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Самана ачисем е вăхăт чурийĕ (литературăри 
вăхăт сăнарĕ тата сăнарсен системи пирки)

Аннотаци: Илемлĕ литература этемлĕх культуринче авалтанах вăхăт тĕкĕрĕ пулса аталаннă. Çавăнпа та хай-
лавра икĕ тĕрлĕ вăхăта (е унăн икĕ тĕсне) курма пулать: пĕрремĕшĕ вăл – сюжет аталанăвĕнче калăпланакан вăхăт 
(илемлĕх вăхăчĕ), тепри вара – хайлава хăйне çырнă вăхăт тапхăрĕ (истори вăхăчĕ). Илемлĕх вăхăчĕн сăнарĕ ли-
тературăн историллĕ жанрĕсенче çеç мар, ытти жанр тĕсĕсенче те хăй палăрăмне тупать. Хайлава çырнă тапхăрăн 
истори вăхăтне сăнарсен шухăшлавĕпе тĕнче курăмĕнче, хайлавра кăтартнă хирĕç тăрура, унăн темипе пробле-
минче курма пулать. 

Тĕпчевĕн паянхи кун пĕл-терĕшлĕхĕ хайлавра кăтартакан историн пăтăрмахлă лару-тăрăвĕ халăх тĕнче курăмĕ 
тата кăмăл-сипечĕ витĕр пахса тĕпчеме кирлипе çыхăннă. 

Тĕпчевĕн тĕп тĕллевĕ – илемлĕ вăхăтпа истори вăхăчĕ хушшинче палăракан философиллĕ çыхăнăва тупса 
палăртасси. 

Тĕпчев материалĕ статьяра Ге-оргий Федоров литература тĕпчевçин тата çыравçăн «Ай, мăнтарăн хир мулкачи» 
повеçĕ пулса тăчĕ. 

Тĕпчев юхăмĕ çакнашкал пĕтĕмлетÿ патне илсе çитерчĕ: илемлĕ философиллĕ хайлавра вăхăт категорийĕ 
сăнарсен харак-терне тарăнлатакан мел те, тĕнчен сăнарлă модельне тăвакан литература категорийĕ те, тĕпчев 
материалĕ те пулса тăрать.

Тĕп сăмахсем: илемлĕ сăнар, философиллĕ хайлав, вăхăт категорийĕ, илемлĕх вăхăчĕ, истори вăхăчĕ, историн 
пăтăрмахлă лару-тăрăвĕ, «пысăк» вăхăт, «пĕчĕк» вăхăт.
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Дети эпохи или раб своего времени  
(о системе образов и образе эпохи в литературе)

Резюме: в человеческой культуре издревле художественная литература развивалась как зерколо времени. По-
этому в поэтике произведения находит свое отражение двоякое понимание времени: во-первых, это время, кото-
рое связано с повествованием и разрабатывается в сюжете произведения (художественное время), во-вторых, это 
время, эпоха написания самого произведения (историческое время). Художественный образ времени отражается 
не только в исторических жанрах, но и во всех других жанрах и стилях литературы. Историческую эпоху написания 
произведения можно уловить в размышлениях и мировосприятии героев, в разрабатываемом конфликте, тематике 
и затрагиваемых проблемах. 

Актуальность исследования связана с тем, что трагические периоды истории, изображаемые в произведении, 
необходимо анализировать через мировоззрение и нравственные устои народа. 

В связи с этим целью данной статьи стало выявление философско-эстетической связи художественного вре-
мени и исторической эпохи. 

Предметом исследования в данной статье выступает повесть литературоведа и прозаика Георгия Федорова 
«Ай, мăнтарăн хир мулкачи» («Ой, бедный русак»). 

В ходе исследования были получены следующие результаты: в художественно-философском произведении 
категория времени становится и методом углубления характера героев, и показателем образной модели мира, и 
предметом исследования.
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Умĕн калани
Паянхи пурнăç хăвăрт аталанса пыни никамшăн та 

çĕнĕллĕх мар. Наукăпа техника аталанăвĕ тата обществăпа 
политикăн çĕн йĕркелĕвĕ пурнăç условийĕсене кăна мар, 
çынсен тавра курăмĕпе кăмăл-сипетне те чылай улăштар-
чĕç. Çавна май çĕнĕ тапхăрта литература та пурнăç кустăр-
минчен кая юлмасăр, çак çĕнĕлĕхсемпе улшăнусене илемлĕ 
хайлавсенче сăнарласа кăтартма, вĕсене ăнкарса илсе хак 
пама ăнтăлать. Акă, сăмахран, XX ĕмĕр вĕçĕ тата XXI ĕмĕр 
пуçламăшĕнче литература вучахĕнче иртнĕ тапхăра (совет 
тапхăрне) сăнарлакан çĕнĕрен çĕнĕ произведени нумай 
туптанчĕ («Эрхип мăнукĕ Эрхип» – Л. Таллеровăн, «Ахха-
яс-маххаяс» – Д. Гордеевăн, «Кĕтÿçсем» – А. Емельяновăн  
т. ыт. те) [10; 12; 13]. Вĕсен темипе идейи те, поэтикипе 
сăнарсен речĕ те хальччен кун çути курнă хайлавсеннинчен 
урăхларах йĕркеленни палăрчĕ. Çак çĕнĕ литературăшăн 
уй-хир ĕçĕпе производство ыйтăвĕсене, обществăпа поли-
тика ертÿçисен ĕçĕсене тĕплĕн сăнласа парасси ют пулса 
тăчĕ. Ку пулăм чи малтанах литературăра соцреализм мелĕ 
тата цензура системи ĕçлеме пăрахнипе çыхăннă паллах. 
Çакăнпа пĕрлех пирĕн пурнăçра çĕнĕ обществăпа поли-
тика системи çирĕпленсе пыни литературăра та тарăн йĕр 
хăварнине палăртма манмалла мар.

Чăваш литературинче, Раççейĕн ытти халăх литера-
туринчи пекех, юлашки тапхăрта пулса иртекен пулă-
ма уçăмлатма Д. Затонский калани пуринчен лайăхрах 
пулăшать пулĕ: «Писатель прежде всего выражает свое 
время через посредство избранной темы, сознательно 
выдвинутой идеи. Поначалу его современники так и 
судят о нем: исходя из того, что хотел он сказать. Но 
постепенно такой критерий оценки оттесняется дру-
гим: что он сказал. Между «хотел» и «сказал» (палăрт-

ни пирĕн – А.М.) фатальный разрыв не обязателен.  
А все же разрыв есть. «Сказал» – это след. Правда, при 
одном условии: если результат оказался шире, глубже, 
значительнее исходной идеи. А если не оказался, тогда 
нет и следа – во всяком случае, такого, на который сто-
ит оглядываться» [6, с. 6].

Д. Затонский каланине малалла тăсса, паянхи та-
пхăрта хайлава çырнă вăхăтпа унта ÿкерĕннĕ истори 
саманчĕ тата çыравçă çак вăхăта хăй мĕнле ăнланни 
пĕр-пĕринчен уйрăлми çыхăнса тăни уйрăмах пĕл-
терĕшлине асăнмалла [5; 7]. Çавăнпа пĕрлех XXI ĕмĕр 
пуçламăшĕнче пĕр вун пилĕк-çирĕм çул каялла кăна уй-
рăмах вырăс литературинче анлă сарăлнă политикăллă 
произведенисен витĕмлĕхĕ чакни те куç кĕретех. Ку вăл 
чи малтанах Солженицын, Платонов, Мондельштам 
тата ытти вырăс çыравçисен репрессисемпе лагерьсен 
вăхăтне ÿкерсе паракан хайлавĕсем. Историре Сталин, 
тоталитаризм, пăнтăх тапхăрĕ тесе палăртнă вăхăта 
тÿртен ÿкерсе парасси хăй кăна паян, паллах, актуаллă 
мар. Апла пулин те çак тема çыравçăсене çĕнĕрен те 
çĕнĕ хайлав çырма хавхалантарса тăратех. Чун çирĕ-
плĕхĕпе ун ĕмĕрхи тасалăхĕ тата самана кукăрĕсем – акă 
мĕн кăсăклантарать паян çакнашкал произведенисем 
хайлакан çыравçăсене. Вĕсем хăйсен шыравне чи мал-
танах сăнарсен пĕртте çăмăл мар шăпин философил-
лĕ ăнлантарăвĕпе тата психологиллĕ тишкерĕвĕпе усă 
курса йĕркелеççĕ (Л. Таллеров, Г. Федоров, В. Степа-
нов, Е. Лисина, Н. Ильина, т. ыт. те) [20].

Кунта асăннă пулăмăн тепĕр енĕ пуррине те каласа 
хăвармалла: хальхи литература иртнĕ вунă çуллăхсене 
кăна мар, çак саманана тата пуласлăха та ăнкарса илес-
шĕн. Çавăнпа та кунта халăх философийĕн витĕмĕ вăй-
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Abstract: In human culture, since ancient times, fiction has developed as a mirror of time. Therefore, a dual understanding 
of time is reflected in the poetics of the work: firstly, it is the time that is connected with the narrative and is developed in the 
plot of the work (artistic time), and secondly, it is the time, the epoch of writing the work itself (historical time). The artistic 
image of the time is reflected not only in historical genres, but also in all other genres and styles of literature. The historical 
era of writing a work can be captured in the thoughts and worldview of the characters, in the conflict being developed, the 
subject matter and the problems involved. 

