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ПРЕДИСЛОВИЕ
Целью проекта является проведение изысканий, подготовка к печати и публикация
первоисточников по традиционной (народной) культуре чувашей из фондов научного
архива

Чувашского

государственного

института

гуманитарных

наук

(ЧГИГН).

Актуальность работы продиктована отсутствием аналогичной работы и необходимостью
обеспечения научных, архивных и музейных работников наиболее репрезентативными
первоисточниками о чувашах. Острую потребность в этом испытывают исследователи,
проживающие вне г. Чебоксары.

Из-за нехватки времени и ввиду значительных

материальных накладок они не могут часто бывать и долго находиться в ином городе. Тем
более, даже зная название дела, практически невозможно узнать наличие нужного
материала в этом томе, пока не ознакомишься с ним полностью.
Основной фонд репрезентативных рукописей по традиционной культуре чувашей –
этнографии, языку и культуре ‒ сосредоточен в Чебоксарах, а самым богатым из
чебоксарских архивохранилищ как по объему, так и по содержательности по праву
считается научный архив ЧГИГН. Чтобы оценка была более объективной, обратимся к
рукописному наследию известного всей европейской науке исследователя В.Н.
Андерсона. В 1913 г., будучи в Сан-Марино, в письме к академику С.Ф. Ольденбургу он
писал об обнаружении им в Казани драгоценнейших рукописей, собранных

Н.В.

Никольским лично и через своих учеников и студентов. «К каталогизации этих
материалов я уже приступил», ‒ сообщал В.Н. Андерсон С.Ф. Ольденбургу [РАН, ф.208,
оп.3. 9]. В течение всей своей жизни В.Н. Андерсон внимательно следил за этим фондом и
активно использовал его. Только в 1914 г. он опубликовал три рецензии на рукописи Н.В.
Никольского ‒ одну в Италии и две ‒ в Германии [Anderson 1914; 1914а; 1914b], а также
извлечения из текстов [Андерсон 1914]. Приведу выдержки из отзыва В.Н. Андерсона,
написанного им в 1925 г. в Дерпте и хранящегося в Архиве РАН. Здесь говорится:
«Собрание Н.В. Никольского представляет собою ни больше, ни меньше, как
благоустроенный научный архив, содержащий огромные массы ценнейших научных
материалов, относящихся к фольклору, этнографии и истории чувашского народа» [РАН,
ф. 208, оп. 3. № 9].
Все материалы архива института подразделены на 10 отделов: 1) общий, куда входят
личные архивы известных ученых и собирателей материала по культуре и истории
чувашей, 2) история, 3) этнография и фольклор, 4) языкознание, 5) художественная
литература и литературоведение, 6) музыка и музыкознание, 7) экономика, 8)
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иллюстрации, карты и фотокопии, 9) искусство и быт, 10) отдел редких книг и журналов.
Всего в 10 отделах насчитывается 14 тысяч томов. Следуя нехорошей традиции, архивные
тома подшиваются по несколько сотен (по 300, 400, 500) листов, в связи с чем количество
инвентарных номеров резко возрастает. Примерно две тысячи томов еще не обработаны,
т.е. не зарегистрированы в книге учета поступивших материалов.
В «Текстах» отражены наиболее важные по теме материалы I отдела научного
архива. Остальные 9 отделов пока остались за пределами настоящей публикации. Работа
может быть продолжена и завершена мной же или другим исследователем. Главное – есть
начало. В каталоге единицы хранений расположены по порядку. К сожалению, не все тома
имеют сплошную пагинацию.
Публикация не повторяет Путеводитель по фонду Н.В. Никольского, составленный
Г.А. Александровым [Александров 2005]. Если Путеводитель Г.А. Александрова можно
назвать предметным указателем отдельно взятого фонда, то «Тексты» содержат сведения
о названиях единиц хранения в порядке их нумерации. К тому же в Путеводитель Г.А.
Александрова не вошли фонд члена-корреспондента АН СССР Н.И. Ашмарина, а также
другие единицы хранения. Путеводитель по архиву ЧГИГН, подготовленный Е.И.
Батченко, касается лишь отдела языкознания [Батченко 2009].
Основной массив текстов ‒ на чувашском языке. Исследования представлены на
русском и чувашском языках.
Трудность составления «Текстов» состояла в том, что большинство дел на переплете
или обложке не имеет единообразных надписей. Иногда указано только название одного
инвентарного номера, и все дело получило название по этому номеру, или не учтены
некоторые малообъемные, но значительные по содержанию рукописи, или указано
«История», но в деле имеются источники и по этнографии, и по фольклору. Поэтому
приходится констатировать, что названия архивных дел во многих случаях не отражают
содержание хранящихся текстов. Кроме того, в большинстве случаев приходилось
определять хронологические рамки дел, знакомясь непосредственно с рукописями. Самый
ранний материал, который получил отражение в архиве, относится к 1551 г. (конспекты
Н.В. Никольского).
Весьма ценно то, что подавляющее большинство впервые публикуемых текстов
зафиксировано священниками, их учениками и окружением. И в этом нет ничего
удивительного. Ибо начиная с XVIII в. и вплоть до установления советской власти
грамотными людьми в основном были священники, одновременно работавшие и
учителями в начальных училищах. В этом плане яркий пример ‒ биография Даниила
Филимонова (1855-1938 гг.), оставившего нам свои рукописи и публикации о старинных
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обрядах и верованиях чувашей. Большинство из них он записал от своей матери. Д.Ф.
Филимонов также зафиксировал свои воспоминания о традиционном быте народа.
Притом, воспоминания писал уже в преклонном возрасте, будучи архиепископом
Чебоксарским. Даже многолетняя служба в Церкви не выветрила из него трепетное
отношение к былым традициям. Более того, он выражал сожаление, что ушли в прошлое
многие добрые традиции, а их заменили дурные (водка, табак и сквернословие) [ЧГИГН
72: 42-95].
«Тексты» составлены автором этих строк исключительно de visu. В каталоге
отражены фонд, опись, № дела, содержание рукописи, год фиксации источника,
количество листов в деле. Иногда дата фиксации рукописи и другие сведения определены
автором, в таких случаях они указывается в квадратных скобках. В случаях, когда
название дела слишком длинное, дается только начало, а вместо продолжения ставится
многоточие. Все приводимые выписки, аннотации, краткое содержание и примечания
даются

сразу

сопровождаются

же

после

описания

паспортными

единицы

данными

(когда,

хранения.
где,

от

Публикуемые
кого,

кем

тексты

записано).

Зафиксированные паспортные данные помещены в начале каждого отдельно взятого
текста.
Отбор текстов и принцип сокращения их проводился в соответствии с их научной
значимостью. В некоторых случаях составитель счел нужным давать тексты почти
полностью. Выписки во всех случаях являются точными копиями оригиналов. Сохранены
все диалектные особенности речи. Например, отсутствие в низовом диалекте, в отличие от
верхового диалекта и литературной нормы, мягкого знака в окончаниях глаголов (пулат,
каят вместо пулать «будет», каять «пойдет»); çихса вместо çыхса «повязав». Конечно,
сохранены

местный

лексический

фонд,

а

также

стилистические

особенности

повествователя. Например, повторы фраз: Якку минтер çине саламатпа минтер çине
хĕреслĕ çапат те, ун çине ларат. Только в исключительных случаях явные
орфографические ошибки и особенности приведены в соответствие с правилами
современного русского языка (например, «заблаговременно», «не вступать» вместо «за
благовременно», «невступать», буква ю вместо букв йу в старой орфографии). В архивных
источниках часто встречаются случаи, когда записавший текст допускает искажения в
правописании слов и стилистике. Это происходило не потому, что так произносил
информант и так считал нужным записавший, а в силу недостаточной грамотности автора
записи текста. Такие явные ошибки при публикации во многих случаях исправлены без
комментариев. Но не везде. Например, пишем пăтти вместо пăти в оригинале. Ошибка
явная, тем более – искажается весь смысл текста. Иначе вместо пăтти «его каша»
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получим пăти «его гвоздь». Когда явно пропущена буква, недостающий знак дается в
квадратных

скобках.

Например:

