
• «САМАНТ» ХАНИ 

Вера АРХИПОВА: Юрату-XU 
Пуш уйӑхӗнчи номерӗн «Самант» хӑнине нумайӑшӗ Чӑваш наци библиотекинчи «Мерчен» юрӑ-кӗвӗ тӗпелӗн (музыкальная | 

гостиная) ӗҫӗ-хӗлӗпе пӗлеҫҫӗ. «Мерченӗн» тарават хуҫи Вера Архипова - искусствӑпа литература пайӗнче информаципе 

тивӗҫтерекен тата массӑллӑ ӗҫшӗн яваплӑ тӗп библиотекарь. Вулавӑш картипе кӑна ҫырлахмасть вӑл - хула тата республика 

шайӗнче нумай енлӗ тата тӗллевлӗ ӗҫсене йӗркелесе ертсе пырать, Чӑваш наци конгресӗнче вӑл - Культура комитечӗн 

председателе, Хаҫат-журналта та тӑтӑшах пичетленет, радио тата тележурналистикӑра та палӑрнӑ, Вера Севастьяновна -

Раҫҫей Федерацийӗн журналисчӗсен союзӗн члене, Нестер Янкас, Алексей Талвир ячӗллӗ премисен лауреачӗ. | 

Унӑн пуҫарӑвӗпе йӗркеленӗ ӗҫсен 
списокӗ темӗн вӑрӑмӑш. Вӗсем хула, 
республика, регион, Раҫҫей шайӗнче 
кӑна иртмеҫҫӗ, пӗтӗм тӗнче шайӗнчи ӗҫ-
хӗлпе те палӑрнӑ Вера Севастьяновна. 
Сӑмахран, «Сергий Радонежский 
таса ҫынпа пӗрле ирттернӗ ҫулталӑк, 
е Православипе 365 хут тӗл пулни» 
проекта Пӗтӗм тӗнчери «Православи 
инициативи» грант конкурсе те ырларӗ. 
Нумаях пулмасть акӑ Наци библиотекинче 
Асламассен династине халалланӑ тӗлпулу-
концерт иртрӗ, унта Алексей Анисимович 
Асламас ачисем - Чехири Брно хулинчи 
консерватори преподавателӗсем, тӗнчипе 
паллӑ музыкантсем Алексейпе Антон 
Асламассем, Алексей Анисимович мӑшӑрӗ 
Инна Игоревна хутшӑнчӗҫ. 

- Вера Севастьяновна, эсир тӗрлӗ 
шайри фестивальсем, конкурссем, 
презентацисем, куравсем, тӗлпулусем, 
семинарсем, паллаштару тата 
пултарулӑх каҫӗсем йӗркелетӗр, 
пултарулӑх ушкӑнӗсемпе, шкул 
ачисемпе те хастар ӗҫлетӗр, ҫапах 
та Сире чи малтан «Мерчен» тӗпелӗн 
хуҫи пек пӗлеҫҫӗ. «Мерчен» кӗтречӗ 
культурӑна, искусствӑна, ӳнере, 
чунлӑха, чӑвашлӑха Лсалӑхлӑха/ пӗр 
тӗвве ҫыхса пӗрлештерет. Вӑл малтан 
Наци вулавӑшӗн феноменӗччӗ, халӗ 
вара республика мухтавӗ: Чӑваш 
Ен культура пурнӑҫӗ «Мерченсӗр» 
пулма пултараймасть! Тӑван тата 
Раҫҫей культурин ҫӑтмах сачӗ тесех 
хакламалла ӑна. Юрӑ-кӗвӗ тӗпелӗ 
мӗнле пуҫланнине аса илтерӗр-ха 
вулакансене. 

- «Мерчен» Чӑваш Республикин 
композиторӗсен Ассоциацийӗ, Чӑваш 
Республикин композиторӗсен Союзӗ, 
Чӑваш патшалӑх гуманитари наукисен 
институчӗн искусствоведени уйрӑмӗ, 
Чӑваш Наци Конгресӗ хутшӑннипе 2012 
ҫулта уҫӑлчӗ. Ҫак ӗҫре мана хастар 
пулӑшнӑшӑн, халӗ те пулӑшса пынишӗн 
ЧР искусствӑсен тава тивӗҫлӗ деятеле 
СИ. Макаровӑна, музыка тӗпчевҫине М.Г. 
Кондратьев профессора, 
ЧР искусствӑсен тава тивӗҫлӗ деятеле 
Н.Н. Казаков композитора чӗререн тав 
тӑватӑп. Юрӑ-кӗвӗ тӗпелӗн ӗҫӗ-хӗлӗн 
тематики анлӑлансах пырать, унӑн 
авторитечӗ те ӳснӗҫем ӳсет. «Мерчене» 
Раҫҫей шайӗнче те лайӑх пӗлеҫҫӗ. 

