
Хӗвелпи ҫиҫет хӗвеллей... 
Аслӑ Таяпара ҫуралсаӳснӗ, чӑваш наци культурин тава тивеҫле еҫчене 

Елена Барская (Хӗвелпи) ҫыравҫӑ юлашки ҫулсенче районта кӑна мар, 
республикӑра та ырӑ ят ҫӗнсе илчӗ. 
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Елена Васильевна пӗлтӗр тэта 
тепӗр кӗнеке кӑларчӗ. Ӑна «Савнӑ 
ялӑм, Аслӑ Таяпа» ят панӑ вӑл. Автор 
кӗнекене юратнӑ тӑван тавралӑха, 
унта пурӑнакан паллӑ ҫынсене, ял ис-
торине асра хӑварас тӗллевпе ҫырнӑ. 

Елена Барскаян сӑввисем респуб-
ликӑри, Мускаври тӗрлӗ хаҫат-жур-
налсенче пичетленеҫҫӗ. Унӑн сӑвви-
сенчен чӑваш композиторӗсем юра-
сем кӗвӗлеҫҫӗ. Елена Хӗвелпи Чӑваш 
Республикин писательсен пӗрлӗхӗн 

члене. Спорт ӑмӑртӑвӗсене, общество 
ӗҫне хастар хутшӑнать Чӑваш Респуб
ликин Шалти ӗҫсен министерствин хи-
сеплӗ ветеране, чи лайӑх лекторе. 

Елена Васильевна Чӑваш Респуб
ликин Чрезвычайлӑ лару-тӑру управ-
ленийӗн «Ҫулӑм» ансамблӗнче ҫирӗм 
ҫул ытла шӑпчӑк евӗр ҫепӗҫ сассипе 
юрласа килентерет. Этем пурнӑҫне 
савӑнӑҫлӑ тӑвас тесе ҫунакан хӗрарӑм 
инкек-синкеке лекнӗ ҫынсене чун ха-
валӗпе пулӑшма тӑрӑшать, йывӑрлӑх-

сене ҫӗнтерме майсем тупса ыттисене 
ырӑ тӗслӗх кӑтартать, телей ҫулне туп-
ма пулӑшать. Унӑн кӑкри ҫинче обще
ство пурнӑҫӗнче хастар пулнӑшӑн панӑ 
наградӑсем йышлӑ. Ҫавӑн пекех Хи-
сеп хучӗсемпе дипломсен шучӗ те ҫук. 

Ҫыравҫӑ ал ӗҫӗнче те маттур. Вӑл 
хӑюсенчен, вӗтӗ шӑрҫасенчен тӗрлӗ 
картинӑсем ӑсталать. Вӗсене респуб-
ликӑри кӑна мар, ун тулашӗнчи курав-
сене те тӑратать. 

- Хӑш вӑхӑтра ҫак ӗҫсене тума 
ӗлкӗретӗн эсӗ? - тесе ыйтсан: «Эпӗ 
ӗҫленӗ чухне канатӑп, савӑнатӑп», -
пулчӗ хурав. 

Чӑвашлӑха аталантарас тесе тӑ-
рӑшакан ӗҫ ветеране час-часах хула-
ри ача сачӗсенчи, шкулсенчи, библио-
текӑсенчи тӗл пулусене хутшӑнать. 

Елена Хӗвелпин пурнӑҫ девизӗ: 
- Ҫынсене ырӑ тӑвасси, май килнӗ 

таран пулӑшасси, ҫамрӑк ӑрӑва 
тивӗҫлӗ воспитани парса ӳстересси. 
Ҫавӑн пекех чӑваш халӑхӗшӗн пурӑн-
малла. Ҫынлӑха хаклама пӗлмелле. 
Пӗтӗм чуна парса ӗҫлемелле. 

Пултаруллӑ та ӗҫчен, ыттисене 
малалла ӑнтӑлма хӗмлентерекен, 
ырӑ кӑмӑллӑ, пуян та аслӑ чун-
чӗреллӗ Елена Васильевна тӑван ене 
манмасть, тӑтӑшах килсе ҫӳрет. 

- Хамӑрӑн тавралӑха чӑннипех 
юрататӑп. Унпа мӑнаҫланатӑп. Ним-
рен те ытларах кӑмӑла ҫӗклекенни -
ҫынсем ман ҫине ӑшӑ кулӑпа пӑхни, 
- тет Елена Хӗвелпи. 
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