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(Г.Н. Волков этнопедагог) 

Анне! Ачаш та çепĕç сăмах. Анне пурри – пуянлăх, телей, чун ăшши. Анне 
çинчен композиторсем юрă кĕвĕлеççĕ, çыравçăсем сăвă, калав, повесть 
шăрçалаççĕ. Чăваш амăшне хисеплесе Атăл хĕрринче палăк лартни ырă пулăм. 
Паллах, эпир унпа мăнаçланатпăр. 

Эпĕ кирек хăш класра урок ирттернĕ чухне те Геннадий Никандрович 
Волков этнопедагог ĕçĕсенчи тĕслĕхсене, ваттисен сăмахĕсене, каларăшсене 
час-часах усă курма тăрăшатăп. Халăх сăмахне пухса пичетленĕ кĕнекери 
сăмахсем яланах чунра. Нумаях пулмасть хамăн класри ачасен ашшĕ-амăшĕ 
пухăвĕнче ăсчахăмăрăн «Анне пехилĕ» статьяна ятарласа пăхса тухрăмăр. Пĕр 
сехет çеç ларас тенĕччĕ, калаçу вара чылая пычĕ. Çак статья 2002 çулта «Халăх 
шкулĕ» журналăн 2-мĕш номерĕнче кун çути курнă. Статьяна вĕрентекенсемпе 
те сÿтсе яврăмăр: çĕнĕ шухăшсем, çĕнĕ туйăмсем çуратать вăл. 

Пăхатăп та – хăш-пĕр ача хăйĕн ашшĕ-амăшне итлесшĕн мар. Унăн ашшĕ-
амăшĕ темиçе ĕçре ĕçлет, ачине çынран кая хăварасшăн мар, пĕтĕм вăй-халне 
ачине парать. Паллах, ашшĕ-амăшĕ ачи ÿссе çитĕнсен те, ура çине тăрсан та 
хумханать. Çакăнта мĕнле аса илмĕн-ха Геннадий Никандрович хăйĕн амăшĕ 
пирки каланă сăмахсене: «… Шăп та лăп хăй çуралнă кун – пуш уйăхĕн 9-
мĕшĕнче – анне пиртен уйрăлса кайрĕ. Тăхăр вун тăватта çитсен вилчĕ пулсан 
та, паянхи кун та çĕр çинчи анне çуккине ĕненес килмест. Хăй те куç умĕнчех, 
сасси – хăлхара, сăмахĕ те – чĕре варринче». 

Ĕç – пурнăç тыткăчи. Паллах, авалтарах ĕçсем урăхларах пулнă. Паянхи 
кун ĕç шыракан нумай. Тен, ĕлĕк те ĕçсĕр пурăнма йывăр пулнă. Манăн темле 
пулсан та çитес ăрăва кахал ÿстерес килмест: ĕçлеччĕр, пуйччăр, керменсем 
хăпарччăр, чаплă машинасем туянччăр, анчах та ашшĕ-амăшне, тăван çĕр-шыва 
юрăхлă пулччăр. Тăван халăхшăн мĕн те пулин туни питĕ пархатарлă. Г.Н. 
Волков çырнă «Анне пехилĕ» статьяри йĕркесене вулакан патне çитересех 
тетĕп: «Кашни çынна тенĕ пекех пил сăмахĕ калатчĕ. «Ман пек телейлĕ 
пулăр…». Телейĕ мĕнре пулнă-ши аннен!? Кану мĕнне пĕлмесĕр ĕмĕрне 
ирттернĕ. Канас вырăнне ĕçне кăна улăштаратчĕ. Йывăр ĕçе вĕçлесен арлатчĕ, 
тĕрлетчĕ, çĕлетчĕ…çапла канатчĕ те – каллех йывăр ĕç тума пуçлатчĕ… 
Тĕртессе аннем тем тĕрлĕ те тĕртнĕ. Пир ячĕсене манса пĕтнĕ халь. Ретнелле, 
сиккĕлле, чăрăшла… Икĕ ăса хире-хирĕç чупнине курса ÿснĕ. Кăн-кăвак 
йĕпсемччĕ. Аннерен вара америксем те вĕренсе юлчĕç. Çăпата та пирĕн 
платформăлла пулнă, анчах ăна кĕпер, шакмак, кукăр тупан тенĕ. Кукаçей 
çăпатине те, платформине те хăйех тăватчĕ. Унран темле майпа италисем 
вĕренсе ĕлкĕрчĕç. Ку чухне пурте кукаçей ăсталăхĕнчен юлнă атă-пушмакпа 