сăмахсемп[е],

где

автор

рукописи

допустил

механическую ошибку при использовании падежного аффикса -па (-пе). Правильность
использования падежного окончания информантом проверяется наличием правильной
формы в том же тексте. При подготовке к изданию внесены исправления в пунктуацию и
орфографию. Например, окончания слов, написанные в соответствии с нормами старой
орфографии, заменены на современные («левые руки» вместо «левыя руки», «ее» вместо
«ея»). Названия божеств и духов даются с прописной буквы. В выписках листы
указываются в круглых скобках. Во многих случаях информанты использовали обе
стороны архивных листов, а пагинацию вели на каждой стороне последовательно.
Поэтому в настоящей публикации они обозначены как страницы, а не как листы
оборотные, как это принято в крупных архивохранилищах.
Составитель также выявлял опубликованные в Словаре Н.И. Ашмарина фрагменты
текстов из научного архива ЧГИГН. Полагаю, что эта информация будет полезна для
исследования наследия Н.И. Ашмарина, в частности, за счет некоторых уточнений
Словаря. Например, заодно вносим некоторые уточнения в Словарь Н.И. Ашмарина. Так,
в XIII выпуске на странице 314 пример для иллюстрации слова Техĕм дается со знаком N,
т.е. год, место записи и информант неизвестны. По архивному же источнику выясняется,
что текст записан в 1903 г. Туктием Исаевым (вероятно, в Тетюшском уезде, т.к. данный
автор присылал свои записи оттуда). Также в архиве можно обнаружить слова, не
зафиксированные в Словаре Н.И. Ашмарина. Например, слово сухĕм «тень, прохлада»
отсутствует в Словаре, там есть вариант сухăм. Также не оказалось в Словаре Н.И.
Ашмарина слов актăк [ЧГИГН 208: 112], шăкла «шест для хмеля» [ЧГИГН 154: 369],
акапĕр «сосеятель» (человек, с кем вместе сеяли) [ЧГИГН 150: 147], ĕнлĕнетпĕр [ЧГИГН
151: 91], çăнăхта, кусик, песлепех в значении «совсем» [ЧГИГН 150: 466] (например,
«совсем пьяный» или «в доску пьяный»), а также словосочетаний вартан пур [ЧГИГН
204: 161], мăйса пăрах, шăрчĕ-тренĕ [ЧГИГН 150: 149]. Не встречается в Словаре слово
картар. В архивной рукописи оно встречается в контексте моления на киреметище:
Хамăр айванлăхне пуç çапса картарма килтĕм [ЧГИГН 31: 26]. Записан текст в 1881 г. в
Буинском уезде Симбирской губернии. Предложение в целом можно перевести так: «Свою
наивность земным поклоном загладить (исправить) пришел». В архивном тексте имеется
словосочетание телет-сăмат в значении «бережливость, урожайность» [ЧГИГН 151:
253]. Данное словосочетание также не вошло в Словарь Н.И. Ашмарина.
В «Словаре чувашского языка» Н.И. Ашмарина также выявлен ряд искажений при
публикации архивных источников. Так, в тексте «Куйкăрăш» напечатано пултарат вместо
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пуйтарат, а также пурăнмаст, çимест вместо пурăнмаçт, çимеçт [ЧГИГН 31: 34-36;
Ашмарин VI: 255-256]. Поэтому в отдельных случаях я счел нужным включить такие
пассажи в «Тексты».
В архивных текстах имеются замечательные приемы словообразования, так редко
используемые в практике. Вот удивительно красивый пример: Çав улах вăхăтĕнче вара
тĕрлĕ çимĕçсем, тĕрлĕ-тĕрлĕ пахча çимĕçсем те илсе пыраççĕ, тата сăра та, купăс та
илсе пыраççĕ, унта вара ташлупа юрлу та пулать [ЧГИГН 151: 282]. Предложение
записано в 1905 г. в Тетюшском уезде Казанской губернии. Здесь путем прибавления
суффиксов -лу от существительных ташă «пляска» и юрă «песня» образованы новые
слова. По аналогии при помощи аффикса -лӳ можно образовать также другое слово (ĕç +
лӳ). Это не однозначная лексика: в первом случае речь идет о существительных, во втором
случае слова уже носят семантику процесса, действия. К сожалению, в Словаре Н.И.
Ашмарина этих слов не оказалось. Как видим, архивные тексты значительно точнее и
полнее Словаря Н.И. Ашмарина. И в этом нет ничего крамольного. Ведь Словарь,
несмотря на свою обширность и полезность, ‒ это всего лишь выписки из архива ЧГИГН.
К тому же, при подготовке к печати, тем более при ручном типографском наборе,
вкрадывались механические ошибки.
При сокращении пропущенный текст в пределах одной страницы или листа
обозначен многоточием. А в тех случаях, когда пропускается фрагмент текста между
страницами, многоточие не ставится. Делалось так в целях экономии объема книги.
Тексты сказок в данную книгу не вошли. В 1986-1992 гг. автором впервые была
подготовлена к изданию рукопись чувашских сказок о богатырях объемом 25 п.л. на языке
оригинала. В настоящее время этот свод готовится к печати Чувашским государственным
институтом гуманитарных наук.
Хочется надеяться, что публикация «Текстов» во многом облегчит труд
исследователей по поиску первоисточников. Научные работники всех регионов России,
СНГ и мира могут, не выезжая на место, изучать нужные им архивные источники.
Например, имея под рукой публикуемые «Тексты», исследователь за короткое время
может для себя определить, содержится ли здесь интересующий его материал и в каком
томе он находится. В случае публикации электронного варианта в PDF нужные
исследователю слова (в том числе и диалектные) можно будет выявлять в режиме
«Найти». «Тексты» помогут нам также познавать исконные корни традиционной,
размеренной жизни и культуры одного из многочисленных народов России.
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Примечания составителя, помещенные в тексте, даются в квадратных скобках. В
квадратные скобки берутся также места с плохим подчерком и не поддающиеся
однозначному прочтению.
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ТЕКСТЫ
Отдел I
Том 1: Сказки. 1937-1938 гг. – 398 л.
Записано в 1938 г. в с. Новочелны-Сюрбеево Батыревского района Н.Г. Волковым
Чухăн çынсен туйĕ
Чухăн çын ачи, авланас пулсан, вăл пĕр хĕре тĕллет те, кăларас пулсан, хĕрĕн
ашшĕнчен вăрттăн илĕртсе кăларса илет. Хĕрĕ тухса килмесен, ирĕксĕрех вăрласа кайма
пултанă… Чăн кĕрӳ анчах, кĕрӳ паллишĕн, халат çинчен симĕс или кăвак пысăк пиçиххи
çыхат те, ăна сĕтел хушшине кӳртсе лартаççĕ… Вара çав вăхăтрах хĕрĕ кĕлетре пулат, ăна
пӳркенчĕк пӳркентереççĕ те, йĕртме тытăнаççĕ. [126]
Каяс килмес, питчеçĕм,
Каяс килмес, питчеçĕм,
Чĕн чăпăрка пулăттăм,
Сан аллăнта çӳрĕттĕм…
Чул пулсассăн – эп путăп,
Ӳпке пулсан – хăпарăп.
Пĕр сехет или ытларах çапла тăваççĕ те, кĕлетрен тухса пӳрт алăкĕ умне пыраççĕ.
Вара вăйлă туй пекех хĕрпе кĕрӳ кӳртем пек тăваççĕ. Пӳртре пĕр сехет ташласа юрласан,
хĕре çавăнтах пуç сыраççĕ.
Туй юрри хутшăнат:
Пирĕн ача маттур, ай, хĕр вăрлат,
Пирĕн ача маттур, ай, хĕр вăрлат,
Хĕрĕ тата маттур, хăй тухат.
Ытти сăвăсем пысăк туйĕнни пекех. [127] Хĕрĕ пуç сырсан апат çиеççĕ те, киле
каяççĕ. Унта юланут çук. Пысăк туй пекех, хапха умне çитсен пуç тавра çавăрса çăмарта
ывăтасси пур. Картишне кĕрсен, таянчăк тыттарасси пур. Пӳрте кĕрсен ‒ кĕççе айне
тăрасси, салма пĕçересси, пĕркенчĕк сĕвесси, хĕве хупасси. Пурне те кĕске вăхăтрах пысăк
туй хуромине кӳртсе пĕтереççĕ. Çывăрса тăрсан, пухăнса мухмăр чĕртмелĕх ĕçĕççĕ те, вара
чухăн çын туйĕ пĕтрĕ. [128]
Ĕлĕкхи патша вăхăтĕнчи пуянсен туйĕсен историйĕ
[Евчĕ] ыйтат:
‒ Эпĕ илтнĕччĕ, ‒ тет, ‒ сирĕн пушмак пăру сутлăх пур тенине, ‒ тет.
Кĕркури [хĕр ашшĕ] сиссе те ĕлкĕреймест те, калат:
‒ Эпир выльăх-чĕрлĕх сутасси çинчен никампа та калаçман-çке, ‒ тет.
Симун [евчĕ]:
‒ Мушш, сирĕн Анна пĕлмест-и? ‒ тет.
(Кĕркури хĕрĕ Анна ятлă пулнă.) Вара çапла йӳптере-йӳптере систерет мĕшĕн
килнине.
Вара Кĕркури ыйтса пĕлет:
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‒ Вам валли, кам ачи валли? ‒ тет.
Симун:
‒ Аслă Çĕрпӳел Хĕлип Карачăм ачи Якку валли, ‒ тет. ‒ Пĕлетне ачине? ‒ тет.
Унтан Кĕркурийĕ:
‒ Пĕлеп. Парас, хак килĕшшен, ‒ тет.
Симун вара:
‒ Мĕн чул ыйтатăр эсир çав пушмак пăрăвĕшĕн? – тет.
Кĕркури:
‒ Çĕр аллă тенкĕ, ‒ тет.
Симун 80 тенкĕ парат те, унтан ӳстермес. Вăл вăхăтра пушмак пăру 5 тенкĕ анчах
пулнă. Кĕркури 10 тенкине чакат те, унтан чакмас… [129] Симун кашни каймассейренех
аллине чĕн чăпăркă тытса каят. Хĕр, чĕнсен, ним пĕлмесĕрех килсе кĕрет. [130]
Хĕр пӳрте кĕрсен Симун евчĕ чĕн чăпăркапа хĕре: «Çак чăпăркаран ан уйрăл», ‒ тесе
3 хут çапат те, çураçма килитчен саклат прахса хăварат. Хĕр вара хăйне качча парассине
пĕлсе йĕме тытăнат. [132]
Çимĕк çитесси пĕр эрне ытларах юлсан, Карачăм трантас çине арăмне лартат те,
полчав илме каят. (Полчав тесе кучченеç улăштарассине калаççĕ). [133]
Вара туй çыннисем пухăнаççĕ те, каçхи тĕттĕм пулсан тумтирсем усракан пушă
кĕлете кĕрӳ тумлантарма тухаççĕ. Унта сăра-эрек, стел-тенкел, ĕçме-çиме пурте пур. Купăс
калакансем те çавăнтах. Авланакан Якку халĕ кĕпе вĕççĕн анчах çӳрет. Вара Яккăвăн хăйне
тачă инкĕшĕ пырат те Яккова тенкел çине лартса унăн çӳçне касса илемлетет (ĕлĕк çӳçсене
йĕри-тавра каснă). Вара Яккова инкĕш сак çине лартат те, халат тăхăнтарат, ун çинчен
симĕс или кăвак пысăк пиçиххи çихса ярат. Çав пиçиххи çинчен чĕнтĕр вĕçлĕ кĕрӳ тутăрне
икĕ айккинчи кĕсйесем тавра тĕрленĕ пуçĕсем чĕнтĕрсем усăнса тăмалла йăлмакласа ярат.
Тепĕр тутăрне сылтăм кăсйине чикет те, каялла вĕçĕсем усăнса тăмалла тăват. [134] Тата
çулăк теççĕ. Пурçин çӳçелĕ тĕрлесе тунă пĕчĕкрех тăваткал тутăр. Ăна хутласа виçĕ
кĕтеслĕ туса çурăмĕ çине виçĕ тĕлтен чиксе туртса çĕлесе çакса ярат. Унтан тата пуçне
турат те, крымски сурăх тирĕнчен çĕленĕ кăтра çăмлă шурă пысăк çĕлĕк тăхăнтарат.
Аллине чĕн саламат тыттарат, вара айне минтер хурат те, унта ларма хушат. Якку минтер
çине саламатпа минтер çине хĕреслĕ çапат те, ун çине ларат. [135]
Вара туй çиннисем пӳрте кĕрсе ваттисен умне чăркуçланса пуç çапма лараççĕ. Мăн
кĕрӳ, чăн кĕрӳ, кĕçĕн кĕрӳ ваттисен чĕрки çумнех чăркуçланаççĕ. Вара мăн кĕрӳ, чăн
кĕрӳшĕн сăмах илсе, çак сăмахсемпе калаçат. [136]
Чăн кĕрӳ айне хут те кăçта пырсан та минтер хурса параççĕ. Вăл минтер çине яланах
ларнă чух саламатпа хĕреслĕ çапса ларат. [137]
Кĕрӳ çыннисем йĕнерпе юланут утланса килеççĕ. 7 юланутран пуçласа 13 юланута
çитиччен туй пулат. [143]
Хĕре тумтир усракан пушă кĕлете илсе тухаççĕ. Унта ĕçме-çиме, сăра-ерек арçын
туйĕ пекех пурте пур. [144]
Хĕр туйĕнче юланут пулмас. [145]
Вара пашшул пăтти лартаççĕ. Пăтă çиеççĕ те, хуçасе пуç çапса туя ăсатма тытăнаççĕ.
[155]
Хĕр вара Якку çурăмĕ çине çĕлесе çакнă çулăк тийекен тутăра касса илет те, хăй
çумне чикет [Это во время сбора поезда в дом мужа]. Вара туй килне çитет те, хапха умне
тăратаççĕ. Килтен пĕр çын чĕрĕ çăмарта илсе тухса Якку аллине парат. Якку çăмартапа хĕр
пуçĕ тăрринчен хĕвеле май виççĕ çавăрат те, хĕвел тухăç енне çăмартана ывăтат. Вара
карташне кĕреççĕ. Карташĕнче Якку витене каят те, канса тăнă лашине йĕвен тăхăнтартса
килет. Чĕлпĕрне сылтăм халат аркипе тытат те, хĕре тыттарат. Хĕр тойшĕ сылтăм аркипе
тытат. Виçĕ хутчен ылмаштараççĕ те, чĕлпĕрне лаши çурăмĕ çине [156] хурса лупас
айнелле яраççĕ. Çакна таянчăк тыттарни теççĕ. [157]
Вара пуç çапса тăрсан хĕрпе каччă кăмака умнелле кайса туй халăхне хирĕç пăхса
тăраççĕ. Сĕтел çинче пĕçĕрсе лартнă хĕр салми теççĕ. Сĕт çинче пĕçернĕ лупашка салма,
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çав сĕтел çинех пырса хунă виçĕ йӳплĕ йăвăç сенĕк. Инкĕш хĕрпе катчă çине пырса витет
пуç çинчен пысăк кĕççе. Стел хушшине кӳртсе лартаççĕ пĕр шутник старике. Пĕр
çитĕннĕрех ачана çак пĕчĕк сенĕке тытса ташлама хушаççĕ. Ача сенĕке тытса пĕрре
çаврăнат те, стаик умне пырат. Старик пĕр йӳппи çине пĕр салма чикет те, намăс сăмах
калама вĕрентсе ярат.
Ача хĕр умне пырат те, ытлашши намăс сăмах каламас.
‒ Инке, салма çиетне, эс çийĕн те, эп памăп, ‒ тет.
Вара 3 çавăрса 3 салма тăхăнтарса ярат старик.
Ачи кашни пымасейрен:
‒ Эс çийĕн те, эп памăп, ‒ тет.
Юлашкинче вара кĕççе айĕнчен пӳркенчĕке карт туртса илет те, пӳртри хĕрипраçсем
çине çапкаласа хăвăрттăн тухса каят. [158] Вара кĕлете кĕрет те, салмине çăнăх ырçи çине
лартат, пӳркенчĕкне те çавăнта хăварат. Вăл салмасене тепĕр куне чăхсе çитереççĕ. Вара
кĕлетрен икĕ ывăç çăнăх илсе кĕрет те, пӳртри çынсем çине сапат. Вара хĕрсем çинчен
кĕççене сӳсе илеççĕ те, çĕнĕ çынна пĕр курка сăра парса çынсене ĕçтерме хушаççĕ. Çав
вăхăтра инкĕшĕ кĕлете тухса çĕнĕ çынсем валли вырăн сарса кĕрет. Çĕнĕ çынсене стел
хушшине лартса апат çитереççĕ те, çамрăкраххисем кĕлете хĕве хупма тухаççĕ. Унта пĕр
витре ĕçме-çимесем илсе тухаççĕ. Яккăва сарнă вырăн çине лартаççĕ. Аннана салтăнтарма
хушаççĕ. Анна Якку çинчен халатнее хыват, аттисене хыват те, пуç хĕрлĕ силлет, хăрах
атти тĕпĕнчен пĕр тенкĕлĕх кĕмĕл укçа тухат, ăна Анна хăй çумне илсе чикет. Унтан кĕпе
çинчи пиçиккине салтса илет.
Вара çынсем кулăшларах сăмахсемп[е] калаççĕ: «Иккĕн выртса виççĕн тăрăр, ‒ тесе,
урăх сăмахсемпе те калаççа тухса каяççĕ. Анна хăй вăл çынсем тухсан тин салтăнат. [159]
Том 2: Сказки. 1937-1938 гг. – 450 л.
Том 3: Сказки. 1938 г. – 199 л.
Том 4: Коньков И.Я. Семейная хроника с 1893 по 1915 год, д. Б. Камаево
Чебоксарского у. 1926 г. – 195 л. [Здесь большинство материалов по обрядовому
календарю].
Мункун эрне тенĕ чух мункуна теме кĕтнĕ пекех кĕтнĕ чăвашсем.
Çав мункуна кĕтсе, пĕчик ачасене, асап эрнинче, çын патне пырсан: «Мункун ачи
килчĕ, киле-килех кунталла», ‒ теççĕ.
Шукăль тумтир çукки тумтирсем тума хăтланать, аш-пăш çукки аш или çу,
тăпăрчăсем туянать пасара кайса арçинĕ. [117]
Мункун каç тĕттĕм пулма пуçласан харпăр хăй тĕлне урама, çӳллĕ шалча çине, хонар
çутаççĕ. Хонарне тĕслĕрен хутран тăваççĕ. Çĕрле вара ялта пĕр вĕçĕнчен тепĕр вĕçĕнчи
хунарсем тĕрлĕрен çăлтăр пек анчах йăлтăртатса лараççĕ. Ачасем вĕсене хĕшне
а[н]тараççĕ, хĕшне хăпартаç[ç]ĕ çуртисене пăхса, ун чух вара питĕ илемлĕ йăлтăртатаççĕ
çав хонарсем. Çурчĕр иртсен ялта пăшал пуррисем пăшал пеме пуçлаççĕ, тарпа анчах