- Эсир ытти регионри, Пӗтӗм 
Раҫҫейри, Мускав-Питӗрти 

конференцисене, съездсене, 
форумсене хутшӑнатӑр, докладсем 
тӑватӑр. Ҫакӑн пек пултаруллӑ та 
хаклӑ хӑна хӑш районтан пулнине 
пӗлмесӗр чӑваш чунӗ те, ӑсӗ те 
лӑпланмасть: пирӗн менталитет ҫавӑн 
пек! 

- Ҫӗмӗрле районӗнчи Юманай 
ялӗнче ҫуралса ӳснӗ. Атте, Севастиан 
Михайлович, шкул директоре пулнӑ. Анне, 
Ольга Александровна, чӑваш чӗлхипе 
литературине вӗрентнӗ. Вӑл шкулта 
фольклор ансамбле йӗркеленӗччӗ, унта 
ватти-вӗтти ҫӳретчӗ. Районти ялсене те 
концертпа каяттӑмӑр. Атте ҫыравҫӑсемпе, 
ӳнерҫӗсемпе, артистсемпе, республикӑри 
паллӑ ҫынсемпе туслӑччӗ. Вӗсене шкула 
тӗлпулӑва яланах чӗнетчӗ. Кам кӑна 
килместчӗ пирӗн пата?! Совет Союзӗн 
Геройӗ Федот Орлов хӑнара пулни халӗ 
те асра. Паттӑр летчик чӑваш улӑпӗ 
пекех туйӑнчӗ мана. Шупашкартан килнӗ 
кашни ҫыннах ҫӑлтӑр ҫинчен аннӑн 
йышӑнаттӑмӑр ун чухне. Чи асра юлнӑ ҫын 
- Герасим Харлампьев-Пилеш ҫыравҫӑ 
тата ӳнерҫӗ. Питӗ илӗртӳллӗ калаҫма 
пӗлетчӗ, хаваслӑхӗпе, ӑшӑ куллипе 
тыткӑнлатчӗ. Мӗн ачаранпах тӑван 
культурен чӗрӗ юхӑмӗнче «ишнӗ» эпӗ. 

- Хӑвӑрӑн ачӑрсемпе кӗскен 
паллаштармӑр-и? 

- Икӗ ача манӑн: асли - Янина, 
кӗҫӗнни - Максимилиан. Хӗрӗм 
педагогика университечӗн ӳнерпе графика 
факультетӗнчен вӗренсе тухрӗ, дизайнер. 
Ывӑлӑм та ҫак университетра вӗренчӗ -
патшалӑх муниципалитет органӗсене ертсе 
пырас енӗпе. Халӗ вара тепӗр аслӑ пӗлӳ 
илет - журналистика факультетне кӗчӗ. 

- Ача чухне сире мӗнле професси 
илӗртнӗ? 

- Икӗ ӗмӗтчӗ манӑн. Геолог пулас 
ӗмӗтлӗччӗ, аслӑ тӑван ҫӗршывӑн 
тӑрӑхӗсене ҫитес, тӗрлӗ сӑрт-ту урлӑ каҫас 
килетчӗ. Ҫӗр айӗнчи пуянлӑхсем мана 
кӗтсе тӑнӑнах туйӑнатчӗ. Ҫул ҫинче тӗл 
пулакан йывӑрлӑхсене ҫӗнтерес шутлӑччӗ: 
«Кӗрешмелле те шырамалла, тупмалла 
та парӑнмалла мар!» девизпа ӳснӗ пирӗн 
вӑхӑтри ҫамрӑксем. 

Тата тухтӑр ӗҫӗ те чуна ҫывӑхчӗ. Ҫак 
профессие кӑмӑлласси ҫынсене пулӑшас 
туртӑмпа ҫыхӑннӑ. Шурӑ халатлӑ ҫынсем 
чи пархатарлӑ ӗҫпе пурӑнаҫҫӗ тенӗ. 
Тӗрӗсех ӗнтӗ ку. Радиопа-телевизорпа 
«Люди в белых халатах» юрра илтсен 
куҫҫуль тухатчӗ. Анчах пурнӑҫ сукмакӗ 

урӑхла хывӑнчӗ. Аттестат алла илсен 
Хусанти Культура институтне вӗренме 
кӗтӗм. 

