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+амрёк  журналист

Очерк вăл – художествăпа публици-
стика жанрĕ. Унта çыннăн е общество 
пурнăçĕн ыйтăвĕсене татса пама чăнлă-
ха уçса памалли логикăпа вырнаçулăх 
тата эмоципе сăнарлăх мелĕсем 
пĕтĕçеççĕ. Ансатрах каласан, очеркист 
историри чăн çынсемпе событисене 
художество мелĕпе сăмах сăнарлăхне 
куçарать. Тишкерÿрен шухăшлав йĕр-
келенет, вĕçĕнче пĕтĕмлетÿ туни унăн 
логика вĕçĕ пулса тăрать.

Очерк пĕр вăхăтрах чăнлăха документ-
лăхпа наука тĕлĕшпе ăнлантарса хак пани 
те, тĕнче пулăмне эстетика майĕпе алла 
илни те пулса  тăрать. Ăнсăртран мар 
ĕнтĕ очерка художество произведенийĕпе, 
вăл шутра живописьпе те танлаштараççĕ. 
«Енчен те калав – живопись ÿкерчĕкĕ пул-
сан, очерк – графика ÿкерчĕкĕ е ÿкерчĕкĕн 
эскизĕ», – теççĕ. Вăл документпа пĕр-
лештернĕ художество сăнарĕ хушшинчи 
чикĕре тăрать. Енчен те историксен паян 
очерк литературисĕр пуçне ытти çăлкуç 
пулас мар пулсан та, иртнĕ пурнăçа вĕсем 
çав-çавах тĕрĕс пĕлме пултарĕччĕç. Мĕн-
шĕн тесен вырăс очеркĕ художествăпа ăс-
хакăл материалĕпе пуян. Асăннă жанр ма-
териалĕсенче çĕршыв аталану кун-çулĕн 
вуншар çулхи историйĕ лайăх сăнланса 
юлнă.

Вырăс публицистикинче очерк 18-мĕш 
ĕмĕр вĕçĕнченех паллă. Вăл çутатакан 
ыйтусен анлăшĕпе тата тематика тĕр-
лĕлĕхĕпе кăна мар, хăй вăхăтĕнчи пурне 
те хумхантаракан, актуаллă проблемăсе-
не çутатнипе те палăрса тăнă. Çавăнпа 
та вырăс очерк литературин ăс-хакăл ха-
клăлăхне ирĕклĕхшĕн пынă кĕрешÿ исто-
рийĕнчен уйăрма май çук. Хăйĕн пĕтĕм 
истори анлăшĕнче – çуралнăран тытăнса 
хальхи аталану тапхăрĕчченех – очерк ву-
лакана пурнăçăн çĕнĕ, çуралакан форми-
семпе, вĕсен аталанăвĕпе паллаштарма, 
обществăлла шухăшлав çуратма, малта 
пыракансен шухăшне сĕнме тата уншăн 
çине тăмалли правăна ăнланса илме 
пулăшма тăрăшнă. Публицист хăйне ком-
петентлă тĕпчевçĕ, ăслă-тăнлă анали-
тик вырăнĕнче кăтартма пултарсан кăна 
вăл вулакана хăйĕн шухăшĕсем тата ха-
клавĕсем тĕрĕсси пирки ĕнентерме пул-
тарать.

Тĕпчевçĕсем очерксен тĕрлĕ тĕсне уй-
ăраççĕ.

Портрет очеркĕ çыннăн шухăш-кăмăлĕн 
уйрăм ăнланăвне, геройăн шалти туй-
ăмĕсене, вăл тунă ĕçсем социаллă тата 
психологи тĕлĕшпе мĕнпе сăлтавланнине 
уçса парать, характерти хăйне евĕр  уй-
рăмлăхсене тата ыттисемшĕн те типлă 

пулса тăракан енсене сăнлать. Очеркист 
пĕр енчен пурнăçра ыттисенчен нимĕнпе 
те уйрăлса тăман, çав вăхăтрах хăйĕн ха-
рактерĕпе, шухăш-кăмăлĕн хăйне евĕр-
лĕхĕпе палăракан çынна шырать. Кайран 
кăна сăн ÿкерчĕкле сăнар мар, уйрăм çын-
нăн художествăпа публицистика сăнарне 
калăплать. Ку вăл биографи справки мар. 
Анкета даннăйĕсене е унăн ĕç технологий-
ĕсене çырса кăтартни çыннăн пурнăçне 
унăн нравственноç илемлĕхĕ, пултарулăх 
пуянлăхĕ урлă уçса панипе танлашай-
масть.