авăрласа. Малтан пуртăре переççĕ, унтан урама тухса иккĕн-виççĕн пуçтарăнса харăс
переççĕ. Çапла ялта та мункун каç çĕрĕпех переççĕ, чирĕке кайманнисем пĕр-пĕрин патне
çӳреççĕ, ачасем çĕр каçах çывăрмаççĕ. Вара чирĕкрен тавăрăнсан тутлă апат çисен тин
çывăраççĕ. [118]
Мункун кун каçпа яшсем, хĕрсем, вĕт ачасем пурте урама пĕр-пĕр çĕре пуçтарăнаççĕ,
ăçта çерем маларах типет ‒ çанта. Пирĕн ялсем Анкарти сăртне питĕ пуçтарăнаççĕ, тăте
Кĕçтенки Ермееч пахчи хыçне пуçтарнаççĕ, пĕчиккассисем Иван сăртне пуçтарнаççĕ. Унта
«Вут пуçилле» выляççĕ, «Виç юпалла» выляççĕ, «Хоровот», «Эпир вирне акăпăр»
юрлаççĕ… [118об.] «Вут пуçилле» вылянă чух ачасем юратнă хĕрсемпе тăраççĕ. Яш ачасем
ун чух юратнă хĕрсене преник, семеко, канверкăсем çитереççĕ, а хĕрсем ачасене мăйăр
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хамăр вăрмансенче татнине çитереççĕ. Хĕрсем пит çĕрлеччен вылямаççĕ, саланаççĕ; ачасем
вĕсенчен юлсан… хурал пӳртне кĕрсе картла выляççĕ, вара саланаççĕ. Ват çынсем мункун
чух пĕлĕшне ĕçке чĕнмеççĕ, картиш-картишпе, хурăнташ-хурăнташпа питĕ вăйлă, хоте ĕçкĕ
ĕçеççĕ.
Ун чухне ĕçкĕре ват çынсем пуплеççĕ вара: «Пĕлĕш – ĕçкĕ ĕçме, ял-йыш – пулăшма»,
‒ тесе каланă ĕлĕкхи çынсем. Вăл, чăн та, пĕлĕш ĕçет те кать, а кирек-мĕн пулăшмалла
пулсан, кӳрше [119] чĕнес пулать пулăшма», ‒ теççĕ.
Мункун эрнинче еркирен ĕççе çӳреççĕ картишпе; пĕр кунта ик-виç киле кĕрсе
тухаççĕ, но пĕр пĕр ик-виç сахатран пит ытлах лармаççĕ вара ун пек çӳренĕ чух кӳртекен
çын паньче. Вăл çынсен ун чух эке те нумаях пĕтмест. Яш ача или ӳснĕ хĕр, ашшĕ-амăшĕ
кӳршĕре ĕçкĕре чух, хăй тантăшисене пуçтарса ĕçкĕ тувать килĕнче улах чух. [119об.]
1914 ç.
Пирĕн ял как сурăх ури иртет, тепĕр каçах çветки пулма пуçлаççĕ. Ун чух уш тухман
хĕр те ларма тухать, улаха тухман ача та улаха тухать. Çветки чух ачасем польшĕ часть
нăмайĕшĕ хăйсен тӳр хĕр кĕписемпе пулаççĕ çветки. Хĕрсем хăй чун юратнă ачине вĕр çĕн
кĕпе тăхăнтарать, тенкĕлĕ михçи çакса ярать, ванакан шăрçасем çыхаççĕ виç-тăват ярăм;
хура ура сырать, хĕр ури, пурçăн тутăр çыхать. Çапла тумланса яш ача полный хĕр пать.
Тăта кĕçĕн çынсем, кĕçĕн çын туса яраççĕ. Вăл вара пӳркенчĕк пӳркенсе килрен кĕрсе
йĕрсе çӳрет. Ун упăшки пекки пать. Хĕрçĕм хĕрсем паççĕ, çапла полный туй туса çӳреççĕ,
но никçан та ялта кăнтăрла çӳремеççĕ, а ялан çĕрле çӳреççĕ и никама та паллатрамаççĕ.
[130] Хăш чух казак, салтак, улпутсем пулаççĕ. Çавăн пек пулнă чух вара ют ялсене каяççĕ.
Пирĕн ял çывăхĕнче виçĕ Упакасси, Шушăл, çав ялсене пирĕн ял ачисем çветки пулса
каяççĕ. Эпĕ, конешно, ют яла çветки пулса пĕре те кайман, но ялта вун тăватă çултан
пуçласа сайра каç ирттереттĕмччĕ çветки пулмасăр. Вун тăхăра çитеччен кашнă каç.
[130об.]
Том 5: Ашмарин Н.И. Песни. 1900–1903 гг. – 133 л.
Чăвашла кĕлĕсем
Чӳклеме кĕлли (молитва)
Çырлах… йĕркипе çут тĕслĕ тырă-пулăшăн чӳклеме чӳклетпĕр ял-йышне
палашмалла хурăнташ-ăрăва… шăнса килекене ăшăтса яма пар, выçса килекене тăрантса
яма пар. Виç пайĕнчен пĕр пайне выççа çиме, икĕ пайне сутма пар. Алăк патне ‒ кĕрӳ,
тĕпеле ‒ кин, сак тулли ‒ ача, урай тулли ‒ путек-пăру. Çӳлте Турă, аялта патша, ут
туртайми урапа, ар çĕклейми хăмла, вĕçĕкен ‒ путене, вĕçейменни ‒ карăш, такăнмасăр
ӳкес маар, ватăлмасăр вилес мар, çырлах.
Лашапа çын чирлесен каласа вĕрмелли сăмахсем
Пĕр алтăр шыв илеççĕ те, ак çапла [56об.] каласа кĕл тăваççĕ: «Çӳлте Турă, аялта
патша, пирĕн выльăхсене Тур ырлăхне сывлăх пар. (Вĕрнĕ сывлăшсем киччĕр тесе алтăр
çине сураççĕ.) Тăват кăшрăкран [Значение этого слова не выяснено] ырлăхне пар. Çын
куçĕнчен, усал хаяр куçран пулсан, Турă ырăлăхне пар. Тăшман куçĕ тухтăр, пирĕн
сывлăша, сурчăка Турă килĕштертĕр. Ху ырлăхна пар, çырлах», ‒ теççĕ те, алтăр çине сурса
шывне ĕçтереççĕ.
Ачана нишлени
Ачана такана çине хураççĕ те, çăкăр кĕреçи çине хурса кăмакана виç хутчен чиксе
кăлараççĕ. Унтан таканапа ачана йăтаççĕ те, картиш тăрăх йăтса çӳреççĕ.
Пирвай пусмайне исе кĕрет те, кала пуçлат: «Йыт-качăка нишĕсем, чăх-чĕп нишĕсем,
сысна нишĕсем, кушак нишĕсем ‒ пурте тухчĕç çак ачаран».
Унтан витене илсе каяççĕ, унта та калаççĕ. [57] [«Ачана нишлени» опубликовано в
Словаре Н.И. Ашмарина (т. IX, с. 31) с пометкой N, т.е. место записи не известно. В
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Словаре некоторые слова исправлены на литературный язык. Например, йытă-качака
вместо йыт-качăка в рукописи. Оригинал позвояет уточнить дату записи].
Чӳксем
Чи малтан чӳксем кĕркунне пуçланаççĕ, вăл малтан çĕн тырăран пĕçернĕ хăпартуран
пуçланать. Ăна чӳклеме тăхăр хăпарту пĕçĕреççĕ, хăпарту пиçсе тухсан вара чӳклеççĕ.
Малтан пĕр хăпартăва Турра чӳклеççĕ.
Ăна алăк умне илсе тухаççĕ те, ак çапла каласа чӳклеççĕ: «Йе, пĕсмелле, тав тăватăп,
пуç çапатăп. Тур çырлах, сана çĕн хăпартупа асăнатăп, витĕнетĕп, çырлах, Турă. Çак эсĕ
панă тивлете асăнатăп, ӳлĕмрен те тырра тăррине чакан пек пар, тĕпне хăмăш пек пар, пуç
хуш [Данное словосочетание встречается в Словаре Н.И. Ашмарина, т. XVII, с. 282, но
Н.И. Ашмарин исправил его на пуç çумне пуç хуш, что, в принципе, правильно.
Допустимо, что информант при написании механически пропустил два слова], шăл çумне
шăл хуш, пĕр пĕрчĕ акса пин пĕрчĕ илмелĕхне пар. Выçса килекене тăрантарса ямалăхне
пар, сивĕ шăнса килекене ăшăтса ямалăхне [62] пар. Пирĕн айван кĕллĕмĕре хапăл», ‒ тесе
ӳксе пуç çапаççĕ вара.
Тата икĕ хăпартува Турă амăшне чӳклеççĕ. Ăна та çак сăмахсенех калаççĕ: «Э,
Пӳлĕхçĕ, çирлах, ырă Пӳлĕхçĕ, пур тĕлтен те эсĕ усра, сыхла, çилтен-тăвăлтан та сыхла,
усал çумăрĕнчен-пăрăнчен те сыхла, çырлах. Сана ăшă хăпартупа асăнатăп. Ман айван
кĕллĕме хапăл ил, çырлах», ‒ тесе ӳксе пуç çапаççĕ вара.
Хăпартупа Пӳлĕхçĕ амăшне, ăна та çак сăмахсенех калаççĕ.
5 хăпартăва Хĕвеле, Хĕвел авантарах пăх тесе чӳклеççĕ. «Çырлах, ырă Хĕвел, ‒ тесе.
‒ Сана асăнатăп, витĕнетĕп ăшă хăпартупа. Эсĕ те тырра… çапла ăшă питĕпе ăшăтса ӳстер,
вăхăтра чипер алла илмелле ту…», ‒ тесе ӳксе пуç çапаççĕ.
6 хăпартăва Хĕвел амăшне, ăна та çак сăмахсенех калаççĕ.
7 хăпартăва Çĕре чӳклеççĕ: «Çырлах, ырă Çĕр, сана асăнатăп, витĕнетĕп. Эсĕ те
тăррине чакан пек ту, тĕпне хăмăш пек ту, пуç çумне пуç хуш, шăл çумне шăл хуш,
çырлах», ‒ тесе ӳксе пуç çапаççĕ.
8 хăпартăва Çĕр амăшне чӳклеççĕ. Ăна та çак сăмахсенех калаççĕ.
9 Çĕр хаярне чӳклеççĕ. «Çырлах, Çĕр хаярĕ, сана асăнатăп, витĕнетĕп. Эсĕ ан кӳрен,
ан сăхлан, чипер алла илмелле ту, çырлах», ‒ тесе ӳксе пуç çапаççĕ.
Тата çĕнĕ тырра пăтă чӳклеççĕ. Ăна та тăхăр хуран тăваççĕ. Вĕсене те çаплах, хăпарту
пекех, малтан Турра, 2 Турăм амăшне, 3 Пӳлĕхçе, 4 Пӳлĕхçĕ амăшне, 5 Хĕвеле, 6 Хĕвел
амăшне, 7 çĕре, 8 Çĕр амăшне, 9 Çĕр хаярне. [ 62об.] [Текст на лл. 62-62об. под названием
«Чӳксем» помещен также в т. 31 на листах 72-74].
Çимĕк иртсен çинçе умĕн халăхпа Пысăк чӳк тăваççĕ вăкăрпа. Ӳчӳк тесе чӳклеççĕ.
Учӳк кĕлли
«Таса Турра Учӳк тăватпăр, авалхи йăлапа. Турă, ан пăрах, çырлах. Хире акнă тырпулран сыхла, çырлах. Пĕр пĕрчĕ акнă вырăна пин пĕрчĕ пар, тĕпне хăмăш пек, тăррине
чакан пек пар. Туррăм, çырлах. Ватти-вĕттипе сана асăнатпăр. Туррăм, уксаккипе,
суккррипе сантан ыйтатпăр. Сантан йăлăнатпăр. Туррăм, ан пăрах. Çумăр вăхăтĕнче çумăр
пар, сывлăм вăхăтĕнче сывлăм пар, çырлах, Турă. Хура халăх тайăлат сана, тăватпăртытатпăр, тытнă çăнăх-кĕрперен перекетне, услăхне пар. Тытнă тавартан перекетне пар,
ыйтнă укçаран перкетне пар. Туррăм, ан прах, çырлах. Шăнса килекене ăшăтса яма пар,
выççа килекене тăрантарса яма пар. Кĕсре хыççăн тыха ерме пар, ĕне хыççăн пăру ертме
пар, сурăх хыççăн путек ертме пар, урай тулли путек пар, сакă тулли ача пар, çырлах,
сывлăхне-чĕрлĕхне пар. Туррăм, çырлах».
Унтан вара вăкăр çине виçĕ курка шыв сапаççĕ. Силленсен вара вара печĕкçĕ кĕл
тăваççĕ те, пусаççĕ. Силленсен кĕл тăваççĕ: «Вырăнлă кĕллĕм вырăна лартăр, айван
кĕллĕме хапăл илтĕр, чӳк, çырлах», ‒ теççĕ те, пусаççĕ. [63]
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Туй йĕрки
1900-1903 гг. [Д. Письмянка Белебеевского уезда Уфимской губернии? Ср.:
Ашмарин. Т. VII: 223; XI: 27].
Туй пуçланă чух малтан Турра кĕл тăваççĕ, унтан кĕрӳ каччине кĕлете исе кайса
тумлантараççĕ. Тумлантарсан вара пӳрте исе кĕреççĕ, пӳрте кĕрсен ваттисене пуç çапса,
ваттисенчен туя аван тума пиллĕх ыйтаççĕ. Унтан вара сĕтел хушшине варрине кĕрӳ
каччине кӳртсе лартаççĕ, пурте ларса çинсен.
Ашшĕпе амăшне курка парать те мăн кĕрӳ, хытă сасăпа кăшкăрса калать: «Упăтĕк!» ‒
тет.
Вара халăх пурте ура çине тăраççĕ, вĕсем çапла ура çинче ашшĕпе амăш куркисене
ĕçсе яричченех тăраççĕ, куркисене ĕçсе ярсан вара туй халăх ларать.
Çапла вĕсем пĕр тăват-пилĕк çынна ĕçтереççĕ, унтан мăн кĕрӳ туй пуçлать çак юрра
юрласа:… [85]
Кĕçĕн кĕрӳ сĕтел хушшине ларать те, çăкăр ас тивет, унтан такмакне пĕр татăк çăкăр,
аш, кашăк хурать; ăна вăл кашни киле кĕмессерен ларса малтан çав япалисене такмакне
чикет, унтан вара туй халăхĕсем ĕçме-çиме тытăнаççĕ.
Арçын туйĕ
Кинçĕм те лайăх Хĕвекла,
Алăкран тухман арчи пур.
Алăкран тухман арчинче
Ăстанпала каснă тутри пур.
Ăстанпала каснă тутри çинче [87]
Кĕмĕлтен хывнă çĕрри пур.
Тутрине пачĕ – тус турĕ,
Çĕррине килĕшрĕ ачана,
Курчĕ – хăй илчĕ. [87об.]
Хĕр туйĕ
Сĕм вăрманти тăмаккай та,
Сĕм вăрманта тăмаккай,
Çын курмасăр ватăлнă та,
Çын курмасăр ватăлнă.
Ак иснаçăм Иван пур та,
Ак иснаçăм Иван пур.
Хĕр курмасăр ватăлнă та,
Хĕр курмасăр ватăлнă.
Унтан вара каччи хĕр пĕркенчĕк айне кĕрет; унчен малтан пĕр хĕр хĕрин пуçне
тытать те, качча памасть, каччи вара ăна е укçа, е çĕрĕ парать. Каччă пĕркенчĕк айĕнче çĕрĕ
улăштарать, çĕрĕ улăштарсан кайран пуç сырма каяççĕ хĕрне исе. Пуç сырнă çĕрте услам
çупа çăкăр çитереççĕ, çак услам çу пек çемçе шăкăлтатса калаççа пурăнчăр хĕрпе каччĕ
тесе. [88об.]
Çапла вара хĕре исе тухса каяççĕ…
Вара вĕсем ял тавра çаврăнаççĕ те, хаяр пăрахма каяççĕ. Вĕсем хаярне укăлчаран
тухса виç тапхăр çаврăнаççĕ хĕвеле май, унтан вара мăн кĕрӳ урапа çинчен анать те, виçĕ
тапхăр ӳксе пуç çапать.
Пуç çапса тăрсан çак сăмахсене каласа пĕр-ик пус укçа утса хăварать: «Мĕн пур хаярхăтар, усал-тĕсел пиртен уйрăлса кайтăр, çак укçа уйрăлса кайнă пек» [Вербальный
фрагмент этого предложения опубликован: Ашмарин, Словарь XVI: 9. Оригинал позволяет
уточнить дату записи], ‒ тет [Последние три предложения опубликованы: Ашмарин,
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Словарь XVI: 11. В фразе Вĕсем хаярне укăлчаран Н.И. Ашмарин слово хаярне при
публикации опускает, что оправдано с точки зрения контекста. Оригинал позволяет
уточнить паспорт текста]. Хаяра çапла пăрахсан, вара вăл ларать те, яла каяççĕ. Ялта вара
кĕмелле килсене кĕреççĕ, килĕсене кĕрсе пĕтсен каччăн ашшĕсем патне туй пĕтерме
таврăнаççĕ. Туй киле çитсен хапха умне чарăнса тăраççĕ, вăл вăхăтра картишĕнче виçĕ
тапхăр хапха урлă пăшал переççĕ тата хапхаран кĕнĕ чух çăнăхпа сапаççĕ. [89]
Картиш варрине кушма сараççĕ те, хĕрпе качча мăн кĕрӳ çавăтса пырса тăратать çав
кушма çине. Вара вĕсем иккĕшĕ те виçĕ тапхăрччен харăсласа ӳксе пуç çапаççĕ, вĕсемпе
пĕрле туй халăхĕс65м те Турра кĕл тăваççĕ.
Кĕл туса пĕтерсен е ашшĕсем лаша парсан, мăн кĕрӳ йĕвен чĕлпĕрĕнчен тумтир
аркипе тытать те, каччине хĕрин аллине парать; лашине куçне çыхса, вĕсем çаврăнас çĕре
пуслăх пăрахать, вара вĕсем виçĕ тапхăр çаврăнаççĕ, лашийĕ пуслăха урипе лектерсен,
ваттисем калаççĕ: «Кинĕ юлах пулать тул [= пуль]», ‒ тесе. Урипе лектермесен: «Пăрчăхан
пуль», ‒ теççĕ. [89об.]
Кĕсем [каччăпа хĕр кĕлетрен] пӳрте пырса кĕрсен, мăн кĕрӳ калать:
‒ Турăр ĕçе? ‒ тет.
Кĕсем те хăйсен вăхăтĕнче çапла калаççĕ:
‒ Турăмăр, ‒ тесе.
Вара мăн кĕр виçĕ тапхăрччен кайса çамрăксен алăкĕнчен шаккать çапла каласа:
«Пулчи?» ‒ тесе.
Виççĕмĕш тапхăрĕнче пиччĕш, инкĕш, мăн кĕрӳ виççĕн каяççĕ, вара вĕсем пырсан
çĕнĕ çынсем тăрса уçаççĕ, вĕсене вара тумлантараççĕ те питне-куçне, аллисене çума исе
тухаççĕ. Çăвăнсан кайран çĕнĕ çын шыва каять. Унпа пĕрле пĕр туй арĕм каять тата
килĕнчен пĕр пĕчĕк хĕр ача, çамрă[к]сем, хĕр упраççем. Шыв кутне çитсен çав пĕчĕк хĕр
ачи виçĕ тапхăрччен кăштăн-кăштăн шыв ăсса парать [Фраза çав пĕчĕк хĕр ачи виçĕ
тапхăрччен кăштăн-кăштăн шыв ăсса парать опубликована в словаре Н.И. Ашмарина, т.
VII: 223]. Виçĕ тапхăнĕнче çĕнĕ çынни тăка-тăка ярать. Унтан вара çĕнĕ çын хĕр ачине пĕр
çĕрĕ парать те, хăй ăсать. Ăссассăн киле таврăнаççĕ, анчах çĕнĕ çына çул çинче çамрăксем
чипер пыма памаççĕ, ялан çĕнĕ çыннăн шывне тăкма шухăшласа пыраççĕ; çĕнĕ çын вĕсене
салам парса ĕлкĕреймесен, тăкаççĕ те вĕсем [Фраза çĕнĕ çын вĕсене салам парса
ĕлкĕреймесен, тăкаççĕ те вĕсем опубликована в словаре Н.И. Ашмарина, т. XI: 27.
Оригинал дает возможность уточнить дату записи]. Тата çĕнĕ çыннăн упăшки хапха умне
тухса тăрать шывран таврăннă çĕре. Ăна та вăл салам парать. Çапла çĕнĕ çын килне
таврăнать те, çĕнĕ çын салми пĕçерет. [90] Пиçсен вара чашкăсем çине антарать те, пӳрте
сĕтел çине кӳртсе лартать. Мăн кĕрӳ хĕрпе каччипе юнашара тăрать те, вĕсемпе пĕрле мĕн
пур халăх Турра кĕл тăваççĕ. Кĕл тусан вара хĕрпе каччă виçĕ тапхăрччен кашăкпа ăсса
чашкă хĕррине лектермесĕр сыпаççĕ те, сĕтел çине чайки лартаççĕ. Унтан вара халăхсем
çия пуçлаççĕ. Çия пуçланă чухне пурте яай чашки çине укçа хураççĕ.
Çисе-ĕçсе тăрансан, халăхсем саланаççĕ вара. [91]
Чувашские песни
Тексты на лл. 94об.-98об. записаны в 1900-1903 гг. в с. Байглычево Тетюшского уезда
Казанской губернии учителем Байглычевского училища Петром Емельяновым.
Свадебные песни/Туй юррисем
Утлан утланасса ай сар утла,
Çаврăн Хусанах та хулине.
Пуç каймĕ, тантăш, мул кайĕ,
Вăрласа ил савнă хĕрсене…
Урлă кĕлет умĕнче-умĕнче
Ут кустарчĕç матурсем, матурсем.
Улттăн-çиччĕн пĕр пулса, пĕр пулса,

