
 

Чӑваш тӗнчи тӗрӗллӗ 

Халӑхӑмӑрӑн ҫӗр пин тӗрри пирки калакан cӑмах ахальтен тухман-тӑр. 

Чӑваш хӗрӗ мӗн пӗчӗкрен тӗрӗ тӗрлесе ӑсталӑхне ӳстернӗ, ӳнер пултарулӑхне 

аталантарнӑ. Тӗррине кура ҫыннине хакланӑ. Тӗрлесси – хӗр-упраҫшӑн ал ӗҫ е 

йӑпанӑҫ ҫеҫ мар, ӑшри туйӑмсене палӑртмалли мел те. Ac тӑватӑр-и:  

Тӗррӗн пур-ҫке авалтан, 

Тахҫанхи, 

Ӑсти ҫеҫ ӑнланакан 

Хӑй чӗлхи... 

Мӗн калать тӗрӗпеле 

Натали? 

Чӑвашӑн ҫи-пуҫӗ тӗрӗллӗ, савӑт-сапи ерешлӗ пулнӑ. Ҫавӑнпа-ши вӑл 

пӗтӗм тӗнчене тӗрӗллӗ курнӑ. Пит ҫине те ун «хура тут» е «чӗкеҫ шатри» ҫеҫ 

мар, кук тӗрри, куккук тӗрри, чӗкеҫ тӗрри тухнӑ, пит ҫинчех тепӗр чух кулӑ 

тӗрри вылянӑ. 

Тӗрӗ – пирӗн пурнӑҫ. Пирӗн пурнӑҫ – тӗрӗ. Эпир ӗмӗр тӑршшӗпех хамӑр 

тӗрре тӗрлетпӗр. Кашнин – хӑйне кура: пӗрин – ҫыпӑҫуллӑ та ӗлккен, теприн 

– капашсӑр та элес-мелес. Тӗрӗ виҫи те пирӗн тӗрлӗрен... Петӗр Хусанкай 

хӑйӗн пурнӑҫ тӗррине ҫапла курнӑ: 

Умра тӗрленчӗ кунӑм-ҫулӑм, 

Тӗрри ула-чӑла, чӑпар. 

Сӑмах ӑстисен хайлавӗсене вулатӑн та чӑваш тӗнчи мӗн тери эрешлӗ 

пулнине тата туллинрех куратӑн. Cap хӗвел ҫут тӗрӗ тӗрлеме пултарнине кам 

кӑна сӑнаман пуль: Ивник, Тукташ, Уйӑп Мишши, Шавли... Хӗвелӗн чӑвашла 

ӑсталӑхне Кӗҫтенттин Иванов пуринчен те маларах палӑртнӑ: 

Ҫырма юхать кӗрлесе 

Аслӑ ялӑн ҫумӗпе. 

Хӗвел тӗрӗ тӗрлесе 

Вылять унӑн шывӗпе. 

Сар хӗвел ҫеҫ мар, асамат кӗперӗ те, ӑшӑ ҫил те, хӗл сивви те – чӑваш 

шучӗпе – тӗрре маҫтӑр: 

Карчӗ асамат кӗперӗ 

Ҫичӗ тӗслӗ тӗррине... /Г.Юмарт/ 

«Шурӑ хӑйӑр ҫинче шыв темле эрешлӗ тӗрӗсем тӗрлет» /К.Турхан/ 

Хӗл сивви тӗрленӗ тӗрӗ 

Чӳрече ҫинче ҫиҫет... /Г.Чаржов/  

Халӑх сӑмахлӑхӗнче те тӗрӗ сӑнарӗ кӑвак хупи пек уҫӑлса илет. 

«Сурпанне кура –тӗрри» текен каларӑш, «Ҫинҫе пилӗк сарӑ хӗр тӗттӗм ҫӗрте 



тӗрӗ тӑвать» тупмалли юмах аса килет. Йышпа пухӑнать те йӑхташ – тарӑн 

шухӑшлӑ та ансат юррине тӑсса ярать: 

Илемлӗ чӑваш тӗрри – 

Тӗрлеме пӗлсен кӑна... 

Эсир асӑрханӑ-и – килӗшӳлӗхпе илӗртекен, чуна тыткӑнлакан япалана 

чӑваш ҫынни тӗрӗпе танлаштарать: 

«Эсӗ, тӑван чӗлхе, чӑваш тӗрри пек паха та асамлӑ та ытарлӑ». 

