнă пулнă»,—  тесе 
çырнă В. И. Ленин авалхи çынсен пурнăçĕ çинчен 
(В. И. Л е н и н. Соч., 5 т., 95 стр.).

Авалхи çынсемшĕн çутçанталăк вăй-хăвачĕсемсĕр 
пуçне таврари тата ытти нумай япаласем те тĕлĕнмелле, 
ăнланмалла мар пулнă. Этем çурални, тĕлĕк тĕлленни, 
тĕрлĕрен чир-чĕрпе асапланни, сасартăк вилсе выртни 
авалхи çынна нумай шухăшлаттарнă, анчах та вăл çав- 
нашкал япаласен тупсăмне нумай ĕмĕрсем хушши тĕрĕс 
ăнланма пултарайман. Çак сăлтавсене пула ĕнтĕ унăн 
ăс-тăнĕнче тĕн-тĕшмĕшле, фантазилле шухăш-туйăмсем 
çуралса аталанма пуçланă.

Кĕскен каласан, тĕн-тĕшмĕш çынсем çутçанталăк вăй- 
хăвачĕсене хăйсене пăхăнтарма, тавралăхри явленисене, 
çын организмĕн пурнăçне ăнланма пултарайман пирки 
пуçланса кайнă.

Авалхи çынсен ăс-тăнĕнче тĕн-тĕшмĕш шухăшĕсем 
çуралнин сăлтавĕсем кусем çеç мар-ха. Чи авалхи çын- 
сем, сăмахран питекантроп тата синантроп, çутçанталăк 
вăйĕсем умĕнче пушшех те пулăшусăр пулнă пулин те, 
тĕн-тĕшмĕше ĕненмен. Мĕншĕн-ха вăл çапла? Мĕншĕн 
тесен тĕн-тĕшмĕш шухăшсем çураласси этем ăс-тăнĕн 
аталанăвĕнчен кйлет.

Еç хатĕрĕсем туса вĕсемпе усă курма тытăннине пула 
чĕрчун тĕнчинчен уйрăлнă авалхи этемĕн ăс-тăнĕ мал- 
танхи тапхăртах таврари япаласемпе явленисене, вĕсен 
пĕлтерĕшне-тупсăмне тавçăрса илме пултарайман-ха. 
Таврари япаласем çинчен этем пуçĕнче ăнлав çуралтăр 
тесен, вăл малтан япалан уйрăм паллисемпе свойстви- 
сене шухăшра япаларан хăйĕнчен уйăрма пĕлмелле, пул- 
тармалла. Авалхи çынсем малтанхи тапхăрта çапла 
шухăшлама пултарайман. Апла пулсассăн, вĕсрн ăс- 
тăнĕнче çутçанталăк вăйĕсем, таврари япаласем фанта- 
зилле сăнланайман-ха. Этем ĕçĕ-хĕлĕ малалла аталанни 
пурнăçра ерипен, пĕчĕккĕн-пĕчĕккĕн ăс-пĕлÿлĕх пуçтарма 
пулăшнă, майĕпенех этем хăйĕн таврашĕнчи япаласене 
ăсра сăнарлама, вĕсен пĕлтерĕшне чухлама тытăннă.



Çутçанталăк вăйĕсемпе кĕрешнĕçемĕн, унăн ăс-тăнĕ ма- 
лалла аталанса ăс-пĕлÿлĕх пуçтарса пынă, вăл ытларах 
та ытларах таврари япаласем çинчен шухăшлама 
тытăннă.

Анчах этем нихçан та таврари япаласене, пурнăçа 
пурне те пĕр харăсах, пĕтĕмĕшпех пĕлсе, ăнланса илме 
пултараймасть.

Çутçанталăкри пурнăçа, япаласен тупсăмне, чăнлăха 
пĕлсе пĕлÿлĕх пуçтарасси питех те кăткăс, хярĕçÿллĕ 
процес. Таврари çутçанталăк çинчен шухăшланă чух 
йăнăшни-аташни те, ытлашши хăпартса шухăшлани те 
пулма пултарать. Çутçанталăкпа обществă çинчен этем 
хăйĕн пĕлÿлĕхне пĕрмаях ÿстерсе, анлăлатса пырать, 
пĕлмен, йăнăш шухăшсенчен хăтăлса, тĕрĕс, чăн шухăш- 
семпе пуянланать. Çутçанталăкри пурнăçа, чăн-чăнлăха 
пĕлес кăткăс пропес пуçламăшĕнчех «абстрактлă 
ăнлава, идейăна фантазие (юлашкинчен —  турра) ку- 
çарма (ăна тата этем сисмесĕрех, ăнланса илеймесĕрех 
тăвать) май пур. Мĕншĕн тесен чи ансат пĕтĕмлетсе шу- 
хăшланинче те... кăшт та пулин фантази пур»,—  тесе 
çырнă В. И. Ленин. (В. И. Л е н и н. Философские тетра- 
ди. М., Госполитиздат, 1947, 308 стр.).

Авалхи обществăра производствă вăйĕсем питех те 
япăх аталаннине пула тата этем çутçанталăк вăйĕсене 
çĕнтерейменнине пула унăн ăс-тăнĕнче таврари çутçан- 
талăк синчен, уăйĕн пурнăçĕ çинчен фантазилле, ултав- 
лă, йăнăш шухăшсем —  пирвайхи тĕн-тĕшмĕшле шухăш- 
сем çуралнă. «Аруран ăрăва ĕç татах та тĕрлĕрен, тĕп- 
лĕнрех. анлăрах пулса пынă... Правă тата политикă 
зталаннă, савсемпе пĕрлех çынсен кулленхи пурнăçĕ те 
çынсен пуçĕнче фантазилле сăнланни —  тĕн— аталаннă». 
(Ф. Э н г е л ь с .  Диалектика природы. М., Госполит- 
издат, 1948, 140 стр.)

Авалхи çынсем таврари пур япаласемпе явленисем 
çинчен те тĕн-тĕшмĕшле шухăшланă, вĕсен ăс-тăнĕ пĕтĕ- 
мĕшпех тĕн тыткăнĕнче тени, паллах, тĕрĕс мар. Авалхи 
обществăра та этеме пĕтĕмĕшпех тĕн лачакине путса 
ларасран çăлакан вăй пулнă. Ку вăй —  этемĕн ĕçĕ- 
хĕлĕ. Хăйĕн ĕç хатĕрĕсене лайăхлатса пырса, куллен- 
кун çутçанталăк вăйĕсемпе кĕрешсе вăл тĕрĕс ăс-пĕлÿ те 
сахал мар туянса пынă. Çавна пула ĕнтĕ этем обществи 
малалла аталаннă, çынсем çутçанталăк вăй-хăвачĕсене 
те майĕпенех хăйсене пăхăнтарма вĕренсе пынă.



Т Е Н -Т Е Ш М Е Ш С Е Н  П УÇ Л А М А Ш  Ф О РМ ИС ЕМ
Пупсемпе ытти чиркÿ çыннисем, тĕн вĕрентĕвне хÿтĕ- 

лекенсем, эт?млĕх яланах хăватлă пĕр турра çеç ĕненсе, 
пуç çапса пурăннă, тесе ĕнентерме тăрăшаççĕ. Анчах та 
хальхи тĕн вĕрентĕвĕсемпе авалхи çынсен тĕн-тĕшмĕшле 
шухăшĕсене танлаштарсанах, вĕсем хушшинче пысăк 
уйрăмлăх пурри уççăнах курăнать. Этем обществи, пур- 
нăç условийĕсем, халăх культури, ăс-тăнĕ нихçан та пĕр 
вырăнта, улшăнмасăр тăмаççĕ, яланах малалла атала- 
наççĕ. Çавна май ĕлĕк-авалхи тĕн шухăшĕсем те, унăн 
йăли-йĕркисем те майĕпен улшăнса пынă. Паллах, халь- 
хи тĕн вĕрентĕвĕсенче те, йăли-йĕркисенче те авалхи 
ĕмĕрсенчех çуралса йĕркеленнĕ тĕн-тĕшмĕшлĕхсен юлаш- 
кисем сахал мар упранса юлнă. Тĕрĕссипе каласан, халь- 
хи тĕнсем пурте авалхи тĕнсенчен аталанса, хунаса 
кайнă.

Кирек мĕнле тĕн те çутçанталăкри явленисене, çĕр 
çинчи этем обществин пурнăçне урмăштарса фантазилле 
сăнланипе çыхăннă. Анчах та çĕр çинчи халăхсен пурнăç 
условийĕсем, хуçалăх аталанăвĕ, обществă стройĕ пурин 
те пĕрешкел мар, вĕсем тĕрлĕ истори тапхăрĕнче тĕрлĕ 
шайра тăнă. Çавна пула ĕнтĕ тĕн-тĕшмĕш формисем те 
кашни халăхăн уйрăм. Тĕрлĕ халăхăн тĕн-тĕшмĕш форми- 
еем тĕрлĕрен пулин те, вĕсене тĕплĕн тĕпчесе танлаштар- 
сассăн, пур тĕн-тĕшмĕшсем те пĕрешкел закон тăрăх 
яталаннине палăртма пулать. Унсăр пуçне тата пĕр ха- 
лăх хушшинчех темиçе тĕрлĕ тĕн-тĕшмĕш шухăшсем, 
тĕрлĕрен тĕн йăли-йĕркисемпе уявĕсем тĕл пулаççĕ. 
Çавăн пекех авалхи обществăри çынсен тĕнĕ те тĕрлĕрен 
тĕн-тĕшмĕшле шухăшсенчен, йăла-йĕркесенчен тытăнса 
тăнă.

Тĕн-тĕшмĕше ĕненесси мĕнле пуçланса кайни çинчен 
калакан буржуаллă теорисен пысăк çитменлĕхĕсенчен 
пĕри вăл —  пур халăхсен тĕнĕ те чи малтан пĕр формăл- 
лă пулнă, кайран вара çав формăран ытти тĕн шухăшĕ- 
еем, йăли-йĕркисем хунаса кайнă, тесе вĕрентни. Акăл- 
чансен буржуалла ученăйĕсем —  Тэйлорпа Спенсер —  чи 
авалхи тĕн форми вăл анимизм теççĕ. Вĕсем вĕрентнĕ 
тăрăх, этем çутçанталăкри пур япаласем те чунлă тесе 
ĕненни— чи авалхи, малтанхи тĕн форми имĕш. Çавнаш- 
кал шухăш-туйăм этемĕн ĕмĕр-ĕмĕрĕпех пулнă, вăл яла- 
нах унпа пĕрлех çуралать, тесе вĕрентеççĕ вĕсем. 
Акăлчансен тепĕр тĕпчевçи Фрузер этнограф çынс^м 
тĕне; ĕненесси, турра пуç çапасси магирен -  тухатас,



ăрăмăçлас, пăсас йăла-йĕркесенчен пуçланса кайнă, тет. 
Французсен буржуалла ученăйĕ Леви-Брюль тата акăл- 
чансен Маррет хушаматлă ученăйĕ чи малтан авалхи 
çынсем куçа курăнман вăй-хăват пур тесе ĕненнĕ, кая- 
рахпа çак ĕненÿрен пĕтĕм япаласем чунлă текен тĕн 
шухăшĕ аталанса кайнă, тесе вĕрентеççĕ. Авалхи çынсен 
тĕнĕ куçа курăнман пĕр вăй-хăвата ĕненнинчен пуçланса 
кайнă тесе вĕрентекен буржуалла теорие чиркÿ-пуп тав- 
рашсем те кăмăлласа йышăнаççĕ. Мĕншĕн тесен ку теори 
пур халăхсем те яланах хăватлă пĕр турра çеç ĕненсе 
пурăннă тесе чиркÿ вĕрентнине хÿтĕлет, «чăна кăларма» 
пулăшать. Буржуалла ученăйсем тĕн-тĕшмĕшлĕх мĕнле 
сăлтавсене пула пуçланса кайнине, унăн социалла тыма- 
рĕсене тĕпчемеççĕ, ун вырăнне пĕрмаях малтанхи тĕн 

Чформисем мĕнле пулнă тесе тавлашаççĕ.
Тĕн-тĕшмĕш пуçламăшĕнче унăн формисем мĕнле 

пулнă, хăш формăран тĕн аталанса кайнă тесе тавлашни 
пачах та тĕрĕс мар. Тĕн пуçланса кайнине, унăн тĕп 
содержанине тĕпчес вырăнне малтанхи тĕн формисем 
пирки тавлашни буржуалла наукăн вăйсăрлăхне, вăл 
идеализмăн, чиркÿ вĕрентĕвĕн тыткăнĕнчен тухайманни- 
не пĕлтерет. Тĕн формисем, ученăй-идеалистсем калэнă 
пек, хăйне тĕллĕн, пĕр-пĕринчен аталанма пултараймаççĕ. 
Тĕн-тĕшмĕшле шухăшсен никĕсĕсем малтан çĕр çинче 
аталанса улшăнса пыраççĕ. Çавнашкал аталанăва-улшă- 
нăва пула çĕнĕрен те çĕнĕ тĕн формисем шăтса тухаççĕ. 
Пĕр халăхăнах, пĕр тапхăртах темиçе тĕрлĕ тĕн форми- 
сем пулма пултараççĕ. Вĕсем е пĕр-пĕринпе пĕрлешсе, 
хутшăнса каяççĕ, е пĕр-пĕринчен уйрăм та аталанаççĕ. 
Сăмахран, Атăл тăрăхĕнчи фин тата тĕрĕк халăхĕсем 
хушшинче, вĕсен авалхи тĕнĕсемсĕр пуçне, Христос тата 
Магомет тĕнĕсен вĕрентĕвĕсемпе йăли-йĕркисем сарăлнă. 
Çĕнĕ тĕн шухăшĕсем авалхи тĕнсемпе пĕрлешсе ылма- 
шăнса кайнă. Çак процесăн тупсăмне эпир халăх общест- 
вин аталанăвĕн тĕрлĕ енĕсене тĕпчесе пĕлетпĕр.

Тĕн-тĕшмĕш авалхи çынсен ăс-тăнĕнче мĕнле сăлтав- 
сене пула çуралнине, унăн тĕп содержанине тĕпченĕ чух- 
не авалхи çын çутçанталăкпа кĕрешнĕ историлле процеса 
манас пулмасть. Авалхи çынсен пурнăç йĕрки, ăс-хакăлĕ 
аталаннине тĕпчени çеç тĕн-тĕшмĕш мĕнле пуçланса кай- 
нине, унăн малтанхи формисене тĕрĕс çутатса памалли 
май пулса тăрать.

Чĕрчун тĕнчинчен уйрăлнă упăтс-этемрен этем пулса 
кайнă тапхăрта, этем истори пуçламăшĕнче, нимĕнле тĕн



Щухăшĕсем те пулман, пулма та пултарайман. Вăл т^п- 
хăрта ĕç хатĕрĕсем питех те ансат пулнă, ĕç тухăçлăхне 
ÿстерес тĕллевпе ĕçе пайлама пĕлмен-ха, этем ăс-тăнĕ те 
аталанма çеç тытăннă пулнă. Каярахпа, этем ĕç-хĕлĕ çÿ- 
лĕрех пусăма хăпарнă май, унăн ăс-тăнĕ те аталанса 
пырать, тавралăхри япаласем çинчен тĕрлĕрен шухăшсем 
çуратать. Анчах та, авалхи этемĕн ĕçре туяннă хăнăхăвĕ- 
сем, пĕлÿлĕх пуçламăшĕсем çителĕксĕррине пула, вăл 
çутçанталăк явленийĕсем, йĕри-тавралăхри япаласем 
çинчен тĕрĕс шухăшлама пултарайман, вĕсен тупсăмне 
те йăнăш ăнлантарнă. Авалхи çынсен çавнашкал йăнăш 
шухăш-ăнланăвĕсенчен пĕри вăл —  çутçанталăк явлени- 
йĕсем, йĕри-таврари япаласем этем пекех чĕрĕ тесе шу- 
хăшлани, чĕрĕ тата чĕрĕ мар çутçанталăк хушшинче 
уйрăмлăх пуррине ăн.карса илейменни. Çутçанталăкри 
пур япаласем те чĕрĕ чунлă тесе шухăшланинчен çĕр 
çинчи япаласенче асамлă вăй-хăват пур текен тĕн-тĕш- 
мĕшле шухăшсем çуралса аталанса пынă.

ВУТ -  ХАВАТЛА ВАЙ

Вут тупса унпа усă курма вĕренни авалхи çынсен 
хуçалăх аталăнăвĕнче малалла тата тепĕр утăм тума пу- 
лăшнă. Этем историйĕ пуçламăшĕнче çын хăй тĕллĕн вут 
тупма пĕлмен, çутçанталăк панă хатĕр вут-кăварпа —  
çиçĕм çапнинчен чĕрĕлнĕ пушарпа, вулкан пĕрхĕпсе вут 
чĕртнипе çеç усă курнă. Вут-кăвара çухатни вара пир- 
вайхи çынсен ушкăнĕшĕн чи пысăк инкек-çухату пулнă, 
çавăнпа та, ăна сÿнме парас мар тесе, вĕçĕмсĕр ун 
патĕнче хурал тăратнă. Вут-кăвар шартлама сивĕрен 
сыхланма, тискер кайăксене хирĕç кĕрешме пулăшнă, 
унсăрăн этем организмне кирлĕ вĕри апата та хатĕрлеме 
май çук. Эгем хăй тĕллĕн вут-кăвар тупма вĕренни авал- 
хи çынсем техникă аталанăвĕнче тунă чи пысăк çитĕнÿ- 
сенчен пĕри. Вут тупма вĕреннине авалхи çынсем унччен 
тунă çитĕнÿсемпе— ĕç хатĕрĕсем туса усă курнипе, выльăх- 
чĕрлĕхсене алла вĕрентнипе —  танлаштарса, Ф. Энгельс 
çапла çырнă: «Çапса-сĕркелесе вут кăларма вĕреннĕ хыç- 
çăн çеç çынсем пуçласа çутçанталăкăн хăш-пĕр органи- 
кăлла мар вăйĕсене хăйсене валли ĕçлеттерме тытăннă. 
Çак гигантла, хăйĕн пĕлтерĕшĕпе нимĕнпе танлаштарма 
çук открыти этем ăс-тăнĕнче епле хăватлă сăнланса юл- 
нине пирĕн тапхăрти халăх тĕшмĕшĕсем те кăтартаççĕ... 
Çынсем вут кăлармалли урăх мелсемпе паллашнăранпа



кумай вăхăт иртнĕ хыççăн та чылай халăхсен хуть темĕн* 
ле таса вута та сĕркелесе çеç кăлармалла. Мĕн халичче- 
нех те Европăри государствăсенче нумайăшĕсенче хăват- 
лă вута (сăмахран пирĕн, нимĕçсен, выльăх мурне тухат- 
малли вута) сĕркелесе тупнă вутран çеç чĕртмелле текен 
тĕшмĕшле ĕненÿ халăх хушшинче çÿрет. Çапла вара, 
пирĕн тапхăрта та этем çутçанталăка пăхăнтарас ĕçре 
тунă чи малтанхи пысăк çитĕнÿ çинчен калакан парха-; 
тарлă аса илÿ халăх тĕшмĕшлĕхĕнче, тĕнчери чи çутта 
тухнă халăхсен авалхи тĕшмĕшле —  мифологилле аса 
илĕвĕсен юлашкийĕсенче çурма ăслă пурăнать-ха». 
(Ф. Э н г е л ь с .  Диалектика природы. М., 1948, 
82— 83 стр.).

Вут-кăвар, хăйĕн хăватлă пĕлтерĕшне пула, авалхи 
этем ăс-тăнĕнче анлăн сăнланса юлнă. Тĕн ĕненĕвĕсенче, 
мифологире, халăх сăмахлăхĕнче вут пулса кайни çинчен 
каланисем питех те нумай. Пур халăхсен авалхи тĕн ĕне- 
нĕвĕсем те, çĕр çинчи вут-кăвар çеç мар, пĕлĕт çинчи вут 
та (çиçĕм) чулпа сĕртĕннинчен, ăна мĕнпе те пулин çап- 
нăран пулса кайнă, тесе ăнлантараççĕ. Перссен тĕнчери 
япаласем пулса кайни çинчен калакан авалхи тĕн юрри- 
сем пирвайхи вут пулса кайни çинчен çапла калаççĕ: 
çунатлă çĕленпе çапăçнă чух паттăр ăна тем пысăкăш 
чулпа çапнă, чул çĕленрен каялла вăрхăнса чул ту çине 
ÿкнĕ те çурăлса кайнă, «вара тĕксĕм чул ту хушшинче 
вут курăннă, унăн чĕри ялкăшса çунма тытăннă, çавăн 
чухне тин çынсем çĕр çинчи вута курнă». Çунатлă çĕлĕн 
тарса хăтăлнă, анчах та çынсем вутăн вăрттăнлăхне пĕл- 
се юлнă пулать. Çурçĕр Америкăри индеецсем вут ăçтан 
тухнине çапла ăнлантараççĕ: хăватлă-аслă бизон çĕрле 
çеçен хирте чупать, унăн чĕрнисем чулсене çапăнса вут- 
хĕлхем кăлараççĕ, çав хĕлхемсем çеçен хирти курăксене 
тивертсе яраççĕ. Авалхи индуссен турăсем çинчен кала- 
кан юмахĕсенче хĕвел урхамахĕсем пĕлĕт çинчи чул сар- 
нă урамсемпе чупаççĕ те аслати авăттараççĕ, çиçĕм çиç- 
тереççĕ.

Чăвашсен вут çинчен калакан легенди те чулпа çы- 
хăннă. Этнографсем революцичченех çырса илнĕ леген- 
дăра вутпа шыв тавлашаççĕ. Вĕсем хăйсен вăйĕпе мух- 
танса пĕр-пĕрне тĕп тăвассипе хăратаççĕ. Вут кĕрлесе 
çунма тапратать, ун патне çывхарма та хăрушă. Шывĕ 
те чăн та вăйлă иккен: вăл карласа юхса пырать те вута 
сÿнтерме тытăнать. Лешĕ аран, кăшт çех, чул хушшине 
пытанса юлма ĕлкĕрет. Çавăнтан вара вут чулĕ пулса



юлать. Вут чулне çаПса пăхăр-ха, ун ăшĕнчен яланах вут 
хĕлхемĕ сирпĕнсе тухать, тесе вĕçленет легендă.

Пĕлĕт çинчи вута çынсене кайăк евĕрлĕ Агни турă 
илсе килсе панă, тесе ĕненнĕ индуссем. Авалхи грексен 
легендинче Прометей титан пĕлĕт çинчи турăсенчен вăр- 
ланă вута çынсене парать, Чăвашсен мифологинче те

Сăтăрса тата шăтарса «çĕнĕ-чĕрĕ-таса» вут кăлармалли хатĕрсек: 
1 —  белоруссен «хăватлă» вут кăлармалли хатĕрĕ; 2 —  патака çа- 
вăрттарса вут кăларни; 3 —  вут кăлармалли йывăç татки; 4 —  йывăçа 
шăтарса вут кăларни; 5 —  эскимоссен вут кăлармалли хатĕрĕ; 
6 —  вут кăларакан эскимос; 7 —  папуас вут кăларать (Çĕнĕ Гвинейă); 
8, 9 —  вут кăлармалли пăра; 10— вут кăлармалли çавра пăра; 
11, 12 —  вырăссен тата пушкăртсен «çĕнĕ» вут кăлармалли хатĕрĕсем.

«вут кайăкĕ» пур. Вăл хăйĕнпе пĕрле вут илсе çÿрет, çу- 
нас килсем çинче пĕр ик-виç эрне малтан вĕçсе çÿрет, 
çынсене вут-кăвар тухасси çинчен систерет. Вут кайăкĕ 
тăмана тĕслĕ, шăнкăрчран пысăкрах, вăл ăçта пурăннине 
никам та пĕлме пултараймасть иккен.



Авалхи çынсем хăйсем тĕллĕн вут тупма вĕренсе çи- 
тиччен нумай-нумай çулсем иртнĕ. Çавăнпа та пĕр тупнă 
вута яланах çунтарса тăнă, сÿнесрен сыхланă, пĕр вы- 
рăнтан тепĕр вырăна куçнă чухне те хăйсемпе пĕрле илсе 
çÿренĕ. Вут тупма вĕреннĕ хыççăн та çынсем нумай ĕмĕр- 
сем хушши авалхи йăлапа вучахри вут-кăвара тирпейлĕ, 
пĕр сÿнтермесĕр усрама тăрăшнă. Хуçалăхпа культурă 
енчен кая юлнă халăхсен çĕнĕ вут чĕртнĕ чух вучахри 
вут пуççипе усă курас йăла-йĕрке халичченех упранса 
юлнă. Вут-кăвара çухатни, вăл сÿнсе ларни йăх-ăрăва 
пулас инкек-синкек çинчен систерекен паллă шутланнă. 
«Онондарăра вут сÿнсе ларсассăн, эпир халăх пулма 
пăрахатпăр тесе каласа, вĕрентсе хăварнă пире мăн 
асаттесем»,—  тенĕ Çурçĕр Америкăра пурăнакан индеец- 
сен пĕр ăру пуçлăхĕ Элизе Реклю ятлă французсен тĕп- 
чевçине.

Авалхи çынсем вут-кăвара хăйсем тĕллĕн тупма пĕл- 
мен тапхăрти шухăшсенчен каярахпа вут çинчен тĕрлĕ- 
рен тĕн-тĕшмĕшле шухăшсем, чару йăли-йĕркисем 
(«табу») пуçланса кайнă. Истори пуçламăшĕнче çунакан 
вут-кăвайта сыхланă пекех, Америкă континенчĕ çинче 
пурăннă авалхи халăхсем —  ацтексем, перуанецсем, 
майясем, индеецсен тĕрлĕрен йăхĕсем —  чулран купаласа 
тунă пирамидăсем çинче «ĕмĕрхи вут-кăвара» çунтарса 
тăнă; авалхи грексен, римлянсен кашни хула центрĕнче, 
кашни çул юппинче, кашни кил-çуртра «таса-хăватлă» 
вут-кăвар ялкăшнă. Турăсене чÿкленĕ чух чи малтан 
Еут-кăвар туррисене пуç çапнă, парнесем панă. Вучах —  
этеме сыхлакан турăсенчен чи хăватли шутланнă. Авал- 
хи римлянсен вучах турри— Вестă— ячĕпе лартнă храм- 
сенче пикесем— чÿк пуçĕсем (вĕсене турă ячĕпе «вестал- 
кăсем» тенĕ) патшалăхăн «ĕмĕрхи вут-кăварне» сыхласа 
пурăннă. Кашни кил-çуртра çемье пуçлăхĕ çĕрĕн-кунĕн 
вучахра-алтарьте вут-кăвар пултăр тесе асăрхаса тăнă, 
çывăрма выртас умĕн вут пуççисене сÿнесрен вĕри кĕлпе 
витнĕ, çывăрса тăрсанах чи малтан вучаха вут-кăвайт 
хурса чĕртсе янă. Елĕк-авал Атăл тăрăхĕнче пурăннă 
пăлхарсен те кашни хула, ял варринчи чÿк вырăнĕсенче 
яланах вут-кăвар ялкăшса çуннă. Археологсем тĕпчесе 
пĕлнĕ тăрăх, чÿк вырăнĕсенче турă кĕлеткисене усрама 
ятарласа çуртсем лартнă пулнă, чÿк вырăнне карта тыт- 
са çавăрнă, варринче вара вут-кăвар çуннă, çак «таса» 
вырăнта турăсене парнеленĕ чÿк апачĕсене вутта пăрахса 
çунтарнă.



Истори пуçламăшĕнче авалхи çынсем вут-кăвайт тав- 
ра пуçтарăнса хăйсен хуйхи-суйхисем çинчен калаçса, 
ăшăнса ларнă пекех, авалхи патшалăхсенче —  Грецире, 
Римра —  «ĕмĕрхи хăватлă» вут-кăвайт турă-ырăсене чÿк 
тумалли вырăн çеç мар, пĕтĕм патшалăх ĕçĕсене сÿтсе 
явмалли центр шутланнă. Кунтах айăпа кĕнисене суд 
тунă, халăх пухăвĕсем пулса иртнĕ. Вăрçа тухса каяс 
умĕн пĕтĕм çар патшалăх вут-кăвайчĕ умĕнче чÿк туса 
ирттернĕ, хăйсемпе пĕрле вăрçă хирне вут-кăвар илсе 
кайнă, ăна сÿнме памасăр йăтса çÿремелли вучах-алтарь- 
сенче усранă. Çĕнтернĕ тăшманăн вăй-хăватне яланлăхах 
тĕп тума чи малтан унăн «ĕмĕрхи» вут çунакан вучахне 
çапса аркатнă.

Чи авалхи çынсене вут-кăвайт сÿнсен ăна çĕнĕрен 
тупиччен асаплă кунсем чăтса ирттерме тивнĕ пекех, 
авалхи халăхсемшĕн патшалăх вучахĕнчи «ĕмĕрхи» вут 
сÿнсе ларни халăх нуша курассине пĕлтернĕ. Сăмахран, 
авалхи Римри Вестă храмĕнче жрецсем çителĕклĕ 
асăрхаманнине пула патшалăх вучĕ сÿнсе ларсан, ăна 
çĕнĕрен чĕргиччен пĕтĕм хула пурнăçĕ чарăнса ларнă.

Вут-кăвара авалхи çынсем чун-чĕреллĕ,—  вăл этем 
пекех çемьеллĕ пурнăçпа пурăнать, тесе ĕненнĕ. Çавăнпа 
та вута парне парса чÿкленĕ чух «вут амине», «вут аçи- 
не», «вут ачисене» асăнса пуç çапнă, вĕсене чи лайăх, 
тутлă апат-çимĕçпе хăналаса çырлахтарнă. Вута чÿклес 
йăла-йĕрке чăвашсем хушшинче нумай ĕмĕрсем хушши 
упранса юлнă. Кашни ир кил хуçи арăмĕ вучах чĕртес 
умĕн, унта кăштах шыв тăкса: «Акă сана шыв пгратăп, 
вут, ясара ан кай»,—  тесе тархасланă е «вут амине» 
икерчĕ пăрахса парса: «Вучĕ пур-тăр, мĕнĕ пур-тăр, çак- 
на ĕçсе-çисе кайăр»,—  тесе хăналанă. Салтак ачине ăсат- 
нă чух амăшĕ ăна кăмака çумĕнчен тăм хырса парса янă. 
Ку тăм —  кил вучах вăй-хăвачĕн татки —  салтак ачине 
ют çĕрсенче çÿренĕ чух инкек-синкексенчен, чир-чĕрсен- 
чен сыхланма пулăшнă имĕш. Качча тухакан хĕр те ашшĕ 
килĕнчен хăйĕнпе пĕрле кăмака катăкĕ илсе кайнă та ăна 
упăшки килĕнчи кăмака çине хунă. Авланнă ывăлсем 
тĕп кил-çуртран уйрăлол тухнă чух, вучахра хуранпа 
пăтă пĕçерсе, хуранне петти-мĕнĕпех илсе кайнă е ву- 
чахри кăварсене чÿлмек ăшне тултарса кайса çĕнĕ 
çуртра пирвайхи хут вут чĕртнĕ.

Вута чÿкленĕ чух ăна парнеленĕ апат-çимĕçе 
çунтарас йăла-йĕрке ытти турă-ырăсене чÿкленĕ- 
хăналанă йăла-йĕркесене те çирĕппĕн кĕрсе вырнаçнă.



Ырăсем-усалсем хăйсене валли çынсем тăранса пурăнă- 
кан апат-çимĕçех ыйгаççĕ-мĕн. Ку йăла-йĕркесенче те 
çынсен тĕн-тĕшмĕшле шухăшĕсем çĕр çинчи пурнăçпа 
тачă çыхăнни уççăнах курăнать. Сунар ĕçĕпе тăранса пу- 
рăнакан халăхсем хăйсен туррисене тискер кайăк е вĕçен 
кайăк ашĕсене вутра çунтарса параççĕ; çĕр ĕçĕле, вы- 
льăх-чĕрлĕх ĕрчетнипе пурăнакан халăхсем турăсене 
уй-хир çимĕçĕсемпе, сĕт, аш-какайпа хăналаса çырлахта- 
раççĕ. Чÿк вăхăтĕнче вут çынсен парнине турă-ырăсене 
леçсе паракан хăйне евĕр евчĕ-тарçă пек пулса тухать. 
Вут чÿк парнисене йышăнать те вĕсене, кирлĕ пек пĕçер- 
се, тĕтĕмпе пăспа çÿлти пĕлĕтри турăсем патне ăсатать,—  
тесе ĕненнĕ, сăмахран, марисем. Марисен çак тĕн-тĕш- 
мĕшле шухăшĕ вĕсен кĕлĕ сăмахĕсенче те палăрать: 
«Вут амăшĕ, санăн урусем вăрăм, чĕлхÿ çивĕч, пирĕн 
парнесене тасат та турăсене леçсе пар»,—  тесе тархас- 
ланă марисем «сюрэм» чÿк-уявĕ вăхăтĕнче. Чăвашсем 
турă-ырăсене парнесем парса çырлахтарас тенине урăх- 
ла кĕл тăвас теççĕ. Ку сăмах та хăйĕн пĕлтерĕшĕпе мала- 
рах каланă шухăшсемпе çыхăннă. Кĕл тăвас тени турă- 
сене пама пулнă чÿк апат-çимĕçĕсене .вутра çунтарса 
кĕллентерес—  кĕл тăвас — тенине пĕлтерет.

Вут-кăвайта хăватлă вăй-хăват вырăнне хурса хисеп- 
ленине пула, авалхи çынсем ăна мĕнпе те пулин кÿрен- 
тересрен, çилентересрен питех те асăрханнă, ăна таса, 
тирпейлĕ тытса усрама тăрăшнă. Вут çине таса мар 
япаласем пăрахма, мăшкăлтăк шыв сапма, сурма, вут 
пуççисене урапа тапма, вут урлă сиксе каçма (хăш-пĕр 
чÿк-уяв вăхăтĕнче усал-тĕселсенчен тасалас шутпа сик- 
нисĕр пуçне), ун çывăхĕнче киревсĕр сăмахсемпе вăрçма- 
ятлаçма юраман. Вут-кăвара тирпейлĕ тытмасан, вут 
амăшĕ-ашшĕ, çиленсе, ясара кайма е тĕрлĕрен чир-чĕр 
ярса асаплантарса пĕтерме пултарнă-çке. Çилентернĕ 
вута лăплантарма ятарласа «вут нимри» пĕçерсе чÿкле- 
нĕ. «Ача-пăча, выляса, вут çине сурчĕ пулĕ, çавăнпа юри- 
рен пикенсе чÿклетĕп, çырлах, тытса ан хутлат»,—  тесе 
кĕл тунă кил хуçи арăмĕ кăмака умĕнче. Вута çырлахта- 
рас тĕллевпе тĕне кĕмен чăвашсем çулталăкра пĕрре, 
кĕркунне, хăш-пĕр ялсенче хĕле кĕрсен, кашни кил-çурт- 
ра «вут чÿкĕ» туса ирттернĕ.

Тĕн-тĕшмĕшле йăла-йĕркесенче вут вăй-хăвачĕпе усă 
курасси анлăн сарăлнă. Вут усал-тĕселсемпе, чир-чĕрсем- 
пе кĕрешме пулăшакан асамлă вăйсенчен чи хăватли 
шутланнă- Нумай халăхсен юмçи-вĕрÿçисем чирлĕ çынна



сипленĕ чух вутпа тĕтĕрнĕ, чирленĕ пĕчĕк ачасене вут 
уççи умĕнче тытнă, çын вилнĕ хыççăн чуна илекен усал- 
сене хĕртнĕ чулпа е йăсăрланса çунакан çĕтĕк-çурăкпа 
хăваланă, çуркунне вăрмантан пуçтарса килнĕ уртăш

Тĕне кĕмен чăвашсен «çĕнĕ» вут кăлармалли хатĕрĕ.

турачĕсене çунтарса кил-картишне, выльăх-чĕрлĕхсене 
усал-тĕселсенчен тасатнă. Килти вут пушара хирĕç кĕ- 
решме те пулăшать, тесе ĕненнĕ. Çавăнпа та, ялта пушар 
тухсан, çурта вут ан хыптăр тесе, вучах чĕртнĕ е кăмака 
хутса янă. Вут кĕлли сăмахĕсем те çак тĕшмĕшлĕхе ĕнен-



нине палăртаççĕ. Вут ашшĕ-амăшне чÿкленĕ чух: «Ырă 
вут ама, çырлах. Килти вут ама, юта ан кай, ют вута 
киле ан кÿрт»,—  тесе тархасланă. Пуринчен ытларах 
авалхи мелсемпе чĕртнĕ «çĕнĕ вут» хăватлă-сиплĕ тесе 
ĕненнĕ, унпа халăх хушшине вăйлăн сарăлнă ерекен чир- 
еемпе кĕрешнĕ чух усă курнă. «Çĕнĕ вут» кăларса чир- 
чĕрсемпе кĕрешес йăла-йĕркесене авалтарах чăвашсем 
хушшинче те час-часах туса ирттернĕ. «Çĕнĕ вут» кăлар- 
малли майсем темиçе те пулнă. Пуринчен ытларах икĕ 
каска хушшинчи пăрăса хăвăрттăн çавăрттарса ăвă чĕрт- 
нĕ е пăчкă пек çивĕчлетнĕ хытă йывăç таткипе каскана 
сăтăрттарса татса вут кăларнă. Çавнашкал тупнă «çĕнĕ» 
вутпа кăвайт чĕртсе янă. Ялкăшса çунакан кăвайтсем 
хушшинчен тата «çĕр хапха» витĕр малтан çынсем хăй- 
сем «тасалса» тухнă, ун хыççăн вара пĕтĕм ял выльăх- 
чĕрлĕхне хăваласа тухнă, чирлĕ çынсен кĕпи-йĕмĕсене 
вутта пăрахса çунтарнă. Хăш-пĕр вырăнсенче чир-чĕр пуç- 
ланассине те кĕтмен, кашни çулах «çĕнĕ вут» кăларса 
ял-йыша, выльăх-чĕрлĕхсене усал-тĕселсенчен сыхлама 
тăрăшнă. «Çĕнĕ вут» кăвар купи çинчен кашни кил-çурт- 
ранах чÿлмек çине пĕр ăскăчă кăвар илнĕ, вара килтете 
«çĕнĕ вут» чĕртнĕ. Мĕн пур усал, мĕн пур тĕсел çак вут- 
па, çак тĕтĕмпе тухса кай, тенĕ. «Тĕттĕм пулса çитсен 
ялти вăй питти çынсем çивчĕ çава йăтнă та кăшкăрашса- 
çухăрашса урам тăрăх чупса çÿренĕ. Вĕсем кашни кил 
çуртах пыра-пыра кĕнĕ.

—  Селпике мăн акка, мур пур-и? —  тесе ыйтнă.
—  Çук, ачамсем, çук! —  тенĕ лешĕ».
Авалхи çынсен тĕн ĕненĕвĕсенче, йăли-йĕркисенче 

вутăн вăй-хăватĕнчен хăрани çинчен калакан тĕслĕхсем 
те нумай. Уйрăмах пушарсем хăрушă пулнă, вĕсем час- 
часах йывăçран тунă ялсене, хуласене тĕппипех çунтар- 
са кĕллĕ вырăн çеç хăварнă. Вут-кăвара хирĕç авалхи 
çынсем тĕрлĕрен ăрăмлă-магилле йăла-йĕркесемпе кĕ- 
решнĕ: вут ашшĕ-амăшне чÿкленĕ, вĕсем кил-çурта пу- 
шартан сыхласа хăварма пултараççĕ тесе, вучахра вут- 
кăвайт чĕртнĕ. Аслати-çиçĕмрен пуçланнă пушара шывпа 
сÿнтерме хушман.

АВАЛХИ ТЕН ЕНЕНЕВЕСЕНЧЕ ШЫВ -  
ХАВАТЛА ВАЙ

Çутçанталăк вăйĕсенчен, вут-кăварсăр пуçне, авалхи 
çынсене хăйĕн хăвачĕпе шыв чылай тĕлĕнтернĕ. Тавра 
курăмри ытти япаласем пекех, шыв та этем ăс-тăнĕнче



чĕрĕ чунлă япала пек сăнланнă. Шыв çинчен фантазилле 
шухăшлани хальхи чĕлхесенче те упранса юлнă. Сăмах- 
рăн, чăваш чĕлхинчи шывпа çыхăннă сăмахсем (шыв 
куçĕ, шыв пырĕ, шыв сăмси, шыв утти т. ыт. те) ĕлĕк- 
авал çынсем шыва чĕрĕ япаласен шутне кĕртнине пĕл- 
тереççĕ.

Авалхи тĕн ĕненĕвĕсем, йăли-йĕркисем шывăн вăй- 
хăвачĕ çынсемшĕн усăллă та,' сиенлĕ те пулни çинчен 
калаççĕ. Тĕн ĕненĕвĕсенче çутçанталăк вăйĕсем, вăл шут- 
рах шыв та, ыррăн-усаллăн сăнланни пурнăçри чăнлăхпа 
çыхăннă. Вут, шыв —  этеме куллен кирлĕ япаласем, вĕ- 
семсĕр пурăнма çук. Уяр-шăрăх çанталăкра çынсем шыв 
тупассишĕн тем пекех тармашăççе, Тлек"авал вара вĕсем 
çак теллев.пе чуксем, магилле йăла-йĕркесем туса ирт- 
тĕрнĕ, хăйсене тсрт-аçапрăн хăтарма ыйтнă. Тепĕр енчен, 
пĕрмаях йĕпе-сапа çанталăк тăни, юхан шывсем çыран- 
сенчен тухса сарăлни çынсене сахал мар инкек-синкек 
кăтартнă.

Çĕр ĕçĕпе пурăнакан халăхсемшĕн шыв -  чи малтан 
тыр-пулсене ÿсме пулăшакан хăватлă вăй. Çавăнпа та 
çынсĕм, тыр-пулсене ÿсме çителĕклĕ шыв-нÿрĕ пултăр 
тесе, тĕрлĕрен магилле йăла-йĕркесем тунă. Вĕсенчен 
уйрăмах уяр çанталăкра çумăр çутарас тĕллевпе тунă 
чÿксене палăртас пулать. Чăвашсен «çумăр чÿкĕ» евĕр- 
лĕ йăла-йĕркесем çĕр ĕçĕпе пурăнăкан пур халахсен те 
пУлнă тесен те йанаш пулмĕ. Çумăр çутарас тесе, шыв 
хĕрринче кĕл тунйсер пÿçне, çынсем шыва кĕнĕ, шывпз 
вылянă, çÿлĕ вырăнсене хăпарса, çĕр çине шыв тăкнă. 
Кавказра пурăнакан хăш-пĕр халăхсем (абхазсем, чер- 
кессем, грузинсем) чылай вăхăт хушши уяр çанталăк 
тăнă чух, йывăçран çын кĕлетки туса, ун çине хĕрарăм 
тумтирне тăхăнтарнă та шыва кайса пăрахнă. Çула май 
кашни кил-çуртран çынсем чупса тухса çав кĕлеткене 
тата ăна йăтса пыракансене шывпа сапса йĕпетме тă- 
рăшнă. Çавнашкал йăла-йĕркесене туса ирттернĕ хыççăн 
та çумăр çумасан, черкессем, çăва çине кайса, аçа-çиçĕм 
çапса вĕлернĕ çынна хăйсене пулăшма тархасланă, ăна 
апат-çимĕç парнеленĕ. Ун хыççăн вил тăпри çинчи чула 
шыв хĕрне илсе кайнă та, вĕренпе çыхса, шыва пăрахнă, 
хăйсем те шыва кĕрсе тухнă. Чулне виç-тăватă куй шыв- 
ра вырттарнă хыççăн каялла вил тăпри çине кайса хунă.

Çумăр çутарас тĕллевпе тунă магилле йăла-йĕркесен- 
че ĕлĕкхи çынсем çĕр çинчи шывпа пĕлĕт çинчи шыв пĕр- 
пĕринпе тачă çыхăннă тесе шухăшлани палăрать. Атăл



тăрăхĕнчи халăхсен легендисенче пĕлĕтсем —  хăйне евĕр 
пысăк савăт-сапа. Çумăр çутарма кирлĕ шыва вĕсем 
хăйсем патне çĕр çинчи юхан шывсенчен, çăл куçсенчен, 
кÿлĕсенчен асамат кĕперĕ урлă туртса хăпараççĕ. Пĕлĕт- 
сене çĕр çинчи шыва илме йывăр ан пултăр тесе, çăлсене 
тасатма, пусăсене çăвĕпех уçă тытма хушпă ваттисем.

Çурçĕр Африкăри негрсен тухатмăшĕ çумăр çутарас тĕллевпе, хăй 
пурăнакан çурт çивиттийĕ çине хăпарса, шыв тăкать. Çавнашкал 
магилле-ăрăмăçла йăла-йĕркесене Христос чиркĕвĕ те туса ирттерег: 
çумăр çуман чухне пупсем, уй-хире тухса, «светтуй-таса» шывпа 

сапса, молебен ирттереççĕ.

Елĕк-авал çынсем çĕр çинчи шыв пĕлĕт çине юпа пек çĕк- 
ленсе хăпарнине те курма пултарнă, мĕншĕн тесен пĕлĕт 
ун чухне çĕртен кăшт çеç çÿлерех, арман çуначĕсемпе пĕр 
танах, шуса çÿренĕ, карăнса ал тăссассăн ал та çитнĕ.
Апчах çыисем пăсăлса пĕлĕте çилентернĕ те, вара вăл



çÿлелле хăпарса кайнă, çавăнтанпа пĕлĕт питĕ инçетре 
çÿрет, тесе ăнлантарать анатри чăвашсен легенди.

Грузинсен легендисем те çумăр пĕлĕчĕсем пулса кай- 
ни çинчен çавнашкал ăнлантараççĕ- Пĕлĕтсем-губкăсем 
(грузинла пĕлĕт губкă тенине пĕлтерет) шыв илме тинĕсе 
анаççĕ. Шыв ĕçсе тăрансассăн, вĕсем каллех çÿлелле хă- 
парса кайса шуса çÿреççĕ. Тĕнче уçлăхĕнче çÿренĕ чухне 
тинĕсре ĕçсе тултарнă шыва çĕр çине çумăр евĕр пĕрĕ- 
хеççĕ. Малтан пĕлĕтсем пит аялта çÿренĕ. Çавна пула 
йывăçсем те хальхи пек çÿлĕ ÿсме пултарайман, хресчен- 
сем хăйсен вăкăрĕсене хăваласа пынă чух пушă аврипе 
пĕлĕте перĕнме пултарнă. Çынсем ун чухне хăйсен терт- 
нушисем çинчен турăпа тÿрех калаçма пултарнă, турри 
вĕсене аван илтнĕ, хăш-пĕр чухне çынсем ун патне хăпар- 
са та кайнă. Пĕлĕт кайран акă мĕншĕн çÿлелле хăпарса 
кайнă. Пĕррехинче хĕрарăм кил-картишĕнче çăкăр-лаваш 
пĕçернĕ, çавăнтах унăн ачисем выляСа çÿренĕ. Сасартăк 
пĕчĕк ачи йĕмне вараласа пĕтернĕ. Ачине шăлса тасатма 
ал айĕнче ним те пулманнине кура, амăшĕ ăна, васка- 
нипе, лавашпа тасатса ярать. Çавăн пек хăтланса вăл 
çăкăра —  турăсем çынсене пÿрнĕ апата —  варалать. Турă 
çиленнипе пирвайхи хут аслати авăттарать, çиçĕм çиçте- 
рет, çĕр чĕтренсе-кисренсе тăнă вăхăтра пĕлĕте çÿле 
хăпартса ярать,—  тет грузинсен легенди.

Шыв усал-тĕселсенчен, чир-чĕрсенчен тасалма пулă- 
шакан вăй-хăват шутланнă. Жрецсем, юмçă-вĕрÿçĕсем 
кĕлĕ вуласа шывпа чирлĕ çынсене сиплени, усал-хаяр 
вăйсене хирĕç кĕрешни авал нумай халăхсем хушшинче 
езрăлнă пулнă. Шывпа сиплес-тасатас тĕн-тĕшмĕшле 
,йăласем тĕне ĕненекенсем хушшинче паян куна çитиех 
упранса юлнă. Çăмахран, юмçăсем чирлĕ çынсене «сы- 
ватнă» чухне —  кĕл туса, вĕрсе-сурса ăрăмçăланă чух- 
не —  яланах тăварлă шывпа усă кураççĕ, ăна, хăйне евĕр 
эмел вырăнне хурса, чирлĕ çынсене ĕçтереççĕ. Хăш-пĕр 
ялсенче пирвайхи хут аслатиллĕ çумăр çунă чух тĕн-тĕш- 
мĕше ĕненекенсем, урама чупса тухса: «Чир-чĕр вĕçсе 
кайтăр»,—  тесе силленнĕ. Авал вырăс хресченĕсем, пир- 
райхи çумăр шывĕпе пит куçа виçĕ хутчен çунисĕр пуçне, 
ăна кĕленче ăшне тултарса сУлталăк хушши усранă.

Шывăн хăватлă вăйне ĕненнине пула ĕнтĕ тĕне кĕмен 
чăвашсем хăйсен чÿк-уявĕсене яланах шыв çывăхĕнче 
туса ирттернĕ, чÿк выльăхĕсене çăл шывĕпе сапса вĕсем 
ырăсене парнелеме юрăхлине тĕрĕсленĕ. Хăш-пĕр çăл 
куçсене, кÿлĕсене, юхан шывсене ĕлĕк-авалах, Христос



тĕнĕ сарăличченех, таса, хăватлă, сиплĕ тесе шутланă. 
Çавнашкал шывсем патне халăх чир-чĕртен сывалма 
çÿренĕ, кĕл туса пуç çапнă, чÿк йăлисене тунă, шыва 
кĕнĕ. Чăн та, вĕсенчен хăшĕ-пĕрисем, хăйсен составĕнче 
тĕрлĕрен минерал тăварĕсем пуррине пула, чир-чĕрсене 
сиплеме пултарнă. Анчах та çавăн пек сиплĕ шывсем те 
чир-чĕрсенчен хăтарас вырăнне вĕсене татах та вăйлăрах 
сарăлма пулăшакан çăл куçсем пулса тăнă. Мĕннтĕн 
тесен вĕсемпе медицинă ăслăлăхĕ вĕрентнĕ пек тĕрĕс усă 
курма пĕлменнине пула, тем тĕрлĕ чирпе асапланакан- 
сем пурте пĕрле шыва кĕрсе çăвăннă. Каярахпа çавнаш- 
кал çăлсене чиркÿ-монастырь таврашсем хăйсен аллине 
çавăрса илнĕ те вĕсенчен ĕненекенсене çаратса 
тупра-укçа пуçтарса пуймалли çăл куçсем туса хунă.

Шыв-çăлсен вăй-хăвачĕ çынсене хăйĕн хаярлăхĕпе те 
хăратнă. Сив чир тытни, пыр шыçса ыратни, ÿт-пÿ çине 
кĕсен-çăпан тухса асаплантарни, çынсем шывра путса 
вилни т. ыт. те тĕн-тĕшмĕше ĕненекенсен шухăшĕпе шыв 
хаярĕнчен килнĕ. Шывсен, çăл куçсен хăватлă вăйĕсене 
çырлахтарма чăвашсем ĕлĕк çулталăкра пĕрре, хĕле кĕ- 
рес умĕн, «шыв нимĕр» чÿкне туса ирттернĕ, шыва ни- 
мĕр, юеман, çăмарта, тăвар парнелесе хăварнă. Юмăçсем 
каланă тăрăх, шыв хаярĕ асаплантаракан чирсенчен те 
çавнашкал чÿксем тумасăр хăтăлма май пулман.

а в а л  пелет ÇИНЧИ ТУРАСЕНЕ МАР, пелете
ХАЙНЕ ХАВАТЛА ВАй ВЫРАННЕ ХУРСА 

ПУÇ ÇАПНА
Авалхи çынсене çĕр çинчи япаласемпе явленисемсĕр 

пуçне пĕлĕт çинчи явленисем те —  аслати авăтни, çиçĕм 
çиçни, юр-çумăр çуни, хĕвел-уйăх тĕттĕмленни т. ыт. те—  
хăратнă, вĕсен ăс-тăнĕнче фантазилле, тĕн-тĕшмĕшле 
шухăшсем çуратнă. Ку явленисем пĕлĕт çинче пулса 
иртнине пула авалхи çын пĕлĕте хăйне те хăватлă вăй 
вырăнне хунă.

Авалхи тĕрĕксен тĕн ĕненĕвĕсем тăрăх, çĕрпе пĕлĕт 
çутçанталăкри пур япаласене те пултаракан асамлă вăй- 
хăватсем шутланнă. Вĕсен шухăшĕпе çак вăй-хăватсем, 
çынсем пекех, арлă-арăмлă, çемьеллĕ пурнăçпа пурăнаç- 
çĕ: çĕр —  пурне те çурагакан хăватлă ама, унăн çывăх 
тусĕ —  ăна ар вăй-хăватне парса тăраканни —  пĕлĕт 
пулнă. Вăтам Азири халăхсем хушшинче халĕ те пĕлĕте



«асатте» е «атте», çĕре «анне» тесе чĕнекенсем чылай. 
Сăмахран, таджиксем пĕлĕтпе çĕре çавнашкал ят парса 
çулталăка икĕ пая пайлаççĕ. Кĕркуннепе хĕл —  ар вăй- 
хăвачĕ палăракан вăхăт, мĕншĕн тесен ку çур çулта пĕ- 
лĕт, юр-çумăр çутарса, çĕре —  амана —  пĕтĕлентерекен 
вăй-хăват парать. Çуркуннепе çулла вара— хĕрарăм 
вăй-хăвачĕ палăракан çур çул. Ку тапхăрта çĕр, çутçан- 
талăк тыр-пулсене, тĕрлĕрен çимĕçсене çуратса савăнта- 
рать. Бурят-монголсен авалхи тĕн ĕненĕвĕсенче те çĕре 
анне, пĕлĕте атте тесе хисеплесе пуç çапнă. Иртнĕ ĕмĕр 
варринчи бурят-монгол шаманĕсен ăрăмăçла вĕрÿ-суру 
чĕлхинче час-часах çапла каланине тĕл пулатпăр: «Ырă 
кăмăллă аттемĕр, патшамăр, тенгри, ырă кăмăллă анне- 
мĕр, çĕр —  патша майри...»

Монголсен авалхи кĕлĕ сăмахĕсене тĕпчени вĕсем сĕм 
авал, чи малтан çĕрпе пĕлĕт пĕр-пĕринпе тачă çыхăнса 
пурăннă, каярахпа çеç уйрăлса кайнă, тесе ĕненнине па- 
лăртать. Çĕрпе пĕлĕт уйрăлни çутçанталăка улăштаракан 
хăватлă процессенчен пĕри пулнă, çавăн чухне ĕнтĕ вут 
тата ытти вăй-хăватсем çуралса юлнă пулать. Çĕрпе пĕ- 
лĕт сĕм авал иккĕшĕ арлă-арăмлă пурнăçпа пĕрле, юна- 
шар пурăнни çинчен калакан тĕн шухăшĕсем нумай 
халăхсем хушшинче сарăлнă. Уйрăмах Çĕнĕ Зеланди 
утравĕ çинче пурăнакан халăхсен тĕнче пÿлса кайни çин* 
чен калакан мифĕ питех те интереслĕ. Çынсем, пур ÿсен- 
тăран, чĕрчун тĕнчи,—  тенĕ ку мифра,—  çĕрпе (Рангă) 
пĕлĕт (Папă) пĕрле пурăннăран çуралнă. Анчах та, çĕр- 
пе пĕлĕт пĕр-пĕринпе таччăн ыталанса пурăннине пула, 
вĕсен ачисем тĕттĕм ăшне путнă, çутă кураймасăр асап- 
ланнă. Вĕсем пĕрле пухăнса мĕнле майпа çутта тухасси 
çинчен канашлаççĕ, хăйсен тăван ашшĕпе амăшне вĕ- 
лерме е пĕр-пĕринчен уйăрма шутлаççĕ. «Вĕсене пĕр- 
пĕринчен уйăрсан авантарах пулĕ. Пĕлĕт пиртен çÿлте 
пултăр, çĕр пирĕн ура айĕнче пултăр. Ан тив, пĕлĕт пи- 
рĕншĕн ют пултăр, пире çуратнă, тăрантарса усракан 
анне çывăхра пурăнтăр»,—  тесе ăс парать «вăрмансен 
ашшĕ Тане-Магутă» хăйĕн тăванĕсене. Лешсем ун сăма- 
хĕпе килĕшеççĕ те çĕрпе пĕлĕте уйăрма пĕтĕм гăйран 
тапаланса пăхаççĕ. анчах та вăй-хал çитереймеççĕ. Вара 
Тане-Магутă —  «вăрмансен а ш ш ĕ » -л ă п кăн  ура çине 
тăрать те хăйĕн ашшĕ-амăшĕпе кĕрешме тытăнать: «Вăл 
хăйĕн пуçĕпе çĕр-амăшне вăйлăн тĕрĕнет, урисене çÿлел- 
ле çĕклесе пĕлĕте-ашшĕне тĕртет, пĕтĕм вăй-халне пуç- 
тарса çан-çурăмне тÿрлетет. Халĕ ĕнтĕ Рангипе Папă



пĕр-пĕринчен татăлаççĕ, макăрса тата хăйсен ачисене 
ылханса, вĕсем тискеррĕн ÿлеме тытăнаççĕ...^ Анчах та 
Тане-Магутă хăйĕн ĕçне пăрахмасть: çĕре вăл мнçете, 
инçете хăйĕн айне пусса антарать, пĕлĕте хăйĕнчен инçете, 
инçете хăвалать...» Çакăн хыççăн тĕнчере çутă нумайла- 
нать. Çĕрпе пĕлĕте уйăриччен тĕттĕмре пурăннă çынсем, 
чĕрчунсем хунама тытăнаççĕ. Çавăнтанпах ĕнтĕ вĕçĕ-хĕр- 
рисĕр пĕлĕт хăйĕн арăмĕнчен-çĕртен уйрăм çÿрет. Апла 
пулин те вĕсем пĕр-пĕрне юратма пăрахман: çĕр хăйĕн 
юратнă упăшкишĕн тунсăхласа ассăн сывланă сывлăш

Египетсен мифĕ каланă тăрăх, сĕм авал çĕрпе пĕлĕт пĕрле, 
юнашар пурăннă Çĕр туррипе (Геб) пĕлĕт турри (Н ут) ытти 
турăсене, çутçанталăкри пур япаласене те çуратнă имĕш. Ан- 
чах та Ш у, сывлăш турри, ашшĕпе амăшне —  Çĕрпе Пĕлĕте —  
пĕр-пĕринчен уйăрнă пулать. Çавăнтанпа хĕвел турри пĕлĕт 
туррин —  Нутăн —  ÿт-пĕвĕ çинче кимĕпе ярăнса çÿрет иккен. 
Египетри Çĕнĕ патшалăх эпохинчи ÿкерчĕк: Пĕлĕт (Н ут), Çĕр 

(Геб) тата вĕсене пĕр-пĕринчен уйăракан Сывлăш (Ш у ).