çÿреççĕ. Мăн куна яланах – çĕнĕ кĕпе, вĕр-çĕнĕ йĕм, шап-шурă чăлха, ылтăн 
тĕслĕ çăпата.  

Кĕпи, кĕпи мĕнле хÿхĕм тата! Тĕртмелли çиппине асамат кĕперĕнчен 
арламан-ши? Темле… Анчах та аннеçĕм-аннем пĕлĕтпе çыхăннине сиснех ĕнтĕ, 
паллах. Сенкерпе хĕреслетсе хурапа уйăрнине – йĕлен тĕрри тетчĕç. Кĕпе 
аçлăкĕ – хăй пĕр философи… çĕр енлĕ кĕнеке çырмалла». … 

Чăнах та ĕçе тĕрлĕрен тума пулать. Ахальтен мар чăваш апат-çимĕçĕ те 
тĕнчипе сарăлнă пирки Г.Н. Волков çапла асăнать: «…çиессе вара пицца çисе 
ÿснĕ. Пĕçернĕ çĕр улмирен нимĕр тÿнĕ – унта симĕс сухан, ăшаланă кантăр 
вăрри çăнăхĕ хушнă. Ку та çитмен-ха, услам çу янă та, кайран сĕрнĕ те. Çак 
тĕнче тутлăхне ыраш икерчĕ çине (пирĕн енчилле: ыраш капăртми) пÿрне 
хулăнăш сĕрсе хунă. Кайран вара италисем те ăса вĕренчĕç, тем тĕрлĕ пÿремеç 
те пĕçерекен пулчĕç – ятне пăсса ячĕç: пицца терĕç. Лавашĕ те чăвашранах 
пуçланса кайман-ши! Анчах хăпартăвĕ – тĕнчипе те хальлĕхе чăвашра кăна. 
Хуплу та, паллах. Эп хам ачаллах чустаран пĕр çирĕм тĕрлĕ апат хатĕрлерлеме 
пултарнă: йăва, йăвача, юсман, кульмак, кÿпертме (пăрçа çăнăхĕнчен кÿнĕ), 
капăртма. Пĕр вунă тĕрлĕ пашалу: йÿççи, пылакки, тутли, шултри, вĕтти, 
хулăнни, çÿхи, яки, чечекли, çавраки, тăрăхли, çăлтăрли чи тутли – хура тул 
çăнăхĕнчен». 

Çапла чăваш çи-пуçĕ те, апат-çимĕçĕ те, кĕвви-çемми те, тĕрри-эрешĕ те 
тĕнчипе паллă. Хăй вăхăтĕнче, гунсем тапхăрĕнче, выльăх-чĕрлĕх ĕрчетессипе, 
çĕр ĕçĕпе тата йăла-йĕркепе çыхăннă сăмахсем Вăтаçĕр Азири, Европăри 
чĕлхесенче сарăлнă. Сăмахран, кăвар (кăвайт) – грузи чĕлхинчен, карта пуç – 
Германи чĕлхинчен, турăх – творог, вĕлле – улей – вырăс чĕлхинчен…  