The relevance of the study is related to the fact that the tragic periods of history depicted in the work must be analyzed 
through the worldview and moral standarts of the people. 

In this regard, the purpose of this article is to identify the philosophical and aesthetic connection between the artistic 
time continuum and the historical epoch. 

The subject of the research in this article is the novelette of the literary scholar and prose writer Georgy Fedorov “Ai, 
mantaran hir mulkaci” ("Oh, poor hare"). 

In the course of the study, the following results were obtained: in an artistic and philosophical work, the category of time 
becomes both a method of deepening the character's personality, and an indicator of the figurative model of the world, and 
the subject of research.
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ланать. Çавна пулах этем чунĕн трагедийĕ те нихçан-
хинчен вăйлăрах янăраса каять (Д. Гордеев, Х. Акивер, 
Б. Чиндыков, Н. Петровская, Ю. Силем, Л. Сачкова  
т. ыт. те.).

Паянхи чăваш литературинче илемлĕх тĕлĕшĕн-
чен чăннипех паха, шухăшĕ енчен тарăн, стильне кура 
тĕрлĕ енлĕ произведенисем сахал мар. «Хальхи лите-
ратура критикĕсем каланă тăрăх, илемлĕ литература 
пĕтĕмĕшле вăтăра яхăн тема тавра çаврăнса аталанса 
пырать. К. Ивановăн «Нарспи», «Хальхи самана» поэ-
мисем, «Тимĕр тылă», «Тăлăх арăм», «Икĕ хĕр» балла-
дисем, «Шуйттан чури» трагедийĕ, тен, маларах каланă 
клишесенчен айккине те каймаççĕ пулĕ, анчах та хăват-
лă сăмахçă ăсталăхĕ кашни хайлава чун кĕртет, вулакана 
тăтăш кăсăклантарать» [7, с. 109]. Çавăнпа пĕрлех чăваш 
литератури, хăш-пĕр тĕпчевçĕ палăртнă тăрăх, çаплипех 
нумай юплĕ аталану çулĕ умĕнче тăрать-ха: «Пирĕн чăн-
чăн ÿнер пур, анчах тата килмелле-ха тĕнчене чăвашăн 
сăпай чĕри кăна çуратма пултаракан илемĕ ÿнер те; ман 
шутпа, чăваш чунне тарăннăн уçса кăтартман-ха. Чăваш 
чунне витĕр куракансем пирĕн пулнах, анчах ăна чĕр-
рĕн кăтартса пама вĕсене темскер чăрмантарнă пулас. 
Чăвашăн чунĕ – вăрттăнлăх» [21, с. 71].

Куратпăр ĕнтĕ, çĕнĕ ĕмĕр пуçламăшĕнче аталаннă 
чăваш илемлĕ сăмахлăхне пĕр енлĕн хак пама ниепле 
те май çук: ÿсĕмĕ те пĕчĕк мар унăн, анчах малаш-
не шырамалли, пĕрчĕн-пĕрчĕн уçмалли те сахал мар. 
Тарăн шухăшлавлă, чăваш, вырăс тата тĕнче шухăш 
еккине пĕр çĕре пĕтĕçтерсе малашлăх çулне шыракан 
хайлавсем кĕтет паянхи вулакан. Шăпах çак тĕлĕшрен 
Георгий Федоровăн «Ай, мăнтарăн хир мулкачи» ытар-
лă эскизĕ юлашки вунă çуллăхра чи кăтартуллă хайлав 
пулса тăчĕ. «Г. Федоров хайлавĕсем – чăваш литера-
туринче çĕнĕ сăмахĕ. Унăн пĕтĕмĕшле пултарулăхне 
(поэзине те, прозине те) чăваш литературишĕн пысăк 
çитĕнÿ тесе хакламалла. Çыравçă хайлавĕсенче чăваш 
литературин çитĕнĕвĕсем анчах мар, тĕнче литерату-
рин çитĕнĕвĕсем те вăй илсе аталаннă», – çапла хак 
параççĕ ăна чăваш критикинче паянхи кун [14, с. 64]. 
Çакăнпа, паллах, килĕшмелле.

Чăваш тĕнчин, чăваш çыннин шухăш тата чун ата-
ланăвĕн уйрăмлăхне ăнланса илме Г. Федоров хайлавĕ 
анлă «тĕпчев материалĕ» пулса тăрать теме те юрать пулĕ. 
Кунта тÿрех çак тутăм унччен маларах XX ĕмĕрĕн 70-мĕш 
çулĕсенче Ю. Скворцов пултарулăхĕнче палăрăннине аса 
илмелле. Çав вăхăталлах асăннă юхăм тавра Н. Марты-
нов, Хв. Акивер, Д. Гордеев çыравçăсем пĕтĕçнĕ. Иртнĕ 
ĕмĕрĕн 80-мĕш çулĕсенче вара философиллĕ туртăм хăй-
ĕн сассине тем вăхăтлăха пусарса литературăра илемлĕ 
публицистикăна анлă çул пачĕ. Философиллĕ шухăш 
сывлăшĕ самантлăх чакнă тапхăр пулчĕ ку, çапах та ăна 
çак çулсенче те пуçĕпех сÿннĕ тесе каламалла мар: çĕнĕ 
ĕмĕр пуçламăшĕнче хăватлăн кĕрлесе кайма вăй пухнă 
кăна вăл. Тĕслĕхрен, прозăра Е. Лисинăн («Çăкăр чĕл-
ли»), Ю. Силемĕн («Элчел»), В. Степановăн, М. Сун-
талăн хайлавĕсем, поэзире П. Эйзинăн, Н. Ишентейĕн, 
Л. Мартьяновăн, Э. Элментейĕн сăввисем, драматургире 
Н. Угаринăн («Ма кĕске-ши яш ĕмĕрĕ»), Б. Чиндыковăн 
(«Çатан карта çумĕнчи хура хăмла çырли»), Н. Сидоровăн,  
Ю. Терентьевăн драмисем тарăн йĕр хăварчĕç, малашне-

хи пĕтĕм литературăн урăхларах аталану çулне палăртрĕç.
Юлашки вăхăтра литература хăй кăна мар (ĕнтĕ 

производство ыйтăвĕсене, хуçалăха ертсе пырассине 
тĕплĕн çырса парасси ĕнерхи куна юлчĕ), литература 
критики те чылай улшăнчĕ. Çапла, сăмахран, çĕнĕ ĕмĕр 
пуçламăшĕнче чăваш критикинче виçĕ тĕп юхăм уççăн 
палăрăнчĕ: чăваш цивилизацине тĕпе хуракан юхăм 
(В. Родионов), кăмăл-сипет, мораль ыйтăвĕсене мала 
кăларакан вĕрентÿ (Ю. Артемьев), чăваш философийĕ 
çине тайăнакан туртăм (Г. Федоров). Пĕтĕмĕшле палăр-
тсассăн вара панхи критикăра тÿррĕн ÿкерсе панине 
(вульгарлă социологи) мар, пурнăçăн ĕмĕрхи таппине, 
уйрăм çын тата пĕтĕм халăх чунĕн тасалăхне илемлĕх 
саккунĕсене тĕпе хурса тĕпчесси мала тухрĕ. Шел, ан-
чах хăш-пĕр чухне çакă çĕнĕлле тÿнтерлĕх патне те 
илсе пынине те асăнса хăвармалла.

Тĕпчев
Илемлĕ литература произведенийĕн вăхăт ăнлавĕ 

паян нихçанхинчен те пĕлтерĕшлĕрех. Вăл кунта тĕн-
чен сăнарлă модельне тăвакан литература категорийĕ 
тата тĕпчев материалĕ пулса тăрать. Сăмах май, литера-
турăра сăнарланакан вăхăта литературоведсем паянхи 
куна анлăн тĕпчесе хак панă. Çапла, Д. Лихачев ăнлан-
тарнă тăрăх, уйрăм хайлавра çыравçă сюжета аталан-
тарма хăйне тивĕçлĕ вырăн тата вăхăт тăвать. «Это про-
странство может быть большим, охватывать ряд стран 
(в романе путешествий) или даже выходить за пределы 
земной планеты (в романах фантастических), но оно мо-
жет также сужаться до тесных границ одной комнаты, 
а время может охватывать столетия или только часы....
Пространство, создаваемое автором в его произведении, 
может обладать своеобразными «географическими» 
свойствами: быть реальным (как в летописи или истори-
ческом романе) или воображаемым (как в сказке)....Вре-
мя в произведении может идти быстро или медленно, 
прерывисто или непрерывисто, интенсивно наполнять-
ся событиями или течь лениво и оставаться «пустым», 
редко «населенным» событиями» [8, с. 76].

М. Бахтин вара хăйĕн ĕçĕсенче вăхăт категорине 
«пысăккине» тата «пĕчĕккине» уйăрас пирки калать. 
«Взаимопонимание столетий и тысячелетий, народов, 
наций и культур обеспечивает сложное единство все-
го человечества, всех человеческих культур, сложное 
единство человеческой литературы. Все это раскрыва-
ется только на уровне «большого времени». Каждый 
образ нужно понять и оценивать на уровне этого «боль-
шого времени». Пространство же «малого времени» 
охватывет современность, ближайшее прошлое, пред-
ставимо-желаемое или пугающее будущее. В «малом 
времени» лежит и противопоставление нового и уста-
ревшего в литературе. Без этого противопоставления 
нельзя обойтись, но подлинное «сущностное» ядро ли-
тературы лежит по ту сторону этого различия (как исти-
на и как добро). В тех же узких рамках малого времени 
лежит и характерное отношение к современности: не 
отстать и опередить (авангардизм)» [2, с. 334].