- Аслӑ шкултан вӗренсе тухсан 
малтанхи утӑмсене ӑҫта тунӑ? 

- 1985 ҫулта институт дипломне 
илсен Шупашкарти Корней Чуковский 
ячӗллӗ ача-пӑча библиотекинче ӗҫлеме 
пуҫларӑм. Тӗп библиограф пулнӑ май 
кӗнекесене шута илсе формулярсем ҫырса 
ларма тиветчӗ, хамӑн вара ҫынсемпе 
ӗҫлес, мероприятисем ирттерес килетчӗ. 
Чунра энтузиазм вӗресе тӑнӑ. Ҫӗнӗ 
кӗнекесен хӑтлавӗсене /презентацисене/ 
йӗркелеме пуҫларӑм. Ачасем йышлӑн 
пуҫтарӑнатчӗҫ, интереслӗччӗ вӗсене. 
Тӗрлӗ темӑллӑ тӗлпулусем ирттерме 
тытӑнтӑм. Ун чухне патшалӑх чиркӳ, 
православи тӗнне урӑхларах йышӑнатчӗ. 
Эпӗ вара тӗлпулусене пачӑшкӑсене те 
хутшӑнтараттӑм. Вӑл вӑхӑтшӑн самай 
хӑюллӑ утӑм ку. «Пирӗн пата Вера 
Севастьяновна килсен библиотека ӗҫӗ 
уҫӑлсах кайрӗ», - тетчӗ Елена Федоровна 
Васильева, методикӑпа библиографи 
уйрӑмӗн ертӳҫи. Тӑрӑшнӑ, ӳркенмен, ӗҫе 
кура хисепӗ те - мана, ҫамрӑк специалиста, 
хваттерпе тивӗҫтерчӗҫ. 

- Шкулта вӗреннӗ чухне Герасим 
Харлампьевпа тӗл пулни чи асра 
юлнӑ пулсан, Наци библиотекине 
ӗҫлеме куҫсан кам ытларах 
тӗлӗнтерчӗ? 

- Республикӑн аслӑ вулавӑшӗнче 
2005 ҫултанпа ӗҫлетӗп. Библиотекӑна 
пыракан кашни ҫынах интереслӗ маншӑн. 
«Мерчен» юрӑ-кӗвӗ тӗпелӗн хӑнисем вара 
- Чӑваш Ен мухтавӗ, Раҫҫей культурин 
пуянлӑхӗ. Ҫапах та Праски Витти ӳнерҫе 
ыттисенчен уйӑратӑп. Манӑн пурнӑҫӑн 
ҫӗнӗ ҫаврӑмӗ Виталий Петрович Петров 
пултарулӑхӗнчен пуҫланчӗ. Библиотека 
«Кӗмӗл ӗмӗр» ярӑма пурнӑҫа кӗртме 
пуҫӑнчӗ. Ҫак проектри манӑн малтанхи 
курӑмлӑ ӗҫ Праски Витти ҫинчен 
хатӗрленӗ электрон диске пулчӗ. Питӗ 
кӑсӑклӑ тытӑнчӗ ҫак ӗҫ. Мана компьютер 
умне лартрӗҫ. «Акӑ клавиатура, акӑ «А» 
саспалли, ӑна пусатӑн та - «А» саспалли 
экран ҫине тухать. Ыттине вара хӑвах 
вӗренетӗн», - тесе ӑнлантарчӗҫ. Хӑнӑхрӑм 
вӗт компьютерпа ӗҫлеме! Диск хатӗрленӗ 
май Праски Виттипе те, унӑн мӑшӑрӗпе, 
Чӑваш Республикин тава тивӗҫлӗ 
врачӗпе Лидия Михайловнӑпа та, ҫывӑх 
паллашрӑм. Праски Витти тӗлӗнмелле 
интереслӗ ҫын: анлӑ тавракурӑмлӑ, тарӑн 
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te-хирӗҫлӗхсен килӗшӗвӗ, 
пулма пултарайман чӑнлӑх 

