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«Чӑваш поэзийӗн 

ҫутӑ ҫӑлтӑрӗ»   
Чӑваш литературин никӗсне хываканӗ, 

поэчӗ, драматургӗ, фольклорисчӗ К.В. 

Иванов 130 ҫул тултарнӑ май. 



К.В.Иванов – тĕлĕнмелле ǎста сǎвǎç, чǎваш поэзийĕн 

классикĕ, тĕнчипе паллǎ «Нарспи» поэма авторĕ.  

К.В.Иванов Пушкǎрт Республикин Пелепей районне 

кĕрекен Слакпуç ялĕнче 1890-мĕш çулхи çу уйǎхĕн 27-

мĕшĕнче (кивĕ стильпе – 15-мĕшĕнче) çуралнǎ. Унǎн 

ашшĕ – ĕçчен те пуян хресчен Ваçинкка, Микулай 

Çимунччǎ тиек ывǎлĕ – кǎра кǎмǎллǎ çивĕч ǎслǎ çын, 

писарь пулнǎ. Вǎл вырǎсла, тутарла, пушкǎртла аван 

пĕлнĕ. Хаçат-журнал çырǎнса илнĕ, çĕр ĕç никĕсне 

тĕпченĕ, хǎш çул тырǎ мĕнле пулассине чухласа тǎни-

пе яла тĕлĕнтернĕ. Ваçинкка ачи-пǎчине вĕрентесшĕн 

пулнǎ. Пĕчĕккĕ чухне Кĕçтук кукамǎш патĕнче чылай 

пурǎннǎ. 1898 çулта 8 çула çитсен Кĕçтука ялти 

пуçламǎш шкула янǎ. Тепĕр 3 çултан ǎна ашшĕн йǎмǎкĕ Евгения 

Николаевна Иванова Кекен ялне хǎй патне куçарнǎ, вĕрентнĕ.  

 1902-мĕш çулхине Чĕмпĕрти чǎваш шкулне илсе кайнǎ. Анчах 

вǎл çул никама та вĕренме илмен (2 çулта пĕрре йышǎннǎ). Вара 

Кĕçтука Пелепейри хула училищине вырнаçтарнǎ. 1903-мĕш 

çулхине Пелепейри шкула пǎрахса кĕркунне Чĕмпĕрти чǎваш 

шкулне вĕренме кĕнĕ. Малашне унǎн кун-çулĕ, пĕтĕмĕшле илсен, 

Чĕмпĕрте иртнĕ. Тǎрǎшуллǎ та ǎнкаруллǎ Кĕçтук питĕ тǎрǎшса 

вĕреннĕ; вырǎс литературин классикĕсене (Пушкина, Лермонтова, 

Кольцова, Некрасова, Тургенева, Толстоя т. ыт. те ) юратса 

вуланǎ. Вырǎс классикĕсен сǎвви-юррисемпе, калав-повеçĕсемпе, 

чǎваш писателĕсен ал çырǎвĕсемпе паллашни Ивановǎн кǎмǎлне 

çĕклентерсе янǎ; чǎваш чĕлхин пуянлǎхне, хǎйĕн пултарулǎхĕн 

вǎйне тарǎнрах туйса илме пулǎшнǎ. Çав вǎхǎтрах вǎл шкул ма-

стерскойĕнчен тухма пĕлмен. Унǎн йывǎçран темĕн те пĕр касса 

кǎларасси килнĕ, сǎрсемпе ÿкерме юратнǎ. Йывǎçранах пичетле-

мелли машинка та тунǎ. Сĕтел-пукан е çÿлĕк майласси уншǎн алǎ 

вǎййи çеç пулнǎ. Спектакльсем валли декорацисем сǎрланǎ, 

çынсен сǎнне ÿкернĕ. Чǎвашсен мĕлке ÿнерне те вǎлах пуçарса 

янǎ. 

 1905 – 1907 çулсенче Раççейре пĕрремĕш вырǎс пǎлхавǎрĕ пул-

са иртет. Чĕмпĕрти чǎваш шкулĕнче те пǎлханаççĕ. Пǎлханакан 

чǎваш çамрǎкĕсем вĕренÿ программине анлǎлатма, вырǎс мар  
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К. Иванов ячӗпе укҫа, марка кӑла-

ранӑ. Ӑна хисеплесе Шупашкарта 

палӑк лартнӑ, урам, библиотека, му-

зей, театр ятне панӑ. 

             Слакпуҫ ирӗклӗхӗ      К. Иванов ҫуралнӑ ҫурт 

         К.В. Ивановӑн Тӑван ҫӗршывӗ 

Таса, сывӑ 

ҫӑлкуҫсем 

халǎх ачисене аслǎ шкулсене кĕмешкĕн ирĕк пама, вĕренекенсене 

хǎйсен пĕлĕвне ÿстерме кирлĕ кĕнекесене ирĕклĕн вулама, театр-

сене çÿреме чармалла мар тесе, чǎваш ачисенчен кулакан Кочуров 

текен учительне кǎларса яма ыйтнǎ. Çакǎ К.В. Иванова та хавха-

лантарнǎ. Вǎл «Марсельеза» юрра чǎвашла куçарать. Ертсе пыра-

кансем каярахпа паллǎ поэт пулнǎ Тайǎр Тимки, чǎваш облаçне 

туса хурсан ертсе пыракансем хушшинче паллǎ çын пулса тǎнǎ 

Даниил Эльменпа Тимофей Кривов, Михаил Акимов çыравçǎ 

пулнǎ.  