Хăш-пĕрисемшĕн мĕншĕн çав вак-тĕвек, ăçти-çук пек туйăнать-ши? Каллех 
Г.Н. Волков статйинчи йĕркесемпе усă куратăп: «Эп аннене аса илетĕп те – вăл 
мана чăваш халăх амăшĕ пек туйăнса каять. Пилпе, пехилпе çыхăнман пĕр 
япала та пулман иккен ун. Пирĕн кĕпе-йĕм, апат-çимĕç, савăт-сапа – чунлă 
тейĕн. Ырă кăмăл, пил-пехил чун кĕртеççĕ пулас. Çапла ман арăм, яла килсен, 
анне кĕпине тăхăнса яратчĕ те – тĕлĕнсе, савăнса çÿретчĕ. «Пуç та ыратмасть, 
пилĕке те çăп-çăмăл, утнипе çеç çырлахасшăн мар, чупасшăн …». 

Пĕррехинче эпĕ те çак йĕркесене вуланă хыççăн анне хай аллипе эрешлесе 
çыхнă тутăрпа çăм нускине урамран шăнса кĕрсен тăхăнса ятăм та анне 
çупăрланă пекех туйăнчĕ – ăшă туйăм вăранчĕ, аннене аса илтĕм те ун патне 
шăнкăравларăм, тав сăмахĕ каларăм, ăна савăнтартăм,хам та чунтан савăнтăм. 
Тепрехинче, яла çитсен çул çинче ывăннине ирттерес тесе кукамайăн чăвашла 
çĕлетнĕ ик аркăллă кĕпине тăхăнса ятăм та атте-анне ĕçрен таврăниччен чупса 
çÿресе кил таврашри ĕçсене пур кăмăлтан ĕçлерĕм: çăкăр пĕçерсе кăлартăм, 
картишне шăлтăм, кĕтÿрен таврăннă выльăх-чĕрлĕхе картана хупрăм. Чăнах та 
хамăр тăван çи-пуç паха. Хисеплĕ ăсчахăмăрăн тепĕр тĕслĕхĕпе те усă куртăм: 
«…Анне тĕк таврашне хыттинчен иртсе-тасатса çĕнĕ минтер тăватчĕ. Ун çине 
пуçа хурса выртсан – пуç ыратни иртетчĕ. Иккĕленетĕр пулсан – пуçăрсене 
аннĕр минтерĕ çине хурса выртса пăхăр. Чăтмалла мар ыратни те иртет. Анне 
аннех çав.  Ăна çÿлти Турăпа танлаштарни – вырăнсăр мар пуль…». Чăнах та 
çапла. Анне минтерĕ çине пуçа хурсан ыратни те иртсе кайрĕ.  



Эпир хулара чăваш çи-пÿçĕпе çÿреместпĕр, çапах та эпĕ обществăлла 
мероприятисене, тăван чĕлхен уçă урокĕсене тата чăваш чĕлхи эрнинче авалтан 
упранса юлнă ĕлкеллĕ (фасонлă), Елчĕк районĕнчи Аслă Пăла Тимеш ялĕнчи, 
чăваш хĕрарăмĕн кĕпине тăхăнатăп та темле çăмăл пулса каять, çĕнĕ вăй кĕнĕ 
пек туйăнать, вĕренекенсем те уроксенче тимлĕрех лараççĕ, ашшĕ-амăшĕ те 
çĕкленÿллĕ кăмăлпа тепре тĕл пуличчен тесе сывпулашать. Шупашкар хулинчи 
чăваш чĕлхипе литературине вĕрентекенĕсен «Чăваш юрри-кĕвви илемĕ» 
лаборатори членĕсем валли ятарласа тăвансенчен хамăр енчи çи-пуçа пуçтарса 
хулана машинăпа парса яма ыйтрăм та, атте хаваспах çичĕ кĕпе, çичĕ саппун, 
çичĕ тĕрлĕ тĕрĕллĕ тутăр парса ячĕ. Каллех таврăнатăп Г.Н. Волков сăмахĕсем 
патне: «Эппин, ал вĕççĕн юратса тунă япалан пĕлĕтпе çыхăннă хăват пур. Халь 
ватăсем вилсен вĕсен кĕписене, ытти япалисене те пĕр-пĕр çырмара çунтарса 
яраççĕ. Модăран тухнă ĕнтĕ…Çапла пуль…». Кунта çакна асăрхаттармалла, 
пирĕн чăвашсен пур çĕрте те вилнĕ чухнехи çи-пуçа, тÿшек-минтере кил 
таврашĕнче хăвармаççĕ, ятарлă вырăна кайса пăрахаççĕ е çунтарса яраççĕ. Ку 
ĕçе киремет вырăнĕнче тума юрамасть. 

