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ФЕДОР Ермилович Афанасьрвв /Хветӗр Уяр/ 
чӑваш литературинче Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ 
вӑрҫиччен палӑрнӑ ҫыравҫӑ. Пуян та кӑсӑклӑ 
унӑн кун-ҫулӗ, нумай енлӗ те анлӑ пултару-
лӑхӗ. Вӑл - паллӑ калавҫӑ, витӗр куҫлӑ ҫул 
ҫӳревҫӗ, ӑста куҫаруҫӑ, ҫивӗч чӗлхеллӗ 
сатирик, юморист. 

Федор Афанасьев 1914 ҫулхи 
ака уйӑхӗн 19-мӗшӗнче Самар 
облаҫӗнчи Исаклӑ районне кӗре-
кен Сухари-Матак ялӗнче ҫуралнӑ. 
Хветӗрӗн ашшӗпе амӑшӗ хут 
пӗлмен хресченсем пулнӑ. Апла 
пулин те Хветӗр пӗчӗкренех вӗрен-
ме ӑнтӑлнӑ. Ялти шкула пӗтерсен 
пулас ҫыравҫӑ Самар хулинчи икӗ 
сыпӑклӑ шкулта вӗренме пуҫланӑ. 
Вӑл вӑхӑтра Самар хули чӑваш-
семшӗн чӑн-чӑн культура вучахӗ 
пулса тӑнӑ. Унта Нестер Янкас, 
Илле Тукташ ҫыравҫӑсем ӗҫленӗ, 
Владимир Бараев, Стихван Шавли 
сӑвӑҫсем ҫунат сарнӑ. Ҫак культу-
рӑпа литература вучахӗн хӗлхемӗ-
сем Федор Афанасьев чӗрине те 
ҫулӑм тивертнӗ. Вӑл литературӑпа 
интересленме тытӑннӑ, хӑйӗн пул-
тарулӑхне тӑван сӑмах вӑйӗнче 
тӗрӗслесе пӑхма шутланӑ. 

1930 ҫулта "Капкан" журналӑн 17-мӗш 
номерӗнче унӑн "Майне пӗлмесӗр" пӗрремӗш 
калавӗ пичетленсе тухнӑ. "Капкан" редакторе 
Иван Мучи савӑнӑҫлӑ хыпар пӗлтерсе сыру 
яни вун ултӑ ҫулхи каччӑна пушшех 
хавхалантарнӑ. Вал калав хыҫҫӑн калав 
ҫырма пуҫланӑ. 

Хветӗр Уярӑн канӑҫсӑр чунӗ ачаранах ҫул 
ҫӳрес, тӗнче курас ӗмӗтпе ҫунатланнӑ. Вӑхӑт 
нумай та иртмен, вӑл Инҫет Хӗвел тухӑҫне -
Хабаровск хулине - ҫул тытнӑ. Ҫак хулари 
педагогика техникумӗнче, каярахпа Благове-
щенскри педагогика институтӗнче вӗреннӗ. 
Пурнӑҫа лайӑх пӗлмесӗр ҫыравҫӑ пулма 
йывӑррине Федор Афанасьев лайӑх ӑнланнӑ. 
Хӑй Инҫет Хӗвел тухӑҫӗнче пурӑннӑ тапхӑрта 
тӗрлӗ ҫӗрте ӗҫлесе пӑхнӑ: кӑмака тунӑ, 
совхозра табельщикре ӗҫленӗ, выльӑх пӑхнӑ. 
Ҫавӑнпа та ӗнтӗ ҫыравҫӑ хӑйӗн калавӗсемпе 
очеркӗсенчи геройсен шухӑш-ӗмӗтне туллин 
те тӗрӗс кӑтартма пултарнӑ. 

1936 ҫулта Федор Афанасьев Шупашкара 
куҫса килнӗ, ӗмӗр тӑршшӗпех кунта ӗҫлесе 
пурӑннӑ. Шкулта ачасене вӗрентнӗ, Чӑваш 
радио комитетӗнче, "Капкан" журнал редак-
цийӗнче вӑй хунӑ. Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ 
вӑрҫи вӑхӑтӗнче фронтра пулнӑ. Паттӑр 

ҫапӑҫнӑшӑн ӑна медальсемпе орденсемпе 
наградӑланӑ. 

Вӑрҫӑран йывӑр аманса таврӑнсан 1943 
ҫулта Федор Афанасьева Чӑваш патшалӑх 
кӗнеке палатин /халӗ Пичет архиве/ ертӳҫине 
лартнӑ. Калама ҫук йывӑр вӑхӑтра ӗҫлеме 
тивнӗ унӑн. Кӗнеке палатин ҫав тапхӑрта 

чен /"Никам та юлман"/. 
Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче ҫырнӑ "Мӑнтӑрккапа ыр-

ханка" /1941/, "Вырӑсла вӗренни" /1941/ 
калавӗсем вара ирсӗр нимӗҫ фашисчӗсенчен 
мӑшкӑлласа култарнӑ, совет салтакӗсен пат-
тӑрлӑхне, тасалӑхне кӑтартса тӑшмана ҫӗнтер-
ме пулӑшнӑ. "Ҫыру" ятлӑ пӗчӗк очеркра автор 