17

Улталарĕç аппана, аппана. [94об.]
Плач невесты/Хĕр йĕрри
Ах аттеçĕм, аннеçĕм,
Ай-хай ырă аттеçĕм!
Икĕ витрем симĕсчĕ,
Тăра юлчĕ çăл патне.
Савнă ачам, сар ача
Тăра юлчĕ Ейпеçе…
Чупрăм антăм шыв хĕрне,
Пул тытса улăхас пек.
Савса пӳме ӳстертĕм,
Сар ачана каяс пек. [96]
Песни на поминках по умершим/Помилке юрри
После смерти взрослого человека или старика в один положенный родственниками
умершего день чуваши справляют поминки по нем. День для поминок выбырают чаще
осенью, после уборки хлеба. Гости званные собираются в доме умершего человека. Гости
сначала едят и пьют в избе, а потом выходят на улицу, где против дома умершего ставится
чурбан. К чурбану с одной стороны прикрепляется свеча. По выход гостей из избы свеча
на чурбане зажигается, разводится костер около чурбана. Скрипач играет на скрипке, один
или двое из гостей пляшут на разгоревшемся костре до тех пор, пока не потухнет костер, а
остальные гости в это время кружатся вокруг чурбана кольцом и поют следующие песни:
Çурăмпу килет шуралса,
Шурă пир карсан та чарас çук;
Хĕвел тухăç килет хĕрелсе,
Хĕрлĕ хăмаç карсан та чарас çук.
Пирĕн иртсе пыракан ĕмĕрĕмĕр
Шурă чаршав карсан та чарас çук,
Телейрен иртекен çутă тĕнче,
Пиртен те юлĕ çак тĕнче. [97об.]
Асаттеçĕм, асатте,
(Если молодой умерший, то вместо слова «асаттеçĕм, асатте» поют «тăванăм» или
имя умершего)
Çурăмпуç килет шуралса,
Санăн сăну çук-ĕçке;
Чĕкеç килĕ, чĕвĕлтетĕ,
Санăн чĕлхӳ çук-ĕçке.
Ир тăрсан та, каç выртсан та,
Сан вырăну пушă-çке;
Эпир сана асăнатпăр,
Эсĕ пире ан асăн.
Хĕр сăри такмакĕ
Шăлтăр-шăлтăр шĕлкеме,
Шӳлкемене ан çухат.
Ах, хăнаçăм, тантăшăм,
Пирĕн чыса ан çухат!
Пирĕн чыса çухатсан,
Хăвăн чысă çухалĕ.
Сарă-сарă автана
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Савса Турă çуратнă,
Сар ачапа выляма
Пире Турă çуратнă. [98]
Мăн кĕрӳ такмакĕ
Çак хăтанăн çич хĕл каçнă вăкăр пур, пĕр мăйраки çĕр чĕрет, тепĕр мăйраки пĕлĕт
чĕрет. Унăн хӳри сĕтĕрĕнсе çул тăвать, эпир çав çулпа килтĕмĕр çакăнта туя. [98об.]
Том 6: Ашмарин Н.И. Этнография. Фольклор. 1885-1903 гг. – 652 с. [В основном,
материалы из Тетюшского уезда].
Хĕр йĕррисем
Записаны в 1903 г. в д. Кильдюшевой Ново-Шимкусской волости Тетюшского уезда
Ф. Турханом. Эти песни поются во всех деревнях Ново-Шимкусской волости
Хура куракăн чĕпписем
Лупас айне пухăннă,
Çичĕ ют хура чăвашсем
Атте килне пухăннă,
Атте килне шăнăçман,
Ратнесене саланнă.
Ах, аттеçĕм, аттеçĕм!
Картиш варринчи хурăна
Кăçал касса ямасан,
Пуртă витмĕ, терĕн пуль.
Ах, аттеçĕм, аттеçĕм!
Юратман çĕре памасан,
Ĕмĕр каймĕ, терĕн пуль.
Кăçал тулă пит пулчĕ,
Хĕвел тухăçне тайăлчĕ,
Кăçал мана çын çини
Тетĕç уясне сарăлчĕ. [49]
Пирĕн атте тулă пухать,
Тулă кимми ярать пуль,
Тăвансене атте пухать,
Хĕрне юта парать пуль…
Аслă çулăн çийĕнче
Шынлă урапа йĕрри пур,
Манăн атте килĕнче
Ют хăнкравăн сасси пур. [50]
Каяймарăм пасара,
Илеймерĕм йăлтăркка. (шăрçа)
Пулаймарăм сатур çын,
Юраймарăм ял-йыша. [51]
Аллăм тулли ал çыххи,
Сӳтĕм пулса сӳтĕлчĕ.
Çич ют çине пăхрăм та,
Хĕрлĕ чĕрем шуралчĕ.
Вун ик хутлам тилхепе,
Варри пурçăн, вĕç(ĕ) ука,
Епле салтса çыхам-ши?
Çичĕ ютăн ачине
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Мĕн каласа юрам-ши?...
Çич ют çырми тĕп çырма,
Сиксе каççа пулмарĕ.
Çич ют ачи хур(а) ача,
Тарса хăтăлса пулмарĕ. [52]
Свадебные песни
Записано в 1885 г. в приходе с. Мусирмы Цивильского уезда священником
Даниилом Филимоновым
Хĕре кĕлетре пӳркенчĕкпе пӳркентерсе йĕртсен, пӳрте илсе кĕреççĕ. [62]
Кĕлетрен хĕр тумтирне кăларнă чух туй ачисем, туй маткисем (арăмсем) кĕлет умне
пырса ак çапла каласа юрлаççĕ:
Çӳпçи тулли пулсассăн,
Хут çырса çеç кайăпăр.
Çӳпçи пушă пулсассăн,
Параппан çапса кайăпăр. [90]
Смерть
Записано в 1841-1903 гг. Источник не указан.
Çыннăн чунĕ тухсанах, çĕр еннелле пĕр çăмарта ывăтаççĕ [Фрагмент предложения
опубликован с пометкой N (неизвестный источник): Ашмарин, Словарь XIII: 102.
Оригинал позволяет установить примерную дату записи], унтан вара шыв илме каяççĕ.
Вăл шывĕпе вилнĕ çыннине çăваççĕ. Унта кайнă чухне 3 сĕвем çĕлен çип пăрахаççĕ, ăна
пĕрре хапхаран тухсанах пăрахаççĕ, унтан тата тепĕр сĕвем пырсан-пырсан пăрахаççĕ.
Унтан тата теприне çырма хĕррине çитсен шыв илес чух пăрахаççĕ. Вăл çип вара вилнĕ
çын çулĕ пулать, теççĕ. Унтан вара шывне илнĕ чухне пĕр укçа пăрахаççĕ. Вăл шыва илме
арçын вилсен 2 арçын, 1 арăм каяççĕ. Арăм вилсен 2 арăм, 1 арçын каяççĕ. Хĕр вилсен 2
арăм, пĕр хĕр каяççĕ. Çав шыва илме хуранпа каяççĕ, шывне исе таврăнсан ăшăтаççĕ те,
вара вилнĕ çынна çăваççĕ. [567]
Пытрама кайнă чухне пӳрт алăкĕнчен тухнă чух пӳрт алăкне 3 хут тупăкпа чишаççĕ.
Чишнă чухне: «Çурта урăх вилле ан кӳрт», ‒ теççĕ…
Киле юлаканнисем тула тухса хĕрнĕ чул утса яраççĕ… Унтан, ăна пытарсан, шыв
укçи тӳлесессĕн, вара тупăк тавра виççĕ çаврăнаççĕ те, киле таврăнаççĕ. Таврăннă чухне
хыçалалла çаврăнса пăхмаççĕ, [569] хыçалалла пăхсан, вилет, теççĕ. [570]
Унтан вара пӳртрисем вăсоне хирĕç тухаççĕ те: «Ĕçĕр харама кайтăр», ‒ теççĕ. [571]
Асăннă чухне юлнă апата йытă умне кăларса тăкаççĕ. Ăна çинĕ чухне йытта
çапмаççĕ, вилнĕ çынни йытă пулса килсе çиять, теççĕ. Унтан тата юпа тăваиччен лĕпĕше
вĕлермеççĕ, вилнĕ çын лĕпĕш пулса килсе çурта пăхса çӳрет, теççĕ. Унтан вара юпа уйăхĕ
çитсессĕн юпа тăваççĕ, юпана каçхине тăваççĕ, кĕçĕр юпа те[573]сессĕн, ирхине юпа*
(*Юпа тесе ак мĕне калаççĕ: йăвăçран этем манирлĕ тăваççĕ те, ăна вăрмантан вара исе
килеççĕ, çавна масар çине кайсан лар[тса] хăвараççĕ) касма каяççĕ. Юпа касма кайнă чухне
пĕр чăхă, çурă штух эрех исе каяççĕ, унта лашапа 3 каяççĕ. Ăна вара исе килсен пӳрте исе
кĕреççĕ те, тӳшек çине вырттараççĕ те, сăхман витеççĕ. Вăсам юпа касса таврăннă çĕре
вăйлăхсене пĕçерсе хураççĕ [Предложение опубликовано: Ашмарин, Словарь V: 295.
Оригинал позволяет установить паспорт]. Вăйлăхсене пусас умĕн сасă кăлараççĕ.
Вăл сасă ак çапла:
Çурăмпуç килет çулăлса,
Пур кайăк-кĕшĕк те хусканса.
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Пур кайăксенĕн те сассисем илтĕнеççĕ,
Санăн сассу анчах илтĕнмеç.
Çак сăмахсене каласа пĕтерсен вара вăйлăхсене пусаççĕ, унтан вара лаши пуçне
пӳрте кӳртсе хываççĕ. Хывса пĕтерсен шăммисене тияса [574] масар çине каяççĕ. Унта
вăйлăх урисене те исе каяççĕ [Часть предложения с этого места до точки опубликована:
Ашмарин, Словарь VI: 256. Оригинал позволяет указать примерную дату записи], унта
тата четвĕрт эрех, пĕр витре сăра тата виçĕ куймак, пĕр автан пĕçерсе исе каяççĕ. Унта 7 е
5, е 3 каяççĕ, пуяннисем 9 та каяççĕ. Унта çитерехпе кĕпер хываççĕ, унтан вара çавăн урлă
каççа каяççĕ, каççа кайсассăн вăйлăх урисене çакса хăвараççĕ. Çавăнтах тата пĕр сурпан е
пĕр ал шăлли çакса хăвараççĕ, ăна вара вилнĕ çынна пит шăлма, теççĕ. Унтан масар çине
çитсен юпине лартаççĕ, юпине лартсассăн ун çине пĕр укçа çапса кӳртеççĕ, унтан тата ун
çине пĕр çурта çутса лартаççĕ. Çав çапса кӳртнĕ укçине кун çути пулать, [575] çав укçа
çуттипе вилнĕ çын леш тĕнчере çӳрет, теççĕ. Унтан вара масар çине вут хураççĕ, ăна вара
вилнĕ çынна ăшăнса пурăнма вут куçĕ, теççĕ. Тата вучĕ кутне тутăр татăкĕ сарса хураççĕ.
Çав тутăр татăкĕ тçине автанне, куймакне хураççĕ, унтан тата юпи кутне хываççĕ, унтан
автанне те, куймакне те, сăрине те, эрехне те хываççĕ. Унтан хынин юлашкине ĕççе çияççĕ,
унтан вара ташлаççĕ, юрлаççĕ, макраççĕ.
Унтан вара: «Эпир ташлатпăр, юрлатпăр, ĕçетпĕр, çиятпăр, эсĕ те çапла ĕççе-çисе,
выляса-кулса пурăн, ‒ теççĕ. ‒ Эпир сана асăнатпăр, эсĕ пире ан асăн», ‒ теççĕ.
Унтан ва[576]ра шăтăкĕ тавра 3 çаврăнаççĕ.
Кашни çаврăнмассерен шăтăкĕ çине витнĕ тăприне: «Умăнта пултăр», ‒ тесе тапаççĕ.
Унтан вара 3 çаврăнсанах çав майпа тӳрех лаша çине ларса вилнĕ çын ан килтĕр тесе
пит хытă кустарса хыçалала çаврăнса пăхмасăр килеççĕ. Унтан вара лашине таврăннă маях
пĕр ачана ял тавра кăшкăрса çӳреме яраççĕ. [577]
Унтан вара хывнисене урама хапха умне кăларса тăкаççĕ, ăна вара йытăсем çияççĕ.
Унтан вара юлашкинчен вара алăк панчен пĕр çуртине кĕрекери стел çине пĕр пĕчĕкĕ
кулачă çине çурта лартаççĕ, ăна вара çав çуртана çĕр каçиччен сӳнтермеççĕ, вăл каç вăл
çуртра çывăрмаççĕ. [578]
Хывса пĕтерсен вучĕ тавра виççĕ т[ç?]аврăнаççĕ те, киле таврăннă чухне савăтсене
çĕмĕрсе хăвараççĕ. Таврăнсан мунча кĕреççĕ, ăна юпа мунчи теççĕ. [579]
Свадьба
В 1903 г. записал [в Чистопольском уезде?] Туктий Исаев
Хĕр пĕркентернĕ чухне [584] виçĕ хутчен пĕркенчĕкне çĕлесе ута-ута ярать, ăна
çапах та пĕркентереççĕ. Вăл вара пит хытă макăрать. [585]…
Тата виçĕ йӳплĕ патак тупса кĕреççĕ те, ун тăрне салма тиреççĕ. Пĕр ача ташласа
çӳрет, ачипе хĕрне виçĕ хутчен çăварне пыра-пыра тĕртĕнет.
Ун такмакĕ ак çапла:
‒ Пиче, салма çиятни,
Инке, салма çиятни?
Инке, шӳрпе сыпатни,
Пиче, шӳрпе сыпатни? [587]
Виççĕмĕш пынă чухне унăн пĕркенчĕкне вăрласа кайса çăнăх ăшне пытараççĕ. [588]
Мăн чӳк
Записано в 1903 г. Туктием Исаевым
Çав Мăн чӳк тенине тăхăр çул хушшинче тăваççĕ. Вăл Мăн чӳк тенине тырă-пулă
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акса тăнăшăн тав туса парне кӳретпĕр, теççĕ чăвашсем. Ăна Турра тав тăваççĕ,
киреметсене мар. Ăна парне кӳнĕ чухне вак-тĕвек выльăхсемпе кӳмеççĕ, только пĕр шур
вăкăр анчах кӳреççĕ. Вăл Мăн чӳк тенине Киремет ăшĕнче тумаççĕ, пĕр таса çерем çине
тухса парне кӳреççĕ. Унта çамрăк ачасене пĕрте яхăнне те ямаççĕ. [589]
Мăн чӳк тăваççĕ, ун чухне тăват ял çынни пурте пухăнаççĕ, ваттисем кăна,
çамрăккисем хăйсем урăх çĕрте, таса çерем çинче уяв выляççĕ, ваттисем патне пыма[ççĕ],
унта вара ват карчăксем те пыраççĕ, ача тума пăрахнисем кăна пыраççĕ, çамрăккисем пĕри
те пымаççĕ. Мăн чука ăна çуртри тесе чӳклеççĕ. Вăкăр пуснă чухне пăтă та пĕçереççĕ, ун
чухне пур ваттисем те шурă кĕпепе, йĕмпе тăраççĕ. [590] Ăна кĕл тума тытăннă чухне
пĕтĕм çин çĕлĕкне илсе пĕр шавламасăр тăраççĕ. Как только чӳкне кĕл тăваканни çырлах
тесе çĕлĕкне [çĕр çине] хурса [çамкине çĕлĕкĕ çине лектерсе ӳксе] пуç çапсан, пĕтĕм çин
[чӳклекен çын пекех] ӳксе пуç çапать [Предложение опубликовано: Ашмарин, Словарь
XIII: 64. Оригинал позволяет уточнить год записи и ФИО записавшего текст]. Вăкăр ашне
тирпейлесе çуса çакаççĕ те, пăттине антараççĕ те, çынсене пĕтĕмпех валеççе параççĕ. Унăн
хыçăнтен шӳрпине антарса параççĕ. Унтан вара вăкăр ашне тирпейлесе антараççĕ те, [591]
пĕтĕм чашкă çине пĕтĕмпех пĕр пек ашăсене валеçеççĕ [Эта часть предложения
опубликована: Ашмарин, Словарь XIV: 72. После фразы пĕтĕм чашăк çине дано
уточнение – «(на все чашки)»], вара ĕретпе чашкисене лартса тухаççĕ. Ун[т]ан вăсене
вăкăр тирне сарса хураççĕ.
Унтан вара кĕл тума тытăнаççĕ, унăн кĕлли ак çапла: «Эй, Турă, асăнатăп, витĕнетĕп.
Эй, Турă, тăхăр çулччен тырă пулчĕ, акса туса илтĕмĕр. Тăхăр çул хушшинче лайăх та,
начар та тырă пулчĕ. Эй, Турă, тата тепĕр тăхăр çулччен тырă-пулă лайăх пулма парччĕ».
[592]
Унтан вара кĕл туса пĕтерсен мĕн пур халăх майĕпе килĕсене саланса пĕтеççĕ. Вăл
Мăн чӳк тунă çĕре пĕр ялтан пилĕк çын хăвараççĕ, вĕсем вара çĕрле мĕн-мĕн япала
курнине пăхса, сыхласа тăраççĕ. Унти вутсене пĕр япала хăвармиччен сӳнтереççĕ. Мĕншĕн
тесен вĕсене сӳнтермесен тыр-пула ăшă тивет, теççĕ. Унтан вара ирхине хĕвел тухиччен
килĕсене тавăрăнаççĕ. [593]
Киремет кĕтӳçи
Записано в 1903 [?] г. [место записи не укзано] Васильевым
Киремет кĕтӳçи вăл Киремет хуралçи пулать. Киремет кĕтӳçи вăл хăйне панă
Киреметне пăхса тасатса тăрать. Çулталăкра пĕрре вăл тасатать, тасатсан кайран пĕрре
кайса чӳклет. Ыран чӳклеме каймалла тенĕ чухне каçран мунча кĕрсе тасалса шур кĕпе
тăхăнса тăрать. Ирхине вара юсман пĕçерсе пир тутăрпа çыхса каять. Киремечĕ патне
çитсен карти ăшне кĕнĕ чухне пĕрре [594] ӳксе пуç çапать. Картиш ăшне кĕрсен
юсманĕсене чӳклемелли çĕре хурать те, чӳклеме тытăнать. Чӳклесе пĕтерсен пĕр-икĕ пус
укçа пăрахса хăварать. Киремете тасатса чӳклемесен, ялта ăрам та тасатмаççĕ. Киремете
тасатмасăр ял хушши тасатсан тырă-пулă пулмаç, теççĕ, хир[т]е те шăрчăк нумай пулать,
теççĕ [Текст опубликован с небольшими изменениями: Ашмарин, Словарь VI: 238-239.
Вместо пулмаç в Словаре написано пулмасть. Оригинал позволяет установить паспорт
текста]. [595]
Чӳклекен
Чӳклекен вăл мĕн пур Киремет ĕçне тума пултарать: чӳклеме, юмăç пăхма, чĕлхе
калама. Чăн ĕçĕ унăн чӳклеме, вăл мĕн пур Киремете чӳклеме пултарать. Чӳклекене мĕн
пур аслă ĕçсен патне илсе каяççĕ, напр., Киремет карти тытнă чухне. Киремет картине ăна
вунă çултан пĕрре тытаççĕ, ăна тытса пĕтерсен вара пĕр виçĕ кун праçник туса чӳклеççĕ.
Чӳклекене вăл вăхăтра мĕн пур тутлă япаласене çитереççĕ [Последние три предложения
опубликованы: Ашмарин, Словарь VI: 238. Оригинал позволяет установить паспорт]. [596]
Вообще чӳклекене пурте хисеплесе тăраççĕ. Чӳклекене чӳклесе пĕтерсен нумай укçа
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параççĕ. Çапла вара чӳклекен мĕн пур чӳклемелли çĕре хăй çӳрет. [597]
Чӳклемене епле кĕл туни çин[чен]
Записано [не позднее 1903 г., среди верховых чувашей?] Т.Н. Николаевым
Чӳклемене чӳклес тесе сăра тăваççĕ.
Вăл сăрана тунă чухне калаççĕ: «Эй, Турă, пирĕн чӳклеме сăрине хапăл ту», ‒ теççĕ.
Сăрине туса пĕтерсен пĕтĕм хурăнташ-ăруне пуçтараççĕ. Пĕтĕм хăнисем
пуçтарăнаççĕ те, унтан вара пĕтĕм хăнисем пĕрнене çумне çурта çутаççĕ. Унтан вара
пичĕкери сăрана пуçлаççĕ. Ăна пĕр савăт пек ĕскер çине сăра илеççĕ те, хĕртнĕ турчăкапа
ăшăтаççĕ.
«Эй, Турă, сана асăн[ат]ăп, витĕнетĕп, çĕнĕ тырă сĕчĕпе асăнатăп, тутлă чĕлхемпе,
тайлăк пуçăмпа пуç çапатăп, пĕр пĕчĕрен пин пĕрчĕ пулмалла пултăр, тесе кĕл тăватăп.
Хура халăха вăй-хăват пар, çут тĕнчене сыхлăх пар, Турă».
Чӳклеме кĕлли çапла пĕте[т]. [598]
Ташлами
Ташлмана чӳклеме хыçăнчен тăваççĕ, ăна çав чӳклеме пекех тăваççĕ. Хуçисене курка
тыттараççĕ, мĕн пур пӳртри çынсем пуç çапма лараççĕ. Вĕсем куркине сăрапа тытса
лараççĕ, ун чухне ак епле каласа кĕл тăваççĕ.
Унăн кĕлли ак çапла: «Турăпа Патшан сывлăхне асаăнса ĕçетпĕр, çарăк мар, арăк мар,
кулмалла мар, тутана шăлмалла мар, кĕрекерен çӳле çĕклемелле мар, кулакана, тутине
шăлакана, кĕрекерен çӳле çĕклекене çичĕ те пилĕк чашкă сăра ĕçтермелле» [Эти два абзаца
опубликованы: Ашмарин, Словарь XIII: 254. Оригинал позволяет уточнить паспорт].
Ташлами хыçăнчен хултамине тăваççĕ.
Хутлами
Хутламине тунă чухне пĕтĕм çын алăка уçаççĕ те, мал еннелле пăхса тăраççĕ те, кĕл
тума тытăнаççĕ.
Унăн кĕлли ак çапла пулать: «Эй, Турă, асăнатăп, витĕнетĕп, тутлă чĕлхемпе, тайлăк
пуçăмпа пуç çапатăп, карта тулли выльăх-чĕрлĕх, [599] пĕтĕм çурт тулли ача-пăча пар,
Турă. Хир-хир тулли тырă-пулă лайăх пултăр. Анкарти тулли тырă кӳртме пар, Турă. Пĕтĕм
çĕр çинчи тырă-пулă лайăх пултăр.
[Чӳклеме кĕлли]
«Эй, Турă, йӳн ĕççе тутлă калаçма парăсăнччĕ. Карта тулли виçĕ тĕслĕ выльăх-чĕрлĕх
карта тулли парăсăнччĕ. Пĕр вĕçĕ картара пулинччĕ, тепĕр вĕçĕ шывра пулинччĕ.
Выльăхма-чĕрлĕхме Турă сывлăхне, иксĕлмес тивлет парăсăнччĕ, усалтан-тĕселтен
хăтарсам, Турă. Эй, Турă, ырă кун-çул парăсăнччĕ, леш тĕнчере ăстăмах парăсăнччĕ
[Ашмарин IV: 74: Ăстăмах, рай. Описка вм. ăçтăмах? Макка (т.е. рукописный сборник из
фонда автора) 206. Эй, Турă, ырă кун-çул парăсăнчĕ, леш тĕнчере ăстăмах парăсăнчĕ (=
лайăх вырăн парăсăнчĕ)]. Урай тулли путек парăсăнччĕ, тĕпеле кин кӳртме парăсăнччĕ,
кĕрекене кĕрӳ кӳртме парăсăнччĕ, сак çи тулли ача-пăча парăсăнччĕ. Шăнса килекене [600]
ăшăтса яма парăсăнччĕ, Турă. Çарамас килекене тумтир тăхăнтарса яма парăсăнччĕ, Турă.
Выçăхса килекене тăрантарса яма парăсăнччĕ, Турă. [601]
Вилнĕ çынна епле пытарни çинчен калани
Записано в 1903 г. Туктием Исаевым
Унтан карланкине пирпе çихаççĕ, аллине, сăмси шăтăкне, хăлхи шăтăкне пурçин
чикеççĕ, унтан тата аллине пĕр пысăк мука çĕçĕ тыттараççĕ. Унтан тата унăн тупăкне илсе
тухнă вырăнне мунча чулĕ хураççĕ…
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Ăна вара масар çине илсе пырса вут хураççĕ те, çăкăр хываççĕ, ăна хывнă чухне
калаççĕ: «Умĕнче пултăр, пĕр турамĕ пĕр çăк пултăр, ‒ теççĕ. ‒ Умăнта пултăр, сĕкĕл
пултăр, çтăмакра вырттăр», ‒ теççĕ [Абзац опубликован с пометкой N (неизвестный
источник): Ашмарин, Словарь XI: 145. Оригинал позволяет установить паспорт]. [609]
Çулталăк иртсен, унăн юпине тăваççĕ, ăна тунă чухне пăру, тиха пусаççĕ тата купăсçă
чĕнеççĕ, вăл вара купăсне илсе пырать. [615]
Ача çуралсан мĕнле пулни çинчен калани
Записано в 1903 г. Туктием Исаевым
Ача çуралмалла пулсан, пĕр апи карчăк илсе параççĕ, вăл вара ачине çуратсан
тирпейлет те, тутăрпа чăрканă чухне ачан кăвапине шăлĕпе çиртса шатăртаттарса татса
илет, унтан вара ачи еннелле пăхать те, ун çине сурса калать: «Çапла ятлă пултăр», ‒ тет.
Вăл ача ятне кун ячĕпе шыраса тупаççĕ, кун мĕн ятли пулат, ăна та çавăн майлăрах
хураççĕ. Çапла пĕр кун ятне илер-ха: эрне кун хĕр пулсан, Эрнепи ятлă хураççĕ, ытлари
кун пулсан, Утлаш ятлă хураççĕ. [611]
Киремет
Записано в 1903 г. Туктием Исаевым
Киремете парнене юракан выльăхсем: хур, путек, така, вăкăр, тына тăваççĕ, урăх пĕр
япала та тумаççĕ.
«Çыралах, хура халăха çăмăллăх патăр», ‒ теççĕ.
Вăл Киремет тени йĕри-тавра йăвăç, çав йăвăçсан йĕри-тавра карта тытнă, çав карта
ăшне пĕтĕм ват çынсем пуçтарăнса кĕл тăваççĕ.
Çав Киремете выльăхсем парне кӳреççĕ, ак вăл выльăхсем, хур, вăл хурне тунă чухне
ак епле кĕл тăваççĕ: «Ак сана хур паратпăр, мĕн вăй çитнипеле анчах».
Унтан вара пушăтпа çыхаççĕ те, çурăм çине чашăкпа шыв яраççĕ, унтан вара вăл
силлениччен яланах: «Çырлахтăр», ‒ тесе тăраççĕ.
Епле кăна силленет, çав вăхăтра кĕл туса калаççĕ: «Çырлах хура халăха, çăмăллăх
патăр», ‒ теççĕ. [621]
Çавсене туса пĕтерсен ăна вара пусаççĕ те, çуса пĕçереççĕ. Унтан маларах пĕтĕм
ялтан кĕрпесем, тăварсем, çăнăхсем, куймаксем, пашалусем пуçтараççĕ. Хуранне çакаççĕ
те, путеккине илс е пыраççĕ, ăна вара пушăтпа çыхса çирма хĕрне илсе пыраççĕ. Унтан
вара çурăм çине шыв яраççĕ те, вăл вара силленет.
Вăл силленсен ăна вара калаççĕ: «Ку парне вырăнлă пулчĕ», ‒ теççĕ.
Ăна вара пусаççĕ те, хурана ярса пĕçереççĕ те, валеççе параççĕ. Унăн шăмине ватма
хушмаççĕ. Унтан вара такине пусаççĕ, такине пуссан, çавăн пекех тăваççĕ, путеккине тунă
пекех. Çапла кăнтăрлана хурне, путекне, такине туса пĕтереççĕ. Кăнтăрла иртсе чипер
лайăх кĕл тăваççĕ те, тата иккĕшне тума тытăнаççĕ. [622]
Унтан вара вăкăрне пусаççĕ, ăна пуснă чухне ваттисем çамрăккисене вăрçа-вăрçа
калаççĕ: «Ниушлĕ эсир пĕрте хăрамастăр-им хăсамăра мĕн пулассинчен».
Çамрăккисем вара хăраса кăна тăраççĕ, хăйсем пĕр сăмах та чĕнмеççĕ. Унтан вара
вăкăрне икĕ урине çихаççĕ, малти урине сылтăмне, кайри урине сулахайне, унтан вара ăна
тĕртсе ярса ӳкереççĕ те, пусса тăрса ниçталла та тапланма ямаççĕ, мĕншĕн тесен вăл
тапалансан унăн техĕмĕ пĕтет, теççĕ [Ашмарин XIII: 314: Техĕм (тэhэм), вкус. СПВВ. X.
N. Вăл (закалываемый бык) тапалансан, унăн техĕмĕ пĕтет, теççĕ]. Çапла вара вăкăра та
пусса-туса тирпейлесе хураççĕ. Епле кăна тулькĕ кăнтăрла сулăна пуçласан, ăна çуса
хурана ярса хураççĕ, тата тепĕр хуранĕпелен пăтă пĕçереççĕ. Пăттине ăна çав çын пĕçерет,
вăкăрне [623] сутан çыннăн арăмĕ. Вăл арăма вара вăкри пиçсен вăкăр пуçне тыттараççĕ, а
арçини ашсене, пăттисене валеççе çӳрет. Унтан вара тĕттĕм пулсан тынине те пусма
тытăнаççĕ. Вăл тынине пуснă чухне çавăн пекех тăваççĕ, вăкрине тунă пекех. Унтан
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тынине те пусса пĕтереççĕ. Çапла пиллĕкмĕш выльăхне те пусса тирпейлесе пĕтереççĕ.
Унтан вара тăват тире пĕр çĕрелле сарса хурса кĕл тăваççĕ, унăн кĕлли ак епле: «Эй,
Турă, эсĕ пире çаксене тирпейлеме вăй-хăват патăн, пирĕн парнемĕрсене хапăл тусам», ‒
теççĕ. [624]
Унтан вара вĕсенĕн шултăрарах шăмисене пĕр çĕрелле пуçтарса çыхса йывăç çине
çакса хураççĕ. Пуç шăмисене, нăхта туса, калах çакса хураççĕ [Предыдущие два
предложения опубликованы: Ашмарин IX: 57-58]. Унтан вара çавăнти чашкисене,
кĕрпесемпе, тăварсемпе илсе пынисене, пурне те йĕркипе хурса тухаççĕ те, унта илсе пынă
ашĕсене, пăттисене пăртак-пăртак хура-хура тухаççĕ. [625]
Йĕрĕх
Записано в [1903] г. Н.Ф. Ильгачѐвым
…Йĕрĕх тăваççĕ. Ăна ак мĕншĕн тăваççĕ: е куç пăсăлнăшăн, е çăпан-кĕсен тухнăран,
е тата юхана ерсессĕн тăваççĕ. Ăна ак çапла тăваççĕ: пĕçереççĕ икерчĕ, пăракă тăхлан
шăртаççĕ те, вĕсене çав Йĕрĕх вырăнне кайса тăкаççĕ. Ăна вара икерчĕ лартрăмăр, теççĕ.
Хăш-хăш чухне пит хĕн-асапа кайсассăн така та пусаççĕ. [649]
[Учук]
Записано в [1903?] г. Н.Ф. Ильгачѐвым
Тата çăва тухсассăн ака пĕтсен Учук тăваççĕ. Учук кунĕ вĕсен уяв пуçланать. Учука
вĕсем ак çапла тăваççĕ: ялпа [650] пĕрле çынсанчен ят тăрăх укçа илеççĕ те, çав укçапа пĕр
тиха или лаша илеççĕ. Унтан вара пăрусам, сурăхсам илеççĕ. Унтан кашни çуртран е хур, е
кăвакал исе пыраççĕ. Унтан вара яшкапа пăтă пĕçерсе ялĕпе пĕрле пайласа çияççĕ [Текст до
этого места опубликован: Ашмарин, Словарь III: 337. Оригинал позволяет уточнить
паспорт]. Кайран тата уяв иртнĕ кун çăмăр пăтти пĕçереççĕ, ăна харпăр хăй кассипе пĕрле
кĕрпесем, çусам пухса пĕçереççĕ. Ăна вара çырма хĕринче çияççĕ, çисе тăрансан кайран
вара пĕрне-пĕри шывпа сапса выляççĕ. Çав кун каçхине вара уява иттереççĕ. Уява ирттерме
хире кай еннелле каяççĕ, унтан вара çырма хĕрне анса пите çăваççĕ те, киле таврăнаççĕ.
Киле таврăннă чухне хыçалалла çаврăнса пăхма юрамаç, теççĕ; как хыçалалла çаврăнса
пăхан, вилен, теççĕ [Текст частично опубликован: Ашмарин, Словарь III: 172. Оригинал
дает возможность уточнить паспорт]. [651]
Том 7: Ашмарин Н.И. Этнография. Топонимика. Фольклор. 1899-1901 гг. – 1080 с.
Хороводные песни
Записано в 1900 г. в д. Ново-Изамбаево Алькеевской волости Тетюшского уезда
воспитанником II класса Симбирской чувашской учительской школы Арсением Петровым
Патăр-патăр параппан,
Параппан кантри татăлнă.
Çак Исампалсен хĕрĕсен
Йĕм кантăри татăлнă. [1]
Айтăр каяр Юхмана
Пуш йывăççи тиеме.
Айтăр каяр Тимеше
Ача тунă хĕр курма.
Ушкăн-ушкăн шур сурăх
Путек çӳлĕн путек тăвать.
Тимешĕнĕн хĕрĕсем
Хĕр пуçĕпе ача тăвать. [2]
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Мăн кĕрӳ калакан сăмахсем
Записано в 1900 г. в д. Ново-Изамбаево Алькеевской волости Тетюшского уезда
воспитанником II класса Симбирской чувашской учительской школы Арсением Петровым
Утмăл та ултă çухрăм сĕм вăрманпа каймалла пулчĕ, утмăл та ултă çухрăм сĕм
вăрманпа кайнă чух чĕнтĕрлĕ кĕпер тĕл пултăмăр. Чĕнтĕрлĕ кĕпер варринче хура çĕлен
выратать чашкăрса, ниçта кайма аптрарăмăр. Утсене са[52]сартăк сиктерсе каçас каçас
терĕмĕр те, кĕпер кашти хуçăлса анчĕ. Вара утсене каялла çавăрса тухрăмăр; асаттесем
каснă кашта пурччĕ, эрттелпе туртрăмăр-туртрăмăр та – кăлартăмăр. Çĕнĕрен кĕпер хывса
тухрăмăр, çавăнта питĕ нумма[й] вăхăт иртрĕ. [53]
Çак хăтан тултан саăр кĕтеслĕ, шалтан тăватă кĕтеслĕ мунчи пур; чулĕ пĕремĕк,
ăшши шерпет, çавăн шăршипе килтĕмĕр. [54]
Хĕр йĕрри
Записано в 1900 [?] г. в с. Новое Якушкино Н.-Якушкинской волости
Бугурусланского уезда Самарской губернии Ульяной Иустиновой
Çӳлĕ ту çине хăпарассинчен хăрамастăп,
Анассинчен хăратăп.
Çичĕ юта тухассинчен хăрамастăп,
Пурăнассинчен хăратăп. [225]
Ĕçкĕ юррисем
Сартумкаран [Примечания автора рукописи] илнĕ сарă алса туль
Аллăмсене çапрĕ саррисем.
Чĕмпĕртен те илнĕ чăн мерчен2
Çамкасене çапрĕ хĕрлисем.
Ай-хай пĕр аппаçăм, пĕр йыснаçăм,
Кив уйăхла3 тунă сăрăрсем,
Икĕ питме тухрĕ хĕрлисем.
1)
Сартумка – с. Астрадамовка, 2) Чăн мерчен – коралл, 3) Кив уйăхла – после ущерба
луны. [273]
Çулаях та тăрăх аннам пур,
Хăш йăранĕнчен ӳксе вырам-ши?
Ай-хай пĕр аппаçăм, пĕр йыснаçăм,
Хăш урăртан тытса тайлам-ши?
Сылтăм урăрсенчен тытсан,
Укçа ыйтать тесе ан калăр,
Сулахай урăртан тытсан,
Ытла ухмах тесе ан калăр.
Эпир мĕн пĕлетпĕр çамрăксем,
Айăп тумăсăрăнччĕ, ваттисем. [274]
Шăл урайне, тантăш, тасарах,
Кĕленче çăмарта çаврăнтăр.
Сирĕнпеле, тантăш, сăмах килĕшет,
Çӳçĕм пĕрчи пĕрле пухăнтăр. [278]
1