улăхсемпе сăрт-тусем çинчен çÿлелле хăпарать, çынсем 
ăна «тĕтрв» теççĕ. Пĕлĕт те хăйĕн савнине ниепле те 
манма пултараймасть, çĕрле вăл макăрса хăйĕн куççуль- 
не унăн кăкри çине тăкать, çынсем вара, ăна курса, 
«•сывлăм» геççĕ.

Чăвашсен «Сывлăм» ятлă легенди те пĕлĕт çинчи 
пурнăçа çĕрпе, этем пурнăçĕпе пĕрлештерет: «Хĕвел -



пĕлĕтĕн хуçи. Унăн икĕ арăм пулнă: Ирхи Шуçăм тата 
Каçхи Шуçăм. Пит те хаяр иккен Каçхи Шуçăм, пит те 
йăваш иккен Ирхи Шуçăм. Ирхи сенкер Шуçăмăн хĕрĕ 
пулнă. Ана Ирхи Сывлăм тесе чĕннĕ. Каçхи йăм-хĕрлĕ 
Шуçăмăн, хаярскерĕн, ывăл пулнă. Ана Этем тесе чĕннĕ». 
Ирхи Сывлăмпа Этем пĕрне пĕри юратса пăрахаççĕ. 
«Сывлăмĕ хăйĕн тусне —  кăтра çÿçĕсемпе тĕксĕм ÿчĕшĕн, 
Этемĕ Сывлăма —  мерчен пек çутăшăн...» Çиллес Каçхи 
Шуçăм кун çинчен хăйĕн упăшкине —  Хĕвеле элек па- 
рать. «Эхер те эс вĕсене нимĕн те тумасан, эпĕ санпала 
урăх пĕр кун та пурăнассăм çук! —  тенĕ вăл упăшкине. 
Тĕксĕмленнĕ çнлĕпеле Сар Хĕвелте, хăйĕн арăмнейăпат- 
сз çапла каланă: «Сывлăм! Паянран пуçласа эсĕ хĕра- 
рăм пулăн, çĕр çинче Этемпеле пурăнма тытăнăн... Чуну 
санăн, тăрă шыв тумламĕ пек сапаланса кайса, ирсерен 
те, каçсерен те çĕр çине ÿкĕ!»— тенĕ. Çавнашкал тĕн- 
тĕшмĕшле шухăшсем Китай çĕршывĕнче те анлăн сарăл- 
нă пулнă. Китаецсен авалхи тĕн вĕрентĕвĕ тăрăх, пĕ- 
лĕт —  çутçанталăка пултаракан ар, çĕр —  унăн хăватлă 
арăмĕ. Пĕлĕт —  япаласене пурнăç пÿрекен вăй-хăват, 
çĕр —  вĕсене кĕлетке, сăн-сăпат парса пурнăç çулĕ çине 
кăларакан тепĕр вăй-хăват шутланнă.

Китаецсем кăвак пĕлĕте ĕмĕр сÿнми хăватлă вăй 
тесе ят панă. Тĕрĕк чĕлхипе калаçакан халăхсен пĕлĕт 
ячĕ те китаецсем «тянь»— пĕлĕт— сăмахне питех те çывăх 
тăраççĕ: тутарсем пĕлĕте «тэнкре» тесе ят панă, монгол- 
сем, туркменсем, уйгурсем, киргизсем, пĕлĕте «тэнгри», 
«тенкер», «таре» теççĕ.

Чăвашсен пĕлĕт çинчен калакан авалхи тĕн шухăшĕ- 
сем, мифологилле преданийĕсем китаецсен, монголсен, 
авалхи тĕрĕк халăхĕсен пĕлĕтпе çыхăннă тĕн ĕненĕвĕсем- 
пе пĕр пеккине шута илсен, чăваш чĕлхинчи «тĕн» сăмах 
та «тянь», «тэнгри» сăмахсемпе пĕр тăван, чи малтан 
«пĕлĕт» тенине пĕлтернĕ, тесе шутлама тивет. Авалхи 
чăвашсем кăвак пĕлĕте «турă» тесе пуç çапни халăх юр- 
рисенче те сăнланса юлнă. Сăмахран, фин ученăйĕ 
X. Паасонен çырса илнĕ юрăра çапла каланă:

«Уярать-и пĕр турă,
Ах, турăçăм, турă.
Ырă курас пулсассăн,
Шенкер уяр пул, турă».

Ку юрăра турра —  çÿлти кăвак пĕлĕте —  уяр пулма 
йăлăнни пĕр ăнлантармасăрах паллă.



Пирĕк шухăшпа, пĕтĕм çутçанталăка пĕлтерекен 
«тĕнче» сăмах та «тĕн» сăмахран пулса кайнă, мĕншĕн 
тесен çутçанталăкри пур япаласене те, урăхла каласас- 
сăн «тĕнчене», хăватлă тĕн—  пĕлĕт пултарнă. Елĕк чă- 
вашсем, хура çĕр пÿртре пурăннă тапхăрта, кăмакапа 
юиашар стенари сĕрĕм-тĕтĕм тухма каснă шăтăка «тĕнĕ» 
тесе ят пани те «тĕн» —  пĕлĕт —  сăмахпа çыхăннă пул- 
малла, мĕншĕн тесен сĕм авал, хура пÿртĕн чÿрече- 
кантăк тапрашĕсем пулман чух, «тĕнĕ» унăн ăш-чикне 
çутă кĕртекен, çынсене «тĕне» —  пĕлĕте —  курма май 
паракан пĕртен-пĕр уçă вырăн пулнă.

Эпир кунта чăвашсем пĕлĕте хăватлă вăй вырăнне 
хурса хисеплени, пуç çапни вĕсен Христос тĕнне йышă- 
ничченхи тĕн-тĕшмĕшле шухăшĕсенче мĕнле сăнланнине 
кăтартакан хăш-пĕр тĕслĕхсемпе паллаштарасшăн. Кă- 
вак пĕлĕт— тĕн хăйĕн вăй-хăватне тĕрлĕрен палăртать, 
тесе ĕненнĕ ĕлĕкхи çынсем. Çынсене ырлăх-телей пÿрес 
тенĕ чухне вăл пĕр самантлăха уçăлса йăлтăртатса 
илет (чăвашсем ăна «хăвал уçăлни» е «кăвак хуппи 
уçăлни» тенĕ); усал-тĕселсемпе кĕрешнĕ чух вара, аслати 
авăтса, çиçĕм çиçтерет. «Кăвак хуппи» уçăлнă чух, ăна 
курма телей пÿрнĕ çын мĕн ыйтнине турă пĕтĕмпех пар- 
нелет имĕш. Пĕр легендă ун çинчен акă мĕн калать: пĕр 
ача вăрманта лаша кĕтÿне кĕтнĕ чух кăвак хуппи уçăл- 
нине курать те турăран йĕвен ыйтать. Турă вара ăна пĕр 
çыхă йĕвен пăрахса парать. Çавăн хыççăн ял çыннисем 
ку ачана лайăхрах, хаклăрах урăх япала ыйтса илме 
тавсăрса илейменшĕн ухмах тесе вăрçнă пулать. Хăш-пĕр 
вырăнсенче тата кăвак хуппи уçăлнă вăхăтра, çие юлнă 
арăмсем суралас ачисем хуть те мĕнле çын пултăр тесен 
те, каланă пек пулать, тесе ĕненнĕ.

Çынсен шăпи, кун-çулĕ пĕлĕтрен килет, тесе ĕненнĕ 
ĕлĕк-авал. «Чăвашсен тĕнче уçлăхĕ çинчен калакан шу- 
хăш-сăнавĕсем тăрăх, тĕтреллĕ тĕксĕм çăлтăрсем курăн- 
ма тытăнни хăйсен пурнăçне чухăнлăхра е телейсĕр пу- 
рăнса ирттерекен çынсем çуралнине пĕлтереççĕ; çутă 
çăлтăрсем çуралнă çын пуян е телейлĕ пурнăçпа пурă- 
насса палăртасçĕ; чи çутă. йăлтăртатса тăракан çăлтăр- 
сем —  паттпасем, чаплă, тĕлĕнмелле çынсем çуралнипе 
çыхăннă. Тÿперен мĕнле сăлтăр ÿкнинчен чухăн. е п у я к ,  

е чаплă çынсем вилнине пĕлеççĕ»,—  тесе çырнă хăй вăхă- 
тĕнче чявашген йăли-йĕркисене тĕпчесе вĕреннĕ Н. И. Зо- 
лотниикий. Хăйсен кун-çулĕ сăлтăрсемпе çыхăннă тесе 
шухăшланине пула ĕнтĕ тĕн-тĕшмĕше ĕненекенсем, мете-



орит ÿкнине курсанах: «Ман çăлтăр тÿпере»,—  теме вас- 
канă. Çак ăрăмçă сăмахсемпе вĕсем хăйсене вилĕмрен 
çăлса хăварма ĕмĕтленнĕ.

Çынсен пурнăçне пĕлĕтпе, çăлтăрсемпе çыхăнтаракан 
тĕн-тĕшмĕшле шухăшсем, легендăсем чылай халăхсем 
хушшинче сарăлнă. Сăмахран, китаецсен авалхи тĕн ĕне- 
нĕвĕсем тăрăх, тянь —  пĕлĕт янă аслă çынсем законсем

Кометăсене —  хÿреллĕ çăлтăрсене— курсан, тĕн-тĕшмĕше ĕненекенсеи 
сехри хăпса тухнă. «Ку ырă япала мар, усал-инкек пуласса пĕлте- 

рекен паллă»,—  тесе аташнă вĕсем.

кăларса х^лăха вĕрентекенсем пулаççĕ. Китай импера- 
торĕсем, монгол ханĕсем, хăйсен влаçне, авторитетне 
татах та вăйлăрах çирĕплетес тĕллевпе, сĕм авалхи тĕн- 
гĕшмĕшле шухăшсемпе усă курса, хăйсен ăрăвĕн пуçла-



мăшне час-часах хăватлă иĕлĕтпе çыхăнтарнă. Монгол- 
сен ăру пуçлăхĕ Бодонцар унăн амăшĕ çине пĕлĕт çути 
ÿкнĕрен çуралнă пулать; Сяньби ятлă хăватлă ăрăва 
пуçарса янă Таншихай пĕр княгиньă тути çине пĕлĕтрен 
пăр пĕрчи ÿксе ирĕлнĕрен çуралнă имĕш. Монголсен 
ханĕсем кăларнă указсем яланах «ĕмĕр иксĕлми тэнгрин 
(пĕлĕтĕн) вăй-хăвачĕпе» текен сăмахсемпе пуçланнă. Ку 
ĕнтĕ хансем хăйсен влаçне хăватлă пĕлĕтрен илнине, вĕ- 
сем йышăннă указсем пĕлĕтĕн вăй-хăвачĕ çинче никĕс- 
леннĕ тенине пĕлтермелле пулнă.

Авалхи тĕрĕк халăхĕсем çынсен усал ĕçĕсене- 
шухăшĕсене, ултава тата ытти çавнашкал ирсĕрлĕхсене 
пĕлĕтрен пытарма çук, тесе ĕненнĕ. Тавлашу-хирĕçÿ тух- 
сассăн, хăйĕн сăмахĕсемпе ĕçĕсем тĕрĕссине çирĕплетес 
текенсем «пĕлĕт пĕлсе тăтăр!» е «пĕлĕт судья пултăр!» 
тесе тупа тунă. Пĕлĕт çĕр çинчи тĕрĕсмарлăха, усал-тĕсе- 
ле хирĕç аçа-çиçĕм, çил-тăвăл, типĕ уяр çанталăк тата 
ытти йывăрлăхсем ярса кĕрешет имĕш. Атăл тăрăхĕнче 
пурăннă пăлхарсем аçа-çиçĕм çапнă çурта пăрахса урăх 
вырăна пурăнма куçнă, мĕншĕн тесен, вĕсен шухăшĕпе, 
аçа-çиçĕм çапни пĕлĕт çиленсе пĕр-пĕр айăпшăн асап 
кăтартнине пĕлтернĕ. Авалхи тĕрĕксен, пăлхарсен çав- 
нашкал тĕн-тĕшмĕшле шухăшĕсем Атăл тăрăхĕнчи халăх- 
сен тĕн ĕненĕвĕсенче те сыхланса юлнă.

Тĕне кĕмен чăвашсем пĕлĕт —  турă çынсене хăйĕн 
хăватне кăтартас тенĕ чухне сывласа аслати авăттарать, 
тесе ĕненнĕ. Аçа çапнине те вĕсем тĕн-тĕшмĕшле ăнлан- 
тарнă: турă усалсемпе кĕрешнĕ чухне, вĕсене тĕп тăвас 
тесе, аçа çапса, çиçĕмпе çунтарать имĕш. Усал-тĕселсем, 
турăран тарса пытанма хăтланса, çынсем çумне çулăхаç- 
çĕ е вĕсен кил-çуртне кĕрсе пытанаççĕ пулать. 'Гурă 
вара, усалсене çапма хăтланса, кил-çурта та вут тиверт- 
се ярать, çыннисене те çапса пăрахать имĕш. Çавăнпа та 
тĕн-тĕшмĕше ĕненекенсем аслати авăтса çумăр çунă чух 
усал-тĕселсем çыпçăнасран сыхланса çара пуçăн çÿреме, 
чÿречесене, алăксене уçма хушман

Н. И. Ашмарин профессор чăвашсен авалхи тĕн ĕне- 
нĕвĕсене тĕпченĕ май çапла çырать: «Чăвашсен шухă- 
шĕпе пĕтĕм çутçанталăк икĕ чун-хăват пĕрлешнинчен 
çуралнă, вĕсенчен пĕри, хăйĕн вăйне аслагипе çиçĕмре 
кăтартаканни, аçа, аслати, аслаçи ятлă, тепри —  ама». 
Эпир маларах авалхи тĕрĕк халăхĕсем, ытти чылай ха- 
лăхсем пекех, пĕлĕте хăине çĕре— амаиа ар вăйне парса 
тăракан аçа —  хăват тесе шухăШлани çинчен каланăччĕ.



Вăхăт иртнĕçемĕн нĕлĕт вырăнне ытларах аçа-çиçĕме 
пуç çапма тытăннă пулмалла. Çутçанталăкри Ытти вăй- 
хăватсем пекех, аçа-çиçĕм те хăйĕн йышĕ-çемйипе пурă- 
нать тесе ĕненнĕ. Чăвашсен авалхи чÿк-уявĕсенчи келĕ- 
сенче «аслати амăшне», «çиçĕм амăшне», «çиçĕм çунат- 
не», «çиçĕм умĕнче çÿрекен ырăна» аса илсе чÿклени 
шăп çавăн çинчен пĕлтерет те ĕнтĕ.

Аçа-çиçĕмĕн хăватлă вăйне ĕненнине пула авал чă- 
вашсем хăйсен ăрăмăç-тухат чĕлхисенче, йăли-йĕркисен- 
че час-часах унăн пулăшăвне шыранă. Аçа-çиçĕм чир- 
чĕртен тасалма пулăшать тенине ĕненсе, вĕсем çуркунне, 
аслати сассине чăн малтан илтсенех, пиçиххисене салт- 
са: «Чир-чĕр вĕçсе кайтăр!» тесе силленнĕ. «Ырă уяр аçи 
çаптăр ăна!», «Аçа çапманă пуçна!», «Тип аçа çапса 
вĕлертĕр!», «Тип çиçĕм çаптăр!» тесе вăрçакансем, ыл- 
ханакансем аçа-çиçĕм хăйсен тăшманĕсене тавă}эасса, 
тĕп тăвасса пĕтĕм чун-чĕререн ĕненнĕ пулнă.

Авалхи çынсем пĕлĕте çеç мар, уйăха та, хĕвеле те, 
çăлтăрсене те чĕрĕ чунсем вырăнне хурса вĕсен вăй-хă- 
вачĕсене ĕненнĕ. Хĕвел — .çынсене ăшă, çутă паракан 
хăватлă вăй. Анчах та вăл, хăйĕн ăшшипе, çуттипе са- 
вăнтарнисĕр пуçне, çынсене хăйĕн хаярлăхĕпе асап та 
кăтартма пултарать: вăйлă хĕртсе, ÿсен-тăрансене çун- 
тарса ярать, шыв-шура типĕтсе лартать е ăшăтма чарă- 
нать те —  шартлама сивĕсем пуçланаççĕ.

Атăл тăрăхĕнчи халăхсен тĕн ĕненĕвĕсенче хĕвел хă- 
ватлă турăсенчен пĕри шутланнă. Хĕвелĕн пурнăçне 
вĕсем çынсен пурнăçĕ пекех сăнланă: хĕвелĕн ашшĕ-амă- 
шĕ, ывăлĕсем пур иккен, пысăк чÿк-уяв йăли-йĕрки- 
сене туса ирттернĕ чух вĕсене кашнине уйрăммăн асăн- 
са кĕл тунă, парнесем парса çырлахтарнă. Хĕвеле чĕрĕ 
япала тесе шухăшлани кĕлĕ сăмахĕсенче те сăнланнă, 
вĕсенче час-часах «хĕвел хăлхи», «хĕвел çуначĕ», «хĕвел 
ури» тенисене тĕл пулатпăр. Хĕвел хăлхи, хĕвел çуначĕ 
тесе чăвашсем хĕллехи сивĕ кунсенче хĕвел йĕри-тавра 
пулакан ункăсене каланă (сăмахран, «хĕвел çунатланса 
тухнă»), тесе çырать Венгри этнографĕ Дьюла Месса- 
рош. Кил хуçалăхĕнче инкек хыççăн синкек курса асап- 
ланакан çын çинчен чăвашсем «ăна хĕвел ури пуснă» 
тесе каланă. Ку ĕлĕк-авал çынсем хĕвеле хĕн-хур кă- 
тартса тертлентерекен хăватлă вăй тесе шухăшланине 
пĕлтерет. Çавăнпа та ĕнтĕ хăйĕн сăмахĕсен чăнлăхне 
ĕнентерес текен çын: «Суятăп пулсан, маншăн хĕвел 
сÿнтĕр» (хăш-пĕр вырăнта «кун çути курам мар» тенĕ),



«Хĕвел пур, илмен, суймастăп», «Эп сана улталап пул- 
сан, ман çине хĕвел ан пăхтăр!», «Хĕвел, илмен эп ăна», 
«Ак, хĕвел, калаçман», —  тесе тупа тунă. «Пирĕн тĕлтен 
хĕвел анчĕ пулас»,—  тенĕ телейне çухатнăшăн хурлана- 
кан çын. ]

Хевелпе çыхăннă авалхи тĕн-тĕшмĕшле шухăшсем 
тĕне кĕмен чăвашсен йăли-йĕркисене те кĕрсе юлнă. 
Сăмахран, чăвашсем чÿк вăхăтĕнче яланах хĕвелтухăç 
енне тăрса кĕл тунă. Чÿк йăли-йĕркисене килте туса ирт- 
тернĕ чух та алăк енне тăрса пуç çапнă, мĕншĕн тесен 
чăвашсем кил-çурт лартнă чух алăкне, авалхи йăлапа, 
яланах хĕвелтухăç енне каснă. Вилнĕ çынна пытарнă 
чух пуçне хĕвелтухăç енне хурса вырттарнă.

Хĕвел паллине чăваш тĕрринче те час-часах тĕл пу- 
латпăр. Сăмахран, хĕрарăмсен кĕпи çинчи кĕскĕ тĕрри 
ĕлĕк-авал кăкăра сыхлакан хăйне евĕр ăрăмăçлă пал- 
лă —  хĕвел символĕ —  пулнă пулмалла. Хĕвел символ- 
не —  центртан уйрăлса каякан пайăркасемлĕ çаврашка- 
сене —  хапха юписем, çурт çамки, кантăк хашакĕсем 
çине касса тĕрленĕ, эрешленĕ.

Халăх юррисенче, халап-юмахĕсенче, мифологилле 
преданисеиче хĕвеле чĕрĕ япала пек сăнласа кăтартнă. 
Чăвашсен мифологийĕнче хĕвеле пĕлĕт çинче çаврăнса 
çÿрекен хăватлă юланут тенĕ. Кăнтăрлаччен вăл вăкăр 
çинче пырать, кăнтăрларан вара кайăк çине ларса анать. 
Хăш-пĕр ялсенче хĕвел ир кÿлĕм вăкăрпа килет, кăн- 
тăрла ут угланать, кăнтăрларан карсакпа чупать, çĕрле 
пысăк ту хыçĕнче канать, теççĕ.

Авалхи çынсем, хăйсене тискер кайăксемпе кĕрешме 
тивнĕ пекех, хĕвеле те хаяр тăшмансемпе кĕрешме тивет, 
тесе ĕненнĕ. Ун çине хăрушă пысăк чĕрчун —  дракон 
тапăнать (чăвашсен мифологинче хĕвеле вупăр çиет), 
ăна кăшлать, çăтса яма тапаланать. Тĕн-тĕшмĕше ĕне- 
некен çынсем, хĕвел тĕттĕмленме тытăнсанах, ăна дра- 
кон-вупăртан çăлса хăварма васканă: пĕлĕтелле çуна- 
кан вут пуççисем ывăтнă, «вупăр тути çунса кайтăр!» 
тесе кăшкăрнă, вупăра хăратас тесе, вăйлă шăв-шав 
кăларнă, ăна хирĕç сăнăсемпе, тĕрлĕрен çивчĕ тимĕр 
япаласемпе авăрланса тухнă.

Юмахри патгăрсем хăйсен çунатлă урхамахĕсемпе 
пĕлĕт çине хăпарса хĕвел патнех çитеççĕ, усал-тĕсел- 
семпе, çĕленсемпе кĕрешме унтан ăс ыйтаççĕ, вутлă хĕç- 
сем илеççĕ, хăш-пĕр чухне хĕвел ыйтнипе, унăн вутлă- 
хĕмлĕ тумне тăхăнса, утне утланса, çутçанталăка çутат-



ма-ăшăтма пĕлĕт тăрăх çÿресе килеççĕ, унăн хĕрĕсемпе 
туслашаççĕ.

Уйăха чĕрĕ япала пек сăнласа кăтартнă тĕслĕхсем, 
хĕвелпе танлаштарас пулсан, чăвашсен авалхи тĕн ĕне* 
нĕвĕсенче нумаях мар. Чÿк вăхăтĕнчи кĕлĕсенче хĕвел 
ашшĕ-амăшне, çуначĕсене, урисене асăннă, анчах та 
уйăха асăнни çинчен каланă хыпар тĕл пулмасть. Чă- 
вашсен легендисем уйăх та, пĕлĕт пекех, сĕм авал çĕр- 
тен аякра пулман, тесе калаççĕ: «Елĕк уйăх аслăк тăр- 
ринче кăна пулнă. Аслăк çинче каçхине хĕрсем тĕрĕ 
тунă. Пĕр хĕрарăм, тасамарĕ кайнă чухне, çынсем çук 
чухне, вăтаннипе, уйăх çине тасамаррине сĕрнĕ. Уйăх 
çичĕ кун, çичĕ каç шавласа хăпарнă». Уйăх çинчи хура 
паллăсем пулса кайни çинчен калакан легендăсем Атăл 
тăрăхĕнче пурăнакан халăхсен пурин те пĕр майлах. 
«Тахçанах, ĕлĕк-авал, пĕр хытă чĕреллĕ усал тухатмăш 
пурăннă. Çав тухатмăшăн çырла пек чипер, хăй çурат- 
ман сарă хĕр пулнă. Тухатмăш çак хĕре пит илемлĕ пул* 
нăшăн курайман. Мĕнле те пулин çак ама çури хĕре 
пĕтерес тесе шухăшланă. Кунĕн-çĕрĕн ама çури çак хĕре 
вăрçатчĕ, кунĕн-çĕрĕн ĕç хушса асаплантаратчĕ... Çак 
хĕре ама çури тарăхтарнине уйăх пĕлсе тăнă, ама çури 
çав хĕре асаплантарнине уйăх кашни кун чÿречерен 
курса тăнă. Мĕскĕн хĕре уйăх пит хĕрхеннĕ. Çавăнпа 
вăл, ку таса чун тухатмăшсен аллине ан лектĕр тесе, 
хăй патне улăхтарнă. Çавăнтан кайран халĕ те çав хĕр 
мĕлки витри-мĕнĕпех уйăх çинче курăнса тăрать»,—  
тесе калать уйăх çинчи мĕлке çинчен ĕлĕк-авалхи чăваш 
легенди.

Çутçанталăк явленийĕсен тупсăмне тĕрĕс ăнланса 
илме пултарайман авалхи çынсене хĕвелпе уйăх тĕттĕм- 
ленни çут тĕнче пĕтет тесе шухăшлаттарнă. Хĕвел е 
уйăх тĕттĕмленме тытăнсанах, çынсем сехĕрленсе ÿкнĕ, 
вĕсене хăватлă тискер кайăксем çăтса ярасран çăлса 
хăварма васканă: кăшкăрса, вăйлă шăв-шав кăларса, 
йытăсене хĕнесе улаттарса, вут-кăвайт çунтарса тискер 
кайăксене хĕвелпе уйăх патĕнчен хăваласа яма тăрăш- 
нă. Çавнашкал тĕшмĕшле йăла-йĕркесем Европăри 
культурă тĕлĕшĕнчен çÿлти пусăмра тăракан халăхсем 
хушшинче те пирĕн ĕмĕр пуçламăшченех упраннă.

Иртнĕ ĕмĕрте чăваш хресченĕсем, уйăх тĕттĕмленни- 
не курсанах, пилеш сенĕксемпе уйăх еннелле хăлаç- 
ланнă, уйăха хирĕç вутлă кĕл сапнă, çапла тусан, уйăха 
вупăр çиме чарăнать, тесе ĕненнĕ.



Хăш-пĕр халăхсем, уйрăмах Африкăра пурăнакан- 
сем, уйăха хĕвелтен те ытларах хисеплеççĕ, пуç çапаççĕ. 
Мĕншĕн тесен шăрăх вырăнсенчи çынсене хĕртсе пăха- 
кан хĕвел сахал мар инкек-асап кăтартать. Уйăха хăват- 
лă вăй вырăнне хурса пуç çапакан халăхсем хăйсен 
календарьне уйăха курса хисеплеççĕ, чÿк-уявĕсене хăçан 
ирттерессине те уйăха пăхса шайлаççĕ. Африкăри негр- 
сен пысăк уявĕсем пуринчен ытларах çĕн уйăх çуралнă 
кунсемпе çыхăннă. Конгора уйăх çуралнине чĕркуççи 
çине тăрса саламланă, «манăн пурнăç та эсĕ çĕнелнĕ 
пекех çĕнелтĕр», тесе кĕл тунă. Тĕшмĕше ĕненекен 
чăвашсем те, çĕн уйăх тухнине пĕрремĕш хут курсас- 
сăн: «Уйăха туллăх, мана çăмăллăх», —  теççĕ. Уйăха пуç 
çапас йăла-йĕркесене государствă тĕнĕсем те (сăмахран, 
Христос, Магомет тĕнĕсем) тĕп тума пултарайман. Çĕнĕ 
уйăха курсанах, мусульмансем кĕлĕ вулама тытăнаççĕ, 
Христос тĕнне ĕненекенсем çĕлĕкĕсене хываççĕ. Уйăхăн 
вăй-хăватне ĕненни чăвашсен чылай йăли-йĕркисенче 
сăнланса юлнă. «Çĕн уйăхра пуçланă ĕçĕн тухăç-çăтлăх 
çук», —  тенĕ чăвашсем. Сăмахран, çĕнĕ уйăха кĕрсессĕн 
ваттисене асăнма юраман, кил-хуçалăх валли йывăç 
касма, çăнăх авăртма хушман, перекет çук, тесе шухăш- 
ланă. Хăш-пĕр чÿксене вара (чÿклеме, хур чÿкĕ) çĕнĕ 
уйăхра çеç туса ирттерме юранă.

»
I

АНИМИЗМ

Авалхи çынсем çутçанталăкри пур япаласене те чĕрĕ 
тесе шухăшлани хальхи халăхсен чĕлхинче те упранса 
юлнă. «Хĕвел кулать», «çил улать», «çĕр сывлать», «вут 
ташлать», «вăрман шавлать» текен сăмахсем хитрелетсе 
каланине çеç мар, сĕм авал çынсем чĕрĕ мар япаласем 
пирки те чĕрĕ япаласем çинчен шухăшланă пекех шу- 
хăшланине пĕлтереççĕ. Çутçанталăк ярленийĕсемпе хă- 
йĕн йĕри-таврашĕнчи япаласем пирки çынсем çавнаш- 
кал шухăшланине тĕпченĕ май В. Г. Богораз этнограф 
çапла çырать: «Чулсем, йывăçсем, сăртсем, пĕлĕтсем, 
çавăн пекех çутçанталăк явленийĕсем (çил, çумăр, ас- 
лати). чĕрĕ шутланаççĕ... Япала вырăнтан хускалса 
шăвать; апла пулсассăн -  вăл чĕрĕ. Кашлакан йЫвăç- 
сем те, ÿлесе иртсе каякан çнл те, этеме такăнтарса 
ÿкерме пултаракан, унччен вырăнтан-хускалмасăр вырт- 
нă чул та, кÿлĕсем, юхан шывсем те, тÿрем вырăнтан



çÿлелле кармашса хăйсен мĕлкине çĕр çине ÿкерекеи 
сăртсем те авалхи çыншăн çавăн пекех чĕрĕ пулнă».

Авалхи çынсен шухăшĕпе, пур япала та этем пекех 
ĕçлет, канать, апатланать, калаçать, çемье пурнăçĕпе 
хăйĕн кил-çуртĕнче пурăнать. Вырăнтан хускалмасăр 
лăп выртакан япала уншăн тăшманран сыхланса вил- 
нĕ пек хутланса выртнăн туйăнать. Каярахпа, хăйне 
хăратакан хăрушлăх иртсе кайсанах, вăл «чĕрĕлсе» 
хускалать те хăйĕн кулленхи пурнăçĕпе пурăнма тытă- 
нать имĕш. Сахалин çурутравĕ çинче пурăнакан гиляк- 
сен тĕнне тĕпченĕ Л. Я. Штернберг акă çапла çырса 
кăтартать. «Пĕррехинче эпĕ гилякран: «Мĕншĕн эсир 
çĕмĕрт йывăççине чĕрĕ, этем пекех пурăнать, тесе шу- 
хăшлатăр?»—  тесе ыйтрăм. Вăл вара çапла каларĕ: 
«Мĕн вара эсĕ, çĕмĕрт йывăçне касса курма'н-им? Кас- 
са пăх халĕ, унăн çавăнтах юн юхма тытăнать». Çут- 
çанталăкри пур япаласене те çавнашкал чĕрĕ тесе 
шухăшланинчен каярахпа, этем обществи малалла ата- 
ланнă çемĕн, авалхи çынсем çутçанталăкра куçа курă- 
накан япаласемсĕр пуçне асамлă вăй-хăватсем пур тесе 
ĕненме пуçланă. Çапла вара вĕсен ăс-тăнĕнче тĕнче 
майĕпенех икĕ пая пайланса кайнă: пурнăçра чăнах та 
пур япаласемсĕр пуçне çĕр çинче те, шывра та, сыв- 
-лăшра та хăватлă вăйсем —  ырăсем, усал-тĕселсем пуç 
пулса пурăнаççĕ иккен.

Авалхи çынсем çутçанталăк явленийĕсен, таврари 
япаласен тупсăмне çеç мар, хăйсен ÿт-пĕвĕн ĕçне те тĕ- 
рĕс ăнлантарса пама пултарайман. Çывăрнă чух тĕлĕк 
курни, тĕрлĕрен чир-чĕрпе асапланни, вилсе вырăнтан 
хускалайми пулни вĕсемшĕн пачах та ăнланмалла мар 
пулнă. Авалхи çынсен ăс-тăнĕнче тĕн-тĕшмĕшле шухăш- 
сем мĕнле сăлтавсене пула çуралнине тĕпченĕ май 
Ф. Энгельс çапла çырнă. Сĕм авал çынсем, хăйсен ÿт- 
пĕвĕн тытăмĕ çинчен нимĕн те пĕлменнине пула, мĕншĕн 
тĕлĕк курнине ăнлантарса пама пултарайман. Çавăнпа 
та шухăш-туйăмсене этем ÿт-пĕвĕн ĕç-хĕлĕ мар, унăн 
ăшĕнчи темĕнле вăй-хăват -  чун -  çуратать тесе ĕнен- 
нĕ. Чун ÿт-пÿрен уйрăлсанах, этем вилет, шухăшлама, 
туйма пăрахать, тенĕ.

Çын тĕлĕкре хăйĕн вилнĕ тăванĕсене, çывăх юлташĕ- 
сене курать, вĕсĕмпе калаçать, савăнать, хурланать, тĕр- 
лĕрен вырăнсене кайса килет, сунара çÿресе тискер 
кайăксем тытать, хăй тахçантанпа шыранă япаласене 
тупать е тупнă япаласене çухатать т. ыт. те. Анчах хăй



çывăрма выртнă вырăнтах вăранать те тĕлĕкре курнă 
япаласем хăй çывăхĕнче çук пирки тĕлĕнет, вĕсем пирки 
шухăша каять.

Унăн шухăшĕпе, тĕлĕкре курнă япаласем, пулса ирт- 
нĕ ĕçсем —  пурте чăн. Анчах вĕсене вăл хăй мар, унăн 
ÿт-пĕвĕнче пурăнакан чун курнă, тунă, пĕлнĕ. Вăл, çын- 
ран вăхăтлăха уйрăлса, хăй тĕллĕн пурăнма пултарать, 
çавăн чухне ĕнтĕ çын çывăрса каять. Чун каялла тав- 
рăнсанах, çын ыйăхран вăранать. Чун çул çÿренĕ чух 
мĕн тунине, курни-илтнине этем тĕлĕкре курать. Этем- 
рен уйрăм çÿренĕ чухне чун инкек-синкек курма та пул- 
тарать, вара, вăл каялла таврăнаймасан, этем вилет, 
тесе шухăшланă авалхи çынсем.

Этем ÿт-пĕвĕнче çавнашкал вăй-хăват -  чун пур 
тесе шухăшлани пур халăхсен тĕн-тĕшмĕшле ĕненĕвĕ- 
сенче, йăли-йĕркисенче те сăнланнă. Вĕсенчен чылайă- 
шĕсем пирĕн тапхăра çитичченех упранса юлнă. Чăваш- 
сен авалхи тĕн ĕненĕвĕсенче, мифологинче, этеме пурнăç 
парса тăракан чун çинчен калакан тĕслĕхсем сахал мар 
тĕл пулаççĕ. Чун вăхăтлăха этемрен уйрăлсан, вăл çы- 
вăрса каять, яланлăхах тухса кайсан вара вилет, тесе 
шухăшланă тĕн-тĕшмĕше ĕненекен чăвашсем те. Çав- 
нашкал тĕшмĕше ĕненнине пула ĕнтĕ çывăракан çынна 
сасартăк вăратма хушман, çын ыйхăра чухне унăн аякра 
çÿрекен чунĕ каялла çитсе ÿт-пĕпе кĕрсе вырнаçма ĕл- 
кĕреймест те, çавна пула çын чирлеме е вилме пулта- 
рать, тесе хăранă.

Çын çывăрнă чух е вилсе кайсан, унăн чунĕ çăвартан 
е сăмса шăтăкĕнчен вĕçсе тухса каять, тесе ĕненнĕ. Ун 
çинчен чăвашсен пĕр легендинче çапла каласа кăтарг- 
нă: «Пĕр çын юлташĕпе сунара кайнă. Вăрманта чылай 
вăхăт çÿренĕ хыççăн кăвайт хурса канма ларнă. Юлта- 
шĕ  ̂ ытларах ĕшеннипе часах çывăрса кайнă. Вара ку 
улăм пĕрчи илет те юлташĕн сăмси шăтăкне хупласа 
хурать, унăн чунĕ каялла таврăнсан мĕн хăтланĕ-ха, 
тесе. Юлташĕн чунĕ вĕçсе килет те ниепле те хăй вăхăт- 
лăха хăварнă «кил-çуртне» кĕреймесĕр асапланать. Вара 
аптранă енне ку çынран хăйне пулăшма тархаслама 
тытăнать. Лешĕ: пулăшма пулĕ те-ха, анчах эсĕ малтан 
ху ăçта çÿренине каласа пар, тет. Чунĕ хăй курни- 
илтни çинчен каласа кăтарт.санах, çын улăм пĕрчине 
илсе пăрахать, чунĕ юлташĕн ăш-чикне вĕçсе кĕрсе çуха- 
лать. Çавăн хыççăнах юлташĕ ыйăхран вăранать те: эпĕ 
çавăн пек тĕлĕк тĕллентĕм, тесе каласа пама тытăнать,



Тĕлĕкĕ вара унăн чунĕ каласа кăтартни пекех пулнă»,—  
тесе вĕçленет ку легендă.

Нумай халăхсем хушшинче тĕлĕкре курнине чăна 
хурса ĕненеççĕ, е тĕлĕк малашне мĕн пулассине пĕлте- 
рет е систерет тесе шухăшлаççĕ. Австралири халăхсен 
пурнăçне тĕпченĕ Хауитт этнограф çапла çырать: «Мана 
пĕр австралиец хăй тĕлĕк тĕлленнине çапла ăнлантарса 
пачĕ: çывăрнă чух эпĕ инçетре пурăнатăп, тахçан вилнĕ 
çынсене куратăп, вĕсемпе калаçатăп»,—  терĕ. Африкăри 
хăш-пĕр халăхсен, усал тĕлĕк курнă хыççăн, ку пурнăç- 
ра та пулма пултарать тесе хăранипе, темиçе кун хуш- 
ши килтен-ялтан тухма хăрас йăла мĕн халичченех те 
пур. Тĕлĕкĕн тупсăмне-пĕлтерĕшне кашни çынах ăнлан- 
са илме пултараймасть, тенĕ ĕлĕкрех тĕшмĕше ĕнене- 
кен чăвашсем. Хăрушă тĕлĕк курнă хыççăн унăн пĕл- 
терĕшне пĕлме ĕмĕтленекенсем «тĕлĕк шăйлакансем» 
патне тухса утнă, вĕсем калани «чăн пулать» тесе ĕнен- 
нĕ. Тĕлĕк «ăстаçисем» кашни ялтах темиçен пулнă. Вĕ- 
семех çынсен «заказĕпе» тĕлĕк тĕлленсе малашне мĕн 
пуласси-курасси çинчен каласа хума пултарнă имĕш. 
Сĕм авалах тĕлĕкре мĕн тĕлленнин тупсăмне пĕлес тесе 
нумаях асапланман, мĕн курнă— çапла пулать, тесе шу- 
хăшланă: лайăх тĕлĕк —  ырă-телей пуласса, начар тĕ- 
лĕк —  инкек-синкек сиксе тухасса пĕлтерет, тесе ĕненнĕ. 
Каярахпа вара тĕлĕке тÿрремĕнех ăнланмалла мар, 
унăн тупсăмне тавçăрса илме пĕлмелле текен шухăш 
аталаннă. Тĕлĕкре тĕлленни пурнăçра чăн пулать текен 
авалран юлнă тĕшмĕшле шухăшсем хăш-пĕр çынсене 
халĕ те хăйсен тыткăнĕнче тытаççĕ. Тĕшмĕше ĕненекен- 
сем тăванĕсемпе, юлташĕсемпе калаçнă чух: «Çавăн пек 
тĕлĕк тĕллентĕм, мĕне пĕлтерет-ши вăл, инкек-сиикек 
курма ан тивтĕрччĕ»,—  тесе аташаççĕ.

Çывăрнă чух тĕлĕк курнисĕр пуçне, авалхи çынсене 
хăватлă чун «пурри»1 çинчен мĕлке ÿкни те, шывра хăй- 
сен сăн^сăпатне курни те, сасă ăçта та пулин пырса 
çапăнса каялла таврăнса тепĕр хут илтĕнни те чылай 
шухăшлаттарнă. Çавнашкал явленисен тупсăмне вĕсем, 
ăс-пĕлÿлĕх çителĕксĕррине пула, тĕрĕс ăнланса илме 
пултарайман. Çын хăйĕн мĕлкине, таврари япаласен 
мĕлкисене кашни кунах курать: вĕсем е вăрăм, е кĕске, 
çынпа пĕрлех утаççĕ, кармашаççĕ, хĕвел пĕлĕтсем хуш- 
шинче çухалсанах, таçта кайса пытанаççĕ, сасартăк кал- 
лех сиксе тухаççĕ. Анчах мĕлкесене çын хăй куçĕпе



курать пулин те, тем пек тăрăшсан та, вĕсене тытай- 
масть, вĕсен «ÿт-пÿ'не» тĕпчеме пултараймасть. Е тата 
шыв çине пăхсан, авалхи çын мĕн-мĕн курса çеç тĕлĕн- 
мен: ун çине шывран «тепĕр» çын тинкерсе пăхать, 
унтах йывăçсем ÿсеççĕ, пĕлĕтсем шăваççĕ, çĕрле çăл- 
тăрсем çунаççĕ, уйăх çутатать т. ыт. те. Çавнашкал япа- 
ласем-явленисем авалхи çыншăн пулсан пурте чăн, 
вĕсем пурте зтем пекех хăйсен пурнăçĕпе пурăнаççĕ, 
вĕсен ÿт-пĕвĕ, кил-йышĕ пур, анчах та вĕсем, куçа курă- 
наççĕ пулин те, хăйсене тыттармаççĕ, тарса пытанма 
питех те ăста. Апла пулсан, вĕсем çынсенчен вăйлăрах, 
хăватлăрах, тесе шухăшланă авалхи çынсем.

Çапла майĕпенех авалхи çын хăйĕн таврашĕнчи чăн 
тĕнчесĕр пуçне çĕнĕ тĕнче— тĕрлĕрен вăй-хăватсен, усал- 
тĕселсен тĕнч^не шухăшласа кăларнă. Вăрмансенче, 
çырма-кÿлĕсенче, тусем-сăртсем çинче, уй-хирсенче, 
кил-çуртра, пĕлĕт çинче хăйне евĕр «çынсем» пурăнни 
пирки вĕсем пĕрре те иккĕленмен. Çутçанталăк явлени- 
йĕсем, йĕри-таврари пур япаласем те чĕрĕ тенĕ шухăш- 
ран —  «аниматизмран» пур явленисен те, япаласен те 
вĕсене пурнăç парса тăракан вăй-хăватсем —  «чун- 
сем» —  пур тенĕ çĕнĕ шухăш —  «анимизм» аталанса 
каять.

Авалхи çынсен фантазийĕ хăйĕн йĕри-таврашĕнчи 
тĕнчене чун-чĕреллĕ сăнласа кăтартни пур халăхсен 
тĕн-тĕшмĕшле шухăшĕсенче те паллă вырăн йышăнать. 
Сăмахран, Атăл тăрăхĕнчи фин тата тĕрĕк халăхĕсен 
Христос тата Магомет тĕнĕсем сарăличченхи тĕн ĕненĕ- 
вĕсенче çутçанталăкра тĕрлĕрен ырăсем-усалсем хуçа- 
ланни çинчен калакан тĕслĕхсем сахал мар. Кунта эпир 
сĕм авалран сыхланса юлнă çавнашкал тĕн-тĕшмĕшле 
шухăшсенчен хăш-пĕрин çинчен каласа кăтартасшăн.

Коми-пермяксен легенди çапла калать: «Пĕр пермяк 
вăрмана пăчăрсем тытма каять. ^ашни пемессерен пă- 
чăра персе ÿкерет, анчах вĕсене ниепле те шыраса 
тупаймасть. Тĕлĕнсех каять. Сасартăк ун умне пĕр 
çамрăк пырса тăрать. Хăй кăвак шупăр тăхăннă. «Эсĕ 
мĕн иртĕхен, манăн чăхсене перетĕн! Тасал кунтан!»—  
тет. Ку легендă коми-пермяксен пгухăшĕпе вăрманта 
çын евĕрлĕ чĕрчун хуçаланса пурăннине пĕлтерет. Вăр- 
ман хуçине вĕсем «вэрысь морт» тенĕ, анчах та унăн 
чăн ятне калама хăраса, ăна хисеплесе «пичче» тесе 
чĕннĕ. Удмуртсем вăрман хуçине «нюлэс мурт» тенĕ. 
Пурăнасса вĕсем этемсем пекех пурăннă иккен: çын



çиекен апат-Çимĕçех çинĕ, туй туса авланнă, пĕр-пĕрин 
патне ĕçке-çике çÿренĕ, çурт-йĕрĕсем те çынсенни пекех 
пулнă. Анчах «нюлэс муртсем» çынсенчен чылай вăйлă 
пулнă имеш: тем пысăкăш йывăçсене вĕсем тымарĕ- 
мĕнĕпех кăларса ывăтнă, вăрман çийĕн вĕçме, сасартăк 
пĕчĕкленсе чи хĕсĕк шăтăк-çурăкран та сирпĕнсе тухма 
пултарнă. Вăрман хуçисем, çынсемпе туслашса, вĕсене 
пулăшма та пултарнă, анчах та ытларах вĕсем çынсене 
вăрманта инкек-синкек кăтартма, çул-йĕртен çĕттерсе 
асаплантарма юратнă имĕш. Сунарçăсем, «нюлэс мурт- 
сен» кăмăлне тивĕçтерес тесе, хур-кăвакал, чĕр çăмар- 
тасем парнелесе чÿкленĕ.

Тутарсемпе пушкăртсен мифологинчи «•шурале» те 
çын евĕрлех, анчах пĕр куçлă, пĕр ураллă. Хăш-пĕр 
чухне вăл çынсен куçĕ умне каска пек тухса выртать. 
«Шуралесем» сунара çÿресе тăранса пурăнаççĕ. вĕсен 
арăмĕсемпе хĕрĕсем —  хитре пикесем —  çынсене юратса 
пăрахаççĕ те сунарта тискер кайăксене тытма пулăшаç- 
çĕ. «Шуралесем» ут утланса чуптарма юратаççĕ, тесе 
ĕненнĕ. Выртмаран лашасем кăпăка ÿксе тарласа тав- 
рăнсассăн, хресченсем ун пирки «шурале» айăплă, вăл 
лаша çине утланса çĕрĕпе вăрманта, уй-хирте кустарса 
çÿренĕ, теççĕ.

Чăвашсен мифологинчи «арçури» те ытти халăхсен 
легенлисенчи вăрман хуçине аса илтерет. Арçурисем 
сĕм вăрмансенчи чăтлăхсеиче пурăнаççĕ, тесе ĕненнĕ 
тĕн-тĕшмĕш тыткăнĕнчи чăвашсем. Вĕсем çын куçĕ умне 
тем тĕрлĕ тискер кайăксем пек курăнма питех те ăста, 
вăрманта çул çухатнă çынсене йĕкĕлтеме, кăтăклама 
юратаçсĕ имĕш. Арçури сăн-пичĕ çинчен чăвашсем тĕр- 
лĕ вырăнта тĕрлĕ каласа кăтартаçсĕ. Пĕрисем унăн сăнĕ 
тĕм-хура, çÿçĕ вăрăм, тăват куçлă, виçĕ алăллă, виçĕ 
ураллă, теççĕ. Теприсем вара унăн пуçĕ пысăк, куçĕ вир 
пĕрчи пек кăна, теççĕ. Вăл çынна курсан: «Каття
пар!» —  тесе чупать, теççĕ.

Çил-тăвăл вăхăтĕнчи вăрман шавĕ, кăнтăр кунĕнче 
те хĕвел çутине хупăрлакан тĕксĕм чăтлăхсем, кашни 
утăмра тискер кайăксем тапăнас хăрушлăх т. ыт. те 
авалхи çынсене вăрмансенче усалсем — арçурисем пу- 
ранаççĕ тесе шухăшлаттарнă. Вăрманта тискер кайăк- 
сем тапăнса çурса-кăшласа пăрахнă çынсем, çулран 
çĕтсе е йывăç айне пулса вилнĕ çынсем те тĕшмĕше 
ĕненекенсене сахал мар хăратнă. Ахальтен мар ĕНтĕ 
халăх хушшинче арçурисем вăрманта сарăмсăр вилнĕ



çынсен чунĕсенчен пулса кайнă текен сăмах-юмах çÿ- 
рет. Хĕлле сивĕпе шăнса вилнисем, арçури пулса, çул- 
ла та кĕрĕкпе, çунапа çÿреççĕ, йывăç айне пулса вил- 
ни —  пĕрехмай кăшкăрать, йывăç каснă чух йывăç 
çинчен ÿксе вилни -  йывăçсене касса, çĕмĕрсе çÿрет 
иккен.

Вăрмансене кăкласа-çунтарса çĕнĕрен те çĕнĕ ялсем 
лартнă, хăртлăхсенче тырă-пулă ÿстернĕ май çынсем 
вăрман хăрушлăхĕсенчен хăтăлса пынă, вăрман çынсем- 
шĕн. тăшман вырăнне, тус-хÿтлĕх пулса пынă. Вăрманта 
пурăнма хăнăхнă халăх унăн хăрушлăхĕсене те çĕнтер- 
се пырать. Иртнĕ ĕмĕрте çырса илнĕ легендăсем пире 
хресченсем арçурисене вăрмансенчен тĕтĕрлентерсе кă- 
ларса ывăтни çинчен калаççĕ.

Авалхи çынсене вăрмансенче арçурисем хăратнă 
пекех, шыв таврашне пырсан «вутăшсем», «шыв шуйт- 
танĕсем» канăç паман. Вĕсем мар пулсан, камсем-ха 
юхан шывсемпе кÿлĕсене вăйлăн хумхантараççĕ, кимĕ- 
сене çыини-мĕнĕпех шыва путараççĕ, пĕвесене татса 
каяççĕ, пĕрре пулăсене тыттараççĕ, тепĕр чух нимĕн 
те памаççĕ? Авалхи çынсен шухăшĕпе, кусем пурте 
шыв хуçисенчен килнĕ. Вĕсем ырă кăмăллă чухне шыв 
та лăпкă, пулă та аван кĕрет. Вĕсем хаяр, çиллес чух- 
не инкек-синкексĕр пуçне нимĕн те кĕтме çук. Шыв 
тăрăх инçе çула тухса каяс умĕн, шывра ишнĕ чух, пулă 
тытас умĕн авалхи çынсем шыв хуçисене тĕрлĕрен пар- 
несем парса чÿкленĕ, телей ыйтса тархасланă. Сĕм ава- 
лах çынсем шыв çывăхне чÿк-кĕлĕ çурчĕсем туса лартнă, 
вĕсенче шыв хуçисене асăнса кĕл тунă. Авалхи грек- 
семпе римлянсем, тинĕссенчи çул çÿреврен ăнăçлă тав- 
рăнас тĕллевпе, тинĕс туррисене парнесемпе çырлах- 
тарнисĕр пуçне, вĕсемпе хăйне евĕр «килĕшÿ» тунă, 
хăш-пĕр чухне тинĕс хуçисен хĕрĕсене «качча илнĕ» 
туй йăли-йĕркисене туса ирттернĕ.

Атăл çывăхĕнче пурăнакан чăвашсем ĕлĕкрех пулă 
тытас умĕн шыва апат-çимĕç пăрахса çапла кĕл тунă: 
«Çак кÿлĕсенче хÿçа пулса тăракан шу пуçĕ, сана тар- 
хаслатăп. Усă курмалăхне пар мана, усă кăтарт. Çак 
кÿлĕсенчи пулăсене пурне те кунта хуса килсе пар. 
Сана эрехпе, кулачăпа чÿклетĕп. Çырлах».

Шыв хуçисем —  «вутăшсем» —  çемйи-çемйипе пурă- 
пасеĕ, вĕсен сăн-сăпачĕсем çынсенни пекех, тесе шухăш- 
ланă авал. Çуллахи хĕвеллĕ кунсенче вутăшсем, хитре 
хĕрсем пулса, шыв хĕррине ăшăнма тухаççĕ, хăйсен



вăрăм çÿçĕсене ылттăн турасемпе тураса лараççĕ имĕш. 
Чăваш мифологинче хăюллă каччăсем, вутăшсене юрат- 
са, вĕсене качча илни çинчен калакан легендăсем сахал 
мар. Акă, сăмахран, чăваш поэчĕ Стихван Шавли Куй- 
бышев облаçĕнчи Похвиçнĕ районĕнчи Рсиелĕнче 1936 
çулхи август уйăхĕнче çырса илнĕ легендă. Поэт ăна 
85 çулхи Афанасий Ефимович Акташевран (Караттай 
мучирен) илтсе çырнă: «Рсиелĕнче халĕ те вутăш пĕле- 
ми пур. Пĕр çĕр çул ĕлĕкрех Акташев пĕлеминчи çын, 
Елентер ятлăскер, вутăш хĕрĕ çине авланнă. Çав çын 
Саврăш çине вун-вун икĕ хутчен пулă тытма кайнă 
пулнă. Пĕр вăхăтра çак Елентер хăмăш хушшинче 
хура кăтра çÿçне тураса ларакан çара пакка хĕре ку- 
рать. Çÿçĕсем вăрăм, тет, ура тупанĕ таранах, тет. Хĕрĕ 
ылттăн пек те кĕмĕл пек илемлĕ, тет. Пĕр пичĕ уйăх, 
тепĕр пичĕ хĕвел, тет. Çак Елентер пырать те вăрттăн 
хĕре кап! ярса тытать. Саврăш шывĕ çĕкленсе хумханма 
тытăнчĕ, тет, калăн, тăвăл хускатнă, тесе. Хĕрĕн ашшĕ 
тухать. Елентер хĕре алăран вĕçертмест. Амăшĕ тухать, 
Елентер çаплах хĕре памасть. Хытă йăлăнчĕç, тет, вутăш 
ашшĕпе амăшĕ, памарĕ, тет, Елентер. Вара юлашкин- 
чен амăшĕ çапла ылханчĕ, тет: «Аруран ăрăва сирĕн 
пĕрер ача кăна пултăр»,—  тесе каларĕ, тет. Елентер 
вутăш хĕрĕпе пурăнма тытăннă. Чăнах та, унăн пĕр 
ача кăна пулнă. Елентер кашни вырсарникунах ял çын- 
нисене Саврăш хĕрне илсе кайса пултăрсене кăтартса 
тĕлĕнтернĕ. Рсиелĕнче халĕ те пулин çапла пырать 
вутăш пĕлеми. Маи хамăн арăм та çав пĕлемерен»,—  
терĕ юлашкинчен Караттай мучи».

Елĕк-авал чăвашсем арман айĕнче е пĕвере шыв 
шуйттанĕсем пурăнаççĕ, вĕсене çуркунне, кĕркунне тата 
çулла, ялан пĕр вăхăтра, эрех ĕçтермесен, вĕсем арман 
пĕвисене татса яраççĕ, тесе ĕненнĕ. Тĕшмĕше ĕненекен- 
сен шухăшĕпе, арман мельникĕсем çавăн пек усал-тĕсел- 
семпе килĕштерсе пурăнаççĕ имĕш. Хăш-пĕр легендăсем 
ĕлĕк-авал шыв шуйттанĕсене çырлахтарма арман ларт- 
нă чух ун айне çын тытса яни çинчен калаççĕ. Акă çав- 
нашкал легендăсенчен пĕри: «Етĕрнеуездĕнче, Упи вулă- 
сĕнче Алманч ятлă сала пур. Çав Алманч арманне 
лартма пуçланă чух, чи малтан, ĕçе пуçличчен, шыв 
хĕрне вешник умне тăваткăл шăтăк авăтрĕç, тет. Шур 
хăва тĕммисем панче пĕр ача юрăсем юрласа ларать, 
тет. Вăл ачана Хапăс вăрманĕнчен вăрласа килнĕ, тет. 
Шăтăкне чавса пĕтерсен, ку ача çине пĕр çăкăр çакрĕç,



тет. Тата шăтăка пĕр алтăр шыв хучĕç, тет. Вара çав 
ачана шăтăка лартрĕç, тет, те çиелтен çĕрпе витсе ху- 
чĕç, тет. Ку шыв арманĕ ан татса кайтăр тесе, хура- 
ччĕç, тет»;

Çавнашкал легендăсем, этнографсем çырса кăтарт- 
нă тăрăх, вырăссемпе ытти славян халăхĕсем хушшин- 
че те çÿренĕ. Ку легендăсенче нимĕнле чăнлăх та çукки 
çинчен вырăссен демократилле писателĕсемпе тĕпчев- 
çисем революцичченех çырса кăтартнă. Халăх хуш- 
шинче çавнашкал юмах-сăмах мĕншĕн сарăлнин сăл- 
тавне тупма йывăрах мар. Арман пĕвисенче, кÿлĕсенче, 
юхан шывсенче, шыв авăрĕсенче сахал мар çын путса 
вилнĕ. Тĕн-тĕшмĕше ĕненекенсен шухăшĕпе, шыври 
усалсем çынсене хăйсем патне туртса анаççĕ имĕш: 
вĕсем çын чунĕсемшĕн антăхаççĕ, çынсем хăйсене хисеп- 
леменшĕн вăйлăн хумханаççĕ, пĕвесене татса каяççĕ, 
çурт-йĕрсене шыв айне путараççĕ. Н. И. Ашмаринăн 
«Чăваш сăмахĕсен кĕкекинче» (V вып., Шупашкар, 
1930, 285 стр.) çавнашкал легендăсен пĕр варианчĕ пур: 
«Пысăк пĕвесенче пурăнакан вутăш çын пекех çемьепе- 
ле пурăнать, теççĕ. Ача-пăча çуккипе çак çутă çанталăкра 
пурăнакан ачасене е ваттисене, шыв хĕрне пырсан, шыв 
ăшне сĕтĕрсе кĕрсе каять те, çавсене лаша вырăнне туса 
çÿреççĕ, тесе ĕненеççĕ. Çавăнпа вĕсем: пур шыва кайса 
вилнĕ çын та вутăшсемпе пурăнаççĕ, тесе ĕненеççĕ».

