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Пурнăç çаврăмĕсем 
Андрей Петтокки Муркаш районĕнчи Ахмане 
ялĕнче 1905 çулхи юпа уйăхĕн 7-мĕшĕнче 
çуралнă. Ачаллах ашшěсěр тăрса юлнă.1913 çулта 
ялти чиркÿпе прихут шкулěнче вěренме пуçланă. 
1917 çулта шкултан вěренсе тухать. Ялта хресчен 
ěçěпе пурăнать. 1920 çулта Каршлăхри 2-мěш 
класлă шкулта вěренме пуçлать.Мăн Сěнтěрте 
вулавăша çÿренě. Унта никамран малтан 
комсомол ячейкине йěркеленě те хăех ертсе пыма 

пуçланă. 
1922 çулта,выçлăх вăхăтěнче, ăна Хусана парти шкулне 

вěренме янă. Кунта вăл икě çул вěреннě,татах икě çул 
Тутарстанри Чистай уесěнчи комсомол комитечěн секретарě 
пулса ěçленě, хăй вара Йěкěр вулăсěнчи организацие ертсе пынă. 

Сăвăсем çырма Андрей Петтоки шкулта вĕреннĕ чухне 
пуçланă. Тăван ялта та, Каршлăхпа Мăн Сĕнтĕрте те вăл ачасем 
кăларакан журналсене хутшăннă. Хусанта вĕренсе ĕçленĕ 
вăхăтра та илемлĕ литература ĕçне пăрахман. Литература 
историне Андрей Трофимович Петухов «Петтоки» хушаматпа 
кĕрсе юлнă. Ăна 1923 çулта Хусанта вĕреннĕ чухне  тупнă. 
Малтанхи пайĕ – хăйĕн, иккĕмĕш пайĕ – çармăссен паллă 
çыравçин Александр Токаревăн (1907 – 1970). Малтанласа 
иккĕшĕ, хăйсен нихçан арканми туслăхне палăртса, пĕр пекех алă 
пуснă. Вĕсем иккĕшĕ пĕр псевдонимпа очерксемпе фельетонсем 
пичетлеме тытăннă. 

1926 çулта Андрей Трофимович Чăваш Республикине 
таврăнать, парти ретне кĕрет. Каллех комсомол ĕçĕпе ĕçлеме 
тытăнать. 1927-1929 çулсенче Хĕрлĕ Çар ретĕнче тăрать. Вăл 
Петербургри чапа тухнă стрелковăй дивизире службăра тăрать, 
рота политрукĕ пулать. Армипе флотăн литература пĕрлешĕвĕн 
активлă членĕ пулнă.  

1929 çулта Андрей Трофимович пĕтĕм вăйне колхоз 
чăмăртама парать. Мăн Сĕнтĕр тăрăхĕнче пуринчен малтан 
колхоз йĕркелет ( ăна «Ленинпуть» («Ленинçул») ят парать. 
Колхоз фермине йĕркелет, ăна та хăех ертсе пырать. Районта 
колхозсоюз тăвать. Ăна та хăй ертсе пырать. 



1932 çулта А.Петтокки Шупашкара куçать. Унăн 
«Çирĕм иккĕ» поэми уйрăм кĕнекен пичетленсе 
тухать. Петтоки «Сунтал» журнал редакторĕ пулса 
тăрать. Ăна Чăваш писателĕсен союзне ертсе пыма 
суйлаççĕ, СССР писательсен союзĕн членне 
илеççĕ.  
1936 çулта А.Петтоки Мускаври кинематографи 

институчĕн сценари уйрăмне вĕренме кĕрет . 
Мускавра поэт К. Ивановăн «Нарспи» поэмине вырăсла 

куçарса хурать. Ку вăл-пысăк çитĕнÿ. «Нарспи» поэмăна 
Петтокирен малтан нимĕнле урăх чĕлхене те куçаракан пулман. 
Петтоки çак ĕçе никамран малтан хăй тĕллĕн тытăнса куçарнă. 

Шупашкара таврăнсан наукăпа  тĕпчев институчĕ çумĕнче 
библиотека заведующийĕнче ĕçлеме тытăнать. Ку 
вăхăтра Сталин репрессийĕ вăй илсех пырать. 1937 
çулхи чÿх уйăхĕн 27-мĕшĕнче «Красная Чувашия» 
хаçатра «Сборник вражеских стихов» статья 
пичетлесе кăлараççĕ. Кунта В.Долгов А.Петтокин 
«Вунă çул»(1936) кĕнекине тиркесе тăкнă.  Çапла 
Петтокине халăх тăшманĕ туса хураççĕ.  