«Сирĕн авалхи кĕпе-йĕм, тумтир пулсан, парăр ăна шкулти музей валли. 
Пултăр вăл пирĕнпе юнашар!» – çырать Г.Н. Волков. Çак сăмахсене вулатăп та, 
темшĕн килĕшес килмест. Хăй вăхăтĕнче эпĕ те Елчĕк шкулĕнчи «Чăваш 
тĕпелĕ» музейне асатте-аттен вĕркĕçĕнчен пуçласа асанне-кукамай арчи-сĕтелĕ 
таранах парнелерĕм. Шкула хăнасем килсен çак япаласем çинчен хăпартланса 
каласа параттăмччĕ… Ку пÿлĕмре пулса курнисен чăн-чăнах чăвашлăх туйăмĕ 
çуралнах. Кун пирки эпĕ пĕрре те иккĕленместĕп, мĕншĕн тесен пырса 
куракансем кайран хăйсен тăванĕсен япалисене музея парнелетчĕç. Çак 
япаласене тирпейлĕ упранисĕр пуçне тĕрлĕ уроксенче усă кураççĕ-ши халь? Çук 
пек туйăнать. Юнашарри юнашар пуль-ха та… Нивушлĕ чăваш халăхĕн 
культури музейра кăна пулмалла, нивушлĕ тăван халăх ăс-хакăлĕ, йăли-йĕрки 
пулас ăрусене куçмалла мар!? Капла эпир чăннипех те çухалма пултаратпăр. 
Сăмах май каласа хăварас килет, Шупашкара ĕçлеме куçрăм пулин те ман çумра 
чăваш кĕпи, тухьи, хушпăвĕ… Г.Н. Волков çапла çырать: «Чунне парса ĕçлет», 
– теççĕ чăвашсем лайăх çын çинчен». Эпĕ те лайăх çын пулас тесе тăрăшатăп: 
ачасене юрататăп, юратнă ĕçпе ĕçлетĕп, чăвашлăха упрас тесе кунран-кун 
чăвашла калаçатăп. Икĕ хĕрĕм те атте-анне тесе чĕнеççĕ, чăн чăвашла калаçаççĕ: 
асли чăваш халăх театрне çÿрет, кĕçĕнни – колледжри фольклор ушкăнĕнче 
чăвашла юрăсем юрлать. Тăван яла çитсен кукамăшпе кукашшĕне хăйсен 
çитĕнĕвĕсемпе савăнтараççĕ.  

Г.Н. Волков хăй те ашшĕ-амăшне юратнă, хисепленĕ, пуç тайнă: «Пĕр çул 
çеç вĕренкеленĕ пулсан та анне аслă турханла шухăшла-шухăшла ăслă 
калаçатчĕ. Анне чăваш ачисем чăвашла пĕлменнишĕн те пит хурланса 
калаçатчĕ. «Лайăх чăваш пуличчен ачасем начар вырăс та пулин пулсан 
лайăхрах теççĕ пулĕ», – тетчĕ. «Чăвашла вĕрентмесен ача ăсĕ хĕсĕнсе ача усал 
ÿсет. Чăвашла вĕренмен чăваш ачин ăсĕ хĕсĕнсех пырать, имшерленет, мĕншĕн 
тесен çут çанталăк панă йăх программи, несĕллĕхĕ сÿнет. Вара чăваш ачи тăван 
килĕнче усрав ывăл, усрав хĕр пуласа тăрать: тăван чĕлхесĕр тăван кил çук. 
Анне чĕлхисĕр çуратнă анне те ама çури. Чăвашла та вĕрентеймен-ши? 



