
Хусанта, Державин палӑкӗ умӗнче 

«Пӗлес килни,– тенӗ Карамзин,– вӗреннӗ ҫыннӑн та, хутла пӗлменнин те пур. 

Олимп ҫинчи чаплӑ вӑйӑсенче Геродот авалхи халапсене вулама тытӑнсан халӑх шавлама 

чарӑннӑ та сас кӑлармасӑр тимленӗ. Сас паллисемпе уса курма пӗлмесен те халӑхсем ӗҫ 

тӑрӑма пӗлме хавас: ватти ҫамрӑк кине ҫӳллӗ вил тӑпри ҫине кӑтартать те унта выртакан 

ҫын ӗҫӗсем ҫинчен каласа парать». 

Чӑвашсем те, ку таранччен чи тӗттӗммисен шутӗнчи ют йӑхсем, ҫавӑн пекех 

пӗеслӗхлӗ, вӗсем те ырӑ япалана вӗреннӗ ҫынсенчен кая мар хаклама пултараҫҫӗ, 

ҫӗкленӳллӗ ӑнлавсем те вӗсене ют мар. Ҫавна ҫирӗплетсе парать те ӗнтӗ манӑн калавӑм . 

...Иртнӗ ҫулсенчен пӗринче эпӗ виҫӗ чӑвашпа – пӗр ватӑпа тата икӗ каччӑпа – 

Хусанта пултӑм. Вӗсем Хусана пӗрремӗш хут килнӗ те мана хула кӑтартма ыйтаҫҫӗ: «Эпир 

пӗччен тупас ҫук йҫта мӗскерле мыскарасем пуррине, кӑтартӑр». Вӗсем ыйтсан эпӗ 

хаваспах килӗшрӗм, вара каларӑм : чӑн пирваях каяс кирлӗ кӗпӗрскине, урӑхла каласан – 

крепоҫе. Чӑвашсем Хусан крепоҫне «кӗпӗрски» теҫҫӗ, ахӑртнех, ӗлӗк кӗпӗрне ҫар вӑйпучӗн 

кӗнччелерӗ унта пулнӑран – ҫавӑнта авал вӗсен тӑлмачӗсем тӑнӑ. 

Ҫапла вара эпир тӑватсӑмӑр (вӑл шутра ватӑ карт та) кӗпӗрскине кайрӑмӑр. Унта 

эпӗ вӗсене тахҫанах шӑратса кӑларнӑ чиркӳ чанне (вӑл ун чухне ҫӗр ҫинче уйрам 

картишӗнче ларатчӗ) , ҫӗнӗрен туса лартнӑ кермене, Ҫулӑмпике пашнине, Архиерей 

хӗресӗн чиркӗвне тата Кремльти ытти тӗлӗнтермӗш сене кӑтартса ҫаврӑнтӑм. Унтан та 

ытларах соборта тата Спас мӑнастирӗнче каҫхи кӗлӗре пултӑмӑр. Чӑвашсем эпӗ 

кӑтартнисене питех те кӑсӑкланса, чунран хисеплесе пӑхрӗҫ. Юлашкинчен эпӗ вӗсене 

каларӑм: «Айтӑр халь, юлташсем, манпала, эпӗ сире кӑтартам пӗр тӗлӗнтермӗшрен 

тӗлӗнтермӗш мыскара!». 

Кӗпӗрскинчен вӑрахлатмасӑр тухрӑмӑр та Вырсарни урамӗпе чун тахҫанах туртнӑ ҫӗре 

васкарӑмӑр. Акӑ эпӗ вӗсене университетӑн сарлака картишне, «Турӑ» тата «Фелица» 

одӑсем ҫырнӑ Гавриил Романович Державин палӑкӗ умне илсе тухрӑм. 

Ку самантра тухӑҫран лӑпкӑ ҫил вӗретчӗ, вӑл сӑвӑҫӑн ҫӗкленсе тӑракан сылтӑм 

аллине сӗртӗнсе темле вӑрттӑн сасӑсем кӑларатчӗ. Державин ҫӳлти тӳпене чӗнсе калать 

темелле: 

Эс, ҫутӑ паракан тӗнче, 

Пӗр сӑмахпа пурне те тунӑ. 