Хороводные песни/Вăйă юррисем
Записано в 1900 г. в д. Средние Алгаши Верхне-Тимерсянской волости
Симбирского уезда
И тăв аван, тăв аван,
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Тăв аякки çул аван.
Выляма-кулма мĕн аван,
Тухья пуçлă хĕр аван.
Йĕпкĕн хура вĕт шăрçа
Çине тирсе мĕн илем.
Хĕртен арăм пулсассăн,
Вăйя тухни мĕн илем.
Икĕ хĕрлĕ кĕпем пур,
Пĕрин çанни кĕскерех.
Икĕ савнă тусăм пур,
Пĕрин ăсĕ кĕскерех. [291]
Чăпар куккук сассисем
Чăн питравра чарăнат.
Пирĕн çакă вăйăсем
Чăн çимĕк каç чарăнат.
Пуçлă-вĕçлĕ анана
Вырма лайăх, тийеççĕ.
Ик ял хĕрĕ пĕр пулсан,
Выляма лайăх, тийеççĕ. [292]
Хĕр йĕрри
Записано в 1900 г. в д. Средние Алгаши Верхне-Тимерсянской волости
Симбирского уезда
Вĕрене тутка сыпăнат,
Хурăн тутка хуçăлат.
Атте çемйи катăлат,
Çичĕ ют çемйи хутшăнат…
Хура вăрман вуттине
Эпĕ касмасăр кам касас.
Хамăр касă ачине
Эпĕ каймасăр кам каяс. [321]
Енчĕк тулли пăхăр укçа,
Пĕтĕм пасара çав пухат.
Вун тăхăр çулхи пуçăмпа
Пĕтĕм тăвана хам пухрăм…
Сикрĕм-каçрăм пахчана,
Мăкăнь чечек пуль тесе,
Мăкăнь чечек кĕл пулчĕ.
Чупрăм-тухрăм ăрама,
Хамăр савни пуль тесе,
Хамăр савни пулмарĕ,
Турă çырни пулайрĕ. [322]
Икĕ витре шыв ĕçрĕм,
Пусма айне лартайрăм.
Ахах ятăм – путмарĕ,
Кĕмĕл ятăм – юхмарĕ.
Çав Кив Улхаш ачине
Пĕрте чунăм савмарĕ,
Турă çырни ямарĕ.
Турă çырни – çӳç çыхни,
Сивĕтсен те сивĕнмес,
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Пĕрте Турă çырманни
Пĕрте сивĕтмесен те сивĕнмест. [323]
Хура вăрманти хурчăка
Хире тухман, уй курман.
Çав Кив Улхаш ачисем
Вăйя тухман, хĕр курман,
Манран пуçне хĕрн тупман. [324]
Икĕ талир, пĕр талир [Ашмарин XIII:166: Талер, талер (серебр. монета). А. Турх. См.
т а л i р… Талiр (талир), талер (монета). См. т а л е р],
Пĕтĕм пасара çав пухат.
Вун тăхăрти пуçăмпа
Мĕн пур тăвана хам пухрăм. [325]
Манăн аттене мул кирлĕ,
Çичĕ юта йыш кирлĕ. [339]
Хура пурçăн пиçихи
Пилĕк тавра çаврăнчĕ.
Вун ик çаврăнан ал çыххи
Аллăм тавра çаврăнчĕ.
Çичĕ ютăн ачипе
Çӳçĕм пĕрчи çыхланчĕ.
Утмăл хăма тăрăшне
Утса тухса пулмарĕ.
Çитмĕл хăма тăрăшне
Çитсе курса пулмарĕ.
Чунăм савман ачаран
Пуçма хăтарса пулмарĕ. [340]
Уяв юррисем
Записано в 1900 г. в с. Кошки Бурундуковской волости Буинского уезда
Симбирской губернии
Арка çичĕ ан пĕрсессĕн,
Кĕпене йывăр килмĕ-ши?
Хĕр чух шухрах çӳресен,
Кайсан хĕсӳ килмĕ-ши? [354]
Хĕр йĕрри
Тетрадь Ивана Васильева, д. Старое Дуваново Убеевской волости Буинского уезда
Симбирской губернии
Хурăн çулçи çырулă,
Мĕн çырнине пĕлместĕп.
Çичĕ ют çиччĕн, эп пĕччен,
Мĕн курасса пĕлместĕп. [383]
Тавăрна
Записано в [1900-1901?] гг. в д. Малые Тиуши Чурачикской волости Цивильского
уезда Казанской губернии Тимофеем Лаврентьевым.
Хĕрсем качча кайсан ашшĕсем патне сăрапа пыраççĕ, пирĕн ăна тавăрна каяс, теççĕ.
Ун чухне хĕрĕ килти ашшĕсене те, лере хăй качча кайнă кил-йышсене те парне парать.
Пирĕн тавăрна хĕлле каяççĕ, тавăрна е вун иккĕн, е тăххăрăн, е çиччĕн каяççĕ [Текст
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опубликован: Ашмарин, Словарь XIII: 141. Повторно – на с. 149. Оригинал позволяет
уточнить паспорт]. [489]
[Далее:] Записано в 1901 г. в д. Старо-Шаймурзино Буинского уезда Симбирской
губернии учителем И.П. Ярускиным
Кăнтăрла халлап ярсан, шур кашкăр çиет, тет. [733]
Сурхури вăхăтĕнче каламалли такмак
Шурă-шурă патака
Сăр сăрлама пит аван.
Ларма килнĕ аккасене
Йинке тума пит аван. [753]
Хĕр вăййинче каламалли сăвăсем
Анкарти алăкне ан уçăр,
Ют сурăха ан кӳртĕр.
Кĕлет алăкне ан уçăр,
Ют ачана ан кӳртĕр.
Ятăр кайĕ ял çине,
Питĕр пиçĕ çын çинче. [771]
Шыра шапа кăшкăрать,
Хирте çĕлен шăхăрать.
Анаткассăн хĕрĕсем
Тутăр парап, тийеççĕ,
Чӳрече витĕр кăшкăраççĕ,
Тутăрри кĕске пусассăн,
Хам та пырăп, тийеççĕ. [772]
Чăваш юррисем
Ай-уй савнă тусăм, хура куçăм,
Эрне çурă кĕтрĕ улахра. [794]
Хĕр леçме кайнă чухне юрлаканни
Записано в 1899-1901 гг. в с. Подлесные Шигали Буинского уезда
Кузьмой Гавриловым
Пирĕн йысна, ай, пуласси
Лаша çинчен анаймасть.
Лаша [çинчен] ансассăн,
Алкум урлă каçаймасть.
Алкум урлă каçсассăн,
Алăк урлă каçаймасть.
Алăк урлă каçсассăн,
Сак çине çитсе лар[876]сассăн,
Ури çĕре тивеймест.
Ури çĕре тивсессĕн,
Сĕтел хушшине лараймасть.
Сĕтел хушшине ларсассăн,
Кашăк тĕлне тупаймасть.
Кашăк тĕлне тупсассăн,
Шӳрпе тĕлне тупаймасть.
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Аллине курка парсассăн,
Курка тĕлне тупаймасть. [877]
Хĕр сăри такмакĕ
Записано в 1899-1901 гг. в с. Подлесные Шигали Буинского уезда
Кăмакара кушак пур,
Йăлтăр-йăлтăр куçĕ пур.
Ташла пĕлмен ачана
Ман алăра пушă пур. [901]
Сарă, сарă автана, автана
Савса Турă çуратнă, çуратнă.
Сар ачапа выляма, выляма
Пире Турă çуратнă. [902] [Ср. 5: 98]
Шилĕкре туй ачисем юрлаççĕ
Переписано из тетради священника Самарской Епархии Данила Филимонова К.
Сергеевым. К. Сергеев: «По-видимому, песни эти поются в Цивильском и Чебоксарском
уездах – упоминаются названия селений Мăн çырма, Вĕренер, Тушкилт»
И сӳретке, сӳретке,
Сӳретке1 [Ашмарин XI: 227 ‒ Сӳретке, сновальня] тăрри мунчала.
Çакă Тӳшкилт хĕрĕсен [966]
Шăла пиртен йĕмĕсем,
Йĕм çăрхисем мунчала,
Туртмассейрен пат татăлать.
Çак хамăр ял хĕрĕсен
Улачаран йĕмĕсем,
Йĕм çăрхисем пурçăнтан,
Туртмассейрен пуранать. [967]
1
Параллельные брусья дрог телеги.
Туй юррисем
Записано в 1899-1901 гг. в районе Юхмы Антоном Марковым
Хăтаçăм, хăтаçăм (çав пур),
Юхма çулне тăрăх ани, ай, ани пур.
Çуллен çулах тулă акаччĕ,
Унăн пуçне сĕлĕ сапаччĕ.
Пирвайхи çул тутăрне хапхи умне кăларса çакаччĕ,
Ăна пирĕн ача кураччĕ,
«Манăн çавна илес», ‒ тийеччĕ,
Халĕ те çавна илсе паратпăр. [973]
Пилĕкре пурçăн пиçихи,
Ялăрта суткан пур-и-ха?
Çирĕм çула çитсе пĕвĕре ӳстерсе,
Çумăрта выртакан пур-и-ха? [974]
Том 8: Тимофеев Г.Т. Рукописи. 1899-1902 гг. – 982 л. [С. 921: кĕшерни, с. 923:
Иййе].
Том 9 (1): Сказки. 1915-1938 гг. – 212 л.
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Том 9 (2): Сказки. 1930-1936 гг. – 298 л.
Том 10 (1): Сказки. 1930-1938 гг. – 198 л.
Том 10 (2): Сказки. 1936-1938 гг. – 247 л.
Том 11 (1): Сказки. 1930-1938 гг. – 201 л.
Том 11 (2): Сказки. 1930-1938 гг. – 244 л.
Том 12: Фольклор. 1936-1938 гг. – 200 л.
Том 13: Фольклор. 1914-1931 гг. – 645 с.
Том 14: Песни. 1896-1930 гг. – 421 с.
Хĕрсен улах юрри сăввисем
Записано в 1927 г. в д. Тувси Цивильского района С.Г. Григорьевым (1909 г.р.)
Ма карăм-ши сертине,
Пĕр сертесĕр килес пур.
Ма тухăрм-ши лармине,
Чун савнисĕр ларас пур. [5]
Кукăль сăмси çиекен
Кукăль çияп теять пуль.
Алăк патĕнче ларакан
Улаха килтĕм теять пуль. [6]
Улăх варĕнчи улăх кĕпçи
Ик сыпăка çитрĕ-ха.
Виç сыпăка çитсессĕн
Кĕпçе халĕн ватлĕ-ха.
Хĕрсем вăтăр çула çитсессĕн. [7]
Уничене çăл чаврăм
Ир-каç лаша шăварма.
Ялти ачапа туслантăм,
Хĕлле улах лармашкăн. [9]
Осси, осси, осси çук
Тăхăр пушăт çăпатин.
Осси, осси, осси çук
Хамăр ялăн ачисен.
Осси, осси, осси пур
Çичĕ пушăт çăпатин.
Осси, осси, осси пур
Çичĕ ютăн ачисен. [11]
Пирĕн ял çырми – тарăн çырма,
Тем чул тарăн пулсан та,
Хурăн çырли ӳсес çук.
Çав хамăр ял хĕрĕсем
Тем чул сарă ӳссен те,
Пирĕн савни пулас çук. [13]
Тантăш, пирĕн кăвак ут çук,
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Чĕн йĕвен йăтса тухас çук.
Тантăш, пирĕн савни çук,
Сар мăйăр чиксе çӳресси çук…
Тенкĕлĕх тенки кустартăм
Чул хулана çитиччен.
Яштак пӳвĕм ӳстертĕм
Вун çич çула çитичен. [14]
Пӳрт çи пуçне хăма çапнă
Çумăр çапса çăвасран.
Çак улаха хурал панă
Хĕрсем шухă пуласран…
Кӳлли тарăн – шывĕ çук,
Ачи хитре – ăсĕ çук. [16]
Пурçăн тутăр кĕтессине
Пуквă яснă ӳкмерĕ.
Вун çич çула çитсессĕн,
Юри сăмах кăларчĕç…
Кăмака умĕнчи аш куклин
Тĕпĕ кăвакарма пуçланă.
Çак улахри ачисен
Кучĕсем кăвакарсах кайнă пуль.
Кăмак умĕнчи шаркуне
Çăпала исе сыпсамăр.
Çакă улахри ачасене
Патак илсе çапсамăр.
Çак юр пекки уççи çук,
Уççи пур та, арчара.
Арча уççи йăмăкра,
Йăмăк кайнă улаха,
Шарт çапать те сĕвем тувать,
Катам пир пек пир тувать,
Ура тупанĕнчен кĕпе çĕлет,
Арки çаннине йĕр тувать. [17]
Аркине вуласа пăхрăм та,
Пирĕн киле каймалла,
Çаннине вуласа пăхрăм та,
Пирĕн пăртак лармалла.
Уя тухса пăхрăм та –
Ик сар лаша вăрçаççĕ.
Вĕсем мĕншĕн вăрçаççĕ,
Пĕр улахри сар хĕршĕн. [18]
Симĕс кĕпе ма çĕлетес,
Арки çĕре тивес çук.
Ялти ачапа ма пуплес,
Эпĕ яла юрас çук.
Ула тутăр тутăр-и?
Вăт-тăк тутăр, шур тутăр.
Ют ял ачисем ача-и,
Вăт-тăк хамăр ял ачисем. [19]
Эп сар кĕрĕк юратап,
Сарришĕн мар, ăшшишĕн.
Эп савнине юратап,
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Сарришĕн мар, кăмăлшĕн. [20]
Укушка умĕнчи решотки,
Решотки мар, теçатки.
Савни, ытлах ан савăн,
Савни, ытах ан савăн,
Сансăр пуçне теçаткă. [21]
Пурçăн тутăр-кĕписене
Кам тĕр çырса лартни пур.
Сарă вăрăм ачасене,
Сарă мăйăр пулмасан,
Кам çавăрса илни пур…
Хреслĕ тенкĕ, кĕмĕл вăчра
Пирĕн пасарта пулас çук,
Пулсан пулать Хусанта.
Пирĕн савни ялта çук,
Ялта çук та, ютра пур…
Пурçăн тутăр шыраса
Тăват лавка хам çитрĕм.
Чун савнине шыраса
Тăват уй урлă хам каçрăм…
Кăвак лаша вĕренте,
Вылят вĕрен вĕçĕнче.
Пирĕн савни кармуншик,
Калаççĕ урам хушшинче…
Ывăç тулли кăвак чечек,
Пăрахап та хăваратăп.
Халь те савни килмерĕ,
Тухатăп та каятăп. [22]
Уничере шур путек,
Кăвак лента хам янă,
Катаранах палларăм. [23]
Ман чун савни аякра,
Кăвак перчаткă хам панă,
Катăранах палларăм. [24]
Эп шур тутăр юратнине
Ăçтан пĕлчĕ тутарри.
Эп кĕмĕл çĕр юратнине
Ăçтан пĕлчĕ чун савни. [25]
Шыв хĕррипе утсан та,
Эпир шыва каяс çук.
Ялти ачапа пуплесен те,
Эпир яла каяс çук…
Урара калуш пулсассăн,
Пăхма тĕкĕр кирлĕ мар.
Ялта савни пулсассăн,
Çич ют ачи кирлĕ мар. [26]
Эп вăрмана ма каяп,
Юман сухĕм [Cлово сухĕм в значении «тень, прохлада» отстутствует в Словаре
Н.И. Ашмарина; есть вариант сухăм] пулмасан.
Эп улаха ма тухап,
Савни кăмăль пулмасан. [27]
Уй варĕнчи улмуççин
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Ни улми çук, шульчи çук –
Мĕн сулланса ларат-ши?
Ман савния астаракан
Ни сăнĕ çук, пӳвĕ çук,
Мĕн астарса ларат-ши? [28]
Уничери шур сурăхне
Тытăр хупăр картана.
Карта алĕк ан уçăр,
Ют сурăха ан кӳртĕр.
Çĕмӳнпала Пăраскине
Тытăр хупăр хампара.
Хампар алăкне ан уçăр,
Ют ачасене ан кӳртĕр…
Пиç-пиç, палан, пиç, палан,
Пиçме лартнă кăмакана.
Лар-лар, савни, çумарах,
Саншăн тунă улаха. [29]
Пукра нимĕр кăвак лаши,
Мăйĕнчен хăмăт тухмарĕ,
Пуçне ухлама пăрахмарĕ.
Пукра нимĕр ман савни,
Хамăр улахран тухмарĕ,
Ял çинче ят сармарĕ…
Çĕрле çиçĕм çиççессĕн
Тĕттĕм çĕр те кĕскелет.
Чун савнипе ларнă чух
Вăрăм çĕр те кĕскелет. [31]
Шур хур чĕппи шыв урлă,
Çаврăнасси кĕпер урлă.
Ман чун савни ют ялта,
Курса пуплесси çын урлă. [32]
Мăн шур пӳртре мăн часс,
Сакăр сахат çапрĕ пуль.
Атя киле, сар варли,
Киле кайма вăхăт пуль. [36]
Шурта шур хурт йăви пур,
Çӳлте чĕкеç йăви пур.
Ялта чунăм савни пур,
Ютра Турă çырни пур [Cемантический параллелизм: чĕкеç йăви = Турă çырни].
Сăрт хыçĕнчи улмаççи,
Ик туратти пĕр майлă.
Айта, тантăш, киле кас,
Пирĕн çулсем пĕр майлă…
Каснă вăрман пуçĕнче
Хура ăйăр кĕçенет,
Кĕçенин, кĕçенин кĕçентĕрех,
Унăн йĕвенĕ манн алăра.
Манран савни сивĕнчĕ,
Сивнин, сивнин сивĕнтĕрех,
Шур перчатки ман алра [Параллелизм: узда = перчатки]. [38]
Шурă тутăр хуралсан,
Пайтах чупрăм çырмана.
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Манран савни сивĕнсен,
Пайтах чупрăм юмăçа. [43]
Улма патăм, тытса тăр
Шур тутăрпа чĕркесе.
Савни, мана юратан-тăк,
Тепĕр виç çул кĕтсе тăр.
Тулли пĕттĕр, шăмми юлтăр,
Эп шăммине çиес çук.
Ӳтĕм çĕртĕр, шăм юлтăр,
Эп савнине манас çук. [44]
Туй юрри сăввисем
Записано в 1928 г. в д. Тувси Цивильского района от 40-летней неграмотной
женщины в кругу престарелых женщин, занятых рукоделием, С.Г. Григорьевым (1909 г.р.)
Кăвак кушак Йăван пур,
Кăмака çинчен анчĕ те,
Авланас шутне тытăнчĕ.
Сакай шапи Анна пур,
Сак айĕнчен тухрĕ те,
Качча каяс шут тытрĕ.
Пахчаналла пăхрăм та,
Шур качака купăста çать.
Картаналла пăхрăм та,
Ыр çын хĕрĕ кут парать. [45]
Кукăль сăмси çиякан
Кукăль çияп теять пуль.
Çын сванине илекен
Хĕрех илеп теять пуль…
Çĕтĕк-çатăк мунчали –
Улан кĕсрен кутлăхĕ.
Çĕтĕк-çатăк çăм çиппи –
Сучка хĕрсен йĕм кантри. [46]
Пирĕн инке пуласси
Купăста хуçма кайсассăн,
Хупах хуçса килнĕ, тет…
Пирĕн инке пуласси
Сухан чĕрме кайсассăн,
Хăях чĕрсе килнĕ, тет. [47]
Ав-ĕç тăрать Петтийĕ,
Куçне-пуçне шăлкалать.
Куçне шăлма тутри çук,
Тутăр пама Татьян çук…
Пахчи-пахчи купăсти,
Виç хулана лармасăр,
Хăçан яшка туни пур.
Çакĕ ялăн хĕрĕсем
Виçшер ача тумасăр,
Хăçан качча кайни пур.
Мăн çул хĕрĕнчи хурăнне
Тĕнĕл пуçпе шăйăрнă.
Çакă ялăн хĕрсене
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Лешĕн пуçпе шăйăрнă…
Сат, сат, сат пахчи,
Сат пахчинчи сар улми,
Хурт çименни пĕрре çук.
Çакă ялăн хĕрĕсем
Пуçламанни пĕрре çук.
Путĕр-путĕр путени,
Хĕвел тухса сарăлсан,
Латак курăк айĕнче.
Çакă ялăн хĕрĕсем
Хĕвел тухса сарăлсан,
Ялан яшсен айĕнче. [48]
Хура сапун çакакан
Хура çĕрле паракан.
Шурă сапун çакакан
Шурăм пуçла паракан.
Тат-тат, таттарать,
Таттарать те салттарать,
Саппун айĕнчен яртарать.
Вун ик шăллă урапин
Шăл хушшисем пушаннă.
Çакă ялăн хĕрĕсен
Пĕç хушшисем пушаннă. [49]
Çавал хĕрĕнче мĕн нумай,
Шапа калĕк пит нумай.
Çак Туçире мĕн нумай,
Ача тунă хĕр нумай…
Туçи ялĕн виç урам,
Виçĕ урамра виçĕ çырма,
Виçĕ çырмара виçĕ мульча,
Виçĕ мульчара виçĕ улах.
Улах пуçĕ Çеменччĕ,
Пирĕн Çемен авланчĕ.
Çавă виçĕ улахра
Хамăра ирĕк юлать-ха. [51]
Ах, милый Туçийĕ,
Хĕр парас та хĕр илес,
Хамăр ялтан тухас мар…
Чашки-чашки вир пăтти,
Лартса парсан, кам çимест.
Çакă Туçи хĕрсене
Салтса парсан, кам тумаç.
Вĕр çĕн каткан кăшăлĕ çук,
Çакă Туçи хĕрĕсен
Вĕр çĕн йĕммин тӳмми çук. [52]
Пĕр хĕр мана ача, тет,
Ача амăшĕ пулмасăр,
Çав хĕр качча ан кайтăр…
Ватă сысна мĕшĕлти,
Йăран урлă каçаймаç.
Пирĕн йысна çавнашкал,
Алăк урлă каçаймаç…
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Тытса тух-ха алтанна,
Алтан урлă ал парап.
Эп сан хĕрне хам туман,
Хĕрĕ мана хăй пачĕ…
Сат-сат, сат пахчи, (2 раза)
Сат пахичнче сар улми,
Хурт çименни пĕрре çук.
Çакă Туçи хĕрĕсем
Пуçламанни пĕрре çук. [53]
Атьăр киле каятпăр, (2 раза)
Хăтан сăри пĕтнĕ пуль. [57]
Хĕр йĕрри сăввисем
Вăта пӳрнинчи кĕмĕл çĕрри
Пӳрне вĕçне çитрĕ пуль.
Атте патĕнчен тухасси
Минут вĕçне çитрĕ пуль. [61]
Улăх хĕрĕнчи анине
Çитерсе яма пуçларĕç.
Кăçал мана инкесем
Çисе яма хăталанчĕç. [62]
Ăмăрт кайăк аннем пур,
Çунат айĕнче ӳстерчĕ.
Ӳстерчĕ те вĕçтерчĕ,
Паянхи кун уйăрчĕ…
Сат пахчинчи кăвак чечек
Татса пăрахман пулсассăн,
Нихçан та шанмĕ терĕр-им?
Пиччеçĕм, пиччче,
Йăтса лартман пулсассăн,
Нихçан та каймĕ терĕн-им?
Карлăк çинчи çут витри
Хăлăп кĕмĕл пулчĕ пуль.
Çичĕ ютăн ачийĕ
Турă çырни пулчĕ пуль. [63]
Туй арăм юрри-сăввисем
Кĕркуннепе кам туй тăвать,
Кам пуян çын – çав тăвать.
Пирĕн пичче пуян пуль,
Кĕркуннепе туй тăвать…
Хĕвел хĕрелсе тухнă чух
Хĕртен арăм турăмăр.
Шурăм пуç шуралса тухнă чух
Шурă пуçлă турăмăр. [65]
Хура вăрман варинче
Хурхан татать хĕр ача.
Ашшĕ-амăш парсассăн,
Йĕрсе каять хĕр ача. [66]
Хĕрсем улахра ĕçкĕ юрри кĕвипе юрлакан сăмахсем
Записано в 1930 г. а д. Верхние Паклеи Аликовского района Михаилом Кудрявцевым
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Кăçал Атăл шăнмарĕ,
Полă выляма пăрахмарĕ.
Йотран савни тоянтăм та,
Хошăран тăшман тохмарĕ.
Чӳрече виттĕр шу сапрăм,
Корăк ӳстĕр, ан таптăр.
Пирĕн савнисем уй орлă,
Килччĕр, çӳреччĕр, ан чарăр.
Кăнчалаççи çĕнĕ мар,
Çĕнĕ тума çăка çок.
Пирн савнисем уй орлă,
Ялта тоянма ачи çок…
Порçăн тоттăр ик хутлă,
Уйăрасчĕ пĕр хутне.
Манăн савни ик майлă,
Çавăрасчĕ хам енне. [91]
Шĕвĕр порняри кĕмĕл çĕрри
Порня вĕçне çитсе тăрч.
Савни киле каясси
Сехет вĕçне çитса тăрч. [92]
Улах юррисем
Записано в 1920-х [?] гг. в д. Нагорная Ядринского района Никандром Ивановым.
Никандр Иванов: «Эпĕ çак юрăсене каçпа улаха туха хĕрсем юрланине çырса илтĕм» [168]
Шор пӳрт айпе шыв юхать,
Шăварасчĕ – лаша çук.
Кăсия тулли сар мырĕ,
Çитарасчĕ – савни çук.
Ышма пĕлиман кăвакал
Ма шыв хĕрне аннă-ши.
Калаçма пĕлмен ачийĕ
Ма улаха тухнă-ши.
Кокăль сăмси çакан
Кокăль çирăм тиять-ши?
Алăк патĕнче ларакан
Улаха тухрăм тиять-ши? [162]
Шăнкăр-шăнкăр шу йохать,
Каçса кайма полĕ-ши?
Пурт ăш толи хĕр тантăш,
Уйăрлса кайма полĕ-ши? [166]
Пул [мѐд?] чĕресси тесе,
Чĕрес патĕнче ларас мар.
Тантăш патĕнче тесе,
Тол çулăличен ларас мар. [167]
Вар, тухури, олăх ячĕсем
Ват çынсенчен ыйтса çырнă
Тепе киремет. Çак тухури айĕнче ĕлĕк кайса праçнăксем чух асăнса пăтă çинă [С.
174-178: Охмах Йăван, сказка. Виçĕ пĕр тăван. Ухмах Йăван лашипе сиктерсе патша хĕрĕ
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ларакан виççĕмĕш хута çитет. Волшебная сказка, но не АТ 300. Примечание записавшего:
Куна эпĕ арман авăртма кайсан ват çынсем янине илтсе çыртăм (с. 177)]. [169]
Улах юррисем [181-184]
Шурă-шурă пурçăн тутăр,
Çыхас килмес – мĕн тăвас.
