
Ылтӑн ҫути самана авӑрӗнче ҫухалмасть 
 
«Ылтӑн ҫын...» Ҫапла каланӑ Элӗк районӗнчи Синерте тымарланнӑ ҫак йӑхӑн маттур 

арӗ пирки Хумпуҫ-Патӑрьелсем /халӗ Йӗпреҫ районне кӗрет/. Ырӑ сӑмах И.Я.Яковлев 
патне те ҫитнӗ. Ахальтен мар ӗнтӗ вӑл Василий Гордеевича ҫав ялти шкула куҫарма шут 
тытнӑ. Маларах унта И.Н.Ульянов пулнӑ иккен, вӗренӳ ҫурчӗ япӑхса кайни ун чунне 
ыраттарнӑ. Илья Николаевич лару-тӑрӑва улӑштармашкӑн ҫӗнӗ вӗрентекен тупма ыйтсан 
Иван Яковлевич маларах та пултарулӑхӗпе палӑрма ӗлкӗрнӗ Элӗк каччине аса илнӗ. 
Хумпуҫ-Патӑрьелсене ӑннӑ темелле. Иван Яковлевич аса илӗвӗсенчен ҫакӑ паллӑ - кӗҫех 
ҫав шкулта ӑс пухнӑ чӑваш ачисене Хусан семинарине экзаменсӑрах йышӑнма пуҫланӑ... 
Паллах, ҫынсем вӗрентекене чун-ран хисепленӗ, ӑна ылтӑнпа танлаштарнӑ: чунӗпе таса та 
ҫутӑ, ырӑ пулнӑран, ӳркенменрен, ачасене малалла туртнӑран... Ҫапла майпа хӑйсем те 
ӑнланса-сиссе ӗлкӗричченех ял халӑхӗ вӑйлӑ та ҫирӗп йӑх валли хушамат тупнӑ - Василий 
Гордеевич ҫуралнӑ кӗтесне хӑнана пырсан тӑванӗсене пурне те пӗрлештерсе таракан 
хушамат сӗннӗ: Золотовсем. Хисеплӗ тӑванӗн сӗнӗвӗпе пурте килӗшнӗ... 

Халӗ ҫак йӑхран тухнӑ паллӑ ҫын - вун-вун. Кашнин пиркиех тенӗ пек пайӑррӑн 
калаҫма пулать те, ҫапах хӑйсен тепӗр тӑванне Золотовсем уйрӑмах ырӑпа аса илеҫҫӗ. Ӑна 
халалласа кӗнекесем те кӑларнӑ вӗсем, Аркадий Золотов вӗреннӗ ҫурт ҫине Элӗк 
ентешлӗхӗ тӑрӑшнипе асӑну хӑми ҫакма, район центрӗнче уяв йӗркелеме хатӗрленеҫҫӗ. 
Ҫак кунсенче Наци библиотекинче Аркадий Золотов - салтак, педагог, писатель, 
журналист, куҫаруҫӑ, критик -ҫуралнӑранпа 110 ҫул ҫитнӗ май кӗнеке презентацийӗ иртрӗ. 

- Аркадий Ивановичӑн шӑпи кӑсӑклӑ та хурлӑхлӑ, - уява пуҫланӑ май палӑртрӗ кӗнеке 
авторӗсенчен пӗри, отставкӑри 1-мӗш рангри капитан Виталий Золотов. - Ун пирки Улӑп 
теме те пулать. Гераклӑн 12 паттӑр ӗҫ пулнӑ тӑк Аркадий Золотовӑн -тем чухлӗ ытларах. 
Вал 15 ҫулта Элӗк училищинчен вӗренсе тухса малалла ӑс пухмашкӑн тапаланнӑ. Ун чухне 
чӑваш ачи-семшӗн ҫутта тухмашкӑн пӗртен-пӗр ҫул пулнӑ - Чӗмпӗр чӑваш шкулӗ. Унта, 250 
ҫухрӑмра выр-наҫнӑ хулана, Аркадий кукка ҫуран утнӑ. 3-мӗш курс пӗтернӗ хыҫҫӑн 
ҫамрӑксем, вӗсен йышӗ-нче 18 ҫулти Золотов та, Граждан вӑрҫине хутшӑннӑ. 

«Элӗк ачи» ентешлӗхӗн ертӳҫи В.А.Иванов профессор ҫак йӑхран тухнӑ педагогсем 
ҫинчен каласа кӑтартрӗ. Синер пек ял республикӑра та урӑх ҫук - кунтан 50 яхӑн 
вӗрентекен тухнӑ, Золотовсен йӑхӗнчен шкул сукмакне 130 ытла ҫын такӑрлатнӑ, вӗсен 
педагогикӑри пӗтӗмӗшле стажӗ 2500 ҫулпа танлашать. Ҫак тата ытти ӗҫе пысӑк тӳпе 
хывнӑшӑн Аркадий Золотова Це-зарьпе, Наполеонпа танлаштарчӗ Владимир 
Александрович. 