Авалхи çынсен шухăшĕпе кашни япалан ăна инкек- 
синкекрен хÿтĕлекен, пăхса усракан хуçи пулнă. Çав- 
нашкал вăйсем ÿсен-тăран, чĕрчун тĕнчинче хуçаланаç- 
çĕ, çынсен кун-çулĕ, ĕçĕ-хĕлĕ мĕнле пуласси те вĕсенче- 
нех килет, теее шухăшланă айван ăс-тăнлă авалхи çын- 
сем. Кашни çыннăнах хăйне сыхласа усракан ырă пур, 
тенĕ тĕшмĕшле шухăш авалхи халăхсем хушшинче ан- 
лăн сарăлнă пулнă. Римлянсен шухăшĕпе, арçынсене 
<ггенийсем», хĕрарăмсене «юнонăсем» сыхласа пурăннă. 
Вĕсем çынпа пĕрлех çуралаççĕ, унăн пурнăçри кашни 
утăмне асăрхаса пыраççĕ, çыннăн кун-çулĕ телейлĕ е 
асаплă иртесси генийсемпе юнонăсем пÿрнинчен килет, 
тесе ĕненнĕ авалхи римлянсем. Çавăнпа та çынсен вĕ- 
семпе килĕштерсе пурăнмалла, тенĕ. Çын çуралнă кун 
кашни çулах, вĕсене асăнса, ятарласа чÿк-уяв ирттернĕ, 
ытти уявсем вăхăтĕнче те вĕсен кăмăлне тивĕçтерме 
тăрăшнă.

Индире пурăнакан каренсен шухăшĕпе, çынна хÿтĕ- 
лекен ырă яланах çынпа юнашарах çÿрет, вăл вăхăт-



лăха уйрăлса кайсан, çын чнрлесе ÿкет, вăл яланлăхах 
пăрахса кайсан, çын кун-çулĕ татăлать. Каренсем, ăна 
çилентерес мар тесе, вăхăтран вăхăта унăн ячĕпе чÿк 
туса ирттереççĕ.

Чăвашсен авалхи тĕн ĕненĕвĕсенче этем кун-çулне 
«пÿлĕх» пÿрет. Вăл «кепе» каланă тăрăх ача çуралсанах 
унăн çамки çине мĕнле пурнăçпа пурăнассине, кама 
качча илессине, мĕнле вилĕмпе вилессине çырса хурать 
имĕш. Çавăнпа та ача çуралсассăн тĕн-тĕшмĕше ĕненнĕ 
чăваш: «пÿлĕхçĕ, ырă пÿрсе çыр»,—  тесе тархасланă, 
ывăлне авлантарас умĕн: «пÿлĕхçĕ, тĕпеле ырă кин
пар», —  тесе кĕл тунă. Чÿк уявсенче пÿлĕхе нихçан та 
асăнмасăр хăварман, ăна çырлахтарма яланах шултра 
выльăх-чĕрлĕх пусса парнеленĕ. «Эй, пÿлĕхçĕ! Пире 
тепĕр çак вăхăта çитиччен усра, килнĕ шухăшсене асту- 
тарса, усалтан-чиртен витсе сыхласа тăр!» —  тесе тар- 
хасланă чÿк вăхăтĕнче тĕн-тĕшмĕше ĕненекен чăваш- 
сем. Чăвашсен шухăшĕпе, çынсен кун-çулĕ çеç мар, вĕ- 
сен кил хуçалăхĕ мĕнле хунасси те пÿлĕхçĕрен килнĕ. 
Килте пÿлĕхçĕ пулмасан, выльăх-чĕрлĕх ăнмасть, тесе 
каланине ватă çынсенчен халĕ те илтме пулать-ха. Чă- 
вашсен авалхи тĕнĕнчи пÿлĕхсем çынсем пекех кил-йы- 
шĕпе пурăнаççĕ, ахальтен мар ĕнтĕ чÿк вăхăтĕнче, мăн 
аслă пÿлĕхçĕсĕр пуçне, мăн пÿлĕхçĕ амăшне, чун çура- 
тан пÿлĕхçĕне, чун пÿрен пÿлĕхçĕ амăшне, çĕр пÿлĕх- 
çине, çĕр пÿлĕхçи амăшне, турă пÿлĕхçине, вĕлле хург 
çуратакан пÿлĕхçине, шыв пÿлĕхçине т. ыт. те асăнса 
кĕл тунă.

Чăвашсен авалхи кĕлĕ сăмахĕсенче пÿлĕхçĕ амăшне 
асăннине яланах асăрхатпăр, анчах та унăн ашшĕн 
ятне пэтах та тĕл пулмастпăр. Ку ĕнтĕ пÿлĕхсене кĕл 
тăвас шухăш, йăла-йĕркесем авалхи чăвашсен ăрăвĕ- 
сенче хĕрарăмсем пуç пулса тăнă тапхăртах —  матри- 
архат эпохинчех —  амаланса кайнине çирĕплетекен 
факт пулмалла.

Чăвашсен матриархат тапхăрĕнчен юлнă тĕн ĕненĕ- 
вĕсен шутне, пирĕн шухăшпа, «йĕрĕхсене» тата «хĕрт- 
суртсене» пуç çапас, чÿклес йăла-йĕркесене кĕртес пу- 
лать. Пĕр 50— 60 çул каялла чăваш ялĕсенче йĕрĕхсене 
чÿклесе пуç çапас йăла-йĕркесене çирĕп асăрхаса пурăн- 
нă. Н. М. Охотниковăн университета вĕренме кĕрес умĕн 
(1889 ç.) çырнă «Мана пăхса ÿстерни» ятлă автобио- 
графилле произведенинче йĕрĕхе мĕнле кĕл туни çинчен 
çапла каланă: «Иĕрĕх куçа курăнмасть. Вăл хурама



хупĕнчен çĕлесе тунă пĕрнере пурăнать. Çав пĕрне 
(«йĕрĕх пĕрни») пĕр-пĕр кĕлегре, алăк хыçĕнчи кĕтесре, 
çакăнса тăрать. Йĕрĕх хăйне çителĕклĕ хисеплемен чă- 
вашсене чир ертет имĕш. Чăвашăн куçĕ ырата пуç- 
лать-и е ун ÿт-тирне шатра тапса тухать-и, вара вăл 
хăй ăсĕпех е юмăç хушнипе тулă çăнăхĕнчен нимĕр 
пĕçерет. Унтан пăшал пульккине (етре) шăратса пĕчĕк- 
çеççĕ тăхлан нухрат тăвать, Нухратне шăтарса çип 
витĕрет те çиппин вĕçĕсене пурантарса çыхса тÿлет. 
Нимĕрпе нухратне вăл хăйне чир ертнĕ йĕрĕх пурăна- 
кан кил-çурта илсе каять. Çав çурт кил-йышĕнчен пĕри, 
чирлĕ çын тархасланипе, ун нимĕрне кĕлете илсе кĕрет: 
чирне-чĕрне тасаттăр тесе, йĕрĕхе кĕл тăвать. Унтан 
вăл виççĕ ÿксе пуç çапать те йĕрĕх пĕрнине пĕр кашăк 
нимĕр хурать; нухратне пĕрне çакăнса тăракан пăтаран 
çакса ярать. Çапла пуçланă нимĕрне вара çав çуртăн 
çыннисем çисе яраççĕ. Çавнашкал кĕл тунă хыççăн йĕрĕх 
ун чирне калла илессе чăваш хытă шанса тăрать».

Чăвашсен тĕн уявĕсене, йăли-йĕркисене тĕпченĕ 
авторсем (Н. И. Золотницкий, В. К. Магницкий, 
Н. И. Ашмарин) «йĕрĕхе» пуç çапас йăла-йĕркесем авал 
урăхларах пулнă, тесе çыраççĕ. Чăвашсен «йĕрĕх» сă- 
махне тĕрĕк чĕлхипе калаçакан ытти халăхсен сăмахĕ- 
семпе танлаштарса. Н. И. Золотницкий çапла çырать: 
«Минусинск тутарĕсен шухăшĕпе, лайăх ырăсем хăйсе- 
не парнеленĕ лашасем çине —  изыксем çине —  ларса 
çÿреççĕ, алтаецсем чÿк вăхăтĕнче парнелемелли выльăх- 
сене «ийик» теççĕ, якут чĕлхинче «ытык» сăмах хисеп, 
хăват, чÿкле тенине пĕлтерет». Чăвашсем те авалтарах 
«йĕрĕх» тесе чÿк вăхăтĕнче ырăсене çырлахтарма пар- 
неленĕ япаласене каланă пулмалла, каярахпа тин кил- 
çурта сыхласа упракан ырăсене хăйсене «йĕрĕх» теме 
тытăннă пулĕ,—  тесе çырать Н. И. Ашмарин.

Чăвашсен йĕрĕхсене пуç çапас йăли-йĕркисем кита- 
ецсен, монголсен, бурятсен, Çĕпĕрте пурăнакан халăх- 
сен «онгон» кульчĕпе тачă çыхăннă. Бурятсем, монгол- 
сем вилнĕ çынсене, уйрăмах йăх-ăру пуçлăхĕсене, хисеп- 
леме тăрăшнă, вĕсене асăнса, çын кĕлеткисем —  пукане- 
сем тунă, çав кĕлеткесене «онгонсем» тесе ят панă. 
Онгонсем çынсене пурнăçра телей пÿрме, инкек-синкек- 
сенчен хÿтĕлеме пултараççĕ, тесе ĕненнине пула, вĕсене 
тĕрлĕрен парнесем парса чысланă, тутлă апат-çимĕçпе 
хăналанă, ырлăх, пулăшу пама ыйтса кĕл тунă.



С. В. Иванов этнограф тĕпчесе пĕлнĕ тарăх, оигоН- 
сене бурятсем матриархат тапхăрĕнчех пуç çапма ты- 
тăннă. Чăвашсен йĕрĕхсене кĕл тăвас йăли-йĕркисем 
те авалхи ăру обществинчи влаç хĕрарăмсен аллинче 
пулнă тапхăрта, чăвашсен мăн аслашшĕсем тĕрĕк чĕл- 
хипе калаçнă авалхи йăх-ăрусен ушкăнĕнче пурăнлă 
чухнех, пуçланса кайнă пулмалла. Йĕрĕх кульчĕпе çы- 
хăннă тĕн шухăшĕсем, йăли-йĕркисем те матриархат 
тапхăрĕнчи идеологирен амаланса кайнă. Революци- 
чченхи авторсем çырса кăтартнă тăрăх, йĕрĕхсене яла- 
нах çемьери чи ватă хĕрарăмсем çеç чÿкленĕ, арçынсем 
йĕрĕхсене чÿклени çинчен вĕсем пачах та асăнмаççĕ. 
Авал тĕне кĕмен чăвашсем йĕрĕхсене çын кĕлетки пек 
туса хатĕрленĕ. Этнографи музейĕнче (Ленинград) 
упранакан чăваш йĕрĕхĕсен кĕлеткисене пурне те хĕра- 
рăм^ен тумне тумлантарнă. Арçын тумĕ тумлантарнă 
йĕрĕхсем музейри коллекцисем хушшинче пачах та çук. 
Йĕрĕх-пуканесен кĕлеткисем пĕр евĕрлĕ мар, чĕнессе 
те вĕсене тĕрлĕ вырăнта тĕрлĕ ятпа чĕннĕ. Пуринчен 
ытларах вĕсене, ватă хĕрарăмсене хисеп^се чĕннĕ 
пекех, «кинемей», «мăн акка», «ват акай» тесе чĕннĕ. 
Н. И. Ашмарин вирьял чăвашĕсем хушшинче çырса 
илнĕ легендăра «йĕрĕх» качча тухайман ватă акайран 
пулса кайнă. Вăл юмăç пăхма, чирлĕ çынсене сиплеме 
питех те ăста пулнă имĕш, çавăнпа та чăвашсем ăна 
вилнĕ хыççăн та асăннă, чир-чĕртен сыватма йăлăнса 
чÿкленĕ. Хăйне тивĕçлипе хисеплемен çынсене çак вил- 
нĕ ватă акай тĕрлĕрен чир-чĕр ярса асаплантарнă 
пулать.

Çавнашкал легендăсен тупсăмĕ акă мĕнре: ĕлĕк-авал 
чăвашсем, ытти тĕрĕк халăхĕсем пекех, çĕр çинче пурăн- 
нă çынсенчех асамлă вăй-хăват пур тесе ĕненнĕ. Паллах, 
çавнашкал çынсем йăх-ăрура, ял халăхĕ хушшинче 
пысăк авторитетлă пулнă. Халăх уйрăмах пурнăçа, йă- 
ла-йĕркесене тĕплĕн пĕлнĕ йăх-ăрури ватă хĕрарăмсене, 
юмăç-вĕрÿçĕсене, асамçă карчăксене хисепленĕ, вĕсен 
сăмахĕ-сĕнĕвĕсене пурнăçласа пыма тăрăшнă. Хăйсем 
вилнĕ хыççăн та çавнашкал çынсем тĕн-тĕшмĕше ĕне- 
некенсене сахал мар хăратнă. Ваттисем-вилнисем, хăй- 
сен тăванĕсене телей сунса, кулленхи ĕçсенче пулăшма 
пултарассине, е телей пÿрмесĕр инкек-синкек кăтартса 
асаплантарассине тĕттĕм чăвашсем пĕтĕм чун-чĕререн 
ĕненнĕ. Йĕрĕхсене—  ват акайсене пуç çапасси çавнаш- 
кал тĕн-тĕшмĕшле шухăшсенчен амаланса кайнă та ĕнтĕ.



Хăш-пĕр тĕпчевçĕсем «йĕрех» —  чăвашсеп усал тур- 
ри, тесе çыраççĕ. Тÿрремĕнех çапла калани тĕрĕс мар. 
Чăн та, пур халăхсен тĕн ĕненĕвĕсенче те ырă турăсемпе 
усал-тĕселсем пур. Вĕсем пĕр-пĕринпе этем кун-çулĕн 
шăпишĕн кĕрешеççĕ, ырă кăмăллă вăй-хăватсем çынсене 
пулăшма тăрăшаççĕ, усаллисем вара мĕнле те пулсан 
ирсĕр ĕçпе вĕсене хĕн-хур кăтартса асаплантарасси çин- 
чен çеç ĕмĕтленеççĕ пулать. Анчах та ырă туррисем те, 
хăйсене тивĕçлипе чысламасан, вăхăтра чÿклемесен,

Тĕне кĕмен чăвашсем кашни кил-çуртра çемьене телей кÿрекен, 
инкек-синкекрен сыхлакан ьфă - «йĕрĕх» пур тесе ĕненнĕ. Йĕрех кĕ- 
леткисене вĕсем хĕрарăм сăнлă пĕчĕк пуканесем пек туса кĕлетре 
уйрăм пĕрнере усранă, вĕсене парнесем парса чÿкленĕ, çырлахтарнă.

мĕнпе те пулин кÿрентерсенех çиленсе каяççĕ, çынсене 
хура-шурă кăтартса, хăйсене хисеплессине манăçа хă- 
варма юраманни çинчен аса илтереççĕ пулать.^ Хаклă 
парнесем парса тархасланă хыççăн усал-хаярĕсем те 
хăйсен кăмăлне çемçетеççĕ, çынсене пулăшма пултараç- 
çĕ имĕш. Е тата пĕр-пĕр халăхăн, йăх-ăрăвăн ырă тур- 
рисем çак халăха, йăх-ăрăва çеç хÿтĕлеççĕ, ют халăх- 
семшĕн, йăх-ăрусемшĕн вĕсем хаяр, çиллес пулаççĕ 
иккен. Авалхи чăвашсен шухăшĕпе, йĕрĕхсем те хăйсен 
йăх-ăрăвĕсенчи çынсене çеç сыхласа упранă, ютсене



вара тĕрлерен чир-чĕрпе асаплантарнă. Йĕрĕхсем хаяр 
турă шутланнă пулсассăн, качча каякан хĕрсем тăван 
килĕнчен вĕсене нихçан та хăйсемпе пĕоле ют çемьене 
илсе кайман пулĕччĕç. Ырă турă шутланнине пула 
ĕнтĕ амăшĕ юратнă хĕрĕсене качча тухнă чух йĕрĕх 
парнеленĕ. Авалхи чăвашсен шухăшĕпе, йĕрĕхсене çав- 
нашкал пĕр пăсмасăр çичĕ сыпăка çитиччен хĕртен хĕре 
парса ярсан, вĕсенчен «туркĕлли» —  питех те хăватлă 
турă —  пулса кайнă. Йĕрĕхсене çырлахтарма нимĕрпе, 
укçапа чÿклени те çителĕклĕ пулнă, тÿркĕллине тÿрлет- 
ме вара ытларах тăкакланма тивнĕ: хур-кăвакал, е пу- 
тек, е тиха пусса парнелемелле пулнă. Çавнашкал чÿк> 
лесен çеç тÿркĕлли янă чир-амакран сывалма май 
пулнă.

Тÿркĕлли çинчен калакан преданисем ку вăй-хăвата 
та, йĕрĕх пекех, хĕрарăм сăн-сăпатлă сăнлаççĕ. Тÿркĕл- 
ли çур çĕр çитсен тенкĕсем çакса ярать те урам тăрăх 
шăнкăртаттарса çÿрет, сив чире качча каять, текен ле- 
гендăсем шăп та шай çавăн çинчен калаççĕ те ĕнтĕ. 
Анчах та йĕрĕх кĕлеткисем хушшинче сайра хутра ар- 
çын тумлă, кăвак сухаллă «ĕмпичче» ятлисем тĕл пулка- 
лаççĕ. Хăш-пĕр легендăсенче тÿркĕллисем кĕлетре пу- 
рăнакан ватă стариксем пек сăнланаççĕ. Тĕлĕкре хÿр- 
кĕллине —  ватă старике —  курсассăнах, çын çан-çурăмне 
кĕсен-çăпан сиксе тухать имĕш. Чылай ялсенче тата 
йĕрĕх-тÿркĕллисене кил хуçи ячĕпе чĕннĕ. «Илюхха 
йĕрĕхĕ, Малакай йĕрĕхĕ, Ятмăрса йĕрĕхĕ, Силевер йĕ- 
рĕхĕ, Силевер тÿрри, Кукша йĕрĕхĕ, Кукша тÿрри, 
Çтаппан йĕрĕхĕ, Уçка Терентей йĕрĕхĕ! Сире юсман- 
пала, хурпала, ăшă чĕлхепе асăнатпăр-витĕнетпĕр; 
айван-ашана каçар пире!» -  тесе кĕл тунă чăвашсем 
чÿк вăхăтĕнче. Кунашкал фактсем матриархат тапхă- 
рĕнчи «йĕрĕх» кульчĕ чăваш йăх-ăрăвĕсем обществă 
аталанăвĕнче малалла тепĕр утăм —  арçынсем пуç пулса 
хуçаланнă тапхăра —  патриархата —  çитнине пула ул- 
шăннине çеç пĕлтереççĕ. Матриархатран патриархата 
куçнă хыççăн ĕнтĕ йĕрĕхсен кĕлеткисене хĕрарăм сăн* 
сăпатлă тăвасси майĕпен чакса пырать, каярахпа вара 
пĕтĕмпех пĕтсе ларать. Çавăнпа та ĕнтĕ X IX  ĕмĕрте 
чăвашсен авалтан упранса юлнă тĕн ĕненĕвĕсем, йăли- 
йĕркисем çинчен çырнă авторсем пĕри те йĕрĕх кĕлет- 
кисене туни çинчен асăнмаççĕ, ку вăхăталла йĕрĕх—  
матриархат тапхăрĕнче çуралса амаланнă культ—  
хăйĕн малтанхи формисене çухатнă.



Чăвашсен кил-çурта, çемьене телей пÿрекен, инкек- 
синкекрен сыхлакан «хĕрт-сурчĕ» те матриархат тапхă- 
рĕпе çыхăннă. Авалхи тĕн ĕненĕвĕсенче хĕрт-сурт яланах 
хĕрарăм сăн-сăпатлă сăнланнă. Легендăсем каланă тă- 
рăх, хĕрт-суртсем шурă тумтир тăхăнса, сурпан сырса 
çÿреççĕ, çĕрле, çынсем пурте çывăрса кайсан, кĕнчеле 
арлаççĕ, ир еннелле хăйсем мĕн арланине пытарса ху- 
раççĕ, çын куçĕ умне курăнмасăр кăмака çинче пурă- 
наççĕ имĕш.

Хĕрт-сурт пур кил-çуртра пурнăç малалла ăнса пы- 
рать, тенĕ. Кил-хуçалăхра вĕçĕмсĕр инкек-синкек пул- 
сассăн, ку çуртран хĕрт-сурт писнĕ тесе ăнлантарнă. 
Хĕрт-сурт ан сивĕнтĕр тесе, тĕн-тĕшмĕше ĕненекен чăваш- 
сем çулталăкра пĕрре, хăш-пĕр вырăнсенче пилĕк çул- 
та пĕрре, кĕркунне чÿк туса ирттернĕ, «кил-йыша çăмăл- 
лăхне пар, çукне пур ту, килтен çиленсе пăрахса ан кай, 
мĕн панине ил, çырлах»,—  тесе кĕл тунă, кăмака çине 
вĕсене валли апат-çимĕç лартса панă. Çĕнĕ пÿрте пу- 
рăнма куçнă чухне те, хĕрпе каччă пĕрлешсе çĕнĕ çемье 
йĕркеленĕ чухне те хĕрт-суртсене асăнса чÿкленĕ. Ăвал- 
хи чăвашсен шухăшĕпе, качча тухакан хĕрпе пĕрле çĕнĕ 
çемьене тăван килĕнчи хĕрт-сурт йышĕнчен пĕри куçса 
кайнă. Çавăнпа та туй вĕçĕнче «çĕн çын яшки» йăли- 
йĕркисене ирттернĕ чух: «Çак кинĕн хĕрт-сурчĕ çак 
кил-çурта килсе вырăн йышăнтăр»,—  тесе кĕл тунă.

Чăвашсен хĕрт-суртпа çыхăннă тĕн-тĕшмĕшле шухă- 
шĕсем ытти халăхсен мифологийĕсенчи кил-çурта, 
çемьене сыхлакан ырăсем —  вăй-хăватсем çинчен кала- 
кан тĕшмĕшсене (сăмахран, славян халăхĕсен «дедуш- 
ка-домовойне», тутарсен «ой эяссине») аса илтереççĕ. 
Анчах та вĕсен хушшинчи пĕр уйрăмлăха палăртса хă- 
вармалла. Славянсен (вырăссен, украинецсен, белорус- 
сен) тата Атăл тăрăхĕнчи тутарсен мифологийĕсем кил- 
çурта сыхлакан ырăсем ăçта пурăннине уççăн палăрт- 
маççĕ, чăвашсен хĕрт-сурчĕ вара яланах кăмака çинче 
пурăнать, сайра хутра çеç картишне тухса выльăх-чĕр- 
лĕхсене тĕрĕслет е тырă вырнă вăхăтра хăй пурăнакан 
çуртри çынсене пулăшма уй-хире кайса килет. Мĕншĕн- 
ха хĕрт-сурт кăмака çинче пурăнма кăмăл тунă, вырăс- 
сен домовойĕ пек тĕп сак айĕнче хăйне валли улах вы- 
рăн суйласа илмен? Авалхи çынсемшĕн вут-кăвайт —  
-вучах мĕнле хăватлă пĕлтерĕшлĕ пулни çинчен эпир 
каланăччĕ. Вĕсем вут-вучахăн (апла пулсассăн, кăмакан 
та!) çынсен ушкăнне —  çемьене, йăх-ăрăва —  тĕрлĕрен



хăрушлăхсенчен сыХласа хÿтĕлекен вăй-хăват пур, тесе 
ĕненнĕ пулнă. Кил-çуртрн вучаха чĕртекенни, ун тавра- 
шĕнчи ĕçпе тертленекенни, паллах, хĕрарăмсем пулнă. 
Матриархат тапхăрĕнче вĕсемех йах-ăру, çемье пур- 
нăçне йĕркелесе ертсе пыракансем пулнă. Йăх-ăру пуç- 
лăхĕсем пулнă хĕрарăмсене вилнĕ хыççăн та чысланă, 
вĕсем çемье, хуçалăх пурнăçĕнче пулăшу парса пыма 
пултараççĕ, тесе ĕненнĕ. Çавнашкал тĕн-тĕшмĕшле шу- 
хăшсенчен «хĕрт-сурт» кульчĕ амаланса кайнă та ĕнтĕ. 
Хĕрт-сурт —  тĕн-тĕшмĕш ĕненĕвĕсенче сăнланнă матри- 
архат тапхăрĕнчн хĕрарăм —  йăх-ăру пуçлăхĕ, кăмака- 
вучах (кил-çурта сыхлакан тепĕр асамлă вăй-хăват) —  
унăн ĕмĕртен пыракан вырăнĕ.

ЧЕРЧУНСЕН ТЕНЧИ АВАЛХИ ТЕН 
ЕНЕНЕВĔСЕНЧЕ МЕНЛЕ САНЛАННА

Елĕк-авалхи çынсен шухăшĕпе, çутçанталăкри пур 
япаласем те —  ÿсен-тăрансем Те, чĕрчунсем те, фанта- 
зилле шухăш çуратнă усал-тĕселсем те,—  çынсем пекех, 
пĕр-пĕринпе ушкăн-ушкăна пĕрлешсе йăх-ăрупа пурăнаç- 
çĕ имĕш. Айван ăс-тăнлă авалхи çынсем хăйсен пурнăçĕ- 
пе чĕрчунсеВ, йывăç-курăксен пурнăçĕнчи пысăк уйрăм- 
лăха тавçăрса илме пултарайман-ха.

В. К. Арсеньев писатель çул çÿревçĕне хăйĕнпе пĕрле 
Уссури вăрманĕсенче çÿренĕ Дерсу ятлă гольд çутçанта- 
лăкри япаласем пирки мĕн шухăшлани чылай тĕлĕнтер- 
нĕ. Дерсу вăрман сыснисене, тигрсене çынсем тет, уншăн 
пулсан, таврари пур япаласем те чун-чĕреллĕ. «Эпĕ 
унтан кун пирки ыйтрăм. «Вĕсем пур пĕрех çынсем,—  
терĕ вăл каллех,—  тумтирĕ çеç урăх. Ултава ăнлан, çил- 
хаяра ăнлан, пурне те ăнлан. Пур çĕрте те çынсем...» 
Каçпа Марченкăпа Олентьев çывăрма пиртен ир вырг- 
рĕç, эпир вара Дерсупа яланхи пекех калаçса лартăмăр. 
Кăвайт çинчи манăçа юлнă чейник шăхăрса хăйĕн çин- 
чен аса илтерчĕ: Дерсу ăна айккинерех илсе хучĕ. Чей- 
ник вара çинçе сасăпа юрлама тытăнчĕ. «Мĕнле вăл кăш- 
кăрать!— терĕ Дерсу.—  Начар çын!» Вăл сиксе тăчĕ те 
вĕри шыва çĕр çине тăкрĕ. «Мĕнле «çынсем»?»— ыйтрăм 
зпĕ унтан, ăиланаймасăр.—  «Шыв,—  терĕ вăл ним иккĕ- 
ленмесĕр.—  Вăл кăшкăрма пултарать, макăрать те, вы- 
ляма та пултарать». Тата нумайччен çак авалхи çын 
мана хăйĕн тавракурăмĕ çинчен каларĕ. Вăл шывра та 
чĕрĕ вăй курать, унăн лăпкă юхăмне те курать, шыв са-



рăлнă чух кĕрленине те илтет. «Пăх-ха,—  терĕ Дерсу, вут 
çине кăтартса,— вăл та этемех вĕт». Эиĕ кăвайт çине пăх* 
рăм. Вут пуççисем хĕлхем кăлараççĕ, çатăртатаççĕ. Вут 
кĕске те вăрăм чĕлхисемпе ялкăшать, ялтăркка е тĕксĕм 
çунать...

«...Эпир çапла шухăшлатпăр: ку çĕр, сăрт-тусем, вăр- 
ман —  пур пĕрех çынсем. Вăл халь тарлать. Итле!— терĕ 
тимлĕн пăхса.—  Пурте сывлать, пур пĕрех çынсем...» 
Вăл каллех малта утса пычĕ, чылайччен мана хăй çут- 
çанталăка мĕнле ăнланни çинчен каларĕ. Уншăн— пурте 
чĕрĕ, çынсем пекех...»

Кунсăр пуçне, авалхи çынсен тĕн ĕненĕвĕсенче эпир 
час-часах йăх:ăрăва хÿтĕлекен ырăсене —  вăй-хăватсене 
тĕрлĕрен чĕрчунсем пек сăнласа кăтэртнине асăрхатпăр. 
Ку ĕнтĕ ĕлĕк-авал çынсем чĕрчунсене хăйсемпе пĕр тă- 
ван, пĕр йăх-ăруран хунаса кайнă, тесе шухăшланине 
пĕлтерет. Çавнашкал тĕн ĕненĕвĕсене «тотемизм» тесе 
ят панă. «Тотем» сăмах Çурçĕр Америкăри индеецсен 
алгонкин ятлă йăх-ăру чĕлхинче «унăн йăхĕ» тенине 
пĕлтерет.

Çурçĕр Америкăри индеецсем тата Австралире пурă- 
накан халăхсем хăйсен йăх-ăрăвĕсене тĕрлĕрен чĕрчун 
ячĕсене пани тĕпчезçĕсене питех те тĕлĕнтернĕ. Кашни 
йăх-ăрăва чĕрчун ятне парас йăла уйрăмах австралиец- 
сем хушшинче анлăн сарăлнă, çавăнпа та Австралие 
тотемизмăн «классикăлла» çĕршывĕ тесе ят панă. Кунта 
кашни йăх-ăру, пĕр тăван ăрусен союзĕ чĕрчунсен е 
ÿсен-тăрансен ятне илнĕ. Сăмахран, арабан ăрăвĕн 12 не- 
сĕлĕ çавнашкал ятсем йышăннă: савăл хÿреллĕ ăмăрт 
кайăк, курак, динго (тискер йытă), лĕпĕш хурчĕ, шапа, 
çĕлен т. ыт. те. Мĕншĕн-ха австралиецсем хăйсен йăх- 
ăрăвĕсене çавнашкал ятсем парса пĕтернĕ? Австралиец- 
сен шухăшĕпе, кашни ăру мĕнле те пулсан чĕрчунран е 
ÿсен-тăранран пуçланса кайнă. Йăх-ăру пурăнакан, куçса 
çÿрекен вырăнти чĕрчунсем, ÿсен-тăрансем айван ăс-тăн- 
лă çынна тăванĕсем пекех туйăннă. Хăйсен таврашĕнче 
ытларах тĕл пулакан чĕрчунсене вĕсем, паллах, хисепле- 
рех панă, пуринчен ытларах вĕсене ăру пуçлăхĕ тесе 
шухăшлама пултарнă.

Тотем —  ăру пуçлăхĕ —  хăйĕн вăй-хăвачĕпе йăх-ăрăва 
инкек-синкекрен хÿтĕленĕ, пур ĕçре те пулăшса пынă пу- 
лать. Иăх-ăрура мĕнле те пулсан пысăк ĕçе пуçăнас умĕн 
çав ăру пуçлăхĕпе —  тотемпа —  канашласа пăхмалла 
пулнă, унăн шухăшне ыйтса пĕлмелле пулнă. Арури ватă



çынсем пуçтарăнса тотемпа (ăру пуçлăхĕ шутланнă чĕр* 
чунсене австралнецсем читлĕхсенче пăхса усранă) тĕрлĕ- 
рен магилле майсемпе «калаçу-канашлу» ирттернĕ. Вăл 
«каланă» шухăш-сĕнÿ йăх-ăрури çынсемшĕн пуриншĕн те 
закон шутланнă, пурин те ăна хăйсен кулленхи пурнăçĕн- 
че пăхăнса пымалла пулнă.

Тотем йăх-ăрура çынсене яланах пулăшса пытăр 
тесен, унăн кăмăл-туйăмне тивĕçтерме чÿк-уявсем туса 
ирттермелле пулнă. Чÿк-уявсем вăхăтĕнче çынсем çи-пуç- 
не хăйсен тотемĕ майлă ерешлеме тăрăшнă (тотем мас- 
кисене тăхăннă, ÿт-пÿне краскăсемпе сăрланă), тотем 
утти-чуппине аса илтерекен ташăсем ташланă. Австра- 
лиецсем, Çурçĕр Америкăри индеецсем вăрçа тухса кай- 
нă чухне те тотемсен тирĕнчен çĕленĕ тумтирсем тăхăннă, 
ăру пуçлăхĕ шутланнă кайăксен тĕкĕсемпе хăйсен çи-пуç- 
не капăрлатнă. Уйрăмах вĕсем вилнĕ çынсене пытарас 
умĕн тотем майлă тумлантарма тăрăшнă. Тотем евĕр 
тумланни ăру пуçлăхĕн вăй-хăватне, пулăшăвне илме 
ĕмĕтленнине пĕлтерет. Вилнĕ çынсене тотем тумтирне 
тумлантарни вĕсене леш тĕнчере часрах вилнĕ ăру пуç- 
лăхĕсемпе пĕрлешме пулăшать имĕш. Сунара кайсассăн 
хăйсемпе пĕр тăван чĕрчунсене вĕлерме, вĕсен аш-какай- 
не çиме юраман. Сайра хутра çеç, пысăк чÿк-уявсем 
вăхăтĕнче, йăх-ăрури çынсем пурте пĕрле пуçтарăнса 
хăйсен тотемĕн ашне тутанса пăхнă. Ку магилле йăла- 
йĕркесемпе туса ирттернĕ уяв апачĕ çынсене хăйсен ăру 
пуçлăхĕпе татах та çывăхрах «туслашма» пулăшать, тесе 
ĕненнĕ. Ытти чухне тотема ăнсăртран вĕлерни е амантни 
йăх-ăрури çынсемшĕн чи пысăк хуйхă,.инкек шутланнă.

Наукă тĕпчевĕсем, уйрăмах этнографи ăслăлăхĕн ĕçĕ- 
сем, палăртнă тăрăх, пур халăхсен тĕн ĕненĕвĕсенче те 
хăй вăхăтĕнче чĕрчунсене, ÿсен-тăрансене çынсемпе пĕр 
тăванлă тенĕ тапхăр пулнă. Хăш-пĕр халăхсен тĕн-тĕш- 
мĕшĕнче тотем кульчĕ мĕн пирĕн ĕмĕре çитичченех уп- 
ранса юлнă, теприсен çавнашкал тĕн шухăшĕсем кăшт 
çеç палăраççĕ.

Тотем культне çуратнă авалхи ăру общинин стройĕ 
арканса пынă, ун вырăнне çĕнĕ обществăлла çыхăнусем 
йĕркеленнĕ. Çавна май тотем кульчĕпе çыхăннă тĕн-тĕш- 
мĕшсем те улшăнса пынă. Вĕсем мĕнле улшăнса пырасси 
конкретлă истори условийĕсенчен килнĕ. Сăмахран, Çур- 
çĕр Америкăри индеецсен çирĕп матриархат ăрăвĕ йĕр- 
келеннине пула, тотемизмăн тулаш формисем çеç упран- 
са юлнă (ăрусене чĕрчунсен ятне парас йăласем, хăш-пĕр



вырăнсенче ăрусен пуçлăхĕсем чĕрчунсем пулнă текен 
мифсем). Ару стройĕн çÿлерех пусăмне кая юлса куçнă 
халăхсен (уйрăмах Çурçĕр Азинче), вĕсен хуçалăхĕнче 
ытларах сунара çÿресси аталанннне пула, тотем кульчĕ 
вырăнне тискер кайăксен кульчĕ йышăнать. Сăмахран, 
вĕсем упана пур тискер кайăксен хуçи тесе шутланă, 
анчах та упана йăх-ăру пуçлăхĕ тесе хисеплени вĕсен 
тĕн ĕненĕвĕсенче, йăли-йĕркисенче пачах та палăрмасть.

Авалхи тĕн ĕненĕвĕсенче, йăли-йĕркисенче тĕрлĕрен 
тискер кайăксен, выльăх-чĕрлĕхсен асамлă вăй-хăват пур 
тесе шухăшлани çинчен калакан тĕслĕхсем питех те ну- 
май. Хăш-пĕр тĕпчевçĕсем, тĕн-тĕшмĕшле шухăшсенче 
чĕрчунсене асăннине тĕл пулсассăнах, пурне те тотем 
кульчĕпе çыхăнтараççĕ. Сăмахран, хăш-пĕр халăхсен тĕн 
вĕрентĕвĕсем уйрăм выльăх-чĕрлĕхсен ашне çеç çиме 
юрать теççĕ, хăш-пĕр халăхсем сунара кайсассăн тигра 
е кашкăра вĕлерме, амантма юрамасть теççĕ. Анчах та 
çавнашкал тĕн-тĕшмĕшле шухăшсем пурте тискер кайăк- 
сем, чĕрчунсем çынсемпе пĕр тăван, пĕр йăх-ăруран пул- 
са кайнă текен тĕн шухăшĕпе —  тотемизмпа çыхăнман.

Тискер кайăксен, чĕрчунсен вăй-хăватне ĕненес тĕн- 
тĕшмĕшсем (наукă тĕпчевĕсенче вĕсене «чĕрчунсен куль- 
чĕ» тесе ят панă) мĕншĕн çуралнине пĕлес тесен, авалхи 
çынсен пурнăçне, ĕçне-хĕлне шута илес пулать. Айван 
ăс-тăнлă авалхи çынсем, лайăх ĕç орудийĕсем хатĕрлесе, 
вĕсемпе усă курса, çутçантаЛăк вăйĕсене çĕнтерсе, хăй- 
сене пăхăнтарма пултарайман, çавăнпа та çутçанталăк 
авалхи çынсен ăс-тăнĕнче тискер, этем çĕнтерейми хаяр 
вăй-хăват пек сăнланнă. Çутçанталăк вăйĕсемпе кĕреш- 
нисĕр пуçне, авалхи çынсене вĕçĕмсĕр тискер кайăксемпе 
кĕрешме тивнĕ: пĕр енчен çак кĕрешĕве тухма вĕсене 
апат-çимĕç тупас нуша хистенĕ, тепĕр енчен вĕсен хăйсен 
çăткăн тискер кайăксем тапăнасран сыхланмалла пулнă. 
Тискер кайăк сасартăк, кĕтмен çĕртен тапăнса çурса тă- 
кас хăрушлăх авалхи çынсене кашни утăмрах хăратнă.

Чи авалхи обшествăри çынсем тискер кайăксем çин- 
чен мĕн шухăшланине пирĕи вăхăтри примитивлă халăх- 
сен ăс-тăнĕнче чĕрчунсен тĕнчи мĕнле сăнланнипе тан- 
лаштарса пĕлме пулать. Примитивлă халăхсен шухăшĕ- 
пе, çынсемпе чĕрчунсем çи-пуçĕпе, сăн-сăпачĕпе çеç 
пĕрешкел мар, ытти енчен вĕсем хушшинче нимĕнле уй- 
рăмлăх та çук: чĕрчунсем те, çынсем пекех, -апат-çимĕç 
тупассишĕн тăрмашаççĕ, хăйсем валли çурт-йĕр —  йăва 
çавăраççĕ, çемье пурнăçĕпе пурăнса хунаççĕ, хăйсен тăш-



манĕсемпе кĕрешеççĕ, вăйлăраххисенчен тарса пытанаç- 
çĕ, пĕр-пĕринпе калаçаççĕ т. ыт- те. Айван ăс-тăнлă çын- 
сем, кĕскен каласассăн, чĕрчунсен пурнăçне хăйсен 
пурнăçĕ пекех тесе шухăшланă.

Примитивлă халăхсем чăн та çапла шухăшланине 
нумай-нумай тĕслĕхсемпе çирĕплетсе пама пулать. Акă, 
сăмахран, Ливингстон ученăй çул çÿревçĕ Кăнтăр Афри- 
кăра пурăнакан бечуансем чĕрчунсем çинчен мĕн шухăш- 
ланине çапла çырса кăтартать. Пĕр католик пупĕ бе- 
чуана Христос тĕнĕ çын вилĕмсĕр, леш тĕнчере те пурă- 
нать тесе вĕрентнине ăнлантарать. Пупа хирĕç бечуан 
çапла хуравлать: «Манпа манăн йытă хушшинче мĕнле 
уйрăмлăх пур? Эсĕ мана вилĕмсĕр тетĕн. Апла пулсан 
мĕншĕн манăн йытă е вăкăр вилĕмсĕр мар?.. Этемпе тис- 
кер кайăк хушшинче мĕнле уйрăмлăх пур? Нимĕнле те! 
Этем тульккă чеерех». Обществă аталанăвĕнче кая юлнă 
халăхсем тискер кайăксем çине час-часах хăйсемпе кÿр- 
шĕллĕ пурăнакан йăх-ăрусем çине пăхнă пек çеç пăхнă. 
Хăш-пĕр тискер кайăксем, вĕсен шухăшĕпе, этем чĕлхине, 
çын мĕн каланине те ăнланма пултараççĕ имĕш. Инçет 
Хĕвелтухăçне тĕпченĕ писатель-ученăй В. К. Арсеньев 
хăйĕнпе пĕрле Уссури крайĕнче чылай çÿренĕ гольд çын- 
ни Дерсу Узала тискер кайăксемпе епле калаçни çинчен 
нумай тĕслĕхсем илсе кăтартать. Пĕррехинче голЬд, 
экçпедици вырнаçнă вырăнтан пăрăнса, куçа-куçăн тигр- 
па тĕл пулать- Гольд ăста сунарçă пулнă. Анчах та вăл, 
тигра персе ÿкерес вырăнне, унпа калаçса çапла ÿкĕтлет: 
«Мĕн эсĕ хыçалтан çÿретĕн? Мĕн кирлĕ сана, Амбă 
(господин)? Эпир хамăр çулпа çÿретпĕр, сана чăрмав 
кÿместпĕр. А эсĕ мĕн хыçалтан çÿрен? Тайгара вырăн 
сахал-и мĕн?»

Чĕрчунсем этем калаçăвне ăнланма пултараççĕ тенĕ 
шухăш ĕлĕк-авал нумай халăхсем хушшинче сарăлнă 
пулнă. Вăтам ĕмĕрте Европăри хăш-пĕр патшалăхсенче 
тискер кайăксене, чĕрчунсене çынсен хуçалăхне сиен 
кÿнĕшĕн судпа айăпласа çакса вĕлернĕ, вутра çунтарнă 
тĕслĕхсем пĕрре çеç мар пулнă. Чĕрчунсене суд тăвакан- 
сем хушшинче Христос чиркĕвĕн пупĕсем те пулнă. Ку 
ĕнтĕ чĕрчунсене çынсем пекех сăнарлас авалхи тĕн-тĕш- 
мĕшле шухăшсене вăтам ĕмĕрсенче пуп таврашсем те 
чăна хурса ĕненнине кăтартакан факт.

Авалхи обществăри çынсем хăйсемпе кÿршĕллĕ йăх- 
ăрусемпе е лăпкă, килĕштерсе пурăннă, е час-часах вĕсем 
хушшинче вăрçă-хирĕçÿ сиксе тухнă. Çавăн пекех вĕсем



чĕрчунсем те çынсемпе килĕштерсе е вăрçăллă пурăнаççĕ, 
тесе шухăшланă. Тискер кайăк çын çине тапăнса ăна вĕ- 
лернĕ пулсан, çынсем ăна мĕнпе те пулсан çилентернĕ, 
çавăншăн вăл çынсене тавăрать, тенĕ. Сунарта тискер 
кайăка вĕлернĕ хыççăн çынсем унтан каçару ыйтнă, сана 
эпир «ăнсăртран, пĕлмесĕр» вĕлертĕмĕр, тесе ăнлантар- 
нă. Сăмахран, Çурçĕр Америкăри индеецсем упана вĕ- 
лерсессĕн, ăна «килĕштерÿ чĕлĕмĕ» хыптарнă та, пирĕн 
çине ан çилен тесе, тархасланă. Обь шывĕ тăрăх пурăна- 
кан угрсем (хантсемпе мансисем) 50— 60 çул каялла 
упана вĕлернĕ хыççăн, хăйсене ним пĕлмене хурса, упа- 
ран: «Кам вĕлерчĕ сана? Кам пуçна касрĕ, тирне 
сÿрĕ?» —  тесе ыйтнă, макăрнă.

Сунар ĕçĕпе пурăнакан халăхсем хушшинче тискер 
кайăксене вĕлернĕ хыççăн çынсем, хăйсен айăпне пытар- 
са, курман-илтмеи пек пулас йăла-йĕркесем чылай тĕл 
пулаççĕ. Хăш-пĕр халăхсен тата сунарта тытнă тискер 
кайăксене чи çывăх, хаклă тăвансене —  хăнасене кĕтсе 
илнĕ пек йышăнас йăла пур. Сăмахран, пулă тытса тав- 
рăнакансене коряксем пĕтĕм стойбищипе çунакан вут 
пуççисемпе, юрă-ташăсемпе кĕтсе илнĕ. Ку чыс-хаваслăх 
пулăçсен ячĕпе мар, пулăçсем тытнă кит ячĕпе пулса ирт- 
нĕ. Коряксем кит вилнĕшĕн темиçе кун хуйхăрса «макăр- 
нă», «хаклă хăнамăр», ан çилен, ан ÿпкелеш, акă эпир 
сана епле хаваслăн кĕтсе илетпĕр, сана çĕр çинче епле 
чыслани çинчен хăвăн тăванусене каласа кăтарт, вĕсем 
те пирĕн пата «килччĕр» (урăхла, пирĕн алла çакланччăр 
тенине пĕлтерет), вĕсене те хур кăтартмăпăр, тесе 
йăлăннă.

Тискер кайăксем çынсене хăйсен ирĕкĕпе парăнаççĕ, 
вĕсене выçса вилесрен çăлăнма пулăшаççĕ, тенĕ шухăш 
чылай халăхсен тĕн-тĕшмĕш ĕненĕвĕсенче палăрать. Чĕр- 
чунсен пурнăçĕнчи хăш-пĕр явленисем, чăн та, примитив- 
лă ăс-тăнлă çынсене çавнашкал шухăшлаттарма пултар- 
нă- Тинĕсе юхса тухакан шыв тăрăхĕнче пурăнакан 
халăхсене, сăмахран, çулталăкра пĕрре, ялан пĕр вăхăт- 
ра, пулăсем кĕтĕвĕ-кĕтĕвĕпе тинĕсрен юхан шывсене 
кĕрсе лăк туллиех тулса ларни тĕлĕнтермеллипех тĕлĕн- 
тернĕ ĕнтĕ. Çак вăхăтра пулăçсем çăмăллăнах, терт-асап 
курмасăрах, темĕн чухлĕ пулă тытса хатĕрлеççĕ. Айван 
ăс-тăнлă çынсен шухăшĕпе, пулăсен «аслă хуçи» (пурин- 
чен ытла кита пулăсен «хуçи» тесе хисепленĕ) хăйĕн 
кĕтĕвĕсене çынсем выçăпа аптраса пурăнасран ятарласа 
тинĕсрен юхан шывсене, çынсем çывăхне, хăвалать имĕш.



Биологи законĕсене пĕлмен çынсем, паллах, пулă кĕтĕвĕ- 
сем вăлча сапма тинĕсрен юхан шывсене хăпарнине, 
тинĕсри çăткăн чĕрчунсем тапăннинчен тарса вĕсем юхан 
шывсене хăвăртрах çитме васканине тавçăрса илме пул- 
тарайман.

Сунара е пулла кайсан нимĕн тытаймасăр таврăннин 
сăлтавне те авалхи çынсем тĕн-тĕшмĕшле ăнлантарнă: 
тискер кайăксемпе пулăсем, çынсем çине çиленнине пула,, 
хăйсене тыттармаççĕ, е усал вăй-хăватсем чăрмантарнă 
пирки çынсем кунĕ-кунĕпе усăсăр тертленеççĕ имĕш.

Авалхи йăх-ăрусенче уйрăм çынсем пуç пулса, ытти- 
сене хăйсене пăхăнтарса хуçаланма тытăнни тĕн ĕненĕвĕ- 
сенче те сăнланнă, паллă йĕр хăварнă. Хăйсен пурнăç 
йĕркисенчен шайласа, авалхи çынсем пур чĕрчунсен те—  
тискер кайăксен, вĕçен кайăксен, пулăсен т. ыт. те хăйсен 
хуçисем —  пуçлăхĕсем —  пур тесе ĕненме тытăннă. Мал- 
танхи тапхăрта чĕрчунсен хуçисем чĕрчунсем пекех сăн- 
ланнă. Тĕн-тĕшмĕше ĕненекенсен шухăшĕпе, сунара каяс 
умĕн тискер кайăксен хуçисене асăнса чÿклемелле, çыр- 
лахтармалла пулнă, унсăрăн çиллес кăмăллă хуçасем 
çынсене хăйсен кĕтĕвĕсенчен пĕр чĕрчуна та тыттарман. 
Сăмахран, Çурçĕр Америкăри çулталăкĕпех пулă тытни- 
пе тăранса пурăнакан индеецсем, вăлча сапнă вăхăтра 
тинĕсрен пулă кĕтĕвĕ-кĕтĕвĕпе юхан шывсене хăпарма 
тытăнсан, çыран хĕрринче пысăк чÿк-уяв туса ирттернĕ, 
пулăсемпе: «Кам сире пире савăнтарас тесе хăваласа 
килчĕ? Сире пирĕн пата янăшăн сирĕн хуçана эпир чун- 
чĕререн тав тăватпăр»,—  тесе калаçнă. Кăнтăр Сахалин- 
та, Курил утравĕсем çинче пурăннă айнсем «упа уявĕ» 
вăхăтĕнче упана персе вĕлерес умĕн çапла ăнлантарса 
ÿкĕтленĕ: «Халĕ ĕнтĕ сан ятупа эпир пысăк уяв ирттерет- 
пĕр; ан хăра, сана эпир усал тумастпăр, вĕлеретпĕр çех, 
ун хыççăн вара сана вăрман хуçи пэтне ăсататпăр...» 
Айнсен шухăшĕпе, вилнĕ упан, вăрмана таврăнса, хăйĕн 
хуçине çынсем çинчен каласа кăтартмалла пулнă: «Эпир 
мĕн ыйтнине-каланине хуçуна калама ан- ман ĕнтĕ. Эсĕ 
унтан пире телей-пуянлăх пама ыйт, пирĕн сунарçăсем 
Еăрмантан тискер кайăк тирĕсене йăтса, пуян тупăшпа 
таврăнччăр, пирĕн пулăçсем тинĕс хĕрринче тюленьсене 
кĕтĕвĕ-кĕтĕвĕпе тупăччăр, вĕсен тетелĕсене пулă лăк тул- 
ли тултăр, эпир пĕр сана çех шанатпăр. Усал-тĕселсем 
пиртен кулаççĕ, пире час-часах инкек-синкек кăтартса 
тинкене илеççĕ, санран анчах вĕсем хăраççĕ- Эпир сана 
апат-çимĕç, хаваслăх, сывлăх патăмăр. Халĕ ĕнтĕ эсĕ



пире. пирĕн ачасене телей-пурлăх ярса пар, çавăншăн 
сана вĕлеретпĕр те».

Авалхи çынсен хуçалăх пурнăçĕ сунара, пулă тытма 
çÿрени çинче никĕсленнĕ. Сунар ĕçĕ-хĕлĕ ăнăçлă пулас- 
сине авалхи çынсем тĕрлĕрен вăй-хăватсемпе çыхăнтар- 
нă. Хăйсен ăсталăхне ÿстерсе ĕç хатĕрĕсене—  сăнă-уххи- 
сене, сереписене т. ыт. те —  лайăхрах тума вĕренсе пынă 
пулин те, вĕсем çапах тĕн-тĕшмĕшле йăла-йĕркесене туса 
ирттернинчен пулăшу кĕтнĕ, тискер кайăксен, пулăсен 
«хуçисене» чÿклесе вĕсем çынсене пулăшасса шаннă.
* Мĕнле чĕрчунсене-ха ĕлĕк-авал çынсем кайăк-кĕшĕк- 

сен «хуçисем» вырăнне хурса хисепленĕ? Этнографи тĕп- 
чевĕсем палăртнă тăрăх, чылай халăхсен тĕн ĕненĕвĕсен- 
че пуринчен ытларах шултăра, вăйлă, хаяр тискер 
кайăксем чĕрчунсен «хуçи» шутланнă. Атăл тăрăхĕнчи 
халăхсем кашкăра чĕрчунсен хуçи тесе пуç çапнă, Çĕпĕр- 
ти халăхсен тĕн ĕненĕвĕсенче пур кайăк-кĕшĕксем те 
упана пăхăнаççĕ, Инçет Хĕвелтухăçĕнче, паллах, тигр —  
чĕрчунсен хуçи, Çурçĕрте пулă тытса пурăнакан халăх- 
семшĕн кит пур пулăсен хуçи шутланнă т. ыт. те.

Чÿк-уявсем вăхăтĕнче тискер кайăксен «хуçисене» 
сунарта тытнă кайăк-кĕшĕксен ашĕнчен пĕçернĕ апат- 
çимĕçпе хăналаман. Вĕсен хăйсен те тĕрлĕрен кайăк- 
кĕшĕксем кĕтĕвĕ-кетĕвĕпе, мĕн çиес тенĕ, çавна çиме пул- 
тараççĕ, тесе шухăшланă. Çавăнпа та вĕсене ÿсен-тăран- 
сенчен е выльăх-чĕрлĕхсен ашĕнчен пĕçерсе хатĕрленĕ 
апат-çимĕçсемпе чÿклесе çырлахтарнă. Сăмахран, тĕне 
кĕмен чăвашсем «пихампара» — • кашкăрсен пуçлăхне, 
пур выльăх-чĕрлĕхсене пăхакан турра —  чÿкленĕ чух 
юсманпа, шерпетпе хăналанă.

Авалхи тĕрĕк халăхĕсем пуринчен ытларах кашкăра 
хисепленĕ, ăна хăйсен ăруне пуçласа яракан тесе шут- 
ланă. Тĕрĕк халăхĕсем кашкăра чĕрчунсен хуçи тесе 
ĕненнисĕр пуçне, ăна çынсене, тыр-пулсене, пахча çимĕç- 
сене инкек-синкекрен сыхлакан, телей пÿрекен тесе чыс- 
ланă. Кашкăр-*-усалсене çĕнтерекен хăватлă чĕрчун, тесе 
шухăшланине-пула ĕнтĕ тĕрĕк халăхĕсем хăйсен магилле 
йăли-йĕркисенче кашкăр шăммисемпе, шăнăрĕпе, тирĕпе 
усă курнă: усалсенчен сыхланма кашкăр шăлĕсене çакса- 
çыхса çÿренĕ, выльăх-чĕрлĕхсене чир-чĕр ересрен кашкăр 
шăмми витĕр кăларнă, шалча çине тăрăнтарса лартнă 
кашкăр пуç шăммисем утарсене сыхланă, хăйсен тăшма- 
нĕсене тĕп тăвас текенсем кашкăр шăнăрне турттарнă 
е çунтарнă; кашкăр çăвĕпе, шăммипе тĕрлĕрен чир-чĕр-



сенчен «сиплейнĕ» т. ыт. те. Чă_ващсен тĕн ĕненĕвĕнче 
кашкăрсем —  пихампарăн çĕр çинчи йыттисем. Çавăнпа 
та хресченсем чÿк келлисенче: «Çырлах, Пихампар! 
Сана юсман, шерпет паратăп, усал ан ту, хăвăн йытту- 
сене чар, ирĕке ан яр!» —  тесе тархасланă. Выльăх- 
чĕрлĕхе кашкăр тытсан, тĕшмĕш чăваш пихампара пăтă- 
па чÿкленĕ, «тукмак турă пÿрнине тытать»,— тесекалаçнă.

Тĕ_н ĕненĕвĕсенче, мифсемпе легендăсенче чĕрчунсен 
тенчи авал питĕ пысăк вырăн йышăннз. Пур халăхсен 
тĕн ĕненĕвĕсенче, мифологийĕсенче те чĕрчунсем çынсене 
пулăшни çинчен, тĕрлĕрен ĕçе-ăсталăха вĕрентни çинчен 
калакан шухăшсене тĕл пулатпăр. Чĕрчунсем çынсене- 
çĕр ĕçне, тыр-пул туса илме вĕрентеççĕ, пирвайхи вута 
тупса параççĕ, хĕрарăмсене ача çуратма пулăшаççĕ, 
инкек-синкексенчен сыхлаççĕ т. ыт. те. Чылай халăхсен 
çĕре чĕрчунсем (тимĕр шапа, слон, кит) тытса тăни çин- 
чен калакан легендăсем пур. Авалхи халăхсем чĕрчун- 
сене турăсем вырăнне хурса хисепленĕ, вĕсен кĕлетки- 
сене пуç çапнă, Египет патшалăхĕнче, сăмахран, кушак- 
сене, вăкăрсене, упăтесене, такасене, крокодилсене тата 
ытти чĕрчунсене хисеплесе тĕн çурчĕсем —  храмсем 
лартнă. Египет çыннисемшĕн чĕрчунсем-турăсем вилни 
пысăк хуйхă пулнă, вилнĕ туррисене вĕсем патшасене- 
фараонсене чысласа пытарнă пекех леш тĕнчене ăсатнă. 
Чĕрчунсене турă вырăнне хурса хисеплесси авалхи Гре- 
ципе Римра та анлăн сарăлнă пулнă. Грексемпе римлян- 
сем хăйсен туррисене час-часах чĕрчуисем пек сăнласа 
кăтартнă пулнă.

