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Аннотация: в статье анализируется своеобразие лирики известного чу-

вашского прозаика Семена Хуммы (Фомина), раскрываются метро-

ритмические особенности его стихотворений. Утверждается, что поэзия 

С. Фомина представляет собой синтез силлабики и силлабо-тоники. 
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Аннотаци: статьяра чăваш халăхĕн паллă прозаикĕ Хумма Çеменĕ çырнă 

лирикăлла хайлавсен хăйевĕрлĕхне тишкернĕ, сăвăри кĕвĕ-çемĕ йĕркеленĕвне 

тимленĕ. 

Тĕп сăмахсем: ритм, поэзи ăсталăхĕ, Хумма Çеменĕ, рифма, чăваш поэ-

зийĕ. 

Хумма Çеменĕн пултарулăхĕ литература каçалăкĕнче нумай енлĕн ÿкерĕн-

се юлнă. Чăвашсен сăмахлă культуринче унăн манăçми ячĕ проза ăсти пулнипе 

палăрнă пулин те, пуçламăш ÿсĕмĕн шыравне вăл сăвă хайлассинче тупнă. Ку 

ĕçре ăна уйрăмах Çеçпĕл Мишшин хĕмленсе тăракан поэзийĕ хавхалану кÿнĕ. 

«Мана «Канаш» хаçатра тухнă Çеçпĕл сăввисем килĕшеççĕ. Тикĕс виçепе 

уçăмлăн, янăравлăн вуланаççĕ унăн сăввисем. Темĕнле, чăваш юрри-сăввинче 

халиччен пулман çĕнĕлĕх пур вĕсенче. Поэзи асамлăхĕ те пур… Çав сăвăсемпе 

хавхаланса хам та сăвăсем çырма пикентĕм», – пĕлтернĕ вăл Çемен Элкере 1920 

çулта Хусанти педагогика курсне вĕренме килсен. 

Хумма Çеменĕн малтанхи сăввисем Чĕкеç псевдонимпа «Канаш» хаçатра 

çапăннă. 1922 çулта «Юрă-сăвăсем» ятпа уйрăм кĕнекен пичетленнĕ. Унсăр 

пуçне поэтăн Чăваш патшалăх гуманитари институчĕн архивĕнче «Ирхи чечек 
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(кăмăла килнĕ юрă-сăвăсем)» ятпа кĕнекен кăларма хатĕрленĕ сăвăсен пуххи те 

упранать. 

Хумма Çеменĕ пурăннă самана таппи марш евĕрлĕ, сулмаклă виçепе ка-

лаçма хистенĕрен-тĕр, поэт хăйĕн сăввисене Çеçпĕл майлă çырма тăрăшни куç 

кĕретех сисĕнет. Ытларах чухне сăвăç кивĕ пурнăçа, патша саманине питлет, 

çĕнĕ вăхăта хапăл туса саламлать: 

Салам сана, килес тĕнче, 

Васка, васка эс çул çинче! 

Сана кура çĕр кисренет… 

Патши пĕтет, тÿрри вилет. 

Çут çанталăк илемĕпе вăрттăнлăхне туйма, унпа киленме пĕлекен поэтăн 

чун тăрăмĕ çепĕç те ачаш пулни юрату çинчен шăрçаланă сăвă йĕркисенче 

сисĕнет: 

Каçхи пĕлĕт тÿпинче 

Тупрăм эп сана. 

– Эсĕ манăн çăлтăр-çке! 

Терĕм эп вара. 

Хумма Çеменĕ халăх сăмахлахĕпе кăсăкланни те паллă. Вăл чăваш ялĕсем 

тăрăх çÿресе юрăсемпе такмаксем, юмахсем пухнă. Çавăнпах-тăр унăн пулта-

рулăхĕнче халăх юрри майлă сăвăсем чылай: 

Ирхи сывлăм типиччен 

Çырла татса юлар-и? 

Çамрăк ĕмĕр иртиччен 

Пĕр савăнса юлар-и? 