Пултаруллӑ чӑваш ҫинчен ырӑ сӑмах калакан нумай пулчӗ. Кӗнеке авторӗсем 
Анатолий тата Вениамин Золотовсем тӑванӗн кун-ҫулне аса илчӗҫ. Чӑн та, Аркадий 
Иванович пултару-лӑхӗ тӗрлӗ енлӗн тан тапнӑ. Чи малтанах вӑл чӑваш литературине хывнӑ 
тупене палӑртмалла. Вӑл «Канаш» хаҫатпа «Сунтал» журнала редакциленӗ, «Капкӑнпа» 
«Трактора» аталанма пу-лӑшнӑ. Вӑлах М.Горькин «Мои университеты», Д.Фурмановӑн 
«Чапаев» романӗсене чӑвашла куҫарнӑ. Аркадий Иванович Чӑваш писателӗсен союзӗн 
правлени председателӗ пулнӑ. Тӑван халӑх культурине ҫӗклес, аталантарас енӗпе нумай 
вӑй хунӑ. Чӑваш АССР Халӑх Комиссарӗ-сен Канашӗ ҫумӗнчи искусство управленине ертсе 
пынӑ. Вӑл ҫине тӑрса тимленине пулах пирӗн асаттесем радиопа тӑван сӑмаха итлесе 
киленме пултарнӑ. Чи малтан Аркадий Золотов Мускавра калаҫни чӑвашсем патне ҫитнӗ. 
Ентешӗмӗр Пӗтӗм Союзри писательсен пӗрремӗш съездне хутшӑнса сӑмах та тухса каланӑ. 
Пӗр шухӑшласан, ҫамрӑк пулнине пӑхмасӑрах ҫавӑн пек вышкайсӑр пысӑк пӗлтерӗшлӗ 
ӗҫсем пурнӑҫлама мӗн чухлӗ вӑй, ӑс, пултарулӑх кирлӗ-ҫке-ха! Чӑннипех пысӑк чӗреллӗ 
ҫын пулнӑ. Шел, хӑйне нумай пурӑнма пӳрмен... 



Вӗсене, чӑваш 18 писательне, иртнӗ ӗмӗрӗн 30-40-мӗш ҫулӗсенче тасаран айӑпласа 
ирӗклӗхсӗр хӑварнӑ. Халӑх тӑшманӗ туса хунӑ. Аркадий Иванович Золотов И.В.Сталин 
ӗҫӗсене ятарласа йӑнӑш куҫарнӑ имӗш... Вырӑссен паллӑ писательне М.Горькие 
вӗлересшӗн пулнӑ... Хӗрлӗ Ҫартан та тарнӑ иккен вӑл... Юнлӑ хирӗҫусенче 18-ти каччӑ 
аллинче тантӑшӗ вилсе кайнӑ. Тин ҫеҫ пурӑнма пуҫланӑ яш чун-чӗринче ҫав вӑхӑтра мӗн 
пулса иртнине никам та пӗлеймӗ. Анчах «таркӑн» тесе айӑплани ун чӗрине нимрен ытла - 
ӗмӗрлӗхех - амантса хӑварнӑ. Ҫӗрпу тӗрминче ӑнсӑртран тӗл пулнӑ тӑванне Николая 
Аркадий ҫапла кӑна каласа ӗлкӗрет: «Максим Горькие вӗлерес тӗллевпе Шупашкара 
чӗннӗ тесе айӑпласшӑн мана... Горькие эпӗ мӗнле юратнине пӗлесчӗ вӗсен... Ах, мӗнле 
намӑссӑрсем!» 

Тӗрӗс марлӑха, выҫӑллӑ-тутӑллӑ пурнӑҫа сывлӑхӗ ахаль те хавшанӑ арҫын чӑтайман. 
Темӗнле майпа ҫапах та тӑванӗсен аллине вӑл ачисем патне ҫырнӑ юлашки ҫыру лекнӗ. 

Лагерьти ытти чӑвашсен пурнӑҫне кӗтмен ӗҫ-пуҫ кӑна ҫӑлса хӑварать. Ирӗклӗхсӗр 
хӑварнисен пӗрин тӑванӗ вырӑнти ҫынсенчен пӗр михӗ табак туянса илсе пырса парать. 
Ӑна колонире ларакансем пӗчӗккӗн надзирательсенчен ҫӗр улми хуппипе ылмаштарса 
тӑраҫҫӗ... 

1942 ҫулта чӗри тапма чарӑннӑ Аркадий Золотовӑн таса ятне 1955 ҫулта кӑна тавӑрма 
май килет. Вӑл чӑнласах айӑпсӑррине СССР Аслӑ сучӗн уголовлӑ ӗҫсене пӑхса тухакан 
коллегийӗ ҫирӗплетет.  

...Ҫут тӗнчере 41 ҫул кӑна хӗвел ҫутипе киленме май килнӗ Синер ялне чӑваш 
историйӗнче хӑварнӑ Улӑпӑн. Ҫав кӗске тапхӑрта та вӑл хӑй хыҫҫӑн ырӑ ят хӑварма 
пултарнӑ. Тӑванӗ Василий Гордеевич тахҫан чӑнласах йӑх валли тӗп-тӗрӗс хушамат суйласа 
илнине Аркадий Иванович Золотов хӑйӗн шӑпи урлӑ ӗнентернӗ тейӗн - «ылтӑн» тени 
пуянлӑха кӑна пӗлтермест... Ыл-тӑн ҫӗрте те ҫӗрмест... Ун ҫути самана авӑрӗнче 
ҫухалмасть... 
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