Вăхăт пирки калаçнă май, ăна кашни çыравçă хăй-
не майлă ăнланнине, унпа хăй пултарулăхĕнче хăй-
не евĕр усă курнине те асăнса хăвармалла. Сăмахран, 
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«Ай. мăнтарăн хир мулкачи» хайлавăн авторĕ Г. Фе-
доров вăхăт категорине ăнланни питĕ кăсăклă. Ун 
хайлавĕнче малтан, тен, вун-вун çул пухăнса пынă 
материал, сисĕм-туйăм, сасартăк XX тата XXI ĕмĕр-
сен чиккинче иртекен арканура чĕрĕлсе тăрать. Мĕн 
тесен те, повеçссенче санланă вăхăт – XX ĕмĕрĕн 30-
мĕш çулĕсем. Апла пулсан, çыравçă вăхăт категорий-
ĕн шăпах çакнашкал палăрăмĕнче аркануллă вăхăтăн 
типологине курать пулĕ. Çавăнпа эмпирикăллă вăхăт 
таппи (XX ĕмĕр вĕçĕ) çыравçă чунĕнче тĕвĕленнĕ (30 
çç.) вăхăт сăнарĕпе тĕл килмест – вăл кунта объектив-
линчен анлăрах. «Федоров çак ĕмĕрлĕх çаврăмсенчен 
(виток) тăнă пек курать. Геройăн пурнăçĕ – çак Пысăк 
Вăхăтри пĕр çаврăм (çĕр çинчи пурнăçĕ те çаврăмсен-
чен йĕркеленет пек). Çаванпа Çирки те хăйĕн[ПЮ1] па 
шăпи ашшĕн шăпи пек пуласран хăрать: «Аса илет те 
хĕрхÿленсе кулать çамрăк ар çын: чăнласах ашшĕ мĕл-
ки пулса юлчĕ-ши?» Çавăнпах-тăр, Федоровăн вăхăчĕ 
хăвăртрах чупать. Пăрпассон лаша пек ыткăнса пырать 
вăл. Вăхăт таппине час-часах «авăк», «сăтăркка» виçе-
семпе виçни те çакнах çирĕплетет. Кăркка Михалĕпе ун 
ывăлĕн Çиркин «Пăрпассон мар, йăмшак лаша кĕлетки 
те пулаймарĕ». Пĕччен Пурисра е Пĕччен Парпассонра 
вара парпассонлăхĕ юлмарĕ. Самана урапи çинче ларса 
пыма çăмăл мар пуль çав» [14, с. 64–65].

Хайлавсенче XX ĕмĕр пирки пĕтĕмĕшле каланă 
тесен те юрать. Кунсăр пуçне кашни геройăн хăйĕн 
вăхăчĕ те пур (ан тив, вăл кирек хăçан та ретроспек-
ципе çыхăннă пулсан та). Акă пуян Матви паянхипе 
пурăнать, анчах унăн паянĕ ытла та пĕр тăрук ишĕл-
се анать. Шăп çав ишĕлÿ иртни патне тавăрать те ăна. 
Кунашкал самантсенче Матви чунĕ татах та ытларах 
арканать. Иртнĕ кунăн çути çук тени – шăпах ун пир-
ки калани. Мăртикĕн, Кавĕрлен иртнĕ кунĕсем те – чун 
пĕттишĕн кăна. Унюк хăйĕн яшлăхне, салтак çулĕсене 
аса илни вара вăл мал ĕмĕте алран яманнине, пурнăç 
хавасне çухатманнине пĕлтерет. Çакăнтан хайлавра 
вăхăт категорийĕ хире-хирĕçленни аван курăнать пулĕ 
тетпĕр. Вăхăт Матви, Кавĕрле, Петĕр пек сăнарсемшĕн 
ÿпĕнчĕк, теприсемшĕн – мал ĕмĕтлĕ, пуласлăхлă (Ал-
татти, Унюк, Праски т. ыт. те).

Илемлĕ литературăра вăхăт юххине, çавăнпа пĕрлех 
социаллă системăна та тĕрĕс ăнланса илсе хак парас-
си чылай чухне хайлавăн характерĕсене тарăнлатмал-
ли мел пулать. Акă, тĕслĕхрен, Л. Таллеровăн «Эрхип 
мăнукĕ Эрхип» повеçĕнче кăтартнă Вера Андреевнăпа 
Арлан Якурĕшĕн самана чун çирĕплĕхĕн тĕрĕслевĕ пул-
са тăнă. XX ĕмĕрĕн 90-мĕш çулĕсен пуçламăшĕнче кун 
çути курнă çак хайлавра çыравçă çĕн йĕркелÿ юхăмĕпе 
пирĕн пурнăçа кĕнĕ пулăмсене мала кăларать. Ку вăл 
чи малтанах пĕр айăпсăр айăпланисен таса ятне каялла 
тавăрни. Иртнĕ вăхăта ăнланса тĕрĕс хак парассинче 
Л. Таллеров паянхи куна йĕркелемелли май та курать 
(паллах, çыравçă çакна философиллĕ ăнкарупа мар, 
публицистикăлăхпа кăтартать): «Ĕнтĕ çав вăхăт çинчен 
пĕр пытармасăр çыраççĕ халь. Çыраççĕ те, калаçаççĕ 
те, кино та кăтартаççĕ. Тĕрĕсси çиеле тухмаллах пулĕ-
ха вăл, анчах ак мĕнтен хăрать Верук: каллех пăтранса 
ан кайтăрччĕ пурнăç, çĕмĕрме-аркатма ан тытăнччăрах. 
Мĕн каласан та, начарах мар вăл паянхи пурнăç, темле 

мăшкăл-нуша та курнă вăхăтпа танлаштарсан, Верук-
шăн пулсан, çĕр хут лайăхрах» [15, с. 51].

Денис Гордеев çыравçăшăн 1930-мĕш çулсенче 
ахăрнă тискер пулăм чи малатанах герой пурнăçĕн 
трагедине ăнлантармалли, çак трагедин тарăнăшне 
курмалли май пулса тăрать. Çапла çыравçăн «Ахха-
яс-маххаяс» повеçĕнче сăнланă Силиссан пĕтĕм ин-
кек-синкекĕ шăпах çак çулсенче ашшĕ-амăшне ним 
айăпсăр тытса кайнинчен пуçланать. Силисса та çакна 
ăнланмасть мар. Паллах, хăй пурнăçĕн ăнăçсăрлăхне 
саманапа çеç çыхăнтармасть вăл, сăлтавне тарăнрах 
шырама, анлăрах курма тăрăшать. Силисса, унпа пĕр-
ле çыравçă та, пурнăç трагедийĕн тÿнтерлĕхне ăрусен 
çыхăнăвĕнче шырать: «Тĕрĕсех калаççĕ çав, ывăл ача 
ашшĕн кун-çулне, хĕр ача амăшĕн кун-çулне ÿкерсе 
илет теççĕ. Шăп кăна çапла пулса пырать. Хам тесен 
хам ырă пурнăç кураймарăм, хĕрĕм те çавах. Чул хуш-
шинчи чунсем эпир. Çуралнă та – пурăнмалла» [4, с. 6].

Г. Федоров повеçĕнче вара вăхăта тĕпчени социал-
лăхăн ик енлĕхне ăнлантарассипе çыхăнать. «Акă Пе-
карскипе Тит Ильич пеккисем Совет влаçне хирĕçле 
шухăшпа айланса, социализма кураймасăр е ăнлан-
масăр вĕтеленсе чыслă коммунистсенех ĕненĕвенчен 
сивĕтеççĕ (Григорий Кузьмич, Виктор Николаевич), 
çавăнпа пĕрлех хут пĕлменрех çынсене халăх хуш-
шинче тумалли ĕçе кÿлеççĕ. Вĕсен ретĕнчех – хытнă 
кĕççе чунлă Тимофеев та. Унашкалсем Матвие чĕнсе, 
Кавĕрлене курса çапла хушаççĕ: е колхоза кĕретĕн, 
е Çĕпĕре каятăн. Çĕпĕре яманшăн пире (пуçлăхсене) 
çуллен «контрибуци» тÿлетĕн – çу, пыл, аш-какай, пах-
ча-çимĕç. Ку сĕмленÿсене ниепле те социализма май ĕç 
темĕн. Урăхла пулма та пултараймĕ. Ку çул çине Гри-
горий Кузьмичпа учителе тăратма май çуккине уççăн 
ăнкараççĕ Пекарскисем, пăтăрмахлă ĕçшĕн Мăртиксем 
кăна юрăхлине тÿрех сиссе илеççĕ. Апла тăк – интер-
венци фронтра анчах мар, мирлĕ пурнăçра та вăйлă-ха. 
Шолохов калашле, «шурă» шухăшлă хÿрешкесем влаç 
органĕсене пинĕ-пинĕпе кĕрсе тулаççĕ, хăйсем çумне 
Мăртиксене çывхартаççĕ, пуçлăха лартаççĕ. Пĕлнĕ-ши 
кăна Сталин? Калама хĕн. Тĕлĕкре Виктор (çĕнтерÿçĕ 
тени; кама çĕнет, мĕнле?) Николаевича курăнать вăл, 
Сталин тенине уйрăм çынра мар, портретра курма 
хушать. Эппин тĕк çул пуç – символ, çапах та кам-
сем-ха çав символа «тиранлакансем»? Ытларах чухне 
– Мăртиксем, Пекарскисем пуль. Учитель пеккисене 
вĕсем сывлайми тăвĕчченех пăвса лартнă. Хĕрхÿленнĕ, 
çĕр-шывра лару-тăру мĕнлине туллин ăнкаракан учи-
тель Сталин патне çыру та ярса пăхать те... Усси – çав 
таран! Самана çавра çил. Мăртика тусан пĕтĕрĕнмĕшĕ 
варринчи пукан (ун варрине çавра çил чух пукан ларт-
са усал ташлать тет) çине тăратса ташлаттарать, Çĕпĕр-
те пуç пĕтмĕш тупасси патне илсе çитерет» [19].

