
Publishing house "Sreda" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Майков Евгений Александрович 

учитель 

МБОУ «Кшаушская СОШ» 

д. Курмыши, Чувашская Республика 

ТЕМА ВОРОВСТВА В ЧУВАШСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Аннотация: статья посвящена теме воровства в чувашской литературе. 

Анализированы эпические, лирические и драматические произведения, 

пословицы и поговорки, к которых затрагивается тема воровства. 
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Аннотаци: статьяра чăваш литературинчи вăрăсем çинчен калакан 

каларăшсемпе ваттисен сăмахĕсене, эпика, лирика, драма произведенийĕсене 

тишкернĕ, вĕсене шкулта вĕрентмелли майсене çырса панă. 

Тĕп сăмахсем: вăрă, вăрă-хурах, суя, ултав, йăла-йĕрке, клептомани, 

вăрлани, çаратни. 

Кашни çыравçăн хайлавĕ хăйне майлă, унăн мĕнпе те пулин ыттисенчен 

уйрăлнипе палăрмалла-çке-ха. Пĕри çамрăксен пурнăçне, шухăш-туйăмне, ĕçне-

хĕлне ĕнентерӳллĕ сăнласа кăтартать, унăн çынсен шухăшĕ-туйăмне тĕпчес 

ăсталăхĕ пысăк.Тепĕр çыравçăн хайлавĕнче чăваш ялĕн йăли-йĕркисене аван 

пĕлни, тăван тавралăха чун-чĕререн юратни курăнать. Виççĕмĕшĕ сăнара 

тарăннăн, «тымартан» тĕпчет, яланах шала кĕме тăрăшать, çавна пула ĕнтĕ вăл 

ӳкерекен сăнарсен характерĕсем кăткăс та чĕрĕ, пурнăçри пекех ĕнентерӳллĕ 

пулса тухаççĕ. 

Эпир вара виççĕмĕш ушкăнри çыравçăсен хайлавĕсене тишкерме тĕллев 

лартрăмăр. Чи малтанах ваттисен сăмахĕсенчен пуçларăмăр. Кунта авалхи ăс, 

ĕмĕрхи виçе, курăм. Ку пирĕн тĕпчев объекчĕсенчен пĕри пулса тăчĕ. Пикенсех 

малтан информаци шырарăмăр, вуларăмăр. Чăваш халăх сăмахлăхĕн V томĕнче 

(«Вак жанрсем»), Н.Р. Романов пухса хатĕрленĕ «Ваттисен сăмахĕсем, 

каларăшсем, сутмалли юмахсем», «Чăваш халăх пултарулăхĕ. Ваттисен 
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сăмахĕсем» (Чăваш патшалăх гуманитари институчĕ кăларнă) кĕнекери вăрăсем 

çинчен калакан ваттисен сăмахĕсене тĕплĕн тĕпчерĕмĕр. Ун хыççăн шкул 

программинчи хайлавсене тишкертĕмĕр, ватă çынсемпе тĕл пулса калаçрăмăр. 

Ку темăпа çырнă тĕпчев ĕçне эпир тупаймарăмăр. Çут çанталăк, туслăх, 

юрату, çемье темипе çырнă ĕçсем чылай. Шиклĕх темипе литература тĕпчевçи 

Г.И. Федоровă çырни кăштах пур (Г.И. Федоров. Чăваш прози. – Шупашкар: 

Чăваш кĕнеке изд-ви, 2010. – 147 с.). 

Вăрлани (вăрă) – пурнăçра пулса иртекен пулăм, социаллă пулăм. Ку этеме 

хаклакан-палăртакан паллă – хирĕçле, килĕшмен, начар пахалăх шутне 

кĕрекеннисенчен пĕри. Çак ретрех тата суя, ултав ăнлавсем çывăхрах тăраççĕ. 

Темăна уçса парас тесе чылай материалпа паллашма тиврĕ, хамăршăн çĕннине 

нумай тупса палăртрăм. Ыттисемшĕн те çак пĕчĕк тĕпчев ĕçĕ усăллă пуласса 

шанатпăр. 