Сăввисен сăнарлăхне тата çемĕпе састаш кĕвĕлĕхне Çеçпĕл шайĕнче ăста-

лайманнине, ман шутпа, Хумма Çеменĕ хăй те туйнă. Çакна поэт Çеçпĕл сăвви-

сене пысăк хак пани тÿрре кăларать: «Сăвă техники вулама та çăмăллипе, илем-

липе те, тата сăвăсен техникине çăмăл тума пĕлнипе, Çеçпĕл Мишши 

вырăссен – Пушкинĕпе, Лерморовĕпе, французсен – Виктор Гюгопа, Ламартин-

па тата ыттисемпе те танлашать, анчах шухăшĕпе хăйĕн пĕтĕм чĕринчен юхса 
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тухса çав тĕрлĕ илемлĕ, ют çын чĕрине витĕрех çыпăçакан сăвăллă пулакан 

шухăшĕпе, хăйĕнле çеç таланчĕпе Çеçпĕл Мишши пек поэт ют халăхсен поэ-

зинче кам пур-ши? Тем чул ларсан та, тем чул шырасан та, ун пек поэта эпĕ пĕр 

эрмен поэзинче анчах пĕлетĕп. Ячĕ унăн – Петрос Дуриан» [4, с. 15]. 

Талантлă поэтсенчен тĕслĕх илсе Хумма Çеменĕ хăйĕн сăввисенче те сăмах 

янăравлахне çивĕччĕн пиçĕлеме тăрăшнă: 

Хĕрлĕ ялав çĕр çинче 

Вĕл-вĕл туса вĕлкĕшет, 

Çĕрĕк тĕнче вырăнне 

Çĕнĕ тĕнче çитĕнет. 

Хумма Çеменĕн сăввисем ытларах чăваш сăвви виçи малашлăхĕшĕн пынă 

тавлашу вăхăтĕнче çырăннă. Çавна май вăл сăвă техникин хăш çулĕ (силлабика, 

силлабо-тоника) чăваш поэзийĕшĕн кăтартуллă пулни пирки чылай шухăшланă. 

Ятарласа «Чăвашла стихсен техники çинчен» (1923) ятлă доклад хатĕрленĕ. 

Хальхи чăваш литература пĕлĕвĕнче асăннă тĕпчеве тишкернĕ ĕçсем те пи-

четленнĕ [1–3]. 

Хумма Çеменĕ хăйĕн докладĕнчи иккĕленĕвĕн никĕсне, ман шутпа, хăй 

хайлавĕсенчех тупнă: поэт сăввисене силлабо-тоника виçипе çураçтарса çырма 

тăрăшнă пулин те, чылай чух силлабикăпа силлабо-тоника хутăшса каяççĕ. Ку 

пулăм поэт хăнăхнă халăх сăвви виçинчен часах хăтăлайманнине систерет. 

Çавăн пекех Хумма Çеменĕ хăйĕн тĕпчевĕнче чăваш поэзийĕнчи хутăш 

картсемпе çырнă сăвăсем (метрлă сăвăсем) тĕл пулнине те палăртать. «Тырă 

вырмара» сăвăра асăннă тĕслĕхе асăрхама пулать: 

Кăвак пĕлĕт кăваккăн 

Шыв çине ÿксен, 

Хĕвел, эсĕ çунатăн, - 

Çÿлтен пĕçертен. 

Ку çавра силлабо-тоника виçипе кĕвĕленмен пулин те, яка вуланать. Анчах 

та вăрăммăн илтĕнекен сыпăксем кĕскен илтĕнекен сыпăксемпе тĕрĕс йĕркелен-

се пырайманни силлабика-тоника саккунне хирĕçлет. 
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Вăхăт иртнĕçемĕн Хумма Çеменĕ Çеçпĕл силлабо-тоники чăваш сăввишĕн 

кăтартуллă пулнине ăша хывса «Сонет» ятлă хайлав çырать. Ăна 1925 çулта 

«Сунтал» журналта пичетлет. Чăваш литературинче сонет жанрĕ 1940 çулсен-

чен вăй илнине шута илсен, Хумма Çеменне тăван чĕлхепе пуçласа сонет çыра-

канĕсенчен пĕри тесе каласан та йăнăш мар-тăр. 