Çак ял ачисене
Турă çырман – мĕн тăвас. [181]
Туй юррисем [192-194]
Нарт-нарт кăвакалĕ,
Ури лотра, мĕн тăвас,
Аçи нумай пуснăран.
Çакă Токшик хĕрĕсен
Копарчисем сарлака
Яшсем айăнче выртнăшăн.
Сики-сики купăсти
Вун ик çоната лармасăр
Хăçан апат туни пор.
Çакă Токшик хĕрсем
Вон ик ача тумасăр
Хăçан качча кайни пор. [194] [Л. 216-226: Записано в 1928-1929? гг. в д. Лешкас
Асламас Ядринского района Л.Я. Яковлевым. Л. 291-421: Чувашские песни, собранные в
1896 г. в Козьмодемьянском и Самарском уездах В.А. Прокофьевым].
Том 15: Песни, записанные А.И. Васильевым-Емелькинским. 1924-1928 гг. – 422 л.
Уяв юррисем
Записано в 1924-1927 гг. в д. Ново-Ещебенка Мелекесского уезда
Самарской губернии от 16-летнего К. Чернова
И памăр-ха, памăр-ха,
Патне çитсен чармăр-ха,
Çурма çула çитиччен
Хăвăрах ăсатса ярăр-ха.
Хĕрне илсе кайăпăр, [2]
Çуртне ишсе хăварăпăр,
Ашшĕ тытĕ çурт хуйхи,
Амăш тытĕ хĕр хуйхи.
Ку юрра юрланă чухне вылякансем икĕ ушкăна уйăрлаççĕ. Пĕр ушкăнĕ ларать, тепĕр
ушкăнĕ юрласа çӳрет: юрри пĕте пуçласан, ларакан ушкăнĕ патне пырса, пĕр хĕр ятне
калаççĕ. Лараканнисем вăл хĕрне вара кăларса параççĕ те, тăрса юрласа çӳреççĕ, лешсем
вĕсен вырăнне лараççĕ. [3]
Хурчăка
Йăтрĕ кайрĕ, йăтрĕ кайрĕ
Шур хурчăка чĕппине.
Тĕкне татрĕ, тĕкне татрĕ
Шур çыранăн хĕрринче.
Атьăр, хĕрсем, атьăр, хĕрсем,
Шур çырана тĕк пухма.
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Тĕкне тӳшек, тĕкне тӳшек,
Мамăкне минтер тăвăпăр,
Тӳшекне ая, тӳшекне ая,
Минтерне пуç айне хурăпăр.
Унтан вара, унтан вара
Сар каччипе выртăпăр.
Хура ачипе, хура ачипе
Тапкаланса çыврăпăр. [11]
Записано в 1924-1927 гг. в д. Емелькино Бугурусланского уезда Самарской губернии
от 14-летнего В. Антонова А.И. Васильевым-Емелькиным
Тукас çăлĕ сивĕ çăл,
Сивĕ те пулин, ĕçместĕп.
Ют ял ачи сар ача,
Сарă пулин те чун савмасть.
Хамăр ял ачи хура ача,
Хура та пулин, чун савать. [17]
Записано в 1924-1927 гг. в д. Ново-Сережкино Бугульминского кантона ТАССР от
Н. Афанасьева, А. Львова и Ф. Андреева А.И. Васильевым-Емелькиным
Шывăшлăх тăрăх шыв юхать,
Пит-куç çума юрамасть.
Пит-куç çума юрасан,
Шит, каймăттăм çырмана.
Кӳршĕ хĕрĕ кӳрнеклĕ,
Мана илме юрамасть.
Мана илме юрасан,
Шит, каймăттăм ют яла. [39]
Туй юррисем
Л. 247: Записано в 1924-1927 гг. в д. Ново-Сережкино Бугульминского кантона
ТАССР от 14-летней П. Ванюковой А.И. Васильевым-Емелькинским
Шав-шав халăх, шав халăх,
Мĕншĕн шавлать çав халăх.
Сыпăран сыпăка ӳсешшĕн,
Çичĕ юта пĕлĕш тăвашшăн. [247]
Записано в 1924-1927 гг. в д. Туарма Бугурусланского уезда Самарской губернии от
15-летнего Г. Фомакина А.И. Васильевым-Емелькинским
Кăвакал аçи нарт-нарт, тет,
Часăрах кӳлле çитес, тет.
Пирĕн ачи те час-час, тет,
Кĕçĕр те хĕрпе выртас, тет. [250]
Кĕçĕр те хĕрпе выртас, тет,
Хĕрĕн те хĕрлĕхне пĕлес, тет.
Хĕрсен те хĕрлĕхĕ пулмасан,
Хĕрсен те хĕрлĕхĕ пулмасан,
Пирĕн те ача аллинче
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Нухайкка выляса тăрать. [251]
Записано в 1928 г. в с. Кошки Ново-Тимбаево Буинского кантона ТАССР от
18-летнего М. Никитина А.И. Васильевым-Емелькинским
Киреметри хурама
Çулçă сара пуçланă.
Чураппанăн хĕрĕсем
Хырăм сара пуçланă. [278]
Записано не позднее 1928 г. А.И. Васльевым-Емелькинским
Ула сысна, пĕтĕ сысна
Урам урлă каçаймасть.
Ах, йыснаçăм, çавă пур,
Алăк урлă каçаймасть. [292]
Записано в 1924-1927 гг. в д. Артюшкино Бугурусланского уезда Самарской губернии
от 14-летнего Андрея Портнова А.И. Васильевым-Емелькинским
Çапă айĕнчи куян чĕппи
Каска урлă каçаймасть.
Ах, йыснаçăм, Йеххим йысна,
Алăк урлă каçаймасть.
Çӳçĕнчен туртса, кутĕнчен тапса
Хамăр йăтса каçар-и? [294]
Сĕрен такмакĕ
Записано в 1924-1927 гг. в д. Старое Афонькино Бугурусланского уезда Самарской
губернии от 16-летнего М. Никанорова А.И. Васильевым-Емелькинским.
‒ Тимухха пиче-ев! Чап-чап чанки-и! Кĕл вучахĕнче икĕ çăмарта пулмĕ-ши-и? Ытах
икĕ çăмарти пулмасан, ушу юпи тăрринче икĕ пус укçи-и (тăсса) пулмĕ-ши-и? Ытах икĕ
пус укçи пулмасан, хуйккан [Слова хуйккан в Словаре Н.И. Ашмарина нет] тăршшĕ хас
пулмĕ-ши-и? Эпир каламастпăр, ачасем калаççĕ.
Çак сăмахсене сĕрен пуçлăхĕсем иккĕн, пӳрте уçса, алăкран кĕмесĕр калаççĕ.
Ачисем:
‒ Сĕрен, сĕрен! – тесе, ушкăнĕпе кăшкăраççĕ.
Шатăрне шатăртаттараççĕ.
Лашан çинçе пыршине çуса, аршăншар касса, ун ăшне туранă аш тултараççĕ, унтан,
кăмакана лартса, шăртана типĕтнĕ пек типĕтеççĕ. Вăл вара хас пулать. [392]
Том 16: Посиделочные песни, собранные студентами Ядринского педтехникума. 19271929 гг. – 413 л.
Том 17: Фольклор (северо-западные районы ЧАССР). 1920-1930 гг. – 389 л.
Частушкăсем
Записано в 1920-1930-х гг. [Записано на северо-западе ЧАССР].
Ĕнине те сумалла,
Пăруне те пăхмалла.
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Мăн шу хĕрринче мольча пор,
Корас килсен, онта пыр. [243]
Том 18: Юркин И.Н. Песни. 1880-1935 гг. Собраны в Буинском уезде Симбирской
губернии и в г. Симбирске. – Инв. №№ 864-899
Инв. № 864
1888-мĕш çулта юпа уйăх айĕн 25-мĕш кунĕнче чи малтан эпĕ хам пуçтарнă чăваш
юрри-сăввисене Питĕрти цензури. [2]
Инв. № 865
Утланнă утăр кăвак пултăр,
Йĕнер пуссисем йĕс пултăр.
Ялти савнă тусăр хĕр пултăр,
Шухăшăрпа канашăр пĕр пĕр пултăр. [9]
Инв. № 889
Хăта хапхи сăнчăрлă,
Пули-пулми уçаймас,
Эпир çапах уçрăмăр.
Хăта пусми пуставлă,
Пули-пулми пусаймас,
Эпир çапах пусрăмăр.
Хăта саки хăмаçлă,
Пули-пулми лараймас,
Эпир çапах лартăмăр.
Хăта хĕрĕ пике пек,
Пули-пулми илеймес,
Эпир çапах илтĕмĕр. [4]
Инв. № 890
Чупрăм антăм çырмана,
Шăршлă кĕпçе пур тесе.
Шăршлă кĕпçе пулмарĕ,
Сысна кĕпçи пулайрĕ.
Чупрăм тухрăм урама,
Хам савнийĕ пуль тесе. [3]
Хам савнийĕ пулмарĕ,
Турă çырни пулайрĕ. [4]
Юхма пасар варринче
Купса ларат сут туса,
Шерпетпеле пит çăват,
Шурă пӳспе пит шăлат.
Эпĕ ларап пӳлĕмре,
Шурă пĕркенчĕк айĕнче,
Куç çӳллипе пит çуса,
Пĕркенчĕкпе пит шăлса. [39]
Хĕр сăри юррисем (инв. № 895). 24 с.
1880-мĕш çулта Пӳркелĕнче хам аппаран çырса илнисем
Ĕлĕк, эпир ача чухне, пирĕн Тăхăр ял çĕрĕнче кăна мар, ытти кӳршĕри ялсенче те
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çуллен-çул, кĕркунне, ĕç пĕтсен, хĕрсем хĕр сăри тăватчĕçĕ… Ялта пĕве ӳссе çитĕннĕ
хĕрсем пĕр çĕре пуçтарăнса хĕр сăри тăвас тĕлтен канаш тăватчĕçĕ. Кашни хĕр, хĕр сăрине
каяс тени, каланă çĕре пĕр çын патне сăра тума çăнăх, салат, хăмла илсе пыратчĕ. Вĕсенчен
пуçне тата сăра тунă чухне кирлĕ япаласене, камăн мĕн пур, çавă çавна илсе пыратчĕ: сăра
тултарма пичĕкесем хĕрĕхшер витре кĕрекеннисене, сăра йӳçĕтме касмăксем, сăра
таканисем, сăра чӳлмекĕсем, алтăрсем, куркасем тата ытти япаласем те. Пур япаласем те
хатĕр пулсан, тытăнатчĕçĕ сăра тума. Тунă сăрисене пичĕкесене тултарса хуратчĕçĕ. Миçе
пичке сăра тума пулнă, çавăн чухлĕ тусан, хĕр сăри хăш кун тапранса, хăш яла каймаллине
пĕлсен, çав кун вара хĕр сăри хĕрĕсем пурте тумланатчĕçĕ: пуçне, тухья çине, тил çĕлĕк
тăхăнатчĕçĕ. Çине пустав тумтирсем, сăпăнсем [кафтаны] тăхăнатчĕçĕ. Хул пуççи çине
шĕлкемесене çакса яратчĕçĕ. Пурте [2] пĕр пек тумланатчĕç. Урисене сăран пушмак е
сăран атăсем тăхăнатчĕçĕ. Тăванĕсене пар лаша кӳлтеретчĕçĕ. Паллă вăхăтне кура, юр
çуман пулсан, çатан тăрантассене кӳлтеретчĕçĕ. Юр çунă пулсан, хаклă çунасем
кӳлтеретчĕçĕ. Пĕкки çумне, шанкăртаттарса çӳреме, пĕр-ик шăнкăрав туртса çыхатчĕçĕ.
Лашисене темĕн тĕрлĕ тумлантаратчĕ: пӳкрешкелĕ хăмăтсем, чĕн йĕвенсем, чĕн кутлăхсем,
чĕн тилкепесем, чĕн урхалăх çыхатчĕçĕ. Тăхисене темĕн тĕрлĕ çутатса тăратчĕçĕ. Аллисене
чĕн чăпăрккă та нухайка (саламат) илетчĕçĕ. Пĕр çуни çине икшер е виçшер хĕр ларатчĕçĕ.
Хĕр сăринче купăс калама пĕр-икĕ çынна купăççăсене лартатчĕçĕ. Вĕсем иккĕш купăс
калатчĕçĕ. Хĕр сăрире çӳреме кӳлнĕ лашисенĕн хӳрисене пит лайăх кăна тĕпрен тавăрса
тӳлетчĕçĕ. Çилкисене илемлĕ лентăсемпе виççĕлле яватчĕçĕ. Пăхса тăма питĕ илемлĕ
пулатчĕçĕ. Лашисене тытса пыраканнисем каччăсемчĕ. Темĕн тĕрлĕ тумланатчĕçĕ. Пурте
хатĕр пулсан, çав сăра тунă çуртра хĕрсем хăйсенчен пĕрне укçа пухма суйлатчĕçĕ. Вăл
асли пулатчĕ, пурте ăна итлетчĕçĕ. Пичĕкисене пуçласа пĕр витре сăра ăсса кĕрсен, кил
хуçисене юнашар лартса аллисене сăра курки тыттарса сăра тултарсан, ĕçме [3] хушаççĕ.
Çав вăхăтра купăççисем тытăнаççĕ купăс калама. Хĕрĕсем умлă-хыçлă юнашар тăрса
юрласа ташла пуçлаççĕ. Ташланă чухне хĕр сăри хĕрĕсем урисемпе харăс тапса тăраççĕ.
Сăра ĕçнĕ çыннисем курки тĕпне укçа яратчĕçĕ: хăшĕ çирĕм пус кĕмĕл укçа, хăшĕ тенкĕ,
хăшĕ çур тенкĕ. Кам мĕн чухлĕ пама пултарнă, унпа сапăр пулатчĕçĕ. Сахал паратăн
темесчĕçĕ. Çапла кил хуçисене ĕçтерсен, ташласа юрласан-юрласан, тав тусан, хĕр сăри
хĕрĕсем пӳртрен тухса, харкам-хăйсенĕн кӳлсе тăратнă лашисем çине ларса, каймалли çĕре
шакăртаттарса тухса каятчĕçĕ. Сăралă пичĕкисем ăçта кайнă, кĕсем хыççăн тĕрĕлтеттерсе
ют яла каятчĕçĕ. Çитсен çав ял çыннисем, хĕр сăри хăйсем ялне пынине курсан, часах
хапхисене уçса пăрахатчĕçĕ хĕр сăри хĕрĕсене илме. Малтан сăралă пичĕкисем кам патне
кĕрсе каяççĕ, кăсем те вĕсем хыçĕнчен шанкăртаттарса кĕреççĕ. Асли, сăра йăтса
кĕрекенни, чĕресне сĕтел çине лартсан, хуçисене сĕтел хушшине сак çине юнашар лартсан,
аллисене сăра куркисем тыттарсан, ĕçме хушатчĕçĕ. Хăйсем, хĕр сăри хĕрĕсем, пурте
юнашар [4] тăрса ура тапса юрласа тăратчĕçĕ. Купăççисем юнашар ларса купăс каласа
ларатчĕçĕ. Хĕр сăри курма пынă çынсем пӳрте лăках тулатчĕçĕ. Паллакан çынсене сăра
ĕçтеретчĕçĕ. Ĕçекеннисем пурте укçа партчĕçĕ. Килти çыннисене пурне те çапла сăра
ĕçтерсен, чĕресĕ пушансан, юрласа тав тусан, пӳртрен тухса каллех хăйсем лашисем çине
ларса тепĕр киле, ăçта илнĕ çĕре, юрласа тухса каятчĕçĕ. Сăра пичĕкисем кам патне кĕнĕ,
кĕсем те çавăнта кĕрех каятчĕçĕ. Унта та çапла пӳрте сăра ăсса кĕрсе ĕçтере пуçлатчĕçĕ.
Юрлатчĕçĕ, ташлатчĕçĕ. Савăнăçĕ темĕн чухлĕ пулатчĕ. Укçа пуçтараканни укçисене
енчĕкне тултаратчĕ. Хĕр сăри хĕрĕсене чăвашсем пурте илме тăрăшатчĕçĕ. Ахаль те тата
ялта чипертерех тăраканнисем е тата камăн та камăн авланма çитĕннĕ ывăлĕсем пуррисем,
ют ял хĕрĕсене курса юлма тăрăшатчĕçĕ. Хĕр сăри хĕрĕсем ытла илемлĕ тумланнăскерсем
çине пăхса тăранма хал çукчĕ: пит-куçĕсем савăннипе кулса кăна тăратчĕçĕ. Пурте хĕпхĕрлĕ чĕрейлĕ пулатчĕçĕ. Пĕринчен-пĕри пите-куçа илемлемлĕчĕ. Хĕр сăри хĕрĕсем çапла
çӳренĕ чухне ют ял çыннисене пурне те епле пурăннине курса тухатчĕçĕ. Килĕрен тенĕ пек
çӳресен, пĕр пичĕкинчи сăра пĕтсен, тепĕр пичĕкине те [5] пуçлатчĕçĕ. Хĕр сăри ялта кунĕçĕрĕ çӳретчĕ. Сăри пĕтсен калле хăйсем ялне таврăнатчĕçĕ. Пуçтарнă укçисене мĕн чухлĕ
пухăннине хисеплесен, уйăратчĕçĕ пурне те пĕр тикĕс. Вăл укçасемпе хĕрсем хăйсене мĕн
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кирлине туянатчĕçĕ, ашшĕ-амăшне памасчĕçĕ. Сăра нумай юлсан, хăйсем ялĕнче те
çӳретчĕçĕ. Хурăнташсем пурте илетчĕçĕ. Хĕр сăри тавраш пирĕн чăваш халăхне пит
хавхалантаратчĕ, çĕклентерсе яратчĕ. Ĕмĕр çывăрса ларакан чăваш ялĕсене тутлă
ыйхăсенчен вăрататчĕ… Пирĕн чăваш хĕрĕ пĕр ялти тепĕр яла тĕка тăмал ют çынсем патне
кайса çӳреймесчĕ. Хĕр сăрие пула, пырса кĕрсен курса тухатчĕ. Ют ял каччисем те, хĕр
сăри хĕрĕсене куç тулли курсан, куç хыватчĕçĕ… Тепĕр çулне çак ялти çынсем хăйсем те
çапла хĕр сăри туса вĕсем ялне пыратчĕçĕ. Çамрăксемшĕн пит пысăк савăнăç пулатчĕ. Çичсакăр ăлав пурте шăнкăравсемпе шăнкăртаттарса пынни илтсен, ватти-мĕнĕ те, курма тесе,
урама чупса тухатчĕçĕ… Хĕр сăрине тума пăрахни пĕр аллă çула яхăн ĕнтĕ.
16/V-32. г. Ульяновск
Ив. Юркин [6]
Хĕр сăри юррисем
Хĕр-хĕр сăри турăмăр,
Хĕр-хĕр сăри турăмăр:
Хĕрĕх чăхă пусрăмăр,
Хĕрĕх чăхă пусрăмăр.
Хĕрĕх чăхă пыршинчен,
Хĕрĕх чăхă пыршинчен
Чĕн тилкепе турăмăр,
Чĕн тилкепе турăмăр.
Чĕн тилкепе шарт! турĕ,
Чĕн тилкепе шарт! турĕ,
Ула лаша харт! турĕ,
Ула лаша харт! турĕ.
(Хĕр сăри юррисене, малтанхи нумĕре çырнă пек, кашни йĕркине икшер хут юрлаççĕ.
Иккĕмĕш нумĕртен пуçласа пĕрер хут анчах çыратпăр).
Пирĕн ялта кам пуян?
Иван пуян тийеççĕ.
Иван патне сăра ĕçме.
Пĕр йыхравран ан юлăр,
Икĕ йыхрава ан кĕтĕр,
Ярăр арăмсене сăра ĕçме.
Çуни çĕнĕ пулинччĕ,
Вăр çавăрса лартинччĕ. [7]
Çерçи «чим-чим» тиет-çке,
Хуçи «кил-кил» тиет-çке.
Хуçи «кил-кил» тесессĕн,
Сĕтел умĕнчи çын эпир,
Хуçи «килех» темесен,
Алăк патĕнчи çын эпир…
Çӳлĕ ту çинчи çӳлĕ сарай,
Сарнă тӳшек тăрăшшĕнче,
Эпир килтĕмĕр çак киле,
Авалхи йăла тăрăшшĕнчен,
Авалхи йăлана пăрахмастпăр,
Çĕнĕрен йăла кăлармастпăр. [8]
Алăк умĕнче туй хуран,
Янăрат-çке уяра.
Вун тăхăр хĕр, пĕр купăс,
Янăрат-çке пĕр саспа. [9]
Пӳркел хирне сĕлĕ акрăм,
Сĕлли пулмас пулсассăн,
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Сĕлĕ вăрлăхĕсĕр юлатăп.
Атте салат паман пулсассăн,
Хĕр сăрисĕр юлатăп.
Атте салат пачĕ те,
Анне сăра турĕ те,
Хĕр сăрине кайрăмăр. [10]
Хĕр сăри ташлакан,
Тапăрах та сикĕрех,
Уратине хуçăрах.
Эпир тепре киличчен,
Çĕнĕрен туса хутăрах. [13]
Тăрăс-тăрăс тапмашкăн,
Хусан атти урара.
Пилĕке тытса ташлама,
Çут пиçиххи пилĕре.
Пуçа ухса ташлама
Патшалăх кĕмĕлĕ пуçăмра. [14]
Пуян укçи пăхăр-тăр,
Пире парасси кĕмĕл-тĕр,
Çав укçана памасан,
Шăши кастăр енчĕкне,
Çак укçана парсассăн,
Шăши юсĕ сыхлатăр. [15]
Вун ик пус пĕр укçа,
Сумасăрах илмĕпĕр.
Ай-хай, чунăм, кил-йышĕ,
Ыйтмасăрах кĕмĕпĕр.
Хура ĕне пăрушне
Уçăм çине ямаççĕ.
Утă çулайман хĕрсене
Хĕр сăрие ямаççĕ. [19]
Пăрçи пула пуçласан,
Тăрни вĕççе пырат-çке.
Укçи шалтăрт! тусассăн,
Курки куççа пырат-çке.
Алăк умĕ хурăнлăх,
Чĕрсе юлăр милĕклĕх.
Эпир кайса пыратпăр,
Курса юлăр куç тулли. [21]
Том 19а: Фольклор. 1924-1930 гг. – 502 с.
Туй юррисем
Записано в 1930 г. в д. Мачамуши Вурнарского района от взрослых девушек, посещавших
ликпункт, учеником Нурусовской школы II ступени М.М. Фѐдоровым
Картлă-картлă пашалу,
Карчĕ тăрăх çу юхать.
Ай, милăй хĕр чĕччи,
Тытас килет – тыттармаçть. [113]
Улах юррисм
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Записано в 1930 г. от ученика Нурусовской школы II ступени Николая Калинина
(родом из д. Дальние Сормы Канашского района) М.М. Фѐдоровым
Ĕнине те сумалла,
Лашине те шăвармалла,
Çырма хĕрĕнче мунча пур та,
Курас килсен, унта пыр. [130]
Эпир каяс çул çинче
Хура вăрман курăнчĕ.
Хура вăрман варринче
Çутă кӳлĕ курăнать.
Çутă кӳлĕ варринче
Ылттăн юпа курăнать,
Ылттăн юпа тăрăнче
Ăмăрт кайăк курăнать. [132]
Ăмăрт кайăк пирн анне,
Ылттăн юпа пирн атте.
Çутă кӳлĕ пирн ку çи-пуç,
Хура вăрман пирн уйăх. [133]
Туй юррисем
Записано в 1928 г. в д. Чинеры Мариинско-Посадского района слушателем IV курса
Чувашского педтехникума (г. Казань) Н.С. Васильевым
Пирĕн Марккелăн йытти пур,
Пирĕн Марккелăн йытти пур,
Йытти пур та, вăлашки çук,
Çавна илме килнĕ эпир,
Çавна илме килнĕ эпир. [191]
Пирĕн инке пуласси,
Пирĕн инке пуласси
Тулă вырма кайсассăн
Турткаланса тăминччĕ,
Ох, ох, ой, ой… [192]
Катĕркасси вăрманне,
Катĕркасси вăрманне
Вутă пĕтсен кайăпăр.
Çакă ялăн хĕрĕсене
Матка вилсен илĕпĕр. [195]
Том 19б: Сказки. 1935-1938 гг. – Инв. №№ 949-984.
Том 20: История. Археология. Языкознание. Фольклор. Литература. 1919-1930 гг. –
390 л.
Милли А.П. Отчет по поездке с целью фотографирования древнечувашских надгробных
надписей в пределах Чебоксарского и Цивильского уездов. 1925 г.
Автор в это время был студентом Института востоковедения
Уразмет был родоначальником и первым, заселившим эту деревню. Он считался
воином-казаком. Время его житья относится ко времени татарского владычества. Солдаты,
шедшие в направлении Казани (по всей вероятности, русские), зашли ночевать к
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Уразметю. У Уразметя дома были золотые посуды. Солдаты эти посуды забрали себе. Он,
страшно разгневанный на них за такую неблагодарность, погнался за ними вслед. Около
деревни Васюкова в долине реки Хаçырма он их догнал и стал у них требовать возврата
ему золотых посуд. Солдаты его тут же убили. Он был похоронен на месте своей
преждевременной смерти и ему на могилу поставлен массивный высеченный с надписью
камень. Камень этот до сих пор находится там, и он обнесен деревянной решеткой… [272]
Предание о третьем, Хăрварском камне (по дороге из села Ковали в деревню
Карамышево в местности, называемой Хăрвар) записано в рукописи Архангельского. Он у
местного населения носит название Паттăр чулĕ «Камень богатыря». [277]
Том 21: Ашмарин Н.И. Археология. Этнография. Фольклор. 1895-1943 г. – 611 с.
Тексты на страницах 2-13 записаны в 1902 г. в с. Сиктерма Спасского уезда
Казанской губернии [Иваном Харитоновым].
Чăвашăн кĕл тăвакан йăли
Турра чӳк туни, Турра асăнни ак çапла. Тутлă тулăран пĕчĕкçеççĕ, çӳп-çӳхе çатма
çинче пĕçереççĕ, ăна юсман теççĕ. Тата йăвача, тутлă тулăран çăмах пек касса тăваççĕ. Çав
юсмана виçшер пĕр çĕре хурса вун тăхăр мăшăр туса пĕр чашăк çине хураççĕ. Унтан тепĕр
чашăкпа пăтă антараççĕ. Пăтти çине виçĕ кашăк çу яраççĕ варрине шăтăк туса. Вара чӳк