Чĕрчунсен кульчĕ Христос, Магомет тата ытти патша- 
лăх тĕнĕсенче те упранса юлнă. Сăмахран, иудейсем мал- 
танхи тапхăрта хăйсен чи хăватлă туррине— Ягвăна 
арăслан е вăкăр сăнлă тесе шухăшланă, каярахпа çех ку 
турра этем сăн-сăпатлă сăнланă. Авалхи иудейсем сысна- 
на турă вырăнне хурса пуç çапнă.унăн ашне çимечарнă. 
Çак авалхи йăлă —  «табу» иудаизм тĕнĕнче мĕн пирĕн 
тапхăра çитичченех упранса юлнă. Христос тĕнĕн пирвай- 
хи турăшĕсем çине евангелистсен сăнĕсене тискер кайăк 
е вĕçен кайăксем пек туса кăтартни те, паллах, чĕрчун- 
сен кульчĕпе çыхăннă. Православи чиркĕвĕн выльăх- 
чĕрлĕхсене хунама пулăшакан, инкек-синкекрен хÿтĕле- 
кен Власий, Василий, Сергий, Флор, Лавр тата ытти 
светтуйĕсен сăн-сăпачĕсем те авалхи славянсен выльăх- 
чĕрлĕхе хÿтĕлекен ырăсен-турăсен сăн-сăпатĕнчен ата- 
ланса кайнă.



МАГИ — АРАМĂÇЛАС, ТУХАТАС ЙАЛА-ЙЕРКЕСЕМ

Авалхи çынсен шухăшĕпе, çутçанталăкра пур çĕрте 
те хăватлă вăйсем хуçаланнă. Вĕсем —  тĕрлĕреа ырăсем, 
усалсем —  çынсене пулăшса ырлăх-телей пама е çиленсе 
хĕн-асап ярса тертлентерме пултарнă пулать. Çынсем 
хăйсен фантазийĕ çуратнă вăй-хăватсене епле те пулсан 
хăйсем майлă çавăрса хăйсем шухăшланă ĕçсене тутар- 
ма тăрăшнă. Çавăнпа та авалхи çынсем хăватлă вăйсе- 
не пуç çапнă, кĕл тунă, тĕрлĕрен парнесем парса, апат- 
çимĕçсемпе хăналаса чÿкленĕ. Апат-çимĕç тупас ĕçре те, 
тĕрлĕрен тăшмансемпе —  тискер кайăксемпе, ют йăх- 
ăрусемпе, чир-чĕрсемпе т ыт. те —  кĕрешнĕ чухне те 
çынсем, хăйсен ăс-тăнне, вăй-халне шанмасăр, ăрăмăç- 
ланнă, тухатнă, тĕн-тĕшмĕшле йăла-йĕркесене туса ирт- 
тернĕ те вĕсен уссине чăна хурса ĕненнĕ.

Тухатас, ăрăмăçланас йăла-йĕркесем, урăхла кала- 
сан, маги хăватне ĕненесси —  мĕн сĕм авалтанах пĕтĕм 
тĕнчипех сарăлнă. Авалхи тĕн форми —  маги —  нумай 
ĕмĕрсем хушши тĕн ĕненĕвĕсен тĕп пайĕсенчен пĕри пул- 
нă, унăн юлашкийĕсем пирĕн ĕмĕрте те сахал мар çьшсе- 
не хăйсен тыткăнĕнче тытаççĕ-ха.

Хăйĕн пĕлÿлĕхне, тавçăрулăхне шанса, ĕç хатĕрĕсем- 
пе анлăн усă курса, хă.йĕн ĕç тухăçлăхне ÿстерсе пынă- 
çемĕнçын тĕн-тĕшмĕшрен хăтăлса пырать, магилле йăла- 
йĕркесене те тума пăрахать.

Авалхи çынсем пуринчен ытларах апат-çимĕç тупас 
ĕçпе тертленнĕ. Ку ĕçре ĕнтĕ вĕсене çутçанталăкпа кĕ- 
решсе чылай хĕн-асап курма, йывăрлăхсем чăтма тивнĕ, 
час-часах вĕсен вăйĕ ним усăсăр тăкакланнă. Çавăнпа 
та ĕнтĕ авалхи çынсен хусалăх ĕçĕпе сыхăннă магилле 
йăли-йĕркисем малти вырăнта тăнă. Ку чăн та çапла 
пулнине наукă авалхи çынсен пурнăçне тĕпчесе пĕлнĕ 
фактсемпе çирĕплетсе парать. Çавнашкал фактсенчен 
пĕри —  авалхи çынсем хăйсем пурăння çĕр-ту хăвăлĕсен- 
че стенасем çине, сăрт-тусем çине ÿкерсе хăварнă ÿкер- 
чĕксем. Мадлен, Ориньяк, Солютрэ эпохисенче пурăннă 
ÇЫнсем ÿкернĕ ÿкерчĕксем пурте тенĕ пекех тискео кяйăк 
сăнĕсене (упасене, буйволсене, пăлансене, антилопăсене 
т. ыт. те), вĕсене сăнăсемпе чикнине, çын ушкăнĕсем вĕ- 
сене ухă-сăнăсемпе хăваласа пынине сăнласа кăтартаççĕ. 
Мĕнле тĕллезпе, мĕн шухăшпа авалхи çынсем^ тискер 
кайăксен сăнĕсене, хăйсем сунара-кайăка çÿренĕ сценă-



сене ту-сăрт хăвăлĕнчи йывăр условисенчь ÿкерсе терт- 
леннĕ-ши? Паллах, хăйсем вĕсем çине пăхса савăнса ла- 
рас тĕллез-туйăма пула мар ĕнтĕ. Авалхи çынсем акă 
мĕнле шухăшланă: сунарта тытмалли тискер кайăксен 
сăнĕсене ÿкерсе, вĕсене «ăнăçлă амантни» е «вĕлерни» 
сÿнăра кайсассăн вĕсене чăн та тытма пулăшать, тенĕ. 
Çавнашкал магилле йăла-йĕркесем нумай ĕмĕрсем хуш- 
ши упраннă. Сăмахран, австралиецсем, авалхи çынсем 
пекех, халĕ те сунара каяс умĕн тискер кайăк сăнне хă- 
йăр çине ÿкереççĕ те ăна сăнăсемпе чиксе «вĕлереççĕ».

Авалхи халăхсем, хăйсен ĕçĕ ăнăçлă вĕçлентĕр тесе, час-часах ăрă- 
мăç-тухат йăли-йĕркисене туса ирттернĕ. Ку ÿкерчĕкре а в с т р а- 
л и е ц с е м  сунара каяс умĕи тухатнине кăтартнă. Вĕсем хăйăр 
çине кенгуру кĕлеткине ÿкернĕ те ăна сăнăсемпе чиксе амантаççĕ. 
Австралиеи.сен шухăшĕпе, тискер кайăксене çапла амантни вĕсене 

чăн пурнăçра та тытма пулăшать имĕш.

Хуçалăхпа культурă аталанăвĕ тĕлĕшĕнчен кая голнă 
хăш-пĕр халăхсен тискер кайăксене тытма каяс умĕн 
сунар вăййине-ташшине ирттерес йăла пур. Сунарçăсен 
пĕр ушкăнĕ тискер кайăксен тирĕсемпе пĕркенеççĕ, тепри- 
сем вара вĕсене тытма тухаççĕ. Ташă-вăйă сунарăн пур 
сценисене те: тискер кайăксене мĕнле хăваласа пынине, 
хупăрланине, тытнине пĕтĕмпех сăнласа кăтартать. Çур- 
çĕр Америкăри индеецсен мандан ятлă йăх-ăрури сунар- 
çăсен «бизон ташши», сăмахран, пĕр-ик сехет мар, талăк 
хушши ытла тăсăлнă. Камчаткă çурутравĕ çинче пурăна- 
кăн ительменсем (камчадалсем) хăйсен кĕрхи уявĕ вă- 
хăтĕнче çиме юрăхлă ÿсен-тăрансенчен, пулăсенчен кит



е кашкăр евĕрлĕ кĕлетке тунă, уяв вĕçĕнче вара çав ке- 
леткене тапăнса çурса тăкнă («вĕлернĕ») та çисе янă. 
Ительменсен çак магилле йăла-йĕркине курса тĕлĕннĕ 
вырăс тĕпчевçи -  паллă çÿл çÿревçĕ С. П. Крашенинни- 
ков унăн тĕллевĕ, ÿсен-тăрансенчен, пулăсенчен тунă кĕ- 
леткесене тытса çинĕ пекех, тискер кайăксене сунартан 
ăнăçлă тытса таврăнма ĕмĕтленни, т.есе тĕрĕс ăнлантарса 
парать.

Кайăк-кĕшĕк, пулă тытма çÿренĕ чух ăрăмăçланас 
йăла-йĕркесем пур халăхсем хушшинче те сарăлнă пул- 
нă. Сунарçăсем, пулăçсем, хăйсен ĕçĕ ăнăçлă пултăр тесе, 
тĕрлĕрен талисмансем çакса çÿренĕ, ĕç хатĕрĕсене —  сăн- 
ни-ухисене, пăшалĕсене, вăлти-сĕрекисене, капкăнĕсене, 
сереписене т. ыт. те —  тĕтĕрнĕ, хăйсем тытас тенĕ тискер 
кайăк йĕрĕсем çине тухатнă япаласем хунă (ку ĕнтĕ 
тискер кайăк йĕрне «амантни» ăна хăйне те тытма пулă- 
шать тени çинчен калать), кайăк-кĕшĕксен ячĕсене асăн- 
са вăрçма чарнă (вĕсем çын калаçăвне ăнланаççĕ, хăйсе- 
не ятланине илтсен, çиленеççĕ тенине ĕненни), хăш 
вырăнта сунара-пулла çÿренине, мĕнле тупăшпа таврăн- 
нине ют çынсене калама хушман т. ыт. те.

Авалхи çынсене тăшман —  ют ăру тапăнас хăрушлăх 
та сахал мар хăратнă. Йăх-ăрура кам та пулин вилсен 
е чирлесе ÿксен те ют ăрури çынсене айăпланă, мĕншĕн 
тесен чир-чĕрсен, вилĕмĕн сăлтавне авалхи çынсем ют 
ăрури çынсем ăрăмăçланнипе, тухатнипе, пăснипе çыхăн- 
тарнă. Мĕнле майсемпе тăшман вилĕм, чир-чĕр яма пул- 
тарнă-ха? Хăйĕн тăшманне тĕп тăвас текенни хăйĕн сăн- 
нинеăрăмăçла сăмахсем каласа тăшман пурăннă еннелле 
пенĕ. Унăн шухăшĕпе, çапла пенĕ сăнă тăшман патне 
çитсе ăна вĕлернĕ пулать. Çавнашкал магилле йăла-йĕр- 
кесем нумай халăхсем хушшинче пирĕн вăхăта çитичче- 
нех сыхланса юлнă. Сăмахран, Малаккă çурутравĕ çинче 
пурăнакан оранг-бенуасем ĕненнĕ тăрăх, хăш-пĕр аса- 
мăçсем, килĕнчен тухмасăрах, кинжалпа е урăх хĕç-пă- 
шалпа хăйсен тăшманĕсене юнаççĕ çех —  лешсем вара 
чăн та вилсе выртаççĕ имĕш. Меланезиецсем çынна вĕ- 
лерес тесен вилнĕ çын шăммине тата ытти вĕтĕр-шакăр- 
сене ăрăмăçла сăмахсем каласа бамбукран тунă трубкă 
ăшне чиксе тултараççĕ те питĕрсе лартаççĕ, хăйсен тăш- 
манне инçетрен курсанах çак «хăватлă пăшалран» переç- 
çĕ те, магилле заряд вара çынна тĕп тăвать пулать. 
Меланезири асамçă-тухатмăшсем хăйсем тĕп тăваç тенĕ



çыннăн тумтир таткине, çÿç пĕрчисене, чĕрнисене е вăл 
çинĕ апат юлашкисене магилле япалапа (извĕçпе, вилнĕ 
çын шăммипе) хутăштараççĕ те вутта пăрахса çунтараç- 
çĕ, е шыва путараççĕ, е çĕр айне чавса хураççĕ. Кун хыç- 
çăн вара асамçă тухатнă çын часах çунса каять, е шывра 
путать, е чирлесе вилет те çĕре кĕрет, тесе ĕненнĕ.

Тăшмана унăн япалисем урлă ăрăмăçласа, тухатса 
сиен кÿрес, тĕп тăвас йăла-йĕркесене пур халăхсен тĕш- 
мĕшле ĕненĕвĕсенче те тĕл пулма пулать. Çын сурчăкĕ, 
касса пăрахнă çÿç пĕрчисем, чĕрне хурисем, апат юлаш- 
кисем, тумтир татăк-кĕсĕкĕсем, вăл усă курнă пур япала- 
сем те тухатмăшсем, ăрăмçăсем аллинче çынна тĕп 
тумалли хатĕрсем шутланнă. Çавăнпа та ĕнтĕ чылай 
халăхсен каснă çÿç пĕрчисене, чĕрне хурисене, тухат- 
ăрăмăç ĕçĕнче усă курма парас мар тесе, вутта пăрахса 
çунтарас йăла пур. Центральнăй Африкăра пурăнакан 
халăхсен йăх-ăру пуçлăхĕсем хăйсен сурчăкне тарçи-чури- 
сене çĕр айне пытарттараççĕ; Танă утравĕ çинче пурăна- 
кан туземецсем хăйсемпе пĕрле пĕчĕк карçинккасем 
йăтса çÿреççĕ, унта усă курнă, хăйсене текех кирлĕ мар 
ăпăр-тапăрсене пуçтараççĕ те юхан шыва пăрахса 
путараççĕ.

Кил-хуçалăхра инкек-синкек сиксе тухсассăн, çемьере 
кам та пулин чирлесе ÿксессĕн, тухатса пăрахнă япала- 
сене шырас йăла-йĕркесене чылай халăхсем хушшинче 
тĕл пулма пулать.

Тĕшмĕш чăваш, хăйĕн кил хушшинче чĕркесе пăрахнă 
кĕпе-йĕм таткисене, юсман, укçа тавраш тупсассăнах, 
çавнашкал япаласене тухатас шухăшпа пăрахнă тесе, 
вĕсенчен хăтăлма васканă. Вăл çав çыхха вăрттăн хă- 
йĕн кÿршин картишне е шремет вырăнне кайса пăрахнă. 
Тухатакан çынна хăйне инкек-синкек кăтартас текенсем 
вара çав япаласене тупнă вырăнтах çунтарса янă е вĕ- 
сене тимĕр сенĕкпе пуçтарса илсе вăрмана кайса пилеш 
йывăççи хушшине хĕстерсе хунă. Çапла тусассăн, тухат, 
ăрăмăç ĕçĕпе аппаланакан хăй асапланса вилет, тесе 
ĕненнĕ.

Япаласем урлă, апат-çимĕç юлашкисемпе усă курса, 
тухатма, пăсма май пуррине чăна хурса ĕненни çинчен 
этнографсем тĕрлĕрен халăхсем хушшинче нумай факт- 
сем, тĕслĕхсем пуçтарнă. Уйрăмах вырăссен паллă çул 
çÿревçи-тĕпчевçи Н. Н. Миклухо-Маклай Çĕнĕ Гвинейă 
утравĕ çинче пурăнакан папуассен магилле йăли-йĕрки-



сем çинчен çырса кăтартни интереслĕ. Иртнĕ ĕмĕрте Ев- 
ропăра папуассем çинчен темĕн тĕрлĕ юмах-халап çÿре- 
нĕ. Колонизаторсен политикине хÿтĕлекен «тĕпчевçĕсем» 
папуассем пек халăхсене çын вырăнне те хуман, вĕсем 
чĕрчунсенчен нимĕнпе те уйрăлса тăмаççĕ, çÿçĕсем те 
вĕсен çынсенни пек мар, çыххи-çыххипе ÿсеççĕ, тесе 
ĕнентерме тăрăшнă. Н. Н. Миклухо-Маклай, раоистсен 
суйине тăрă шыв çине кăларас тесе, папуассем хушшинче 
сахал мар тĕпчев ĕçĕсем туса ирттернĕ. Папуассен çÿçĕ- 
сем те ытти çынсенни пекех ÿсеççĕ тесе çирĕплетсе, уççăн 
калама Н. Н. Миклухо-Маклайăн малтан вĕсен çÿçне тĕп- 
чемелле пулнă. Анчах та папуассем ниепле те хăйсен 
çÿçне кастарасшăн пулман, унăн аллинче хачă пуррине 
курсассăнах аякалла тарнă. Вĕсем Миклухо-Маклай çÿç 
урлă тухатасран хăранă иккен. Тĕпчевçĕ çакна чухласа 
илнĕ те хăйĕн çÿçне кăшт касса илсе Туй ятлă папуаса 
парнеленĕ. Лешĕ вара Маклайăн çуç пĕрчисене тирпей- 
лĕн çулçăпа чĕркенĕ те хăйĕн çÿçне Маклая парнелеме 
килĕшнĕ. Туй хыççăн ытти папуассем те çавнашкал хăй- 
сен çÿçĕсене Маклайпа улăштарнă. Çапла вара тĕпчевçĕ 
папуассен çÿçĕсене чылай пуçтарса сăнанă.

Папуассем апат-çимĕç урлă тухатасран хăрани çин- 
чен Н. Н. Миклухо-Маклай акă мĕн çырса кăтартать: 
«Кунта килнĕренпе пĕр тăватă уйăх иртнĕ хыççăн,—  эпĕ 
ку вăхăталла кăштах папуассен калаçăвне ăнланма ты- 
тăннăччĕ ĕнтĕ,—  пĕррехинче, ирхине, эпĕ тăварлă шывра 
пĕçернĕ рис çисе ларнă чухне ман пата кÿршĕ ялтан виçĕ 
папуас килсе кĕчĕç. Вĕсенчен пĕри сывлăшне вĕрсе кă- 
ларса хырăмне пĕчĕклетрĕ те, ăна аллисемпе пусса (хăй- 
сем выçă, нимĕн те çименнине пĕлтерес чухне папуассем 
яланах çапла туса кăтартаççĕ): «Эпĕ паян нимĕн те çи- 
мен, выçă»,—  терĕ. Вăл манăн апата ним пулсан та çиес 
çуккине пĕ^нĕ пулин те, эпĕ ăна пĕр кашăк рис çисе пăх- 
ма сĕнтĕм. Анчах та туземец паян ман апата тутанса 
пăхма хăйрĕ: вăл кăшт пуçне сĕлтрĕ, куçран пăхса илчĕ 
(папуассен хăйсем килĕшни çинчен пĕлтерекен паллă), 
малтан кашăка шăршласа пăхрĕ те тин вара риса çăвар- 
не хыпрĕ. Çуррине те çăтса ярайманччĕ, вăл сасартăк 
хăйĕн хăюлăхне —  «Маклай ингине» (Маклай апатне) 
тутанса пăхма хăйнине —  тавçăрса илчĕ те çăвар туллин: 
«Ку апата çисен вилместĕп-и»,-тесе ыйтрĕ. Эпĕ ăна: 
«Çук»,-терĕм. Тата кăшт çинĕ хыççăн вăл хăйĕн юлта- 
шĕсем енне çаврăнчĕ те вĕсене те рис тутанса пăхма сĕн-



чĕ, анчах та лешсем иккĕшĕ те килĕшмерĕç, каялла чак- 
са, алли-урисемпе чĕтренчĕç, калăн, вăл вĕсененаркăмăш 
çитересшĕн. Вара пирвайхи çиме чарăнчĕ те вĕсене тепĕр 
хут рис тутанса пăхма хытă сĕнчĕ. Лешсем каллех ки- 
лĕшмерĕç. Вара ăна хăйне те çиме килĕшни питĕ ăссăр, 
хăрушă ĕç пек туйăнчĕ. Вăл хăвăрт çеç рис юлашкине 
ывăç тупанĕ çине сурса кăларчĕ те: «Эпĕ вилетĕп пулсан, 
эсир те вилетĕр»,—  тесе унпала хăвăрттăн хăйĕн юлта- 
шĕçен кăкăрĕсене, аллисене сĕре пуçларĕ. Çак кĕтмен 
япаларан тĕлĕнсе хытса кайнă унăн юлташĕсем маЛан 
каялла чакса пычĕç, кайран сиксе тăчĕç те ял еннелле 
чупрĕç. Лешĕ те вĕсем хыççăнах чупрĕ, çула май рис 
юлашкисене сура-сура кăларма тăрăшрĕ: «Эсĕ те виле- 
тĕн, эсĕ те!»—  тесе кăшкăрса пычĕ».

Хăш-пĕр халăхсем çын ури йĕррисемпе усă курса 
тухатма, пăсма май пуррине те ĕненеççĕ. Тăшманăн ури 
йĕрри юлнă тăпрана савăт-сапа ăшне чавса илсе хураççĕ 
те типĕтеççĕ е вутра çунтараççĕ. Çĕр типсессĕн е çун- 
сассăн, тухатнă тăшманăн сывлăхĕ те çав тăпра пекех 
типме тытăнать, вара вăл йывăр чирлесе выртнă хыççăн 
вилсе çĕре кĕрет имĕш. Малаецсем тăшман ури пуснă 
çĕр-тăпраран пĕчĕк пуканесем -  çын кĕлеткисем —  тă- 
ваççĕ те вут-кăвайта пăрахса çунтараççĕ. Çавăн хыççăн, 
вĕсен шухăшĕпе, тăшман та асапланса вилет-мĕн. Ма- 
лаккă çурутравĕ çинче пурăнакан туземецсем хурт-хă- 
мăр ăвăсĕнчен кĕлетке тăваççĕ те вара хăйсен тăшманне 
«хĕн-асап кăтартма» тытăнаççĕ: ăвăс кĕлеткен куçĕсене 
чиксе шăтарсан, тăшман та суккăрланса курми пулать, 
пуçне çапса амантсассăн, тăшман та пуç ыратнипе асап- 
ланать, ăвăс кĕлеткен пĕтĕм ÿт-пÿне чиксе, амантса пĕ- 
терсе çĕр айне чавса пытарнă хыççăн тăшманăн та кун- 
çулĕ татăлать, теççĕ.

Тухатас, ăрăмăçлас, пăсас йăла-йĕркесене тĕпчени вĕ- 
сем мĕнле сăлтавсене пула çуралнине, вĕсен социалла 
тымарĕсене шыраса тупма пулăшать. Пур халăхсен тĕн 
ĕненĕвĕсенче те пĕр шухăш уççăн палăрать: магилле 
йăла-йĕркесен —  тухатнин, ăрăмăçланнин —  тĕп тĕллевĕ 
тăшмана тĕп тăвасси, ăна сиен кÿрсе, чир-чĕр ярса асап- 
лантарасси. Авалхи ăру обществинче, пĕр йăх-ăрури çын- 
сем пĕр-пĕрне тăван тесе шутланă, хисепленĕ чухне, 
камсем-ха вĕсемшĕн тăшман пулнă? Паллах, кŸршĕ, 
юнашар пурăнакан йăх-ăрури çынсем. Камсем тапăнас- 
оан, инкек-синкек тăвасран, вĕлересрен хăрамалла пул-



нă? Паллах, ют йăх-ăрури çынсем тапăнасран. Йăх-ăру- 
ра çынсем чирлесе ÿкнĕшĕн, вилсе выртнăшăн камсем 
айăплă пулнă-ха? Каллех ют йăх-ăрури çынсем. Кĕскен 
каласан, тухатас, ăрăмăçлас йăла-йĕркесем авалхи ăру 
обществи тапхăрĕнчи йăх-ăрусен çапăçăвĕ-хирĕçĕвĕсене 
пула çуралнă. Ку чăн та çапла иккенне этнографи науки 
Австралири, Африкăри халăхсен тĕн йăли-йĕркисене тĕп- 
чесе пĕлнĕ фактсемпе çирĕплетет.

Авалхи халăхсем тата культурăпа хуçалăх аталанăвĕ тĕлĕшĕнчен 
кая юлнă халăхсем, сăннисене е урăх япалисене тухатса, тăшман 
пурăнакан еннелле переççĕ, вара часах тăшман асапланса вилет 
имĕш. Ку ÿкерчĕкре австралиецсем хăйсен тăшманне хирĕç 

тухатнине кăтартнă.

Австралири туземецсен магилле йăли-йĕркисем пир- 
ки пирĕн çĕршыври тĕнчипе паллă С. А. Токарев профес- 
сор-этнограф çапла çырса кăтартать. Арăмăçлас, тухатас 
магилле йăла-йĕркесем çинчен австралиецсем ытларах 
фантазилле шухăшлаççĕ: кашни виле, кашни чир-чĕр вĕ- 
сене тухатни çинчен шухăшлаттарать. Анчах та вĕсем 
хăйсем сиен кÿрекен тухат йăли-йĕркисене чăннипе сайра 
хутра çех туса аппаланаççĕ, мĕншĕн тесен ку литех те 
хăрушă ĕç: кам та пулин тухатса, ăрăмăçланса çынсене 
пăснине пĕлсен, ăна пĕр йăх-ăрури çынсемех вĕлерме 
пултарнă. Австралири йăх-ăрусен çырман законĕсем 
тухатнă-пăснă ĕçсемшĕн хаяррăн айăпланă. Вĕсен хăй- 
сен, тухатса пăснинчен сиплекен юмçă-вĕрÿçĕсемсĕр пуç-



не, тухатмăш-ăрăмçăсем пулман, мĕншĕн тесен вĕсем 
кашни çынах тухатма пултарать тесе ĕненнĕ. Австра- 
лиецсен шухăшĕпе, уйрăмах ют йăх-ăрури çынсем тухат- 
ма питех те ăста пулнă. Çавăнпа та ĕнтĕ вĕсем, йăх-ăру- 
ра инкек сиксе тухсассăнах, уншăн ют йăх-ăрури çынсе- 
не айăпланă. Йăх-ăрусем хушшинчи вăрçă-хирĕçÿсем те 
час-часах пĕрне-пĕри тухатнишĕн айăпланинчен пуçлан- 
са кайнă. Ют йăх-ăрусем хушшинчи хирĕçÿсене пула 
çуралнă магилле йăла-йĕркесем каярахпа хăйсем те вăр- 
çă-хирĕçÿсене пуçаракан сăлтавсенчен пĕри пулса тăнă.

Австралиецсемпе танлаштарсан обществă стройĕн 
аталанăвĕ тĕлĕшĕнчен çÿлĕрех пусăмра тăракан халăх- 
сем те (сăмахран папуассем) тухатнишĕн, ăрăмăçлан- 
нăшăн ытларах ют йăх-ăру çыннисене айăплаççĕ. 
Н. Н. Миклухо-Маклай папуассен йăх-ăрăвĕсем хушшин- 
чи вăрçă-хирĕçÿсем пĕр-пĕрне тухатнишĕн айăпланă пир- 
ки пуçланни çинчен сахал мар тĕслĕхсем илсе кăтар- 
тать. Пĕррехинче,—  тесе çырать вăл,—  Горенду ятлă 
ялта çирĕп сывлăхлă, 25 çулалла çех çитнĕ Вангум ятлă 
арçын сасартăк вилсе выртать. Чирлессе те вăл ик-виçĕ 
кун çех чирленĕ. Папуассем, Вангум тăванĕсем, чылай- 
ччен канашланă хыççăн, вăл вилнĕшĕн сăрт çинче выр- 
наçнă Теньгум-Мана ялĕнчи çынсем айăплă, çавсем ту- 
хатнă, тесе йышăнаççĕ. Кунсăр пуçне вĕсем çывăхри те- 
пĕр ял çыннисене те шансах кайман. Çавăнпа та папуас- 
сем малтан пĕр ялне хирĕç, кайран теприне хирĕç вăрçă 
пуçарма, тапăнма йышăнаççĕ. Çавнашкал канашлу-ка- 
лаçу пынă вăхăтра каллех тепĕр пысăк инкек сиксе 
тухать: Вангум вилнĕ хыççăн часах унăн 9— 10 çулхи Туй 
ятлă шăллĕ те çĕлен сăхнине пула вилсе каять. Кун хыç- 
çăн Горенду ялĕнчи çынсем пушшех хумханма тытăннă, 
часрах хăйсен тăшманĕсене тухатнишĕн тавăрма кайма 
васканă. Арçынсем вăрçă хатĕрĕсене тĕрĕслеме, хĕрарăм- 
сем апат-çимĕçсем хатĕрлеме тытăннă. Вăрçă ыран-паян 
пуçланасси куçа кĕретĕнех паллă пулнă. Анчах та папу- 
ассем, пысăк ĕçе тытăнас умĕн Миклухо-Маклайпа ка- 
нашлама хăнăхнăскерсем, ку хутĕнче те унăн шухăшне 
пĕлме пыраççĕ. Маклай вĕсене вăрçă пуçарма юрамасть 
тесе тем пекех ÿкĕтлет. Вара папуассем, хăйсен тăшма- 
нĕсене вăрçăпа тавăрма май çуккине кура, лешсем ма- 
лашне те тухатма пăрахмĕç тесе хăраса, ялĕпех çĕнĕ 
вырăна куçма йышăнаççĕ. Чăн та, темиçе çултан 
Н. Н. Миклухо-Маклай каллех ку вырăна çитсессĕн Го-



ренду ялĕнчи папуассем хăйсемпе кÿршĕллĕ яла куçса 
кайни çинчен пĕлет.

Тухатнишĕн, ăрăмçăланнишĕн ют йăх-ăру çыннисене 
айăплас йăла обществă аталанăвĕ тĕлĕшĕнчен çÿлти пу- 
сăмра тăракан халăхсем хушшинче те чылай ĕмĕрсем 
хушши упраннă. Сăмахран, Европăри халăхсен тĕн-тĕш- 
мĕшле шухăшĕпе, чи вăйлă, ăста тухатмăшсем, ăрăмçă- 
сем —  ют халăх çыннисем. Вырăссем ĕлĕкрех финсем, 
карелсем хăватлă тухатма пултараççĕ тесе ĕненнĕ; ка- 
релсен шухăшĕпе —  лопарьсен тухатмăшĕсем вăйлă 
тухатса пăсма пултарнă имĕш.

Авалхи çынсем, тухатнине, пăснине чăна хурса ĕнен- 
нине пула, çавнашкал хăрушă инкек-синкексенчен тĕрлĕ- 
рен мелсемпе сыхланма, сипленме тăрăшнă. Тăшман ма- 
гилле мелсемпе пăснинчен, чир-чĕр янинчен сыхланма 
пуринчен ытларах тĕрлĕрен амулетсемпе усă курнă: хăш- 
пĕр япаласенче асамлă вăй-хăват пур тесе ĕненнĕ. Çав- 
нашкал япаласен шутне тискер кайăксен шăлĕсем, шăм- 
мисем, чĕрнисем, йывăç-курăк тымарĕсем, çырли-çимĕ- 
çĕсем, чул, метал таткисем т. ыт. те кĕнĕ. Асамлă япа- 
ласене— амулетсене —  тĕн-тĕшмĕше ĕненекенсем яланах 
хăйсемпе пĕрле çакса, чиксе çÿренĕ, кил-çурт таврашĕн- 
че тĕплĕн сыхласа усранă. Уйрăмах сунара е инçе çула 
каякансем амулетсен вăй-хăватне çирĕп шаннă. Амулет- 
сем, инкек-синкекрен сыхланисĕр пуçне, çынсен вăй-хă- 
ватне ÿстерме пулăшаççĕ, тесе ĕненнĕ. Сăмахран, тискер 
кайăксен шăммисем, шăлĕсем этеме вăй параççĕ, вĕçен 
кайăксен çуначĕсем çивĕчрех курма пулăшаççĕ имĕш. 
Каярахпа çынсем хăйсем пуç çапнă турăсен сăнĕсене, 
кĕлеткисене, амулет вырăнне хурса, çакса, чиксе çÿреме 
пуçланă. Сăмахран, Христос тĕнне ĕненекенсемшĕн ту- 
рăшсем, хĕрессем хăйне евĕр амулетсем шутланаççĕ. Çак 
япаласенче нимĕнле вăй-хăват та çук пулин те, тĕне ĕне- 
некенсем вĕсен пулăшăвне шанаççĕ, хăйсемпе пĕрле çак- 
са çÿреççĕ.

Авалхи ăру обществин малтанхи тапхăрĕнче тухатни- 
пе, ăрăмçăланнипе, сипленипе çех тăранса пурăнакан 
çынсем пулман. Йăх-ăру стройĕ арканса классем çине 
çийленме тытăннă тапхăрта вара тĕн-тĕшмĕшле йăла- 
йĕркесене тăвассине хăйсен аллине çавăрса илнĕ çын- 
сем —  тухатмăшсем, юмăçсем, ăрăмçăсем, вĕрÿçĕсем, 
шамансем, ытти çынсене хăратса, улталаса пусмăрлама 
тытăннă. Хăйсен авторитетне ÿстерес тĕллевпе вĕсем



ытти çынсенчен урăхларах тумланса çÿренĕ, хăйсен 
асамлă вăй-хăвачĕпе мухтаннă, тухатнă-сипленĕ чухне 
тĕрлĕрен вĕрÿ-суру чĕлхисемпе усă курнă, çынсем умĕн- 
че «тĕлĕнмелле» япаласем туса кăтартса чееленнĕ. Пат- 
шалăх тĕнĕсем (Христос, Магомет тата ытти тĕпсем) 
йĕрке^еясе сарăлма тытăннă хыççăн çĕнĕ тĕн пуçлăхĕсем 
тухатмăш-ăрăмçăсене хирĕç вирлĕ кĕрешÿ пуçласа янă. 
Сăмахран, Европăра чиркÿпе патша влаçĕ пиишер-пин- 
шер çынсене, час-часах ним айăпсăрах, «тухатнишĕн», 
«усал-тĕселсемпе çыхланса пурăннишĕн» çакса, çунтар- 
са вĕлернĕ. Тухатнине, ăрăмçăланнине хирĕç кĕрешсе 
ним айăпсăр çынсене пиншерĕн тĕп тунă Христос тĕнĕн 
чиркĕвĕ хăйĕн верентĕвĕпе, йăли-йĕркисемпе асамлă вăй- 
сем пуррине ĕнентерме тăрăшать, хăй те сахал мар 
тухатса, ăрăмçăланса аппаланать. Католиксен чиркĕвĕ- 
сенче, сăмахран, хăйĕн тăшманне тĕп тума ĕмĕтленекен 
ЫЙтнипе пупсем Секарий светтуй ячĕпе кĕлĕ ирттереççĕ. 
Ку светтуй вара, авалхи обществăри тухатмăшсем пекех, 
тăшмана тĕп тума пултарать имĕш. Е тата православи 
тĕнĕн пупĕсем сахал-им тухатса ăрăмçăланаççĕ? Свет- 
туйсен ÿчесем çĕрмеççĕ, вĕсем хăйсен «хăвачĕпе» чир- 
чĕрсенчен сыватаççĕ тесе вĕрентни—  маги вăй-хăватне 
ĕненни çинчен калакан тĕслĕх мар-и вара? Хăма татки- 
сем çине ÿкернĕ турăсен, светтуйсен сăнĕсене пуç çапма, 
вĕсен умĕнче кĕл тума вĕрентни, хистени те авалхи ма- 
гилле йăла-йĕркесенчен нимĕнпе те уйрăлса тăмасть. 
Хальхи православи, католик чиркĕвĕсенчи пупсем «хă- 
ватлă» турăсенчен тăшмана çĕнтерме пулăшу ыйтса мо- 
лебенсем ирттерни те авалхи обществăри çынсен вăрçă 
пулас умĕн, тăшмана çĕнтерме ĕмĕтленнĕ шухăшпа туса 
ирттернĕ тĕн-тĕшмĕшле, магилле йăли-йĕркисенчен са- 
хал уйрăлса тăрать, тĕрĕссипе вĕсем авалхи машлле 
йăла-йĕркесенчен пулса кайнă та ĕнтĕ.

АВАЛХИ ÇЫНСЕМ ЛЕШ ТЕНЧЕРИ ПУРНАÇ 
ÇИНЧЕН МЕНЛЕ ШУХАШЛАНА

Вилĕме çĕнтересси çинчен çынсем ĕлĕк-авалах сахал 
мар шухăшланă, ĕмĕтленнĕ. Пур халăхсен юмах-халапĕ- 
сенче, сăвви-юррисенче, легендисенче вилĕме çĕнтерсе 
çиеле тухас шухăш-ĕмĕт нумай вырăн йышăнать. Юмах- 
сĕнчи паттăрсем хăйсен ăсĕ-тăнĕпе чеелĕхне пула вилĕм 
хуçисене хăйсене —  чун иллисене, эсрелсене —  тĕп тăваç- 
çĕ, тупăка хупса юхан шывсене, тинĕссене путараççĕ,



пурнăç паракан чĕрĕ шывпа, асамлă улма-çырласемпе 
усă курса вилĕмрен хăтăлса юлаççĕ. Авалхи çыннăн фан- 
тазийĕ— унăн чăн пурнăçра тăвас ĕç çинчен ĕмĕтленнĕ 
шухăшĕ,—  тенĕ А. М. Горький.

Пур чĕрĕ чунăн та, этемĕн те, ÿсен-тăранăн та кунĕ- 
çулĕ хăй вăхăтĕнче татăлать. Авалхи грексен драматургĕ 
Софокл çапла çырнă: «Çынран вăйли никам та çук, вăл 
тинĕссем урлă ишсе каçать, çĕре чавса сирпĕтет, чĕрчун- 
сене хăйне пăхăнтарать, шăрăхран, сивĕрен, çумăртан 
хÿтĕленет, вăл пурне хирĕç кĕрешме те мелсем пĕлет, пĕр 
вилĕмрен çех хăтăлса юлаймасть». Пурнăçпа вилĕм ый- 
тăвĕ çине пур халăхсен ăс-шухăшлăхĕ уççăн та хăюллăн: 
«•Эчелтен хăтăлма çук!» —  тесе хуравлать.

Мĕнле сăлтавсемпе çыхăнтарнă, ăнлантарнă-ха авал- 
хи халăхсем çынсем вилнине? Хăйĕн ÿт-пĕвĕн тытăмне, 
ĕçне тĕрĕс ăнланма пĕлÿлĕх çителĕксĕррине пула, авалхи 
çын ку ыйту пирки те тĕшмĕшле шухăшланă.

Пур халăхсем те этем ÿт-пĕвĕнче ăна пурнăç вăй- 
хăвачĕ парса тăракан хăйне евĕр çăл куç —  чун —  пур 
тесе ĕненнĕ. Пĕрисен шухăшĕпе чун чĕрере вырнаçнă, 
теприсем ăна ÿпке-пĕверте тенĕ, хăшĕсем вара чуна юнпа 
çыхăнтарнă. Чылай халăхсем, вăл шутра славянсем те, 
чуна сывланипе пĕрлештернĕ. Вырăс чĕлхинчи «чун» —  
«душа» —  сăмах «сывлас» —  «дышать», «дыхание» —  сă- 
махран пулса кайнă. Тĕрĕк халăхĕсен чĕлхисене тĕпче- 
кенсем каланă тăрăх, «чун» сăмах «юн» тенине пĕлтерет. 
Авалхи çынсем мĕншĕн çавăн пек шухăшлани паллă. 
Вĕсем çын сывлама пăрахнă хыççăн е аманса юн юхтар- 
нă хыççăн вилсе кайнине курнă, пĕлнĕ. Апла пулсассăн, 
тесе шухăшланă вĕсем, этем хăйне пурнăç парса тăракан 
чуна çухагсан -  «чун тухсассăн» —  вилет.

Чун этем ÿт-пĕвĕнчен мĕншĕн уйрăлнине тĕрлĕрен 
ăнлантарнă. Пуринчен ытла унăн сăлтавне тăшман ту- 
хатнипе, пăснипе, ăрăмçăланнипе çыхăнтарнă. Çын вил- 
сессĕн, ăна «тухатса вĕлернĕ» тăшмана тавăрас йăла 
чылай халăхсем хушшинче упранни çинчен эпир маларах 
çырса кăтартнăччĕ.

 ̂ Авалхи халăхсем вилнĕ çыннăн, унăн чунĕн малаш- 
лăхĕ çинчен мĕнле шухăшланине пĕлме, тавçăрса илме 
хальхи «примитивлă», хуçалăх аталанăвĕ тĕлĕшĕнчен кая 
юлнă халăхсен тĕн-тĕшмĕшле йăли-йĕркисем пулăшаççĕ. 
Сăмахран, Малаккă çурутравĕ çинче пурăнакан туземец- 
сем, хăйсен йăх-ăрăвĕнче çын вилсессĕн, вăл выртакан 
хÿшĕре кăштах апат-çимĕç хăвараççĕ те хăйсем ялĕпех



çĕнĕ вырăна куçса каяççĕ. Вутлă Çĕр утравĕ çинче пурă- 
накансем вилнĕ çын пурăннă хÿшĕне çунтарса яраççĕ, 
унăн ятне калаçура нихçан та асăнмаççĕ, хăйсем урăх 
вырăна тухса тараççĕ. Хĕвелтухăç Боливирй индеецсем 
хăйсен юлташĕ-тăванĕ вилсессĕнех вăрмана тарса пыта- 
наççĕ. Кăнтăр Африкăри готтентотсем вилнĕ çынна кил- 
çуртран илсе тухма ятарласа çĕнĕ алăк каснă, кайран 
вара вăл вырăна каллех тÿрлетсе-сапласа лартнă.

Тĕне кĕмен чăвашсем вилĕ тăприсем çине юпасем лартнă. Вилнĕ 
çун хĕрарăм пулнă пулсан, унăн юпи çине «сурпан çакки» ÿкерчĕкне 
кăсса эрешленĕ. Вилнĕ çынна пытарнă хыççăн е ваттисенĕ чÿкленĕ 
хыççăн апат-çимĕç юлашкисене, савăт-саписене çăва çине вилнисем 

валли хурса хăвариă.

Авалрах тĕне кĕмен чăвашсем вилнĕ çынна тумлан- 
тарнă чух тÿммисене, йĕм, çăпата кантрисене яланах 
«вйлĕ тĕвĕ» тÿлесе çыхнă. Вилнĕ çынна кил-çуртран илсе 
тухнă чухне тупăкне кăшт суллантарса виçĕ хутчен алăк 
янахĕсене перĕнтернĕ, «çурта урăх вилĕ ан кÿрт» е «ача- 
сене ан хăрат, хурăнташсемпе тăвансене аи хăрат, хăвăн 
килне-çуртна хаяр ан сун», тенĕ. Тупăка хапхаран илсе 
тухсанах, ун хыçĕнчен кăмакара хĕртнĕ чул е çунакан 
çĕтĕк-çурăк кăларса ывăтнă. Вилене çăва çине илсе кай- 
нă чух унăн тупăкĕ çинче темиçе çын ларса пынă, лашине 
хытă хăваланине пула вилене ăсатма каякансем хыçал> 
тан чупса пынă. Вилнĕ çынна çĕклесе кайнă наçилкке* 
сене, тупăк тунă чухне тухнă турпасĕсене те çăва çывă-



хĕнчи «вилĕ. варне» пăрахса. хăварнă. Вилене, пытарнă 
хыççăн вил тăпри умĕнче вут чĕртсе шăтăк йĕри-тавра 
виçĕ. хут çаврăннă та: «Эпир сана асăнах тăрар, эсĕ пире 
ан асăн»,—  тесе, тгĕр çаврăнса пăхмасăр килелле утнă, 
Каялла çаврăнса пăхаканни çулталăкчен хăй вилет, тесе 
хăратнă. Киле çитсен, вилкĕ çынна' пытарма кайнисем 
пурте пичĕ-куçĕсене çуса таснтнă', хăш-пĕр ялсенче вĕçем 
тÿрех ятарласа хутса пултарнă мунчана çăвăнма кайнă. 
Киле юлниеенчен пĕри çăва -çинчен таврăннă çынсене 
хирĕç тухса: «Аçта кайрăр?» —  тесе ыйтнă, лешсем: 
«Харам ĕçе кайрăмăр»,—  тенĕ. Вилнĕ çынна асăнса çинĕ 
хыççăн килĕсене саланнă чух: «Хуйхăр харам пултăр»,—  
тесе тухса кайнă. Авал чăвашсем «вăл-çав вилнĕ» тесе 
калама та хăранă, ун вырăнне: «Тăвар сутма кайнă»,—  
тенĕ.

Чылай халăхсен çын вилнĕ хыççăн урăх тумтир тăхă- 
нас, вăхăтлăха сăн-сăпата тĕрлĕрен мелсемпе улăштарас 
йăла-йĕркесем пур. Тăван йăх-ăрура кам та пулин вил- 
сессĕн, австралиецсем хăйсен ÿчĕсене шурă тăмпа сăр- 
лаççĕ, папуассем пичĕсене сăрăпа хуратаççĕ, индеецсем 
çÿçĕсене касаççĕ, тĕрлĕрен маскăсем тăхăнаççĕ.

Асăннă йăла-йĕркесем пурте (çавнашкал йăла-йĕрке- 
сем татах та нумай) сывă çынсем вилесенчен хăрани- 
не, вĕсенчен тĕрлĕрен май-мелсемпе сыхланма, хăйсен 
çумне виле çыхланса сиен кÿрессинчен хăтăлма тăрăш- 
нине пĕлтереççĕ.

Авалхи çынсен пурнăçне, культурине, йăли-йĕркисене 
пĕлес тĕллевпе археологсем вĕсем тахçан-тахçан пурăннă 
ял-хуласене, вилнисене пытарнă вырăнсене тĕпчеççĕ. 
Авалхи вил тăприсене тĕпченĕ чух археологсем вилнĕ 
çынпа юнашар тĕрлĕрен савăт-сапа, тискер кайăксен, 
килти выльăх-чĕрлĕхсен шăммисене, чулран, металран 
тунă ĕç-вăрçă хатĕрĕсене -  сăнă, пуртă, çĕçĕ, çурла тата 
ытти çавăн пек япаласем —  тупаççĕ. Вилесене пытарнă 
чух вĕсемпе юнашар апат-çимĕç, ĕç хатĕрĕсем, тĕрлĕрен 
парнесем хурса хăварни çынсем «леш тĕнчере» те çĕр 
çинчи пекех пурăнаççĕ —  ĕçлеççĕ, çиеççĕ, тăшмансемпе 
кĕрешеççĕ —  тесе ĕненнине пĕлтерет. Вилесене тивĕçлипе 
тирпейлесе пытармасан, апат-çимĕç парса хăвармасан, 
вĕсем, чунĕсем выçăхнипе дптраса, çĕр айĕнчен тухаççĕ- 
мĕнте тăванĕсене инкек-синкек кăтартма пултараççĕ-мĕн!

Леш тĕнчери пурнăçа вара кашни халăх хăйне евĕр, 
' ăйçен çĕр çинчи пурнăçне кура, сăнланă. Кăнтăр Афри- 
кăри бушменсем, çăмахран, леш .тĕнчере те ăщă çанталăк



тăрать, унти вăрмансенче те кайăк-кĕшĕксем туллиех, те- 
се ĕненнĕ. Çĕнĕ Зеландири туземецсем— маорисен-шухă- 
шĕпе, вилнĕ çынсен чунĕсем, йывăç вуллисем тăрăх анса, 
леш тĕнчене —  хăйăр çыранлă шыв хĕррине тухаççĕ, кун- 
та вара вĕсене пĕр ватă старик кĕтсе илсе кимĕпе шыв 
урлă тепĕр çырана каçарать, унта вĕсен вилнĕ тăванĕ- 
сем пурăнакан ял вырнаçнă имĕш.

Сунар ĕçĕпе пурăнакан халăхсен тĕн-тĕшмĕшле шу* 
хăшĕпе, вилнĕ çынсем леш тĕнчере те тискер кайăк- 
кĕшĕксене тытма çÿреççĕ; юхан шыв, тинĕс хĕрринче 
пурăнакан йăх-ăрусен, халăхсен вилнĕ çыннисем, пал- 
лах, пулă тытса пурăнаççĕ.

Пирĕн эрăччен 2— 3 пин çул каялла Чăваш çĕршывĕнче пурăннă йăх- 
ăрусем (историре вĕсене «Апаш культурин йăх-ăрăвĕсем» тесе ят 
панă) вилнĕ çынсене пытарнă хыççăн вăл вырăна юпасем лартса 
çавăрнă, вут-кăвайт чĕртсе, ун çине чÿк апачĕсене пăрахса çунтарнă. 
Ку ÿкерчĕк хальхи Ш упашкар районĕнчи Пикшик ялĕ çывăхĕнчи 
ав^лхи масар мĕнле пулнине кăтартать. Н. Я. Мерперт археолог,

реконструкцийĕ.

Авалхи çынсене уйрăмах сарăмсăр вилĕмпе вилнĕ 
çынсем хăратнă. Сăмахран, шывра путнă пулăçсене, вăр- 
манта тискер кайăксем туртса çурнă сунарçăсене тата 
ытти çавнашкал вилесене яланхи йăла-йĕркесемпе пы- 
тарма май çуккине пула, вĕсеи чунĕсем канăç тупмасăр 
çĕр çинче иртĕхсе çÿреççĕ, сывă çынсене чăрмав, инкек-



синкек кÿрсе асаплантараççĕ тесе шухăшланă. Чылай 
халăхсеи мифологийĕсенче шыври, вăрманти усал-тĕсел- 
сем çавнашкал сарăмсăр вилнĕ çынсен чунĕсенчен пулса 
кайнă тесе калакан произведенисем тĕл пулма пулать.

Вилнĕ çынсене, пытарнă чухне апат-çимĕç хурса хă- 
варнисĕр пуçне, кайран та тĕрлĕрен парнесемпе çырлах- 
тармалла пулнă, унсăрăн вĕсем хăйсен тăванĕсене çиленсе 
хĕн-асап кăтартма пултараççĕ, тесе ĕненнĕ. Çавнашкал 
шухăшсене пула ĕнтĕ вилнĕ çынсене —  ваттисене —  чÿк- 
лес йăла-йĕркесем пуçланса кайнă. Вилнĕ çынсене, уйрă- 
мах йăх-ăрури ватă çынсене, лайăх чÿклесе çырлахтар- 
сан, вĕсем хăйсен тăванĕсене хуçалăх ĕçĕсенче, çемье 
пурнăçĕнче пулăшу, ырлăх-телей пÿрме пултараççĕ имĕш.

Авалхи йăх-ăру обществинче уйрăм харпăрлăхпа пу- 
рăнма тытăниччен çынсем хушшинче пуянсемпе чухăнсем 
пулман-ха, вĕсем пурте пĕрешкел условисенче пурăннă. 
Çавăнпа та вĕсем леш тĕнчери пурнăç çинчен те çавнаш- 
калах шухăшланă: вилнĕ çынсен унти шăпи пурин те 
пĕр евĕрлех пулнă имĕш.

Авалхи обществă классем çине сийленме тытăнсанах, 
вилиĕ çынсене пытарас йăла-йĕркесем те, леш тĕнчери 
пурнăç çинчен калакан сăнсем, шухăшсем те улшăнма 
тытăнаççĕ. Пуç пулса тăракан классемпе вĕсен пусмăрне- 
чуралăхне тÿсекеннисем хăйсен тăванĕсене мĕнле йăла- 
йĕркесемпе пытарни хушшинче питех те пысăк уйрăмлăх 
пуçланса каять- Пусмăрти халăх ĕçлесе тунă пуянлăхпа 
киленсе, иртĕхсе пурăнма хăнăхнă чура хуçисем, мул 
этеммисем леш тĕнчере те ырă курса пурăнма ĕмĕтленнĕ. 
Çавăнпа пуян çынсем, пуçлăхсем вилсессĕн, вĕсемпе пĕр- 
ле виле шăтăкне, хаклă япаласем-парнесем, тутлă апат- 
çимĕçсем хурса хăварнисĕр пуçне, вĕсен юратнă арăмĕ- 
сене тата тарçи-чурисене те вĕлерсе чикнĕ. Тарçă-чурасен 
леш тĕнчере те хăйсен хуçисемшĕн ĕçлесе тертленмелле 
пулнă. Пуян çын вилнĕ хыççăн, вăл леш тĕнчере те ырă 
курса тутлăхра пурăнтăр тесе, унăн тăванĕсем чаплă 
чÿксем туса ирттернĕ, ăна темĕн чухлĕ выльăх-чĕрлĕх 
пусса, тутлă апат-çимĕçсем парнелесе çырлахтарнă. 
Авалхи халăхсем хăйсен пуçлăхĕсене, пуян çынсене пы- 
тарни çинчеи историксем нумай-нумай тĕслĕхсем илсе 
кăтартаççĕ.

Пирĕн эрăчченхи V ĕмĕрте пурăннă авалхи грексен 
историкĕ Геродот çырса кăтартнă тăрăх, скифсем (вĕсем 
Хура тинĕспе Алтай хушшинчи çеçен хирсенче^ куçса 
çÿренĕ) хăйсен пуçлăхĕсене пытарнă чухне пысăк чÿк-



сем туса ирттернĕ. Пуçлăха пытарнă кун вĕсем унăн 
темиçе арăмĕсенчен пĕрне тата тарçи-чурисене вĕлернĕ 
те хуçипе пĕрле пĕр виле шăтăкне вырттарнă. Пуçлăхпа 
юнашар унăн хĕçĕсене, ытти вăрçă хатĕрĕсене, ылттăн- 
кĕмĕлрен тунă хаклă япалисене хунă, вара вил тăприне 
тем çÿлĕш купаласа курган туса хăварнă. Тепĕр çултан 
скифсем çак вил тăпри— курган патĕнче каллех пысăк 
чÿк туса ирттернĕ, вилнĕ пуçлăха асăнса 50 çынна— унăн 
чи çывăх тарçисене —  вĕлерсе тата 50 лаша пусса пар- 
нелесе хăварнă.

921— 922 çулсенче Атăл тăрăхĕнчи Пăлхар патшалăх- 
не килсе курнă араб çул çÿревçи Ахмед ибн-Фадлан пăл- 
харсем хушшинче пурăннă руссем вилнĕ çынсене пытар- 
ни çинчен çапла çырса хăварнă: «Чухăн çын вилсен вĕсем 
пĕчĕк кимĕ тăваççĕ те, ăна унта хурса, çунтарса яраççĕ. 
Пуян çын вилсессĕн,... вĕсем кимĕ варрине йывăçран 
хÿшĕ туса лартаççĕ те ăна çиелтен тĕрлĕ йышши хăмач- 
па витсе хураççĕ... Унтан вĕсем кимĕ çине тенкел илсе 
пырса лартрĕç, ун çине çĕвĕллĕ матрас хучĕç, ун çине 
византи парчи, минтерĕсен çийĕ те —  византи парчи... 
Унăн вил тăпри патне пырсан, вĕсем çивитти çинчи тăп- 
рана сирчĕç те, йывăçĕсене илсе пăрахса, виллине чĕрке- 
нĕ кипки-мĕнĕпех йăтса кăларчĕç... Унтан вĕсем ăна 
шăлавар, гетры, атă, курткă, парчаран çĕленĕ ылттăн 
тÿмеллĕ сăхман, пуçĕ çине парчапа сăсар çĕлĕкĕ тăхăн- 
тартрĕç те кимĕ çине йăтса килчĕç...» Малалла Ибн- 
Фадлан çак вилнĕ пуян умне тĕрлĕрен апат;çимĕç, икĕ 
лаша, икĕ ĕне, чăх-автан пусса хурса пани çинчен, унтан 
пĕр хĕре вĕлерсе унпа юнашар вырттарнă хыççăн карап- 
тупăка çунтарса яни çинчен çырса кăтартать.

Пуçлăхсем, патшасем вилсессĕн, вĕсен арăмĕсене, 
тарçи-чурисене вĕлерсе хуçисемпе пĕрле пытарас йăла 
нумай халăхсем хушшинче X IX  ĕмĕре çитичченех упран- 
нă пулнă. 1860 çулта Африкăри Дагомея патшалăхĕнче 
Гуэнцо король вилсессĕн, унăн ывăлĕ хушнипе, 1000 çын- 
на вĕлерсе корольпа пĕрле пытарнă. 1870 çулта Брази- 
лире Марава принц вилсессĕн, унăн 47 арăмне чĕрĕллех 
çунтарса янă.

Çакнашкал тĕслĕхсем Африкăри, Азири халăхсен 
пурнăçĕнче сахал мар пулнă. Ахальтен мар ĕнтĕ архео- 
логсем авалхи çăва-кургансене тĕпченĕ чух пĕр виле 
шăтăкĕнчех çĕршер виле тупаççĕ.

Чухăнсем вара хăйсен тăванĕ вилсессĕн, паллах, ăна 
пуян çынсене леш тĕнчене чаплă ăсатнă пек ăсатса пы-



тарма пултарайман. Апла пулсан, мĕнле пурнăçпа пурăн- 
ма пултарнă-ха «леш тĕнчере» чухăнсем, чурасем? Авал- 
хи тĕн-тĕшмĕшле шухăшсем кун пирки уççăнах çапла 
каланă: пуянсем леш тĕнчере те пуян, чухăнсен шăпи 
вара каллех çĕр çинчи пекех —  вĕсем валли ырлăх-тут- 
лăх пурнăç алăкĕ хупă. Чылай халăхсем патшасем вилнĕ 
хыççăн турă пулса тăраççĕ, чухăнсçн чунĕсем леш тĕн- 
чере те асапланаççĕ, е пĕтĕмпех пĕтсе лараççĕ, е вĕсен- 
чен тĕрлĕрен чĕрчунсем пулса каяççĕ, тесе ĕненнĕ.