САМАХЕСЕМ УН ТЕРЕС, 

СӖ1ЕКЛӖ ТЕ ИЛЕМЛЁ... 
Хветӗр Уяр ҫуралнӑранпа 90 ҫул ҫитрӗ 

хӑйӗн ҫурчӗ пулман. 
Вӑл пӗчӗк_ путвалта 
вырнаҫнӑ. Йӗпе, сивӗ 
тӑнипе хаҫат-журнал 
кӑвакарнӑ. 1939 ҫулта 
ҫӳлтен тӗрӗс мар 

хушу панӑ пирки нумай кӗнекене унта-кунта 
салатса пӗтернӗ. Федор Ермилович вара 
чӑваш халӑх ӑс-хакӑл еткерне пӗр ҫӗре 
пуҫтарса, упраса хӑварас тесе нумай тӑрӑш-
нӑ. Ҫав вӑхӑтрах библиографи кӑтартмӑшӗ-
сем, тӗрлӗ ҫулсен кӗнеке летопиҫӗсем хат-
ӗрлеме те пултарнӑ. Ҫырас ӗҫ те ҫак 
тапхӑртах вӑй илсе аталаннӑ. 

Хветӗр Уяр хӑйӗн чи малтанхи калавӗсене 
"Хв. Уй-хир" псевдонимпа пичетленӗ. Ку 
ӑнсӑртран пулман. Пӗчӗкрен уй-хир ӗҫӗсемпе 
туслӑ хресчен ачи хӑйне ӗҫ халӑх ывӑлӗ пек 
туйнӑ. Ҫырмашкӑн та вал халӑхшӑн ҫывӑх та 
ӑнланмалла жанртан - сатирӑран - пуҫланӑ. 
Унӑн пирвайхи кулӑшла калавӗсем "Майне 
пӗлмесӗр", "Суккӑрсем валли", "Силос тӑва-
кансем", "Ҫӑл" пурнӑҫӑн питӗ кирлӗ ыйтӑвӗ-
сене хускатнӑ. 

Ҫыравҫӑн кулӑш ӑсталӑхӗ 1930-1940 ҫулсен-
че хӑвӑрт аталаннӑ. Сатирик сивлек геройсене 
мӑшкӑл ҫатми ҫинче хӗртнӗ, вӗсен сӑн-сӑпатне 
ӗненӳллӗ, пурнӑҫа ҫывӑх кӑтартнӑ. Хӑйӗн "Ҫӑл", 
"Отчет", "Сехре Ҫимунӗ" калавӗсенче кӑмӑл-
сипет енчен сӗмсӗр ҫынсене питлени яр уҫҫӑн 
курӑнса тӑрать. Ҫивӗччӗн тӑрӑхласа кулнӑ вӑл 
колхоз ӗҫӗнче суя чир тупса кахалланса 
ҫӳрекенсенчен /"Пӗри те юлман"/, хут 
пӗлмесӗр тӗн серепине лекнӗ хӗрарӑмсен-

колхозниксен тылри пурнӑҫне, вӗсен паттӑр-
лӑхне, фронт валли парнесем пухса ӑсатнине 
сӑнласа панӑ. 

Чӑваш литературинче ял пурнӑҫӗ ҫинчен 
ҫырнӑ произведенисем сахалах мар ӗнтӗ, 
анчах Хветӗр Уярӑн калавӗсемпе очеркӗсене 
вуланӑ чухне ҫӗнӗ туйӑмсем, ҫӗнӗ шухӑшсем 
ҫуралаҫҫӗ, куҫ умне ытти ҫыравҫӑ произве-
денийӗсенче пулман ҫӗнӗ сӑнлӑ ҫынсем, чӗрӗ 
сӑнарсем тухса тӑраҫҫӗ. Акӑ "Мускав ҫулӗ 
ҫинче" очеркра Уяр вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи Кольцовка 
ялӗн кулленхи пурнӑҫне ӳкерсе панӑ. Кунта 
пурте - хуҫалӑх, культура, ҫынсен шухӑш-
кӑмӑлӗ - пуласлӑха, ҫӗннине ҫул уҫать. Проза 
ӑстин очеркӗсене А.Артемьев ҫыравҫӑ ҫапла 
хакланӑ: "Очерксене лирикӑллӑ туйӑм ӑшӑ-
тать, кашнинчех ҫемҫе юмор сисӗнет. Герой-
сем уҫӑмлӑ курӑнаҫҫӗ, вӗсен калаҫӑвӗ-
шухӑшӗ кашнин хӑйне евӗрлӗ" /"Ялав", 1951. 
6 №. 29-31 С/ . 

Уярӑн повеҫсем те нумай. Уйрӑмах "Виҫӗ 
кун, виҫӗ каҫ", "Хурапа шурӑ", "Аҫта эсӗ, 
тинӗс?" повеҫсене асӑнса хӑварас килет. 
Вӗсенче вӑл кил-йышри тата юратури тасалӑх 
пирки ҫырса кӑтартнӑ. 