Вăрă сăмахăн пĕлтерĕшне Н.И. Ашмарин (V том – 312 стр.) çапла 

ăнлантарать: «Вăрă – вор, разбойник, жулик». 

«Вăрă ашшĕ вăрă ывăлне вăрланăшăн мар, çакланнăшăн ятлать тет». 

Вăрра шеллекен шӳтлĕ халапсем. 

Пĕр кĕркуннехи тĕттĕм каç карчăк кил хушшине тула тухнă тет, çумăрĕ 

лĕс-лĕс-лĕс! çăвать тет. 

− Эй, мăнтарăн вăррисем, çак тĕттĕмре мĕнле çӳреççĕ поль? 

− Нуша çав, кинеми, нуша, – тесе калаççĕ тет вăррисем. 

Хăйсем çак карчăкăн ампарĕнче тет. Вăрăсем улăм витнĕ ампарăн тăрринчи 

улăма сирсе кĕнĕ тет. (Шупашкар районĕнчи Ваçликассинчи Л.М. Зубкова 

каласа панă.) 

Хĕллехи çил-тăманлă каç пĕр карчăк тула тухнă тет. 

− Эй, вăррисем çак çил-тăманра мĕнле чăтаççĕ-ши? – тесе калать тет. 

− Ку карчăк пире хĕрхенчĕ вĕт, апла унне тивес мар, – тесе калаççĕ тет 

ампар айĕнче ларакан вăррисем. (Шупашкар районĕнчи Вăрман Çĕктерти 

М.И. Кудрявцева каласа панă.) 
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Икĕ халапĕнче те вăрăсем çĕрле çӳрени курăнать тата Ваçликассипе 

Вăрман Çĕктер ялĕсем хушшинче тӳртен кайсан 5 çухрăмран мала пулмасть. 

«Вăрă алли каçа хирĕç кĕçĕтет», – тесе ахальтен каламан пуль çав. 

А. Кăлканăн «Хăравçă мулкач» юптарăвĕнче тилĕ чăх вăрлать, кашкăр 

сурăха йăтса каять, мулкачи те колхоз садне улмуççи кăшлама çӳрет. Ку 

юптарура свидетельсем те пур: мулкачпа тилĕ, тавлашăва татса паракан судья – 

упа. Паллах, юптарура – ытарлăх, чăн пурнăçра вара – вăрă, шар куракан, вăрра 

асăрхакан. 

Раиса Сарпин чăваш халăх юмахне тĕпе хунă «Тăрнаккай» хайлавĕ. 

Тăрнаккай – шалча çӳллĕш ӳснĕ, шкула çӳремесĕрех хăйне ăслă тет, 

вуламасть вăл кĕнеке, урамра янккать текех. Ĕçсĕр-мĕнсĕр пурăнса çакскер 

кайнă анраса: шыв йăтать вăл алапа, кăвар тытать алăпа, вăрăсем çаратасран 

алăка кĕç тăпсаран кăларать каять йăтса. Кунта çакна палăртса хăвармалла: ĕлĕк 

чăваш хăй хуралтине çăрапа питĕрмен, алăксене çаклатман – вăрă кĕресрен 

хăраман. 

«Паянхи кун çичĕ çăрапа питĕрсен те уçса кĕреççĕ», – тет 75 çулхи 

О.И. Григорьева (Шупашкар районĕ, Тимой ялĕ). 

Вăрă лаши сакăр ураллă тенине Хветĕр Уярăн калавĕнчен илтĕмĕр. Ĕлĕк 

лаша вăррисем чĕлхесĕр янавара хуçисем сисиччен килтенех çавăтса тухнă, 

карта хыçне çитсен лаша урисене çăпатине каялла туса сырнă тет. Хăйсем 

малалла каяççĕ тет, йĕрĕ каялла каять тет. Çуран çулсем карта хыçĕпе пулнă 

пирки вăрăсен çăпатă сырнă лаши те унталла та кунталла каякан çăпата 

йĕрĕсемпе хутăшса каять. Хуçисем вăрансан лаша çухалнине сиссе йĕр тăрăх 

карта хыçне çитеççĕ, малалла лаша йĕрĕ çухалать – çăпата йĕрĕ çеç. Вăт шыраса 

туп хайхи лашуна! 