Авалхи обшествă классем çине сийленесси вăйланса 
пынăçемĕн леш тĕнчери пурнăçа ĕненесси пушшех ÿссе 
каять. Çакăн сăлтавĕ —  ĕç çыннисем клас пусмăрлăхĕн- 
че асапланни, вĕсем эксплуататорла классене çĕнтерсе 
тĕп тăвассине шанманни. Хăйсен пусмăрçисене çĕнтерсе, 
кунтах, çĕр çинчех, телейлĕ пурнăç тăвасса ĕненми, шан- 
ми пулнă ĕç çыннисем хăйсен асаплă-тертлĕ пурнăçĕшĕн 
леш тĕнчере телейлĕ, сăваплă пурăнасса ĕмĕтленме 
тытăннă.

«Дикарьсем çутçанталăкпа кĕрешес тĕлĕшпе вăйсăр 
пулнă пирки турăсене, усалсене, тĕлĕнмелле вăйсене 
тата ыт. те ĕненнĕ пекех, эксплуатаци тÿсекен классем 
те, эксплуататорла классемпе кĕрешес тĕлĕшпе вăйсăр 
пулнă пирки, леш тĕнчере сăваплă пурнăç пуласса ĕне- 
неççĕ. Кам ĕмĕр тăршшĕпех ĕçлесе, нуша курса пурă- 
нать, тĕн ăна, пĕлĕт çинче сăвап пулассипе йăпатса, çĕр 
çинче йăваш, тÿсĕмлĕ пулма вĕрентет». (В. И. Л е н и н. 
Соч., 10 т., 65 стр.).

В. И. Ленинăн «Социализм тата тĕн» ятлă статйинчи 
çак сăмахĕсем ĕç çыннисем мĕншĕн леш тĕнчери сăваплă 
пурнăçа, пĕлĕт çинчи ырлăха ĕмĕтленнине уççăн та тĕп- 
лĕн ăнлантарса параççĕ.

Еç çыннисем леш тĕнчери сăваплă пурнăçа ĕмĕтлен- 
нĕ, ĕненнĕ тĕн-тĕшмĕшле шухăш —  питех те сиенлĕ, 
реакциллĕ шухăш. Вăл —  ĕç халăхне хăйĕн ирĕклĕхĕшĕн 
кĕрешме чăрмантаракан хăватлă вăйсенчен пĕри. Çа- 
вăнпа та ĕнтĕ çак шухăшпа патшалăх тĕнĕсем— иудаизм,' 
Христос, Магомет тĕн вĕрентĕвĕсем —  çăтмахпа тамăк 
çинчен вĕрентес ĕçре анлăн усă кураççĕ, ĕç çыннисен 
ăс-тăнне наркăмăш ăшне путараççĕ.

АВАЛХИ ТЕН ЕНЕНЕВЕСЕНЧЕ ÇЕР МЕНЛЕ 
САНЛАННА

Атăл тăрăхĕнчи халăхсем хушшинче чăвашсем ĕлĕк- 
авалран çĕр ĕçĕпе пурăнакан халăх шутланаççĕ. Нумай



ĕмĕрсем хушши çĕр ĕçĕпе ĕçлесе, чăваш хресченĕсем ку 
тĕлĕшрен чылаях пуян сăнавсем пуçтарнă, тырă-пулă 
туса илес ĕçĕн техникине аталантарса пынă. Хăйĕн ĕç- 
хĕлĕн вăйне шанмасăр, яланах турă пÿрнине çех ĕненсе, 
тĕрлĕрен чÿк-уявсем ирттернинчен пулăшу кĕтсе пурăн- 
нă пулсассăн, халăх пĕр-ик çулталăк хушшинчех вилсе 
пĕтнĕ пулĕччĕ. Чăн та, тĕн-тĕшмĕше ĕненекен хресчен- 
сем турăсемпе ытти тĕрлĕрен асамлă вăйсене хисеп- 
лесе, пуç çапса, вĕсенчен тархасласа пулăшу ыйтса 
вăхăтран вăхăта авалхи йăлапа чÿк-уяв туса ирттернĕ. 
Çавнашкал чÿк туса ирттерме уйрăмах вĕсене çутçан- 
талăк хăруШлăхĕсем —  çурхи, кĕрхи вăхăтсăр сивĕ- 
сем, пăр çапса кайни, чылай вăхăт çумăр çуманни тата 
ытти тĕрлĕрен инкек-синкексем —  хистенĕ. Кĕскен кала- 
сан, тĕн-тĕшмĕшпе унăн уявĕсем-чÿкĕсем пуçланса кай- 
нин сăлтавĕсем пĕрре: вăл —  çынсем таврари çутçанта- 
лăка тĕрĕс ăнланеа илейменни, çутçанталăк вăйĕсене 
хирĕç кĕрешсе вĕсене пăхăнтарма пултарайманни.

Чи авалхи çынсен тĕнĕ, марксизм вĕрентĕвĕ тăрăх, 
çутçанталăкпа унăн вăй-хăвачĕсемпе çыхăннă. Çутçан- 
талăкри япаласен тупсăмне пĕлме пĕлÿ-ăслăлăх çителĕк- 
сĕр пулнă пирки авалхи обществăри çынсем хăйсен 
таврашĕнчи япаласене хăватлă асамлă вăйсем вырăнне 
хунă. Çав вăйсене çырлахтарас, хăйсене май çавăрас, 
хаяр вăйсенчен сыхланас тĕллевпе çынсем тĕрлĕрен пар- 
несем парса йăпăлтатнă, тухатнă, сăмахпа ырланă. Çап- 
ла майĕпенех тĕн-тĕшмĕшри чÿклес, кĕл тăвас, пуç çа- 
пас, тухатас, ăрăмçăланас тата ытти çавнашкал магилле 
йăла-йĕркесем пуçланса аталанса кайнă.

Авалхи чăвашсем хăйсен тĕн ĕненĕвĕсенче, çĕр ĕçĕпе 
пурăннă пур халăхсем пекех, çутçанталăкри япаласен- 
чен пуринчен ытларах çĕрпе пĕлĕте чысланă. Чăвашсем 
çĕре чĕрĕ чунлă, асамлă, пурне те тума пултаракан вăй 
тесе шухăшланă. Авалхи тĕн ĕненĕвĕсенче çĕр яланах 
аслă Анне-хĕрарăм пек сăнланнă, çынсем вара хăйсене 
\-нăн ачисеМ вырăнне хунă. «Çĕрĕн кăкри перекетлĕ, 
пирĕн пысăк анне —  çĕр, пире çав тăрантарса усрать»,—  
тенĕ ваттисем. Тĕне кĕмен чăвашсен кĕл сăмахĕсенче 
час-часах «çĕр пичĕ», «çĕр кăкри», «çĕр пĕвĕ», «çĕр 
пакарти» тата ытти çавнашкал сăмахсене асăннине тĕл 
пулатпăр. Авалхи çынсем ĕненнĕ тăрăх, çĕр хăйĕн çине 
йывăрлăх ытлашшипех тиеннĕ пирки ассăн сывласа илсе 
хуйхăрать, хăш-пĕр чухне çĕр сывлăш çавăрса илеймест 
те çурăлса каять, хăйĕн çинчи пур ăпăр-тапăра çăтса



ярать. Çĕрĕн çак асамЛă вăй-хăватне ĕненнине пула 
ĕнтĕ çынсем хăйсен тăшманне вăрçнă чухне «сана çĕр 
çăттăр», «çич çĕр тĕпне анса кай» тесе ылханнă. пĕр- 
пĕринпе тавлашнă чух хăйсен сăмахĕсен тĕрĕслĕхне ĕнен- 
терес тесе е тупа тунă чух çĕçĕ-хĕç вĕçĕнчен çĕр çинĕ. 
Суя сăмах калакан ултавçăна вара çĕр часах хăйĕн 
патне туртса илнĕ пулать.

Çĕр хăйĕн вăй-хăватне этеме усăллă ÿсен-тăрансем 
ÿстернипе те кăтартать. Елĕк-авал чăвашсем çĕре пĕтĕм 
çутçанталăка çуратнă ама турă тесе хисепленĕ. «Эй, 
пĕтĕм тĕнчене çуратнă ама! Санран пулни пурте усăллă, 
пурте аван, çавăнпа сана эпир яланах тивĕçлипе чÿк- 
летпĕр!» —  тесе кĕл тунă хресченсем чÿк-уяв вăхăтĕнче.

Авалтан сыхланса юлнă чăваш юррисем те тыр-пул 
ÿссе çитĕнессине çĕр вăй-хăвачĕпе çыхăнтараççĕ. Тĕс- 
лĕхшĕн эпир кунта çавнашкал юрăсенчен пĕрне çеç илсе 
кăтартатпăр: «Çеçен хир варринче ылттăн юпа, ылттăн 
юпа тăрринчечипер куккук, авăтсассăн, ылттăн юпа чĕтĕ- 
рет; ылттăн юпа чĕтĕресен, хураçĕр кăккăри чĕтĕрет, хура 
çĕр кăккăри чĕтĕресен, хирти тырă-пулă хумханать, хир- 
ти тырă-пулă хумхансассăн, хура халăх чунĕ савăнать».

Мифологи материалĕсем авалхи халăхсем çĕр —  
хăватлă анне —  ÿсен-тăранпа чĕрчун тĕнчине çеç мар, 
этеме те çуратнă, ăна вăй-хăват парса тăнă, тесе шухăш- 
лани çинчен калаçсĕ. Сăмахран, грексен мифологийĕ 
пирвайхи çынсене Гейă ятлă хăватлă турă— çĕр— çуратнă, 
тет. Вăлах тинĕс туррипе Посейдоипа пĕрлешнĕ хыççăн 
Антей ятлă улăпа çуратса панă. Антея никам та çĕн- 
тепме пултарайман, мĕншĕн тесен вăл пĕрмаях çĕре —  
хăйĕн амăшне —  сĕртĕнсе çĕнĕ вăй-хăват илсе тăнă. 
Геракл ятлă паттăр çеç ăна, сĕртен туртса уйăрса, сыз- 
л ă ш п а  сĕнтерме пултарнă имĕш.

Чăвашсен авалхи тĕн шухăшĕсенче те çын çуралса 
ÿссе çитĕнесси çĕр вăй-хăватĕнчен килет тени палăрать. 
Ача çуралсанах, çĕр йышĕсене асăнса ирттернĕ чÿкре чă- 
вашсем акă çапла кĕл тунă: «Çĕр ашшĕ, çĕр амăш, ача- 
на ан сăхлан, ан ăмсан, ÿсме ирĕк пар, хăмла пек хă- 
парт, çулçă пек ярпайт». Ентĕ, паллах, чăващ ку 
кĕлĕре çĕр йышĕсенчен хăйĕн ачине аван, чипер 
сывлăхлă ÿстерсе çитĕнтерме пулăшма тархаслать. 
Этем кун-çулне сĕр вăй-хăвачĕпе çыхăнтарнине ытти 
тĕшмĕшле йăла-йĕркесенче те купма пулать. Ку енчен 
уйрăмахччăвашсен «тĕп сак айĕнче пăт чÿклени» инте- 
рсслĕ. Ку чÿке чăваш хăйĕн ывăлне салтака илсе каяс-



ран çалса хăварас шухăшпа вăрттан, çын куç умне ку- 
рăнмалла мар вырăнта —  тĕп сак айĕнче туса ирттернĕ. 
Çак чÿк вăхăтĕнче вăл, çĕр вăй-хăвачĕсене асăнса, акă 
мĕн ыйтать: «Ана (рекрута.—  П. Д .) улпутсем умне
кĕртсен (приемрн чиновниксен умĕнче.—  П. Д .), çĕр 
амăшĕ, унăн ÿтне-тирне, сăнне ху пек хуратса пăрах». 
Çак чÿк вăхăтĕнчи кĕлĕ сăмахĕсен тепĕр варианчĕ те 
çав майлах: «Çĕр пакарти, эсĕ ăна (рекрута.—  П. Д.) 
ху пек лутралат». Инçе çула тухакан е салтака каякан 
рекрут та çĕрпе тăван амăшĕпе сыв пуллашса уйрăлнă 
пекех уйрăлнă, инçегри çĕрсенчен каялла ырă сывлăхлă 
таврăнма пиллеме ыйтнă. «Эй, çĕр кăкри, пилле!» —  
тесе ыйтнă рекрут тăван ялĕнчен тухса каяс умĕн. Вă- 
лах тата çĕртĕн хăйĕн айăпĕсене каçарма тархасланă: 
«Каçар, пĕвĕм, чĕрĕ çĕр аннем, пирĕн чуна кайма инçе, 
çĕклеме йывăр».

Çавнашкал тĕн ĕненĕвĕсем çĕр ĕçĕпе пурăнакан ытти 
халăхсем хушшинче те анлăн сарăлнă пулнă. Сăмахран, 
вырăс халăхĕн авалхи тĕнĕнче те çĕре ÿсен-тăран тĕн- 
чине çуратакан хăватлă анне-турă вырăнне хурса хисеп- 
ленĕ. Вырăссем час-часах çĕре «мать-земля сырая», 
«кормилица-земля» тесе чĕнеççĕ.

ÇЕР ЕÇЕПЕ ÇЫХАННА ХЕЛЛЕХИ ТЕН УЯВЕСЕМ.

Çĕрĕн асамлă вăй-хăватне ĕненни пуринчен ытларах 
çĕр ĕçĕпе çыхăнйă чÿк-уяв йăли-йĕркисенче палăрать. 
Чÿк-уяв йăли-йĕркисем авалхи çынсем çутçанталăк вă- 
йĕсене пăхăнса пуç çапнинчен пуçланса кайнă. Елĕк- 
авал çынсем мĕнле те пулсан ĕç тума тытăнас умĕн, вăл 
ăнăçлă вĕçлентĕр тесе, ырă-усал вăйсене парнесем парса 
тивĕçтерме тăрăшнă. Вăхăт иртнĕçемĕн, пурнăç усло- 
висем улшăнса пынă май, çавнашкал кĕл туса пуç çапас 
йăла-йĕркесене хуçалăхри пысăк пĕлтерĕшлĕ кунсенче 
ытларах та чаплăрах туса ирттерме пуçланă. Çĕр ĕçĕпе 
пурăнакансемшĕн, паллах, ака-сухана, тырă акма, выр- 
ма, авăн çапма тытăннă кунсем питех те паллă кунсем 
пулнă. Çак кунсенче вара, ытти нимĕнпех те палăрса 
тăман кунсемпе танлаштарсан, çынсем турăсен хÿтлĕхне 
ытларах шыранă, вĕсен кăмăлне тивĕçтерме тăрăшнă, 
турăсене ыррăн хисеплесе хăналасассăн, вĕсем те хуçа- 
лăхри ĕçсене тирпейлĕн вĕçлеме пулăшĕç, тесе шухăш- 
ланă. Çак хисеплĕ кунсене палăртнă йăла-йĕркесенчен 
тĕн уявĕсем пуçланса кайнă та ĕнтĕ.



Çĕр çинчи пур халăхсеи те тĕн уявĕсене палăртмал- 
ли кунсем яланах тенĕ пек хуçалăхри пысăк пĕлтерĕшлĕ 
кунсемпе çыхăннă. Çавăнпа тĕн уявĕсемпе йăли-йĕрки- 
сен календарĕ хуçалăхри паллă кунсен календарĕпе 
пĕрешкелех. Авалхи тĕн уявĕсене яланах пĕр вăхăтра, 
пĕр кунта туса ирттермен, мĕншĕн тесен хуçалăхри ĕç- 
сене, çанталăк мĕнле тăнине кура, тĕрлĕ вăхăтра пуç- 
лама тивнĕ: хăш çулхине, сăмахран, ака-сухана ир туса 
ирттернĕ, тепĕр çулхине кая юлса тухма тивнĕ.

Хуçалăхри ĕçсемпе çыхăннă тĕн уявĕсемпе йăли-йĕр- 
кисене, çулталăк хушшинчи ял хуçалăх ĕçĕсене шута 
илсе, виçĕ ушкăна пĕрлештерсе пайлама пулать: хĕл- 
лехи, çурхи-çуллахи, кĕрхи уявсем. Хĕллехи тĕн уявĕ- 
сем кун хутшăнма тытăннă вăхăтран (декабрĕн 22-мĕ- 
шĕнчен) пуçланаççĕ. Авалхи халăхсем, çулталăк вăхă- 
чĕсем улшăннин сăлтавне пĕлмен пирки, çак улшăну 
хĕвел-турă çуралнинчен, вилнинчен тата çĕнĕрен чĕрĕлсе 
тăнинчен килет тесе ĕненнĕ. Чăвашсен авалхи тĕнĕнче 
хĕвел-турă вилсе çĕнĕрен хăватлă чĕрĕлсе тăнине ĕнен- 
се пысăк уявсемпе палăртман пулин те, кун хутшăнма 
пуçланипе çыхăннă уяв, йăла-йĕркесем пулнă. Çурхи 
кунсем çывхарнине палăртса хресченсем, çитес çул ака- 
сухаиа чипер ирттерсе, лайăх тырă-пулă туса илме ĕмĕт- 
ленсе, ятарласа «сорхори», «сурăх ури» праçникне уяв- 
ласа ирттернĕ. Елĕк-авалтарах ку праçникĕн ячĕ урăх- 
ларах, «сурăх ырри» ятлă пулнă. Çак уяв вăхăтĕнче 
чăвашсем выльăх-чĕрлĕхе хÿтĕлекен, вĕсене хунама пу- 
лăшакан вăй-хăватсене —  «ырăсене» —  асăнса чÿкленĕ. 
Каярахпа, «ырă» сăмахăн малтанхи пĕлтерĕшне манăçа 
хăварнине пула, уявăн ячĕ «сурăх ырри» вырăнне «су- 
рăх ури» пулса тăнă. Мĕншĕн тесессĕн çамрăксем ку 
уяв каç картари сурăхсен урисене тĕттĕмре тытса хăй- 
сен малашлăхне пĕлме ĕмĕтленнĕ.

Иртнĕ ĕмĕр вĕçнелле «сурхури» праçникне уявланă 
чухне чăваш хресченĕсем унăн авалтан пынă чылай 
йăли-йĕркисене тума пăрахнă. Апла пулин те, сурхури 
праçникĕн йăли-йĕркисенче ку уяв ял хуçалăх— çĕр 
ĕçĕпе таччăн çыхăннине палăртакан тĕслĕхсем сахал 
мар. Сурхури вăхăтĕнче туса ирттернĕ ăрăмăçла-магил- 
ле йăла-йĕркесем ĕç хресченĕсем çитес çул тухăçлă тыр- 
пул туса илессишĕн, выльăх-чĕрлĕхсем лайăх ĕрчетесси- 
шĕн ĕмĕтленнине палăртаççĕ. Хăйсен шухăш-ĕмĕтне вĕ- 
сем тĕрлĕрен магилле мелсемпе пурнăçлама тăрăшнă.

Сурхури кун каçпа çамрăксем, урамăн чăн хĕрринчи



пÿртрен пуçласа, килрен киле кĕрсе çÿренĕ, кашии кил 
хуçи патĕнче тухат-чÿк йăлисене тунă. Пÿрт умне хă- 
парсанах вĕсем тĕпĕртетме, сикме тапратнă. Ку ĕнтĕ 
хуçан пÿртĕнче те çавăн пекех путексем сиккелемелле 
пултăр тесе сĕннине пĕлтернĕ. Пÿрте кĕрсен, кил хуçи- 
сем сурхури ачисене кукăльсемпе, ăшаланă пăрçапа 
хăналанă, лешсем вара: «Сурăх ури, сурăхсем путек 
туччăр, арăмсем ача тăвăччăр, хĕрсем хĕсĕр пулччăр!»—  
тесе суннă, парнеленĕ апат-çимĕçĕсене такмаксемпе ху- 
таçсене пуçтарнă, пăрçине çÿлелле сапса: «Пăрçа
çакăн çÿллĕш пултăр!» —  тенĕ, тухса кайнă чухне вара: 
«Сак тулли ачи-пăчи, урай тулли путекки, пĕр вĕçĕ шыв- 
ра, тепĕр вĕçĕ картара»,—  тесе ыр сунса хăварнă. Пур 
çын патне те кĕрсе пĕтерсен, çамрăксем пĕрле пуçтарăн- 
са пуçтарнă кучченеçсемпе пĕр-пĕрне хăналанă, пăтă 
пĕçерсе çинĕ, купăс-кĕсле каласа юрланă-ташланă, вĕ- 
сем пуçтарăннă кил-çурта пынă ватă çынсене хĕрсем 
сăра ĕçтернĕ. Сурхури праçникĕ вăхăтĕнче ваттисем 
те, çамрăксем те хăйсен çитес çулхи пурнăç кун-çулне 
юмăç ярса пĕлме ĕмĕтленнĕ. Çамрăксене ытларах авла- 
насси, качча каясси интереслентернĕ, ваттисем тыр-пул 
мĕнле пулассине пĕлме ĕмĕтленнĕ. Каччăсемпе хĕрсем 
тĕттĕм çĕрте с\рăх ури тытнă. Шурă сурăх тытсан, мă- 
шăрĕ сарă пу,')ать, сурăхĕ хура пулсан, мăшăрĕ те хура 
пулать, тесе ĕненнĕ. Ампар умне кайса унтан мĕнле 
сасă илтĕнессине кĕтнĕ: тырă юхнине илтекен — 1 пуян 
çĕре качча каять, кушак кайăк кăштăртатнине илте- 
кен —  чухăна качча каять, тенĕ. Çавнашкал юмăç ярса, 
малашлăха пĕлмелли мелсем нумай пулнă,

Юмăç пăхнă чухне тĕшмĕш хресченсем ытларах ял 
хуçалăх ĕç хатĕрĕсемпе усă курнă: пуслăх тăратса йă- 
вантарнă, пуçа пăтавкка тăхăнса уçă хапхаран тухнă, 
йĕтем çине выртса итленĕ, капанран улăма çыртса турт- 
са кăларнă та, пучахне йăваласа, тĕшшине суса пăх- 
нă т. ыт. те.

Чăвашсен кÿршисем —  марисем те кун хутшăнма 
тытăннă вăхăта <?шорыкйол» праçникне уявласа ирт- 
тернĕ. Каярахпа, Христос тĕнĕ сарăлма тытăннă хыç- 
çăн, чăвашсемпе марисен «сурхури», «шорыкйол» уявĕ- 
сем раштав уявĕпе хутшăнса кайнă. Марисемпе вирьял- 
сем раштав праçникне «сурхури» теççĕ. Ку ĕнтĕ, пупсем- 
пе миссионерсем тем пек тăрăшсан та, халăх пурнăçĕн- 
чен авалхи тĕн уявĕсене, йăли-йĕркисене хĕссе кăларай- 
маннине пĕлтерет.



Кун хутшăнма тытăннă хыççăнах çĕр ĕçĕпе пурăна- 
кан хресчен, çутçанталăк вăйĕсене хăйне май çавăрса, 
çĕнĕ çулта тухăçлă тыр-пул туса илме тăрăшни уйрăмах 
вырăссен «коляда» ятлă уявĕн йăли-йĕркисенче лайăх 
палăрать. Çак раштав тĕлнелле туса ирттернĕ уявра 
вырăс хресченĕсем ятарласа пăтă пĕçернĕ те, ăна чÿл- 
мекпе тула илсе тухса, кил карти тавра виçĕ хут çав- 
рăннă, виçĕ хутчен кантăкран пырса шакканă. Кил хуçи 
арăмĕ: «Кам унта шаккать?» —  тесе ыйтнине хирĕç кил 
хуçи тултан: «Ку эпĕ, турă, ăшă, çумăрлă çуркунне, 
çил-тăмансăр шăрăх çу, типĕ, тухăçлă кĕркунне илсе 
килтĕм-ха»,—  тесе хуравланă. Вара ăна пÿрте чĕнсе 
кĕртсе хăна апачĕ пуçланă. Ку йăла-йĕркене туса ирт- 
терни, хресченсем шухăшланă тăрăх, тыр-пул туса илме 
лайăх çанталăк тăратма пулăшмалла пулнă. Кил хуçи- 
сем çак уявра тур кĕтессине çапман ыраш кĕлти кĕртсе 
лартаççĕ те апат çинĕ чухне, пĕр-пĕрне курман пек пул- 
са, кĕркунне кĕлте лавĕсемпе авăн капанĕсем хушшинчи 
çынсем пĕр-пĕрне курăнмалла мар çÿлĕ пулччăр тесе, 
тухат чĕлхипе калаçаççĕ.

ÇУРХИ-ÇУЛЛАХИ ЧУК-УЯВСЕМ
Хĕллехи шартлама сивĕ кунсем иртнĕ май çурхи ăшă 

кунсем çывхарнă. Выçăпа аптранă хресчен пулас çĕнĕ 
тыр-пул çинчен ытларах та ытларах шухăшланă, унăн 
тухăçлăхне ÿстерме ĕмĕтленсе, каллех тĕн-тĕшмĕш йăли- 
йĕркисене туса ирттернĕ. Çурхи ака-сухана туса иртте- 
ресси, тыр-пулсене акса хăварасси çанталăк мĕнле тă- 
нинчен килнĕ. Çавăнпа та тĕн-тĕшмĕше ĕненекен хрес- 
чен, мĕнле те пулсан хăвăртрах хĕл иртсе кайса, çурхи 
кунсем вăхăтра килччĕр тесе, хĕвеле хытăрах хĕртсе 
пăхма васкатас тĕллевпе тĕрлĕ майсемпе тухатса хăт- 
ланнă. Çав йăла-йĕркесем чăвашсен «çăварни» ятлă 
авалхи уявĕнче те упранса юлнă.

Чăвашсеи «çăварни» («çăварни» сăмах «çу эрни» 
сăмахран тухнă) уявĕ хăйĕн йăли-йĕркисемпе вырăссен 
«масленица» ятлă уявне аса илтерет, вĕсене пĕр вăхă- 
таллах, февраль уйăхĕнче, уявласа ирттернĕ. Ку уяв 
икĕ эрне хушши тăсăлнă, пирвайхи эрнинче «аслă çă• 
варнине» уявланă, иккĕмĕш эрнине «кĕçĕн çăварни» 
тенĕ. Çăварни вăхăтĕнчи ĕçкĕ-çикĕре хресчен, хăй тăва- 
нĕсемпе хăналаннисĕр пуçне, çутçанталăкри хăватлă 
ырă-усалсене те тивĕçлипе чÿклеме тăрăшнă. Хĕвел 
вăйлăрах ăшăтса çурхи кунсене илсе килтĕр тесе, кашни



килте тенĕ пекех ăна чысласа пĕлĕм —  юхтармалла 
икерчĕ пĕçернĕ (икерчĕ хăйĕн формипе хĕвеле аса ил- 
тернĕ вĕт-ха!). Хĕвеле пĕлĕт çийче хăвăртрах «çав- 
рăнма» пулăшас шухăшпа хресченсем —  ватти-çамрă- 
кĕ —  ял йĕри-тавра катаччи чупнă, вăрăм шалча тăр- 
рине сăмала-тикĕтпе сĕрнĕ кустăрма е пичке лартса 
çунтарнă, çавнашкал «çуртапа» ял йĕри-тавра çаврăннă.

Çăварни уявĕ çĕр ĕçĕпе çыхăннине ку вăхăтри вăйă- 
юрăсенче те курма пулать. Сăмахран, тăвайкки çинчен 
ярăнса анакансем, кантăр вăрри сапаласа: «Кантăр вă- 
рăм пултăр!» —  тесе кăшкăрнă. Кĕçĕн çăварни эрнинче 
«çăварнине ăсатнă», ун чухне вара улăмран е йывăçран 
тунă çын кĕлеткине —  «çăварни карчăкне» —  ялтан илсе 
тухса çунтарса янă. «Çăварни карчăкне» çунтарса ку 
уява ăсатса яни, тĕн-тĕшмĕше ĕненекенсем шухăшланă 
тăрăх, хĕллехи сивĕ кунсене ăсатма пулăшнă, «çăварни 
карчăкне» çунтарнă вут, пăр-юра ирĕлтерме пулăшни- 
сĕр пуçне, ял тавра, хресчен хуçалăхĕ тавра пуçтарăннă 
усал-тĕселсенчен хăтăлма та пулăшнă пулать. Шупаш- 
кар уездĕнчи х'ăш-пĕр ялсенче «çăварни карчăкне» ху- 
ралт çивиттийĕ çине хăпартса лартнă. Вăл вара каш- 
кăрсем яла кĕрсе выльăх-чĕрлĕхсене тытасран сыхлама 
пулăшнă имĕш.

Хăш-пĕр вирьял чăваш ялĕсенче, çутçанталăк вăй- 
хăвачĕсене тухатас тесе, çамрăксем çăварнине ăсатнă 
кунсенче килтен çуллă йăвасем илсе тухса хире кайса 
юр айне чикнĕ. Ку ĕнтĕ каллех çĕр ĕçĕпе пурăнакан 
çынсем хĕвеле çĕре ăшăтса çурхи кунсене илсе килме 
пулăшма тăрăшнине пĕлтерет. Çак тĕллевпех юртан тунă 
тăвайккисене вут хурса ирĕлтернĕ. «Эпир юра мĕнле 
вут-кăварпа ирĕлтеретпĕр, эсĕ те, хĕвел, хăвăн вăй-хăва- 
тупа пирĕн уйосирсене юр-пăртан хăвăртрах тасат!» —  
тенине пĕлтернĕ ĕнтĕ çак йăла-йĕрке.

Чăвашсен çăварни вăхăтĕнчи йăли-йĕркисем ытти 
халăхсен хĕл вĕçĕнче туса ирттернĕ йăли-йĕркисенчен 
сахал уйрăлса тăраççĕ- Хăш-пĕр халăхсем, сăмахран, 
вырăссем, украинедсем,. белоруссем, çуркунне кая юлса 
ан килтĕр тесе, март уйăхĕнчен пуçласах ăна васкатас 
шухăшпа ятарласа йыхăрма тытăннă. Ĕлĕк-авалтарах 
çак халăхсем çуркуннене вĕçен кайăксем —  чĕкеçсем, 
кураксем, шыв чăххисем, тăрисем —  хăйсемпе пĕрле 
тинĕс леш енчен илсе килеççĕ, тесе ĕненнĕ. Çав кайăк- 
семех сивĕ хĕле питĕрсе лартма, çуркуннепе çуллахи 
ăшă кунсене уçса ирĕке кăларма хăйсемпе пĕрле тăхăр



çăрапа уçă илсе кнлнĕ пулать. «Куракам, куракăм, час- 
рах вĕçсе кил, ылттăн çăраççи йăтса кил, сивĕ хĕле 
питĕрсе ларт, ăшă çăва уçса кăлар»,—  тесе юрланă çам- 
рăксем çуркуннене йыхăрнă чух. Çавнашкал юрăсем 
юрланă чух хĕрсенчен чи хитре те ĕçченнине «çуркунне 
пики» —  «веснянка» —  пулма суйланă. Ана капăр тум- 
лантарса сÿре çине лартнă та уй-хир тăрăх туртса çÿ- 
ренĕ. Ку йăла-йĕркене те çурхи кунсене васкатма туса 
ирттернĕ пулнă.

Çуркунне çитсессĕн хресченшĕн темĕи чухлĕ ĕç, чăр- 
мав, хуйхă-суйхă капланса килет. Çурхи ăшă кунсенче 
уй-хирсем юртаи тасалса ешерме тытăнаççĕ. Усен-тăран- 
семпе пĕрле хĕллехи сивĕ тыткăнĕнчен хăтăлнă чир-чĕр- 
сем ирĕке тухаççĕ. Чылай вăхăт выçăпа антăхса пурăн- 
нăскерсем, вĕсем халĕ ялсем, уй-хирсем тăрăх хăйсем 
валли апат шыраса, кастарса çÿреççĕ. Хресченĕн кил- 
йышне, выльăх-чĕрлĕхне, калчасене çав усал-тĕселсем, 
чир-чĕрсем пырса çыхланассинчен сыхлама тăрăшмал- 
ла. Унсăр пуçне те хресченĕн темĕн чухлĕ ĕç-чăрмав: 
ака-суха туса çуртрисене акса хăвармалла, выльăх-чĕр- 
лĕхсене кĕтĕве кăлармалла, пахча çимĕçсене лартмалла 
тага ытти те.

Тĕн-тĕшмĕше ĕненекен хресчен шухăшланă тăрăх, 
çурхи ял хуçалăх ĕçĕсене ăнăçлăн вĕçлесе тухăçлă тыр- 
пул туса илесси тĕрлĕрен уявсем, чÿксем туса ирттер- 
нинчен килнĕ. Çĕр ĕçĕпе пурăнакан халăхсем пурте тенĕ 
пекех çуркунне хăйне евĕр чÿк-уявсене пĕрре çех мар 
туса ирттернĕ. Вĕсене çурхи ял хуçалăх ĕçĕсем умĕнех 
тума пуçланă.

Чăваш хресченĕсем çур акине тухас умĕн туса ирт- 
тернĕ пысăк уявсенчен пĕри «мункун» пулнă. Пĕр эрне 
хушши пынă ку уява тĕне кĕмен чăвашсем «калăм кун- 
не» уявланинчен пуçланă.

Тĕне кĕмен чăвашсем калăм кунне ваттисене асăннă. 
Вĕсен шучĕпе, çак кун вилнĕ çынсем, тупăкран тăрса, 
куçа курăнмасăр, хăйсен тăван килĕсене хăнана пыраç- 
çĕ-мĕн. Ваттисене асăнса çинĕ чух вĕсем валли уйрăм 
савăт-сапа çине кашни апат-çимĕçрен пĕчĕк татăксем 
хурса панă, сăра-эрех тăкса парса хăналанă, çемйи-тă- 
ванĕсемпе тăрса, ваттисене кил-йыша, выльăх-чĕрлĕх- 
сене чир-чĕртен сыхлама, чипер сывлăх пама, лайăх тыр- 
пул туса илме пулăшма тархасласа кĕл тунă.

Калăм кунĕ ваттисене асăнмалли кун иккенни ку 
уяв ячĕн пĕлтерĕшĕнчен те паллă. «Калăм» сăмах чăваш



чĕлхине фин халăхĕсен чĕлхинчен кĕрсе юлнă. Фин 
халăхĕсен чĕлхинче ку сăмах пĕлтерĕшĕ вилĕсемпе çы- 
хăннă. Ирçе-мăкшă чĕлхинче «калмо» —  вилĕ шăтăкĕ- 
тăпри, удмуртсем вилнĕ çынна «кулам», марисем (çар- 
мăссем) «колем» теççĕ, манси чĕлхинче вара «калем» 
тени «вилнĕ» тенине пĕлтерет.

Калăм кунне юнкун уявласа ирттернĕ. Чăваш тата 
хĕвелтухăçĕнчи фин халăхĕсен чĕлхисенче юнкун «юнлă 
кун» тенине пĕлтерет (марилле «вюргэчэ», удмуртла 
«вержи»). Ку ĕнтĕ Атăл тăрăхĕнчи халăхсем ĕлĕк-авал 
турăсене чыслама çак кун çех выльăх-чĕрлĕхе пусса чÿк- 
уявсене ирттернине пĕлтерет пулмалла.

Мункун эрнинче, уйрăмах калăм кунĕ каç, хресчен- 
сем кил-çурта, пахча-картишне, уй-хирсене усал-тĕсел- 
сем ересрен сыхлама тăрăшнă. Калăм каç асамçăсемпе 
тухатмăшсем çынсене, выльăх-чĕрлĕхсене тухатма-пăс- 
ма юратнă имĕш. Тĕрлĕрен усал-тĕселсенчен сыхланас, 
вĕсем иртĕхсе сиенлĕ ĕçсем тăвассине хирĕç кĕрешес 
тесе, хресченсем тем пекех тăрăшнă: чан çапнă, пăшал- 
сенчен пенĕ, вут хурса çунтарнă, кил-çурта, пахчасене 
тĕтĕмпе тĕтĕрнĕ, урамсем тăрăх шакăртмăсемпе шав- 
ласа-çуйăхса çÿренĕ, мункун умĕн пĕтĕм кил-çурта çуса 
тасатнă. Тĕшмĕше ĕненекенсем калăм кун кил-çуртри 
ĕçсене тума юрамасть, тесе шухăшланă. Урай çусан, 
шăлсан, çу вăхăтĕнче çурта шăна тулать; арча уçсан, 
пÿрт çине çил сирсе каять; çăнăх аласан, тырă çатăрка 
пулать, тесе ĕненнĕ вĕсем. «Арçури» балладă авторĕ 
М. Ф. Федоров поэт пĕлтернĕ тăрăх, Шупашкар уездĕнчи 
Шĕнерпуç таврашĕнчи чăвашсем калăм каç вилнĕ çын- 
сен тумтирне тăхăнса юхан шывсемпе кÿлĕсем патне 
тухатмăш-асамăç карчăкĕсене тытма çÿренĕ. Шыв хĕр- 
рине çитсессĕн кайăк-кĕшĕксене пăшал персе, пушăсем- 
пе хăваласа хăратнă. Çапла хăратсассăн, кайăк-кĕшĕк 
сăнне йышăннă тухатмăш карчăксем ирĕксĕрех каллех 
çын пулса тăнă та, хăйсене тытакансене укçа-тенкĕ 
парнелесе, ирĕке яма тархасланă пулать.

Усал-тĕселсемпе уйрăмах мункун эрнин юлашки 
кунĕсенче вăйлă кĕрешмелле, ваттисене —  вилесене —  
каялла çăва çине ăсатмалла, тесе ĕненнĕ. Усал-тĕсел- 
сене, ,чир-чĕрсене, вилесене ялтан хăваласа кăлармалли 
йăла-йĕркесене чăвашсем «сĕрен» е «вирĕм», «вирмече» 
тесе ят панă. Сĕрен кунне ирттерме çамрăксем темиçе 
кун малтан хатĕрленме пуçланă: шакăртмасем тунă, 
вăрмантан уртăш, пилеш хуллисем хуçса килнĕ. Сĕрен



кунĕ хĕвел анса ларсанах хулăсемпе, шакăртмасемпе 
авăрланнă ялти çамрăксем, пĕрле пухăнса, хăш-пĕрисем 
ут утланса, яла «дезинфекцилеме» —  усал-тĕселсенчеи, 
тĕрлĕреи чир-хаярсенчен тасатма тытăннă. Вĕсем кил- 
рен киле çÿресе, çыисене, картиш варрине илсе тухнă 
тумтирсене, кĕлет-хуралтсеие пурне те хулăсемпе çапса: 
«Чир-чĕр кайтăр, сĕрен хăваласа кăларатпăр, шуйттан- 
усал кайтăр!» е «Вирĕм-вирĕм, чир-чĕр кайтăр, вирĕм 
чупатпăр!» —  тесе кăшкăрнă.

Сĕрен хăвалакаи ачасене тав туса кил хуçи сăра ĕç- 
тернĕ, пĕçернĕ çăмартасем, чăкăт, тĕрлĕрен апат-çимĕç 
парнеленĕ, ку çимĕçсене ятарласа уйăрнă ачасем ку- 
шилккесене пуçтарнă. Хапăл туса йышăннăшăн сĕреи 
ачисем шăпăр-кĕсле каласа юрланă, ташланă, хапăл 
туса йышăнман кил-йышсене: «Саи патра чир пул-
тăр»,—  тесе ылханса хăварнă. Кашни «ил-çурта кĕмес- 
рен юрланă юрă сăмахĕсенче те ăрăмăçлас, хăратас 
шухăш-туйăмсем палăраççĕ. «Пире сăра памасан, пички 
пăкки хуçăлтăр; пире чăкăт памасан, ĕне сĕтне типĕт- 
тĕр: пире çăмарта памасан, чăххи кучĕ питĕрĕнтĕр!» —  
тесе юрланă сĕрен ачисем. Пĕтĕм ял тавра çавнашкал 
çаврăнса тухиă хыççăн сĕреи хăвалакансем ушкăнĕпех, 
çăва çине е ун таврашĕнчи вырăна кайса, хăйсеие пар- 
неленĕ апат-çимĕçпе хăиаланиă, ун хыççăн вара хăйсем 
те усал-тĕселсенчен тасалма вут чĕртсе кăвайт урлă 
сикнĕ, апат-çимĕç юлашкисене ваттисем-вилвсем валли 
хăварса, киле «тасалса» таврăинă.

Авалхи мункун уявĕн, уйрăмах калăм куиĕн йăли- 
йĕркисем чăваш хресченĕсем ваттисене асăнса вĕсенчен 
хутлĕх-пулăшу ыйтса илме тăрăшнине пĕлтереççĕ. Çĕр 
ĕçлекен мункун уявĕнче ырăсемпе ваттисене чысласа 
хуçалăхра вĕсен пулăшăвне кĕтни ку уяв вăхăтĕнчи кĕлĕ 
сăмахĕсенчен те курăнать. Акă, тĕслĕхрен, тĕне кĕмен 
чăвашсем тăванĕсене пуçтарса мункуи эрнинчи ĕçкĕ- 
çикĕне пуçлас умĕн туиă кĕлĕ сăмахĕсем:

«Çырлах, аминь, турă,
Калăма кĕл тăватпăр.
Çак çулталăка выляса, кулса ирттерме пар, 
Выçса килекене тăрантарса яма пар,
Шăнса килекене ăшăтса яма пар,
Айван ывăл-хĕр кĕллине 
Хăш хурса хапăл туса ил».

Ял хуçалăхĕпе çыхăниă мункун евĕр çурхи ÿявсемпе 
йăла-йĕркесене Атăл тăрăхĕнчи ытти халăхсем те уяв-



ласа ирттернĕ. Марисен «кугече» (чăвашла вăл «пысăк 
кун, мăн кун» тениех пулать) тата «сÿрем», , «сурен» 
ятлă праçникĕсем, хăйсен ячĕсемпе çех мар, тата йăли- 
йĕркисемпе те чăвашсен çурхи уявĕсемпе пĕрешкелех. 
Сăмахран, марисен «кугече» ятлă уявĕн пирвайхи ку- 
нĕсенче, чăвашсенни пекех, кÿршĕсем патне çÿреме юра- 
масть тенĕ. Ку йăлана пăхăнмасассăн, выльăх-чĕрлĕх 
ĕрчесе хутшăнмасть, хур-кăвакалсем, чăхсем йĕркеллĕ 
пусса ларса чĕпĕ кăлармаççĕ, тесе ĕненнĕ çармăс хрес- 
ченĕсем. Вырăссем те ĕлĕк-авал çуркунне «великдень» 
(вăл та чăвашла «мăн кун» тенине пĕлтерет) ятлă уяв 
вăхăтĕнче магилле-тухатмалла йăла-йĕркесене туса ирт- 
тернĕ: пÿрт-çурта çуса тасатнă хыççăн, уртăш тата кăч- 
кă йывăçĕсене хуçса килсе, вĕсемпе .кил-хуçалăхраи 
усал-тĕселсене хăваланă, уртăш йывăçне çунтарса пах- 
ча-картишсене тĕтĕрнĕ, каçпа вара çаппа-çарамас хĕра- 
рăмсем е ача-пăчасем шăнкăрав янраттарса кил-картиш 
тавра чупса çаврăннă. Çапла «тимĕр карта» çавăрнă 
хыççăн кил-картишне çĕлен-калта та шуса кĕреймен, 
усал çын та, тискер кайăк та, нимĕнле чир-хаяр та 
пырса кĕме пултарайман имĕш.

Елĕк-авал «великдень» —  мункун уявне вырăссем, 
украинецсем, белоруссем тата ытти славян халăхĕсем 
те уявласа ирттернĕ. Каярахпа, ку халăхсем хушшинче 
Христос тĕнĕ сарăлма пуçланă хыççăн, «великдень» 
Христос «хăватлă чĕрĕлсе тăнă» ятпа туса ирттернĕ 
«пасха» уявĕпе пĕрлешсе кайнă. Анчах та белоруссем 
мĕн халичченех Христос тĕнĕн пасха уявне великдень 
тесе калаççĕ.

Çурхи-çуллахи тĕн уявĕсен йăли-йĕркисеие тĕпчесес- 
сĕн, вĕсене те тухăçлă тыр-пул туса илес шухăш-тĕллев- 
пе ирттерни палăрать. Çур акине тухас умĕн тата ăна 
ирттернĕ чух хресченсем тĕрлĕрен тĕн-тĕшмĕш йăли- 
йĕркисене асăрхаса, пăхăнса пыма тăрăшнă. Тĕн йăли- 
йĕркисем хресченсене нумай ĕмĕрсем хушши пуçтарнă 
тĕрĕс сăнар-пĕлÿсемпе анлăн усă курма чăрмантарса 
пынă, хуçалăха пысăк сиен кÿнĕ-

Çур акине хăçан тухассиие чăваш хресченĕсем ĕлĕк- 
авал юмăçсеичен ыйтса пĕлнĕ. Юмăç çех хăш кун ĕç 
пуçарма «йывăррипе çăмăллине» калама пултарнă. Хăш- 
пĕр чухне хресченсем, телейлĕ «çăмăл» куна кĕтсе, эр- 
нешер хушши çур акине тухма тăхтаса тăнă, тем пекех 
хаклă вăхăта çухатнă. Çур акине тухас умĕн юмăç кă- 
тартнă «çăмăл алăллă» çын мунчара çăвăнса таса кĕпе-



йĕм тăхăннă та çурçĕр иртсен, хĕвел тухас умĕн хăйĕн 
ани çине темиçе ывçă вăрлăх илсе тухса сапаланă. Çак 
йăла-йĕркене «вăрлăх кăларни», хăш-пĕр ялсенче «вăр- 
лăх пăтти чÿкĕ» е «вăрлăх кăларни пăтти» тенĕ. Ку чÿке 
ирттерме кил хуçи ана çине кайса вун икĕ юсманпа 
вун икĕ ырра асăнса кĕл тунă. Ун хыççăн, йăран çине 
ларса, темиçе кашăк пăтă, пăртак çăкăр, çăмарта тăпра 
айпе чиксе хăварнă, чÿк апатне те ана çинчеХ'çинĕ. Ку 
ĕнтĕ ана вăйне вăйлатмалла, тыр-пула лайăх шăтса ÿс- 
терме пулăшмалла пулнă, тĕш тырă çăмарта пекех 
шултра та тутă пултăр тесе ĕмĕтленнине пĕлтернĕ. Çă- 
мартине кас айне хурса хăварнă чух хресчен хăйĕн шу- 
хăшне çакнашкал кĕл туса çирĕплетнĕ: «Тав тăватăп, 
пуç çапатăп, çăмарта пек тутă пултăр, аминь, турă, 
çырлах».

Çур акине тухас .умĕн хресченсем тата чылай çав- 
нашкал йăла-йĕркесем туса ирттернĕ. Хире тухса каяс 
умĕн кил хуçи, кÿлсе тăратнă лашасене хирĕç тăрса, 
вĕсем çиие хăмлапа тырă сапнă, «ака тăвасси хăмла 
пек çăмăл пултăр, акнă тырă тутă пултăр, пĕр пĕрчĕрен 
пин пĕрчĕ пултăр», тенĕ. Сухапуçпе уя каякан çыннăн 
çулне пÿлме юрамасть, çула пÿлсен, ку çыннăн телей 
пулмасть —  тыр-пулĕ начар шăтса тухать, тесе ĕненнĕ 
чăваш хресченĕсем.

Ана вăйне хăпартса тухăçлă тыр-пул пуçтарса илес 
теллевпе туса иртернĕ йăла-йĕркесем. çĕр ĕçĕпе пурăна- 
кан кашни халăхăнах пур. Вырăс хресченĕсем, калчасе- 
не пăр çапса каясран сыхлас тесе, ана йăранĕ хушши- 
сене шăмă авăртса сапнă, тĕш тырра шултра та тутă 
пултарма кас айне çăмартасем хурса хăварнă. Вырăс 
хресченĕсем çур аки вăхăтĕнче туса ирттернĕ магилле 
йăла-йĕркесенчен уйрăмах хĕрарăмсем епле ана вăйне, 
тыр-пул тухăçлăхне ÿстерме тăрăшнине асăнса хăварас 
пулать. Тĕн-тĕшмĕше ĕненекен хĕрарăмсем, ана çине 
выртса, ача çуратнă чухнехи пекех асапланнă —  хăйсен 
вăйĕпе ана вăйне «тыр-пула çуратма пулăшнă». Урисем 
хушшине хунă çăкăра кайран кĕрхи калча хушшине хур- 
са пăхнă. Çăкăр калча ăшĕнчен курăнмасассăн, ку ĕнтĕ 
ыраш çÿлĕ те шултра пучахлă пулассине пĕлтерекеи 
лайăх паллă шутланнă. Христос тĕнĕ сарăлнă хыççăи 
вырăссен ку йăла-йĕрки кăштах улшăннă: хĕрарăмсем 
вырăнне ана çинче уй-хире молебен ирттерме тухнă пупа 
тытса йăвалаитарнă. Вăйлă хĕрарăмсенчен пĕри пупа 
пилĕкĕнчен ярсă илнĕ те виçĕ хутчеи пуçхĕрлĕ сирпĕн-



тернĕ. Çак йăласемпе пĕрлех тĕрлĕрен чÿксем туса çĕр- 
турра чысланă. Суха туни çĕрĕн «кăкăрне ыраттарнă». 
çавăншăн çĕр ан çилентĕр тесе, ăна çăкăр-кукăль, пăтă 
тавраш çитерсе, сăра-эрех ĕçтерсе çырлахтармалла, тесе 
ĕненнĕ.

Ирçе-мăкшă хресченĕсем çур аки умĕн ана çинче 
туса ирттернĕ йăла-йĕркесем çинчен Е. Аничков этно- 
граф çапла çырса кăтартать: «Çуркунне, çурхи тырăсене 
акма тухас умĕн, ирçе-мăкшăсем килте тутлă апат-çимĕç 
пĕçерсе хатĕрлеççĕ те хăйсемпе пĕрле эрех, пыллă сăра 
илсе, пурте пĕрле пĕр кунта кашни хăйĕн ани çине ту- 
хаççĕ, хăйсене евĕр кĕл тăваççĕ те çăкăр сăмсине касса 
илсе ун ăшне кашни апат-çимĕçреи пĕчĕк татăк хураç- 
çĕ. Çак çăкăр сăмсине вара ана çиие чавса хурасçĕ. Кун 
хыççăн хăйсемпе пĕрле илсе килнĕ апат-çимĕçе ĕçсе 
çиеççĕ те тин вара тырă акма тытăнаççĕ». Çавнашкал 
йăла-йĕркесем ĕлĕкрех Атăл тăрăхĕнчи ытти халăх- 
сем —  удмуртсем, марисем, тутарсем —  хушшинче те 
сарăлнă пулнă.

Çур акине вĕçленине те тĕн-тĕшмĕшпе çыхăннă ма- 
гилле йăла-йĕркесемпе палăртса хăварнă. Чăваш хрес- 
ченĕсем çур аки ĕçĕсем хыççăн «ака пăтти» чÿкне тата 
«акатуй» уявне туса ирттернĕ. «Ака пăтти» чÿкне ирт- 
терме чăваш туррисен «юратнă» а п а ч ĕ -п ă т ă  —  ăшне 
çăмартасем ярса пĕçернĕ. Елĕк-авал ку чÿке яланах ана 
çинче ирттернĕ, каярахпа, чăвашсене тĕне кĕртнĕ хыç- 
çăн, пупсем авалхи тĕн йăли-йĕркисене хирĕç кĕрешме 
тытăнсан, ăна килте тума пуçланă. Чÿк апачĕн юлашки- 
сене ана çине тырă акакана леçсе панă, лешĕ вара кĕл 
туса апатланнă та апат-çимĕç юлашкисене ана çине 
чавса пытарса хăварнă. Ку чÿке мĕншĕн туса ирттер- 
нин сăлтавĕсене чÿк кĕллин сăмахĕсемех кăтартаççĕ. 
Сăмахран, Чĕмпĕр кĕпĕрнинчи Пăва уездĕнчи тĕне кĕмен 
чăвашсем пирĕн ĕмĕр пуçламăшĕнче «ака пăтти» чÿк- 
ленĕ чух турă-ырăсенчен: «Пĕр пĕрчĕрен пин пĕрчĕ пар, 
кутне хăмăш пек туса, тăрие пăрçа пек тутă туса пар, 
эй, турă, чипер алла илме пар, çил-хаяртан, вутран- 
кăвартан, пăрлă çăмăртан хăтар»,—  тесе тархасласа кĕл 
тунă.

«Ака пăтти» чÿкне кашни кил-хуçалăх уйрăм ирг- 
тернĕ пулсан, «акатуйне» вара пĕтĕм ял халăхĕпе пĕрле 
уявланă. Ку уяв авалрах пĕр эрне хушши тăсăлнă, кая- 
рахпа, ХХ-мĕш ĕмĕр пуçламăшĕнче, ăна çур акине. вĕç- 
ленĕ хыççăн эрнекун пĕр кун хушщи çех уявласа ирт-



тернĕ. Акатуйне çитĕннĕ çынсен пурин те хутшăнмалла 
пулнă, унăн йăли-йĕркисене пăхăнман çынсене пĕтĕм 
халăх сивленĕ. Ку уяв вăхăтĕнче чÿк йăлисене туса ирт- 
тернисĕр пуçне, халăх тĕрлĕрен вăйă-ăмăртусене хут- 
шăннă. Ут утланса е çурран чупса, кĕрешсе ăмăртура 
çĕнтерекенсене япаласем парса парнеленĕ, тăванĕсемпе, 
кил-йышĕпе пухăнса ĕçкĕ-çикĕ ĕçнĕ. Уяв вĕçĕнче çамрăк- 
сем патаксем, çăмартасем ывăтнă, ваттисем вара, вĕсем 
мĕнле выртнине пăхса, хĕрсемпе каччăсен малашлăхне—  
шăпине каласа панă. Хăш-пĕр вырăнсенче акатуй уявне 
акапуçпе ял йĕри-тавра «тимĕр карта» çавăрнипе вĕç- 
ленĕ. Ку йăла-йĕркене тĕн-тĕшмĕше ĕненекен хресчен- 
сем яла усал, чир-чĕр кĕрсе çынсемпе выльăх-чĕрлĕхсене 
тĕп тăвасран сыхланас тĕллевпе туса ирттернĕ- Акапуç- 
пе «тимĕр карта» çавăрас ĕçе хĕрсем кăна хутшăннă, 
хăш-пĕр ялсенче çех акапуçне арçын тытса пынă. Ака- 
пуçне туртакан хĕрачасен çивĕчĕсене, пиçиххисене са- 
латса çара уран юлмалла пулнă.

Çак юлашки йăла-йĕрке пире акатуй уявĕн пĕлте- 
рĕшне, ăна мĕншĕн уявласа ирттернине ăнланса илме 
пулăшать. Ял йĕри-тавра çавăрнă «тимĕр карта» хăвачĕ 
акапуç шăртĕнчен хĕрсен ар органĕсен асамлă вăйĕн- 
чен килнĕ пулать. Пирĕн ĕмĕр пуçламăшĕнче «тимĕр 
карта» çавăрас йăла (хăш-пĕр вырăнсенче ку йăлана 
урăхла «хĕр аки» тесе каланă), хăйĕн малтанхи анлă 
пĕлтерĕшне çухатса, яла усал-тĕсел, чир-чĕр кĕрсе терт- 
асап кăтартасран хÿтĕленмелли йăла çех пулса юлнă. 
Елĕк-авал ку йăла акатуйĕн тĕп йăли шутланнă.

Авалтарах, уяв-чÿксене пур йăла-йĕркесене те пă- 
хăнса туса ирттернĕ тапхăрта, акатуйăн тĕп тĕллевĕ 
çĕрĕн асамлă вăйĕсене пулăшса лайăх тыр-пул туса 
илесси пулнă. Чăваш хресченĕсем чăн та çавăн çинчен 
шухăшланине пире акатуйăн пур асамлă-магилле йăли- 
нĕркисем те калаççĕ. Çĕр ĕçĕпе пурăннă авалхи çынсем 
ĕненнĕ тăрăх, тухăçлă тыр-пул туса илесси çĕре—  анне- 
турăна —  пĕтĕлентерекен хăватлă вăйсенчен килнĕ пу- 
лать. Вĕсем, хăйсен пурнăçĕнчи сăнава шута илсе, пĕтĕм 
ÿсен-тăран та —  ар органĕсем пĕрлешнине пула пĕтĕ- 
леннĕ çĕр çуратнă япаласем тесе ĕненнĕ. Çутçанталăкри 
явленисене тĕрĕс ăнланса илме пултарайман —  сахал 
пĕлÿллĕ, айван ăс-тăилă —  авалхи çынсем çĕре, анне- 
турăна, пĕтĕлентерсе тыр-пула, ÿсен-тăрана çураттарас 
тесен, ăна ар оргăнĕпе пĕрлешгермелле тесе ĕненнĕ. 
Çавăнпа та, çĕрĕн тыр-пул пултаракан вăй-хăватне ÿс-



терме тăрăшса, пирĕн мăн асаттесем, ăна качча парса, 
туй туса ирттерсе, унăн хĕрарăм туйăмĕсене тивĕçтерме 
тăрăшнă. Çавнашкал тĕшмĕшле ĕненÿсене пула ĕнтĕ 
авалхи чăвашсен акатуйне уявлас йăла-йĕркесем
çуралнă.

Асамлă-магилле акатуйра икĕ вăй-хăват пĕрлешеççĕ. 
Камсем-ха вара ку туйри хĕрпе каччă? Качча каякан 
хĕр вырăнне ку туйра çĕр шутланнă, авланакан каччи 
вара акапуç е сабан (хăш-пĕр вырăнта акатуя урăхла 
сабантуй тенĕ) пулнă. Ку йăла-йĕркере çĕрпе акапуçне 
чĕреллĕ-чунлă япаласем вырăнне хурса чыслани акатуй 
вăхăтĕнчи кĕлĕ сăмахĕсенчен те уççăн палăрать. Сăмах- 
ран, акатуй кунĕ ирттернĕ чÿк вăхăтĕнче, «çĕр-йыш» 
туррисене асăнса, тĕне кĕмен чăвашсем: «Акатуйран 
акатуя усрăр»,—  тесе тархасласа кĕл тунă.

