


чӑваш халӑхӗн мӑнаҫлӑхӗпе 

мухтавӗ, ҫӗнӗ ҫыруллӑ сӑмахлӑха 

пуҫараканӗ, хура халӑха ҫутта 

туртаканӗ. Ӑна пурте пӗр 

камӑллӑн чӑваш сӑмахлӑхӗн 

классикӗ тесе хисеплетпӗр. 
 



Мать поэта  

Евдокия Васильевна 

Отец поэта 

 Василий Николаевич 

Константин Васильевич Иванов Пушкӑртстанти Пелепей районӗнче, 

Слакпуҫ ялӗнче 1890 ҫулхи ҫу уйӑхӗн 27-мӗшӗнче ҫуралнӑ.  Василий 

Николаевичпа Евдокия Васильевна Ивановсем хӑйсен ывӑлне вӗрентме 

тӑрашнӑ, Константина 8 ҫултах ялти пуҫламӑш шкула  янӑ. Унта виҫӗ ҫул пӗлӳ 

пухнӑ хыҫҫӑн Пелепейри хула училищинче вӗренет. 



         

Тӑрӑшуллӑ та ӑнкаруллӑскер вӑл 1903 ҫулта Чӗмпӗрти чӑваш 

шкулӗн вӗренекенӗ пулса тӑрать. Унӑн малашнехи пурнӑҫӗ пӗтӗмпех  

И. Я. Яковлев уҫнӑ  ҫак шкулпа, Раҫҫей империйӗнчи чӑвашсем валли 

семинари йӗркипе ӗҫлекен пӗртен-пӗр вӗренӳ ҫурчӗпе ҫыхӑннӑ: унта 

вӑл малтан шкул ачи пулнӑ, кайран хӑй вӗрентӳҫе тухнӑ. Кунта вӑл 

пултарулӑх ӗҫӗн таса телейне те, тӳрлетейми ҫӳхатусен тискер  

хурлӑхне те чӑтса курнӑ.  





И. Я. Яковлев «пӑлхавҫӑсен» шӑв-шавӗ лӑпланнӑ хыҫҫӑн 

хӑй патне тӗн кӗнекисем чӑвашла куҫарма чӗнсе илет. К. 

Иванов Библи куҫарас ӗҫре вӑй хурать.  Вӑл чӑвашла вӗренӳ 

кӗнекисене те редакцилет, корректурине вулать, калавсемпе 

юмахсем куҫарать.  М. Лермонтов, Н. Огарев, А. Кольцов, Н. 

Некрасов, А. Майков сӑввисемпе поэмисене, Л. Толстойпа К. 

Ушинский калавӗсене тӗлӗнмелле ҫыпӑҫуллӑ шӑратса 

кӑларать. Ытларах М. Лермонтов хайлавӗсемпе  кӑсӑкланать.  



 Парӑс 
Пĕччен парӑс шуррӑн курӑнать                                

Кӑвак тинĕс тĕтри ӑшĕнче... 

Мĕн инҫе, ют ҫĕрте вӑл шырать? 

Мĕн хӑварнӑ вӑл хӑй килĕнче? 

  

Чӳхенеҫҫĕ хумсем, ҫил улать, 

Шӑтӑр-шатӑр юпа авӑнать… 

Анчах парӑс телей шырамасть, 

Телейрен те тарса вӑл каймать! 

  

Ҫутӑ юхӑм унӑн айĕнче, 

Ҫӳлтен ылттӑн хĕвел ҫутать; 

Канӑҫсӑр! Ҫил-тӑвӑл шавĕнче 

Канлĕх пур пек, тӑвӑл вӑл вӑл ыйтать. 

  

                                      М. Лермонтов 



Сивĕ ҫил вĕрет, 

Хаяр ҫил вĕрет, 

Пĕлĕчĕ шӑвать, 

Хуп-хура пĕлĕт. 

  

Курӑнмасть унта 

Ҫутӑ кун ҫутти. 

Курӑнмасть унта  

Ҫут хĕвел ҫутти. 