Хветӗр Уяр пӗр вӑхӑт Кӗнеке палатинче 
ӗҫленӗ терӗмӗр ӗнтӗ. Тӗлӗнмелле пуян 
кӗнеке, хаҫат-журнал тӗнчинче пулнӑ май вал 
халӑхӑмӑр историйӗпе кӑсӑкланма тытӑннӑ. 
Ҫавӑн чухне ҫуралнӑ та ӗнтӗ унӑн пуҫӗнче 
Шурча вӑрҫи /чӑваш хресченӗсен пӑлхавӗ/ 
ҫинчен роман ҫырас шухӑш. 1952 ҫулта 
"Шурча таврашӗнче" романӑн пӗрремӗш кӗне-
ки пичетленсе тухнӑ. Ку - ҫыравҫӑн чи пысӑк 

ӗҫӗ. Ана вӑл юсаса, ҫӗнӗ сыпӑксем хушса 
"Таната" ятпа 1964, 1974 ҫулсенче тепӗр хут 
кӑларнӑ. Романра автор 1842 ҫулта Атӑл 
тӑрӑхӗнчи Шурча ялӗ таврашӗнче кӗрленӗ 
пысӑк пӑлхава ҫутатса панӑ. "Таната" - хӑйне 
евӗрлӗ историлле роман. Чӑваш вулаканӗсем 
ҫеҫ мар, вырӑссем те ӑна ӑшшӑн йышӑннӑ. 

Вырӑс писателе Е.Федоров Уяр 
^ ӗҫне пысӑка хурса ҫапла хакланӑ: 

"Сӑмахӗсем ун тӗрӗс, сӗтеклӗ те 
илемлӗ. Сӑмах йӗрки шӑнӑрлӑ, 
пиҫӗмлӗ те тулли шухӑшлӑ. Ро-
манри ӳкерчӗксем ҫемҫе сӑрӑпа 
ҫуталса тӑраҫҫӗ. Сӑмах хывӑхӗ, 
ҫӳп-ҫапӗ ҫук. "Таната" роман туй-
ӑм тарӑнлӑхӗпе тата ӑсталӑх вӑй-
ӗпе пирӗн хальхи литературӑри чи 
лайӑх произведенисен шуше кӗме 
тивӗҫ" /"Коммунизм ялавӗ, 1961, 
пуш, 16/. 

'Таната" тарах Хв.Агиверпе А.Ва
сильев ҫыравҫӑсем "Шурча тавра-

шӗнче" ятлӑ драма та ҫырнӑ. Лна ҫамрӑксен 
театре сцена ҫинче ӑнӑҫлӑ лартса пачӗ. 

Ҫыравҫӑн юлашки пысӑк ӗҫӗ "Чӑвашсем 
вырӑс литературинче тата публицистикинче" 
ятлӑ кӗнеке. Вӑл икӗ томпа хӑй вилсен 
вырӑсла ҫапӑнса тухрӗ. Унӑн пӗрремӗш 
кӑларӑмне Уяр Иван Мучи ҫыравҫӑпа 1946 
ҫулта пичетлесе кӑларнӑ пулнӑ. Иккӗмӗш 
кӑларӑмне кун ҫути парас тесе автор 50 ҫул 
ытла ӗҫленӗ. Кӗнекене вырӑс ҫыравҫисем, 
ӑсчахӗсем чӑвашсем ҫинчен калакан паха 
материалсене кӗртнӗ. Шел те, проза ӑсти ҫак 
куна кураймарӗ. Анчах та унӑн хаклӑ ӗҫӗ -
чӑваш халӑхӗшӗн калама ҫук пысӑк парне. 

Хветӗр Уяр - чӑн-чӑн сӑмах ӑсти. Вӑл 30 
ытла кӗнеке пичетлесе кӑларнӑ. Унӑн произ-
веденийӗсене вырӑсла, венгрла, тутарла, 
ҫармӑсла, осетинла тата ытти чӗлхене куҫар-
нӑ. Хӑй те ытти халӑх ҫыравҫисен произве-
денийӗсене куҫарас ӗҫре сахал мар вӑй хунӑ. 
А.П.Чеховӑн, Д.Бедныйӑн, Е.Федоровӑн тата 
ытти писателен калавӗсене чӑвашла нумай 
куҫарнӑ. 

Федор Ермиловича литература ҫитӗнӗвӗ-
семшӗн РСФСР Аслӑ Совет Президиумӗн, 
КПСС обкомӗн, Чӑваш АССР Министрсен 
Совечӗн Хисеп грамотисемпе, "Чӑваш АССР 
культурӑн тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ", "Чӑваш 
АССР халӑх писателе" ятсемпе чысланӑ. 

Проза ӑстин ӗҫӗсем, унӑн пултарулӑхӗпе 
ӗҫ-хӗлӗ ҫинчен ҫырнӑ материалсем Чӑваш 
патшалӑх пичет архивӗнче /Кӗнеке палатин
че/ тирпейлӗ упранаҫҫӗ. 

Е.АРЛАНОВА, 
Пичет архивен тӗп специалисчӗ. 