А.Петтоки  Куйбышевра виçě çул краеведени 
музейěнче социализм строительстви уйрăмěнче наука 
сотрудникě пулса ěçленě. Социализмла халăх хуçалăх 
çитěнěвěсене активлăн пропогандăланă, хулари обществăллă 
политикăллă пурнăçпа таччăн çыхăннă. 1938 çулта кăна 
краеведени музейне вăтăр пилěк пин çын кěрсе курнă. Музей 
тěрлě юбилейсен ячěпе 10 выставка ирттернě. Куйбышеври  
писательсен пěрлешěвěнче литература консультанчě пулса ěçлет. 
Безымянка çывăхěнчи дачăра пурăннă чухне 33 сăвăллă 
«Голубые дали» ярăм çырать. 

1939 çулта Куйбышеври педининститутри истори 
факультетĕнче вĕренме пуçлать. Унта вĕренме кĕриччен 
хатĕрленÿ курсне çÿрет. Çакăнта паллашать те ĕнтĕ А.Петтоки 
хăйĕн пулас мăшăрĕпе ─ Галина Андреевнăпа.    

Нимĕç фашисчĕсем Тăван çĕрĕмĕре сĕмсĕррĕн çĕмĕрсе 
кĕрсенех Андрей Трофимович политрук институтри юлашки икĕ 
экзамена пĕр кунтах тытать те вăрçа тухса каять. Кĕçĕн 
командирсене хатĕрлекен ултă уйăхлăх курсра вĕренет.  

.  



Галина Андреевна хăйĕн 
Людмила ятлă хĕрĕпе. 

Андрей Петтоки кăнтăрта 
каннă чухне ( 1933 çул) 

А.Петтоки и чувашские писатели. 

Лейтенант званине илсе фронта лекет. 
Взвод командирĕ пулать. Фронтран янă 
çырăвĕсем сăвăç чунне, ăсне, шухăш-
кăмăлне ăнланма май параççĕ. Хăш-пĕр 
вырăнсене вуланă чухне чĕре пăчăртанса 
ыратать — мĕн тери пысăк ĕмĕтсем 
хараммăн татăлнă, мĕн чухлĕ паттăрлăх 

манăçа юлчĕ! çапăçăвкĕрес умĕн, ака уйăхĕн 17-мĕшĕнче, 
вăрманти йывăç тункати çине ларса çырнă çырăвĕ упранать 

Юлашки çапăçăва кĕрес умĕн, ака уйăхĕн 17-мĕшĕнче, 
вăрманти йывăç тункати çине ларса çырнă çырăвĕ упранать. «Ку 
çырăва вăрманта, приказ кĕтнĕ вăхăтра çыратăп. Ман тавра—ман 
боецсем. Пурте вĕсем çирĕп кăмăллă, нихăшĕн сăнарĕнче те 
хăрани-туни палăрмасть. Паçăрах артиллери кононади 
пуçланчĕ—ку ĕнтĕ  наступление кěрес умěнхи хатěрленÿ 
пырать… Çапăçура темěн те сиксе тухма пултарě, чěрě юласса 
шанатăп. Пулма пултарě—вěлерěç те. Çапăçăва çакна ăнланса, 
тăшмана çапса аркатмаллине пěлсе кěретпěр… Эпě киле 
таврăнатăпах!» 

Андрей Трофимович Петтоки 1942 çулхи апрелěн 18-
мěшěнче хăйěн взводне атакăна илсе кайнă чух паттăрсен 
вилěмěпе вилнě. Ăна Смоленск облаçěнчи Селище ялě 
çывăхěнче пытарнă. Çурхи ăшă кунсем çитсен унта саркайăксем 
юрлаççě, ешěл çулçă çепěççěн пăшăлтатать. Вилтăприне шкул 
ачисем тирпейлесе тăраççě. Унта Чăваш Республикинчен те 
çамрăк йěрлевçěсем пěрре кăна мар çитсе курчěç. 

Тăван ялĕнче, тăван кил умĕнче ăна  асăнса лартнă палăк 
патĕнче йăмрасем хурланса лараççĕ. 
Петтокисен тĕп килĕ вырăнĕнче халĕ Пётр 
Васильевич Козлов кил-йышĕ пурăнать. Пётр 
Васильевич хисеплĕ çын, хăй картинче хитре 
вырăна ятарлăн уйăрса, вăл Андрей Петтоки 
кĕтесне уçнă,Виталий Павлович Васильев 
бригадирпа палăк лартнă. 