Чăвашсен авалхи тĕн ĕненĕвĕсем тăрăх çĕре, асам- 
лă, вăйлă хĕрарăм вырăнне хурса, чыслани çинчен эпир 
маларах асăннăччĕ. Çĕре —  асамлă хĕрарăма —  çине 
хăварса йывăрлантараканни акапуç пулнă. Çĕр ĕçĕпе 
пурăнакан авалхи хресчен çапла шухăшласа ĕненни 
çĕрпе акапуç сăваплă мăшăрланнине палăртма туса 
ирттернĕ уяв ятĕнчен те (акатуй!), ку уявăн йăли-йĕр- 
кисенчен те аван курăнать. Авалхи çынсем хăйсен ай- 
ван ăсĕпе çĕре акапуçпе сухаласа çемçетнĕ чух ĕнтĕ 
акапуç хăйĕн ар вăй-хăватне çĕр ăшне хăварса ăна йы- 
вăрлантарать, тесе ĕненнĕ- Уйрăмах чăвашсем акапуçăн 
шăртне хисепленĕ, мĕншĕн тесен вăл ар вăй-хăватне 
çĕре куçаракан асамлă япала вырăнне шутланнă. Ака- 
пуç шăртне асамлă япала тесе ĕненнине пула ĕнтĕ юмăç- 
сем те, хăйсен ĕç-хĕлĕ ăнăçлă вĕçлентĕр тесе, юмăç пăх- 
нă чух шăрт çине ура пусса ларнă.

Акатуй йăли-йĕркисемпе паллашнă чух пире тепĕр 
ыйту шухăша ярать: мĕншĕн-ха акатуй вăхăтĕнче «ти- 
мĕр карта» çавăрнă чухне («хĕр акине» туса ирттернĕ 
чух) акапуçне хĕрсем анчах туртнă? Ку йăла-йĕркен 
тупсăмне пĕлес тесессĕн, пирĕн авал çĕр ĕçĕ çуралнă 
тапхăра асăнас пулать. Историри фактсем пире çĕр ĕçне 
пуçарса яракансем авалхи ăру обществинчи хĕрарăмсем 
пулнă тесе пĕлтереççĕ. Авалхи ăру пурнăçĕнче апат- 
çимĕç тупас йывăр ĕçре пурте тăрмашнă: вăй питти
арçын ушкăнĕсем тискер кайăксене тытма сунара, пулă 
тытма çÿренĕ, хĕрарăмсемпе ача-пăчасем вара вăрман- 
та, уй-хирте йывăçсемпе ÿсен-тăран çимĕçĕсене пуç- 
тарнă, шĕвĕртнĕ патаксемпе вĕсен тымарĕсене чавса



кăларнă. Çутçанталăкра хăй тĕллĕн ÿсекен йывăç-курăк 
çимĕçĕсене пуçтаракан хĕрарăм ушкăнĕсем вăхăт иртсе 
пынăçемĕн хăйсем те ÿсен-тăран вăрлăхĕсене акса ÿс- 
терсе апат-çимĕç тупма вĕренсе çитнĕ. Çавна май çĕр 
ĕçĕн техникин пирвайхи формисемпе мелĕсем аталанса 
пынă. Çĕр ĕçĕ хĕрарăмсен ăс-тăнĕпе пултарулăхне пула 
çуралса аталаннă текен шухăша ял хуçалăхĕнчи ĕç ха- 
тĕрĕсен ячĕсем те çирĕплетсе параççĕ. К- В. Элле чăваш- 
сен акатуй уявĕн йăли-йĕркисем çинчен çырнă тĕпчев 
ĕçĕнче «ака(пуç)»  сăмах «акай», «аки», «акка» (урăх- 
ла —  «аслă аппа») сăмахран пулса кайнă, тег. 
Н. И. Ашмаринăн «Чăваш сăмахĕсен кĕнекинче» (I вып., 
Хусан, 1928, 68— 69 стр.) акапуç çинчен тĕплĕн çырса 
кăтартнă статьяран чăвашсем авалхи акапуçĕн уйрăм 
пайĕсен ячĕсене те хĕрарăм япалисен ятне панине курат- 
пăр (сăмахран «масмак», «пысăк сурпан хăми», «кĕçĕн 
сурпан хăми»).

Тĕн-тĕшмĕшре халăхăн авалхи шухăшĕсем, йăли- 
йеркисем уйрăмах нумай ĕмĕрсем хушши упранни пал- 
лă. Вăл енчен «хĕр сухин» йăли-йĕркисене илсессĕн, 
вĕсем пире малтанхи тапхăрта камсем тар юхтарса çĕр 
ĕçĕпе тертленнине уççăнах палăртаççĕ. Çĕр ĕçĕпе мал- 
тан хĕрарăмсем паллашнине пула ĕнтĕ «хĕр сухине» те 
хĕрсем çех хутшăннă. Ку йăла-йĕркене мĕншĕн хĕрсене 
çех тума ирĕк панин тата урăх сăлтав та пур. Акатуйпа 
хĕр сухине çĕрĕн вăй-хăватне тыр-пула тухăçлă ÿстерме 
пулăшас тĕллевпе туса ирттерни çинчен эпир маларах 
асăннăччĕ ĕнтĕ- Камсем-ха, арçынсем е хĕрарăмсем-и 
хăйсен вăй-хăвачĕпе çĕрĕн асамлă вăй-хăватне тыр-пул 
çуратма пулăшма пултарнă? Паллах, хĕрарăмсем, тĕрĕс- 
сипе хĕрсем. Мĕншĕн тесессĕн çĕр акатуйĕнче —  хăйне 
евĕр качча тухакан «хĕр», апла пулсассăн. унăн вăй- 
хăватне ÿстерме хĕрсем çех пулăшма пултарнă. Унсăр 
пуçне, качча кайнă хĕрарăм, ача-пăча çуратса, хăйĕн ар 
вăй-хăватие чылаях çухатнă; хĕр сухине хутшăннă хĕр- 
сем вара арçынпа пĕрлешсе хăйсен вăй-хăватне çухат- 
ман, çавăнпа вĕсен çĕре пулăшма вăй ытларах та таса- 
рах, тесе шухăшланă авалхи çынсем.

Пирĕн шухăшпа, хĕр сухи хăйĕн пĕлтерĕшĕпе ĕлĕк- 
авал акатуйра тĕп вырăн йышăннă, каярахпа, Христос 
тĕн чиркĕвĕн пупĕсемпе миссионерсем чăвашсен авалхи 
тĕнĕн йăли-йĕркисене хирĕç кĕрешнине пула, тепĕр ен- 
чен—  халăх ăс-тăнĕ çутçанталăкри явленисен тупсăмне 
тĕрĕс ăнланса илме пуçланине пула, чăваш хресченĕсем



чылай вырăнсенче тĕн-тĕшмĕшпе çыхăннă çак йăлана 
пăрахăçа хăварнă. Акатуй вăхăтĕнчи ытти йăла-йĕрке- 
сем, вăйă-ăмăртусем пирки те çак сăмахсенех калама 
пулать. Сăмахран, акатуйра лашасемпе е çурран ăмăрт- 
са чупни те ĕлĕк-авал тĕн-тĕшмĕшпе тачă çыхăннă пул- 
нă. Чăвашсен акатуйра ăмăртса чупас йăли-йĕркисем, 
çĕр ĕçĕпе пурăннă ытти халăхсенни пекех, тыр-пула 
ÿсме пулăшас шухăшпа туса ирттернĕ хăйне евĕр ма- 
гилле тухатнă ĕç пулнă. Тĕрлĕрен халăхсен йăли-йĕрки- 
сене тĕпчесе çырнă ĕçсенче çур акине вĕçленĕ хыççăнхи 
уявсенче ташланине, ăмăртса чупни-сикнине тыр-пула 
ÿстерме асамлă тухатни, тесе шутлаççĕ; калчасем ăмăрт- 
са чупакансем пекех васкавлă ÿсмелле, ăмăртса сикни,

Çĕр ĕçĕпе пурăнакан халăхсем çур акине вĕçленĕ хыççăн пысăк чÿк- 
уявсем туса ирттернĕ. Ку ÿкерчĕк марисем «ага-парэм» чÿкне тума 

хатĕрленнине кăтартать.

патаксемпе тĕрлĕрен япаласене çÿлелле ывăтни тыр- 
пула хунаса çÿлелле ÿсме пулăшмалла т. ыт. те. Кая- 
рахпа халăх, майĕпен çак йăла-йĕркесен тĕн-тĕшмĕшле 
пĕлтерĕшне манăçа хăварса, вĕсене çур акине вĕçленĕ 
ятпа ирттернĕ уяври вăйă-кулăсем вырăнне çех шутлама 
тытăннă.

Чăвашсен çур акине вĕçленине палăртма уявласа 
ирттернĕ акатуйĕ хăйĕн йăли-йĕркисемпе Атăл тăрă- 
хĕичи фин, тĕрĕк халăхĕсен çур аки хыççăнхи уявĕсемпе



тачă çыхăннă. Хусан тутарĕсем мĕн халичченех те çур 
аки ĕçĕсене вĕçлеНине «сабантуй» уявласа иалăртаççĕ. 
Чăвашсен акатуйĕ пекех, сабантуй та тахçанах тĕн-тĕш- 
мĕшпе çыхăнма пăрахнă, халăх уявĕ пулса тăнă. Пуш- 
кăртсен «Ьабан туй» уявĕ те чăвашсен тата тутарсеи 
çур аки хыççăнхи уявĕсене аса илтерет. Пушкăртсем 
чылай ĕмĕр хушши выльăх-чĕрлĕх ĕрчетес, сунара çÿрес 
ĕçпе ытларах тăрмашнă, пĕр вырăнтан тепĕр вырăна 
куçса çÿренĕ. Вĕсем çĕр ĕçĕпе темиçе ĕмĕр каялла çех 
тĕплĕн паллашнă, унччен вĕсем «Ьабан туй» уявне уяв- 
ламан. Фин халăхĕсен —  ирçе-мăкшăсен, марисен, уд- 
муртсен -  çур аки хыççăнхи уявĕсенче вара авалхи тĕн- 
тĕшмĕш йăли-йĕркисем чылай вăхăт хушши упраннă.

Мариецсем «ага парэм» уявне икĕ кун хушши уяв- 
ланă. Пирвайхи кунĕнче пĕтĕм ял халăхĕпе çывăхри 
вăрманти чÿк катинче (марисем ăна «ага парэм ото» 
теççĕ) пысăк чÿк туса ирттернĕ. Кашни кил хуçи ку 
чÿке ирттерме хăйĕнпе пĕрле апат-çимĕç, сăра илсе 
тухнă- Апат-çимĕç тултарнă савăт-сапасене çерем çине 
юнашар вырнаçтарса, килте тунă ăвăс çуртасем çутнă, 
сăра тултарнă ленкессене пихтă турачĕсенчен çакса 
янă. Ун хыççăн кĕлĕ-чÿк пуçлăхĕ —  «карт» —  турăсен- 
чен лайăх тыр-пул туса илме, вăхăтра çумăр çутарма, 
выльăх-чĕрлĕхе ĕрчетме пулăшма тархасласа ыйтса кĕл 
тунă. Çавнашкал виç хутчен кĕл тунă хыççăн вут чĕрт- 
се янă, карт вара кашни кил хуçи апатĕнчен пĕрер 
татăк илсе вуттă пăрахса çунтарнă. Çак йăла-йĕркесене 
туса ирттернĕ хыççăн çех ял халăхĕ чÿк апачĕпе хăна- 
ланнă, апат-çимĕç юлашкисене, çунса пĕтеймен çурта 
тĕпĕсене каллех вутта пăрахса çунтарнă. «Ага парэм» 
чÿкĕн иккĕмĕш кунне килте уявласа ирттернĕ, карт вара 
ку кун килтен киле çÿресе кил карти варринче çуртапа 
сара умĕнче кил хуçипе унăн çемйине ырлăх-сывлăх 
сунса кĕл тунă. Мордвасен «кереметь озкс» (хăш-пĕр 
ялсенче ку уява «сабан озкс» тенĕ) ятлă уявĕ те, уд- 
муртсен «геры поттон» е «ага яшка» текен уявĕсем те 
Атăл тăрăхĕнчи ытти халăхсен çур аки хыççăнхи чÿк- 
уявĕсемпе пĕрешкелех.

Тухăçлă тыр-пул пуçтарса илес шухăш-хуйхă хрес- 
чене çур аки ĕçĕсене вĕçленĕ хыççăн та пĕрмаях асап- 
лантарнă. Тырă-пулă ÿссе çитĕннĕ вăхăтра темĕнле ин- 
кек-синкек те сиксе тухма пултарнă: шăтса тухнă тыр- 
пула пăрлă çумăр е çил-тăвăл çĕмĕрсе кайма пултарнă, 
хурт-кăпшанкă ерсе тĕп тума пултарнă, хăш-пĕр çул-



сенче, çанталăк чылай вăхăт хушши типĕ-шăрăх тăнине 
пула, пĕтĕм ÿсен-тăран типсе хăрса кайнă. Çутçанталăк 
вăйĕсем хресчен хуçалăхне çавнашкал шар кăтартса 
выçлăхпа асаплантарас хăрушлăх çĕр ĕçĕпе пурăнакан 
хресчене яланах хăратнă. Çутçанталăк вăй-хăвачĕсене 
хăйне пăхăнтарса, вĕсене хирĕç шанчăклă мелсемпе кĕ- 
решсе, кирек мĕнле çанталăкра та лайăх тыр-пул туса 
илме хресченĕн пĕлÿ те, ĕç хатĕрĕ те çителĕксĕр пулнă.

Ял хуçалăх ĕçĕсене вăхăтра тата тирпейлĕ тумасăр 
тыр-пул тухăçлăхне ÿстерме май çуккине хресчен аван 
ăнланнă. Ахальтен мар ĕнтĕ вăл, «çуллахи кун хĕле 
тăрантарать» тесе, хăйĕн пĕтĕм çемйипе иртен пуçласа 
каçченех уй^хирте ырми-канми тăрăшса ĕçленĕ. Ăнчах 
та, хăйĕн ĕçĕ-хĕлĕн пĕлтерĕшне хака хунисĕр пуçне, 
тĕн-тĕшмĕш тыткăнĕнчи хресчен «хăватлă» турăсем хăй- 
не пулăшасса та шаннă, ĕненнĕ, турăсене çырлахтарас, 
вĕсенчен пурлăх-ырлăх, пулăшу ыйтса илес тесе, вĕсен 
ячĕпе тĕрлĕрен уяв-чÿксем туса ирттернĕ. Çавнашкал 
чÿксене туса ирттерме сахал мар укçа-тенкĕ тăкаклама 
тивнĕ. Ку вара юхăннă хресчен хуçалăхне тата юхăн- 
тарнă, чухăнсене кивçене çÿреттерсе асаплантарнă. 
X V II I  ĕмĕрте пурăннă К. Милькович Чĕмпĕр кĕпĕриин- 
чи чăвашсен чÿк йăли-йĕркисене çырса пĕлтернĕ май 
çапла калать: «Юмăçсем хушнă, каланă тăрăх тунă 
чÿксем хăш-пĕр чухне чăвашсемшĕн питех те хĕне кил- 
нине пула, вĕсем юлашки апатне те, килне-çуртне те 
çухатаççĕ, ĕмĕрлĕхе чуралăха çакланаççĕ. Çапла асаплă 
пурнăçа пула тата чир-чĕрсе>:чен, инкек-синкексенчен 
хăтăлаймасăр тертленнине пула вĕсем хăйсен тĕнне, 
юмăçсене, киреметсене ÿпкелеШсе вăрçаççĕ, киремет- 
сем —  вĕсем çынсене улталакан, инкек-синкек кÿрекен, 
выльăх-чĕрлĕхсене, пурлăха, кил-çурта тĕп тăвакан, çын- 
сене вĕлерсе пĕтерекен хаяр усал,—  тесе калаçаççĕ».

Чăвашсен авалхи йăлипе, чÿк выльăхĕсене туяннă 
чух хакĕ пирки сутлашса тăма юраман, выльăх хуçи 
пирвай ыйтнă хаках тÿлемелле пулнă. Çак йăла-йĕрке- 
семпе усă курса, юмăçсемпе куштансем тĕттĕм халăха 
сахал мар çаратнă. Вĕсем кам выльăх-чĕрлĕх сутассине 
малтанах пĕлсе, унпа хаклă хак ыйтма калаçса татăлнă, 
чÿк выльăхне «сутма пулăшнăшăн» хуçинчен укçа-тенкĕ 
сăптăрнă. Çавăнпа та ял халăхне чÿк выльăхĕ туянасси 
питех те хакла ларнă.

Çу уйăхĕсенче туса ирттернĕ чÿксенчен хресченсене 
пуринчен ытларах «уй чÿк» нумай тăкак кÿнĕ. Ку чÿк



валли ял халăхĕн чылай укçа-тенкĕ, апат-çимĕç пуçтар- 
ма тивнĕ. Уй чÿке хăçан туса ирттересси çинчен, ун вал- 
ли мĕн чухлĕ выльăх-чĕрлĕх, кайăк-кĕшĕк туянасси çин- 
чен юмăçсемпе чÿк пуçлăхĕсем малтанах калаçса татăл- 
нă. Хăш турра мĕнле выльăх пусса парнелесе çырлахта- 
рассине вĕсем анчах «пĕлнĕ». Аслă турăсене шултра 
выльăх-чĕрлĕх пусса парнелесе çырлахтармалла пу^лнă, 
кĕçĕн турăсене вара кайăк-кĕшĕкпе те тивĕçтерме май 
пулнă. Ял халăхĕнчен пуçтарнă укçапа турăсене чÿкле-

Юмăçсем —  халăх хушшинче тĕн ĕненĕвĕсене саракансем -  чылан 
ĕмĕрсем хушШц ĕç çыннисене хăйсен пусмăрĕнче тытнă.

ме тĕрлĕрен выльăх-чĕрлĕх туяннă, кашни килте тенĕ 
пекех чÿк апат-çимĕçĕ —  юсман, пашалу, икерчĕ —  цĕ- 
çернĕ, сăра тунă. Чÿк тумалли кун пĕтĕм ялĕпе ватти- 
вĕтти, арçынĕ-хĕрарăмĕ, хăшĕ лав кÿлсе, хăшĕ çуран, 
уй чÿк ирттерме уя, чÿк çырми патне пуçтарăннă.

Авалтан упранса юлнă документсем пире ĕлĕк тĕне 
кĕмен чăвашсем уй чÿк ирттерме темиçе ял халăхĕ пĕр- 
ле пуçтарăнни çинчен те пĕлтереççĕ. Çавнашкал «мăн 
чÿк» туса ирттерме темиçе ял пĕрлешни çинчен ялти 
ватăсем халĕ те ас тăваççĕ. Вĕсем: «Уй-чÿк тума пурин- 
чен ытларах тăхăр ял пĕрле пуçтарăнатчĕ»,—  тесе ка- 
ласа кăтартаççĕ. Архиври документсенче X V I I - X V I I I



ĕмĕрсенче пĕтĕм уезд халăхĕ уй чÿк ирттерме пĕрле пуç- 
тарăнни çинчен калакан хыпарсем пур. Атăл тăрăхĕнче 
пурăнакан халăхсем —  чăвашсем, марисем, мордва- 
сем —  Христос тĕнне йышăнтариччен выçлăх килнĕ çул- 
сенче пĕрле пухăнса авалхи тĕн йăли-йĕркисемпе турă- 
сене чÿклени çинчен калакан документсем те пур. 
Сăмахран, çавнашкал чÿк-уявсене X V II ĕмĕрте Улатăр 
провинцинчи хресченсем туса ирттернĕ пулнă.

Мăн чÿк тума тĕн-тĕшмĕше ĕненекен халăха тĕрлĕ- 
рен сăлтавсем хистенĕ: çумăр нумайччен çумасăр тăни, 
е выçлăх, чир-чĕр асаплантарни, е ытти çавнашкал хă- 
рушлăхсем ирĕксĕрех ĕç хресченĕсене чÿк-уяв ирттерсе 
турăсенчен пулăшу-çăлăнăç шыраттарнă. «Халăха шар 
курма тивсен, юмăçсем тарса та хăтăлма çук вилĕмрен 
çăлăнма мăн уй чÿк тумалла теççĕ, мĕнле выльăх-чĕр- 
лĕхе пусса парнелеме кирли çинчен тата миçе ял халăхĕ 
чÿке хутшăнмалли çинчен каласа кăтартаççĕ»,—  тесе 
çырнă Н. И. Ашмарин профессор чăвашсен тĕн йăли- 
йĕркисене тĕпчеиĕ май- Юмăçсен сăмахĕсене ял пухă- 
вĕнче сÿтсе явнă, унтах чÿк выльăхĕсене туянма мĕн 
чухлĕ укçа-тенкĕ пуçтарасси çинчен калаçса татăлнă та 
кашни кил-хуçалăхăн миçе тенкĕ чÿк укçи тÿлемеллине 
пĕлтернĕ. Мăн уй чÿкĕн йăли-йĕркисем питех те кăткăс- 
не пула, ăна хăш-пĕр чухне эрне хушши ирттерме тивнĕ.

Тĕне кĕмен чăвашсен чÿк йăлисене йĕркелесе пыма 
уйрăм çынсем —  «нÿк пуççисем» тата «кĕлĕ калакан- 
сем» —  пулнă. Шупашкар уездĕнчи Маслă ялĕнче 1870 
çулсенче уй чÿк ирттеркĕ чух халăха хушса, кăтартса 
пыракан «моллана» пулăшма сакăр çын уйăрса панă, 
вĕсем вара кашни уйрăм турă-ырăсемшĕн кĕл тунă,—  
тесе çырать В. К- Магницкий этнограф. Чÿк апачĕсене 
те кашни турă-ырăшăн уйрăм хурансенче пĕçерсе хатĕр- 
ленĕ. Вĕсенчен хăшне-пĕрне, уйрăмах кĕçĕн турăсене, 
аш-какайсăр пĕçернĕ апат-çимĕçпе чÿклесе ирттернĕ, 
аслă турăсене валли выльăх-чĕрлĕх пусса чÿклемелле 
пулнă. Чÿк выльăхĕсене пусçа пĕçериччен вĕсем турра 
парнелеме юрăхли е юрăхсăррине тĕрĕслесе пăхнă. Чÿк 
йăли йĕркисене пĕлекен ватă çынсем кашни выльăх çине 
çăлран илсе килнĕ шывпа сапса сăнанă. Шыв сапнă 
хыççăн выльăхĕ чĕтренсе силленсе илсессĕн, ку вара 
турăсене чÿклеме юрăхлине пĕлтерекен паллă шутланнă. 
Чÿк апачĕ умĕн хĕвелтухăç енне пăхса кĕл тунă, кайран 
вара, пурте пĕрле ларса, турă-ырăсене асăнса апатлан- 
нă, ĕçкĕ-çикĕ ĕçнĕ.



Уй чÿке те, ытти чÿк-уявсем пекех, халăха, выльăх- 
чĕрлĕхсене, тырă-пулăсене усал-хаяр, чир-чĕр тустарса 
тсп тăвасран хÿтĕлес тесе туса ирттернĕ. Уй чÿк хрес- 
чеисен хуçалăх нушисемпе тачă çыхăнни кĕлĕ сăмахĕ- 
сенченех палăрать. Вĕсем пире чÿк халăхĕ чи малтанах 
тура-ырăсен умĕнче хура халăхшăн, виçĕ тĕслĕ выльăх- 
черлĕхшĕн çичĕ тĕслĕ тырă-пулăшăн кĕл туни —  тархас- 
лани çинчен калаççĕ. Хресченĕн пĕтĕм шухăш-ĕмĕчĕ çĕр 
çинчи пурнăç хуйхи-суйхисемпе çыхăннă. Вăл турăсене, 
хăйĕн «çылăхĕсене» каçарса, леш тĕнчери çăтмахра пу- 
рăнма вырнаçтарма ыйтса тархасламасть, кунти, çĕр 
çинчи пурнăçра телейлĕ-ырлăхлă пурнăçшăн кĕл тăвать. 
Чÿк кĕллисенче вĕçĕмсĕр «сыхла», «пар» сăмахсем илтĕ- 
неççĕ. Камран-мĕнрен сыхлама, мĕн ыйтса илме тăрăш- 
нă-ха нушаллă-тертлĕ пурнăçра асапланнă хресчен ха- 
пăхĕ «хăватлă» турă-ырăсенчен? Тĕслĕхшĕн кунта эпир 
тĕне кĕмен чăвашсен чÿк .вăхăтĕнчи кĕлĕ сăмахĕсенчен 
хăш-пĕрисене илсе кăтартатпăр: «Çырлах, аминь, турă, 
уй чÿк тăватпăр, чĕррипелен кĕлле тăватпăр, ăшă питпе, 
тутлă чĕлхепе кĕлле тăратпăр, хура халăхпа пуç çапат- 
пăр, йăлăнатпăр, çырлах, ,аминь. Çилтен-тăвăлтан сых- 
ла, вутран-кăвартан сыхла, вăрран-хурахран упра, 
сыхла, усал çăмăртан сыхла, ырлăх, сывлăх пар». Акă 
тата чÿк выльăхĕсенчен пĕçернĕ апата çиес умĕнхи кĕлĕ 
сăмахĕсем: «Çырлах, аминь, турă, паçăр чĕррипе кĕлле 
тăтăмăр, халь пиçнипе асăнатпăр, çичĕ тĕслĕ тырăшăн- 
пулăшăн тав тăватпăр, Пуç çапатпăр. Пĕр пĕрчĕ акса 
пин пĕрчĕ илме пар, тĕпне хăмăш пек, тăрне чакан пек, 
пĕрчĕшне пăрçа пек. Усал çăмăртан, пăртан, çил-тăвăл- 
тан упра-сыхла».

Чăвашсен уй чÿкне марисен «сюрем», мордвасен 
«вель-озкс», тутарсен «сыйыр курбаны» ятлă авалхи 
чÿк-уявĕсемпе танлаштарма пулать. Марисем «сюрем» 
ятлă чÿкне вăрманта, киремет катисенче туса ирттернĕ. 
Çак чÿке ирттерме вĕсем, чăвашсем пекех, вуншар- 
çирĕмшер ял халăхĕ пĕрле пуçтарăннă, чÿк выльăхĕсене 
те халăх укçипе туяннă, кашни турă валли уйрăм ху- 
ранра апат пĕçернĕ. Марисем «сюрем» вăхăтĕнче турă- 
сем валли туратсенчен ятарласа пĕчĕк хÿтлĕх —  «шелек» 
тунă, ун çине çакнă савăт-сапасем ăшне кашни чÿк выльă- 
хĕн какайĕнчен лайăх татăксем касса хуиă, чÿк хыççăн 
вĕсене вутта пăрахса çунтарнă е уйрăм пĕçерсе çинĕ. 
Марисен «сюремĕ» виç-тăватă куна пынă, кашни кунах 
чÿк вут-кăвайчĕ çуннă, каçсенче вĕсем патне хурал



хăварса ытти халăх пурте çывăхри яла мунча кĕрсе та- 
салма çÿренĕ. Виç-тăватă талăк иртсен халăх ялсене 
саланнă. Яла таврăннă хыççăн кашни килте еюреме ăса- 
тас йăла-йĕркесене туса ирттернĕ: карт-юмăç кĕл тунă 
вăхăтра картиш варринчи сĕтел тавра тăватă çын алли- 
сенче пилеш, çăка, вĕрене, хурăн турачĕсене тытса тăнă, 
тепĕр çынни какăрпа сĕрен юррин çеммисене вылянă. 
Каçпала вара пĕтĕм ял халăхĕпе киремет кати патне 
пырса «сюрем» юррине юрланă, музыканчĕсем юлашки 
хут какăрĕсемпе кăшкăртнă та яла таврăннă.

Тĕне кĕмен чăвашсем ял халăхне, выльăх-чĕрлĕхсене чир-чĕртен 
сыхлама «çĕнĕ вут» кăларнă.

Удмуртсем те çур акине вĕçленĕ хыççăнхи аслă 
чÿке вăрманта, пĕр-пĕр уçланкăра туса ирттернĕ. Вĕсем 
те, марисем пекех, чÿк вăхăтĕнче йывăçран çăмăл хÿт- 
лĕх туса ун çине турăсем валли пăчăрсем çакса хунă, 
хÿтлĕх çывăхĕнче выльăх-чĕрлĕх пусса чÿк апачĕ пĕ- 
çернĕ, турăсене кĕл тунă. Марисемпе удмуртсем ял хуçа- 
лăхĕпе çыхăннă чÿк-уявсене уй-хирте ирттерес вырăнне 
вăрман уçланкисенче туни ку халăхсен хуçалăх пурнă- 
çĕнче чылай ĕмĕрсем хушши вăрман-сунар ĕçĕсем пысăк 
вырăн йышăннинчен килнĕ. Атăл тăрăхĕнчи тĕрĕк халă- 
хĕсемпе (чăвашсем, тутарсем) танлаштарсаи, фин ха- 
лăхĕсем, уйрăмах марисемпе удмуртсем, çĕр ĕçĕпе чылай 
кайран паллашнă. Çавăнпа та вĕсен тĕн ĕненĕвĕсенче



вăрман-сунар ĕçĕсемпе çыхăннă тĕн шухăшĕсем, йăла- 
йĕркесем ытларах упранса юлнă.

Хăш-пĕр ялсенче чăвашсем уй чÿкĕ хыççăнах тата 
ытти тĕн йăли-йĕркисене те туса ирттернĕ. Сăмахран, 
Чĕмпĕр кĕпĕрнинчи Пăва уездĕнчи тĕне кĕмен чăвашсем 
ял халăхне, выльăх-чĕрлĕхе чир-чĕртен сыхлама, «çĕнĕ 
вут» чĕртсе, «çĕр витĕр» кăларнă. Авалхи çынсем «çĕнĕ 
вутпа» усал-тĕселсене, чир-чĕрсене хирĕç кĕрешнĕ йăла- 
йĕркесем çĕр чăмăрĕ çинчи чылай халăхсен тĕн ĕненĕ- 
вĕсенче анлăн сарăлнă, вĕсен юлашкийĕсем Христос 
тĕнĕн йăли-йĕркисенче те упранса юлнă.

Акнă тыр-пул мĕнле шăтса ÿсесси хăй вăхăтĕнче тата 
çителĕклĕ çумăр çунинчен килнĕ. Çумăр çумасăр, типĕ- 
уяр çанталăк тăни хресченĕн уй-хирте тертленнĕ пĕтĕм 
ĕç-хĕлне тĕп тума пултарнă. Тыр-пулсене ÿсме кирлĕ 
çумăг-нÿре тупас тесен, каллех турă-ырăсене чÿклесе, вĕ- 
сенчен пулăшу ыйтмалла, тесе шухăшланă тĕшмĕш хрес- 
ченсем. Çавăнпа та чăваш ялĕсенче кашни çулах «çумăр 
чÿкĕ» тусл ирттернĕ. Хăш-пĕр ялсенче, сăмахран Пăва 
таврашĕнчи чăвашсем, ку чÿке «çерçи чÿкĕ» тесе ят 
панă; Етĕрне уездĕнчи хресченсем вара çумăр ыйтса кĕл 
тунă чÿке «çăмарта чÿкĕ» тенĕ.

Çумăр чÿкне яланах пĕве-кÿлĕ е юхан шыв çывăхĕнче 
туса ирттернĕ. Ял çывăхĕнчи шыв ăшăх пулсан, унта чÿк 
халăхне шыва кĕрсе тухма май пултăр тесе, ăна ятар- 
ласа пĕвелесе лартнă. Ялти ача-пăчасем ваттисем хуш- 
нипе, килтен киле çÿресе, чÿк апачĕ валли кĕрпе, сĕт-çу, 
çăмарта пуçтарнă, хĕрарăмсем юсман пĕçерсе хатĕрленĕ. 
Чÿк кунĕнче ватти-çамрăкки пурте пĕрле шыв хĕррине 
пуçтарăннă. Кунта апат пĕçернĕ, кĕл тунă, шыва кĕнĕ, 
пĕр-пĕрне шыв сапса йĕпетме тăрăшнă, шыва кĕмесĕр 
турткаланса тăракансене вăйпа тытсах кĕпи-йĕмĕпех 
шыва чăмтарнă. Киле каялла таврăннă чухне хирĕç тĕл 
пулакансене, чÿке пыман çынсене шыв сапса йĕпетнĕ. 
Етĕрне таврашĕнчи чăвашсем хушшинче пĕр 80— 100 çул 
каялла «çăмарта чÿкĕ» вăхăтĕнче арçын ăчасем хăйне 
уйрăм чÿк тунă: чана, курак, шăнкăрч, çерçи тата ытти 
кайăк-кĕшĕксемпе вĕсен çăмартисене пуçтарса пĕçернĕ, 
ăшаланă. Çак чÿк апатне пĕçерсе хатĕрлесен, ваттисем 
турăсене кĕл тунă та, ача-гтăчасем чÿк апатне çинĕ хыç- 
çăн шывпа выляма тапратнă. Тата авалтарах чăваш 
хресченĕсем çумăр чÿкне темиçе ял пĕрле ирттернĕ, 
турăсене асăнса сахал мар выльăх-чĕрлĕх пусса парне- 
ленĕ. Каярахпа вĕсем, чÿк выльăхĕсене туяима укçа-



тенкĕ чылай тăкаклама тивнине шута илсе, турă-ырă- 
сене кайăк-кĕшĕксемпе чÿклесе çырлахтарма ĕмĕтлен- 
нĕ,—  тесе çырать В. К. Магницкий этнограф.

Чăн та, çулталăк хушшинче туса ирттерме ги.внĕ 
чÿк-уявсем валлн хресченсен сахал мар укçа-тенкĕ тă- 
каклама, выльăх-чĕрлĕх çухатма тивнĕ. Анчах та çумăр 
чÿкĕ вăхăтĕнче кайăк-кĕшĕксене тытса пĕçерес йăла- 
йĕркесем авалранах сыхланса юлнă пулмалла.

Кайăк-кĕшĕксемпе çумăр çăвассй хушшинчи çыхă- 
нусем çинчен чăвашсен мифологи материалĕсем те ка- 
^ ç ç ĕ . Сăмахран, турă çумăра кайăк-кĕшĕксене шыв 
ĕçтерсе тăрантарас тесе çутарать имĕш. Çавнашкал тĕш- 
мĕшле ĕненÿсене пула, тен, чăвашсем çумăр чÿкĕ вăхă- 
тĕнче кайăк-кĕшĕксене пусса парнеленĕ.

Çумăр чÿкĕ вăхăтĕнче тархасласа ыйтнă шывăн- 
çумăрăн вăй-хăвачĕн пĕлтерĕшĕ чăвашсен авалхи тĕн 
ĕненĕвĕсенче пигех те пысăк. Ку хăватлă вăй, ÿсен-тăран 
тĕнчине хунама пулăшнисĕр пуçне, ытти пур хунав- 
ĕрчев ĕçĕсене те, вăл шутрах çынсен пурнăçне те, çĕнĕ 
пусăма çĕкленме хавхалантарать имĕш. Çавăнпа та 
ĕнтĕ ĕлĕкхи «çумăр-çерçи чÿк» кĕллин сăмахĕсенче, тыр- 
пулсем валли çумăр ыйтнисĕр пуçне, çамрăксене мăшăр- 
ланса телейлĕ пурнăçпа пурăнма сĕнсе каланă сăмах- 
сене тĕл пулатпăр. Чĕмпĕр кĕпĕрнинчи Улхаш тавра- 
шĕнчи чăвашсем çумăр чÿкĕ вăхăтĕнчи кĕлĕре: «Хĕр 
çырмине çерçи чÿклетпĕр, хĕрсем качча каймалла пул- 
ччăр, каччисем авланмалла пулччăр»,—  тесе суннă. 
Н. И. Ашмарин профессор çырса илнĕ кĕлĕ сăмахĕсенче 
çак шухăш-сĕнÿсене тата та витĕмлĕрех каланă: «Çыр- 
лах, çĕнĕ тырă пăттипе çерçи чÿкĕ чÿклетпĕр, çырлах- 
сан —  çырлах, çырлахмасан —  килес çул чÿклемĕпĕр; 
çерçи чÿк^е килнĕ хĕрсен йĕтĕнĕсем кăкăр таран ÿсчĕр, 
пусисем мăй таран пулччăр, кантăрĕсем пуç тÿпиччен 
пулччăр, хăйсем качча кайса пĕтчĕр. Качча кайсан, сак 
тулли ачисем пулччăр. Ачисем çерçи чÿкне килччĕр...»

Авалхи чăвашсен шухăшĕпе, çутçанталăк явленийĕ- 
сем те этем-чĕрчун пекех аталанаççĕ имĕш. Çавнашкал 
тĕн-тĕшмĕшле шухăш уйрăмах çумăр чÿкĕпе тачă çы- 
хăннă «çинçе» ятлă уявра уççăн палăрать. Ку уява 
хăш-пĕр вырăнти чăвашсем «çĕр праçникĕ»; теприсем 
«канлĕ вăхăт» е «уяв» тесе ят панă. Çинçе праçникне 
мĕншĕн уявласа ирттернине ăна хăш вăхăтра туса па- 
лăртнинчен те ăнкарса илме пулать.

Çинçе праçникне ыраш шăркана ларнă вăхăтра, çĕрт-



мене тухас умĕн туса ирттернĕ. Ку вăхăта авал чăваш- 
сем «хĕр уйăхĕ» тесе ят панă пулнă. Çак тапхăрта çан- 
талăк мĕнле пуласси хресченсене питех те хумхантарнă. 
Атăл тăрăхĕнче хăш-пĕр çулсенче çак вăхăтра çанта- 
лăк питех те пăсăлса каять: çил-тăвăллă, аслатиллĕ, 
пăрлă çумăр тыр-пул анисене çапса-çĕмĕрсе каять. Çа- 
вăнпа та хресченсем хăйсен тыр-пулне çутçанталăкăн 
çавнашкал хăрушлăхĕсенчен сыхласа, çăлса хăварма 
тăрăшнă, çутçанталăкăн хăватлă вăйĕсене çырлахтарас 
тесе, тĕрлĕрен асамлă йăла-йĕркесене туса ирттернĕ.

Ку уяв вăхăтĕнчи асамлă-тухатлă йăла-йĕркнсенчен 
чи малтанах çĕрпе çыхăннă ĕçсене чарса лартнине па- 
лăртас пулать. «Çинçе» уявĕ иртсе кайиччен çĕре суха- 
лама, чавма, утă çулма юраман. Революцичченхи автор- 
сем çырса кăтартнă тăрăх, ку уяв пуçланас умĕн пĕр-ик 
кун малтзн «çинçе» вăхăтĕнче мĕнле йăла-йĕркесене 
пăхăнса пурăнмалли çинчен пĕтĕм ял халăхне пĕлтерсе 
тухнă. Пăва уездĕнчи Улхаш таврашĕнчи ялсенче, сăмах- 
ран, акă мĕн каласа асăрхаттарнă: «Ыран çинçе пултăр, 
çинçс- калатпăр. Шаккама юрамасть, курăк татма юра- 
масгь, çĕр чавма юрамасть, мунча хутма юрамасть, тыр 
типĕ^ме юрамасть, тырă сапма юрамасть, чул кăларма 
юрамасть, арман авăртма юрамасть, улача кĕпе тăхăн- 
ма юрамасть, хĕрлĕ кĕпе тăхăнма юрамасть, улача, хĕр- 
лĕ çĕлеме юрамасть, пурте шур кĕпе тăхăнмалла, вунă 
куна срук».

«Вунă куна срук» тени «çинçе» уявĕ çак вăхăтчен 
тăсăлнине пĕлтернĕ. Хăш-пĕр. чăвашсем ку праçнике 
12 кун хушши уявланă, Тетĕш таврашĕнчи чăвашсем 
вара ку уяв йăли-йĕркисене вырсарникун тата эрнекун 
çех асăрхаса пынă, ытти кунсенче яланхи пекех хăйсен 
хуçалăхĕнче ĕçленĕ.

«Çинçе» уявăн йăли-йĕркисенче ку уява мĕншĕн 
палăртнин сăлтавĕсем татах та уççăн палăраççĕ. Асам- 
лă-тухатлă йăласем çĕре чавса хускатма чараççĕ, çĕре 
чавса аппалансанах пăрлă çумăр тыр-пула çапса каять 
имĕш. Авалхи чăвашсем çĕр-анне турă ку вăхăтра пĕтĕ, 
хăйне ача çуратас умĕнхи хĕрарăм пекех туять, çавăнпа 
ана чаваласа, хускатса кансĕрлеме юрамасть, тесе ĕнен- 
нĕ. «Çинçе» йăли-йĕркисене кам та пулин пăсасран ха- 
лăх питĕ тимлĕн асăрханă, çĕр канăçне пăсакансене 
тытса хытах хĕненĕ. Елĕк-авалрах «çинçе йăли-йĕркисе- 
не пăхăнман хресченсене тытса хĕненĕшĕн» сахал мар 
суд ĕçĕсем пуçланнă. «Çинçе вăхăтĕнче «юрăхсăр», тума



хушман ĕçсене чарса лартас тĕллевпе, ял халăхне мал- 
танах асăрхаттарса хунисĕр пуçне, ятарласа суйланă 
çынсем «çинçе» кунĕ килрен киле çÿресе уяв йăли-йĕр- 
кисене мĕнле пурнăçланине тĕрĕсленĕ»,—  тесе çырать 
В. К. Магницкий этнограф.

Çĕр мĕнле сăлтавсене пула «йывăрланнине» çинçе 
умĕн туса ирттернĕ чÿк-уявсем ăнлантарса параççĕ. 
Чăвашсем авал çĕре пурне те çуратакан, пултаракан 
хăватлă вăй, хăйне евĕр хĕрарăм турă вырăнне хурса 
хисеплени çинчен эпир кĕскен асăннăччĕ ĕнтĕ. Çак вăй- 
хăват акапуçпе пĕрлешнине, ăна качча тухнине акатуй 
туса уявланă, чÿксемпе чысланă. Каярахпа, «çумăр- 
çерçи» чÿкĕ-уявĕнче хăватлă çĕр-анне хăйне пĕтĕçленме 
пулăшакан вăя —  çумăр-шыва илнĕ. Çакăн хыççăн ĕнтĕ 
çср тĕвĕленсе тыр-пул, тĕрлĕрен ÿсен-тăран çуратма 
хатĕрленнĕ. Çĕр-аннен аталанăвĕнчи çак паллă тапхăра 
палăртса «çинçе» праçникне уявланă.

Çинçе вăхăтĕнче хăватлă çĕр-аннене чысланине пула, 
ку уявра авалтарах хĕрарăмсене, уйрăмах хĕрсене хи- 
сепленĕ. Ахальтен мар ĕнтĕ çинçене —  уявласа ирттер- 
нĕ вăхăта ĕлĕк-авал «хĕр уйăхĕ» тесе ят панă пулнă- 
Революцичченхи этнографсем çырса кăтартнă тăрăх, 
чăваш туйĕсем пуринчен ытларах çак уйăхра пулса ирт- 
иĕ, çамрăксем «уявра» юрласа-ташласа савăннă. Вирьял 
(тури) чăвашсем çамрăксен çак уявне «куигар» е «пухă» 
тенĕ. «Кушар» уявне ватă çынсем хутшăнмаççĕ, тав- 
рари çамрăксем çеç пĕрле пухăнса вăхăта савăнăçлă 
ирттереççĕ, каччăсем хăйсене тивĕçлĕ хĕрсене шыраççĕ, 
хĕрсем каччăсене суйлаççĕ,—  тесе çырса кăтартать ку 
уяв çинчен Н. И. Ашмарин профессор. К. В. Ивановăн 
«Нарспи» поэминче пуян Михетер хĕрне çураçнă хыç- 
çăн Силпи чăвашĕсем пулас туя тÿсеймесĕр кĕтеççĕ:

-  Икĕ пуян пĕрлешсен,
Ш еп те пулĕ туй! —  теççĕ.
-  Çинçе хăçан çитĕ-ши?
Епле вăхăт ирттерес?
Çимĕк кунĕ инçе-ши?
Епле унчченех тÿсес? —  теççĕ.

Çинçе уявĕ вăхăтĕнче авланас, качча тухас йăла- 
йĕркесем çĕрĕн тыр-пула, ÿсен-тăрансене çуратса-ĕрчет- 
се çитĕнтерекен вăй-хăватне хисепленипе çыхăнса тăнă.

Чăвашсене Христос тĕнне йышăнтарас тесе пĕтĕм 
вăйран тапаланнă пупсемпе патша тарçисем, «çинçе»—  
авалхи çĕр праçникне— уявлама пăрахтарас тесе, хрес-



ченсене темле те асаплантарнă. 1891 çулта Хусанта тух- 
са тăнă «Волжский листок» тата «Казанский биржевой 
листок» хаçатсенче, Çĕрпÿ уездĕнчи тĕне кĕнĕ чăвашсем 
çинçе вăхăтĕнче пурте уяв тăваççĕ, уй-хире ĕçлеме тух- 
маççĕ, тесе çырнă заметкăсем пичетленнĕ. Хусан губер- 
наторĕ, çак хыпара пĕлсессĕнех, хăйĕн тарçисене —  по- 
лицейскисене —  ку уява хăш вырăнсенче тата мĕнле 
уявласа ирттернине çырса пĕлтерме, чăвашсем хушшин- 
чи çавнашкал йăла-йĕркесене пĕтерме, тĕне кĕнĕ хрес- 
ченсене чнркÿ законĕсене пăхăнтарма хушать, Поли- 
цейскисем вара кашни çулах чăвашсен авалхи тĕн йăли- 
йĕркисене хирĕç мĕнле кĕрешни çинчен губернагора 
пĕлтерсе тăнă. Хăшĕ-пĕрисем чăвашсен авалхи чÿк-уявĕ- 
сене хирĕç кĕрешес ĕçре, Атăл тăрăхĕнчи халăхсене тĕне 
кĕртнĕ чухнехи пекех, хĕç-пăшалпа усă курма сĕннĕ, 
чеерех полицейскисем вара, çинçе уявĕ чиркÿ йăли-йĕр- 
кисемпе çыхăннă, ăна чăвашсем Иисус Христоса хисеп- 
лесе уявлаççĕ,—  тесе ĕнентерме тăрăшнă.

Çĕре хăватлă турă-ырă вырăнне хурса хисеплес-чÿк- 
лес авалхн йăла-йĕркесем чăвашсемпе кÿршĕллĕ халăх- 
сем хушшинче те чылай ĕмĕрсем хушши упраннă. Вăл 
енчен чăвашсен «çинçе» уявне уйрăмах марисен 
«51П К за» ятлă у'явĕ çывăх тăрать- «31пк5а» вăхăтĕнче 
марисем те çĕр йывăрланнине палăртиă, çĕр ĕçĕпе тăр- 
машса çĕрĕн кăкăрне суранлатассинчен сыхланма тă- 
рăшнă, уяв йăлн-йĕркисене пăхăнман çынсене ял халăхĕ 
хытă айăпланă. Çĕрĕн «канлĕ вăхăтне» палăртас йăла- 
йĕркесем çĕр ĕçĕпе пурăнакан халăхсем хушшинче 
питех те анлăн сарăлнă. Китай халăхĕ, сăмахран, çĕр 
пĕтĕленнĕ канлĕ вăхăта «5тге» ятлă уяв туса палăртнă, 
хресченсене çак уяв нртиччен уй-хирте ĕçлеме чарнă. 
Авал вырăс хресченĕсем те çĕр праçникне, «•звмля-мать• 
именинница» тесе, уявланă. Каярахпа вырăссен ку уявĕ 
Христос тĕнĕн уявĕсемпе пĕрлешсе кайнă. «Çинçе» сă- 
мах пĕлтерĕшне этнографсем тĕрлĕрен ăнлантарса панă. 
Н. И. Золотницкий этнограф «çинçе» сăмах чăвашсен 
«çĕнĕ» сăмахĕпе тутарсен «ай» сăмахĕ (чăвашла вăл 
«çу» тени пулать) пĕрлешнинчен пулса кайнă, вăл —  
«çĕн çу, çĕн çулп кĕтсе илни» тенине пĕлтерет, тесе çыр- 
нă. Анчах та «çинçе» сăмаха чăваш чĕлхинчи сăмахсем- 
пех ăнлантарса пама пулать. «Çинçе» сăмах хăйĕн пĕл- 
терĕшĕпе «çийĕнче» тата «çинче» сăмахсене çывăх тă- 
рать. «Çинче» е «çийĕнче» тени «йывăр çын» тенине 
пĕлтерет. Чăвашсем час-часах, «вăл йывăр çын» тес



вырăнне, «унăн çинче пур», «çийĕнче пур арăм», «унăн 
çине юлнă» теççĕ. Апла пулсассăн, «çинçе» с ă м а х ă н  пĕл- 
терĕшĕ «йывăр-пĕтĕ» сăмахпа тачă çыхăнса тăрать. Ку 
чăн та çапла иккенне «çинçе» уявăн йăли-йĕркисем те 
çирĕплетсе параççĕ.

Авалхи çынсем çутçанталăкри япаласемпе явленисе- 
не хăйсем пекех чĕреллĕ-чунлă, вĕсем те этем пурнă- 
çĕнчи аталану тапхăрĕсене чăтса ирттереççĕ тесе шу- 
хăшлани чăвашсен çинçе хыççăнхи ытти тĕн йăли-йĕр- 
кисенче те сăнланнă. Турăсене-ырăсене асăнса, «уй 
чÿк», «çумăр чÿк», «çинçе» уявне туса ирттернĕ хыççăн 
та çанталăк уяр тăнине пула тыр-пулсем начар çитĕннĕ 
çулсенче хресченсем «çĕре çĕнетсе» тыр-пул тухăçлăхне 
ÿстерме тăрăшнă. «Çĕр çĕнетнĕ» е «çĕр вăрланă» чух 
тунă йăла-йĕркесем авалхи туй йăли-йĕркисене аса ил- 
тернĕ. Çĕре çĕнетме туя хатĕрленнĕ пекех хатĕрленнĕ: 
ял халăхĕнчен хăмла, салат пуçтарса сăра тунă, апат- 
çимĕç пĕçернĕ, ватă çынсем кама каччă пулма суйлас 
пирки чылай канашланă- Каччă пулма суйланă маттур, 
ĕçчен яш ачана лайăх тумтир тумлантарса ĕçкĕ-çикĕре 
хăналанă, унпа пĕрлех хăйматлăхпа туй ачисем пулнă.

Çак каччăн ĕнтĕ хăйĕн юлташĕсемпе пĕрле халăха 
выçлăхран çăлса хăвармалла пулнă: тыр-пул лайăх çи- 
тĕнекен вырăна çитее, унти çĕре çураçса, качча илсе 
килмелле пулнă. Ют ял çыннисем вĕсен çĕрне вăрланине 
ан сисчĕр тесе, арçын туйĕ сĕм çĕрле тухса кайнă. Тăван 
ялĕнчен тухсассăнах, çĕре-хĕре çураçма каякансем туя 
кайнă чухнехи пекех юрă юрласа, шăпăрсемпе кĕвĕ ка- 
ласа кĕрлеттерсе пынă. Çитес çĕре çывхарас умĕн пурте 
шăпланнă, пĕкĕ çумĕнчи шăнкăравсене те çыхса лартнă. 
Вырăна çитсен, каччăна кÿме çинчен йăтса антарнă, 
пурте, кĕреçесемпе катмаксем илсе, унпа юнашар тăрсд 
тухнă. Хăйматлăх ашшĕ çĕр-йышсемпе хĕр килĕшес 
пирки калаçу пуçарнă: «Акă эпир сан пата, пуян, хаклă 
хĕр, хитре, ăслă каччăпа килтĕмĕр. Санăн пуянлăхна 
шутласа та кăларас çуккине эпир пĕлетпĕр. Çавăн пекех 
пирĕн каччă та сана пит хĕрÿ юратнине хак пама та çук. 
Эсĕ те, хаклă кин, пирĕн каччăна савса юрат, эпир ыйт- 
нине ан пăрахăçла. Эсĕ, кин, хăвăн хĕр япалисене уйсен- 
чен те, çарансенчеп те, вăрмансенчен те, шывсенчен те 
пĕтĕмпех илсе пыр».

Хăйматлăх ашшĕ çĕр-йышсене çавнашкал тархасла- 
нă вăхăтра каччăпа туй ачисем темиçе хутчен те ÿксе 
пуç çапнă, ун хыççăн çичĕ тĕлтен тăпра чавса илсе хăй-



сен кÿмисем çнне хунă. Çак йăла-йĕркесене туса çĕре- 
хĕре хăйсемпе пĕрле илнĕ хыççăн каялла, хăйсен ялĕ 
еннелле вĕçтернĕ. Тăван ялалла çывхарнă çемĕн хы- 
çалтан хăвалас хăрушлăх та чакса пынă, каллех туй 
юррисем, шăнкăравсем янранă. Тăван уй-хире çитсе 
чарăнсассăн «авланнă» каччă, хăй кÿми патне пырса, 
«арăмне» саламланă. «Манăн хаклă арăмăм чипер сыв- 
лăхлă-и? Эпĕ сана хамăн пурнăçран та, ылттăнран та 
ытларах юрататăп. Ман юратушăн эсĕ те пирĕн хир- 
семпе çарансене, вăрмансемпе шывсене хĕр япалуна 
салат». Кун хыççăн вăл кашни кÿме çинчен пĕрер кĕреçе 
çĕр илсе уй-хире сапаланă, юлашкисене «туй ачисем» 
салатнă. «Çĕр вăрланă» йăла-йĕркесене ĕçкĕ-çикĕпе вĕç- 
ленĕ.

Асăннă йăла-йĕркесен тĕп тĕллевĕ —  тыр-пул лайăх 
пулнă вырăнти çĕрпе-тăпрапа усă курса тăван ялăн 
çĕрне çĕнетесси, çĕрĕн тыр-пул çуратакан вăй-хăватне 
ÿстересси пулнă- «Çĕре ют ял çыннисем вăрласан, тыр- 
пул начар пулать»,—  тесе шутланă чăваш хресченĕсем 
ĕлĕк-авал.

«Çĕр вăрлани-çĕнетни» хăйĕн пĕлтерĕшĕпе «акатуй» 
йăли-йĕркисемпе тачă çыхăннă. Ана пирвайхи туй —  
хăватлă çĕрпе акапуç пĕрлешни —  «ăнăçлă пулман» пир- 
ки туса ирттернĕ. Ют вырăнтан çĕр е шыв вăрласа тăван 
уй-хирĕн вăй-хăватне çĕнетес, вĕсен тулăхлăхне ÿстерес 
йăла-йĕркесене çĕр ĕçĕпе пурăнакан халăхсем нумайăшĕ 
пĕлеççĕ. Этем ăс-тăнĕ, тыр-пул тухăçлăхĕ мĕнрен килнин 
сăлтавĕсене тĕрĕс ăнланса пĕлсе çитнĕçемĕн, тĕн-тĕшмĕш 
йăли-йĕркисем пăрахăçа тухса пынă. Иртнĕ ĕмĕр вĕç- 
нелле чăваш хресченĕсем те «çĕр вăрласа» тыр-пул ту- 
хăçлăхне «ÿстерме» пăрахнă, ку йăла-й^ркесем усăсăр 
тăрмашни çех иккенне тавçăрса илме пуçланă.

КЕРХИ УЯВСЕМ

Кĕрхи уй-хир ĕçĕсене пуçланă ятпа чăваш хресченĕ- 
сем пысăк чÿк-уявсем туса ирттермен пулмалла. Тырă 
вырма тухас умĕн те, çур аки вăхăтĕнчи пекех, кашни 
кунах çурла хывма юраман. Ытларикун, юнкун, эрне- 
кун — хăрăк кунсем шутланнă, çавăнпа та çак кунсен- 
че тырă вырма тухма тăхтанă. Анасем çине çитсен, кил- 
йышра «çăмăл алăлли» çурла хывнă, унтан вара, тырă 
вырнă чух пилĕк ан ыраттăр тесе, пирвайхи çупкăмсем- 
пе пилĕксене çыхса, вырма тытăннă.



Анана вырса пĕтернĕ хыççăн «ана вăй илни» йăлана 
туйă: тырă выракансем юлашки кĕлтисене çыхнă та 
вĕсем çине канма ларнă. Вара пурте: «Ана, вăй пар, 
пилĕке-çурăма тÿрлет, çак ана çинчен çавăн чухлĕ тырă 
пар!» -  тесе ыйтнă. Ларма юнашартарах вырнаçнă: 
пĕр-пĕринпе тачă ларсан, тепĕр çулхине тырă çăрарах 
пулать, тесе ĕненнĕ. Кăшт канса илнĕ хыççăн ачасенчен 
е ваттисенчен пĕри: «Кам ана çĕклет?» —  тесе тăнă та, 
вара ун хыççăн пурте сиксе тăрса кĕлте йăтса çĕмелсем 
тума тытăннă. Пуринчен те кая юлса тăнине: «Эй, ана 
çĕклекен! Ана çĕклерĕ!» —  тесе витленĕ.

Тырă вырса пĕтернĕ чух тунă йăла-йĕркесем те чы- 
лайăшĕ магилле-асамçăлла пулнă, вĕсем çитес çулхиие 
вăйлă тыр-пул пуçтарса илме пулăшмалла пулнă. Сă- 
махран, юлашки кĕлтисене пысăкрах тунă. «Кĕлтене 
пĕчĕккĕ тусассăн, килес çул тырă начар пулать»,—  тенĕ. 
Тырă вырса пĕтерсен, юлашки ана çинче пĕр пайăрка 
касса илмесĕр «ана пайĕ» хăварнă, унсăрăн ана, хăйĕн 
вăй-хăватне çухатса, тырă пултармасăр хăварма пулта- 
рать тесе шухăшланă.