кĕлли тăвакан çын сăхман тăхăнать, хул хушшине çĕлĕк хĕстерет. Кĕл тума пăлтăра сĕтел
лартать шурă сĕтел çити сарса. Çав стел çине чашкăсене лартаççĕ.
Вăл вара ак çапла каласа чӳк кĕлли тăвать:
«Чӳк, çырлах.
Килĕшпе, ачам-пăчампа, выльăхăм-чĕрлĕхĕмпе асăнатăп, витĕнетĕп.
Чӳк, çырлах.
Выçăхса килекене тăрантса яма пар.
Чӳк, çырлах.
Шăнса килекене ăшăтса яма пар.
Чӳк, çырлах.
Курас инкек-синкертен сыхласа тăр.
Чӳк, çырлах.
Тыррăма пĕр пĕрчĕ акса пин пĕрчĕ илме пар.
Чӳк, çырлах.
Çичĕ тĕслĕ тыррăма тискер çумăртан, пăртан, çил-тăвăлтан сыхла.
Чӳк, çырлах.
Вăрă-хурахран, вут-кăвартан, муртан, выçлăхран, тĕрлĕ йывăрлăхран хăтарса тăр.
Чӳк, çырлах.
Çичĕ тĕслĕ тыррăма пуçне патампаш пек, тĕпне хăмăш пек ырă ӳсме пар [Это
предложение опубликовано ‒ Ашмарин IX: 130: Патампаш (падамбаш), палочник (раст.),
typha].
Чӳк, çырлах».
Çапла кĕл туса пĕтерсен, пӳрте илсе кĕрсе çемйипе çиеççĕ вара. Ку йĕрке çапла пĕтет.
[2]
Çĕнĕ тырăпа килте чӳк туни [Это - чӳклеме]
Кĕркунне, халăх хирти тырра-пулла пуçтарсан, çĕнĕ тырăпа, тесе, килĕрен сăра
тăваççĕ. Сăрана йӳçнĕ чухне те астивмеççĕ, тӳрех пичĕкене хываççĕ. Пичĕкерен те
чӳклемесĕр ĕçмеççĕ. Чӳклемелли кун çунатлă кайăк пусаççĕ: хур ел кăвакал [Предложение
опубликовано: Ашмарин, Словарь VI: 12. После этого предложения в Словаре дано
объяснение: «Во время моленья гов: “çунатлă кайăкăмпа”. Вероятно, прежде приосили в
жертву дикого гуся, почему и называют “кайăк”. Оригинал дает возможность установить
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паспорт, в Словаре предложение дано с пометкой N, т.е. неизвестный источник]. Вăл хура
вакламасăр пĕçереççĕ. Какайне пиçиччен малта[н] хĕвел тухăçнелле тăрса пуçĕ çине çурăм
тăрăх шыв ярса силлентереççĕ. Силленмесен пусма юрамасть. Ăна лепле те пуса [т.е. епле
те пулсан, сокращенная (перекетлĕ) форма глагола] силлентереççĕ. Тата пĕчĕкçеççĕ
пашалу пĕçереççĕ. Çак чӳке чӳкленĕ чух юсман пĕçермеççĕ. Пăтă анчах пĕçереççĕ. Вара
мĕн пур хатĕр çитсен кӳршĕсене йыхăраççĕ. Кӳршĕсем килсен вĕсене хăна ту[ма] сĕтел
хушшине латаççĕ. Пĕр витре сăра ăсаççĕ, çав витре çинчен пурне те пĕрер курка сăра
тултарса параççĕ. Килти çемйисем те, хăнисем те сăрине ĕçмесĕр тытса тăраççĕ чӳк кĕлли
пĕтиччен. Хăй валли пĕр курка тултарса илет. Пĕр чашкă пăтă, тепĕр чашкăпа хур
пăсмасăрах чила [В рукописи в слове чила вместо буквы ч стоит т с галочкой наверху;
слова в Словаре Н.И. Ашмарина нет; должно быть, означет «цельная, не разделанная туша
гуся»] халлĕнех тула илсе тухса сĕтел çине лартаççĕ. Пăттипе пашалуне пĕр çĕре пĕр
чашăкпа лартаççĕ [т.е. покрыв чашку с кашей лепешкой]. Чӳке çарамас чӳклеме юрамасть.
Сăкман тăхăнса хул хушшине çĕлĕк хĕстерсе тухать. Вара чӳк йĕркине калама пуçлать.
«Çĕнĕ тыррăмпа, çунатлă кайăкăмпа, ăсла туса, хăмла ярса сана асăнатăп, витĕнетĕп.
Чӳк, çырлах. Килнĕ хăна-вĕрлемпе, кӳршĕ-аршăмпа, ял-йишпе сана асăнатăп, витĕнетĕп.
Чӳк, çырлах. Шерпечĕ – сана, йӳççи – пире. [3] Чӳк, çырлах».
Вара пӳрте илсе кĕрет.
Пӳртре пурте: «Ырă чӳк кĕлĕ хапăл илтĕр. Чӳк, çырлах», ‒ тесе пурте ӳксе пуç
çапаççĕ.
Çапла ĕретне туса çитерсен ĕçме-çиме тытăнаççĕ. Килĕрен çапла малтанхи килĕре
чӳкленĕ пек чӳклесе ĕçсе-çисе çӳреççĕ. Çĕнĕ тырăпа чӳке çапла чыслаççĕ.
Ата çинчи ырă амăшне чӳклени
Тата Ата çинчи ырă амăшĕ тесе асăнаççĕ. Ăна ак çапла асăнаççĕ. Пилĕк юсман, пĕр
пашалу тата пăтă пĕçереççĕ. Пĕр чашкă çине пăтă антараççĕ, ун çине пашалу хураççĕ.
Юсманĕпе йăвачĕне пĕр чашкăпа сĕтел çине лартаççĕ.
Вара чӳклекен çапла кĕл тума тытăнать: «Çĕнĕ тырă йĕркипе сана асăнатăп, Ата
çинчи аслă ырă амăшĕ. Чӳк, çырлах. Тыррăм-пуллăмпа, выльăхăм-чĕрлĕхĕмпе тĕрĕс-тĕкел
тăма пар. Чӳк, çырлах. Ачам-пăчампа, килĕм-çуртăмпа сана асăнатăп. Чӳк, çырлах».
Аслă ырă амăшĕн кĕлли çапла пĕтет.
Карташ пăтти текен чӳк
Картиш пăтти тиекен чӳке ак çапла асăнаççĕ. Пĕр хăй шухăшланă кун ирхине ирех
кăмăллă асăнса пĕр чукунпа пăтă пĕçереççĕ. Вара хуçи картиш варрине пĕчикçеççĕ вут
вырăнĕ туса [4] вут чĕртет. Пиçнĕ пăтăпа пашалăва вут хĕррине лартать. Чукун ăшĕнчи
пăтă варрине çу куç тăваççĕ сар çу ярса (урăх нимĕнле çу та юрамасть). Çапла мĕн пурине
хатĕрлесе çитерсен, чӳклеме пуçлать.
«Картиш пăтти чӳклетĕп килĕм-вутăмпа, выльăхăм-чĕрлĕхĕмпе. Чӳк, çырлах. Лаша
хыççăн тиха ертме парăсăнччĕ, ĕне хыççăн пăру ертме парăсăнччĕ, сурăх хыççăн путек
ертме парăсăнччĕ. Чӳк, çырлах. Пĕр вĕçĕ шывра, тепĕр вĕçĕ картара пулма парăсăнччĕ.
Чӳк, çырлах. Ырă чӳк кĕлĕ, хапăл ил», ‒ тесе ӳксе пуç çапать.
Вара кĕл туса пĕтерсен пӳрте илсе кĕрет. Пӳртре çемйипе ларса çиеççĕ. Карташ чӳкĕ
çапла пулать.
Вутшăн чӳк
Тата пĕчĕкçĕ чӳк, вутшăн чӳклекен чӳк ак çапла. Хура тул çăнăхĕнчен хуранта мимĕр
юраççĕ. Мимĕр пиçсен ăна тăм чашкă çине антераççĕ (йывăç чашки çине антермаççĕ).
Вутăн кĕлли ак çапла пуçланать: «Ырă вут ама, çырлах. Килти вут ама, юта ан кай.
Ырă вут ама, çырлах. Ют вута киле ан кӳрт, Ырă вут ама, çырлах».
Вара [5] çиеççĕ. [Последние два абзаца опубликованы: Ашмарин, Словарь V: 278.
Оригинал позволяет установить паспорт].
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Шыва чӳклени
Тата шыва çав хурантах чӳклеççĕ.
Пĕр тăм чашкă пăтă антарса çу куç туса, пашалу хурса чашкă апата вак хĕррине
лартса çапла калать: «Ырă шыв амăшĕ, çырлах. Килĕшпе, ачм-пăчампа, çырлах. Выльăхăмчĕрлĕхĕмпе, Шыв амăшĕ, чӳк, çырлах».
Мимĕре, хай пашалăва астивет те, виçĕ кашăк шыва вака ăсса ярать.
«Ырă шыв амăшĕ, хапăл ил», ‒ тесе йăтса таврăнать.
Хĕрт-сурта чӳк
Килĕшпе Хĕрт-сурта чӳк тăваççĕ. Ун валли пăтă пĕçереççĕ тата пĕр пашалу
пĕçереççĕ. Чукун çине пашалува хураççĕ. Каллех старик хăйĕн кĕлĕ тумтирне тăхăнать,
çĕлĕкне хул хушшине хĕстерет. Вара çапла кĕлĕ тума тытăнать.
«Ырă Хĕрт-сурт, çырлах. Килĕшпе, çуртăм-йĕрĕмпе, ачам-пăчампа, çемйĕмпе тĕрĕстĕкел тăма пар. Сана асăнатăп, витĕнетĕп. Хĕрт-сурт, чӳк, çырлах», ‒ тесе ӳксе пуç çапать.
Унтан вара çав чукун çинчен [6] икĕ чашкă çине антарса илеççĕ, пĕр чашкĕне
çемйипе антарса ларса çиеççĕ. Тепĕр чашкă пăтта тулли антарса варрине пысăк çу куçĕ
туса чашкă хĕррипе мĕн пур çемье кашăкне месерле хурса çаврăнаççĕ, çав кашăксем çине
туллиех çу ярса хураççĕ. Вăл чашка ак епле кăмăлĕсемпе пăваççĕ [хăваççĕ, т.е. хываççĕ?].
Кăмака çине тăваткаллă мамăк минтер хураççĕ, çав минтер çине пăтăллă чашка
кашăкĕсемпех лартаççĕ, чашкă айне минтер çине шурă сĕтел çитти сараççĕ. Çав пăтă вара
çаплах çĕр каçиччен ларать. Кушаксем пулсан, вĕсене хупса хураççĕ. Çав пăтта ирхине
ирех ачисене тăратса пичĕсене çумасăрах мĕн пур çемйипе ларса харкам хăй кашăкĕпе
çиеççĕ. Тата пĕр кашăк çемйерен ытлашшине Хĕрт-сурт валли тесе хураççĕ. Çав пăтта ют
çинна, ларма килнĕ хĕре те çитермеççĕ.
[Вăкăр чӳк]
Тата çав ирхинех чӳк ĕречĕпех вăкăр пусаççĕ. Вăл чӳкĕн йĕрки ак çапла. Ирхине ирех
вăкăр пусма вăрмана çавăтса каяççĕ. Пĕр пашалу пĕçерсе килтен илсе пыраççĕ. Сакăр
витре кĕрекен хуран ель ултă-çичĕлли те юрать. Пысăк ратнелли пысăкрах илсе каять çав
ĕнтĕ. [7] Вăрмана çитсен лашисене тăвараççĕ. Вут чĕртсе хурана çакса яраççĕ. Вăкăра пĕри
мăйракаран пăявпа тытса тăрать. Тепĕри витре çине шыв илсе çăпалапа пуçĕ çинчен
пуçласа çурăмĕ тăрăх ярса тухать.
Çапла ярсан вăл калать: «Чӳк, çыралах».
Çапла ярса та силленмесен вара хăлхи шăтăкне шыв сапаççĕ. Ăна епле те пулин
силлентереççĕ, силленмесен пусма юрамас. Вăл хăлхи шăтăкне шыв ярсан выльăх ирĕксĕн
силленет. Чӳклекен, çырлахрĕ тесе, пусма тытăннă. Выльăх мар, этем те, шыв ярсан,
силленĕ.
Вăкăра кăмăлпа чипер асăнса: «Ырă чӳк кĕлĕ, çырлах», ‒ тесе пусаççĕ.
Ашне мĕн кирлĕ таран хурана ярса пĕçереççĕ. Аш пиçсен пăтă пĕçереççĕ. Ашне чĕрес
çине кăларса хураççĕ. Пăтă пиçсен хурана чĕреспе юнашар кашта çинчен илсе лартаççĕ.
Вара чӳклекен алă валли аш касса илет пĕчикçеççĕ татăксем: чĕрине, пĕверне, кăкăр ӳтне,
пуçĕнчен, хӳре чиккинчен. Вăл аш татăкĕсене пурне те кĕлĕ тунă чух алă çинче тытса тăма
парать.
Вара хăй çĕлĕкне хул хушшине хĕстерет те, çапла каласа кĕлĕ тума тытăнать:
«Пӳлĕхçĕ, çырлах. Пуснă шурă вăкăрăмпа [8] чӳк, çырлах. Килĕшпе, ачам-пăчапа,
выльăхăм-чĕрлĕхĕмпе, Пӳлĕхçĕ, чӳк, çырлах», ‒ тесе ӳксе пуç çапать.
Ун хыççăн пурте: «Ырă чӳк кĕлĕ Пӳлĕхçĕ, хапăл ил», ‒ тесе ӳксе пуç çапаççĕ.
Асăнса ларса çиеççĕ те, киле пуçтарăнса таврăнаççĕ. Килти çемйи мĕн пур ачипăчипе ларса çиеççĕ, унтан вара мĕн пур ăратнине, кӳршине пăтăпа аш валеççе параççĕ.
Вăкăр чӳкĕ çапла пулать.
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Учук
Çимĕк вăхăтĕнче пĕтĕм халăх та чӳк тăвакан кĕлĕ, ăна Учук теççĕ, вăл чӳкĕн йĕрки
çапла. Ялти ватăсем пĕр çĕре пухăнса каймаллине канаш тăваççĕ. Каяс кун пĕр кун малтан
теçетниксем пĕтĕм яла килĕрен пĕрер пашалу пĕçерме кĕлĕ тума каяссине пĕлтерсе
хăвалаççĕ. Вара ватăсем халăх укçипе пĕр вăкăр, виçĕ сурăх илеççĕ, килĕрен кĕрпе, тăвар
пуçтараççĕ. Каяс кун кăнтăрла сулăнсан выльăхсене илсе каяççĕ ĕлĕкхи вырăна. Вăл кĕлĕ
вырăнчи каштасене нихăçан та пăсмаççĕ.
Выльăхсене кĕлĕ вырăнне илсе пырсан, вĕсене пуçĕсем çине çурăм тăрăх шыв ярса:
«Чӳк, çыралах», ‒ тесе силлетереççĕ.
Силленсен, пусаççĕ. Тирĕсене [9] пусакан çĕрти йывăçсем çине çакса хăвараççĕ. Вăл
чӳке улмăш пусаççĕ, пĕр çул вăкăр, тепĕр çул тына пусаççĕ. Пилĕк пысăк хурансем çакаççĕ.
Çак хурансенче мĕн пурĕнче аш пĕçереççĕ. Аш пиçсен, аша çуна çит[т]исем çине
кăлараççĕ [Эта часть предложения опубликована – Ашмарин XII: 245: Çуна çитти, çона
çитти, рогожа для покрывания ног или вещей, положенных на сани. Оригинал позволяет
уточнить паспорт], вара пăтă мĕн пур хурансенче пĕçереççĕ. Пăтăсем пиçсен вара
каштаран аш çумне антарса лартса кĕлĕ тума тытăнаççĕ. Кĕлле тумашкăн пуринĕн те
аллисене аш тĕрлĕрен пĕчĕкçĕ татăксем параççĕ.
Çапла хатĕрлесе çитерсен, пилĕк ватă ăстариксем сăхман тăхăнса, хул хушшине çĕлĕк
хĕстерсе, çапла каласа кĕлĕ пуçлаççĕ хĕвел тухăçнелле тăрса мĕн пур ватти-вĕттипе, хĕрĕхĕрарăмĕпе: «Учук панчи аслă ырă амăшĕ, хура халăхпа, акнă çичĕ тĕслĕ тырă-пулăпа
асăнать, витĕнет. Чӳк, çырлах. Тискер çил-тăвăлтан, тискер çумăртан сыхласа тăр. Чӳк,
çырлах!»
Кун хыççăн иккĕмĕш хурана «Кĕçĕн ырă амăшĕ» тесе çаплах асăнаççĕ. Виççĕмĕш
хурана «Учук патĕнчи иртсе пыракан кĕлĕ амăшĕ», тесе çаплах асăнаççĕ. Тăваттăмĕш
хуранне «Учук панчи выляса пыракан кĕлĕ амăшĕ» тесе çаплах асăнаççĕ. [Текст со
значительными сокращениями и перестановками опубликован: Ашмарин, Словарь III: 337.
Оригинал дает возможность уточнить паспорт текста]
Пиллĕкмĕш хуранне: «Учук патĕнчи кĕлĕ илекен чӳк, çырлах; тытнă-тунине, ырă чӳк
кĕлĕ, хапăл ил!», ‒ тесе пурте çĕре ӳксе пуç çапаççĕ.
Вара пиллĕкĕн-улттăн пĕр чашкă çине пăтă антарса илеççĕ, ашне пурне те валеçсе
параççĕ. Çапла вара çерем çинче апат тăваççĕ. [10] Çак йĕркепе Учук кĕлли халăхпа
тăваççĕ.
Çумăршăн чӳк
Уяв вăхăтĕнче çумăршăн чӳк тăваççĕ, вăл чӳке ача[се]м тăваççĕ. Арçын ачасем, хĕр
ача[се]м пĕр çĕре пухăнса килĕрен çу, сĕт, кĕрпе, пĕр пашалу пуçтарса аната шыв хĕррине
пĕр хуран илсе анаççĕ. Çав хуранта пăтă çара çу-сĕт çинче пĕçереççĕ, çăмарта та нумай
яраççĕ. Пăтă пиçсен чӳклеме пĕр старик ел [эль? Н.И. Ашмарин (III:8) дает транскрипцию
этого слова: «2. Ел (эл′), или». Встречается чаще в чистопольском и сиктерминском
говорах] карчăк çавăтса анаççĕ. Кĕлле халь ахаль тăма юрамасть, сăхман тăхăнса çĕлĕк хул
хушшине хĕстерсе, вара кĕлĕ пуçлать.
«Хура халăх асăнать, витĕнет Чӳк, çырлах! Ăшă ырă çумăрна пар, çанталăк уяра
каясран сыхласа тăр. Чӳк, çырлах! Акнă тырă-пулă çине ăшă ырă çумăрна çутар. Чӳк,
çырлах! Ырă чӳк кĕлĕ хапăл ил, тытнă-тунине çырлах!» ‒ тет те, вара ачасене çиме хушать.
Ачасем çисе тăрансан шывпа выля пуçлаççĕ. Урампа ăлăхса пурте ватти-вĕттипе
шывпа выляççĕ. Çумăр чӳкĕ çапла пĕтет.
Тырра пăр çапнăран чӳк
Тырра пăр çапнăран ултă ялпа чӳк тунă йĕрке. Вăл чӳк кĕллине пилĕк кун кĕл
тăваççĕ. Ултă ял халăхĕ пĕр çĕре пухăнса вăрмана шывă хĕррине вут чĕртсе пилĕк хуран
çакрĕç. Кашни кун пĕр лаша, [11] пăру, сурăх, хурсем, кăвакалсем пилĕк кунччен çапла
пусса пĕçерсе чӳклесе çирĕç. Пилĕк хурана пилĕк пашалу. Пилĕк хуран пăтă. Малтан аш
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пĕçерчĕç. Аш пиçсен пăтă пĕçерчĕç. Ашсене пиçсен çуна çитти çине кăларса хучĕç.
Пăтăсем пиçсен пилĕк хурана ашсем патне антарса лартрĕç. Мĕн пур хатĕр çитсен ватă
стариксем сăкман тăхăнса, хул хушшине çĕлĕк хĕстерсе, хĕвел тухăçнелле тăрса мĕн пур
халăха алă валли валĕçсе пачĕç те, кĕлле ватти-вĕттипе тăчĕç.
Çав ватăсен хушшинчен пĕри çапла каласа кĕл турĕ: «Турă, сана асăнатăп хура халăх
вăйĕпе. Чӳк, çырлах!», ‒ тенĕ чух мĕн пур халăх: «Чӳк, çырлах», ‒ тесе тайăлчĕç.
«Хура халăх асăнать çичĕ тĕслĕ тыррипе, ачи-пăчипе. Чӳк, çырлах! Шăрт-тĕрен
кăларса, пĕр пĕрчĕ акса пин пĕрчĕ илме пар, тĕпне хăмăш пек, патампаш [палочник] пек
пулма пар. Чӳк, çырлах! Йывăр пăрăнтан, йывăр çумăртан сыхласа тăр. Чӳк, çырлах! Кура
синкертен, пăрăнтан, выçлăхран сыхласа витсе тăр. Чӳк, çырлах!»
Мĕн пур халăх çак сăмахсене каласа пĕтерсен çĕре ӳксе пуç çапрĕç: «Чӳк, çырлах!» ‒
тесе.
Стариксем, хул хушшинчен çĕлĕкĕсене илсен: «Çитĕр [çийĕр?] ĕнтĕ, ачам[сем], ырă
чӳк кĕлĕ хапăл илтĕр тытнă-тунине».
Вара мĕн пурĕ пурте апата апата çерем çине ларчĕç.
Тĕттĕм пултипе [12] саланнă чух: «Сы пулăр, тăвансем, сы пулăр. Ырă чӳк кĕлĕ хапăл
илтĕр», ‒ тесе килĕсене, ялĕсене саланса пĕтрĕç.
Ултă ял кĕлли пăр çунăран çапла пулчĕ. [13]
Похороны
Записано в 1902 [?] г. в д. Средние Алгаши Буинского уезда Симбирской губернии от
двух некрещеных чувашей В. Димитриевым. [Здесь страницы оригинала в архивное дело
сшиты неправильно: сначала надо с. 24-25, затем – 22-23]
Как только умрет человек, то, если он взрослый, возьмут живую курицу, удушат ее,
сделают ею над покойником круг и выкинут на улицу, а если маленький или очень бедный,
так что нет в доме и курицы, это проделывают посредством яйца. Делается это для того,
чтобы показать, что душа отделилась от тела…
Скоро собираются и родственники и трое из них, ‒ если покойник мужчина, то одна
женщина и два мужика, а если женщина, то две женщины и один мужик, ‒ отправляются
на речку за водой. Один берет косырь, другой котелок или чугун, третий ‒ челяк с чашкой.
Воду черпают по течению тӳртĕн, шыва май, это потому, что человек теперь стал другой.
Эта вода несколько нагревается. Затем начинают мыть покойника. Сначала льет на
покойника тот, кому покойник завещал, а потом все присутствующие по порядку. Детей
моют всегда сами родители, а взрослых тот, кому покойник завещает, причем мужчин
моют мужчины, а женщин – женщины. Моют всегда на полу, на соломе, подложив куска
три луба. Рубашку снимают с покойника через ноги, это опять потому, что человек теперь
не тот. Вообще все проделывается не как с живым человеком, а наоборот. Моют левой
рукой двое с двух сторон, а третий подает им воды, причем левые руки завертывают
холстом, чтобы не пристало нечистоты…
Потом посадят человека, почешут ему голову, а женщине заплетают косу, наденут
кафтан или поддевку, на голову – шапку, подбородок подвяжут, ноги связывают вместе. И
везде, где приходится завязывать, завязывают кривым узлом вилĕ тĕвĕ, сулахай…
Две девочки в это время идут на речку полоскать белье, в котором умер покойник.
Несут на палке и полощут не руками, а палкой, и кладется у ворот. После этого белье
бросается на кладбище в канаву.
После этих предварительных церемоний идут рыть могилу… В Средних Алгашах
первый на настоящем кладбище похоронен Ахмат, у него и просят теперь места. Первая
лопата земли вырывается клином и кладется отдельно, первым начинает рыть тот, кому
завещал. Когда могила готова, то везут покойника на кладбище, хоронят всегда в тот же
или другой день, долго держать не любят. Перед тем, как везти покойника на кладбище, в
ноздри и на глаза покойнику кладут шелку, в рот – сербряную моне[24]ту и нухрат; если
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мужчина, то в карман кладут в кисете копейку или две денег, кочедык, а раньше клали и
трубку, если он курил, если женщина – за пазуху кладут кусочек холста, иголку с ниткой.
Такое снабжение предметами их обихода объясняется тем, что, по представлению чуваш,
за гробом человек будет продолжать настоящую жизнь со всеми ее перипетиями. Потому
же на кладбище бросают и гребешок, и чашку с ложкой и т.п. Выносят покойника из избы
всегда ногами вперед на трех лыках. Гроб у чувашей язычников не сколачивается, дна не
бывает. Везут покойника на кошме, на двух лошадях гусем. Вожжами служит кусок
холста, после погребения этот холст делится между участниками погребения. Один
садится на переднюю лошадь верхом, две бабы садятся с двух сторон на экипажи.
Эти бабы у ворот сасă кăлараççĕ, т.е. говорят нараспев: «Благослови своих детей,