Портрет очеркĕ хаçат страницин пĕтĕм 
лаптăкнех йышăнтăр тесен, герой питĕ 
палăрса тăракан çын пулни кирлĕ. Жур-
налист хăйĕн геройĕн портретне уйрăм 
самантсем урлă кăна сăнлать. Апла пу-
лин те кĕскен каланине те кунта актуаллă 
проблемăна публицистика мелĕпе сÿтсе 
явнипе, герой психологине тишкернипе 
пĕрлештерес пулать.

Проблема очеркне хăйне уйрăм тĕссем 
çине уйăрма пулать: экономика, социаллă, 
философи, экологи, суд, полемика т. ыт. 
йышши проблема очеркĕсем. Кунта публи-
цист вырăнĕнче – уйрăм облаç специалис-
чĕ. Унăн тĕпчевĕ тата ăна художествăпа 
публицистика мелĕпе çутатасси конкретлă 
тапхăрта общество умне тухса тăнă акту-

аллă проблемăпа çыхăннă. Очерксен кун 
йышши тĕсĕ хаçат страницисенче нумаях 
тĕл пулмасть. Ытларах вăл – журнал тата 
кĕнеке публицистикин форми.

Çул çÿрев очеркĕ – чи авалхи тĕссен-
чен пĕри. Кун йышши очеркра автор тĕп-
чевĕн объекчĕ ерипен аталанса пырать. 
Çул çÿренĕ май, публицист çынсене, ла-
ру-тăрăва палăртать, фактсемпе пулăм-
сене хăйĕн куçĕпе сăнлать. Пурнăçа, 
йăла-йĕркене, социаллă уйрăмлăхсене 
очеркист хăй курса каласа пани çул çÿрев 
очеркĕн специфики шутне кĕрет. Унта пор-
трет тата проблема очеркĕсен енĕсем тĕл 
пулаççĕ. Час-часах çул çÿрев очеркĕсем 
сыпăкăн-сыпăкăн пичетленеççĕ. Кун пек 
чухне пулăмсем авторпа вулакан пĕрле 
курса çÿренĕ чухнехи пек йĕркеленеççĕ.

Очеркăн чĕлхе стилистикин структури 
пĕтĕмпех автор хăй лартакан тĕллеве тата 
чăнлăха сăнлама очеркист суйласа илнĕ 
очерк тĕсне тивĕçтермелле. Нумай сăмах 
вакламасăрах чылай япала пирки кĕскен 
калама пĕлни, анлă сăнар тума пултарни 
очеркистăн професси ăсталăхĕн шайне 
лайăх çирĕплетеççĕ.

Очеркра пейзаж уйрăм вырăн йышăнать. 
Çут çанталăка, тавралăха çырса кăтартни 
пулăмсем мĕнле лару-тăрура пулса иртни-
не туллинрех уçса пама пулăшаççĕ.

Очерк

Ял çыннисен пурнăçĕпе, вĕсен шухăш-
кăмăлĕпе кăсăкланассине Раççейри Пенси 
фончĕн управленийĕн Муркаш районĕнчи 
клиент служби хăйĕн кулленхи ĕçĕн пĕр 
пайĕ тесе пурнăçлать. Çапла вара иртнĕ 
кĕçнерникун, чÿк уйăхĕн 14-мĕшĕнче, кли-
ент службин пуçлăхĕ Ирина Гришина ертсе 
пыракан ушкăн шкулта вĕренекенсене пен-
си ыйтăвĕсемпе паллаштарас тĕллевпе  
Калайкассинчи вăтам шкулта пулчĕ.