     1907 çулхи пуш уйǎхĕн 5-мĕшĕнче Чĕмпĕрти Чǎваш шкулĕн-

че вĕренекенсем политикǎлла митингсем туса ирттернĕ. Пуш 

уйǎхĕн 7-мĕшĕнче вара митинга хутшǎннǎ 37 вĕренекене шкултан 

«урǎх ниçта та вĕренме юрамасть» текен хут тыттарса кǎларса янǎ.  

     К.В. Иванов вара тǎван ялне таврǎнать, хресчен ĕçне кÿленет, 

май килнĕ самантсенче халǎх сǎмахлǎ — хĕн тĕслĕхĕсене пухать. 

     Константин Васильевичǎн литературǎри таланчĕ шǎпах пĕр-

ремĕш революци тапхǎрĕнче йĕркеленме тытǎнать, вǎй илсе пы-

рать. К.В. Иванов – аслǎ та вǎйлǎ талант. Çамрǎк кайǎк вĕçме 

вĕреннĕ пек вǎл хǎйĕн тапса тǎракан пултару вǎйне виçме Коль-

цовпа Некрасовǎн, Огарёвпа Майковǎн хǎш-пĕр сǎввисене тата 

Лермонтовǎн «Иван ĕмпÿпе çамрǎк сыхлавçǎ тата сатур Калашник 

хуçа çинчен хунǎ юрǎ» поэмǎна тата 7 сǎввине куçарнǎ. Акǎ вǎл 

куçарнǎ  «Сǎпка юрри» : 

Сǎпка юрри. 

   Çывǎр, ачам, çывǎрах! 

 Ыйху тутлǎ пултǎрах! 

 Сана пǎхма илтĕм эп! 

       Ăмǎрт кайǎк, çил, хĕвел. 

   Ăмǎрт вĕçрĕ килелле, 

Хĕвел анчĕ ту айне. 

Виçĕ каçран çилĕ те  

Вĕçрĕ амǎшĕ патне. 

    Çилтен ыйтать амǎшĕ: 

- Ăçта эсĕ пултǎн-ши? 

        Çǎлтǎрсемпе вǎрçрǎн-и? 

 Е хумсене çапрǎн-и? 



И.Я. Яковлев хǎйĕн пултаруллǎ вĕренекенĕсене яланах асра 

тытса тǎнǎ, вĕсене вǎл хǎй шкулне каялла чĕнсе 

илсе куçару ĕçне явǎçтарнǎ. К.В. Иванов вара 

чǎвашла вĕренÿ кĕнекисене редакцилет, коррек-

турине вулать, калавсемпе юмахсем куçарать. 

Укерчĕксем тǎвать. Унсǎр пуçне хǎй те çырать. 

Пĕр туххǎмра тенĕ пек «Ватǎ вǎрман 

шухǎшĕ», «Кĕркунне», «Килсе çитрĕ кĕркунне» 

сǎвǎсем çырса хурать. «Икĕ хĕр», «Тимĕр тылǎ», 

«Тǎлǎх арǎм» сǎвǎлла юмах-халапне якатать. 

И.Я. Яковлев хистенипе «Нарспи» поэмǎна 

улǎштарать.  

 К.В. Иванов хайлавĕсем пĕрремĕш хут 1908 çулта «Чǎваш ха-

лапĕсем» кĕнекере пичетленсе тухаççĕ. «Нарспи» поэма вулакан-

сене каçǎхтарсах ярать. 

 Петĕр Хусанкай: «Пире паллǎ хайлавĕсене К.В. Иванов 1906-

1908 çулсенче, çулталǎк çурǎ – икĕ çул хушшинче, хǎй 17-18 çулта 

чухне çырнǎ. Ку пире йǎлтах тĕлĕнтерсе ярать. 3 пин йĕрке сǎвǎра 

ĕлĕкхи чǎваш пурнǎçĕн пĕтĕм энциклопедийĕ курǎнать…», - тенĕ. 

 «Нарспи» поэма пичетленнĕ хыççǎн поэт 7 çул пурǎнать. Кала-

ма çук йывǎр шухǎш, шырав, асап çулĕсем вĕсем. Тен, çав 

çулсенче вǎл вилĕмсĕр юрǎсем шǎратнǎ, анчах вĕсем халǎх умне 

тухаймасǎрах пĕтнĕ. Аппǎшĕ аса илнĕ тǎрǎх, сǎвǎç ал çырǎвĕн ар-

чине ашшĕ килĕнчен граждан вǎрçи вǎхǎтĕнче пĕр шурǎ офицер 

илсе тухса кайнǎ, çухатнǎ. 