Уй-хирсенчи тыр-пулсене пуçтарса, авăн çапса пĕтер- 
нĕ хыççăн тырă-ырăсене асăнса, тав туса, кĕрхи чÿксем 
туса ирттернĕ. Çак чÿк-уявсем вăхăтĕнчи ĕçкĕ-çикĕсенче 
тыр-пула çуратакан, хунаттаракан турă-ырăсем куçа ку- 
рăнмасăр хăналанаççĕ, тесе шухăшланă хресченсем. 
Хĕле мĕнле пурăнса ирттересси. те, выльăх-чĕрлĕхсем 
мĕнле хĕл каçасси те, çитес çулхи тыр-пул тухăçлăхĕ те 
турă-ырăсене чысласа хăналанинчен килет, тесе ĕненнĕ.

Кĕрхи чÿксенчен чи малтан, авăн çапса пĕтернĕ ят- 
па, «авăн пăтти» е «авăн сăри» чÿкне туса ирттернĕ. 
Авăн çапса пĕтернĕ кун автан пусса пăтă пĕçернĕ, авăн 
çапма пулăшакансене, тăванĕсене пуçтарса, ĕçкĕ-çикĕпе 
хăналанă. Еçкĕ-çикĕ пуçлас умĕн кил хуçи чашăкпа 
пăтă, çĕнĕ тыр-пул çăнăхĕнчен пĕçернĕ çăкăр е пашалу 
илсе анкартине тухнă та авăн юпи патĕнче вут чĕртсе 
«авăн кĕтÿçне» асăнса кĕл тунă. Ку чÿк вăхăтĕнче те 
хресчен турăсен умĕнче яланхи пекех хăйĕн çемье-хуçа- 
лăх нушисем çинчен калаçать, сывлăхлă, телейлĕ пур- 
нăç, лайăх тыр-пул пама тархаслать: «Авăн кĕтÿçи, çыр- 
лах! Уя тухсан, уй перекетне пар; йĕтеме кĕрсен, йĕтем 
перекетне, кăшăл перекетне пар; киле кĕрсен, кил пере- 
кетне пар; кĕлете кĕрсен, кĕлет перекетне пар! Ачам- 
пăчампа выльăх-чĕрлĕхе сывлăх-ырлăх пар! Мул çумне



мул хуш; çурт çумне çуллен çур пилĕк хушса акмалăх 
пар! Хăмăш пек тĕпне пар, тăррине çăмарта пек тут- 
лăхне пар!» Çапла каласа кĕл тунă хыççăн кил хуçипе 
чÿке тухнă ытти çынсем авăн юпи умĕнче пуç çапнă, ун 
умĕнче çунакан вутта пĕр-ик кашăк пăтă пăрахнă. Чÿк 
хыççăн авăн çине çапман кĕлте хурса хăварнă. Ку кĕл- 
тене хăш-пĕр вырăнсенче «йĕтем пайĕ» теççĕ; Чашлама 
таврашĕнчи чăвашсем ăна «авăн кĕтÿçĕ» валли гесе 
парнелесе хăварнă. Пăва уездĕнче тĕне кĕмен чăвашсем 
авăн çапса пĕтернĕ кун туса ирттернĕ чÿке «каçхи чÿк» 
тенĕ. Ку енчи хăш-пĕр ялсенче «каçхи чÿке» ирттерме 
автан вырăнне така пуснă.

Çулталăк хушшинче туса ирттернĕ чÿк-уявсем пурин- 
чен ытларах кĕркунне пулнă. Кĕр уйăхне —  октябре, 
ку тапхăрта чÿк-уявсем чылай туса ирттернине шута 
илсе, чăвашсен авалхи календарĕнче «чÿк уйăхĕ» тесе 
ят панă. Ку уйăхра анатри чăвашсем «аслă ырă» ячĕпе 
«хур чÿкĕ»; унăн шывне асăнса —  «шыв мимĕрĕ»; виç 
тĕслĕ выльăх-чĕрлĕхе хирте лайăх çÿретсе, çу каçарса 
картана кĕртнĕшĕн тав туса, вĕсене ырлăхлă-сывлăхлă 
хĕл каçарма тархасласа —  «карта пăтти»; кил-çемьене 
сывлăхлă, тĕрĕс тĕкел тăма, вăрă-хурахран, инкек-син- 
кекрен сыхлама, хĕн-хур курасран хăтарма ыйтса —  
«килĕш пăтти» чÿкленĕ. Анчах та ку чÿксем хресчен хăй 
кил-йышĕпе туса ирттерекен пĕчĕк чÿксем çех шутланнă.

-Кĕрхи чÿксенчен хăйĕн йăли-йĕркисемпе, пуян ĕçкĕ- 
çикипе, чÿке хутшăннă- халăх йышĕпе «сăра чÿкĕ» е 
«сăра чÿклени» уйрăмах пысăк пĕлтерĕшлĕ пулнă. Ку 
чÿк-уява пур тыр-пула та пуçтарса тирпейленĕ хыççăн 
«çĕнĕ тыр-пулпа çĕнĕ сăра ячĕпе» туса палăртнă. «Сăра 
чÿкĕн» йăли-йĕркисене туса ирттериччен чăваш хресче- 
нĕсем, пурнăç йывăр пулнă пулин те, мĕнле те пулсан, 
çĕнĕ тыр-пулран апат-çимĕç хатĕрлесе çиме тăхтама тă- 
рăшнă- «Çĕнĕ тыр-пул ячĕпе чÿк ирттериччен е кĕл тăви- 
ччен çĕнĕ çăкăр е çĕнĕ сăра ас тивес пулсассăн, чăваш 
хăйне тем пекех пысăк çылăхлă çын тесе шухăшланă 
пулĕччĕ»,—  тесе çырнă иртнĕ ĕмĕр варринче В. А. Сбоев 
этнограф чăвашсен йăли-йĕркисене тĕпченĕ май. «Ку 
чÿк —  чăвашсен чи паллă чÿкĕсенчен пĕри. Ана туса ирт- 
тернĕ чух чăвашсен чи паллă турă-ыррисене, вĕсен пул- 
тарулăхĕсене, пурăннă вырăнĕсене, вĕсен таврашĕнчи 
япаласене асăнаççĕ»,—  тесе палăртать В. К. Магниц- 
кнй хăÿĕн 1881 çулта тухнă «Материалы к объясиению 
Старой чувашской веры» ятлă кĕнекинче.



«Сăра чÿкĕ» валли хатĕрленĕ апат-çимĕçсене, ĕçкĕ- 
çикĕсене пурне те çĕнĕ тыр-пулран хатĕрленĕ. Ку чÿк- 
уява ирттернĕ чух кил хуçи тăванĕсене, çывăх тусĕсене, 
кÿршисене чĕнсе хăналанă. «Пур тăванĕсем Хте, чĕннĕ 
хăнисем пуçтарăнса çитсессĕн. çемьери чи асли сĕтел 
çинчен пуçламан çăкăр илсе сылтăм аллине тытать, 
сулахай хул айне çĕлĕк хĕстерет те çак кĕлĕ вăхăтĕнче 
ятарласа уçнă алăкпа тĕнĕ енне çаврăнса тăрать. Ана 
пăхса пур хăнисем те çавнашкалах тăраççĕ. Кил хуçи 
тыр-пул тухăçлăхĕшĕн турра тав туса кĕл тăвать, çитес 
çул та лайăх тыр-пÿл туса илме, выльăх-чĕрлĕхсене 
ĕрчетме, вăхăтра тата çителĕклĕ çумăр, ăшă-çутă, хура 
халăха лăпкă та телейлĕ пурнăç пама тархасласа ый- 
тать»,—  тесе çырса кăтартать В. А. Сбоев «сăра чÿк» 
йăли-йĕркисем çинчен. Шупашкар уездĕнче «сăра чÿкне» 
уявланă чухне кил хуçи ятарласа авалхи тĕн йăли-йĕр- 
кисене, кĕлĕсене пĕлекен ватă çынна чĕнтернĕ. Çав çын- 
на «молла» е «курка паракан» тесе хисепленĕ. Кĕлĕ 
пĕтнĕ хыççăн хăнасенчен пĕрне ĕçкĕ-çикĕ вăхăгĕнче 
хуçа —  «хум кĕрекеçĕ» —  пулма суйланă.

Çак чÿк-уяври çĕн тыр-пулран тунă ĕçкĕ-çикĕре хрес- 
ченсем турă-ырăсене, лайăх тыр-пул пуçтарса илме 
пулăшнăшăн тав тунисĕр пуçне, малашне те асамлă 
вăй-хăвачĕсемпе ырлăх-телей парса савăнтарма тархас- 
ласа кĕл тунă. «Сăра чÿкĕ» вăхăтĕнчи кĕлĕсенче турă- 
ырăсене тав туса каланă сăмахсемпе юнашарах пулас 
тыр-пулшăн, кил-йыш сывлăхĕшĕн, выльăх-чĕрлĕх лайăх 
ĕрчессишĕн, хуçалăхри перекетшĕн каланă ăшă сăмах- 
сем пулнă. Ку чÿк вăхăтĕнчи кĕлĕ сăмахĕсенче те хрес- 
ченĕн шухăш-туйăмĕ, вăл мĕн çинчен ĕмĕтленни-хуйхăр- 
ни аван палăрать. Тĕслĕхшĕн эпир кунта тĕрлĕ вырăнти 
чăвашсен «сăра чÿкĕ» кĕллисене илсе кăтартатпăр- Чик- 
ме уездĕнчи Чантăр ялĕнчи хресченсем çапла каласа кĕл 
тунă: «Çырлах, турă, чÿклеме сăрапа тăрса, сана асăнат- 
пăр, çĕнĕ тырă-пулăпа тăрса сана асăнатпăр. Пур пус- 
кил, ял-йышпа, хурăнташ-вăрлăхпа, пĕтĕм кил-йышпа 
тăрса сана асăнатпăр, çырлах. Пире уя акнă тыр-пула 
лайăх пултарса пар, çичĕ тĕслĕ тырă-пула лайăх пул- 
тарса пар. Икĕ тĕслĕ ывăл-хĕре лайăх усра, виçĕ тĕслĕ 
выльăх-чĕрлĕхе хунаттар, киле-вута лайăх, тĕрĕс пăхса 
тăр, пармалăх та, илмелĕх те пар, тăватă патша хырăç- 
не парма та пар, пурне те туллăх тăрат. Пĕр çÿренĕ çĕр- 
те тикĕс çÿреме пар, хаяр тăшмантан, çил, вут-кăвар- 
тан, вăр-хурахран сыхла, тăшмансене хăйсене салатса



яр, çÿренĕ çĕрте ырра хирĕç ту, усала тÿртĕн ту, çырлах, 
пире ан пăрах».

Шупашкар уездĕнчи Ырашпулăх (Бишево) ялĕнчи 
хресченсен кĕллинче те çавнашкал шухăш-ĕмĕтсем тĕп 
вырăн йышăнаççĕ, сăмахĕсем çеç урăхларах: «Турă, ыр- 
лăх пар, сывлăх пар! Çĕнĕ тыр-пулпа тав тăватăп, пуç 
çапагăп: пĕр пĕрчĕ аксан, пин пĕрчĕ пар. Килес инкек- 
синкекрен, вăрринчен, вутĕнчен сыхла, аслă шыва лар- 
сан, хуçан кÿсменчен сыхла, хушка хумĕнчен, тайăлан 
кимминчен; сутас сутта пахаласа пар; выçă килекене тă- 
рантарса яма пар; шăнса килекене ăшăтса яма пар; виçĕ 
тĕслĕ тыр-пула виç кĕлетĕнче пар, хăймалатса мулне 
пар; виçĕ тĕслĕ выльăх-чĕрлĕхе виçĕ карта пар; тĕк пĕр- 
чинчен тÿлеме пар; пĕртен пине çитме пар; кĕсре çумне 
тиха пар; ĕие çумне пăру пар; сурăх çумне путек пар; 
çул перекетĕнчен савăнтар, çĕртен те пулин кăларса 
пар; çÿлтен те пулин антарса пар; уй перекетĕнчен са- 
вăнтар, анкартне кÿртсен, анкарти перекетĕнчен савăн- 
тар; пÿлмине кÿртсен, пÿлме перекетĕнчен савăнтар; 
авăртнă çăнăха перекетне пар; илнĕ тăвара перекетне 
пар; виçĕ пусса виçĕ çур пилĕк хушса акма пар».

Тыр-пул туса илес, выльăх-чĕрлĕх ĕрчетес хуйхă- 
суйхăсăр пуçне хресченĕн урăх терт-нуша та сахал мар: 
куланай-хырçă тÿлесси, кулак-куштансен пусмăрĕнчен 
хăтăласси, çĕр сахалли тата ытти çавнашкал ыйтусем 
хресчене йывăр шухăша яраççĕ.

Çĕр ĕçĕпе пурăнакан хресченсен чÿк вăхăтĕнчи кĕлĕ 
сăмахĕсенче хуçалăх ĕçĕсем пурте тенĕ пекех сăнланнă. 
Чÿк-уяв юррисем, йăли-йĕркисем те хресченсен пурнă- 
çĕн никĕсĕпе —  хуçалăх ĕçĕсемпе çыхăннă пулнă. Сăмах- 
ран, чÿк-уяври ĕçкĕ-çикĕре хресчен хăйĕн тертлĕ-асаплă 
ĕçĕ-хĕлĕ, йывăр кун-çулĕ çинчен юрлать, ырă-канлĕ 
пурнăçпа пурăнасси çинчен ĕмĕтленет:

«Алран кайми аки-сухи,
Ай, аттепе ай анне.
Акнă тырри хулăм пултăрччĕ,
Килнĕ хăни савăнеа ĕçтĕрччĕ...»

«Сăра чÿкĕ^ вăхăтĕнче ваттисем çамрăксене пиллесе 
вĕрентсе каланă сăмахсенче те халăхăн шухăш-ĕмĕчĕсем 
аван палăраççĕ: «Иу, ачасем, пурте халаллă пулăр, 
ялта ятлă çын пулăр, хаяр çын ан пулăр, çула тухсан, 
çур çулне çынна парăр, çын хирĕç пулсан, тавсъе тăвăр, 
ăçтан тухрăн тесе ыйтĕç, унтан тухрăмăр тесе калăр,



килти сăмаха яла тухсан ан калăр, ялтине киле килсен 
ан калăр, иккĕн выртса виççĕн тăрăр, халаллă пултăр».

Чăвашсен çулталăк хушшинчи ял хуçалăх-çĕр ĕçĕпе 
çыхăннă чÿк-уявсем «сăра чÿкне» туса ирттернипе вĕç- 
ленеççĕ. Пĕтĕмĕшпе илсен, ял хуçалăхĕпе çыхăннă чÿк 
уявсен çулталăкри циклĕ хăватлă туррăн —  çĕр-аннен 
тыр-пул çуратас аталанăвĕнчи пур паллă тапхăрсене 
те палăртать.

*  *

Тĕрлĕ йăх-ăрусен, халăхсен авалхи тĕн ĕненĕвĕсене, 
йăли-йĕркис-ене тĕпчени, пĕр-пĕринпе танлаштарса пăх- 
ни марксизм ăслăлăхĕн никĕсне хывакансем: «Тĕн чи 
авалхи вăхăтсенче, çынсем хăйсен пурнăçне тата хăй- 
сене хупăрласа тăракан тулашри тавралăха тĕрĕс мар,

. ытла та ансат ăнланнине пула пуçланса кайнă»,—  тенĕ 
шухăшăн чăнлăхне никам сивлейми фактсемпе çирĕп- 
летет.

Çутçанталăка хирĕç кĕрешме вăй çитерейменни, унăн 
вăйĕсене «асамлă вăй-хăватсем» тесе йышăнни, çутçанта- 
лăк «хăвачĕсене» пăхăнса, вĕсенчен хăраса пурăнни—  
çак сăлтавсене пула ĕнтĕ авалхи çынсен ăс-тăнĕнче мал- 
танхи тĕн шухăшĕсем çуралнă. Авалхи çынсем çутçан- 
талăк вăйĕсене хирĕç кĕрешме вăйсăррине пула çуралса 
хунанă тĕн-тĕшмĕшсем, çак вăйсăрлăха чăна хăларса, 
этем обществине пысăк сиен кÿнĕ —  çынсен çутçанта- 
лăкпа кĕрешес вăй-хăватне хавшатнă, сÿрĕклетнĕ.

Анчах та авалхи çынсем çутçанталăкпа кĕрешме вăй- 
сăр пулнă тени пачах та вĕсем ним кĕрешмесĕр, ĕçлеме- 
сĕр, пĕр çутçанталăк вăйĕсене пăхăнса çех пурăннине 
пĕлтермест. Пурнăçра çапла кăна пулнă пулсассăн, çын- 
сем, хăйсен умĕнчи йывăрлăхсене çĕнтереймесĕр, тахçан 
авалах пĕтĕмĕшпех вилсе пĕтнĕ пулĕччĕç. Обшествă 
аталанăвĕнче нихçан та çынсем ним ĕçлемесĕр, кĕреш- 
месĕр, пĕр çутçанталăк «парнеленĕ» янтă апат-çимĕçпе, 
хÿтлĕхпе, тĕн-чиркÿ çыннисем вĕрентнĕ пек —  çăтмахри 
телейлĕ пурнăçпа киленсе пурăннă тапхăр пулман. Хă- 
йĕн кулленхи пурнăçĕнче кирлĕ япаласене авалхи çын 
çутçанталăкпа кĕрешсе, унăн вăйĕсемпе тытăçса çĕн- 
терсе çех тупма пултарнă. Çак кĕрешÿ этем обществи- 
шĕн питех те пысăк пĕлтерĕшлĕ пулнă: ăна пула çынсем 
хăйсен ансат ĕç хатĕрĕсене лайăхлатса пынă, вĕсен ăс- 
тăнĕ туптанса малалла ÿссе аталаннă, обществăри çы- 
хăнусем те улшăнса çĕнелсе пынă.



КЛАСЛА ОБЩЕСТВАРИ ТЕН ЕНЕНЕВЕСЕМ ТАТА 
ВЕСЕН СОЦИАЛЛА САЛТАВЕСЕМ

Хальхи пĕтĕм тĕнчипе сарăлнă тĕн ĕненĕвĕсгне (сă- 
махран, Христос, Магомет, Буддă тĕнĕсене) авалхи ăру 
обществи тапхăрĕнче çуралса йĕркеленнĕ тĕн ĕненĕвĕ-; 
ссмпе тĕплĕн тишкерсе танлаштарсан, вĕсем хушшинче 
тачă çыхăну —  пĕрешкел шухăшСем, йăла-йĕркесем 
пурри палăрать. Пирĕн тапхăра çити упранса юлнă 
«патшалăх» тĕнĕсене анимизм, тотемизм, маги тата ытти 
авалхи тĕн шухăшĕсем, вĕсемпе çыхăннă йăла-йĕрке- 
сем çирĕппĕн кĕрсе юлнă. Ку ĕнтĕ —  «патшалăх» тĕнĕ- 
сем (пĕртен пĕр хăватлă турра ĕненме, пуç çапма вĕ- 
рентекен тĕнсем) авалхи тĕн ĕНенĕвĕсем çинче никĕс- 
ленсе малалла аталанни çинчен калакан факт.

Паллах, авалхи тĕн ĕненĕвĕсем, йăли-йĕркисем пĕр 
улшăнмасăр, хăйсен малтанхи формисемпех юлма пул- 
тарайман. Тĕн шухăшĕсем çынсен пурнăç условийĕсемпе 
çыхăннă. Пурнăç условийĕсем пĕрмаях улшăнса пыраç- 
çĕ. Çавна пула тĕн шухăшĕсем, йăли-йĕркисем те ул- 
шăнса пынă. Сăмахран, чи авалхи общинăлла классăр 
строй тапхăрĕнче пурăннă çынсен тĕн ĕненĕвĕсенче пĕр- 
тен пĕр «хăватлă», ытти пур турăсенчен те аслă, пĕтĕм 
тĕнчене тытса тăракан турă пур тенĕ шухăш пулман-ха. 
Авалхи йăх-ăру обществинчи çынсен ăс-тăнĕнче çавнаш- 
кал тĕн шухăшĕ çуралма та пултарайман. Мĕншĕн те- 
сен классăр обществăра çынсем пĕрне-пĕри пусмăрлани, 
пăхăнтарса пурăнни, пуянсемпе чухăнсем çине пайлан- 
ни, княçсем, фараонсем, патшасем тата ытти çавнаш- 
кал влаçа хăйсен аллине çавăрса илнĕ вăйлă хуçа-пуç- 
лăхсем пулман-ха.

Анчах та авалхи общинă стройĕ пĕр вырăнта тапăр- 
татса тăман. Пысăк йывăрлăхсене çĕнтерсе, вăл малал- 
ла аталаннă. Производствă вăйĕсем, хуллен те майĕпен, 
çÿлерех пусăма çĕкленсе пынă. Ку тĕлĕшрен уйрăмах 
çĕр ĕçĕпе выльăх-чĕрлĕх ĕрчетес ĕçпе паллашса вĕсене 
аталантарни пысăк пĕлтерĕшлĕ пулнă. Çак çĕнĕ хуçалăх 
ĕçĕсем ĕнтĕ çынсене апат-çимĕç куллен-кун киолинчен 
ытларах пуçтарса малашне валли хатĕрлеме май панă. 
Этем обществине çĕнĕ пусăма куçма хистекен вăйсенчен 
ĕç пайланнипе улăштару ĕçне тата вĕсене пула гталан- 
н<" уйрăм харпăрлăха палăртас пулать. Еç хатĕрĕсем 
лайăхланса пыни пĕччен хуçалăх патне, уйрăм çемьен



бçлесе пурăнасеи патне нлсе çитернĕ. Çак салтавсене 
пула пĕрлешÿллĕ ĕç, общинă хуçалăхĕ хавшаса арканма 
пуçланă, ун вырăнне уйрăм харпăрлăх çинче никĕс- 
леннĕ çемье—  пĕччен хуçалăх аталанса çирĕпленнĕ. 
Çĕр-вăрман, ĕç хатĕрĕсем, выльăх-чĕрлĕх ĕлĕк пĕтĕм 
общинă пурлăхĕ шутланнă пулсан, çĕнĕ историллĕ усло- 
висенче вĕсем уйрăм çынсен аллисене сапаланнă. Клас- 
сăр авалхи общинă стройĕ арканнă, ун вырăнне çĕнĕ 
строй вăй илсе çĕкленнĕ. Ку обществă стройĕн чи паллă, 
хăрушă уйрăмлăхĕ —  çынсем классем çине пайланни, 
пĕрне-пĕри пусмăрлани, çаратни, пĕрисем пуйçа пур- 
лăхпа иртĕхни, теприсем вĕсен пусмăр тыткăнĕнче ăсап- 
ланни. «Ару стройĕ хăйĕн кун-çулне пурăнса ирттернĕ. 
Еç пайланни тата ăна пула обществă классем çине пай- 
ланни ăру стройне аркатнă. Ун вырăнне государствă 
йышăннă»,—  тесе çырнă Ф. Энгельс. (К. М а р к с  и 
Ф. Э н г е л ь с .  Избранные произведения, т. II. <4., Гос- 
политиздат, 1955, 301 стр.).

Авалхи йăх-ăру обществинчи пĕрле тăрăшса ĕçлес 
йăла вырăнне пĕрне-пĕри пусмăоласси пуçланнă; йăх- 
ăрура пурлăха пĕрле пуçтарса пĕ^ пек валеçессине уй- 
рăм харпăрлăх хĕссе кăларнă; авалхи пĕр танлăх вы- 
рăнне пуянсемпе чухăнсем çине пайланас процес çĕ- 
мĕрсе кĕнĕ. Уйрăм харпăрлăх çуратнă вăрçă-хирĕçÿ халĕ 
ĕктĕ обществă пурнăçĕнчи яланхи явлени пулсд тăнă. 
Вăрçă-хирĕçÿсен тĕп тĕллевĕ —  ытларах пурлăх çавăрса 
илесси, ирĕклĕ çынсене тыткăна илсе чура тăвасси. 
Вăрçăра тытса илнĕ пурлăх, тыткăна лекнĕ чурасем, 
паллах, влаç тытакансене, пуян çынсенех тивнĕ. Кам- 
сем-ха ытларах пуйнă, влаçа хăйсен аллине çавăрса 
илнĕ? Йăх-ăру обществи арканнă тапхăрта влаçа, пур- 
лăха общинăсен пуçлăхĕсем —  старейшинăсем, патри- 
архсем туртса илнĕ. Хăйсен витĕмлĕхĕпе усă курса, 
вĕсем общинă пурлăхне хăйсене тивĕçлĕ харпăрлăх вы- 
рăнне хунă. Вĕсем ĕнтĕ, йăх-ăрури ытти çынсенчен уй- 
рăлса, пуйса, влаç вăйĕпе усă курса, общинăна пусмăр- 
лакансем пулса тăнă. Вĕсем, йăх-ăрури чухăн çынсене 
пăхăнтарса хăйсемшĕн ĕçлеттернисĕр пуçне, вăрçăра 
тыткăна илнĕ çынсене чура туса, хăйсен хуçалăхĕнче 
ĕçлеттерсе, пуйса пынă. Пурлăх тĕлĕшĕнчен танмарлăх 
ÿссе пыни, çынна çын пусмăрлас йĕрке пуçланнн аьалхи 
классăр обществăна классем çине пайласа аркатнă.

Çĕр çинчи пурнăçра танмарлăх пуçланни авалхи йăх-



ăрури тĕн ĕненĕвĕсенчи Танлăх енĕпе пĕр-пĕринчен уй- 
рăлса тăман вăй-хăватсене те урăх сăн-сăпат парса 
улăштарса çĕнетнĕ. Класлă обществă тапхăрĕкче турă- 
сен, тĕрлĕрен вăй-хăватсен тĕнчине те танмарлăх, хирĕ- 
çÿ кĕрсе вырнаçнă. Классăр обществăри пĕр тан г.самлă 
вăй-хăватсен вырăнне халĕ ĕнтĕ аслă, хăватлă турăсем 
тата вĕсене пăхăнакан кĕçĕи турăсем —  ырăсем, усалсем 
йышăнаççĕ. Турăсем пĕр-пĕрне пăхăннисĕр пуçне тата 
хăйсен ĕç-хĕлĕпе, кун-çулĕпе те палăрса уйрăлсч тăраç- 
çĕ. Авалхи йăх-ăру обществин турри-ыррисем çутçан- 
лăкра хуçаланнă пулсан, обществă классем çине пай- 
ланнă хыççăн вĕсем обществă пурнăçне те ярса илеççĕ. 
Урăхла каласан, авалхи классăр обществăра çынсем 
çутçаиталăк явленийĕсенчен хăраса, вĕсене пĕхăнса, 
асамлă вăй-хăватсем вырăнне хурса пуç çапнă пулсас- 
сăн, класлă обществăри çынсен ăс-тăнĕнче çугçанталăк 
вăйĕсемсĕр пуçне обществă пурнăçĕ те фантазилле, 
тон-тĕшмĕшле сăнланма тытăннă. Ку процес пирки 
Ф. Энгельс çапла çырнă: «Кирек хăш тĕн те çынсен 
кулленхи пурнăçĕнче пуç пулса тăракан çутçанталăк 
вăйĕсем вĕсен ăс-тăнĕнче фантазилле сăнланни пулса 
тăрать. Çавăн пек сăнланса, çĕр çинчи вăйсем асамлă 
вăйсем пек туйăнаççĕ... Часах çутçанталăк вăйĕсемпе 
пĕрле обществă вăйĕсем те çынсене хăратма тытăнаççĕ». 
(Ф. Э н г е л ь с .  Анти-Дюринг. Госполитиздат, 1945, 
299 стр.).

Обществă классем çине пайланма тытăннă хыççăн 
ĕнтĕ çынсем турăсене, этемсен сăн-сăпатне парса, хăй- 
сен пурнăçне, ĕç-хĕлне хÿтĕлекенсем вырăнне хурса, хи- 
сеплеме тытăннă. Класлă обществăри турăсен сăнарĕсем 
çĕр çинчи пурнăçпа çыхăннине авалхи патшалăхсенчи, 
сăмахран Греципе Римри, халăхсен тĕн ĕненĕвесем уççăн 
кăтартса параççĕ. Авалхи грексен чи аслă турри Зевс., 
сăмахран, каснă лартнă çĕр çинчи патша пекех. Вăл —  
пĕлĕт çинчи чи аслă хуçа, çутçанталăкри пур вăй-хăват- 
сем те ăна пăхăнса тăраççĕ, ытти турăсем пурте унăн 
влаçĕнчен иртеймеççĕ, çынсеи кун-çулĕ, шăпийĕ те пĕ- 
тĕмĕшпех çак аслă турă пÿрнинчен килет имĕш. Çĕр 
çинчи патшана тĕрлĕрен çар пуçлăхĕсем, чиновниксем 
халăха пусмăрлама пулăшнă пекех, Зевса тĕнчере хуçа- 
ланма кĕçĕн турăсем пулăшнă иккен: унăн пĕр тăванĕ —  
Посейдон —  тинĕс турри, тепĕр тăванĕ— Аид —  çĕр айĕн- 
чи патшалăхра хуçа, хĕрĕ —  Афинă -  ăс-хакăл тата



вăрçă искусствин турри, тепĕр хĕрĕ —  Афродитă, тинĕс 
кăпăкĕнчен çуралнăскер,—  юратупа илемлĕх турри. Хĕ- 
вел турри Аполлон, вут-кăвар тата тимĕрçĕсен ĕçне хÿтĕ- 
лекен Гефест ятлă турă, ÿсен-тăрансен турри —  Дионис 
тата грексен мифологинчи ытти турăсем те хăватлă Зев- 
са пăхăнаççĕ, унăн ачисем шутланаççĕ.

Авалхи грексем хăйсен туррисен кулленхи пурнăçне 
те çынсенни пекех сăнланă. Вĕсен шухăшĕпе, турăсем 
Олимп ятлă çÿллĕ ту çинче чаплă керменсенче пурăнаççĕ, 
çĕр çинчи патшасемпе пуянсем пекех ĕçкĕ-çикĕпе иртĕ- 
хеççĕ, юратаççĕ, кĕвĕçеççĕ, авланаççĕ, качча тухаççĕ, 
хăш-пĕр чухне çĕр çине анса хитре хĕрарăмсемпе арлă- 
арăмлă пурнăçпа пурăнма та тиркесе тăмаççĕ, лешсем 
вара вăйлă паттăрсем çуратса параççĕ. Авалхи грексен 
легендисем каланă тăрăх, хăватлă Зевс хăй те пĕрре 
çех мар çĕр çинчи пикесене юратнă. Çавнашкал çыхăну- 
сене пула Зевсран çĕр çинче темиçе паТтăр ывăл-хĕр 
çуралнă —  Геракл, Персей, Полидевк, Елена т. ыт. те. 
Грецири патшасемпе пуянсем хăйсен ăру пуçлăхĕсене 
турăсемпе çĕр çинчи пикесенчен çуралнă тесе ĕнентерме 
тăрăшнă. Ку ĕнтĕ вĕсене пуç пулса влаç тытма турăсем 
хăйсем пÿрнĕ тенине пĕлтермелле пулнă.

Çынсем ĕненнĕ, пуç çапнă турăсем çĕр çинчи пурнăç- 
ран илнĕ хăйне евĕр сăнарсем çех пулнине ытти халăх- 
сен тĕн ĕненĕвĕсем те лайăх кăтартса параççĕ. Илсе пă- 
хар-ха, сăмахран, авалхи славян халăхĕсен Христос тĕн- 
не йышăничченхи тĕн ĕненĕвĕсене. Авалхи общинă стро- 
йĕ арканнă кăткăс процес славян халăхĕсен хушшинче 
те çĕнĕ строй —  класлă обществă çуратнă. Ку процес 
славянсем уйрăм княжествăсене пĕрлешсечăмăртаннипе 
вĕçленнĕ. Обществă аталанăвĕнчи çак пысăк улшăнусене 
пула славянсен тĕн ĕненĕвĕсенчи турăсем. те çĕнĕлле сăн- 
ланма тытăннă, вĕсем хушшинче те уйрăм турăсем, çĕр 
çинчи княçсем пекех, ытти турăсене пăхăнтарса хуçалан- 
ма тытăнаççĕ. Авалхи йăх-ăру обществă тапхăрĕнче çут- 
çанталăк вăй-хăвачĕсене çех сăнарланă турăсем халĕ 
ĕнтĕ уйрăм харпăрлăха, хуçалăх ĕçĕсене, кил-йыша, пат- 
шалăха хÿтĕлекен хăватлă турăсем пулса тăраççĕ. Сла- 
вянсем пуринчен ытла пĕлĕт туррине—  Сварога. хĕвел 
туррине —  Даждьбога, аçа-çиçĕм туррине —  Перуяа, 
çил-тăвăл туррине —  Стрибога, ÿсен-тăран, выльăх-чĕр- 
лĕх туррине —  Велеса пысăка хурса чысланă.

Славянсен вăйлă княçĕсенчен пĕри ыттисене хăйне



пăхăнтарнă пекех, ытти турăсем хушшинче пĕри —  «хă- 
ватлă» Перун —  тĕп вырăн йышăнать. Княçсем хушнипе 
Вырăс патшалăхĕн чылай хулисенче аслати-çиçĕм тур- 
рин кĕлеткисене йывăçран, чултан касса тунă, вĕсен 
умĕнче таттисĕр «таса» вут-кăвайтçунтарса, парнесемпе 
чÿклесе пуç çапнă. Перун турă уйрăмах Киевпа Новго- 
род хулисенче пысăк хисепре пулнă. Киев княжестви 
ытти княжествăсене пăхăнтарса тĕрекленсе пынă май, 
ку туррăн пĕлтерĕшĕ татах та ÿснĕ: аслă княçсем ăна 
пĕтĕм патшалăха хÿтĕлекен, пулăшу паракан «хăватлă» 
турă вырăнне хурса хисеплеме тытăннă. 908 çулта Вла- 
димир княç хушнипе Перун туррăн кĕлеткине ылттăн- 
кĕмĕлпе илемлетсе лартнă, 945 çулта Игорь княç ун 
умĕнче грексемпе тунă килĕшĕве упрама сăмах парса 
тупа тунă, Киев çыннисем йывăр самантра унран тăш- 
мансене çĕнтерме пулăшу ыйтнă.

Аслати-çиçĕм туррине ытларах княçе çывăх тăнă 
дружинниксемпе хула çыннисем пуç çапса чÿкленĕ пул- 
сан, хресченсем вара хĕвел туррине —  Даждьбога çыр- 
лахтарма тăрăшнă. Çĕр ĕçĕпе тертленекенсен шухăшĕпе, 
хуçалăхри телей е инкек-синкек çак туррăн хăвачĕпе 
кăмăлĕнчен килнĕ имĕш. Авалхи славянсем хĕвел турри 
хăйне уйрăм патшалăхра чаплă керменре пурăнать тесе 
ĕненнĕ. Вăл патшалăхра нихçан та хĕл пулмасть, яланах 
ăшă çанталăк тăрать, унта пурăнакансем вилĕмсĕр, тенĕ 
тĕшмĕшле шухăшсем славянсем хушшинче Христос тĕнĕ 
сарăлнă хыççăн та чылай ĕмĕрсем хушши упраннă. Хĕ- 
вел туррин пурнăçĕ çинчен калакан сăнарсем те çынсен 
пурнăçĕнчен илнĕ сăнарсемех: Даждьбогăн çемйи питĕ 
йышлă, унăн престолĕпе юнашар Ирхи Шуçăмпа Каçхи 
Шуçăм —  унăн юратнă йăмăкĕсем яланах сыхă тăраççĕ; 
кунтах вăл мĕн хушнине пурнăçлама хатĕр çичĕ çăлтăр —  
судьясем, унăн хыпарçйсем —  тĕнче уçлăхĕнче вĕçсе çÿ- 
рекен хÿреллĕ çăлтăрсем —  çиччĕн; Даждьбогăн пиччĕ- 
шĕ те пур иккен —  ватă, кукша уйăх; хĕвел туррине икĕ 
патшалăх пăхăнса тăрать, вĕсенче вара унăн ывăлĕсем 
патшара лараççĕ иккен.

Авалхи славянсем Велес (урăхла Волос) ятлă турра 
выльăх-чĕрлĕхе хÿтĕлекен хăватлă турă вырăнне хур- 
са чысланă. Ку ĕнтĕ вĕсен хуçалăхĕнче выльăх-чĕрлĕх 
ĕрчетес ĕç пысăк вырăн йышăннине пĕлтерет. Авалхи 
Вырăс патшалăхĕнче Христос тĕнне йышăннă хыççăн та 
халăх хушшинче Велес турра чыслас йăла-йĕркесем те-



миçе ĕмĕр хущши упраниă. Сăмахран, Ростов хулинче 
унăн кĕлеткине X II ĕмĕрте те пуç çапнă, Переяславль- 
Залесски хулинчи Велес чулне вара XVI ĕмĕр вĕçне 
çитйчченех тĕрлĕрен парнесемпе чÿклесе чысланă.

Авалхи славянсен йăх-ăру обществи арканса Вырăс 
çĕршывĕнче пирвайхи патшалăх чăмăртаннă вăхăталлах 
Атăл тăрăхĕнче те классăр обществă арканас процес 
вĕçленсе пынă, пирвайхи патшалăх —  Пăлхар патшалăхĕ 
(вырăсла «Волжская Булгария») йĕркеленсе çирĕплен- 
нĕ. Атăл тăрăхĕнчи тĕрĕк тата фин халăхĕсен —  тутар- 
сен, чăвашсен, мордвасен, марисен пурнăç шăпийĕ 
X ĕмĕртен пуçласа X I I I  ĕмĕр вĕçне çитичченех çак фео- 
дализм патшалăхĕн кун-çулĕпе çыхăннă. Ытти феода- 
лизм патшалăхĕсем пекех, Пăлхар патшалăхĕ пусмăр 
йĕрки çинче никĕсленнĕ. Пусмăрçăсем —  патша, унăн чи- 
новникĕсем, çар пуçлăхĕсем, пуян çĕр хуçисем, куланай- 
хырçă пуçтаракансем ĕç халăхĕ тар юхтарса тупнă пур- 
лăха çаратса киленсе пурăннă.

Пăлхар патшисен тата вĕсем хыççăн хуçаланнă мон- 
гол-тутар ханĕсен пусмăр влаçĕн тытăмĕ чăвашсен 
авалхи тĕнĕнче паллă йĕр хăварнă. Чăвашсен авалхи тĕн 
ĕненĕвĕсенчи мăн турă çĕр çинчи патшасем пекех пурă- 
нать: ун тавра ăна сыхлакан, вăл хушнине пурнăçлакан 
кĕçĕн турăсем вырнаçнă. Вĕсем айăпа кĕнисене суд тă- 
ваççĕ («тăван ырă»), «çÿлти мăн турă» ĕçки-çиминчи хă- 
насене пăхаççĕ («хум кĕрекеç»), унăн лашине çавăтса çÿ- 
реççĕ («чĕлпĕр тытса çÿрен ырă»), вăл тухса çÿрекен алă- 
ка уçса-хупма сыхă тăраççĕ («мăн турă алăкне уçакан», 
«мăн турă алăкне хупакан»), кунĕн-çĕрĕн ăна сыхлаççĕ 
(«мăн турă умĕнче çÿрекен», «мăн турă умĕнче тăра- 
кан») т. ыт. те. «Çÿлти мăн турра» пăхăннă турă-ырăсем 
çĕр çинче те хуçаланаççĕ имĕш. Çĕр çинчи пурнăç, çын- 
сен кун-çулĕ, ĕçĕ-хĕлĕ пĕтĕмĕшпех турă-ырăсен аллинче, 
вĕсем пÿрнинчен килет пулать. Çавăнпа иккен тĕн-тĕш- 
мĕше ĕненекен чăвашсем чÿк уявсем вăхăтĕнче çемье 
пурнăçĕшĕн — «чун çуратакан турра», «ывăл-хĕр çурата- 
кан турра», лайăх тыр-пулшăн — «тыр-пул çуратакана», 
выльăх-чĕрлĕх сывлăхĕшĕн — «выльăх-чĕрлĕх çуратака- 
на», кил-хуçалăх телейĕшĕн — «çурт çуратакана» тата 
«мул çуратакана», хурт-хăмăр ĕç ăнăçĕшĕн — «чечек су- 
ратаканпа» «хурт çуратакана» тата ытти çавнашкал вăй- 
хăватсене асăнса кĕл тунă, парнесемпе чÿклесе çырлах- 
тарнă.



Патшасемпе хансен аслă чиновникĕсем, çĕр хуçисем, 
çар пуçлăхĕсем пусмăр танатине лекнĕ тарçăсен ĕç-хĕлĕ- 
пе пурăннă пекех, кĕçĕн турă-ырăсене пулăшакан, вĕсем- 
шĕн тăрмашакан ырăсем —  тарçăсем те пур иккен. Сă- 
махран, «тыр-пул çуратакан турă» таврашĕнчи ырă- 
сем — «тыр-пул никĕсĕ», «тыр-пул сыхчи», «тырă ху- 
наттаран», «хумхаç», «уй рçа», «уй перекет» хăйсене 
пăхăнтарнă турăшăн вăй хурсах ĕçлеççĕ —  уй-хирти пур 
тыр-пула ÿстерсе çитĕнтерме вăй-хăват парса пулăшаç- 
çĕ пулать.

Çавнашкал тĕн шухăшĕсем феодализм саманинчи 
обществă тытăмне, пусмăр йĕркисене сăнланă. Мĕнле 
сăлтавсене пула-ха пусмăр тĕнчин йĕркисем халăх ăс- 
тăнĕнче фантазилле сăнланнă? Ку ыйтăва марксизм ăс- 
лăлăхĕ уççăн та татăклăн ăнлантарса парать. Тĕн вăл 
«çынсен ăс-тăнĕнче хăйсене кулленхи пурнăçра пăхăн- 
тарса пурăнакан тулащри вăйсем сăнланни пулнă, вĕ- 
сем çĕр çинчи вăйсене тĕлĕнмелле хăватлă вăйсем тесе 
шутланă»,—  çапла çырнă хăй вăхăтĕнче Ф. Энгельс. 
В. И. Ленин марксизм тĕн пирки каланă çак тĕрĕс шу- 
хăша малалла аталантарнă. Пĕр вĕçĕмсĕр пусмăр тÿссе 
асапланма тивни малашне татах та ытларах терт-асап 
чăтса ирттерессинчен хăрани, пусмăр йĕркисене тĕп тума 
вăй-хал çитерессине шанманни, кунтах, çĕр çинчех, те- 
лейлĕ те ирĕк пурнăç тума май пуррине ĕненменни —  
çаксем ĕнтĕ тĕнĕн чи тарăн тымарĕсем, тенĕ В. И. Ленин, 
(В. И. Л  е н и н. Тĕн çинчен. Чăвашгосиздат, 1955, 
21 стр.).

Еç халăх массисем социалла пусмăр тÿснине тата çак 
пусмăра хирĕç пĕрлешсе, организациленсе ăнлануллăн 
кĕрешме пултарайманнине пула çуралса хунанă тĕн ĕне- 
нĕвĕсем пусмăр йĕркисене, обществăри танмарлăха хÿ- 
тĕленĕ, тÿрре кăларса çирĕплетнĕ. Пур халăхсен тĕнĕ те: 
çĕр çиичи пурнăç турăран килет, çынсем пĕрисем пуян, 
теприсем чухăн пурăнасси —  пусмăр йĕркисем — турă 
тунă йĕркесем, вĕсене никам та улăштарма, тĕп тума 
пултараймасть, тесе вĕрентеççĕ. Тĕн вĕрентĕвĕсем, пур- 
нăçра нихçан та пулман тата пулма та пултарайман турă 
ячĕпе витĕнсе, класлă обществăри ĕç çыннисене выçлăха, 
чухăнлăха, пусмăрçăсем эксплуатациленине, вăрçă хирĕ- 
сенче юн тăкăннине чăтăмлăн тÿссе ирттерме чĕнеççĕ, 
çĕр çинчи асаплă пурнăçра хĕн-хур курнăшăн леш тĕнче- 
ре сăваплă пурăнассипе йăпатаççĕ. «Тĕн ĕмĕрех урăххи-



еемшен ĕçлесе, нушалăхра, пĕчченлĕхре пурăнса хăш- 
кăлнă халăх массисене ăс-тăн енчен пусмăрламалли май- 
сенчен пĕри пулса тăрать». (В. И. Л е н и н. Тĕн çинчен, 
5 стр.).

Пусмăр тĕнчин хуçисем тĕн вĕрентĕвне, йăли-йĕрки- 
сене авалтанпа хÿтĕленĕ, халĕ те тĕн сĕрĕмне халăх хуш- 
шине сарма укçа-тенкĕ хĕрхенмеççĕ. Еç халăхĕ эксплу- 
ататорсене хирĕç кĕрешĕве çĕкленсессĕнех, патшасемпе 
мул хуçисем, пăлхавсене хĕç-пăшалпа путарнисĕр пуçне, 
тĕн вĕрентĕвĕсемпе те усă кураççĕ. Тĕн вăл —  халăхшăн 
наркăмăш, халăха чуралăхра, тĕттĕмлĕхре тытса усра- 
малли мел. Халăха ирĕке тухассишĕн, хăйĕн прависем- 
шĕн кĕрешме чăрмантарас тесе, пуç пулса тăракан клас- 
сем капитал чурисен ăс-тăнне çак наркăмăш ăшне 
путараççĕ.

Пуç пулса тăракан классене, турă ячĕпе хÿтĕленсе, 
çĕр çинчи пусмăр йĕркисене сыхлама яланах тĕн-чиркÿ 
çыннисем пулăшса пынă. Пусмăр хуçисемпе-тĕн-чиркÿ 
çыннисем ĕç халăхне пусмăрпа тĕттĕмлĕхре усрас тĕлĕш- 
пе таччăн пĕрлешнине, ирсĕр ĕçсем тунине питлесе, 
В. И. Ленин 1915 çулта çапла çырнă: «Пусмăрлакан пур 
тĕрлĕ классене те хăйсем пуç пулса' тăрассине сыхлас 
ĕçре икĕ социалла ĕç: палач ĕçĕ тата пуп ĕçĕ кирлĕ. Па- 
лач пусмăртисем хирĕç тăнине, вĕсен пăлхавĕсене пусар- 
ма тивĕç. Пуп пусмăртисене йăпатма, клас пуç пулнине 
сыхласа хăварнă хушăрах инкек-синкексемпе суран-ви- 
лĕмсене çăмăллатасси çинчен малашлăхсем... ÿкерсе 
пама, çапла вара вĕсене çак пусмăрпа килĕшме, револю- 
ци ĕçĕнчен пăрса яма, вĕсен революцилле шухăш-камал- 
не пăсма, революцилле хастарлăхне хавшатма тивĕç». 
(В. И. Л е н и н. Соч., 21 т., 206 стр.).

Тĕн шухăшĕсене халăх хушшинче саракансем, тĕн 
йăли-йĕркисене ертсе, асăрхаса пыракансем, тĕн-чиркÿ 
ĕçĕсене туса пынă май пуçтарнă пурлăхпа тăранса пурă- 
пакансем —  жрецсем —  авалхи классăр обществăра пул- 
ман. Авалхи йăх-ăру общинисенчи ăрăмăç-маги йăли- 
йĕркине ăста пĕлекенсене, чÿк-уявсене ертсе пыракансе- 
не жрецсем —  тĕн çыннисем теме çук-ха. Мĕншĕн тесеп 
вĕсем общинăри ытти çынсенчен нимĕнпех те уйрăлса 
тăман, хăйсен ĕçĕшĕн пурлăх-тупра пуçтарман, ытти çын- 
семпе пĕрлех йăх-ăрури хуçалăх ĕçĕсене хутшăнса хăйсе- 
не валли апат-çимĕç тупассишĕн тертленнĕ.

Обществă классем çине пайланса кайсан, ку йĕрке



улшăнма тытăннă. Класлă обществăра уйрăм çынсем 
влаçа хăйсен аллине çавăрса илсе ĕç халăхне пусмăрла- 
нă пекех, тĕн-маги йăли-йĕркисене, чÿк уявсене уйрăм 
çынсем ертсе пыма, ку ĕçре хуçаланма пуçлаççĕ, вĕсен 
авторитечĕ ÿссех пырать. Вĕсем турăсене хисеплесе ларт- 
нă храмсен —  кĕлĕ çурчĕсен хуçисем; турăсем мĕн ка- 
ланине, хушнине, вĕсене мĕнле парнесемпе чÿклесе çыр- 
лахтармаллине те вĕсем çех пĕлеççĕ пулать. Жрецсем 
пыра киле обществăн политикăпа хуçалăх ĕçне те явă- 
çаççĕ —  турă ячĕпе патшалăхăн малашнехи кун-çулĕ, 
тырă-пулă мĕнле пулассине, выльăх-чĕрлĕх мĕнле ĕрчес- 
сине каласа хураççĕ, тĕрлĕрен инкек-синкекрен хăтăлма, 
сыхланма «пулăшаççĕ», чир-чĕрсене сиплеççĕ т. ыт. те. 
Жрецсен профессийĕ халăха çаратса пурлăх пуçтармал- 
ли çăл куç, жрецсем —  пусмăрçăсен класĕн уйрăм сийĕ 
пулса тăнă.

Еç халăхне пусмăрта тытса тăма пулăшнăшăн обще- 
ствăра пуç пулса тăракан классем жрецсене тав тăваççĕ, 
чыслаççĕ —  çĕр-вăрмансем, чурасем парнелеççĕ, чаплă 
кĕлĕ çурчĕсем лартса параççĕ, укçа-тенкĕ тÿлеççĕ т. ыт. 
те. Хăйсене ырлăхлă-тутлăхлă пурнăçра усранăшăн тĕн 
пуçлăхĕсем патшасемпе ытти мул хуçисен интересĕсене 
тимлĕн сыхланă: çĕр çинчи влаçа, пурлăх-пуянлăха вĕ- 
сене çÿлти турă хăй халалланă, çавăнпа та халăх вĕсе- 
не пăхăнса пурăнмалла, чун-кăмăлтан юратса хисепле- 
мелле, тесе вĕрентнĕ.

Тĕн пусмăр йĕркисене сыхламалли вăйлă мелсенчен 
пĕри пулнисĕр пуçне тата ĕç çыннисене çаратса пурлăх 
пуçтармалли çăл куç пулнине княçсем, патшасем часах 
тавçăрса илнĕ. Çавăнпа та ĕнтĕ вĕсем тĕн ĕçĕсенче те 
хăйсем пуç пулса хуçаланма тăрăшнă. Патшалăхри вла- 
çа тытса тăракансем тĕн-чиркÿ влаçне те хăйсеи аллине 
çавăрса илни çинчен калакан тĕслĕхсем историре сахал 
мар. Уйрăмах çавнашкал тĕслĕхсене Полинези утравĕ- 
сем çинче, Африкăра, Азире, Центральнăй Америкăра 
пурăннă халăхсен пурнăçĕнче чылай тĕл пулатпăр. Сă- 
махран, Полинези утравĕсем (Гавайă, Самоа, Таити, 
Пасхă т. ыт. те) çинче пурăнакан халăхсем пуçлăхсене—  
корольсене пăхăнса пурăннă, вĕсене сĕр çинчи «хăватлă» 
турăсем вырăнне хурса чысланă. Корольсен туприне 
тĕкĕнме мар. вĕсем çине пăхма та, чăн ячĕсене асăнма 
та юраман. Король алли тĕкĕннĕ япаласем вара унăн 
пурлăхĕ пулса тăнă, вĕсене никам та илме, тытма хăй-



ман. Çак йăла-йĕркесене пăхăнман çынна вилĕм кĕтнĕ. 
Полинези утравĕ çинче пурăнакан халăхсем корольсен 
вил тăприсене те «хăватлă» вырăн тесе хисепленĕ, вĕ- 
сен çывăхĕнче кĕлĕ çурчĕсем лартнă, вĕсенче жрецсем—  
король тăванĕсем чÿк йăлисене туса пурăннă.

Африкăри халăхсем патшасен —  аслă жрецсен асам- 
лă вăй-хăват пур, çак вăй-хăвата вĕсем тĕрлĕ майпа 
кăтартма пултараççĕ, çумăр çутарма та, уяр, лăпкă çан- 
талăка пăсса çил-тăвăл кăларма та пултараççĕ, тесе 
ĕненнĕ. Çавăнпа та, патшасене турă вырăнне хурса, вĕ- 
сенчен тĕрлĕрен пулăшу, çăмăллăх тархаслас, вĕсене 
хаклă парнесемпе çырлахтарас йăла Африкăри халăхсем 
хушшинче анлăн сарăлнă.

Хĕвелтухăç тата Кăнтăр-Хĕвелтухăç Азири патшалăх- 
сенче (сăмахран Китайра, Японире) тĕн влаçĕ импера- 
торсен аллинче пулнă. Пирĕн эрăччен 2 пин çул каял- 
ла Китай çĕршывĕнче Инь ятлă (урăхла Шан ятлă) 
пирвайхи патшалăх чăмăртаннă хыççăнах, пуç пулса тă- 
ракан классем хăйсен влаçне турă пÿрнипе çыхăнтарнă. 
Китай императорĕ хăватлă пĕлĕтĕн -  аслă туррăн (ки- 
тайла Шан-ди е Тянь) ывăлĕ шутланнă, патшалăхри чи 
аслă жрец ĕçĕсене туса пынă. Патшалăхри йĕркесем 
çинчен вĕрентсе калакан «Шу-Цзин» ятлă авалхи Китай 
кĕнекинче çапла çырнă: «Пĕлĕт халăха хÿтĕлесе ертсе 
пыма патшасемпе наставниксем паиă, вĕсем Шан-дие 
патшалăха лăпкă та килĕшÿллĕ ертсе пыма пулăшаç- 
çĕ»,—  тенĕ. Япони императорĕсен йăх-ăрăвĕн пуçлăхне 
хĕвел турă çуратнă имĕш, çавăнпа та патшалăхри каш- 
ни çын императора —  çĕр çинчи турра пăхăнма тивĕç.

Атăл çинчи Пăлхар патшалăх ханĕсем те хăйсем пуç 
пулнине турă халалланипе çыхăнтарнă, хăйсен влаçне 
хирĕç тăма хăякансене тĕп тăвассипе хăратнă. Хан иртсе 
пынă чух хура халăхăн чĕркуçленсе, ун çине пăхма хăй- 
масăр, пуç çапмалла пулнă.

Эксплуататорла классен пуçлăхĕсемпе тĕн-чиркÿ ху- 
çисем хушшинче влаçшăн хирĕçÿ-çапăçусем те сахал 
мар пулса иртнĕ. Авалхи тата вăтам ĕмĕрти патшалăх- 
сен историнче вĕсем çинчен чылай юнлă страницăсем 
çырăнса юлнă.

Тĕн пуçлăхĕсем —  жрецсем халăха хăйсен влаçне 
пăхăнтарас тĕллевпе çĕнĕ йăла-йĕркесем, тĕн вĕрентĕвĕ- 
сем шухăшласа кăларнă, тĕрлĕрен «хăватсем» туса кă- 
тартнă, ытти çынсенчен урăхла тумланса çÿренĕ. Сăмах-



ран, авалхи Египетри жрецсем храмсенчи турă кĕлетки- 
сем ăшне тĕрлĕреи механизмсем вырнаçтарса лартнă 
та, лешсем вара пуçĕсене сулкаланă, ал-урисене вылят- 
нă, куççульпе «макăрнă» т. ыт. те. Çавнашкал «хăват- 
сем» ĕненекенсен сехрине хăпартнă. Египет патшисем —  
фараонсем хăйсен интересĕсене хÿтĕленĕшĕн жрецсене 
тĕрлĕрен çăмăллăхсем панă, патшалăхри йывăр ĕçсенчен 
хăтарнă, пуян парнесем парса хăйсем майлă çавăрнă. 
Египетри жрецсем, уйрăмах пысăк кĕлĕ çурчĕсенче ĕçле- 
кенсем, патшалăхри чи пуян çынсем пулса кайнă. Пирĕн 
эрăчченхи X II  ĕмĕрти пĕр документ пĕлтернĕ тăрăх, 
Амон ятлă туррăн храмĕсенчи жрецсен аллинче 83 ка- 
рап, 433 сад пахчи, 868 168 арур çĕр (кашни арурта 
2750 кв. м яхăн), 421 362 пуç выльăх-чĕрлĕх, 81 322 чура 
тата тĕрлĕрен илемлĕ савăт-сапа, хаклă йышши япала- 
сем нумай пулнă.