Чăвашлăхсăр ÿснĕ ачасем ашшĕ-амăшне сума суми пулаççĕ. Чăн сăмах ку: 
анне чĕлхисĕр чăваш ачи ырă курас та, ырă тăвас та çук. Кама ырă кăтартĕ-ши 
çав мĕскĕнĕ?».  

Сумлă этнопедагог хăйех çапла калать: «Чăвашлăхсăр çитĕннĕ ача чăваш 
пулаймасть. Ашшĕ-амăшĕ те ăна кирлĕ пулмĕ. Хальхи саманара хăш-пĕри 
ашшĕ-амăшне пуç тайма мар – укçа сăптăрма, вăхăт çитсен хваттер пайлама çеç 
кирлĕ. Вăхăт иртнĕçемĕн вырăсла калаçакан ача ваттисен çуртне леçет… Ман 
шутпа, епле пулсан та ашшĕ-амăшĕ вăл ашшĕ-амăшех, вĕсем – Турă! 

Пирĕн тăван халăх культуринче хисеплĕ çынсем халал çырса хăварас йăла 
йĕркеленсе кайрĕ. Кунта иртнĕ ĕмĕрĕн 20-мĕш çулĕсенче И.Я. Яковлев çырса 
хăварнă халалĕ тĕп шăнăр пулса тăрать. Чăваш писателĕсем те çак пулăма 
манмаççĕ. Г.Н. Волков вĕрентÿçĕ те чăваш халăхне халал парнелерĕ. Çак 
пултарулăхăн пĕлтерĕшĕ питĕ пысăк, мĕншĕн тесен çынни çук, вăл урăх нимĕн 
те калаймасть, сăмахĕ вара чĕрере юлать. Çакна чунри ăш сăмахĕ вырăнне 
хуратăп тесе çырать Г.Н. Волков. «…Виличчен çичĕ çул маларах анне пехил 
хутне çырса хучĕ: «Пехил пурне те. Ку курăка эпĕ вилсен пуç айне хурăр. Сирĕн 
аннĕр. Каçарăр мана». Малтан çапла çырса хуни те çитет тенĕ пулмалла. Анчах 
та кăшт шухăшланă хыççăн пĕчĕк хучĕн тепĕр енне тата хушса çырса хунă: 
«Манăн упăшка енчен те, хам енчен те тăвансем нумай пулчĕç – пит лайăх 
пурăнтăмăр. Пурте каçарăр. Сывă пулăр. Чуп туса уйрăлатăп». 

«Ман пек телейлĕ пулăр!» – анне пĕр вĕçĕмсĕр калакан çак пехиле халь тин 
ăнланма пулассăн туйăнать вăл çырни тăрăх» тесе вĕçлет пирĕн хисеплĕ 
çыннăмăр. 

Чăнах та çапла каласа хăварма пултарни – Телей! Çак чун ăш сăмахĕсене 
вулакан та телейлĕ! Эпĕ çырма пултарни те Телей! Çĕр çинчи пурнăç кĕске, 
çапах та тем те курма пулать. Пирĕн ачасем те ырă ят хăварччăр, ашшĕ-амăшне 
сума суччăр, пуç тайччăр. Çакă ĕнтĕ вăл Г.Н. Волков халалне пурнăçлани.   

«Анне пехилĕ» статьяна пĕрремĕш хут вуларăм та тĕлĕнтĕм, иккĕмĕш хут 
вуларăм та шухăша путрăм, виççĕмĕшĕнче – ĕмĕтлентĕм … Ваттисем каланă 
пек «Ĕмĕтленсен – пурнăçланатех». Çапла калас килет: «Яланах Анне пултăр!». 
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