Çапах та вăрă шăпи инкеклĕ пуласси «Лаша вăрри йĕппе тытăннă» 

тенинче те питĕ уçăмлă курăнать. Шухăшăмăра çирĕплетме ваттисен сăмахĕсен 

ытти тĕслĕхĕсене илсе парар: 

Вăрă куян пек: хăй мĕлкинчен хăй хăрать. 

Вăрă пуласси йĕпрен пуçланать. 
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Вăрă пурнăçĕ – йытă пурнăçĕ. 

Вăрă пуçĕ çинче çĕлĕк çунать теççĕ. 

Вăрă суйи тухсах пырать. 

Вăрăпа кашкăр çутăран хăраççĕ. 

Вăрăпа пĕрле тытăнсан хăтăлăп тесе ан шухăшла. 

Вăрăшăн вăрласа çини тутлăрах. 

Вăрлама кайиччен вăрман касма кай. 

Вăрлама кайиччен чуна парса чул касам. 

Вăрлама пулăшни вăрланипе тан. 

Вăрлани виç кунлăх, ĕçпе тупни ĕмĕрлĕх. 

Вăрласа тупнипе нумай ырлăх кураймăн. 

Вăррăн пурнăçĕ малалла каймасть. 

Вăррăн пуç тӳпинчен пăс тухать. 

Начар пул та, вăрă ан пул. 

Килти вăрă кил салатать. 

Вăррăн суйи тухсах пырать. 

Хурах яланах хура çĕрле тапăнать. 

Ăслă çынпа çын тус пулсан ăслă пулать, ухмахпа тус пулсан ухмах пулать, 

вăрăпа тус пулсан вăрă пулать. 

Пахча вăрри: пăрçа вăрри, пан улми вăрри, хăяр вăрри... Денис Гордеев 

«Кукăр алăсем» калавĕнче пан улми вăррисем çинчен çырса кăтартнă. Ачасен 

аллисем «кукăрăлма» пуçланă иккен. 

Хăяр вăрланишĕн мар, пĕтĕм йăрана, хăяр калчине амантса-хуçса 

пĕтернĕшĕн тарăхатчĕ асанне – ыйтсан хамах çитерĕттĕм, шăварсан татах 

пулать, ватсан-çĕмĕрсен урăх хăяр пулмасть тенине ас тăватăп. 

С.М. Михайлов «Чи-чи кăсăя» юрăра кăсăя кайăк кантăр вăрри вăрлама 

кайни çинчен каланă (1873 ç. тухнă чăваш букварĕнче пичетленнĕ). 

Ю. Скворцовăн «Сăвăслан пылĕ» калавра икĕ тус сăвăслан пылне вăрлама 

кайни çинчен çырса кăтартнă. Анчах та инкек тӳсме тивет – хуртсем сăхса 

пĕтернĕ ачасене больницăна ăсатаççĕ. Ачасене сăхнă хуртсен пылĕ те пулмасть 
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иккен, сăвăслансем пыл хурчĕсене тытаççĕ, панулми çисе сиенлеççĕ, пылак 

çимĕç паракан йывăç тураттисенчен пылак сĕткен ĕмеççĕ. 

Чакак йăвинче çутă япаласем тупни (кайăк ялкăшакан-çуталакан япаласене 

хăй йăвине пуçтарни) тата ялтан çăмарта йăтнине курнах ĕнтĕ. Кун 

çинчен И.Я. Яковлевăн «Чакак» калавĕнче вулама пулать. 