 
 
 



Литература ĕçĕ 
Андрей Петтоки çырнисем нумай мар, сахал та мар. Хăй 

пурăннă чухне вăл «Çирĕм иккĕ» (1932), «Сăвăсемпе 
поэмăсем» (1936), 1937 çулта К.В.Ивановăн вырăсла куçарнă 
«Нарспине» Мускавра пысăк тиражпа (10 пин) кăларма 
пултарнă. 1964 çулта О.И.Оточинăпа М.И.Петрова пухнипе, 
Ю.И.Скворцов çыравçă тÿрлетнипе «Сăвăсемпе поэмăсем» 
кěнеки тухнă. Унăн сăввисем тулли кěвěллě, сулмаклă та уçăмлă. 
Вăл вăхăтра вěсем тата çěнěрех курăннă.  

Вěри чунлă Андрей Петтоки ял-хула тăрăх ывăнмасăр 
çÿренě. Вăхăт малта пыракансем пирки çырма ыйтнă. Петтоки 
çырнă. Калав та, тěрленчěк те хайланă. Тěрленчěкěсен ячěсемех 
тематикине уçса панă: «Чечекленет çěнелнě ял» (1935), Алексей 
Моисеев: «Хěрлě Сурăм» председателě (1935), «Халь вěсем авăн 
çапаççě» (1934), «Культкомбайн акара» (1933), «Хěвел ансан 

(1933)… Тěрленчěксенче - колхоз тунă вăхăт. Тăван тавра пирки 
çырнă «Ферма» очерк та питě паха произведени пулса тăнă.  

Писательсен правленине ертсе пынă çыравçă литература 
ыйтăвěсемпе те статьясем çырнă: «Илемлě литературăна масса 
хушшине сарас ěçре прорыв!» (1931), «Историлле решени 
хыççăн» (1932), «Пятнадцать лет чувашскому гостеатру и 
чувашской драматургии»(1933), «Пултарулăх перестройкин 
Пленумě» (1933)… 

А.Т. Петтоки пултарулахě нумай енлě. Вăл 1926 çулта 
Кěркури Майоровăн сăввисене тишкерсе «Сунтал» журналта 
статья пичетленě. 1937 çулта Анри Барбюс пирки каласа панă. 
1935 çулта çул тěрленчěкěсен ярăмне пичетленě: «Бригада 
чувашских писателей в Казахстане» «В стране степей и снежных 
гор…» 

А.Петтоки, кирек хăш çамрăк сăвăç пекех, малтанхи 
сăввисенче тăван кĕтесе, яла, çут çанталăка, улăх-çарана, 
тырпуллă уй-хире, шуçăмпа шăпчăка, юратăва хапăлланă. 1927-
1930 çулсенче çырнă сăввисем: «Кěмěл тополь», «Юрă», «Уй-
хир хěрне», «Пит те лайăх-çке», «Хěр патне», «Çичě çăлтăр» 
тата ыттисем чăваш лирикине кивелми пуянлатса тăраççě      

 

Çирěмри çутă кăмăл, яшлăхри чěрě вăй тапса тăрать 

Каршлăх çулě çинче çырнă «Çурхи çил» сăвăра. 

Çамрăк чухнех А.Т. Петтоки аслă А.С. Пушкин, 

М.Ю.Лермонтов, А.А.Блок, Генрих Гейне сăввисене куçарса 

аталаннă, Çеçпěл сăввисене вуласа хăпартланнă. Вичкěнěн 

сиснě вăл çěннине, хăйне пуянлатса çěклентерекен вăйсене. 

Пултарулăхě çулсерен хăпарса та хăпарса пынă. Чăваш поэ-

зийěн паллă хайлавě—А.Т. Петтокин «Çирěм иккě» поэми 

1931 çулта «Трактор» альманахăн 1-мěш кěнекинче тухнă. 

1932 çулта уйрăм кěнекен тухнă. Хавхалануллă вăр-вар Петто-

кие паттăрлăх романтики илěртсе тăнă. Çар ретěнче пулни ăна 

«Çирěм иккě» хавхине парнеленě.   Поэма историйě хăй 

хěсметре тăнă полк пурнăçěпе çыхăннă. Ку поэмăра граждан 

вăрçин ятсăр паттăрěсене мухтать, вěсен вилěм витěр килнě 

вилěмсěрлěхне чапа кăларать. Поэма  Чăваш лиро-эпикинче 

«Арçури», «Нарспи», «Варуççи» поэмăсен ретěнче тăрать. Вăл 

хăйěн вирхěнÿлěхĕпе, унччен янăраман шухăш-туйăмěпе паха. 

«Çирěм иккě» поэмăпа А.Т. Петтоки чăваш лиро-эпикин аслă 

хапхине хăюллăн уçнă. Вăл чăваш поэзийěн 20-мěш çулсенчи 

çÿллě пусăмě,пахалăхě, çěнěлěхě. Ун чухне хапăлласа 

йышăннă, халě те такăнмасăрах хавхаланса вулаççě. 

 

                           