Чăнах та, хайлавăн сюжет аталанăвне пăхсан, вăхăт 
чылай этеме (Унюка, Павăла, Матвие, Кавĕрлене, 
Праские...) шăпа авăрне туртса кĕнине курма пулать. 
Сăнарсенчен кашниех кая юлса ăс пухать, çут тĕн-
че йĕрки ытла та хăлăхсăр пулнине ăнкара пуçлать. 
Çавăнпа синкерлĕ е кĕтмен çĕртен пулакан ĕç кашни-
нех малашлăхра тата тем пуласса систерсе тăрать. Акă 
Павăл утă çулнă чух кайăк йăвине аркатать, унта хунă 
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çăмартана çĕмĕрет, Мăртик Петĕрĕ хăй «туйĕнче» тыт-
тарнă çăмартана алран кăларса ÿкерет т. ыт. те. Пра-
ски шыв хĕрринче Çиркие курса савса пăрахнине те 
ун шăпи малашне тÿнтерле каяссине систерни пек кур-
малла пулĕ. Г. Федоров хайлавĕнче аркану хавалĕ пĕчĕк 
ачана та (пĕчĕкренех!) ăш вырăнтан, кил таврашĕнчен 
хÿтерет. Сăмахран, Унюк калавĕнче кăтартнă ача от-
рядпа çÿрет, пĕчĕк Праски ашшĕ-амăшĕсĕр, «кил-çурт-
сăр» тăрса юлать, Павăла ашшĕ килтен хăвалать, Павăл 
хĕрĕ Лисук усрав ачана качча тухнипе «юта тухать».

Куратпăр ĕнтĕ, хайлавра пĕрешкел ситуацисем, кол-
лизисем час-часах сиксе тухаççĕ. Вĕсемпе çыравçă ыт-
ларах чухне юратуллă туйăмсем ăнăçманине кăтартать. 
Çапла Пăлаки Рунття мăшкăлĕ пулать, Алтатти Улаття-
па качча тухмасăрах çывăхланать, Праски те хăй чысне 
Йоççăхпа çывăхланса çухатать. Пĕтĕмĕшле илсен, «Ай, 
мăнтарăн хир мулкачи» хайлавра катартнă хĕрарăм 
сăнарĕсем тĕп идейăна анлăлатас тĕлĕшрен пысăк пĕл-
терĕшлĕ. Теме пула пĕр телейлĕ сăнар та çук-çке кунта. 
Савнийĕнчен савăнайман, мăшăрĕпе телей курайман 
хĕрарăмсене çеç сăнарлать автор. Ирĕксĕрех: «Ытла 
кĕске хĕр ĕмĕрĕ, арăм пурнăçĕ – нушаллă», – тесе калас 
килет Алтатти-Евтук, унăн Праски кинĕн е тата ытти 
сăнарсен шăпийĕпе паллашнă май.

«Пурăнса ирттерчĕ ĕнтĕ акă пурнăçне Алтат-
ти-Евтук. Мĕне пĕлтерчĕ турă кун пани? Арăм пулса 
упăшкишĕн ăш çунтарса кураймарĕ. Ывăл ÿстерсе ун 
ячĕпе ыр сум туянаймарĕ. Ял çинче ячĕ кайрĕ, чыс те-
нине акса-супса пĕтерчĕ» [17, с. 34], – вулатпăр мĕскĕн 
Алтатти-Евтук пирки. Шел, унăн кинĕн – Праскин, 
Мăртик Петĕр арăмĕн, шăпийĕ те çавнашкалах телей-
сĕр килсе тухнă: «Эх, мăнтарăн Пăраски! Яш ĕмĕрÿ ут-
мăл турат çеçки пек шанса тăкăнчĕ-çке! Кашкăр хăрат-
нă пăлан ами пек тарчĕ санран!.. – Наçтаç каланă сăмах 
килсе кĕрет хăлхана, лешĕ халĕ кунта, ун çумĕнче 
тăнăн. – Алпастă Алтаттипе пĕрешкел кун-çул тупрăн 
пулмалла эс...» [17, с. 37].

Совет тапхăрĕнче прозăра Алтаттипе Праскин 
пĕтĕм хуйхине социаллă танмарлăхпа тата капитализм 
пусмăрлăхĕпе çыхăнтарнă пулĕччĕç. Çакна Георгий 
Федоров хайлавĕнче питĕ хăйне майлă татса панă. 
Арпа хĕрарăм хушшинчи арлăх хутшăнăвĕсем – акă 
мĕн çинче никĕсленсе тăрать иккен хĕрарăмăн çĕр 
çинчи хуйхи-нуши, телейсĕр ăраскалĕ. Çавăнпах пулĕ, 
арпа хĕрарăм хушшинчи арлăх çыхăнăвĕ çинче никĕс-
ленекен конфликт та «Ай, мăнтарăн хир мулкачи» хай-
лавра пысăк вырăн йышăнать.

Г. Федоров сăнарĕсен системинче тепĕр йĕр те пур: 
Пăлаки хĕрĕ, Чĕкеç, Мăртикпа унăн аслашшĕ Насар, 
Петĕрĕн ывăлĕ. Пурте вĕсем вĕлтрен тăррисем. Çакă 
вăл – хайлавра уçса панă тата тепĕр коллизи. Вăл тĕр-
лĕ енлĕн, тĕрлĕ сăпатлăн аталанать. Тĕслĕхрен, Уксак 
Унькка ачаллă хĕрарăма, Пăлакие, качча илет. Мăр-
тикпа Чăлах Хĕлĕп те хĕр пуççăнах ар çынпа пурăн-
нă Праскипе мăшăрланаççĕ. Е урăх юхăм: ача чухне 
выçăллă-тутăллă пурăннă чухăн-чухăн Матви пуяна 
тухать пек-ха, анчах апла мар иккен: пуянлăхĕ ун хăй 
ĕмĕрĕн тăршшĕне те тăсăлаймасть; вĕлтрен хушшинче 
тупăннă кĕлмĕç Мăртик влаçа кĕрет, çапах ун телейĕ те 
кĕçех «йăтăнса анать».

«Ай, мăнтарăн хир мулкачи» хайлавăн сăнарĕсен 
урăх енĕсене те палăртма пулать: Аветутпа Тимкка, 
Лукка шăписем пĕрешкелтерех. Хăйсене ирĕклĕн тыт-
ма вĕреннĕ вĕсем, пуçтаха, хураха, вăрра тухнă, тĕрме 
саккипе çыхăннă. Çемьесене илсен те çакнах каламал-
ла. Сăмахран, Кавĕрлен килĕнче сывлăшĕ питĕ тăкăс: 
ывăлĕ килтен тухса каять унăн, аслă хĕрĕ ашшĕне «чĕр-
рĕнех çиет». Кавĕрлешĕн çеç мар, аппăшĕн хĕрĕшĕн те 
(Праскишĕн) çак çемьери пурнăç чĕр вилĕм. Алтаттипе 
Мăртикĕн та, Мăртикпе Праскин те çемье тирпейĕ çук. 
Тепĕр ен: Ясак Павăлне ашшĕ килтен хÿтерсе кăларать 
(çулталăк çурăлăх); пĕчĕк Мартике килтен аслашшĕ 
(Насар) вăрласа каять; вăй питти Петĕр, ватă Матви те 
тухса тараççĕ; Лука, Тимке, Хветут пеккисене тĕрме 
çулĕпе ăсатаççĕ.

Асăрхарăмăр ĕнтĕ, сăнарсен шăпи, хайлавра катарт-
нă ĕç-пуç пĕр евĕрлĕрех аталанни çине-çинех. Апла 
пулсан, çак пĕрешкел коллизисем кунта мĕне пĕлте-
реççĕ-ши? Ыйтăвăн тупсăмĕ, чи малтанах, вĕсенче 
час-часах уйрăм çын сăнарĕ мар, идея сăнар, шухăш 
сăнар тымарланнинче пытаннă пулĕ. Çавăнпа пĕрлех, 
çакă вăл пĕр-пĕр коллизие повеçре тĕрлĕ енчен сăнаса 
пăхас, унăн тĕрлĕ туратланăвне ăнланас-курас тенипе 
те çыхăннă курăнать. Çыравçа сăнарсен «ÿт-пÿлĕхĕ», 
тÿрех курăнакан енĕсем мар, шал хакăлĕ кирлĕрех. 
Çут çанталăк ирĕкĕпе йĕркеленнĕ хавал сывлăшĕ 
этем ирĕкĕпе, аллипе тунă йĕркерен уйрăлса тăнине, 
çут тĕнчен çут çанталăк саккунĕсене мала кăларнине 
кăтартасшăн автор.