Хветĕр Уяр авал чăвашсен çĕр вăрланин йăлине «Шурча» романри «Çĕр 

вăрлани» сыпăкра аван çырса кăтартнă. Нуша хăваланă çапла тума, çĕр 

пулăхсăрланса çитнĕ – çимĕç пами пулнă, аякран лайăх çĕр вăрласа илсе килсе 

çичĕ çĕре сапмалла пулнă. М. Федоровăн «Арçури» юмахлатнă лиро-эпика 

поэминчи Хĕветĕр хăрăк турат пуçтарма вăрмана вăрра тухса каять, нушаран, 

çук-çитмен пурнăçран тума тивет çакна. 

Илпек Микулайĕн «Хура çăкăр» романĕнче «Шыв вăрлани» [5; с. 126–128] 

пĕтĕм ял халăхĕшĕн пулсан, «Хĕр вăрлани» [5; с. 189–209] вара уйрăм çыншăн. 

Çак тата ытти йăласене автор туллин çырса кăтартнă. 

В. Ржанов «Кам вăрланă?» пьесинче пĕр çыннăн килĕнчен çурт çине витме 

туянмашкăн выçăллă-тутăллă пухнă укçи çухалать. Вырсарни кун вĕсем патне 

кам-кам килнине пĕлсе çавсене пурне те чĕнтерет кил хуçи. Вăл кун кил хуçи 

килте пулман. Пукан айне хăрăмпа вараланă автана лартса пуставпа хупласа 

хурать. Кашнин укçана эп илмен тесе причак тытса пукан айĕнчи автана шăлса 

илмелле. Пилĕк çынран пурин те аллисем хăрăмлă, пĕрин çеç – Кашкăр 

Эрхипĕн – алли таса. Вăрă камне пĕлчĕç вара. 

Д.С. Эльменĕн «Вăрă тытни» калавĕнче вăрă çаклансан хĕнекен халăха: 

«Хуть те мĕнле хĕнĕр те, анчах та хӳме урлă кăна ан ывăтăр», – тесе калать тет. 

Лешĕсем ăна юриех хӳме урлă ывăтаççĕ. Вăрă хӳме леш енче ура çине сиксе 

тăрать те тара парать уялла. Вăрăсем çав тери чее пулнине кăтартнă ку калавра. 

Л.Я. Агаковăн «Юманлăхра çапла пулнă» приключениллĕ повеçĕнче Матви 

ятлă киревсĕр арçынна, амăшĕ киле кĕртнĕскере, Илюк тӳсме пултараймасть. 

Пĕррехинче, килти тĕркĕшӳре, ашшĕ портречĕпе пенине чăтса тăраймасăр, 

Илюк çак этеме хытах тĕртсе ярать. Лешĕ кăмака кĕтессине çапăнса вилнĕ пек 

пулса выртать. Çын вĕлернĕшĕн тĕрмене хупасран хăраса Илюк ялтан тухса 
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тарать. Шупашкарта вăрăсен шайккипе явăçать, лавкка çаратнă чухне ăна 

тытаççĕ, суд тăваççĕ – Илюка виçĕ çуллăха ĕçлесе юсанмалли колоние ямалла 

тăваççĕ. Колонирен таврăнсан лăпкă пурнăç пуçланчĕ темелле Илюкшăн. Анчах 

та Юманлăхра лавкка çаратаççĕ. Сăмахĕ тӳрех Илюк çине ӳкет. Çитменнине 

лавккара унăн инициалĕсене çырнă çĕçĕ ӳксе юлнă. Чăн вăррине тытма май 

килни кăна Илюка ĕмĕр тасалса пĕтмелле мар вараланассинчен сыхласа 

хăварать. 

Н.С. Айзманăн «Ăçта-ши ман атте?» автобиографиллĕ драмăна çывăх 

пьесăра Илюш строитель пулас ĕмĕтпе хулана техучилищĕне вĕренме килет. 