Пенси ыйтăвĕсемпе ирттернĕ урока 8-мĕш 
тата 10-мĕш классенче вĕренекенсем пухăн-
чĕç: пĕтĕмпе 34 вĕренекен тата вĕсен хăш-пĕр 
ашшĕ-амăшĕ. 8-мĕш класра вĕренекен Игна-
тий Короленкон амăшĕ Галина Михайловна, 
тĕслĕхрен, хăй çамрăк чухне хулара ĕçлени-
не пенси çулĕсене кĕртессипе кăсăкланать. 
Аслисем пурнăç çине çапла пăхни пире те 
пĕр вырăнта лартмасть. Çитменнине тивĕçлĕ 
пĕлÿ пама та шкулах килеççĕ. 

Пирĕнпе ирттернĕ урокра РФ Пенси фон-
чĕн управленийĕн Муркаш районĕнчи клиент 
службин пуçлăхĕ И. Гришина вăтам шкулта 
вĕренекенсемпе «Йăлтах пулас пенси пир-
ки» темăпа уçă урок ирттерчĕ. Ирина Анато-
льевна хăйĕн урокне пенси мĕне пĕлтерни 
тата РФ Пенси фончĕ çынсене мĕнле пулăшу 
пама пултарни, ăна илесси пирки каланинчен 
пуçларĕ. Пенси вăл – граждансене ватлăхра 
гарантиллĕ тĕкĕ паракан тÿлев.

 – СНИЛС мĕн тума кирлĕ? – ыйтрĕ хыçалти 
партăра ларакан. Хуравне И. Гришина пачĕ. 
Çак счет çинче çын ăçта тата епле ĕçленин 
кăтартăвĕ палăрса пырать. Ăна патшалăх пор-

талĕнче харпăр хăйĕн кабинетне кĕрсе кашни-
ех сăнаса пырайрать.

 – Пенси виçи çине мĕнле факторсем витĕм 
кÿреççĕ? – пулчĕ ачасен тепĕр ыйтăвĕ. 

Муркашри пенси пайĕн ертÿçи пулас пенси 
виçи пенси балĕсене вĕсен хакĕ çине хутлани-
пе тата пулнă виçе çумне çирĕплетнĕ тÿлеве 
хушнипе пулнине ачасене формула çырсах 
ăнлантарчĕ. 

Ватлăх çитсен страхланă пенсие илме 15 
çултан кая мар ĕç стажĕ кирли ачасемшĕн 
çĕнĕлĕх пулчĕ. Ача амăш капиталĕпе епле 
усă курмалли çинчен вара ачасем пĕлеççĕ те 
иккен.

Урок вĕçĕнче ыйтусем çине ачасем тĕрĕс 
хуравсем пани вĕсем темăна лайăх ăнланни-
не кăтартрĕ.

8-мĕш класра вĕренекенсем. 

Пенси ыйтёв.семпе урок иртр.

Ачаранпах манăн хам йĕри-тавра 
çутăрах, ăшăрах тăвас килетчĕ, çынсене 
савăнăç парнелес туйăм та яланах вăйлă 
пулнă.

Шурча шкулĕнче вĕренме тытăнсанах 
эпĕ унти тĕрлĕ кружока çÿреме тытăнтăм. 
Çав кружоксенче эпĕ питĕ пултаруллă 
вĕрентекенпе Наталия Вячеславовна Бор-
заевăпа паллашрăм. Çавăн чухнех вăл 
маншăн пысăк пĕлтерĕшлĕ пулса тăнă 
сăмахсене каларĕ. «Çын çынсем хуш-
шинче кăна çын пулайрать», – терĕ. Çак 
каларăш мана пурнăç çулĕпе илсе пырать 
тесен те йăнăш мар. Наталия Вячесла-
вовна маншăн ăста наставник пулса тăчĕ, 
манăн пултарулăха уçса пама пултарчĕ. 
Çав кружоксенчен пуçласа эпĕ чылай ача-
па туслашрăм, хамăн шухăшсене тĕрлĕ 

шайри ăмăртупа конкурссенче пĕлтертĕм, 
тĕллевсене пурнăçлама май пуррине 
ĕнентĕм.