Унран та ытларах, самана таппийĕ пин-пин, мил-
льон çынна вырăнтан хускатать, тĕлли-паллисĕр, 
татăк-кĕсĕк, синкерлĕ те трагедиллĕ ĕç-пуç юхăмне 
çавăрса кĕрет. Истори аталанăвĕ çурхи шыв юххи май-
лă: «Урамра чавса тăршшĕ шырлансем алта-алта ал-
хасрĕ вăл, çура-çура кайрĕ ял варрине. Патаккассипе 
Тăванкас хушшинчи çырмара мĕн кăна пĕтĕрĕнсе юх-
марĕ-ши иçмасса?! Кивĕ тăла-пурттенкке татăкĕ, пĕре-
не касăкĕ, турпас-турат, хăма çине çапнă-тирнĕ тимĕр-
тăмăр, катка-пичке ванчăкĕ, кив чĕрес, шайкка, хуп 
витре, çапă-çатра» [16, с. 3]. Аса илер-ха, тĕслĕхрен, 
Мăртикпа Матви «хăйсен ирĕкĕпе» килтен тухса тар-
нине е тата Ясак Павăлне аса илер. Вĕсенчен кашниех 
çак çула, таркăн çулне, хăй суйласа илет пек ĕнтĕ, ан-
чах ку тĕрĕсех те мар. Историпе самана хушши хăва-
лаççĕ, хÿтĕреççĕ иккен этеме.

Кун пирки В.С. Библер философ çапла çырать: «Вы-
бор будет неудачен – человека ждет предательство, 
муки, смерть. Смерть может быть при любом выборе; 
но духовная смерть предопределяется выбором. Также 
духовная свобода. И такая ситуация есть – в XX веке – 
не исключительный, но – «массовый случай». Часто вся 
жизнь состоит из таких разорванных, дискретных, реша-
ющих точек (средоточий). Линейное, векторное движение 
жизни и сознании почти исчезает. Судьбы «массы» одино-
ких людей (миллионов и миллионов) зависят от силы, пла-
стичности и решимости малых групп» [3, с. 266]. Философ 
калани питĕ кăтартуллă. Этем шăпи чăнласах та вак-
кăн-тĕвеккĕн хывăнса, тепĕр чух таткалана-таткалана 
çаврăннă, пĕр вырăнта тапăртатнă евĕр аталанать. Мат-
ви, сăмахран, ачалăх кунĕсенче чăн çемье мĕнне пĕл-
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месĕрех ÿсет. Унăн асĕнче ашшĕ хĕнени, кĕтÿре çÿре-
ни, Арманлă Сантăркка икĕ кĕмĕл укçа парса астарни, 
сасартăк (пуян хĕрарăм патне киле кĕрсе) пуйни кăна 
тарăн йĕр хăварнă. Тÿрĕ йĕрлĕ, вĕçĕмсĕр аталану теей-
мĕн куна. Хайлавра Сантăрккан пĕтĕм пурнăçĕ аса илÿ 
мелĕпе калăпланать. Пурнăç хĕссе çитерсен малалли 
çул шыранă чух персонаж çак пулса иртни патне тав-
рăнать. Çакăнпа пĕрлех çĕнĕ çулпа çăлăнăç та шырать 
пулĕ. Сăмах май, «Ай, мăнтарăн хир мулкачи» хайлав-
ра чылайăшĕн инкеклĕ çула тухма тивет, çапах çулĕ 
те, тарса кайни пекех, кашниннех тĕрлĕрен. Акă Унюк 
çула тухни унăн пурнăç йывăрлăхсемпех çыхăннă, ан-
чах вăл (пуян Матвипе танлаштарсан) чун тасалăхне 
тĕрĕс-тĕкел упрама пултарнă.

Паянхи литература хайлавăн тĕп конфликтне ге-
ройăн философиллĕ ăсне, чунне сăрхăнтарса кĕртме 
тăрăшать. Çакнашкал произведенисенче характерсем 
вара хатĕр характерсем пулса тăраççĕ. Вĕсем малалла 
аталанмаççĕ, хăйсенче пуррине çеç сарса анлăлатаççĕ. 
Унсăр пуçне характерсене тĕрĕслесси мала тухать: ку-
нашкал герой ялан иртнине аса илсе асапланать, ÿкĕ-
нет, çапла майпа вара хăйне аркатать, «тустарать»... 
Литература геройĕ çакнашкал çулпа аталана пуçлани, 
паллах, юлашки тапхăрта хайлавсенче социаллă кон-
фликт йĕрĕ вуçех юлманнипе те, автор хăй умне ларт-
нă эстетика задачисем урăхларах пулнипе те нумай 
çыхăннă.

Çапла вара, паянхи литература ытларах чухне хăй-
ĕн геройĕсене пысăк ырату витĕр кăларса пиçĕхтерни, 
çавăнпа пĕрлех тĕрĕслени пирки калама юрать. Çакă, 
паллах, тĕрлĕ çыравçăн пултарулăхĕнче тĕрлĕрен 
палăрăнать. Акă, тĕслĕхрен, пиçĕхтерӳпе тĕрĕслев 
Г. Федоров хайлавĕсенче тÿррĕнех тата чи малтанах 
айăп туйăмĕнчен шăтса тухать. Айăп туйăмĕ сăнар-
сен шухăшлавĕпе чун ÿсĕмне аталантаракан тĕп про-
блемăсенчен пĕри пулса тăрать. Çыравçă хăй çапла палăрт-
нă тăрăх «Кавĕрле Праски умĕнче («Туй ачи...»), Йоççăх 
– пĕрле ĕçлекенсем умĕнче (çавăнтах), Мăртик – пурин 
умĕнче те (çавăнтах); Павăл – ашшĕ, ашшĕ Павăл 
умĕнче («Вăр-вăр кайăк»), ашшĕ Унюк умĕнче («Ан 
кай, кайăк...») тата ыт. те айăплă. Пĕрисем туяççĕ ăна, 
асапланса тасалаççĕ (Павăл, Йоççăх...), теприсем аса-
планса татах урмăшланаççĕ (Кавĕрле), виççĕмĕшсем 
айăп мĕнне чухламаççĕ (Мăртик)» [19].

Кашни çыравçах хăйĕн хайлавĕнче геройсен ха-
рактер арканăвне, унăн сăлтавне туйса илме ăнтăлать. 
Сăмахран акă, Г. Федоров хайлавĕнче («Ай, мăнтарăн 
хир мулкачи») тискерлĕх вăрри мĕн ачаранах акăнать: 
Матви те ачалăхне асран кăлармасть, Петĕр те ачалăх-
ри хĕрхÿрен хăпаймасть, Праские те çав тапхăр хуç-
са хăварнă. Шăпа темелле-ши ĕнтĕ çакна? Е сăлтавĕ 
урăх-и? Куна Г. Федоров çыравçă ăна аслисем кĕçĕнни-
сен кăмăлне ăнланма пĕлменни, вĕсене тĕрĕс çул çине 
тăратайманни тесе шутлать. Акă Мĕтри Павăла килтен 
хÿтерсе кăларса ярать, Кавĕрле – хăй ывăлне. Матви те 
ачипе килĕшÿ тупаймасть. Ăрусен ылмашăвĕ, ăрупа ăру 
хушшинчи çыхăну кунта – йăлт арканчăк, пăтрашуллă. 
Чăн та, сăнарсенчен пĕрин – Марккин – ачи чирлĕ пул-
нине пăхмасăрах темĕнле шанчăк пур пек, анчах çитĕ-
ши унăн чăтăмлăхĕ чирлĕ ачине çирĕп чунлă ÿстерме?

Ача психологине, тĕрĕсрех ача чунĕ аслисен тĕнчи-
не, пурнăç юххине мĕнле туйнине, унăн тĕнче курăмне 
Д. Гордеевăн «Çич çунатлă курак» повеçĕнче аван кур-
ма пулать.

Повеçре пурнăçа философиллĕ ăнлантарас туртăм 
вăйлă. Çакă ытларах Макар Ивановичпа ун арăмĕ пул-
са тăнă Серинкка характерĕсенче курăмлă. Çынлăх, 
чыс-хисеп, пуласлăх умĕнчи яваплăх, чун тасалăхĕпе 
ăшшийĕ пысăк вĕсенче. Ашшĕнчен ывăлне куçса пы-
ракан чăваш тĕнчин саккунĕсемпе пурăнаççĕ вĕсем. 
Шел, ахăрса кайнă саманана чарса лартса йĕркене 
кĕртме вăйĕ сахал вĕсен: ватлăх кунĕ ĕнтĕ ал вăйне те 
илнĕ, ура уттине те пусарнă.

