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Проект Чёваш Республикин Цифра аталанёв.пе информаци политикин 
тата массёллё коммуникацисен министерстви пулёшнипе пурнё=ла-
нать?

Кĕçех Аслă Çĕнтерÿ 75 çул тултарать. 
Тăван çĕршыва юратнине, ăна çĕнтерме, 
ирĕксĕрлеме май çуккине пирĕн халăх 
çапăçу хирĕнче çирĕплетсе панă. Тăватă 
çула яхăн тăсăлнă вăрçăра Совет Союзĕ 
этемлĕхе фашизм пусмăрĕнчен çăлса 
хăварнă. Кунпа пĕрлех пирĕн салтак Евро-
пăри нумай çĕршыва ирĕке кăларнă. 1418 
куна тăсăлнă хаяр вăрçа муркашсем те 
пиншерĕн хутшăнса паттăрлăх кăтартнă. 
Паян вĕсен кĕçĕн ăрăвĕсем çав паттăрлă-
ха чыслăн упраççĕ.

Çулсем иртнĕ май фашизма çĕнтернин 
пĕлтерĕшĕ епле пысăккине пурте ăнланса 
пыратпăр. Çавăнпа та унпа çыхăннă каш-
ни пулăма, аса илĕве эпир тĕплĕн упрама, 
ăруран ăрăва куçарма тăрăшатпăр. Тĕрĕс-
сипе çакă та çĕнтерÿçĕсен паттăрлăхне 
малалла тăсни пулать. 

Пĕтĕм çĕршыв Аслă Çĕнтерÿ 75 çул тул-
тарнине паллă тума хатĕрленнĕ вăхăтра 
Муркашра пурăнакан Клера Романовăпа 
тĕл пулма май килчĕ. Паттăр фронтовикăн 
кинĕпе мăнукĕсем паян кунчченех хуньста-
рикпе аслашшĕн салтак кашăкне упраççĕ. 
Хĕрарăм калашле, кашăк тата унăн истори-
йĕ паян – вĕсен çемье реликвийĕ. 

Кашăкăн историйĕ вара чăнах та вăрăм. 
Шăпах çакăнпа çыхăнчĕ пирĕн паянхи ка-
лаçу. Вăрçă вăхăтĕнче салтаксем кашăка 
винтовкăран та пахарах тесе мухтасси 
йăлара пулнă. «Кашăксăр салтак – выçă 
салтак, выçă салтак вара çапăçăва та 
юрăхсăр», – хакланă тăхлан çумăр айĕн-
че салтак пăтти çиекенсем. Муркашра çу-
ралса ÿснĕ, Тăван çĕршывăн Аслă вăрçин 
çулĕсемпе утса тухнă Иван Романовпа 
Алексей Тимофеев  та (ялта ăна Тимухха 

тенĕ)  – йывăр вăхăтра салтак пăтти çинĕ 
арçынсем. Вĕсем тĕрлĕ фронтра, тĕрлĕ 
çар чаçĕнче çапăçнă, анчах çĕнтерÿшĕн 
пĕрле юн юхтарнă.

Клера Иннокентьевна Иван Романович 
каласа панисене лайăх астăвать. «Вăл 
вăрçă çулĕсене час-часах аса илетчĕ. Ялан 
куççуль кăларатчĕ.  Вăл каласа панă тăрăх, 
1941 çулхи сивĕре Мускавра ирттернĕ па-
рада хутшăнни те ялан пирĕн куç умĕн-
чеччĕ. Пушкăсене строя пăсмасăр лашапа 
туртнине тĕплĕн каласа паратчĕ. Стройра 
лаша вилсен ăна йĕркене  пăсмасăр строй 
тулашне кăларнине те аса илетчĕ. Пара-
да хутшăннисем унтан тÿрех пĕр çын пек 
фронта тухса кайнă, мĕншĕн тесен Му-
скав çывăхĕнчех тăшман тăнă», – аса илчĕ 
фронтовик сăмахĕсене      К. Романова. 

Иван Романов инçетрен перекен ар-
тиллерире службăра тăнă. Нумай чухне 
вĕри апат пулманран салтаксем сухари-
пех çырлахнă. Малтанхи вăхăтра атăсем 
те пулманран салтаксем ботинкăсемпе 
пир тăла сырса, тăласене шнуроксемпе 
çыхса çÿренĕ. «Шнуроксем час татăлнă. 
Çавăнпа та салтаксем вилнĕ юлташĕсен е 

офицерсен аттисене хывса илни те сахал 
мар пулнă», – инçетри аса илĕве тăсать 
пĕлĕшĕм.