Хальхи вăхăтра эпĕ Муркаш шкулĕнчи 
кадет класĕнче вĕренетĕп. Кунта эпĕ хам-
па пĕр евĕр шухăшлакан тус-тантăшсене 
кăна мар, аслисен йышĕнчен те хама вал-
ли юлташ тупрăм. Вăл – Муркаш шкулĕнче 
кадет юхăмне ертсе пыракан Светлана Из-
майловна Рожкова вĕрентекен. 

Ман шутпа вăл – хăйĕн ĕçĕн чăн-чăн про-
фессионалĕ. Вăл ку таранччен никам та 
пурнăçламан проектсене пирĕнпе пĕрле 
хăрамасăрах тытăнать. Вĕсене пурнăçла-
са ĕçе яланах вĕçне çитерет. Кăсăклă 
шухăшĕсене ăçтан тупать-ши? Проект ĕçне 
чылай ачана кăна мар, ашшĕ-амăшĕсемпе 
ытти вĕрентекене мĕнле майпа явăçтарма 

пултарать-ши? Çак ыйтусене эпĕ хама хам 
темиçе хут та панă. Хуравĕ ансат иккен – 
кашни çынпа ăна хисеплесе хутшăнмалла, 
пулăшма ÿркенмелле мар, хăвна пулă-
шакансене те сивлемелле мар. Ырă туни 
вара чăнах та ырăпах таврăнать. 

Шкул çитĕнĕвĕсенче манăн тÿпе пур-
ришĕн те савăнатăп. Çав вăхăтрах хамăн 
кашни çитĕнĕве коллективра тунине те 
асра тытатăп. 

Муркаш шкулĕнчи кадет юхăмĕ пурри 
мана Раççейĕн тĕрлĕ кĕтесĕнчи çамрăк-
семпе паллашма, çĕнĕ юлташсем тупма, 
Тăван çĕршыва тата та ытларах юратма, 
ĕмĕтсем патне çывхарса пыма пулăшать. 

В. ЛЬВОВА, 
кадет класĕн вĕренекенĕ.

+ын =ынсем хушшинче кёна 
=ын пулайрать

Ялта
Ялта пурăнма аван,
Выльăх пулсан эс пуян.
Ĕне, сурăх, вăкăрсем,
Автанпала чăххисем.

Кушаккисӗр те май çук,
Шăшисемпе пурнăç çук.
Сыснисем нăрик-нăрик,
Чăххисем кăтик-кăтик.

Хырăм выçсан кăшкăраç
Кашни ир те кашни каç.
Ялти çыннăн ӗç нумай
Хăть çулла е хăть хӗлле.

Выльăхне те пăхмалла,
Утине те çулмалла,
Вăхăт тупса аннене
Май пур чух пулăшмалла.

Анчах эпӗ – ял ачи,
Алра – сенӗк-кӗрепли.
Пӗртте ӗçрен хăрамас,
Пулăшма ялан хавас.

Çитӗнсе çитсессӗн эп
Ялтах пурнăç тăвас теп.
Тракторист, шофер, комбайнер
Пулма шухăшлатăп эп.

Мой забавный 
Пушок
Решил я сочинить стишок забавный
Про маленьких пушистеньких зверят.
Живёт котёнок в моем доме славный.
Он рано любит по утрам вставать,
С пушистым маленьким клубком играть.

Клубок изучит важным взглядом,
И по полу катает, озорник,
А после прячется в засаду
И нападает в тот же миг,
Издав свой знаменитый крик!

Из комнаты по коридору,
На кухню даже забежал,
Из ниток на полу узоры,
Пушистый их художник сотворял,
Пока я очень крепко спал.

А наигравшись он ко мне примчится
И крепко накрепко уснёт,
А утром мама удивится,
В восторге будет от красот,
Когда художества его найдёт.

Егор АЛЕКСАНДРОВ.
Ярабайкасинская СОШ.

Проект Чёваш Республикин Цифра ата-
ланёв.пе информаци политикин тата 
массёллё коммуникацисен министер-
стви пулёшнипе пурнё=ланать?