Çакăнпа пĕрлех повесть сюжечĕн тĕп йĕрĕ пилĕк 
çулхи Алик тата Юрккапа тачă çыхăннă. Çак икĕ 
ачашăн пурнăç чăнлăхĕ пысăк трагеди пулса тăрать. 
Акă, сăмахран, уйăхĕ-уйăхĕпе ĕçекен амăшĕнчен тухса 
тарма ĕмĕтленекен пĕчĕк Юрккан пурнăç философийĕ 
мĕнешкел тискер?! «Укçа тума вĕренсен çынна çитет. 
Укçа тума вĕренмелле!», «Укçа пулсан çын ирĕклĕ» – 
çак шухăшпа, çак ĕмĕтпе çунса вилет ача.

Çак сюжет йĕрĕ Д. Гордеевăн повеçĕпе Г. Федоров 
хайлавĕн пĕр пек трагедиллĕ килсе тухнă. Пилĕк çулхи 
Юркка хăйĕнчен кăшт аслăрах ачасем çунтарса янипе 
вилет пулсан – Г. Федоровăн геройĕсем хăйсене хăй-
сем шалтан çунтарса пĕтереççĕ. Апла пулин те Мăртик 
Петĕрĕн те, пуян Матвин те пурнăç арканăвĕ ачалăхра-
нах килет.

Мăртик Петĕрĕн шăпи-пурнăçне тĕрĕс хак парас те-
сен ăна вăл хăй хăйĕн куçĕпе, тĕрĕсрех чунĕпе мĕнле 
туйнине аса илмелле. Акă хайлавран илнĕ сыпăк: «Ка-
лама кăна канас вăл – çут тĕнче мĕн кĕçĕн çулсенче-
нех ама çури пулчĕ уншăн. Халĕ те сĕвĕрелсе пĕтмест 
çав кÿренÿ, çав ырату. Чĕрене тултарса тăракан вĕчĕх 
туйăм....Çавăнпах, шăп çавăнпах, çын шутне кĕрес те-
нипе, хăйĕнчен култарас мар ĕмĕтпех – Луккапа, Пу-
риспа, Валяккапа «туслашрĕ», çынсене хăй хăратанçи 
пулчĕ. Сике-сике асăхрĕ. Çĕр улми касси хушшине вы-
ртса макăрни пĕрре кăна пулман ача çулĕнче Петĕрĕн. 
Амăшĕ ун мĕн пĕлет?! Курман вăл ачин чунĕ ун пек 
хуçăлнине. Апла-и-ха? Киле кăн-кăвак куç-пуçпа тав-
рăнсан та пĕр сăмах каламан амăшне. Ăна та тарăх-
нă-ши? Тарăхнă пуль çав! Ăнах, Петĕрех, урамра патак 
çинĕ хыççăн та тапкă-çупкă çитеретчĕ амăшĕ: ан вăрç! 
ан çапăç! Пул этем ĕретлĕ! Çапла çитĕнчĕ, хайхине, 
Петĕр: çиллемес кăмăлпа, вĕчĕх чунпа, хăйне кÿренте-
рекенсен çинех тухма ĕмĕтленсе. Кам та пулин кăшт 
тĕкĕннипех арлан пек арлашма тытăнатчĕ. Каçпа киле 
шăтнă пуçпа, чĕртернĕ питпе, чĕрĕлнĕ кĕпепе таврăнат-
чĕ. Килте каллех Калля, авăрлă кулач çитерет амăшĕ, 
пилĕк йÿплĕ пашалу. Çынсене курайми пулчĕ, хайхи, 
выçăпа ÿснĕскер, никама шанми ÿсрĕ, кашни этемпех 
шултран калаçма хăнăхрĕ» [18, с. 27–28].

Куратпăр ĕнтĕ, çынсен тÿрккеслĕхĕ, тĕнче хаяр-
лăхĕ (ашшĕсĕр çуралнă ачасен – вĕлтрен ачисен халăх 
çинче хисеп пулманни) çакнашкал çын тунă Петĕртен. 
Апла пулсан Мăртик Петĕрĕн мĕн пур усал ĕçĕ те çак 
тĕнче хаярлăхне хирĕç тăни кăна пулса тухмасть-ши? 
Вăл хăйĕн элчелсĕр чунне хÿтĕлеме пăхни çеç мар-
ши? Шухăша çак енчен илсе пырсан пуян Матвин 
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кăмăл-туйăмĕпе шухăш-ĕмĕчĕ те пачах урăхла курăн-
са каять. Пĕр енчен, тĕлĕнмелле пек: ялти çĕртме пуян 
тата йĕмсĕр кĕлмĕç. Тепĕр енчен, иккĕшĕн те нушаллă 
ачалăхĕ пĕтĕм малашлăхне палăртни вĕсене пĕр урапа 
çине лартать.

«Калама кăна канас. Матви юмахри пек пуйман вĕт. 
Вун-вун ик ачаллă çемьере мĕн пуянлăхĕ çинчен ка-
ламалли пур? Çиме çăкри çитместчĕ. Хĕвел çаврăнăш 
çăвăпе пĕçернĕ яшка та çăтмахри ырлăх пек туйăнатчĕ. 
Ĕмĕрте пĕрре тенешкел çăкăр пĕçерсен-тусан амăшĕ ун 
питне яланах, ятнех çунтарса яратчĕ. Кайран çунăкне 
касса илет, чейнике ярать те вĕрекен шывпа ислетет. 
Мĕнешкел тутлăччĕ вăл, унран ытла ырлăх курманччĕ 
те Матви. Çăва тухсан çĕрĕпе çын пахчи тăрăх чупатчĕ 
– кишĕр кăклать, хăяр вăрлать, кĕр енне кайсан купăста 
пуçне татса каять... Çапла... Кайран ашшĕн те ывăлĕн 
пурнăçĕпе кăсăкланас хавасĕ пĕтрĕ пулмалла. Яра куна 
çара уран (юр ÿкиччен тенешкел) ял тăрăх лĕпĕстет-
се çÿретчĕ ача. Тепрер чух киле те таврăнмасть – çын 
мунчинче çĕр каçать, вăрманта, тырă хушшинче... Пул-
са çитнĕ, тĕш мăнтăрланнă тырра ани çинчех шĕкĕл-
чесе çисе тултаратчĕ те, кĕлетки лĕпсĕрех каятчĕ вара: 
выртать те ана çине тăсăлса, çавăнтах çĕр ирттерет... 
Ашшĕн çилли кăраччĕ. Уяса тăман, алла мĕн лекнĕ 
çавăнпа тыттарнă. Ялан хырăм выççи пирки шухăшла-
са çÿретчĕ ача пуççăн. Çуллахи кунсенче, çĕр варринче, 
кил картинчех выртакан ĕнесем патне йăпшăнса кĕрет-
чĕ те чĕччинченех сĕт ĕмсе тăранатчĕ. Паян пĕр кÿршĕ 
патне кĕрсе тухать, ыран теприн патне...» [18, с. 39].

Çапла вара, пуян Матвин ачалăхĕ те Петĕр пур-
нăçĕнчен çăмăлрах çаврăнса килмен. Паллах, çакă 
вĕсен вăрттăн та таса мар ĕçĕсене тÿрре кăлармасть, çав 
вăхăтрах çак характерсене тарăнрах ăнланма пулăшать. 
В. Абрамов критик вара хăйĕн тĕпчевĕнче Мăртик ха-
рактерĕн тата тепĕр енне те уçса парса ăнлантарать. 
Вăл çапла çырать: «Чыссăрлăх, ултав, курайманлăх, 
тивĕçсĕрлĕхпе тивĕç кĕрешни, хурапа шурă, геройсен 
шалти тĕнчи курăмлă пултăр тесе автор тăтăшах шыв, 
кÿлĕ, вăрман, масар, мулкач, çуркунне сăнарĕсемпе усă 
курать. Вĕсене динамикăллă, куçăмлă йĕркеленĕ, сю-
жет аталанăвĕнчи хирĕçÿсене вăйлатнă çĕрте кĕртнĕ. 
Акă Мăртик лашана хĕнесе-çапса пĕтерет. Чăвашсем 
(чăвашсем кăна-и: 2002 çул – телей кÿрекен лаша çулĕ 
тесе пĕтĕм тĕнче палăртать) лашана таса выльăх, пур-
нăçа тытакан тенĕ. Лашасăр хресчен хресчен те шут-
ланман. Каллех Мăртик туртийĕ кĕске пулнине, унăн 
пурнăç урапийĕ шăтăк-шатăклине сăнлать çыравçă. 
Хăйĕн аллегориллĕ (ытарлă) эскиз повеçĕнче автор 
кăмака хыçĕнчен сакран тÿрех кĕрекене кĕрсе ларнă 
«Пĕчĕк çынсен» тĕнчине, психологине, пуçри арканăв-
не тĕпчесе пĕтĕм этемлĕх йышăннă пурнăç вăрттăнлăх-
не шырать» [1, с. 4].