Кунта хăй пекех ялтан килнисем татах та пур: Петя, Саша, Феня. Ял ачисене 

хула услапĕсем Свистокпа Жоржик кĕсье вăррисем пусахлаççĕ. Кунта çине-

çинех пăтăрмахсем сиксе тухаççĕ. Драмăра икĕ вăй хире-хирĕç кĕрешет: 

пĕрисем таса кăмăлпа пурăнаççĕ, вĕренме, çын пулма тăрăшаççĕ, теприсем 

кукăр алă вăйне шанса тăраççĕ, вĕренмесĕр-ĕçлемесĕр тутлă ĕçсе-çисе 

иртĕхесшĕн. Ниçта вĕренмен, ашшĕ-амăшне итлемен çапкаланчăк Свисток хăй 

тавра туссем пухать: пĕрне йăпăлтатать вăл, тепĕрне хăратать. Илюш 

авантюрăна çакланать. Жоржик тӳрĕ çул çине тухать – тӳрленет, Свистока 

вăрланăшăн тĕрмене хупаççĕ. 

И.Я. Яковлевăн «Çухалнă укçа тупăнни» (1880 ç.) калавĕнче пĕр çыннăн 

укçи çухалнă тет, вăррине ниепле те тупаймаççĕ тет. Пухăнать, тет, пуху. Пуху 

пухăнса çитсен староста каларĕ, тет: «Ватăсем, вут тухрĕ! Вăрă çинче çĕлĕкĕ 

çунать», – тесе каларĕ тет. 

Пĕри пуçне йăпăр-япăр аллипе ярса илчĕ тет. Вăрă камне пĕлчĕç тет вара. 

Акă тепĕр халап çырса илтĕмĕр. 

Хĕлле. Лаша вăррине тытнă, хытă хĕненипе вĕлерсех пăрахнă тет. Вăрă 

амăшĕ чупса пынă тет те: 

− Ĕçлĕкĕ йолнă-ши хоть, ĕçлĕкĕ? Çавна то полин илсе йолмаллаччĕ... – тесе 

калать тет. Вăррине çапса янă чухне вăррин çĕлĕкĕ юр ăшне вăркăнса кайнă, тет. 

− Ав, йор çинче йăваланать, – тесе калаççĕ тет кăна. Амăшĕ чупса пычĕ тет 

те ывăлĕн темиçе çĕртен саплăклă, тăрри шăтăклă çĕлĕкне кăкăрĕ умне 



Publishing house "Sreda" 
 

7 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

пăчăртаса тытса часрах килнелле чупрĕ тет. Лаша вăрласа тупнă укçана çĕтĕк-

çатăк çĕлĕк ăшне хурса саплăкпа çĕлесе хунă пулнă, тет. Çакна амăшĕ пĕлнĕ 

тет.» (Л.М. Зубкова каласа панинчен, Шупашкар районĕ, Ваçликасси ялĕ. Автор 

лексикине упраса хăварнă: ĕçлĕкĕ – çĕлĕкĕ, йор – юр, йолнă-ши – юлнă-ши, 

полин – пулин.) 

Маларахри халаппа танлаштарса пăхма И.Я. Яковлевăн «Вăрăпа амăшĕ» 

юмахне илсе пăхар-ха. 

Ача пĕчĕклех çын япалине хĕстерме юратнă. Малтанах вăл кӳршĕрен 

çăмарта вăрласа килнĕ те амăшне панă, амăшĕ çав çăмартана ăшаласа çитернĕ. 

Тепрехинче пĕчĕк пуртă вăрласа килнĕ, амăшне панă – амăшĕ каллех нимĕн те 

хирĕçлесе каламасть ачана. Пысăклансан – лаша вăрлать, пĕрре тытăнман, тепре 

тытăнман, виççĕмĕшĕнче ăна тытаççĕ. Вăрра тытнă, халăх вăрра хытă хĕненĕ. 

Хăй çине лаша хӳри çакса ăна урам тăрăх уттарнă, амăшĕ патне илсе пынă. Вăрă 

хăйне амăшĕ пĕчĕк чухне вăрлама чарманшăн питĕ тарăхнă. Ачи амăшĕн 

кăкрине çыртса татать. 

− Эс мана пĕчĕклех ăс памарăн, вăрлама чармарăн. Эпĕ çапла та пулас 

çукчĕ, – тенĕ вăл. Амăшĕ кăкăрĕ ыратнипе вилсе каять. Вăррине хăйне халăх 

хытă хĕнесе вĕлерет. 