  

Сĕм-тĕттĕм ҫĕрте 

Тĕтресем витĕр 

Хура каҫ анчах 

Хуралса тӑрать. 

  

Ҫакӑн пек вӑхӑт,  

Ҫак усал вӑхӑт 

Пĕр-пĕччен ҫынна 

Чĕрине хĕсет. 

                            А. Кольцов 



Хресчен тӑрать –                                             

Тайкаланать, 

Хресчен пырать –                                          

Сывлаймасть те!                                       

Ҫӑкӑр хытти                                                     

Пĕрсе янӑ, 

Хуйхи-суйхи                                                   

Халран янӑ.                                                

Хура пичĕ                                                

Кĕленче пек, -                                           

Ӳсĕр ҫын та                                                 

Ун пек пулмĕ. 

 

             Н.А. Некрасов 



Усал шӑрӑх 

Пĕр пĕлĕт ҫук, хĕвел ҫунать, 

Кӑвак пĕлĕт йӑлтӑрать, 

Пӑчӑ сывлӑш вĕри тӑрать, 

Мĕскĕн чечек сарӑхать. 

Ыраш ани типсе кайнӑ, 

Пучахĕ ун саралнӑ. 

Пирĕн ҫырман шывĕ чакнӑ, 

Пирĕн арман лӑпланнӑ. 

 

                               Н. Огарев 



 Кĕркунне 

 

Шӑнтать ĕнтĕ кунсерен, 

Ҫитрĕ ĕнтĕ кĕркунне. 

Вĕҫен кайӑк сассинчен 

Хуйхӑ кĕрет чĕрене. 

Карти-карти кайӑксем 

Вĕҫеҫ тинĕс леш енне.  

Тӑхӑннӑ йӑвӑҫĕсем 

Пурте сарӑ тумтирне. 

Хĕвел курать сайрарах, 

Шӑрши пĕтнĕ чечексен, 

Йĕрсе ярĕ ак часах 

Кĕркунне те, вӑрансан. 

 

К. Бальмонт 



Чĕкеҫ- чĕкеҫ- чĕкеҫĕ 

Кунĕпе вĕҫсе ҫӳрерĕ, 

Улӑм пĕрчи пуҫтарчĕ , 

Тӑмпа шӑлса ҫыпӑҫтарчĕ, 

Хӑйне йӑва ҫавӑ  

Хӑйне йӑва ҫавӑрчĕ                                                  

Ҫӑмартасем турĕ те, 

Ҫӑмарта тума тытӑнчĕ 

Йӑви ҫинчен анмасть те, 

Чĕп тухасса кĕтет вӑл. 

Акӑ чĕпĕ кӑларчĕ: 

Чĕпписем ун чӑйлатаҫҫĕ, 

Ҫиме апат ыйтаҫҫĕ. 

Чĕкеҫ- чĕкеҫ- чĕкеҫĕ, 

Кунĕпе вĕҫсе ҫӳрет вӑл, 

Пĕртте канма пĕлмет вӑл: 

Шӑна –пӑван пуҫтарать, 

Чĕпписене тӑрантарать.   

 

              К.Д. Ушинский 



Чӗмпӗр шкулӗнчи мастерскойне 

ҫӳресе унта йывӑҫран тӗрлӗ япаласем  

касса ӑсталама вӗренет. Сӗтел-пукан, 

чӳрече-алӑк тӑвасси те ҫыпӑҫать 

унӑн.  

Мастерскойне ҫӳресе унти 

столярпа туслашать, хӑма ҫине унӑн 

портретне ӳкерет. Ҫавна курсан И.Я. 

Яковлев хытӑ тӗлӗнет, пултаруллӑ 

художник тупӑннишӗн савӑнать.   

К. Иванов сӑрсемпа ӳкерме 

тытӑнать. Хӑйӗн ашшӗпе амӑшӗн 

портречӗсене те ӳкерет. Питӗрти 

Илемӗш академине кӗмелли 

экзаменсене те хатӗрленет… 



Ӳнер ӑсталӑхне вара ӗмӗр 

тӑршшӗпех чӗререн юратнӑ.   