«Ай, мăнтарăн хир мулкачи» хайлавра сăнарсен 
характерне тĕрлĕрен символ урлă уçăмлатни те вăй-
лă, анчах тÿрех палăртса хăварар: хайлавăн калу юх-
хинче символ йĕркесене публицистикăлла хирĕçлетни 
палăрсах пырать. Çавăнпа тивĕçсĕрлĕхпе тивĕçли, ху-
рапа шурă кĕрешет. Геройсен кашни ушкăнĕнчех чун 
ыратăвĕ пысăк, анчах Мăртикпе Праски ыратăвĕ пĕр 
мар: пĕри – хура, тепри – шурă. Хирĕç тăру пĕр çынрах 

тарăнланса пыни те курăнать: Праскире те, Алтаттире 
те, Кавĕрлере те, Мăртикре те пур çак икĕ ен. Çак йы-
шах Насара та кĕртме юрать. Хирĕç тăру сюжет аталан-
нă май вăйланать. Автор вара сăнарсенчен кашнинех 
хăшне аркану, хăшне юсав çулĕпе уттарать.

Çыравçă Кавĕрле, Мăртик, Йоççăх сăнарĕсене те 
синкерлĕ çумăрпа танлаштарать. Çапла, пурнăç йĕр-
ки-шывĕ типтерлĕ пултăр тесе Павăл çăл куçсене 
юсать, Кĕркури пĕвесене юшкăнран тасаттарать. Ку 
ĕç – Мăртикшĕн кирлех те мар. Çавăнпах пулĕ, Петĕр 
юр сухаласа хура шинельлĕ виçĕ офицера яла илсе 
килни синкерлĕ çул пуçламăшĕ пулса тăрать – кĕрле-
се-пăтранса тăракан шыв урамсене, чиркÿ масарне, 
кĕперсене, пахчасене çĕмĕрет.

Павăл курнă тĕлĕк те ăнсăртран мар: синкер пуласса 
систерсе шывра пĕр хĕрарăм çĕçĕ персе вылять, кÿлĕ 
çине юнпа витет; шыв юххипе çава çĕççи тăрăннă каска 
юхать. (Ахăрма шыв-шур таппи пуçаракан Мăртик 
пĕве юсакансене хура çырусем çырса инçете ăсатать.) 
Кавĕрле те ăнсăртран кăна палăрмасть ку йĕр çинче: ар-
каннă çăва çумĕнче тăрать вăл, хăй Иуда сăнлă, качака 
кĕтет. Тăнăç пурнăç хакăлĕшĕн хыпăнать пек (Мăртик, 
Матви пекех), анчах чунĕнче хуç аланакан Иудăран 
хăпаймасть. Авă мĕншĕн кунтăкĕ те шăтăк иккен унăн!

Пуян Матви те çав ретрех: вăл та, Кавĕрлепе Петĕр 
пекех, лăпкăлăх шырать темелле. Апла пулин те, сăмахран, 
Алтатти лăпкăлăхĕ чыс, тивĕç, яваплăх пулсан – кусем 
тупнă «лăпкăлăх» – чыссăрлăх, ултав, курайманлăх. 
Урăхла каласан, Г. Федоров повеçĕн поэтики символ-
сем çинче хывăнса пырать темелле. Кунта шыв, кÿлĕ 
(ун çийĕпе шалĕ), масар, çурхи кĕрлев-ахăрав т. ыт. те – 
пурте символсем пулса тăраççĕ.

Çавăнпа пĕрлех, шыв, вăрман, кунтăк, масар, Иуда, 
вут касни, çуркунне тата ытти символ пулса тăнă 
пулăмсене хăйне тĕллĕн, вĕсем мĕнле сарăлса аталанни 
енчен те пăхмалла. Çакă пĕтĕмпех чăваш мифологийĕ 
христиан мифологиĕпе хирĕç тăруллă пулнине ăнлан-
ма май кÿрет. Тĕслĕхерен, Праски сăнарне илсе пăхар. 
Чăлах (Асат) Хĕлĕпе качча тухнипе çăлăнĕ-ши вăл хăй 
чунĕнчи тăвăлпа лăпкăлăх хирĕç тăрăвĕнчен? Çук, 
çăлăнаймасть те пулĕ. Пĕр енчен, Праскин те, Хĕлĕпĕн 
те телейĕ пысăк. Тепĕр енчен, чăлах телей вăл, асат 
хуçнă телей. Кавĕрлене те – ун чун асапĕ пуррине ăн-
ланма пулать. Ăнланни кирлĕ те, анчах çав асап Кавĕр-
лене мăн кăмăллăхран, çынна хур тăвассинчен хăтарай-
масть. Кунтăкне Кавăрле нихçан та сапласа пĕтереймĕ. 
Ăна Мăртик тăрăхлани, эппин, питĕ вырăнлă: ăна Мăр-
тик кунтăк пачах çĕнĕрен, пушăтран, тума сĕнет. Мĕн 
тесен те, пушăтран кунтăк мар, çăпата тăваççĕ. Кунтăка 
пушăтпа саплани те ытарлă эппин. Чун асапне, тăванĕ 
умĕнчи айăпне пула Кавĕрле Иуда пулса «юсать».

Матви сăнарне те пĕр енлĕ кăна хаклама юрамасть. 
Ăна Арманлă Сантăркка ашшĕ-амăшĕ парайман хÿт-
лĕхе те, ăс та панă, пуйма вĕрентнĕ, пурлăх пуçтарма 
хавхалантарнă, ун чĕринче пуянлăхпа каппаяс хĕлхеме 
çуратнă. Кирлĕ-ши çав ăс, çав хÿтлĕх паянхи Матвие? 
Кунашкал хакăл колхозсем тунă саманара пушша-хара-
ма кăна каясси пит аван курăнать. Апла пулсан, мĕне 
пĕлтерчĕ-ха Сантăрккан «ăс мулĕ», енчен те Матви пу-
янлăхĕ кĕлпе çеç вĕçсе кайрĕ пулсан? Çакăн пек пăтăр-
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махсен витĕмĕпе Матвире «турă парни» тени тĕвĕле-
нет. Çав «парне» ачалăхра ун умне Сантăр хÿтлĕхĕпе 
«аннăччĕ», анчах историн конкретлă тапхăрĕ ни «хÿт-
лĕхе», ни «турă парнине» уяса тăмасть, турă ирĕкĕпе 
тавлашăва кĕрет. Ак мĕнле шухăш патне илсе çитерес-
шĕн иккен çыравçă вулакана.

Ытти сăнарсен шăпи-пурнăçĕнче те пур çак тав-
лашу. Акă Павăл унччен çирĕп, тăн-тăн пурнăçпа 
пурăнатчĕ, ăна халĕ колхоз тапхăрĕ пĕчĕк çын «туса 
хучĕ». Клавти çав тапхăра пулах кĕлеткипе те (урипе), 
«чунĕпе те» уксахланса юлать. Петĕр чунĕ чул пулса 
хытать. Насар «турă ячĕпе» витĕнсе хăлаçланни те ха-
рама каять. Чăнах та ĕнтĕ, Виктор «çĕнтерÿçĕ», Лисук 
юратушăн «тупа туни» пулма пăрахмаççĕ, анчах вĕсен 
пуçĕ çине те хаяр синкер анать. Мĕн тесе каласшăн-ха 
çакăнпа çыравçă? Тен, христиан тĕнĕ хăйшĕн теоло-
ги миф-символĕ пулса тăманнине систерет мар-и Г. 
Федоров? Çавăнпах пулас, прозаик кашни сăнартах 
çав христианлăхпа «çамкаран çамка» çапăнакан хи-
ре-хирĕçлĕхе тупать. «Çирки ашшĕне, Михала, «турăпа 
пĕр» тесе калăн-и вара! Ку чăннипех те кулăшла кăна 
пулĕччĕ. Ывăлне, мĕн тесен те, шĕшлĕпе çĕн çăпа-
та пиллесе хăварать-ха. Ĕç пурнăç тыткăчи (шĕшлĕ) 
пултăр, уру уттăр тенĕ-ши старик? Сиснĕ тейĕн çав – 
Çĕпĕре çитиех утма тивет ывăлĕн. Çăпатапа-и? Тен, ку 
каллех ашшĕн çĕн саманашăн юрăхлă мар халалĕ-и е 
ытарлăхăн эпир тупса çитереймен вăрттăнĕ-и?» [19].

Румкка хăй ашшĕпе Павăлпа калаçни пĕлтерĕшлĕ 
те кăсăк. «Павăл» сăмах ытла та пĕчĕк тенине пĕлтерет 
тесе ăнлантарать ача ашшĕне. Павăл ăс-хакăлĕ вара ят 
тени ахаль сăмах çеç пулнине йышăнаймасть, анчах çакă 
шăпах çапла. Г. Федоров çыравçă хайлавра ятсене ирт-
нĕ ĕмĕрсен сывлăшĕ хăйне тивĕç сĕм хывса хăварнине, 
катастрофăллă XX ĕмĕрте çакă васкавлăн аркана пуçла-
нине кăтартать. Кашни сăнар çакăн витĕр тухать кунта. 
Пĕр Йăкăнат кăна хăй ячĕн («вутлă», «çулăмлă» тенине) 
пахалăхне упрама вăй çитерет. Çынна ыр сунакан кăмăл 
вутне тем пек йывăр пулсан та сÿнтерес килмест ун, ан-
чах уншăн та «турă панă ят» ĕмĕрхи хÿтĕ мар. Çавăнпа 
вăл та кун-çул ăшшине Çиркипе Лисукра тупасшăн. 
Çапла вара, кашни герой хайлавра «хир мулкачи» пул-
са тăрать, хÿтлĕх арканнипе самана сиввин вăркăшне 
уççăн туйма тытăнать. Ирĕксĕрех çĕр çине килнĕ этемĕн 
хăй тапхăрĕпе, хăй ĕмĕрĕпе кăна лăпланма юрамасть 
иккен текен шухăш çуралать. Пурнăçа ăнланма пин çул 
таппине чухлама, туйма пĕлмелле. Ун илемĕ этем пуян 
е чухăн пулнинчен çеç килмест: чухăн Йăкăнатах пу-
ринчен те «çирĕпрех», пуян Павăлпа Матви, Кавĕрле 
чунĕсемпе аманаççĕ е пачах юхăнаççĕ. Акă мĕнлерех 
шухăш йăранĕпе илсе пырать иккен вулакана çыравçă.