Мĕншĕн-ха Египет фараонĕсем уйрăмах Амон туррăн 
жрецĕсене хисеплеиĕ? Çакăн сăлтавне пĕлес тесен, авал- 
хи Египетăн патшалăх штăмне, унăн аталанăвне аса 
илес пулать. Пирĕн эрăчченхи X VI ĕмĕр хыççăн Е ги пе т- 
чуралăх патшалăхĕ тĕрекленсе çĕкленет, кÿршĕ патша- 
лăхсене пăхăнтарать. Çавна май пуç пулса тăракан 
классен, вăл шутрах тĕн пуçлăхĕсен те, пуянлăхĕ ÿссе 
пырать. Египет кÿршĕ патшалăхсемпе ăнăçлă вăрçса 
вĕсене пăхăнтарни, патша влаçĕ тĕрекленни, тепĕр ен- 
чен —  социалла пусмăр йывăрланни халăх ăс-тăнĕнчи 
тĕн шухăшĕсене те улăштарса çĕиетнĕ. Чуралăхра асап- 
ланнă ĕç çыннисем пусмăр хуçисене хирĕç час-часах 
пăлхав çĕкленĕ, анчах та патша влаçĕ.вĕсене тискеррĕн 
пусарнă. Еç çыннисем, пусмăр йĕркисене хирĕç кĕрешсе 
çĕнтерме вăй-хал çитерессе шанма пăрахса, пĕлĕт çинчи 
хăватлă турăсем ирĕке тухма пулăшасса кĕтме тытăннă. 
Пĕлĕт çинчи турăсенчен Египетра уйрăмах хĕвел турри 
пысăк хисепре пулнă. «Вăтам патшалăх» тапхăрĕнче 
Египетăн столици пулнă Фивы хулинче, сăмахран, хĕвел 
туррине -  Амона, така пуçлă çын пек сăнласа, пуç çап- 
нă; ытти вырăнсенче хĕвел туррине Атум-Ра тесе ят 
панă. Каярахпа, Египет вак патшалăхсене —  номсене —  
пăхăнтарса пĕр патшалăх пулса тăнă хыççăн, çак икĕ 
турă пĕрлешсе Амон-Ра ятлă пĕр турă пулса тăнă. Пал- 
лах, Амон-Ра туррăн культне пĕтĕм патшалăхĕпе сарас 
ĕçе жрецсем ертсе пынă. «Çĕнĕ патшалăх» тапхăрĕнче 
рара жрецсем Амон-Ра —  пĕтĕм тĕнчене, çутçанталăка,



ытти турăсене, çынсене пултарнă пĕртен-пĕр хăватлă 
турă, тесе вĕрентме пуçланă. Фараонсен влаçне те жрец- 
сем çак турă халалĕпе çыхăнтарнă. Вĕсем вĕрентнĕ тă- 
рăх, фараонсене патшалăх пуçлăхĕ пулма Амон-Ра хăй 
лартнă, вăлах фараонсен влаçне вутлă хĕçпе сыхлать 
имĕш. Çапла жрецсем чуралăх патшалăхĕнчи йĕркесене. 
тĕн вĕрентĕвĕпе чăна кăларса, хÿтĕленĕ, çавăншăн чура 
хуçисенчен тĕрлĕрен пурлăх, çăмăллăхсем илсе тăнă.

Тĕн аталанăвĕн историне тĕпчени класлă обществăри 
тĕн ĕненĕвĕсенче те çĕр çинчи пурнăçах, обществăри 
пусмăр йĕркисемех -  княÇсен, патшасен, императорсен, 
хансен, фараонсен, султансен влаçĕ —  сăнланнине çирĕп- 
летсе парать. Чуралăх обществинче патшалăхсем пулса 
кайса, вĕсен пуçĕиче пĕр çын —  хăватлă патша хуçалан- 
ма тытăннă хыççăн çех халăхсен ăс-тăнĕнче пĕртен-пĕр 
хăватлă турра ĕненес шухăш çуралма пултарнă. Пĕртен- 
пĕр патша пуç пулса тăрас йĕрке пулман пулсан, пĕр- 
тен-пĕр турра ĕненесси нихçан та пулма пултарайман 
пулĕччĕ, тесе çырнă Ф. Энгельс. (К. М  а р к с  и Ф. Э н- 
г е л ь с .  Соч., XXI т., 45 стр.).

Класлă обществăра çуралса аталаннă пĕртен-пĕр хă- 
ватлă турă çинчен вĕрентекен тĕнсем эксплуататорсен 
аллинче хăйсем пуç пулса тăнине чăна кăларса сыхла- 
малли хĕç-пăшал пулнă пулсан, пусмăрта асапланакан- 
сем вара, хăйсен вăйĕпе пурнăçа лайăхлатас шанчăка 
çухатса, пĕлĕт çинчи хăватлă патшаран —  турăран пу- 
лăшу, çăмăллăх кĕтнĕ, çĕр çинче тÿссе ирттернĕ хĕн-хур- 
шăн леш тĕнчере сăвап пулĕ, тесе хăйсене хăйсем йă- 
патнă.

Эксплуататорла обществăри историлле пысăк улшă- 
нусене пула пĕртен-пĕр хăватлă турă çинчен вĕрентнĕ 
тĕнсем те улшăнса малалла аталанса пынă. Вăйлă пат- 
шалăхсем, вак патшалăхсене хăйсен влаçне пăхăнтарса, 
пысăк империсем пулса тăнă май пуç пулса тăнă патша- 
лăхсен тĕнĕсем, ытти тĕнсене çĕнтерсе, хĕссе кăларса, 
пĕтĕм импери тăрăх, каярахпа пĕтĕм тĕнчипе сарăлнă. 
Пĕтĕм тĕнчипе сарăлса класлă обществăра идеологилле, 
экономикăлла тата политикăлла хăватлă вăй пулса тăнă 
тĕнсен шутне Буддă, Христос, Мухаммед (Магомет) тĕ- 
нĕсем кĕреççĕ. «Мĕн халичченех упранакан пĕтĕм тĕнчи- 
пе сарăлнă виçĕ тĕн -  буддизм, христианствă, ислам 
пирки çех çапла калама пулать: историлле пысăк улшă- 
нусем хыççăн тĕн ĕненĕвĕсенче те улшăнусем пулса ирт-



нĕ... историре пысăк пĕлтерĕшлĕ юхăмсем тĕнсенче сăн- 
ланаççĕ». (К. М а р к с  и Ф .  Э н г е л ь с .  Соч., X IV  т., 
656 стр.).

Христос тĕнĕ пирĕн эрăн I ĕмĕрĕнче чуралăх йĕрки- 
сем çинче никĕсленнĕ Рим империнче пуçланса кайнă. 
2 пин çула яхăн каялла Рим патшалăхĕ, Европăри, Ази- 
ри тата Африкăри тем пысăкăш облаçсене çавăрса илсе, 
унта пурăннă халăхсене чуралăх пусмăрĕнче асаплан- 
тарнă. Чурасен, хуласенчи чухăнсен, çĕрсĕр тăрса юлнă 
хресченсен, Рим вăрçăпа парăнтарнă халăхсен кун-çулĕ 
пурин те пĕрешкел пулнă: ку вăл —  халран яракан терт- 
лĕ ĕç, вĕçĕ-хĕррисĕр мăшкăл, хăрушă выçлăх, нушалăх, 
правасăрлăх. Çав вăхăталла пурăннă Рим писателĕ 
Марк Теренций Варрон, чуралăх пусмăрĕнче асапланнă 
ĕç çыннисен пурнăçне сăнласа, çапла çырнă: «Эпĕ уй- 
хирте мĕнле ĕç хатĕрĕсемпе усă курни çинчен каласшăн. 
Пĕрисем вĕсене икĕ пая пайлаççĕ: çынсем тата ĕç хатĕ- 
рĕсем, вĕсемсĕр, паллах, ĕçлеме май çук. Теприсем вĕ- 
сене виçĕ пая пайлаççĕ: калаçма пултаракан ĕç хатĕрĕ- 
сем, сăмахпа калаçма пултарайман ĕç хатĕрĕсем, чĕлхе- 
сĕр ĕç хатĕрĕсем. Калаçакансен шутне чурасем, сăмахпа 
калаçма пултарайманнисен шутне —  ĕç вăкăрĕсем, чĕл- 
хесĕррисен шутне урапасем кĕреççĕ»,—  тенĕ. Анчах та 
чурасем ĕç выльăхĕсенчен те начар пурăннă, вĕсене каш- 
ни кун, кашни утăмра вилĕм юнанă.

Чурасемпе хресченсем, ĕç хатĕрĕсене пăрахса, вун- 
шар та çĕршер хут пусмăр тĕнчин сăнчăрĕсене аркатма 
кĕрешĕве çĕкленнĕ. Чурасен пăлхавĕсем ĕмĕрсем хуш- 
шинче Рим империне пĕр хутчен çех мар кисрентернĕ. 
Анчах та чурасемпе ялсенчи, хуласенчи чухăнсем пĕр- 
лешсе, организациленсе кĕрешмен пирки пусмăрçăсене 
çĕнтерме пултарайман. Ирĕке тухасшăи кĕрешсе, вун- 
шар та çĕршер пин этем юнлă çапăçусенче пуçне хунă, 
хĕрессем çумне пăталаннă, вут-кăвайт çинче çунса кĕл- 
леннĕ.

Рим державине хирĕç çĕкленĕ çапăçусем ăнăçсăр 
вĕçленнине пула, чурасен хăйсен вăйĕпе пусмăрçăсене 
çĕнтерес ĕмĕчĕ татăлнă, ирĕке тухас шанчăкĕ сĕврĕлнĕ. 
Анчах вĕсем чуралăх пусмăрĕнчен, выçлăхран, нушалăх- 
ран çăлăнса ирĕке тухмалли май шырама пăрахман. 
«Çавнашкал май тупăннă. Анчах та ку тĕнчере мар. Ун 
чухнехи лару-тăрура çăлăнăç тĕн таврашĕнче çех пулма 
пултарнă. Вара çĕнĕ тĕнче уçăлнă... Христос тĕнĕ çурал-



лă, вăл леш тĕнчери сăваилăхпа асаплăх пирки шантар- 
са каланă, пĕлĕт çинчи тĕнчепе тамăка шухăшласа кă- 
ларнă. Çапла вара çăлăнăç çулĕ тупăннă, ку çул хĕн- 
асап куракансене, йывăрлăха чăтакансене пирĕн çĕр 
çинчи ирсĕрлĕхрен тÿрех ĕмĕрхи çăтмаха илсе тухнă». 
(К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч., X V I т., I I  п., 

423 стр.).

Христос тĕнĕ малтанхи тапхăрта вĕрентнĕ тăрăх, турă 
пусмăрта асапланакансене çăлма хăйĕн ывăлне çĕр çине 
ярать пулать те, лешĕ вара çылăха кĕнĕ çынсене айăп- 
ласа хĕн кăтартать, таса пурнăçлă çынсене сăвап парать 
пулать. Анчах тĕне ĕненекенсем хăйсене çăлăнăç пара- 
кана ниепле те кĕтсе илеймен. Çавăнпа та тĕне вĕренте- 
кенсем урăхла ăнлантарма тытăннă. Вĕсем каланине чăна 
хурса ĕненес пулсассăн, çăлăнăç паракан пĕрре çĕр çин- 
че пулса çынсене мĕнле пурăнмалли çинчен вĕрентсе 
хăварнă иккен, халĕ çынсен вăл тепре килессине кĕтсе 
илме хатĕрленмелле: хăватлă çăлакан хăй вĕрентсе ка- 
ласа хăварнисене итлесе, пурнăçласа пынă çынсене çăт- 
маха илет имĕш, пăхăнманнисене вара хĕн-асап кăтар- 
тать. Анчах та Христос тĕнĕ пама пулнă телейлĕ пурнăç 
çĕр çинче мар, пĕлĕт çинче иккен. Унти сăвапа тивĕçлĕ 
пулас тесен, кунта, çĕр çинче пур йывăрлăхсене те чă- 
тăмлăн тÿссе ирттермелле.

Христос тĕнĕ çапла вĕрентни ĕç çыннисемшĕн питĕ 
сиенлĕ пулнă. Вĕсем, пусмăрçăсене хирĕç кĕрешес вырăн- 
не, хăйсен çăлăнăçне пĕлĕт çинче шыра пуçланă, турă 
патшалăхĕ пуласса кĕтме тытăннă.

Рим империнчи влаç тытакансем, пусмăр хуçисем 
Хрнстос тĕнĕ ĕç çыннисене пусмăрта тытмалли чи вăйлă 
мелсенчен пĕри пулма пултарнине ăнланса илнĕ те ăна 
патшалăх тĕнĕ туса хунă. Христос тĕнĕн чиркĕвĕ вара 
пусмăр патшалăхĕн хăватлă тĕрекĕсенчен пĕри пулса 
тăнă.

Патшалăх тĕнĕ пулса кайнă хыççăн Христос тĕнĕ 
нумай ĕмĕрсем хушши эксплуататорла классен киревсĕр 
ĕçĕсене хÿтĕлесе чăна кăларса пынă. «Христос тĕнĕн 
социаллă при.нципĕсем авалхи чуралăха тÿрре кăларнă, 
вăтам ĕмĕрти крепостла йĕркене мухтанă... Христос тĕ- 
нĕн социаллă принципĕсем яланах классем —  пуç пулса 
тăракансемпе пусмăрта пурăнакансем— пулмалла тесе 
Еĕрентеççĕ... чăтса ирттернĕ ирсĕрлĕхсемшĕн пама пулнă



ырлăха çÿлти пĕлĕт çнне куçараççĕ, çавна пула çĕр çин- 
че малаш пулас ирсĕрлĕхсене те тÿрре кăлараççĕ.

Христос тĕнĕн социаллă принципĕсем пусмăрçăсем 
пусмăртисене кăтартнă киревсĕрлĕхсене çуралнă чухнехи 
е ытти çылăхсемшĕн янă тивĕçлĕ асап е турă хăйĕн вĕçĕ- 
хĕррисĕр ăсне пула çынсене хăйсен çылăхĕнчен тасалса 
хăтăлма янă терт-нуша, тесе пĕлтереççĕ.

Христос тĕнĕн социаллă принципĕсем хăравçăлăха, 
çын хăйне хăй ним вырăнне хуманнине, хăйне пĕчĕке 
хунине, йăвашлăха, пăхăнса пурăннине мухтаса чапа 
кăлараççĕ». (К. М  а р к с и Ф. Э н г е л ь с .  О религии. 
М., Госполитиздат, 1955, 63 стр.).

V I I  ĕмĕр пуçламăшĕнче Арави çурутравĕ çинче пу- 
рăннă арабсем хушшинче çуралнă ислам тĕнĕ те пусмăр 
йĕркисене хÿтĕлет, ĕç çыннисене аллах-турă ячĕпе хă- 
ратса эксплуататорсен влаçне пăхăнса пурăнма вĕрен- 
тет. Коран —  мусульмансен тĕн кĕнеки —  çынсен çĕр çин- 
чи пурнăçĕ ниме те тăмасть, чăн пурнăç —  леш тĕнчере, 
çăтмахра, унти телейлĕ пурнăçа тивĕçлĕ пулас текенсен 
çĕр çинчи пур йывăрлăхсене те чăтса ирттермелле, тесе 
ÿкĕтлет. Ислам вĕрентнĕ тăрăх, кашни çыннăн шăпи 
аллах пÿрнинчен килет, аллах сăмахĕсене, вăл çĕр çинче 
туса хунă йĕркесене никам та улăштарма пултараймасть, 
чухăнсен пуян çынсен пурлăхне хапсăнмалла мар, аллах 
вĕрентсе каланисене пăхăнман çынсене леш тĕнчере та- 
мăк асапĕсем кĕтеççĕ. Тĕн çавнашкал вĕрентнисем экс- 
плуататорсемшĕн питĕ усăллă пулнă. Ислам вĕрентĕвĕ 
ĕç çыннисене пусмăрта тытмалли хăватлă вăй иккенне 
шута илсе ĕнтĕ араб феодалĕсем ку тĕне патшалăх тĕнĕ 
туса хунă, ăна хăйсен влаçне пăхăнтарнă халăхсене 
ирĕксĕрлесе йышăнтарнă. V I I I  ĕмĕр пуçламăшĕ тĕлне 
ислам арабсен халифачĕ вăрçса илнĕ Азири, Африкăри 
тата Европăри чылай патшалăхсенче сарăлнă. X ĕмĕр 
пуçламăшĕнче ислам Вăтам Атăл тăрăхĕнче вырнаçнă 
Пăлхар патшалăхĕнче те сарăлма пуçланă. 922 çулта 
Алмуш патша вăхăтĕнче ислам Пăлхар патшалăхĕн тĕ- 
нĕ пулса тăнă.

Пăлхар патшисем хăватлă пĕр турă çинчен вĕренте- 
кен тĕн патша влаçне тĕреклетмелли вăйлă мел пулнине 
аван чухланă. Вăтам Атăл тăрăхне куçса киличчен те- 
миçе ĕмĕр малтан пăлхар йăх-ăрăвĕсен пуçлăхĕсем, Хри- 
стос тĕнне йышăнса, хăйсен влаçне çирĕплетме ĕмĕтлен- 
нĕ. Истори докуменчĕсем пĕлтернĕ тăрăх, пăлхарсем



Çурçĕр Кавказ таврашĕнче пурăннă тапхăртах вĕсен 
пуçлăхĕсем темиçе хутчен те, нумай турăсене пуç çапас- 
сине тĕп туса, пĕр аслă турă çинчен вĕрентекен Христос 
тĕнне йышăнтарма хăтланса пăхнă. Пăлхар йăх-ăрăвĕ- 
сен союзĕн (ку союза историре «Великая Булгария» 
тесе ят панă) пуçлăхĕ Грод 528 çулта Константи- 
нополь хулине кайса тĕне кĕни çинчен калакан хыпар 
пур. Грод пăлхар халăхне вăйпах Христос тĕнне йы- 
шăнтарма тытăннă, анчах авалхи тĕн йăлисемпе пурăна- 
кан халăд пăлханма тытăннă, пăлхав вăхăтĕнче çĕнĕ 
тĕне йышăнтарассишĕн кĕрешнĕ Грода вĕлернĕ. Пăлхар- 
сен Кубрат ятлă ханĕ ача чухнех тĕне кĕнĕ пулнă. Ун 
умĕнхи хан та хăйĕн дружинипе, Константинополь ху- 
линче пулса, Христос тĕнне йышăннă пулнă. Вăл вăхăт- 
ри документсем çапах та Христос тĕнĕ халăх хушшинче 
сарăлни çинчен асăнмаççĕ, çĕнĕ тĕне хансемпе вĕсене 
çывăх тăнă çар çыннисем çех йышăннă пулмалла. Çур- 
çĕр Кавказ таврашĕнче пурăннă тапхăрта пăлхарсене 
Христос тĕнне йышăнтарас ĕç ăнăçсăр вĕçленнин сăлта- 
вĕ пăлхарсен обществă аталанăвĕн процесĕ аялти пусăм- 
ра пулнинчен килнĕ. Ку тапхăрта пăлхарсен обществă 
аталанăвĕ государствă туса хурас пусăма çитеймен пул- 
нă, хан уйрăм йăх-ăру пуçлăхĕсене хăйĕн влаçне пăхăн- 
тарма вăй çитереймен-ха. Уйрăм йăх-ăру пуçлăхĕсем, 
пĕр-пĕринпе хирĕçсе, вăрçăлла пурăннă пирки хăйсен 
тăшманĕсене çĕнтерме пултарайман. V I I  ĕмĕрте Вели- 
кая Булгария хазарсем тапăнса килнине çĕнтереймен те 
арканса кайнă, пăлхарсен пĕр пайĕ, Балкан çурутравĕ 
çине куçса, унти славян халăхĕсемпе пĕрлешнĕ, хальхи 
Болгари патшалăхĕн никĕсне хывнă. Пăлхарсен тепĕр 
пысăк пайĕ, Атăл тăрăх вирелле хăпарса, Атăлпа Шурă 
Атăл пĕрлешнĕ вырăна йышăнса, Волжская Булгария 
ятлă феодализм патшалăхне туса хунă. Çурçĕр Кавказ- 
ран Вăтам Атăл тăрăхне куçса вырнаçнă пăлхарсен пуç 
пулса тăракан класĕсем ытларах Вăтам Азири тата 
Çывăхри Хĕвелтухăçĕнчи патшалăхсемпе çыхăну тытнă, 
суту-илÿ тунă. Унти патшалăхсенче арабсем хуçаланнă, 
хăйсен влаçне пăхăнтариă халăхсем хушшинче вĕсем 
хĕçпе те вутпа ислам тĕнне сариă. Пăлхар ханĕсем те, 
ислама йышăнса, хăйсен влаçне тĕн вĕрентĕвĕпе хÿтĕле- 
ме ĕмĕтленнĕ. Тепĕр енчен, хăйсен хаяр тăшманĕн —  Ха- 
зар каганачĕн пусмăрĕнчен хăтăлассишĕн пынă кĕрешÿ 
те пăлхар ханĕсене ислам тĕнне йышăнма васкатнă.



Ислам тĕнне йышăнса, пăлхăр ханĕ Алмуш Багдад ха- 
лифĕпе туслашма, хазарсене хирĕç кĕрешме вăйлă союз- 
ник тупма ĕмĕтленнĕ. Çапла вара 922 çултан ислам Пăл- 
хар патшалăхĕн тĕнĕ пулса тăнă. Пуринчен малтан вăл 
хан çывăхĕичи чиновниксемпе çар çыннисем хушшинче 
сарăлнă, каярахпа хула çыннисен те ку тĕне йышăнма 
тивнĕ. Еç халăхĕ темиçе ĕмĕр хушши, мусульман тĕнне 
йышăнма кăмăл тумасăр, ăна хирĕç кĕрешнĕ, пăлханнă. 
Хан влаçĕ вăйпа сарнă çĕнĕ тĕне хирĕç уйрăмах чăваш- 
сем çирĕп тăнă. Пăлхар патшисем, каярахпа монгол- 
тутар ханĕсем, темиçе ĕмĕр хушши кĕрешсе те, чăвашсе- 
не Магомет тĕнне йышăнтарайман.

Анчах та ĕç халăхĕ темиçе ĕмĕр хушши хансемпе 
феодалсен пусмăрĕ айĕнче хĕн-асап курса пурăннă ус- 
ловисенче чăвашсен авалхи тĕн ĕненĕвĕсем, йăли-йĕрки- 
сем пĕр улшăнмасăр юлма пултарайман. Пăлхар пат- 
шалăхĕн, Ылттăн Ордапа Хусан ханствин пусмăрĕнче 
тертленсе пурăннă тапхăрта чăвашсен тĕн' ĕненĕвĕсене 
ислампа çыхăннă уйрăм тĕн шухăшĕсем, ăнлавсем, йăла- 
йĕркесем кĕрсе юлнă. Вĕсен шутĕнче, тĕслĕхрен, çаксене 
кăтартма пулатълкиремет» (араб чĕлхинче «карамат»—  
светтуй туса кăтартнă хăват), «пихампар» (перс чĕл- 
хинче —  пророк), «кĕпе» (арабла —  светтуйăн вил тăп- 
ри), «мучавăр» (араб чĕлхинче —  светтуйсен вил тăприне 
пăхса пурăнакан çын), «хăрпан» (араб чĕлхинче —  чÿк 
парни). «Эсрел», «шуйттан», «хăямат», «масар», «ту- 
пăк», «апăс», «пирĕшти», «асамçă», «пĕсмĕллĕ», «аăăп», 
«асап», «савап», тата ытти хăш-пĕр сăмахсем те чăваш 
чĕлхине ислам витĕмне пула кĕрсе юлнă.

Монгол-тутар ханĕсен, феодалĕсен, ислам тĕнне са- 
рассишĕн кĕрешнĕ мулласемпе шейхсен пусмăрĕ Атăл 
тăрăхĕнчи халăхсен тĕн ĕненĕвĕсенче сăнланни киремете 
пуç çапас йăла-йĕркесенче те палăрать. Сăмахран, чă- 
ваш халăх сăмахлăхĕнчи легендăсем киреметсене час- 
часах вилнĕ тутар ханĕсемпе, улпучĕсемпе, муллисемпе 
çыхăнтараççĕ. Ку ĕнтĕ —  ĕç халăхне пусмăрлакансем 
вилнĕ хыççăн та тĕн-тĕшмĕше ĕненекенсен сехрине хă- 
партни çинчен калакан факт.

XVI ĕмĕр варринче Атăл тăрăхĕнчи халăхсем, Хусан 
ханствин пусмăрĕнчен хăтăлса, Вырăс государствипе 
пĕрлешнĕ. Анчах та ку пысăк пĕлтерĕшлĕ прогрессивлă 
событи Атăл тăрăхĕнчи вак халăхсем —  чăвашсем, ма- 
рисем, мордвасем, тутарсем пусмăрçăсен тыткăнĕичен



хăтăлнине пĕлтермен. Вырăс государствн те пуç пулса 
тăракаи классем ĕç халăхне пусмăрлани çинче никĕс- 
леннĕ. Хусан ханствинче эксплуататорсен шанчăклă ху- 
ралçи ислам пулнă пулсан, Вырăс государствинче, 
X ĕмĕр вĕçĕнчен пуçласа, патшапа феодалсен пусмăрне 
пуç пулса тăнă Христос тĕнĕ хÿтĕлесе чăна кăларса пынă. 
Çак тĕнех вырăс патши аллинче Атăл тăрăхĕнчи халăх- 
сене пусмăрта тытмалли, ирĕксĕрлесе ĕçлеттермелли 
мелсенчен пĕри пулса тăнă. Патша хушнипе çар вăйĕпе 
пупсем пĕрлешнĕ те вырăс мар халăхсене вăйпах шыва 
кĕртме тытăннă. Пупсемпе тĕрлĕрен проповедниксем 
патшапа мул хуçисен сĕмсĕр тĕллевĕсене пурнăçлама 
пулăшса пынă, ĕç çыннисен ăс-тăнне тĕн вĕрентĕвĕпе 
минретсе, вĕсен класла туйăмĕпе вăй-халне хавшатма 
тăрăшнă. Пуп таврашсем тĕне ĕненекенсене пур тĕрлĕ 
асапа та тÿсĕмлĕн чăтса ирттерме чĕннĕ, усала хирĕç- 
леме кирлĕ мар, пурне те юратăр, каçарăр, тесе ÿкĕтле- 
нĕ. Чиркÿ çыннисем вĕрентнĕ тăрăх, халăх тÿсекен хĕн- 
хур, Христос тÿссе ирттернĕ асапсемпе танлаштарсан, 
нимĕнех те мар, турă çав асапсене ирĕклĕнех тÿссе ирт- 
тернĕ: ăна хĕненĕ, мăшкăлланă, хĕрес çумнĕ пăталанă, 
анчах та вăл пурне те чăтнă, усала хирĕçлемен, çавăнпа 
та вара кайран усала çĕнтернĕ пулать. Пупсем вĕрент- 
нине чăна хурса ĕненес пулсан, çĕр çинчи асаплă пурнă- 
çа тÿссе, тĕн-чиркÿ йăли-йĕркисене пăхăнса пурăнакан 
çынсем çех вилсен çÿлти патшалăхра пурăнма тивĕçлĕ 
пулаççĕ имĕш.

«Христос тÿснĕ, пире те тÿсме хушнă»,—  тесе вĕренте- 
кенсем хăйсем вара хĕн-асапсене чăтма кăмăл туман, 
ĕç çыннисем тар юхтарса тупнă пурлăха çаратса, кунта, 
çĕр çинчех çăтмахри пек пурăнма тăрăшнă. . XX ĕмĕр 
пуçламăшĕнче, сăмахран, патша Российинчи прăвослави 
чиркĕвĕсемпе мăнастирсем пурĕ 2611 пин теçеттин çĕр 
тытса тăнă, вăл шутра чиркÿсен аллинче—  1 871 858 те- 
çеттин, мăнастирсен аллинче 739 777 теçеттин çĕр пул- 
нă,—  урăхла каласан, кашни монахпа монэшкăна 40 те- 
çеттине яхăн çĕр тивнĕ. Вырăссен православи чиркĕвĕ, 
хăй те шултра капиталистпа улпут вырăннех пулнăскер, 
патша правительствине шанчăклăн пулăшса пынă, рабо- 
чисемпе хресченсен революциллĕ кĕрешĕвне пусарас ĕçе 
активлăн хутшăннă. Çавнашкал ирсĕр палач ĕçĕшĕн 
ĕнтĕ патша правительстви пупсене кашни çулах ылттан 
укçапа шутласан 50 млн. яхăн тÿленĕ. Тĕн сĕрĕмне сара-



кан чиркÿ-мăнастирсен шучĕ çултан çул ÿссе пынă, пат- 
ша правительствиПе мул хуçисем . вĕсене туса лартма 
каллех ĕç çыннисеие çаратнă. 1914 çул тĕлне патша Рос- 
сийинчи Христос тĕнĕн чиркĕвĕсен, тĕрлĕрен кĕлĕ çурчĕ- 
семпе часовнисен шучĕ 77 767 çитсе ларнă, вĕсенче пуп- 
семпе тиечуксем— 117 916 çын —  тĕне ĕненекенсене ту- 
рăран хăраса, патшана хисеплесе, пуçлăхсене пăхăнса 
пурăнма вĕрентнĕ. 1025 мăнастирте хура тум тăхăннă 
монахсемпе монашкăсем —  94 629 çын —  çĕр çинчи çы- 
лăхсенчен тасалса çÿлти патшалăха лекме мĕнле хатĕр- 
ленмелли çинчен «тĕслĕх» кăтартса —  çук турă ячĕпе ĕç 
çыннисене тăр кун çутинчех вăрă-хурахла çаратса —  пу- 
рăннă.

Патша Российинче «самодержави, православи, халă- 
ха. пусмăрласси»—  царизм сăнчăрĕн тĕп сыпписем пулнă. 
Патшалăхра пуç пулса тăнă православи государствăн, 
халăх пурнăçĕн пур енĕсене те эрешмен пек карса илнĕ, 
«хăватлă» турă ячĕпе пусмăрçăсен пур ирсĕрлĕхĕсене те 
пилленĕ, халăх телейĕшĕн кĕрешекенсене ылханнă. Чир- 
кÿ çыннисем халăха. çутта кăларас ĕçе хирĕç кĕрешнĕ, 
ĕç çыннисен ăс-тăнне тĕн сĕрĕмĕ ăшне путарма тăрăшнă. 
Тĕн-чиркÿ пур шкулсенче те хуçаланнă, Российăри пуç- 
ламăш шкулсенчен 40%-чĕ светтуй синод аллинче пулнă.

Христос тĕнĕн шанчăклă тарçисем, çынсен кашни 
утăмне асăрхаса, çынна çуралнă кунтан пуçласа мĕн 
вилсе çĕре кĕричченех турă «çырнă» законсене пăхăнтар- 
са пынă. Çемьере ача çуралсанах, ăна тĕне кĕртмелле 
пулнă, чиркÿре венчете кĕмесĕр мăшăрланни законсăр 
шутланнă, кашни çыннăн çулленех çылăх каçарттармал- 
ла, причас сыпмалла пулнă, вилнĕ çынна та чиркÿре кĕл 
тумасăр пытарма юраман. Тĕн йăли-йĕркисене пăхăн- 
ман, тĕн вĕрентĕвне хирĕçлекен çынсене патша законĕ- 
сем хытă айăпланă. Халăх хушшинче Христос тĕнĕн вĕ- 
рентĕвĕпе йăли-йĕркисене хирĕç калаçакан çынсен пур- 
лăхне туртса илсе, хăйсене ултă çултан сакăр çула çити 
ссылкăра каторгă ĕçĕсенче асаплантарнă. 1954 çулхи 
ноябрĕн 10-мĕшĕнче йышăннă постановленире КПСС 
Центральнăй Комитечĕ çапла палăртса хăварчĕ: «Патша 
Российинче чиркÿ самодержавишĕн, помещиксемпе ка- 
питалистсемшĕн тăрăшса ĕçленĕ, халăх массисене тис- 
керрĕн эксплуатациленине тÿрре кăларнă, эксплуататор- 
сене ĕç çыннисене хирĕç кĕрешме пулăшса пынă». 
(«Коммуиистическая партия и Советское правительство



о религии и церкви». М., Госполитиздат, 1961, 91 стр.).
Тĕн-чиркÿ ĕмĕрех обществă малалла аталанассине 

чăрмантаракан, клас пусмăрлăхне хÿтĕлекен реакциллĕ 
вăй пулнă. Халь те вăл капитализмла çĕршывсенчи 
эксплуататорсен чи шанчăклă союзникĕ. Вилĕм шăтăкĕ 
умĕнче тăракан капитализма çăлса хăварма, империа- 
лизмла буржуазин çĕнĕ вăрçă вучахне чĕртсе ярас по- 
литикине турă ячĕпе хÿтĕлеме тĕн-чиркÿ пĕтĕм вăй-ха- 
лĕпе тăрăшать. Еç çыннисене клас кĕрешĕвĕн çулĕ çин- 
чен пăрса яма, капитализмла чуралăхпа килĕштерсе 
усрама пулăшнишĕн влаçа хăйсен аллинче тытса тăра- 
кан капиталистсем тĕн служителĕсемшĕн укçа-тенкĕ 
шеллемеççĕ. Аслă духовенствăн пурнăçĕ рабочисемпе 
хресченсен ĕнси çинче пурăнакан харам пыр капиталист- 
семпе улпутсен пурнăçĕнчен нимĕнпе те уйрăлса тăмасть.

Капитализмла çĕршывсенчи чиркÿсенчен чи пуянни 
те хăватли католиксен чиркĕвĕ шутланать. Италире 
тухса тăракан «Экспрес» ятлă журнал пĕлтернĕ тăрăх, 
католиксен чиркĕвĕн центрĕн —  Ватиканăн тупăш пара- 
кан акцисем 12 млрд. доллара çитнĕ. Ватикан СЩА-ри, 
Францири, Бельгири, Швейцарири, Кăнтăр Америкăри 
финанс капиталĕсемпе тачă çыхăннă, унăн укçа арчисем 
Бразилири, Аргентинăри, Испанири ĕç çыннисене çарат- 
са тупнă ылттăнпа тулнă. Католиксен чиркĕвĕ Италире 
560 пин га çĕр, Испанире —  200 пин, Англире —  100 пин, 
Францире —  540 пин, Хĕвеланăç Германире —  250 пин 
га çĕр тытса тăрать. США-ри католик чиркĕвĕсен пуян- 
лăхĕ 4 млрд. доллар ытла шутланать, вăл çулталăкне 
800 млн. доллар тупăш кÿрет. Англири аслă духовенствă 
çар промышленноçĕпе çыхăннă, çар завочĕсем хĕç-пă- 
шалсем сутса тупнă тупăшран вăл пысăк услам илсе тă- 
рать. Англири пуç пулса тăракан тĕиĕн чиркĕвĕсем çул- 
талăк хушшинче 30 млн. фунт стерлинга яхăн тупăш 
пуçтараççĕ.

Капитализм пуç пулса тăракан çĕршывсенче^госу- 
дарствă тата империализмла монополисем тĕн служите- 
лĕсене халăх ăс-тăнне тĕн сĕрĕмĕ ăшне путарма пур 
майсемпе те пулăшаççĕ. Империализмла ушкăнсем пу- 
лăшнипе тĕн-чиркÿ организацийĕсем çĕршер хаçат-жур- 
нал кăларса тăраççĕ, тĕн университечĕсемпе семинари- 
сем уçаççĕ, тĕн идеологине сарас ĕçре радиопа, телеви- 
денипе, кинопа анлăн усă кураççĕ. Еç халăхĕ хушшинче 
тĕн-тĕшмĕш шухăшĕсене сарнисĕр пуçне, тĕн служителĕ-



сем Совет Союзĕпе халăх демократи çĕршывĕсене, ком- 
мунизма, революцие хирĕç хаяррăн кĕрешеççĕ. Нумаях 
пулмасть Америкăри католиксен чиркĕвĕн пуçлăхĕ 
Спеллман кардинал çапла тухса каланă: «Турăсăр ком- 
мунизма ылханса, эпĕ хамăн тĕне çех мар, хамăн çĕршы- 
ва та сыхлатăп. Христос тĕнĕн тăшманĕ коммунизм Аме- 
рикăпа турра ĕненекенсене тĕп тăвасшăн». Америкăри 
капиталистсен интересĕсемшĕн çунакан кардинал комму- 
нистçене хирĕç атом вăрçи пуçарса яма чĕнет. Вашингтон 
хулинчи университетра турă законне вĕрентекен Фрэн- 
сис Конэл профессор та: социализм лагерĕнчи çĕршыв- 
сене хирĕç атом вăрçипе тухни -  Христос тĕнĕн вĕрен- 
тĕвĕшĕн усăллă ĕç, тесе сÿпĕлтетет. Нимĕç фашисчĕсене 
нккĕмĕш тĕнче вăрçин вучахне чĕртсе яма турă ячĕпе 
пилленĕ Дибелиус епископ халĕ Хĕвеланăç Германири 
тĕне ĕненĕкенсене: атом вăрçинче коммунистсене хирĕç 
çапăçса вилнĕ çынсем çÿлти патшалăха лекĕç!—  тесе 
илĕртет.

Ку тĕслĕхсем монополиллĕ капитала сутăннă тĕн- 
чиркÿ пуçлăхĕсем коммунизма хирĕç урса кайсах кĕреш- 
ме тытăннине уççăнах кăтартса дараççĕ. «Антикомму- 
низмăн суя лозунгĕсемпе витĕнсе, империализмлă реак- 
ци малта пыракан вăйсене, революциллĕ ĕçсене пурне 
те хĕсĕрлет, ĕç çыннисен речĕсене салатса яма, пролета- 
рисен кĕрешес кăмăлне пусарма тăрăшать». («Совет 
Союзĕнчи Коммунистсен партийĕн программи». Чăваш- 
госиздат, 1961, 64 стр.).

Ку чухнехи тапхăрта империалистла реакци, чиркÿпе 
тата унăн йышлă аппарачĕпе усă курса, Азири, Африкă- 
ри, Латинла Америкăри халăхсен колониализм сăнчăрне 
çапса аркатассишĕн, нацин никама пăхăнманлăхĕшĕн, 
ирĕклĕхĕшĕн пыракан кĕрешĕвне путарса тăрать. Еç 
çыннисен тĕн туйăмĕпе, тĕшмĕшĕсемпе, кивĕ йăласемпе 
колониализм системине сыхласа хăварас ĕçре усă курас- 
си çинчен Джон Фостер Даллес —  США-ри империализм 
идеологĕсенчен пĕри —  хăйĕн «Вăрçă тата мир» ятлă 
кĕнекинче çапла çырать: «Хĕвелтухăçри çĕршывсенчи 
халăхсен тĕн ĕненĕвĕсем питех те çирĕп тымарлă тата 
вĕсен усăллă енĕсем чылай. Вĕсене коммунистла атеизм- 
па тата материализмпа пĕрлештерме май çук. Çавна 
пула пирĕн вĕсемпе пĕрлĕх пур, пирĕн задачă —  çав пĕр- 
лĕхсене шыраса тупса малалла аталантарасси». Кунта 
çакна палăртса хăвармалла: Хĕвелтухăçри çĕршывсенче



тĕн идейисене, йăли-йĕркисене сыхласа хăварма уйрăмах 
реакцилле-феодалла элементсем çине тăрса тăрăшаççĕ; 
вĕсем —  хăйсен çĕршывĕсенчи социалла прогресăн чи 
хаяр тăшманĕсем: Çавнашкал киревсĕр элементсемпе 
усă курса ĕнтĕ США-ри империалистсем Хĕвелтухăçри 
колони тата çурма колони пулнă çĕршывсене хăйсен ал- 
линче тытса тăма, унти пусмăр йĕркисене çирĕплетсе 
хăварма тăрăшаççĕ.

«Марксизм ку чухнехи тĕнсемпе чиркÿсене пурне те, 
тĕрлĕ тĕн организацийĕсене пурне те яланах: вĕсем бур- 
жуалла реакци органĕсем, рабочи класа эксплуатациле- 
нине хÿтĕлеме, унăн ăс-тăнне минретме пулăшакан орган- 
сем, тесе шутлать». (В. И. Л е н и н. Тĕн çинчен, 18 стр.).



Х Ы Ç С А М А Х

Чылай ĕмĕрсем хушши ĕç çыннисем, чуралăх, нуша- 
лăх, выçлăх тыткăнĕнчен хăтăлса, телейлĕ пурнăçра пу- 
рăнма ĕмĕтленнĕ, экспйуататорсене хирĕç кĕрешĕве çĕк- 
ленсе, сахал мар юн тăкнă, пысăк çухатусем тÿсИĕ. Чу- 
ралăх пусмăрĕнче асапланакан классем, эксплуататор- 
сене çапса аркатма вăйсăр пулнă пирки, çĕр çинче лайăх 
пурнăç тума май пуррине те шанма пăрахнă, «хăватлă» 
турăпа унăн «светтуйĕсем» пулăшу парасса кĕтме ты- 
тăннă, вилсен, «леш патшалăхра» çăмăллăх, сăвап пулĕ, 
тесе хăйсене хăйсем йăпатнă.

Анчах та ĕç çыннисем пĕлĕт çинчи «хăватлă» турăсем 
çăлăнăç парасса кăлăхах кĕтнĕ. Çĕр çинчи пусмăртан 
хăтăлса, çĕнĕ, телейлĕ пурнăç тупма вĕсене тĕн вĕрентĕ- 
вĕ мар, клас кĕрешĕвĕнче çуралнă наукăллă коммунизм 
пĕртен-пĕр тĕрĕс çул-йĕр кăтартса панă. Революциллĕ 
кĕрешÿре пиçĕхнĕ, марксизм вĕрентĕвĕпе хĕç-пăшаллан- 
нă «ку чухнехи ăнлануллă рабочи тĕн тĕшмĕшĕсене хăй 
пуçĕнчен йĕрĕнсе кăларса ывăтать, хăйне валли кунта, 
çĕр çинчех, лайăх пурнăç кĕрешсе илсе, пĕлĕте пупсемпе 
буржуалла ханжасен аллине парать». (В. И. Л е н и н. 
Тĕн çинчен, 6 стр.).

Коммунистсен партийĕ ертсе пынипе Российăри ĕç 
халăхĕ Октябрьти социализмлă аслă революцире пусмăр 
тĕнчин сăнчăрне çапса салатрĕ, этемлĕх историнче çĕнĕ 
эрă -  коммунизм çирĕпленес эрă —  пуçласа ячĕ.

Коммунистсен партийĕ ертсе пынипе совет халăхĕ, 
йывăрлăхсемпе çитменлĕхсене çĕнтерсе, хăйĕн çĕршывне 
социализмлă аслă дĕржавă, хăватлă индустриллĕ, шулт- 
ра та механизациленĕ ял хуçалăхлă державă туса хучĕ.



Социализм тăвассишĕн кĕрешнĕ тапхăрта Коммунистсен 
партийĕ çĕршывра культурăлла революци туса ирттерчĕ. 
«Вăл ĕç çынни массисене ăс-тăн чуралăхĕпе тĕттĕмлĕх- 
рен хăтарчĕ, вĕсене этемлĕх пухнă культурă пуянлăхне 
алла илме май пачĕ. Халăхăн чи йышлă пайĕ хут пĕл- 
мен çĕршыв наукăпа культурăн çÿллĕ тÿписем патне хă- 
ватлăн çĕкленчĕ». («Совет Союзĕнчи Коммунистсен пар- 
тийĕи программи», 16 стр.). ССР Союзĕнче, эксплуата- 
торла классене тата çынна çын пусмăрлассине ĕмĕ_рлĕхех 
тĕп тунине, социализм пĕтĕмпех тата татăклăнах çĕн- 
тернине пула, тĕнĕн социаллă тымарĕсене тĕпренех хав- 
шатнă. Совет çыннисем обществăна тĕпрен улăштарса 
çĕнетессишĕн кĕрешнĕ тапхăрта хăйсене те çĕнетрĕç, 
буржуалла идеологирен, вăл шутрах тĕн тĕшмĕшлĕхĕ- 
сенчен те, тасалчĕç. Коммунистсен партийĕ воспитани 
парса çитĕнтернĕ совет çыннисен ăс-тăнĕнче наукăлла 
мировоззрени пуç пулса тăрать, унăн никĕсĕ —  марк- 
сизм-ленинизм. Социализмла обществăри ĕç çыннисене 
«леш тĕнчери çăтмах» çинчен калакан тĕн юмахĕсем 
илĕртмеççĕ,—  вĕсем хăйсен вăйĕпех çĕр çинче чи лайăх 
пурнăç тăваççĕ.

Анчах, социализм стройĕ татăклăнах çĕнтернĕ пулин 
те, пирĕн çĕршывра кивĕ, эксплуататорла обществăран 
юлнă шухăшсем, вăл шутрах тĕн-тĕшмĕш юлашкийĕсем 
те, пĕтĕмĕшпех пĕтмен-ха. Социализмла обществăра вĕ- 
сене аталанма социалла тымарсем çук, çапах та хăш- 
пĕр совет çыннисен ăс-тăнĕнче тĕн-тĕшмĕш юлашкийĕсем 
çирĕп тытăнса тăраççĕ. Пирĕн çĕршыври çынсен хăш-пĕр 
пайне тĕн хăйĕн аллинче тытса тăнипе эпир килĕшсе 
тăма пултаратпăр-и? Елĕкхи саманаран юлнă тĕн ĕненĕ- 
вĕсем, йăли-йĕркисем ним сиенсĕр япала тесе шутлама 
юрать-и-ха?

Пирĕн парти çапла шутлать: тĕн вăл ĕç çынни мас- 
сисен интересĕсене хирĕç пырать, обществăлла ăнланă- 
вăн чи консервативлă форми пулса тăрать, массăсене 
обществăна çĕнетессишĕн активлă кĕрешме чăрманта- 
рать. «Пирĕн парти -  рабочи класа ирĕке кăларассишĕн 
малта тăрса ăнлануллă кĕрещекенсен«соЮзĕ. Çавăн пек 
союз ăнланусăрлăх, тĕттĕмлĕх е тĕне ĕненни пек тĕш- 
мĕшлĕхе хÿтĕлени çине сÿрĕккĕн пăхма пултараймасть, 
пăхмалла та мар»,—  тесе çырнă В. И. Ленин 1905 çулта. 
(В. И. Л е н и н. Тĕн çинчен, 8 стр.). Пĕтĕм тĕнчери ĕç 
çыннисен аслă учителĕн XX ĕмĕр пуçламăшĕнче каланă



çак самахĕсем халĕ те, пирĕн халăх коммунизмлă обще- 
ствă тăвассишĕн кĕрешнĕ тапхăрта та, пысăк пĕлте- 
рĕшлĕ.

Совет халăхĕ— çĕнĕ тĕнчен строителĕ. Çав тĕнчене 
тăвас тата çутçанталăка урăхлатса çĕнетес ĕçре ăна 
малта пыракан наукăпа техникăна пĕлни кирлĕ. Пирĕн 
социализмла промышленноç чи лайăх та чи кăткăс ма- 
шинăсем, станоксем, приборсем туса кăларать. Совет 
ученăйĕсемпе инженерĕсем тĕнчере пуринчен малтан 
атом энергийĕпе мирлĕ ĕçре усă курас эрăна пуçласа 
ячĕç, этеме тĕнче уçлăхне тухма çул уçса пачĕç. Ял ху- 
çалăхĕнче эпир ÿсен-тăрансен çĕнĕ сорчĕсене тума, çĕнĕ 
ăратлă выльăх-чĕрлĕх ĕрчетме вĕренсе çитрĕмĕр, кирек 
мĕнле çанталăкра та пысăк тухăçлă тыр-пул ÿстерсе 
илме мелсем тупса пыратпăр.

Коммунизм строительствинче тата пысăкрах çитĕнÿ- 
сем тăвас тесен, наукăпа техникăна малалла та вăйлăн 
аталантарса, ĕç çыннисен культурăлла-техникăлла пĕлÿ- 
лĕхне вĕçĕмсĕр ÿстерсе пымалла. Коммунистсен парти- 
йĕпе Совет правительстви çак историлле задачăна пур- 
нăçлассишĕн ырми-канми тăрăшаççĕ. Наукăна хирĕçле 
шухăшсем саракан тĕн-тĕшмĕшсем вара- çав задачăна 
пурнăçа кĕртсе пырас ĕçре чăрмантарса пыраççĕ. Наукă 
никĕсĕ çинче кăна промышленноçпа ял хуçалăхне ата- 
лантарас ĕçре пысăк çитĕнÿсем тума, çĕршыври произ- 
водителлĕ вăйсене малалла хăватлă аталантарма, ĕç 
тухăçлăхне ÿстерме, çапла вара халăхăн пурнăçне ла- 
йăхлатма, культурине ÿстерме пулать. Тĕн вара çынсе- 
не çутçанталăк вăйĕсене пăхăнса пурăнма хистет, вĕсен 
ĕçри активлăхне, обществă пурнăçне хутшăнассине пу- 
тарса пырать, çĕр çинчи телейлĕ те савăнăçлă пурнăç- 
шăн кĕрешессинчен пăрать, «çÿлти патшалăха» тивĕçлĕ 
пулассишĕн тăрăшма чĕнет. Çавнашкал реакциллĕ шу- 
хăшсен танатине кĕрсе ÿкнĕ çын, паллах, коммунизм 
çĕнтерĕвĕшĕн пĕтĕм вăй-халпа кĕрешме пултараймасть. 
Тĕн тыткăнне лекнĕ çынсем, хăйсен вăйне, этемлĕхĕн 
ăс-хакăлне шанмасăр, турăсен, тĕрлĕрен светтуйсен «хă- 
ватне» ĕненеççĕ, вĕсенчен каçару, пулăшу ыйтса кĕл 
тăваççĕ, тĕн йăли-йĕркисене пăхăнса пурăнаççĕ.

Тĕн кивĕ, пусмăр тĕнчин шухăш-кăмăлĕсене хÿтĕлет: 
урăх тĕне ĕненекенсене хирĕç тăма вĕрентсе, халăхсен 
туслăхне çирĕплетме чăрмантарать, «тăшмана та юрат- 
малла, пурне те каçармалла» тесе ÿкĕтлени вара рево-



люцилле сисĕмлĕхе, ĕç çыннисем тăшмансеме курайми 
пулассине хавшатма, вăйсăрлатма пулăшать, «законсăр 
тунă ĕçсемпе çылăхĕсене каçарттарнă çын телейлĕ» тесе, 
социалнзмла обществăн законĕсене пăсса, айăплă ĕçсем 
тăвакансене хÿтĕлесе тÿрре кăларать. Тĕн уявĕсене, йă- 
лисене пăхăнса пыни чылай чухне производствă планĕ- 
сене тултарас ĕçре чăрмав кÿрет, ял хуçалăхĕнче пысăк 
тăкак-çухатусем тутарать, çынсен ăс-тăнне, сывлăхие 
пăсать.

Мĕнле сăлтавсене п'ула совет çыннисен пĕр пайĕ мĕн 
халиччен те тĕн-чиркÿ тыткăнĕнчен хăтăлса çитей- 
мест-ха?

Пусмăр саманинче çуралса аталаннă киревсĕр шу- 
хăшсемпе йăласен юлашкийĕсем, вăл шутрах тĕн-тĕш- 
мĕшсем те, халичченех сыхланса юлнин тĕп сăлтавĕ çын- 
сен ăс-тăнĕ вĕсен обществăри пурнăçĕнчен юлса пынин- 
чен килет. Ас-тăн пурнăç аталанăвĕнчен каярах юлни 
кивĕ идейăсемпе шухăшсене, вĕсене çуратнă условисем 
тĕп пулсан та, тата нумай вăхăт хушши упранса юлма 
май парать. Сăмахран, пирĕн çĕршывра капитализма 
тĕпренех çапса аркатнă, анчах та буржуалла шухăшсем- 
пе йăласен юлашкийĕсем хăш-пĕр çынсен ăс-тăнĕнче 
паян кун та упранаççĕ-ха, обществăна пысăк утăмсемпе 
малалла утма чăрмантарса пыраççĕ. «Çынсен ăс-тăнĕн- 
чи капитализм юлашкисене хирĕç кĕрешесси, пирĕн ре- 
волюци пуçланă ĕç —  миллионшар çынсен ĕмĕрсем хуш- 
ши йĕркеленсе пынă хăнăхăвĕсемпе йăлисене улăштарса 
çĕнетесси —  нумай вăхăта пыракан ĕç, ку вăл çăмăл ĕç 
мар. Елĕкрен юлнă йăласем вĕсем —  хăрушă вăй, вĕсем 
çынсен ăс-тăнне минретсе тăраççĕ. Çав йăласем хăйсене 
çуратнă экономикă условийĕсем пĕтнĕ хыççăн та нумай 
вăхăт хушши миллионшар çынсен йăлинче тата ăс-тă- 
нĕнче тытăнса тăраççĕ». (Н. С. X р у щ е в. КПСС Цент- 
ральнăй Комитечĕ Совет Союзĕнчи Коммунистсен пар- 
тийĕн X X II съездне туса панă отчет. Чăвашгосиздат, 
1961, 136— 137 стр.).

Тĕн-тĕшмĕш юлашкийĕсем авалтан пыракан йăла- 
йĕркесемпе тачă çыхăннă. Ваттисен йăлисем ĕмĕртен 
ĕмĕре куçса пыраççĕ, çамрăк ăрăва хăйсен тыткăнне 
илеççĕ. Тĕне ĕненме, турăсене чÿклесе пуç çапма халăха 
нумай ĕмĕрсем хушши хистенĕ, вĕрентнĕ. Пирĕн тапхăр- 
та чиркĕве кĕле çÿрекенсем, ачисене шыва кĕртекенсем, 
кил-çуртра турăшсене усракансем, тĕн праçникĕсене



уявлакансем чылайăшĕ турра ĕненмеççĕ те, вĕсене авал- 
тан, ваттисенчен юлнă йăла-йĕркесене пăхăнса çех туçа 
ирттереççĕ, «ваттисем çапла тунă, пире те хушнă»,—  
теççĕ.

Кивĕ йăласен юлашкийĕсене тытăнса тăма капита- 
лизм тĕнчи пулăшать. Вăл çынсен ăс-тăнĕнче буржуалла 
шухăшсемпе йăласене, тĕн-тĕшмĕшсене малалла сарса 
пыма пĕтĕм вăйпа тата пур майсемпе те тăрăшать. Им- 
периализмла çĕршывсенчи тĕн организацийĕсем çак 
тĕллеве пурнăçлама пичетпе, радиопа, кинопа анлăн усă 
кураççĕ, хальхи наукă çитĕнĕвĕсене тĕн вĕрентĕвĕпе ки- 
лĕштерме хăтланаççĕ. «Çынсен ăс-тăнĕнчи капитализм 
юлашкисене пĕтересси, çĕнĕ çын пăхса ÿстересси социа- 
лизм тĕнчипе капитализм тĕнчи хушшинче идеологиллĕ 
хаяр кĕрешÿ пынă вăхăтра пулса иртет. Совет çыннисен 
ăс-тăнĕнче буржуалла шухăшсемпе йăласене сыхласа 
хăварас тата вăйлатас тесе, пире коммунизм патне пыма 
чăрмантарас тесе, империализм идеологĕсем пурне те 
тăваççĕ»,—  тесе асăрхаттарса хăварчĕ Н. С. Хрущев 
хăйĕн КПСС X X II съездне туса панă отчетĕнче. 
(Н. С. X р у щ е в. КПСС Центральнăй Комитечĕ Совет 
Союзĕнчи Коммунистсен партийĕн X X II съездне туса 
панă отчет, 137 стр.).

Наукăлла атеизм пропагандине çителĕксĕр туса пыни 
те тĕн-тĕшмĕш юлашкийĕсене упранса юлма май парагь. 
Тĕн-тĕшмĕшсем хăйсем тĕллĕн пĕтсе лармаççĕ, вĕсене 
администрациллĕ мерăсем йышăннипе те пăрахăçа кă- 
ларма май çук. Марксизм-ленинизм çынсене çут тĕнче 
çине материализмлă наукă вĕрентнĕ пек пăхма чăтăм- 
лăн та çине тăрса вĕрентет. «Тĕн тĕшмĕшĕсене хирĕç кĕ- 
решнĕ чухне,—  тенĕ В. И. Ленин 1918 çулта,—  çав тери 
асăрхануллă пулмалла; çак кĕрешÿре тĕн тытакансен 
туйăмĕсенчен мăшкăллакансем нумай сиен кÿреççĕ. Про- 
пагандă туса, халăха çутта кăларса кĕрешес пулать». 
(В. И. Л е н и н. Тĕн çинчен, 49 стр.).

Еç çыннисене воспитани парасси, вĕсен ăс-тăнне авал- ' 
хи йăласемпе тĕшмĕшлĕх юлашкийĕсенчен тасатасси 
коммунизмшăн кĕрешессипе тачă çыхăнса тăрать. Ком- 
мунистсен партийĕ ĕç çыннисене коммунистла восиитани 
парассишĕн, вĕсене пурне те коммунизмăн активлă 
строителĕсем тăвассишĕн çине тăрса тăрăшать. Совет 
Союзĕнчи Коммунистсен партийĕн ХХП съезчĕ йышăннă 
парти программи çынсене коммунизмлă ăнлануллă пул-



ма воспитани парассине уйрăмах пысăка хурать, наукăл- 
Ла атеизм пропагандине тăтăшах та анлăн туса пырас 
задачă кăларса тăратать. «Елĕк-авал, çынсем çутçанта- 
лăкăн стихийăллă вăйĕсенчен хăраса, социаллă пусмăр 
тÿссе пурăннине пула, çутçанталăкри тата обществăри 
явленисен сăлтавĕсене пĕлменнпне пула çуралнă тĕн 
ĕненĕвĕсен суялăхне чăтăмлăн ăнлантарса парас пулать. 
Çакна май ку чухнехи наукă çитĕнĕвĕсемпе усă курас 
п ул а ть ,- наукă çут тĕнче картинине туллинрех те тул- 
линрех уçса кăтартать, этем çутçанталăка пăхăнтарасси- 
не вăйлатать, асамлă вăйсем çинчен тĕн вĕрентĕвĕ ка- 
лакан фантастикăллă халлапсем валли нимĕнле вырăн 
та хăвармасть». («Совет Союзĕнчи Коммунистсен пар- 
тийĕн программи», 152 стр.).
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Стр. Строка

И А Н А Ш С Е Н Е  ТУРЛЕТН И  

Пичетленнĕ Вуламалла

16 12 çÿлтен çынсениннчен çынсеннинчен
19 2 аялтан Фрузер Фрэзер
35 19 » китаецсем китаецсен
51 18 » çуратакан прлĕхçине çуратакан пÿлĕхçдпе
79 2 çÿлтен туземецсем туземецсеи

113 22 » тырă-ырăсене турă-ырăсене
123 19 аялтан «тйван ырă» «тăвам ырă»
» » ĕçки-çиминчи ĕçки-çикннчи

134 16 » «савап» «сăвап»

П. Д  е н и с о в, Тĕн пуçланса кайни.