Халĕ эсир сăн ÿкерчĕкре куракан тимĕр-
тен тунă фронтри салтак кашăкĕ пирки.

Хĕрÿ çапăçусенче пулнă çарсем вăй 
пухма тыла тухнă. Çав вăхăтра ытти çар 
чаçĕсем Курск пĕккинчи çапăçусене хатĕр-
леннĕ. Пĕр тĕлте Иван хăйне чăвашла 
такам чĕннине илтет. Тимлесерех пăхать 
те, Муркашра хăйĕнпе пĕрле ÿснĕ Тимух-
хана (Алексей Тимофеева) палласа илет. 
Вăрçă кĕрлевĕнче ăнсăртран тĕл пулнă 
ентеш-тантăшсем ыталанса илсе макăр-
са яраççĕ. «Пысăк çапăçу хирне каятпăр. 
Урăх пĕр-пĕрне кураймăпăр та пуль. Хăшĕ 
те пулин киле таса-сывă таврăнсан, хамăр 
çапăçу хирĕнче тĕл пултăмăр тесе çирĕ-
плетме япаласем улăштарар», – сĕнеççĕ 
вĕсем пĕр-пĕрне. Кĕсьесене чиксе пă-
хаççĕ – нимĕн те çук. Вара атă кунчисен-
чен апат çимелли тимĕр кашăксене кăлар-
са пĕр-пĕрне параççĕ: кам киле сывă 
таврăнать – кашăка юлташĕн мăшăрне 
асăнмалăх кайса парать.

Кашăксем Курск пĕкки витĕр те тухаççĕ, 
ытти çапăçура та хуçисене тăрантараççĕ, 
çĕнтерÿпе киле таврăнма çул уçаççĕ. 
Вăрçă хыççăн килте тĕл пулсан юлташсем 
хăйсен сăмахĕсене аса илеççĕ – хăйсем 
сывă пулнăран кашăкĕсене те хăйсем 
хушшинчех улăштараççĕ. Кашăк историйĕ 
вара чăнлăхра упранса юлать.1977 çулта 
65 çула çитсе пурнăçран уйрăлнă Иванăн 
кашăкĕ паян çемье пуянлăхĕ шутланать. 
Ăна тăванĕсем çемье пахалăхĕ вырăнне 
хурса упраççĕ. 

А. БЕЛОВ.

Салтак кашёк.

Аслăраххисем ăна ялта Сухви аки, 
Сухви инки тесе чĕнетчĕç. Ачи-пăчи 
Сухви кинеми тесе хисеплетчĕ. Эпир 
вара аппапа иксĕмĕр Сухви мăнак тет-
тĕмĕр. Пирĕншĕн ют çынах пулман вăл 
– асаннен аппăшĕн хĕрĕ.

Сухви мăнак пĕчченех пурăнатчĕ. Кил-
ти хуçалăхĕнче выльăх-чĕрлĕхне те са-
маях тытса усратчĕ. Колхоз ĕçĕнчен вара 
нихăçан та юлман: куç курми çил-тăман 
çавăрттарать-и е шарлаттарса çăмăр 
çăвать. Алăран сенĕк-кĕрепле, пуртă-лум 
кайман. Ĕç хатĕрне хулпуççи çине çавăрса 
хуратчĕ те бригадир каланă çĕре васкат-
чĕ. Питĕ ĕçчен те хăйĕнчен çирĕп ыйтакан 
çынччĕ.

Эпир, ачасем, ун умĕнче хамăра йĕр-
келлĕ тытма тăрăшаттăмăр. Çутă кăвак 
куçĕпе питĕ сăнаса пăхатчĕ те, хамăра 
вĕрентекен умĕнче тăнăнах туяттăмăр. 
Хăш чухне халат кĕсйинчен пĕрер кан-
фет-пĕремĕк кăларса тыттаратчĕ. Пал-
лах, унăн кăмăлне кайсан ĕнтĕ. Хăйĕн 
çийĕнчен тĕксĕм тум каймарĕ. Чечеклĕ 
çĕрçĕн тутăрне уявсенче кăна çыхкалат-
чĕ.