Константин Иванов – худоник-

иллюстратор та. Чӗмпӗр шкулӗнче  

тухса тӑракан чӑваш букварӗ 

валли  тӗрлӗ иллюстрацисем туса 

хатӗрлет.  



К. Иванов лирикипе лиро-эпики тӑван халӑхӑн сӑмах вӗҫҫӗн ҫӳрекен 

пултарулӑхӗнчен тымарланса тухнӑ. Мӗн ачаран Константин халӑх юмах-

халапне итлеме юратса ҫитӗннӗ. Каярах, тӑван килӗнче пулма май килнӗ 

вӑхӑтра та халӑх самахлӑхне ҫыра-ҫыра илнӗ. Нарспин прототипӗ те ялти 

Нарспи карчӑк каласа панӑ юмахран тесе ҫырса хӑварни пур.  



«Нарспи» поэма, 

«Хальхи самана» сӑвӑ, 

«Шуйттан чури» трагеди, 

«Икӗ хӗр», «Тимӗр тылӑ»  

«Тӑлӑх арӑм» сӑвӑлла  

юмах-халапсем. 



«Нарспи» поэма – К. Иванов ҫырнӑ 

произведенисенчен чи хакли. Чӑваш 

поэчӗн ятне  аякри ҫӗршывсен тӗрлӗ 

чӗлхеллӗ энциклопедийӗсене кӗртнӗ; 

«Нарспи»  поэмӑна тӗнче классикин 

шедеврӗсемпе пӗрле пичетленӗ.  

Вахӑтсӑр сӳнет пэтӑн пурнӑҫӗ. Анчах  

ҫулсем иртсен те унӑн ячӗ ҫӑлтӑр евӗр 

литература тӳпинче ялкӑшса тӑрӗ. 

«Нарспи» ҫути – сӳнми. 



Пурнӑҫӑн тӗрлӗ тапхӑрӗнче Иванов патне «таврӑнсах» тӑратпӑр. 

«Нарспи» поэмӑпа виҫӗ опера ҫырнӑ,  балет лартнӑ, 2008-мӗш ҫулта  Б. 

Чиндыков драматургпа Н. Казаков композитор хатӗрленӗ мюзикл та 

тухрӗ сцена ҫине. Чӑваш ӳкерӳҫисем ҫултан-ҫул «Нарспи» поэмӑна 

ҫӗнӗрен курӑмсемпе ӑсталаҫҫӗ.   



Скульпторсем Иванов кӳлепине 

вилӗмсӗр пурнӑҫ парнелеҫҫӗ. Парксемпе 

музейсем, театр ун ячӗпе хисепленсе 

тӑраҫҫӗ.  Иванов ҫырнӑ йӗркесем, ваттисен 

сӑмахӗсем пек, халӑх хушшинче ҫӳреҫҫӗ. 

Поэтсем тӑтӑшах Константин Ивановпа 

Слакпуҫне сӑвӑсем халаллаҫҫӗ.  

Литературӑпа искусствӑри чи лайӑх 

хайлавсемшӗн ҫуллен К. Иванов ячӗпе 

хисепленекен Чӑваш патшалӑх премине 

параҫҫӗ.   

 



     

Ҫак ҫӗр ҫинче чӗрӗк ӗмӗр те пурӑнайман аслӑ поэтӑмӑр, анчах вӑл 

Чӑваш Сӑмахне чун кӗртсе вилӗмсӗрлӗхе ҫул хывма ӗлкӗрнӗ. «Нарспи» 

поэмине 19 чĕлхе ҫине куҫарнӑ. Поэмӑна Чӑваш наци библиотеки тĕрлĕ-

тĕрлĕ  чĕлхепе вулассипе проект хатĕрленĕ. Сире, ачасем, «Нарспи» 

поэмине вырӑсла, тутарла, ҫармӑҫла, якутла, венгерла, пӑлхарла, 

французла, акалчанла, нимĕҫле вуланине курма сĕнетпĕр. 