пӗлӳллӗ, питӗ интеллигентлӑ, корректлӑ, 
ырӑ кӑмӑллӑ, хаваслӑ - вут та пӑрӑҫ! Вӑл 
нихӑҫан та нимӗнле ӗҫрен те ӳркенмест. 
Иртнӗ ӗмӗрӗн 90-мӗш ҫулӗсенче 
челноксемпе /харпӑр сутуҫӑсемпе/ чикӗ 
леш енне те тухса ҫӳренӗ, ют ҫӗршывсенче 
хӑйӗн инициативипе ӳнер куравӗсем 
ирттернӗ. Мӗнлерех маттурлӑх, вӑй-хӑват! 
Виталий Петрович выставкисене мӗнле 
хакланине Турцие, Японие, Америкӑна 
ыйтса янӑччӗ. Курав буклечӗсене, ӳнерҫӗ 
ҫинчен пичетре мӗн ҫырнине ярса пачӗҫ 
чӑнах та. Ҫавӑнтанпа хамӑн ӗҫре чикӗ 
леш енчи ӗҫтешсемпе ҫыхӑнсах тӑратӑп. 
Праски Виттин пултарулӑхӗ, унӑн вӗресе 
тӑракан пурнӑҫӗ маншӑн иккӗмӗш аслӑ 
шкул вырӑннех пулчӗ. 

Ҫакна та палӑртасшӑн: тӑван 
культурӑра, искусствӑра палӑрнӑ 
кашни ҫынах тӗлӗнмелле личность. 
Вёсен пултарулӑхӗ культурӑна ҫеҫ 
мар, чӑвашлӑха, пурнӑҫа малалла 
аталантарать. 

- Эсир чӑваш арҫынӗсемпе 
хӗрарӑмӗсене пӗтӗмӗшле мӗнле 
хаклатӑр? 

- Чӑваш арҫынӗн кӑштах мӗскӗнлӗх 
пур. Ӑна пӗтермеллех. Ҫемьере унӑн 
хуҫа пулмалла. Кӑшкӑрашакан-ятлаҫакан 
ҫын пирки мар сӑмах, арӑмӗн тӗрекӗ, 
шанчӑкӗ, ачисене пур ӗҫре те тӗслӗх 
параканӗ, пурнӑҫа вӗрентекенӗ ҫинчен 
калатӑп. Пирӗн арҫынсене воспитани те 
кӑштах ҫитмест. Ытти тӑрӑха кайсан унти 
арҫынсем хӗрарӑмсене ытларах хисеплени 
сисӗнет. 

Чӑваш хӗрарӑмӗсем те черченлӗхрен, 
ачашлӑхран писеҫҫӗ. Нумай чухне вӗсем 
ҫемье пуҫӗ вырӑнӗнче. Хӗрарӑмсем 
хӑватланса, маттурланса пыраҫҫӗ, сиксе 
тухакан ыйтусене мӑшӑрӗсемсӗрех татса 
параяҫҫӗ. Хӗрарӑм бизнес-леди пулса 
тӑрсан чылай чух ӑна упӑшки чӑрмантарать 
кӑна. Паянхи кун чӑваш социумӗнче арҫын 
авторитечӗ чакать, хӗрарӑмсен яваплӑхӗ 
ӳсет. 

Чӑваш арҫынӗсемпе хӗрарӑмӗсем 
паянхи культурӑра, халӑх пурнӑҫӗнче 
хальлӗхе хӑйсен вырӑнне тупайман 
пек туйӑнать. Самана улшӑнсах тӑрать, 
кӗтменлӗхсем кашни кунах, ҫавӑнпа 
унчченхи социаллӑ модельсем питех 
ӗҫлемеҫҫӗ. Арҫынпа хӗрарӑм халӑх 
пурнӑҫӗнче хӑйӗн вырӑнне тупайманни 
малашлӑха та пысӑк витӗм парать: ҫак 
условисенче чӑвашлӑх такӑнать. 

- Паянхи пурнӑҫра ҫемье институчӗ 
те уксахламасть-и? 