Çапларах юлчĕ манăн асăмра салтак 
арăмĕ София Никитична Окунева. Вăл 
1916 çулта Ярапайкасси ял тăрăхĕнчи 
Тури Тăмлай ялĕнчи Кульковсен çемйин-
че çуралса ÿснĕ. 1938 çулта Çĕн Тăмлай 
ялĕнчи Александр Иванович Окуневпа çе-
мье çавăрнă. Тепĕр çултан вĕсен çемйин-
че Юрий ывăл кун çути курнă.

Çемье пурнăçĕпе киленсе нумаях пурăн-
ма май килмен çамрăк мăшăрăн. Вăрçă 
тухнă. 1941 çултах çамрăк арăм мăшăр-
не вăрçă хирне ăсатать. Кĕçех Александр 

Иванович Смоленск çывăхĕнче паттăрсен 
вилĕмĕпе вилни пирки хыпар çитет. Епле 
чăтнă-ши алăри пĕчĕк ачапа юлнă пĕччен 
хĕрарăм? Çухату ытла та пысăк пулнă. 17 
киллĕ пĕчĕк ялтан Тăван çĕршывăн Аслă 
вăрçине 15-ĕн тухса кайнă, 10-шĕ унтах 
выртса юлнă.

Александр Иванович малтан çырусем 
ярсах тăнă. Манăн анне, Мила Тихоновна 
Палкина, çав виç кĕтеслĕ çырусене вуласа 
курнă. Пĕр çырăвĕнче çапла çырнине халĕ 
те астăвать вăл: «Колхозра тăрăшса ĕçле. 
Юрккăна сĕтсĕр ан ларт. Ĕне усра».

Юратнă мăшăрĕн хушăвне асрах тытнă 
София Никитична. Темĕнле йывăр пул-
сан та пуçне усман, чăтнă. Пĕртен-пĕр 
ывăлĕпе йăпанса пурăннă, ăна пурнăç 
çулĕ çине кăларнă.

Ывăлĕ, Юрий Александрович, шкултан 
вĕренсе тухсан çар ретне тăрать. Про-
курора вĕренсе тухса Брянск тăрăхĕнче 
тата Казахстанри Темиртау хулинче ĕçле-
се пурăнать. Çу кунĕсенче амăшне кур-
ма килсе çÿренине эпĕ те астăватăп. Икĕ 
мăнукĕ, Сашăпа Толя, асламăшне савăн-
тарса аслă пĕлÿ илчĕç, халĕ хăйсем те çе-
мьеллĕ.

Вăрăм та тертлĕ кун-çулне пĕчченех 
пурăнса ирттерчĕ Сухви мăнак – вăрçăра 
пуç хунă салтакăн тăлăх арăмĕ. Çавăн пек 
мĕн чухлĕ салтак арăмĕ савнă мăшăрĕсе-
не кĕтсе илеймесĕрех ĕмĕр ирттернĕ, ачи-
семшĕн пурăннă. Вăрçă çулĕсенче фронт-
шăн ĕçленĕ, кайран юхăннă çĕршыва 
ура çине тăратнă. Таймапуç сана, салтак 
арăмĕ.

Г. ЕМЕЛЬЯНОВА.
Ярапайкасси ялĕ.

Таймапу= сана: 
салтак арём.

Сăмах – вăрçă участникĕ, 1921 çулхи ян-
варĕн 17-мĕшĕнче çуралнă Азарий Степано-
вич Степанов пирки. Вăрçă хыççăн вăл Соло-
вьев хушамата илнĕ. Пĕрремĕш кунсенчен 
тытăнсах фронтра пулнă. Волхов тата Ленин-
град, Пĕрремĕш Украина фрончĕсен шутĕнче 
çапăçнă, 12-мĕш стрелковăй дивизин 172-мĕш 
стрелковăй полкĕн саперсен взвочĕн саперĕ 
пулнă. Çапăçусенчи паттăрлăхшăн Хĕрлĕ Çăл-
тăр орденне, «Прагăна ирĕке кăларнăшăн», 
«Венăна илнĕшĕн», «Паттăрлăхшăн» медаль-
сене тивĕçнĕ.