/А.Артемьев/ 

«Анӑҫри улӑх – чӑваш хӗрӗсен тӗрри пек – хӗрлӗпе те тӗксӗм кӑвакпа 

ҫиҫсе выртатчӗ»./А.Талвир/ 

Ҫакӑ ахальтен мар. Чӑвашӑн тӗрӗ ӑсталӑхӗ темиҫе ҫӗр ҫуллӑх витӗр 

тухнӑ, ламран лама аталанса пырса урӑм-сурӑмлӑ XX ӗмӗре кӗнӗ. Пӗр тапхӑр 

тӗнче пӑтраннӑ, пӑлхавӑр ҫӗкленнӗ, самана улшӑннӑ – чӑвашӑн ӑрӑмлӑ тӗрри 

те «кивӗ тӗнче юлашки» пулса юлма пултарнӑ. Ҫапах та пурнӑҫ-пӑрнӑҫ екки 

урӑхла килнӗ: тӗрӗ ӑсталӑхӗ хӑрушӑ выҫлӑхран хӑтӑлма, ҫӗнӗ пурнӑҫа 

ӳсӗнтерме кирлӗ пулса тухнӑ. Ӗмӗрхи асамлӑ эрешсем ҫи-пуҫ ҫинчен кил-

тӗрӗш пусми ҫине куҫнӑ. Ятарласа йӗркеленӗ артельсем тӗрӗллӗ ейме, сӗлкӗ, 

ҫивитти, карӑ, чаршав, минтер пичӗ кӑларма пуҫланӑ. Вӗсем сутлӑх тавар 

пулса ют патшалӑхсене пинӗ-пинӗпе ӑсаннӑ – тыр-пул, апат-ҫимӗҫ, техника 

хатӗрӗ пулса каялла таврӑннӑ... 

Н.В.Никольский фондӗнче упранакан ал ҫырусен хушшинче халӑх 

сӑмахлӑхӗн пӗр тӗслӗхӗ вырӑн тупнӑ /329 т., 390 с./, унта ҫакӑн пек йӗркесем 

пур: 

Пир-авӑра тӑвакан, 

Тӗрӗ-ҫӗвӗ пӗлекен 

Кӗтерине ҫитес хӗр 

Пирӗн ялта пулман та. 

Кӗтерин пек тӗрӗ-ҫӗвӗ ӑсти ялта ҫеҫ мар, ҫӗршывра та, тӗнчере те 

пулман-тӑр. Кӑна эпир Екатерина Иосифовна Ефремова пирки калатпӑр. 

Вышкайсӑр пултаруллӑ та тӗлӗнмелле ӑста ҫак хӗрарӑм чӑваш тӗррине ҫӗнӗ 

пурнӑҫ парнеленӗ, ӑна тӗнче умне мӗн пур илемӗпе кӑларнӑ. Чӑваш тӗррин 

селӗмлӗ ӗлккенлӗхӗпе алчӑрса кайнӑ тӗнче пирӗн тӗрӗ-эреше «Авалхи Египет 

пирамиди пек кӗтрет» тенӗ, вӗсене Чӗрӗлӳ тапхӑрӗнчи ӳнер ӑстисен 

картинисемпе, Вавилонти Семирамида пахчисемпе танлаштарнӑ. 

Тӗрӗ тумалли меслет-ӑслайпа ҫӗвӗ мелӗ нихӑш халӑхӑн та чӑвашӑнни пек 

пуян пулман: ҫӗвӗ тӗсӗсен йышӗ – вӑтӑра яхӑн, тӗс сӗмӗсем – тата ытларах. 

Екатерина Иосифовна халӑх еткерне куллен-кун тишкернӗ, ватӑ тӗрӗсене 

самана ыйтнӑ пек ҫӗнетнӗ, эрешсене капашлӑ уҫӑмлӑх кӗртнӗ. 



Акӑ ют ҫӗршыври курав тӗлне хатӗрленӗ пысӑк чаршав: йӗппе-ҫиппе 

тӗрленӗ тӗрӗ тавра хӗрлӗ-симӗс хӑю ҫаврӑнать. Ҫакӑ хӑнӑхнӑ эреше уҫӑлтарса 

ярать, вӑл чылай пуянрах курӑнать. Сумлӑ ҫав чаршав ҫине куҫ илмесӗр 

пӑхатӑн – ӳнерҫӗн композици тӑвас пултарулӑхӗшӗн савӑнса тӗлӗнетӗн. 

Алексей Аттилӑн тахҫан илтнӗ йӗркисем ӑша сӑрхӑнса кӗреҫҫӗ: «Ирӗкленетӗп 

эп те чӗлтӗр илемпе...» 