 1909 çулхи çуркунне 19-ти сǎвǎç халǎх учителĕн ятне илме 

экстерн йĕркипе экзамен тытать. Чĕмпĕрти арçын ачасен пĕр-

ремĕш гимназийĕ хут парсанах вǎл хуларан тухса каять. Анчах ĕç 

вырǎнĕ тупаймасть. Вара Шупашкар уесĕнчи Иккасси шкулĕнчен 

кǎларса янǎ Н.Ф. Беляев пǎлхавçǎпа пĕрле Сызрань уесĕнчи Ко-

птёвка станцийĕ таврашĕнче çĕр виçсе çу каçать.  

Чĕмпĕрти чǎваш шкулĕпе унти кĕнеке кǎларас ĕç çине тапǎнни 

поэт шухǎш-ĕмĕчĕсене татать. 1910 çулхи юпа уйǎхĕнче И.Я. Яко-

влев К.В. Иванова Чĕмпĕре килме чĕнсе ярать. Вǎл поэта хĕрсен 2 

класлǎ училищине тирпейлĕ çырупа ÿкерÿ вĕрентÿçине вырнаçта-

рать. Вǎл Ф. Павлов драматургпа, композиторпа «Нарспи» поэма 

тǎрǎх чǎваш оперине йĕркелеме шухǎшлать.       

     Сǎвǎçǎн 1911-13 çулсенчи литература ĕçĕ Иван Трофимов 

кǎларнǎ букварьсене кĕртме кĕске калавсем куçарнинче, ǎна 

ÿкерчĕксемпе илемлетнинче тата Пётр Пазухина, чǎваш юррисене 

пухса кĕнеке кǎларакана,  чǎваш халǎх сǎмахлǎхĕн тĕслĕхĕсене 

кĕнеке туса кǎларма пулǎшнинче çеç палǎрать. Пĕрремĕш вырǎс 

пǎлхавǎрĕ хыççǎн пуçланнǎ хура реакци çулĕсем сǎвǎçа чĕмсĕр-

летсе лартнǎ. Талант пǎхǎнман, малалла аталанма май шыранǎ. 

К.В. Иванов сǎрǎсемпе ÿкерме тытǎнать. Питĕрти Илемĕш акаде-

мине кĕмелли экзаменсене хатĕрленет. 1913 çулта Чĕмпĕрти 

чǎваш шкулĕнче вĕренекенсем «Иван Сусанин» оперǎна сцена 

çине кǎлараççĕ. Константин Васильевич ǎна валли паха декораци-

сем ǎсталать. Вǎл канǎçа пĕлмесĕр ĕçлет. Анчах йĕкĕте синкерĕ 

сыхласах тǎрать: ǎстаçǎ ÿпкепе, вар-хырǎм чирĕпе аптǎраса ÿкет. 

Унǎн çамрǎк пуçĕ çине сирсе сирĕлеймен хурлǎх анать. Шǎпа кар-

тинчен иртме çуккине туйса 1914 çулхине çулла вǎл М.Ю. Лер-

монтов вил тǎпри çине пуç тайма Тархана кайса килет. Вара хура 

кĕркунне 3-мĕш хут Слакпуçне таврǎнать. 

Хальхинче вǎл тǎван ялĕнче ĕмĕрлĕхех юлать.  

1915 çулхи пуш уйǎхĕн 26 (13)-мĕшĕнче 

сǎвǎç чĕри тапма чарǎнать.  Çапла вǎхǎтсǎр 

сÿнет чǎваш поэзийĕн 

çǎлтǎрĕ. Вǎл хǎварнǎ çутǎ 

вара пирĕн пата нумай теçетке çул иртсен те 

йǎлтǎртатаса килме пǎрахмĕ.  

Поэтǎн тǎван çĕрĕ çинче, Слакпуçĕнче, Кон-

стантин Васильевич çуралнǎран 50 çул çитнĕ 

май ǎна халалласа музей уçнǎ. Кунта музей комплексĕ вырнаçнǎ, 

асǎну паркĕ, поэтǎн вилтǎпри çинчи палǎк тата халǎх ǎсталǎхĕн 

произведенийĕсемпе кил-çуртри хатĕрĕсем упранакан икĕ çурт . 

Константин Васильевич Иванов – чǎваш халǎхĕн мǎнаҫлǎхĕпе 

мухтавĕ, ҫĕнĕ ҫыруллǎ сǎмахлǎха пуҫараканĕ. Хайлавĕсен тĕшши-

пе килĕшуллĕн К.В. Иванова пурте кǎмǎллǎ чǎваш сӑмахлǎхĕн 

классикĕ тетпĕр. Поэтǎн вилĕмсĕрлĕхĕ çакǎнта та курǎнать. К. 

Иванов произведенийĕсен конфликчĕ яланах çивĕч. Паянхи кун 

та вǎл хускатнǎ проблемǎсем актуаллǎхне ҫухатман.  