Азарий Соловьев юлташĕсем, 1948 – 1949 
çулсенче Шупашкарти художество училищин-
чен вĕренсе тухнисем, хăйсен пултарулăхне 
тĕрлĕ енпе кăтартма пултарнă, пултарулăх 
задачисене татса парассипе хăйсен мелĕсене 
сĕннĕ. А. Соловьев вара ун пекех палăрман, 
художниксен союзне кĕмен, администрацил-
лĕ ертÿлĕх ĕçне хăнăхман. Хăйĕн пĕтĕм пул-
тарулăхне тата ăсталăхне Художество фонд-
не, производствăпа оформительство ĕçне 
панă. Апла пулин те документлă чăнлăха тĕпе 
хурса тунă унăн ĕçĕсем: республика паллă 
çыннисен портречĕсем, музейпа тавра пĕлÿ 
пейзажĕсем, Тăван çĕршывăн Аслă вăрçине 
сăнланисем Чăваш Ен сăнарлă искусствин 
1950 – 1980 çулсенчи аталану юххинчен ая-
кра тăман.

Хальхи вăхăтра ентешĕмĕр художникăн 100 
ытла картини Чăваш патшалăх художество му-
зейĕнче, 30 ĕçĕ Етĕрне музейĕнче упранаççĕ.

Л. КРАСНОВ.
Тивĕш ялĕ.

Тив.шрен 
тухнё 
художник

Рыккакасси ялĕнче пурӑнакан Капито-
лина Александровна Алексеева юбилей 
медальне тинех кĕтсе илчĕ. Вӑхӑтра кир-
лĕ документсене район администрацине 
илсе çитереймен пирки çынсемпе пĕрле 
çак медале вӑхӑтра илеймерĕ асанне. 
Галина хĕрĕ документсене вӑхӑтра тупса 
район администрацине çитернĕ хыççӑн 
Москакасси ял тӑрӑхĕнчи культура ĕç-
ченĕсем çак кунсенче медале хуçи патне 
илсе çитерчĕç.  

Хӑнасене кил хуçи Капитолина Алек-
сандровна тата унӑн ачисемпе мӑнукĕсем 
ӑшшӑн кĕтсе илчĕç. 

Çывхарса килекен Аслӑ Çĕнтерÿ кунĕ 75 
çул çитнĕ ятпа ӑшшӑн саламласа, хумха-
накан ветеран кӑкӑрĕ çине медаль çакса 
ярса чечек çыххипе парне тыттарчĕç куль-
тура ĕçченĕсем, илемлĕ юрӑсем шӑран-
тарчĕç. Баянпа яланхиллех Надежда 
Кондукторова хавхалантарса тӑчĕ. Çакӑн 
хыççӑн асаннен куçĕнчен куççулĕ шӑпӑр-
татса юхса анчĕ. Хӑйне çакӑн пек пысӑк 
чыс тӑвасса пачах та кĕтмен хисеплĕ тыл 
ĕçченĕ. Хӑй те сисмерĕ, вӑрçӑ пуçланнӑ 
çулхи пĕрремĕш кунсене аса илчĕ. Вӑрçӑ 
пуçланнӑ çул иккĕмĕш класс вĕренсе пĕ-
тернĕ хĕр ача çав вӑхӑтри хӑрушӑ кунсем 
пирки паянхи кун та каласа пама пултарчĕ. 

«Июнĕн 26-мĕшĕнче пирĕн Рыккакасси 
ялĕнчен 10 çынна пĕр харӑс илсе кай-
рĕç вӑрçӑ хирне, çав хушӑра ман атти те 
пулчĕ. Шӑп пĕр уйӑхран, июлĕн 26-мĕшĕн-
че, пирĕн пата çыру çитрĕ. Атти çапла 

çырнине астӑватӑп: «Тен çак ман юлашки 
çыру пулать, каçарӑр мана. Кунта питех те 
хӑрушӑ, çын сывӑ юласси паллӑ та мар, 
питĕ хаяр вӑрçӑ пырать, вутпа çулӑм вар-
ринче тӑратпӑр. Сывӑ пулӑр.» Чӑнах та 
çакӑн хыççӑн пĕр çыру та илеймерĕмĕр 
аттирен», – терĕ куççульне шӑлса Капито-
лина Александровна. 

Паян унӑн ачисем аслашшĕ ӑçта вилни-
не тата вилтӑприйĕ хӑш вырӑнтине шыра-
са тупнӑ. 

Г. ГОЛУБЕВА.

Кĕтнĕ медаль 
çитрĕ