Екатерина Ефремова пултарулӑхӗ тӗрлӗ енлӗ пулнӑ. Иртнӗ ӗмӗрӗн 40-

мӗш ҫулӗсенче вӑл Мускавра йӑлари капӑрлӑх ӳнерӗн институтӗнче, илемлӗ 

керамика уйрӑмӗнче вӗреннӗ. 

1948 ҫулта «Чӑвашсен квас савӑт-сапи» /«Чувашский квасник»/ диплом 

ӗҫӗшӗн чи лайӑх паллӑна тата премие тивӗҫнӗ. Пирӗн ентешӗмӗр хӑйӗн 

пултарулӑхӗпе чаплӑ ӳнерҫӗсене – диплом проекчӗн ертӳҫине В.А. 

Фаворские тата патшалӑх комиссийӗн председательне П.П. Кончаловские 

/сӑмах май, Никита Михалков режиссерӑн кукашшӗне/ – тӗлӗнтерме 

пултарнӑ. Екатерина Иосифовнӑна вӗсем Мускаврах юлма сӗннӗ. Чӑваш 

ӑрӑмҫи вара тӑван Шупашкара, хӑй юратнӑ тӗрӗ ҫӗршывне таврӑннӑ... 

«Е.И.Ефремова пурри чӑвашсемшӗн пысӑк телей» – ку сӑмаха 

республика ертӳҫи пулнӑ С.М. Ислюков каланӑ. Чӑваш халӑх поэчӗ Петӗр 

Хусанкай Екатерина Иосифовнӑна ҫакӑн пек чысланӑ: 

Салам та мухтав сана, 

Илемлӗ чунлӑ Кӗтерин! 

Тӗррӳ юлать, чунун тӗрри, 

Ытти тусан кӑна. 

Кунтан тивӗҫлӗрех хаклав тупайрас та ҫук. Екатерина Иосифовна ячӗ 

пирӗн культура историйӗнче Николай Ашмаринпа Николай Никольский, 

Константин Ивановпа Петӗр Хусанкай, Федор Павловпа Иоаким Максимов-

Кошкинский, Моисей Спиридоновпа Анатолий Миттов пек ҫуталса тӑрать. 

Шел, унӑн пархатарлӑ ӗҫне, ҫӑл куҫ таппи пек пултарулӑхне тивӗҫлипе 

хакласа ҫитереймен-ха: тӗпчемелле те тӗпчемелле ӑна пирӗн, халӑха каласа 

памалла, ҫамрӑксемшӗн ырӑ тӗслӗх тумалла. Екатерина Ефремовӑна 

халалланӑ сумлӑ монографи, эрешлӗ альбом, илемлӗ повеҫ пулӗ-ши? «Паха 

тӗрӗн» чаплӑ ячӗ-сумӗ таврӑнӗ-ши? Йывӑр туйӑмсене сирекенӗ, чун-чӗрере 

шанчӑк вӑратаканӗ, тимсӗрлӗхпе сӳрӗклӗх пӑрне ватаканӗ – «Тӗрӗ ӑсти 

Екатерина Ефремова» ятлӑ хулӑнах мар кӗнеке. Унӑн авторӗ – Чӑваш 

Республикин культурӑн тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ, пичет ветеранӗ Валентина 

Алексеевна Минеева. Ҫӗнӗ кӗнеке Чӑваш патшалӑх гуманитари ӑслӑлӑхӗсен 

институчӗн типографийӗнче кун курчӗ. Вӑл нумай сийлӗ хайлав: аса илӳ те, 

тӗпчев те, ҫырусен тишкерӗвӗ те пур. Автор тата унӑн геройӗ Екатерина 

Ефремова чылай ҫул туслӑ пулнӑ, чуна уҫса сахал мар калаҫнӑ, пӗр-пӗрне 



хавхалантарма тӑрӑшнӑ. Валентина Алексеевна хӑй те – ал ӗҫ ӑсти, тӗрлӗ 

шайри куравсен ҫӗнтерӳҫи, «Чӑвашсен эрешлӗ пир-аварӗ /Чувашское узорное 

ткачество/» кӗнеке-альбомӑн тата «Ӗмӗрӗн кӗске сыпӑкӗсем» асаилӳ кӗнекин 

авторӗ. В.А. Минеевӑн ҫӗнӗ ӗҫӗ – тӑван культурӑна юратакан кашни 

вулаканшӑн ытарми парне. 

Алексей Трофимов, ӳнер пӗлӗвӗн докторӗ. 

Геннадий Дегтяров, филологи ӑслӑлӑхӗсен кандидачӗ. 

 