Сăмахăмăра çирĕплетме Хумма Çеменĕ çырнă «Сонет» йĕркисемпе паллашар: 

Икĕ хутлă шурă çуртăн шурă пÿлĕмне 

Электрица лампочкийĕ çутă çутнă чух, 

Иккĕн эпĕр… иккĕн вăрттăн пăшăлтатнине 

Сассăр сывлăш итлесессĕн, эсĕ: «Ай, турух!» – 

Терĕн ятăн çăмăлттайăн çăмăл юррине. 

– Турă пур вăл, ан чĕн хирĕç, айтăр венчете! - 

Терĕн хыттăн, пуç устармăш, эсĕ – ух-ху-у-ух! 

Шухăшларăм, ăш каларĕ: «Паттăр пул, Пракух!..» 

Çав çĕр хыççăн, эсĕ, чунăм, нимсĕрех мана: 

– Хыт чĕреллĕ… юратмастăн, – терĕн çиленсе… 

Иртрĕ Вăхăт. Çĕнчĕ ĕнтĕ çĕнĕ самана. 

Шухăшсем те çĕнчĕç… килчĕç ĕнтĕ çĕнелсе. 

Эс те, сар хĕр, халĕ ĕнтĕ урăхлантăн çак: 

– Венчете айта тесе те, – каламастăн ак. 

Паллах, Хумма Çеменĕн хайлавĕ содержанийĕпе те, формипе те клас-

сикăлла сонет картне ларайман. Виçе енчен пăхсан сăвă таса силлабо-тоникăпа, 

çичĕ картлă хорей виçипе çырăннă. Састашсен кăткăс ылмашăвĕ те ăнăçлă пулса 

тухнă. Йĕркесенче час-часах тĕл пулакан юнашар икĕ пусăмсăр сыпăк (пирри-

хи) автор туйăмĕпе сăвă чĕлхине ятарласах тимлеме хистет. 

Сонет кăшăлне çыхнă чух форма ыйтăвĕсене мала хунăран-тăр, сăвăра 

тăтăшах ĕнтĕ сăмах черетленет. Апла пулин те, вăл хайлав содержанине сапа-

ласа ямасть. 

Хумма Çеменне сăнар тăвас ăсталăхпа кĕвĕ-çемĕ йĕркелес туртăмсене ăша 

хывма вырăс тата тĕнче литературин классикĕсене юратса вулани, вĕсен сăвви-
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сене тăван чĕлхене куçарни те витĕм кÿнех. Ытларах вăл вырăссен Кольцовне, 

тутарсен Тукайне, латышсен Райнисне чăвашла куçарнă е вĕсем майлă çырма 

тăрашнă. 

Тĕслĕх вырăнне Габдулла Тукайăн «Поэт» сăввин куçарăвне тимлер: 

Сăввăмсен вутти ăшăмра чĕрĕ пулсанах, 

Ватăлсан та сăртсене эп хатĕр хăпарма. 

Ăшăмра ялан ман çутă… çутă кун, 

Сивĕ хĕл те унта сивĕ юрне тултармасть. 

Пока огонь стиха горит в груди моей, 

Я годен для борьбы, я старости сильней. 

Ясна душа певца, весна в душе навек, 

Она не знает зим, ее не тронет снег. 

Хумма Çеменĕ куçарусенче сăвă формине упраса хăварассишĕн тăрăшсах 

кайманни, хайлав содержанине оригиналти пек тытса пырассишĕн ăнтăлни 

сисĕнет. 

Çапла вара, Хумма Çеменĕн пултарулăх шыравĕ анлă пулнине палăртмал-

ла. Унăн сăввисен йышĕ пысăках мар пулин те, вĕсем паянхи кун та хăйсен па-

халăхне упраççĕ, вулакана чун хĕрÿлĕхĕпе илĕртеççĕ. 
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