- Уйрӑлакан мӑшӑрсем питӗ нумай 
- кун пирки калаҫар та мар. Халӗ тата 
хут уйӑрттармасӑр пурӑнни - граждан 
бракӗ - «модӑра». Ҫак пулам ним ҫук 

ҫӗртен сиксе тухманнине социологи енчен 
те, экономикӑпа ҫыхӑнтарса та лайӑх 
ӑнлантарма пулать. Ҫапах та йышӑнмалла: 
ҫамрӑксем хут уйӑрттармасӑр пурӑнни -
чунлӑх кризисе. Юрату та девальвацие 
лекрӗ! Туйӑмсен романтики йӳнелчӗ. Ку, 
паллах, вӑхӑтлӑх япала. Чунлӑх хӑвачӗ 
ниҫта та ҫухалман, хамӑр кӑна аталану 
сукмакӗнчен пӑртак пӑрӑннӑ. Кӑштах 
аташса илни те кирлӗ, хурапа шурра кӑна 
мар, ытти тӗсе танлаштарма вӗренни мӗне 
тӑрать! 

- Юратусӑр пурнӑҫ ҫук апла? 

- Маншӑн пурнӑҫра юрату яланах 
пӗрремӗш вырӑнта. Чунра юрату пулмасан 
- пурнӑҫ хӗвелӗ сӳнет те ҫын тӗксӗм 
нимҫуклӑхра асапланать. Пултарулӑх, 
аталану, телей, малашлӑх - пурте 
савӑклӑх туйӑмӗпе ҫыхӑннӑ. Манӑн кун-ҫул 
чуппинче йывӑрлӑхсем тӑтӑшах пулчӗҫ 
пулин те хама телейлӗ ҫын тесе шутлатӑп. 
Мӗншӗн тесен чун вут пек ҫунса таракан 
юратупа тӗл пулнӑ, унӑн асамлӑхӗнче 
чечекленнӗ. Чӑн-чӑн юрату тарӑнлӑхне 
вара тӗнче уҫлӑхӗпе ҫеҫ танлаштарма 
пулать. Кашни ҫын пултараймасть хӗвел 
вучӗллӗн юратма - ҫакна асӑрхаттармалла 
та йышӑнмалла. Савнӑ ҫыншӑн ҫунса 
таракан вутта кӗме те, пӑрлӑ шыва сикме 
те хатӗрччӗ эпӗ. Вилесле юратнӑ эпир 
пӗр-пӗрне. 

- Юратӑва мӗнлерех хаклама 
пулать? 

- Темӗнле тарӑн юратӑвӑн та 
икӗ вӗҫӗ пур. Вӑл хавхалантарать, 

чуна ҫунатлантарать, ҫав вӑхӑтрах 
асаплантарать те. Пӗр-пӗрне чӑтма ҫук 
юратсан та чӗрене ыраттараканни яланах 
тупӑнса пырать. Ҫакӑ ӗнтӗ вӑл юрату 
асамлӑхӗ. Ҫак асам чуна туптать, ҫынна 
ҫын тӑвать: юрату вутне лексе курмасӑр, 
куҫҫуль тӑкмасӑр пурнӑҫ техӗмне 
те туймастӑн, ырӑпа усала та пӗлсе 
ҫитейместӗн. 

Юрату вӑл - мӑшӑр ҫунат. Хӗвеллӗ 
тӳпере те ыткӑнатӑн, аҫа ҫапса ҫӑвакан 
ҫумӑр айне те лекетӗн, юрлӑ-пӑрлӑ ҫил-
тӑман витӗр те вӗҫетӗн. Юрату пушхире 
те чечеклентерет, ҫутҫанталӑк вара 
тӗлӗнмелле ачаш та хитре кӗвӗпе тулать. 
Этемлӗхе те урӑхларах йышӑнатӑн: кашни 
ҫын ырӑ пирӗшти пекех туйӑнать. Юрату 
тӗнчери чи ырри те хитри - ҫынна Турӑ 
патне ҫывхартать вӑл. Хире-хирӗҫлӗхсен 
килӗшӗвӗ, пулма пултарайман чӑнлӑх вӑл 
юрату. 

- Пурин те астуса юлмалла 
ку сӑмахсене. Юрату пӗрремӗш 
вырӑнта пулсан, иккӗмӗш вырӑнта 
мӗн? 

- Ӗҫе юратни, унпа киленни. Тӑван 
халӑхӑн тӗлӗнмелле культури чуна 
та, ӑса та савӑнтарать. Мӗнле хевте-
термене тытса тӑрать вӑл. Ламран 
лама пуҫтарӑнса туптаннӑ ҫак хӑватӑн 
хӗлхемӗсене ҫынсене кӑтартма пултарни 
- чӑн-чӑн савӑнӑҫ. 

- Ҫитӗнӳ те ӑнӑҫу сунатпӑр Сире. 

- Тавтапуҫ! 
В. Степанов калаҫнӑ 
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