Икĕ хайлавра миçе пĕр пеклĕх тупрăр? Эпир – виççĕ:  

1) амăшĕпе ывăлĕ; 

2) вăрăсем; 

3) икĕ хайлавăн та вĕçĕ синкерлĕ. 

Вăрăсем «специализациллĕ» пулни паллă пулчĕ: лаша вăрри, сурăх вăрри, 

япала вăрри... 

Вăрра тытсан хытă хĕненĕ, намăслантарнă. Сурăх вăррине тытсан ун çине 

сурăх тирне çакса янă, сурăх пуçне вăрă пуçĕ çине лартса ял тăрăх уттарнă. «Эп 

сурăх вăрласа пусрăм!” – тесе кăшкăрттарнă, ял урамĕ тăрăх каллĕ-маллĕ темиçе 

хутчен тухмалла пулнă, кăшкăрмасан хыçран патакпа хĕненĕ – ӳлĕмрен ан 

вăрлатăр! 
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И.Я.Яковлевăн «Вăрланă лаша тупăнни» калавра пĕр çыннăн юратнă 

лашине вăрласа кайни çинчен, хăй лашине пасарта тупни çинчен çырнă. 

Çитет хайхи пасара, унта лашине пĕр палламан çын сутса тăнине курать. 

Лашин йĕвенĕнчен ярса тытать те ку ман лаша тет. Тĕнчере пĕр пек лаша сахал-

им тет вăрри. Лаша хуçи чеескер пулнă. Вăл лаши куçĕсене хупласа тытнă та 

ыйтнă: 

− Çак лаша чăн санăн пулсан кала эппин: унăн хăш куçĕ суккăр? Лешĕ пĕр 

шутламасăрах: «Сулахайĕ», – тенĕ. 

− Эсĕ лаша вăрри паллă, акă пăх, лашун пĕр куçĕ те суккăр мар, – тенĕ. 

Вăрра тытнă та суда илсе кайнă вара. 

Я.Г. Ухсайăн «Ача чухнехи çăлтăрăм» автобиографилле трилогире 

«Силпири асамат кĕперĕ» поэмăра (132–139 стр.) Мăрса Палюкĕ ялти пуянсен 

вăрттăн тыррисене тупса патшалăха леçтернĕ, кайран хăй Колчак килсе тухсан 

1919 çулта Чапаев çарĕпе пĕрле вăрçа кайнă, вĕри тăхланлă вăрçă хирĕнче 

паттăр çын пуçне хунă. Ялти пуян Çӳçмет Еккимĕ Палюкшăн тавăрать – 

вăрланă тесе юри Евьен аппа (Палюкăн арăмĕ) патне çăнăх миххине утă капанĕ 

айне хăйĕн тарçине пырса пăрахтарать, айăпсăр çынна вăрă тесе питлĕхе 

патакпа çаптарса ял урамĕ тăрăх «Эп – вăрă!» тесе кăшкăрттараççĕ, хĕнеççĕ, 

çакăн хыççăн хĕрарăм чăтаймасăр вилет: икĕ ачи тăлăха юлать. 

Лидия Михайловна Зубкова каласа пани. 

Ĕлĕкрех килте кĕпе-тум çĕлесе тăхăнма питĕ нумай пир тĕртнĕ. Пирне 

шуратма юр çине сарнă, картасем çине çака-çака хунă. Хатĕр, тĕртнĕ янтă 

япалана та куç хунă вăрăсем – капла канлĕрех, пир тĕртсе-туса аппаланмалла 

мар. Пир вăрлакан хĕрарăма çапла сыхласа тытаççĕ тет, кайран ăна ялта урăх 

курнман, çухалнă теççĕччĕ. Ку вăл пирĕн ялти Мĕтри Мишшин амăшĕ пулнă 

тет. Вĕсен ратти вăрă родă тетчĕ. Çынсем каланă тăрăх, Атăла вакка янă тесе 

каланине илтсеччĕ аписенчен, Мишша ывăлĕ те фермăна вăрра çӳретчĕ. 