Тÿррипе каласан, Г. Федоров повеçĕсенче тĕп вы-
рăнта пĕр сăнар тăрать темелле, ыттисем – ăна тĕрлĕ 
енчен палăрма пулăшакансем, унăн пытарăннă, уçăл-
сах çитмен енĕсем. Сăмахран, çакна çыравçă хăй çапла-
рах ăнлантарать: «Вăр-вăр...» повеçре Çирки те, Лисук 
та, Кăвас Йăкăнач та – чылай чух Павăл та, Павăлшăн... 
Хăш чух тепĕр майлă пек – Йăкăнатра, Йăкăнатшăн 
(Павăлпа тавлашнăран, унран урăхларах пулас кăмăл 
хывнăран). Çавна шута илес пулсан, Çирки те, Павăл 
та, Йăкăнат та хайлавра аталанса тĕрек илмелли сăнар-

сем, анчах вĕсен аталанса каймалли çул-йĕрĕ çурмалла 
темелле: Йăкăнатăн вăхăчĕ ак маларах иртсе кайнă. Вăл 
конспект евĕрлĕрех, ун хăрти палăрать кăна-ха. Чăн та, 
Йăкăнат чунĕпе çирĕпрех. Унра аваллăх сĕмĕ вăйлăрах, 
кăмăл-сипечĕ тасарах. Çирки хăйне хăй чутлас тени 
вара, ытларах, лару-тăруран, тĕрлĕ пулăм юхăмĕнчен 
килет. Мĕн тесен те, ку вăл сюжет юхăмĕ мар, пурнăç, 
шăпа юхăмĕ. Пурнăçĕ, паллах, сюжет картине татать. 
Урăх, çĕнĕ çын пулмалла Çиркин, кĕтÿç пулма пăрахмал-
ла унăн. Урăх, расна этем пулмалла Йăкăнатăн, пĕччен-
лĕхрен, пĕрлĕхсĕрлĕхрен тармалла. Мĕнле тарса пĕтмел-
ле-ши? Çĕнĕрен çуралса çĕнелмелле Павăлăн та – хăйне 
хăй шухăшпа кăшлассинчен, хăйне вилĕм енне уттарас-
синчен тармалла. Çакă пурĕ пĕрле пĕр çын кăна-и тен? 
Çиркие шăпа юххи улăштарать. Йăкăнат çамрăксемпе 
юнашартан улшăнасса ĕненет. Павăл пĕчченлĕхе путать. 
Вăл пĕчченлĕхрен, чун арканаслăхĕнчен пĕр чĕлхе тупса, 
Павăла ÿкĕтлесе «тарать». Вăл çак повеçсен санарĕсенчен 
чи «ăсли», чи «таси» пулĕ ĕнтĕ. Пĕр çын та мар-ха... Пĕр 
çыннăн тĕрлĕ енне аталанма пултарас, гипотезăллă тенĕ 
пек калăпĕ пулĕ апла-тăк?» [19].

Кунсăр пуçне Г. Федоров повеçĕсенче мала чăн 
чăвашла чун пурнăçĕ тухасшăн. Ак, тĕслĕхрен, Праски, 
Алтатти, Павăлĕ.. Уйрăмах хĕрарăм сăнарĕсем. Кÿлĕ, 
пĕве теме те юрать вĕсене, пĕр сăмахпа шыв. Çиелте – 
çак шыв питĕнче – тип-тикĕс, вир пĕрчи пек хумсем кăна 
курăнаççĕ, анчах та шалта вутлă ăйăр вылянине курма пу-
лать. Тĕслĕхрен, Праскипе Алтатти сăнарĕсемех çавнаш-
кал. Çиелтен пăхма вĕсем пĕве пичĕ, чĕринче вара – пĕр 
енче ырату, хĕрхÿ, инкек, хурлăх, тепĕр енче – тивĕçлĕх, 
чыс, тирпей. Çиелтен пăхас тăк – Алтатти чăнах та ал-
пастă темелле, аскăн хĕрарăм пек те курăнать, анчах, тен, 
«вăл – çавнашкалли, тен, чун чăтăмĕ тулса-тăкăнса кайни, 
пĕвене татни-çĕмĕрни? Уйрăммăнах – Праски. Чăтса-ши-
кленсе пурăнать: ят каяссинчен те хăрать, куккăшĕнчен 
те. Пурнăç малашлăхĕ шиклентерет ăна, иртни пăшăр-
хантарать,.. анчах тÿсĕмĕ шăтать те – çил-тăвăл çĕкленет: 
Йоççăх «мăшкăлĕ» пулса тăрать (унчен тата пĕр кĕтмен 
çĕртен – Çиркие савса пăрахнăччĕ-ха), кайран – питĕрĕ-
нет. Тепĕр тăвăл çĕклениччен. Татса каять те – тĕлĕкри 
пек пуçпа Мăртике качча тухать. Каллех чăмать, тÿсĕмĕ 
тепре шăтасса кĕтме тытăнать. Вара Асат Хĕлĕпĕпе пĕр-
лешсет яла тĕлĕнтерсе» [19].

Çакăнта Г. Федоров хăйĕн Праски сăнарĕпе усă кур-
са Ю. Скворцов çыравçăпа тавлашни пирки те калама 
пулать пулĕ. Ю. Скворцовăн Укахвийĕ те, Сухвийĕ 
те – чыслă, шуçлак çул çине тăмаççĕ: геройсем шалти 
ыратупа тулса тăкăнса кайиччен пурăнаççĕ пулсан та 
урăхларах. Сухви Саняран тарса качча тухать, Укахви 
– вилет. Ку – çăлăнăç темелле пек, хайлав конфликтне 
татса памалли мел, анчах Г. Федоров çакна урăхларах 
курать. Ю. Скворцов сăнарсен шалти хавалĕ тата те-
пĕр пусăмра татăлса кайма пултарасса пачах сăнамасть 
пулсан – уншăн çакă характера пиçĕхтермелли мел 
пулса тăрать. «Кунта – расна хавал: Алтатти Тимккăпа 
тĕл пулсан «татăлать», Улаттяпа «тăвăла лекет», кайран 
каллех питĕрет хăйне, анчах юлашкинчен, вилес умĕн, 
пĕрлешес кăмăлĕ те пур ун çав ар çынпа. Чим-ха, пĕр 
çавăншăнах арканчăк-шим ун кăмăлĕ? Арканчăкĕ те 
пур çав – ял çинче «алпастă» тени ахальтен çÿремест 
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пуль. Праски те. Мĕнле ырлăн-ха Йоççăхпа арлă-арăм-
лă хутшăннă çĕртенех ăна çумран хÿтернине, хыççăн 
чупма пикеннине куç курсах Мăртике пуç чиккĕн 
качча сиксе тухнине?! Апла пулин те мĕн тăвăн ĕнтĕ? 
Пурнăç йĕрки çакнашкал. «Чыс» тесе çумри телее те 
хÿтереççĕ тепрер чух чăваш хĕрарăмĕсем, ан тив, çав 
телейре чыссăрри пит темех пулмасан та. Этем тивĕçне 
чыслăн тытасчĕ тени ума ÿкет ку геройсен. Апла пулин 
те чăтăмлăх, мĕн пур пăшăрханăва ăшра пирчентерсе 
усрани тепĕр чух пур пек чике-чарака йăлтах аркатса 
ярасси патне те çитерет. Çавăнпа Праски улаха пĕве 
патне пырать, çав вырăна кăмăллать. Темиçе хут та 
тата-тата кайнă ку кÿлĕ, уйрăммăнах вăйлă çумăрсем 
хыççăн. Ăна вара йыш каллех юсать, çирĕплетет» [19].

Пĕтĕмлетÿ
Çапала вара, Георгий Федоров хайлавĕсен тарăн 

тишкерĕвĕ илемлĕ философиллĕ хайлавра вăхăт кате-
горийĕ пысăк вырăн йышăннине кăтартса пачĕ пулĕ 
тесе шутлатпăр. Вăл сăнарсен характерне тарăнлата-
кан мел те, тĕнчен сăнарлă модельне тăвакан литера-
тура категорийĕ те, тĕпчев материалĕ те пулса тăнă. 
Çавăнпа пĕрлех Г. Федоровăн «Ай, мăнтарăн хир мул-
качийĕнче» аваллăхпа паянхине, паянхипе пуласлăха 
сăнарсен характерĕпе çыхăнтарни те вăйлă. Çакна 
вара çыравçă сăнар ячĕсен поэтикипе усă курса йĕр-
келесе пырать [9; 11]. Çапла майпа хайлавра ят поэ-
тики пĕлтерĕшлĕ вырăн йышăна пуçлать, унăн фило-
софилĕхĕ ÿсет.
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