Ҫӗнӗ вӑй-хал ытамӗнче 

Эс пулнӑ, пур, татах та пулӑп! 

Манӑн юлташсем тӗлӗннипе хытса кайрӗҫ, мӗн каламаллине те пӗлмеҫҫӗ. Вара эпӗ 

тӗлӗнсе пӑхса тӑракансене палӑк ҫине алӑпа кӑтартса ҫапла ыйтрӑм: «Чухлатӑр-и эсӗр, кам 



ҫакӑ?». Ватӑраххи вӗрентӳҫӗ сассипе хуравларӗ: «Ку Иван Васильевич патшапа пӗрле 

Хусана илнӗ паттӑр, ун пек икӗ паттӑра эпӗ Мускавра та курнӑччӗ». Державина паттӑр 

вырӑнне хуракан карт ӗлӗк кирасир пулнӑ, Элексантӑр патша ялавӗ айӗнче ҫапӑҫусене 

кӗрсе кӑвакарнӑ вӑл.  

Манӑн ӑна тӳрлетмеллех пулчӗ: «Ҫук ҫав, ватӑ ҫыннӑм, эсӗ ку аслӑ ҫынна палласа 

илеймерӗн; вӑл чӑнах та паттӑр ҫын, анчах вӑрҫӑри ӗҫсемпе кӑна мар, аслӑ ӑс-тӑн 

ҫирӗплӗхӗпе те: вӑл паттӑр сӑмахсемпе курайманлӑха, тарӑхӑва пӗтернӗ, тӗрӗслӗхе 

хутӗленӗ, ырӑ тӑвакана, тӑван ҫӗр-шыва, турӑпа патшана юратнӑ»,— терӗм. Вара эпӗ 

вӗсене Державин пурнӑҫне йӑлтах каласа патӑм, вӑл иккӗмӗш Кӗтерне патша вӑхӑтӗнче 

ҫар хӗсметӗнче тӑнине те асӑнтӑм. Малтан чухӑн пулнӑ, анчах пурне те вӗреннӗ, 

юлашкинчен унӑн ҫивӗч ӑсне патшасем пӗлсен тӳре туса хунӑ, вилсен вара пирӗн патша 

унӑн ҫӗр-шыв умӗнчи ӗҫӗсепе хисеплесе ҫак палӑка лартма хушнӑ. Хусан вӑл Державинӑн 

тӑван хули-ҫке-ха. 

Манӑн сӑмахсем ҫамрӑк чӑваш юлташсен чунӗсене хытах хускатрӗҫ. Ҫакӑн пек 

ӑсчах та тава тивӗҫлӗ ҫынна кӑтартнӑшӑн вӗсем мана тав турӗҫ. Университет картишӗнчен 

кайма тапрансан вӗсенчен ҫамрӑкки палӑкпа уйрӑлнӑ чухне макӑрса ячӗ те ҫапла каларӗ: 

«Сывӑ пул, пирӗн Хусанти аслӑ ҫын! Эпӗ сана ӗнтӗ кураймӑп!» Вӑл чӑнах та ӑна урӑх 

кураймӗ, мӗншӗн тесен унӑн тӑван ҫӗрӗпе уйрӑлса аслӑ вырӑс патшин ҫарне хӗсмете тухса 

каймаллаччӗ. 

Халӗ майӑн ҫулташ чӑвашсем пурӑнакан ялта Державин ятне тӑтӑшах асӑнаҫҫӗ, 

ҫапла вара Фелица юрӑҫин сӑвӑллӑ сӑмахӗсем тӳрре тухрӗҫ: 

Ман ҫннчен хыпар кайӗ Шурринчен Хура тинӗс таран, 

Атӑл, Дон, Невапа Урал сӑрчӗ Рифея... 

Шучӗ ҫук халӑхсем хисеплейӗҫ ятран, 

Ним ҫукран вӗсене паллӑ пултӑм вӗт эпӗ... 
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