Чăваш литературинче çыравçăн ку е вăл хайлавĕнче ятарласа вăрăсем 

çинчен çырнă ĕç нумаях мар. Пире çӳлерех асăннă тема чăннипех те 

интереслентерсе ячĕ, ыттисемшĕн те кăсăклă пуласса шанатпăр. Вăрăсем 
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çинчен калакан 102 ваттисен сăмахĕ, 1 драма, 1 пьеса, 2 юмах, 6 калав, 1 

юптару, 1 повесть, 1 драма, 2 роман тупса тишкертĕмĕр, чăн пурнăçра пулнă 7 

халап çырса илтĕмĕр. 

Юлашкинчен кĕске пĕтĕмлетӳ тăвар. Япали е ĕçĕ пулмасан ун çинчен е ун 

пирки калаçман та пулăттăмăр. Паянхи куншăн та ку тема çав тери актуаллă. 

Кукăр алăллă çынсем тĕл пулаççĕ-ха: ачаран пуçласа мăн çын таранах. Хăшĕсем 

«чирлесех» каяççĕ – вăрламасăр пурăнаймаççĕ те. Вăрăшăн вăрласа çини 

тутлăрах тесе ахальтен каламан ваттисем. Ак тата тепĕр истори çырса илтĕмĕр. 

Пирĕн ялта Шаккул вăрă пулнă, вăл каçсерен çывăраймасăр аптратчĕ тет – 

вăрра каяс килет унăн, вăрламасăр пурăнаймасть. Вара вăл çĕрле урама тухса 

никам та çук-ши тесе унталла-кунталла пăхкаласа хăй çĕлĕкне пахча алăкĕ урлă 

персе вăрă пек ăна (хăй çĕлĕкне) каялла илсе кĕретчĕ тет. (Шупашкар 

районĕнчи Вăрман Çĕктерти Кудрявцева М.И. каласа пани тăрăх çырнă.) 

Вырăсла çак хăйне майлă чире клептомани теççĕ. Танлаштарăр – 

И.Я. Яковлев калавĕнчи чакак та клептоман. 

Эпир хамăр ума вăрă мĕншĕн вăрланине тĕпчеме тĕллев лартмарăмăр, ку 

вăл хăй тепĕр тĕпчев пулма пултарать. Пухнă материалпа шкулта ачасемпе 

калаçу ирттернĕ чухне усă курма пулать, асăннă тĕслĕхсем воспитани тĕллевне 

калаçнă пурнăçлама юрăхлă пулмалла. 

Сăмах май, паянхи кун информаци вăррисем нумайланса кайрĕç, унта та 

кунта вăрлани çинчен вуласа пĕлме пулать. Ют япалана хăйĕн пек туни час-час 

тĕл пулма пуçларĕ. Ун пек çынсене плагиат теççĕ. Хальхи вăхăтра 

«Антиплагиат» программăпа интернетра вырнаçтарнă материалсене ăçтан 

илнине хăвăрт пĕлме-тупма пулать. 

Информацие сыхлас тесе компьютерсем çине код, шифр, пароль лартаççĕ, 

апла пулин те вăрăсем – хакерсем тупăнаççĕ. Юлашки вăхăтра пластик картăсем 

çинчен те укçа вăрлани час-час тĕл пулма пуçларĕ. Çакă пире пурнăçра 

тимлĕрех, татах та асăрхануллăрах пулмалли çинчен калать. 

Çынна тĕрĕс çултан пăрăнасран, йăнăш утăм тăвасран вăхăтра 

асăрхаттармалла. Суя-ултав çулĕ шуçлаклă тесе каланăччĕ В.П. Никитин 
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(Станьял) ăсчах пĕр тĕл пулура. Хăçан та пулин пур пĕрех вăрлани паллă 

пулать. Шухăшламасăр тунă ĕç кайран пуçа хыçтарать, вăрă ячĕ çыпăçать. 
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