дом и скотину».
В Средних Алгашах покойника везут в лежачем положении, а в Самарской губернии
– в сидячем, в объятии двух женщин. На улице в это время не бывает никого, а если ктонибудь попадется навстречу, то сбрасывают из-под себя солому. У кладбища опять
происходит причитывание – сасă кăлараççĕ. Приготовленные доски спускают в могилу и
устраивают гроб, на дно кладут льну [лыко? луб?], затем спускают покойника, в гробу все
развязывается. С правой стороны под голову кладут комок земли с первой лопаты (сăвап
тăпри), закрывают гроб крышкой, зарывают землей. Потом на могиле ставится дощечка
[чĕре калак], на ней свечка и перед ней бросают кусочки печенья (хываççĕ), пожелав
покойнику царства небесного. Солому с телеги или с саней жгут на могиле и обходят
вокруг огня три раза, впереди идет тот, который первый начал рыть. После на могиле
ставится бревешко и наваливается большой камень. Палка, которая употреблялась при
измерении досок для гроба, и лыко, которым вносили покойника, оставляются на могиле, а
белье, в котором умер человек, чашка с ложкой, гребешок бросаются в канаву.
Затем возвращаются домой, назад не оглядываются – тытать.
Экипаж, сбрую, лопатки на три дня оставляют на улице. Потом идут в баню, а в
Средних Алгашах только моют на дворе руки, утираются особыми полотенцами, которые
и бросаются потом куда-нибудь. После бани или простого мытья рук происходит первое
поминовение блинами или лепешками. За столом всем присутствующим раздают
понемногу холста, по три конца ниток. И затем расходятся. В прежнее время на похоронах
выпивки не полагалось [NB!], а теперь все покупают вина и напиваются изрядно.
На третий день бывают маленькие поминки. Для этого режут богатые овцу, а бедные
– курицу; потроху, голову и ноги от зарезанного животного бросают в канаву кладбища. В
эту канаву бросается [25] всякая дрянь…
Поминки
До настоящих поминок накануне каждой пятницы поминают покойника и сас
кăлараççĕ. Поминать покойника заставляет некрещеных чуваш не религиозное чувство, и
не добрая память, а страх [NB!], потому что чуваши верят, что покойники и имеют
возможность вредить живым, тытать, потому надо их сдабривать. Ёмзи при несчастиях
большею частью указывают на покойников, çав тытать, и чувашин проклинает да
поминает. Поминки справляются главным образом в октябре в полнолуние, но случается
иногда и [на] масленицу, и на пасху. Над маленькими поминки бывают на третий же день и
очень скромно; описываемые поминки совершаются [для] взрослых. На поминки
съезжаются все родственники. Все они привозят вина, куриц, блинов, лепешек. Накануне
на улице устраивается из дерева подобие человека. Кладут на телегу или сани на кошме и
покрывают одежей. Этот чурбан представляет поминаемого покойника. У некоторых с
вечера, у других утром вносят его на лыках в избу и кладут на перину, на него кладут
рубашку и кальсоны, сверху кафтан, на голову шапку, женщине платок или сурбан. Над [!]
головой [горизонтально лежащего] чурбана ставят свечку, у головы ставят чиляк с чашкой,
тот самый чиляк, с которым ходили за водой для мытья покойника, и тут поминают
хываççĕ. Затем режут богатые ‒ лошадь, победнее ‒ жеребенка или корову. Резать
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принимаются опять с причитыванием; режет всегда на улице тот, кому завещано. Это мясо
варится в большом котле, в котором варят пиво. Надо заметить, что лошадь или корова
съедается на поминках вся. Когда варится мясо, родственники угощают друг друга своими
приношениями. Когда мясо сварится, едут на нескольких подводах с колокольчиками с
погремушками на кладбище. Чурбан с подобием человека везут на двух или даже трех
[запряженных лошадях]. Там чурбан ставят над головой покойника. На чурбан ставят
свечку и тут поминают. Потом руки моют, утиральники бросают тут же. Затем зажигают
на могиле солому и обходят вокруг огня три раза со скрипкой с пением и хлопают в
ладоши. После этого возвращаются домой, назад опять не оглядываются. На дворе снова
моют руки. В избе они становятся у дверей и хозяин подносит им по чашке пива. Затем на
стол ставится чашка, в чашку кладется [22] каравай хлеба, на хлебе – чигит и чашка с
пивом. На чигит кладут длинную самодельную свечку, один конец которой скручен в
колесо, а другой приподнят и зажжен, около этой свечки ставят родственники свои свечки.
Эта свеча горит всю ночь. Затем все поминают.
Это самое большое поминовение, каждый бросает в особый чиляк кусок блина или
лепешки, мясо, яйца и льет немного пива, говоря: «Пехил ту, пире ан асăн, эпир сана
асăнатпăр, т.е. ты нас благослови, будь доволен, нас не беспокой, мы тебя поминаем».
Потом начинается настоящая попойка и продолжается до самого утра, никто не спит:
пьют, едят, пьют, пляшут. Для поминок существует особый напев песен. В полночь еще раз
поминают; после этого один обходит с ведром пива и разносит каждому, а они бросают
копейки. Как рассветает, чурбан выносят на улицу; берется соломы [!], чашку с караваем
хлеба, чигитом и остатком свечки, половину петуха, блинов, лепешек, пива в ведре и вина.
К чурбану ставят свечку, означаемую чашку и поминают последний раз. Затем зажигают
солому [!] и обходят вокруг огня и чурбана три раза с музыкой, с песнями, хлопаньем в
ладоши, пляской. Потом вся эта компания отправляется в гости к одному из родни, а от
него к другому, третьему и т.д. На третий день после поминок опять собирается родня к
хозяину пĕр çĕре хутшăнтарма. Суть этого обряда заключается в том, что тут просят
прежде умерших родственников принять новичка в свое общество, руководить им и
помогать ему.
Примечание 1. Сасă кăлараççĕ: 1) После мытья, как вынесут на двор, у ворот, в
середине дороги, у кладбища, над могилой.
Примечание 2. Когда одни режут скотину, другие устраивают столик, скамеечку и
чердак – домик своеобразный. Скрипач едет на чердаке и играет на скрипке. Скамейка и
столик оставляются на кладбище, тут устраивают мостик, один садится за столик и
поминает, а потом пляшет на мосту. Смешного тут очень много, не смеются, боятся топать.
[23]
Туй юррисем
Записано в 1895 г. [в с. Сунчелеево Чистопольского уезда Казанской губернии].
Уçсамăр-и пахча алăкне,
Шур купăста пуçне курар-и.
Илсем, йысна, çĕлĕкне,
Сарă кăтра çӳçне курар-и.
Сар кăтра çӳçне кăтартмасан,
Эпир аккана памастпăр. [138]
Кĕтӳрен килен шăлвĕр [Ашмарин XVII: 287 – Шăлвĕр, то же, что шăл вĕрри] ĕне,
Сĕтне суса илсе сахăр ту [Это предложение опубликовано – Ашмарин XVII: 287].
Эй, аттеçĕм, аннеçĕм,
Икĕ кăкрăн сĕтне пехил ту. [142]
Кама мĕн чӳклеççĕ
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Записано [в 1895-1899 гг.] в д. Кильдюшево Тетюшского уезда Казанской губернии
Ĕретлĕ пăт юсман [Ашмарин X: 152 – Пăт-йусман, «каша и жертвенная лепешка»
(юсман), жертвенные кушанья вообще] йĕрки; пирвай килĕшпе, унтан выльăх-чĕрлĕхшĕн
те çак пĕр йĕркепех чӳклеççĕ.
1. Турра пăтăпа, 1 пашалупа.
2. Турă амăш – пăтăпа, 1 пашалупа.
3. Пӳлĕхçĕ – пăтăпа, пĕр пашалупа.
4. Пӳлĕхçĕ амăш – пăтăпа, пĕр пашалупа.
5. Кĕпе – пăтăпа, пĕр пашалупа.
6. Пихампар – пăтăпа, пĕр пашалупа.
7. Хĕрлĕ çыр – пăтăпа, пĕр пашалупа.
8. Тур хаяр – пăтăпа, пĕр пашалупа.
9. Тур çулĕ – 1 юсманпа, 3 йăвапа.
10. Тур умĕнче çӳрен – 1 юсманпа, 3 йăвапа.
11. Çут тĕнче – 1 юсманпа, 3 йăвапа.
12. Аслинчен кĕçĕнни – 1 юсманпа, 3 йăвапа.
13. Аслинчен кĕçĕнни – 1 юсманпа, 3 йăвапа.
14. Аслинчен кĕçĕнни – 1 юсманпа, 3 йăвапа.
15. Тур-хаяр тавраш – 1 юсманпа, 3 йăвапа.
16. Тур-хаяр, аслинчен кĕçĕнни – 1 юсманпа, 3 йăвапа.
17. Аслинчен кĕçĕнни – 1 юсманпа, 3 йăвапа.
18. Тĕпри аслă кĕлĕ – 1 юсманпа, 3 йăвапа.
19. Çуртри аслинчен кĕçĕнни – 1 юсманпа, 3 йăвапа.
20. Ик аслинчен кĕçĕнни – 1 юсманпа, 3 йăвапа.
21. Виç аслинчен кĕçĕнни – 1 юсманпа, 3 йăвапа.
22. Тăват аслинчен кĕçĕнни – 1 юсманпа, 3 йăвапа.
23. Пилĕк аслинчен кĕçĕнни – 1 юсманпа, 3 йăвапа.
24. Улт аслинчен кĕçĕнни – 1 юсманпа, 3 йăвапа.
25. Çичĕ аслинчен кĕçĕнни – 1 юсманпа, 3 йăвапа.
26. Кайраклăра выртан – 1 юсманпа, 1 йăвапа.
27. Кайраклăра выртан икĕ аслинчен кĕçĕнни – 1 юсманпа, 1 йăвапа.
28. Хурамалта выртан – 1 юсманпа, 1 йăвапа.
29. Мийекере выртан – 1 юсманпа, 1 йăвапа. [161]
Кайран тата пăтăпа 1 пашалупа çапла асăнать: «Турă, Турă амăш, Пӳлĕхçĕ, пӳлĕхçĕ
амăш, Кĕпе, Пихампар, Хĕрлĕ çыр, Турă-хаяр. Малтан каласси кая юлчĕ пуль, кайран
каласси мала пулнă пуль, мĕн тупса каланине хапăл туса ил, çырлах. Ç-ы-р-л-а-х», ‒ тесе
çĕре ӳксе пуç çапаççĕ.
Юлашкинчен тула тухса асăнать: Çĕр йышне пăтăпа, 3 юсманпа, 1 пашалупа, 3
йăвапа. Ку ĕретлĕ пăт-юсманне çулатлăкне ик хут тăваççĕ, пирвай – кĕркунне, унтан –
çуркунне. Ку юлашкинчен тула тухса чӳкленĕ чух тула тухса çĕр çине лартса чĕркуççи
çине тăрса чӳклеççĕ: пăтăпа, пĕр пашалу, 3 юсман, 3 йăвапа, пурне те пĕр çĕре хурса.
Килĕш пăтти юсманĕ чӳклесен кирек кам та Йĕрĕх лартаççĕ. Чустапа чашăк пек туса унăн
ăшне кĕрпепе шыв хутăштарса кăмакана лартса пĕçереççĕ. Пиçсен вара ун çумне тăхлан
тенкĕ çакаççĕ. Хăйне çакмалли те тăваççĕ. Унпа пĕрле тата 41 икерчĕ: пӳрне вĕçĕ пек вĕтĕ
пĕçереççĕ те, пурне те пĕр тутăрпа чăркаса хире кайса пĕр хулă çине е хыт-хура çине çакса
хăвараççĕ [NB: Здесь ‒ Йĕрĕхе хире кайса çакса хăвараççĕ]. [162]
Çулталăк хушшинчи чӳксем (с. 164-172)
(Чăвашсем çулталăк хушшинче епле чӳксем туни)
Записано в 1895-1899 гг. в д. Килдюшево Тетюшского уезда Казанской губернии
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Мункун туни
Мункун çитнĕ чух пĕр эрнерен чăвашсем пурте сăра тăваççĕ. Мункун умĕнхи виçĕ
куна вĕсем сăра ĕçсе ирттереççĕ. Мункун каç та пит сахалăшĕ кăна чиркĕве пыраççĕ: е
çамрăк ачасем, е çиру пĕлменнисем, е салтака кайса килнĕ çынсем анчах пыраççĕ чиркĕве.
Мункун кунĕ ир пăтă пăтă пĕçереççĕ те, чашкăпа сĕтел çине лартаççĕ. Тата кӳршисене
чĕнеççĕ. Пĕр ватă çынни пăтă чашăкки çине тăрăнтарса кашăксем хурать. Кашăксем çине
пуçламан çăкăр хурать те, ура çине тăрса çав пăтăпа, сăрапа чӳклеççĕ вара. Унтан тата
çăмарта нумай пĕçереççĕ. Вăл çăмартасене кĕл туса чарăнсан çынсерен валеçеççĕ те, пĕрпĕринпе çăмартасене çапăçтараççĕ. Хăшин çăмарти ванмасть, вăл çынна вара сĕтел
хушшине лартса пуç çапаççĕ. Вăл çын паттăр пулать вара. Тунти кун вара сĕтпе çăмарта
яшки пĕçереççĕ, икерчĕ пĕçерсе алăк патне сĕтел лартса çурта çутаççĕ алăк патĕнчи стена
çумне 2 е 3. Унтан сăрипе, çăмарта яшкипе, икерчĕпе витре çине тураса хываççĕ. Ытлари
кун ахаль кăна çиеççĕ вара. [164]
Чӳклеме
Пирти чăвашсем кĕркунне ĕç пуçтарсан, çуна çулĕ ӳксен, ялĕпе пĕрле çĕнĕ тырăран
салат туса сăра тăваççĕ. Унтан, камăн ют ялта хурăнташ пур, çавсене пур килĕрен хăна
чĕнеççĕ те, ялĕпе çĕмĕрĕлсе юрласа çӳресе ĕçкĕ тăваççĕ. Хăнасем килсен тепĕр кун пурте
чӳклеме чӳклеççĕ. Пĕр хур ярса яшка пĕçереççĕ, хурĕ пиçсен яшки çин[ч]е пăтă пĕçереççĕ.
Ăна кĕреке çине лартаççĕ чашăкпа, унтан пуçламан пичĕкерен сăра ăсса чи малтан
ултă куркана ултă çын тытса, пĕри пăтă тирки тытса, пурте ура çине тăрса çапла чӳклеççĕ:
«Е, пĕсмелле, Турă çырлах. Çĕн тырă пуç шерпечĕпелен, авалхи йăлапалан, çул
çаврăнăçпелен, çунатлă хурпалан, хурăнташ-ăрупалан асăнатпăр, витĕнетпĕр, тав тăватпăр,
пуç çапатпăр, витĕнетпĕр, тав тăватпăр, пуç çапатпăр. Çырлаха пулин пар, Турă. Килĕш
чикĕри çемйепелен каç выртсан канăçне пар, ир тăрсан шăмшак çăмăллăхне пар. Çырлаха
пулин пар, Турă. Çур акипе савăнтара пулин пар, кĕр акипе савăнтара пулин пар. Каçхи
ăшшăнтан, ирхи тăмăнтан, усал çилтен, тăвăлтан, сивĕ усал пăрăнтан, усал йăвăр хаярлă
куçăнтан, вăррăнтан, хурахăнтан [165] сыхла, упра пулин пар, Турă. Çичĕ тĕрлĕ тыррăмпуллăма пĕр пĕрчĕ акса пин пĕрчĕ илме пар, ‒ тет. ‒ Пӳне хăмăш пек пар, тăррине çăкăр
чĕлли пек пар. Тӳпе тутлăхне туса пар. Кĕлте тусан кĕлте перекетне пулин пар, сурат тусан
сурат перекетне пар, сурат пăсса урапа çине тиясан перекетне пар; урапа çинчен капана
хурсан, капан перекетне пулин пар; капан пăсса авăна хурсан, авăн перекетне пар, Турă.
Вутăнтан-кăварăнтан сыхла, Турă. Çичĕ тĕрлĕ тыррăма çичĕ кĕлете тытма пулин пар, Турă.
Панă çĕртен ан палăрт, илнĕ çĕртен ан иксĕт, перекетне пулин пар, Турă. 3-шне хыçала
хума пар, 2-шне çемйепелен, ялти ватăсемпе, хурăнташ-ăрупалан ĕçме-çиме пулин пар;
иксĕлми тивлет пар. Çырлаха пулин пар, Турă. Сутас суттăма витерсе сутма пар, Турă.
Илессине йӳнеçтерсе илме пулин пар, Турă. Çырлаха пулин пар, Турă. 3 тĕрлĕ выльăхăмпачĕрлĕхпе сана асăнатпăр, витĕнетпĕр, тав тăватпăр, пуç çапатпăр. Çуратнине питĕ аллупа
пар, çуралманнине çуртса пулин пар. Çырлах, Турă. Пĕр вĕçĕ картара, тепĕр вĕçĕ шывра
пулини пар, Турă. Çырлах. Тĕк пĕрчинчен тӳлесе, пăхĕнчен самăртса пулин пар, Турă.
Кĕсре хыçĕнчен тиха, ĕне хыçĕнчен пăрушне ертме ту, сурăх хыççăн путек ертес ту. Чӳклĕх
пулин те, кĕлĕлĕх пулин те, хурăнташ-ăрупалан ĕçме-çимелĕх пулин те пар, Турă.
Çухалатса кĕрĕк тăхăнма пар. Хăймалатса мул тытмалăх пулин пар. [166] Алăк патĕнче
кĕрӳ пар, тĕпеле кин-хĕр пар. Мала пăхсан вăтанмалла ан ту, каялла пăхсан хăраса вăтанас
ан ту. Шăнса килекене ăшăтса яма пулин пар, выçăхса килекене тăрантса яма пар, Турă.
Инем [Сравнение архивных рукописей со Словарем дает объяснение некоторым неясным
местам. Так, в III выпуске Словаря Н.И. Ашмарина на странице 122 слово Инемлĕ дано с
пометкой «неизв. мне слово». Далее в Словаре дана пословица без перевода: Инемлин
амăш вилмен, тет. Объяснение находим в данной рукописи в предложении: инем «кĕлĕ,
йăлăну, т.е. моление, просьба». Отсюда и перевод предложения в целом – «У молящегося
мать не умерла, говорят»] (кĕл тăва, йăлăна) пĕлмес тесе ан айăпла, айван ача-пăча кĕллине
хапăл ту. Малтан каласса кая пулать пуль, кайран каласси мала пулать пуль. Мĕн тупса
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каланипе, хуш курса, хапăл ту. Çырлах, ырă мăн Турă».
Вара пурте: «Аминь, çырлах», ‒ теççĕ те, лараççĕ.
Ку кĕлле пăтă тирки тытнă çын асăнать. Куркасем тытнă ултă çын харкам-хăйне
асăнаççĕ. 1) Пĕри, пăтă тирки тытакан пек Турра; 2) «Пӳлĕхçе», ‒ тесе; 3) «Турă амăшĕ», ‒
тесе; 4) «Пихампар», ‒ тесе; 5) «Хĕрлĕ çыр», ‒ тесе; 6) «Çĕр йышне», ‒ тесе. Вĕсем пурте
малтан тăрсанах асăнаççĕ те, вăрăм кĕллине пăтă тирки тытакан анчах кĕл тăвать, ыттисем
итлесе, «Аминь, çырлах», ‒ тесе анчах тăраççĕ.
Вара куркари сăрасене сĕтел çинчи витрене яраççĕ те, тепĕр хут тултараççĕ. Вăл
куркасене ĕçеччен сĕтел çине лартса кĕтессе турăш умне çурта çутса сăх сăхаççĕ. Унтан
вăл ĕçнĕ сăрана ĕçсе пĕтереççĕ те, урăх сăра яраççĕ те, тата сакăр куркапа кĕлле тăраççĕ.
Кашни курка тытнă çын хăйне тĕрлĕ асăнать.
2 раз.
1) Малтанхи «Çурт çуратан турă», ‒ тесе; 2) «Çурт çуратан ама», ‒ тесе; 3) «Тăваççĕи», ‒ тесе (ку сăмах «Ĕç тума пулăшакан», пулать); 4) «Тăхăнаççи», ‒ тесе (ку сăмах
«Тумтире тусан лайăх ăнма Турă [167] çыртăр, ĕç тунă чух ĕç ăнса пытăр, пурне те
пултаракан Турă ĕçе ӳсĕмлĕ тутăр», ‒ тени пулать; 5) «Ывăл-хĕр çуратакан турă», ‒ тесе
асăнать; 6) «Ывăл-хĕр çуратакан ама», ‒ тесе чӳклеççĕ (ку сăмахсене хăвăр шухăшласа
ăнланăр, тульккĕ çапла каласа чӳклеççĕ); 7) «Тăваççи»; 8) «Тăхăнаççĕ» [Тăхнаççи?]. Ку
куркасене чӳклесен, вăл ăснă сăрана тата ĕçсе пĕтереççĕ. Çапла кашни кĕлле тăмассерен
сăрана урăх ăсаççĕ. Кĕлле тăрсан кашни тăмассерен харкам-хăйне пĕр тĕрлĕ асăнса
чӳклеççĕ.
3 раз.
1) Выльăх-чĕрлĕх çуратакан турă, 2) Выльăх-чĕрлĕх çуратакан ама, 3) Тăваççи, 4)
Тăхăнаççи, 5) Хурт çуратакан турă, 6) Хурт çураткан ама, 7) Тăваççи, 8) Тăхăнаççи.
4 раз.
1) Хурçă çуратакан турă (тĕнчене нăкăлăх, пиçĕлĕх, тĕреклĕх кӳрекен турă), 2) Хурçă
çуратакан ама, 3) Тăваççи, 4) Тăхăнаççи, 5) Çут тĕнче, 6) Çут тĕнче тытан, 7) Кăвак хуппи.
5 раз.
1) Çил, 2) Çил çуначĕ, 3) Хĕвел, 4) Хĕвел амăш, 5) Хĕвел тавраш, 6) Çул çӳрекен ырă
(çул çӳреме тухсан ырă çӳремелле пултăр, тесе), 7) çӳрен ырă (ахаль чух куракан ырлăх
пар, тесе), 8) Авăн кĕтесси [от слова кĕт «пасти, охранять»] (авăн хурсан вут-кăвартан
сыхлакан турă).
6 раз.
1) Сĕт кӳлĕ, 2) Перекет, 3) Перекет амăш, 4) Перекет тытан, 5) Ăрăс тытан, 6) Тивлет
тытан, 7) Никĕс тытан, 8) Уй никĕсĕ.
7 раз.
1) Юлавăш упăшка, 2) Валĕç (ырлăх валеçекен), 3) Çĕр йышне, 4) Çĕр амăш, 5)
Синкер, 6) Çĕр сехмечĕ, 7) Инкек, 8) Инкек сиреп.
8 раз.
1)
Çуртри аслă киремет, 2) Аслинчен кĕçĕнни, 3) саккăрăшĕ те «Аслинчен
кĕçĕнни», ‒ тесе чӳклеççĕ.
9 раз (хамăр таврари чӳксем).
1) Кайраклăра выртан (Кайраклă пиртен 35 çухрăм), 2) Хурамалта выртан, 3)
Мийекере выртан, 4) Хаяр сирен, 5) Тăвăл вăрăнан, 6) Çĕвере выртан (Çĕве хулинче
выртан киремет), 7) Хусанта выртан, 8) Белебейре выртан.
10 раз.
1) Ĕпхӳре (Уфара) выртан, 2) Пристăнта (Стерлитамак) выртан, 3) Ĕрĕмпурта
выртан, 4) Часавай, 5) ыттисем «çитни-çитменни», ‒ тесе.
11 раз.
Пурте «Çитни пур, çитменни пур», ‒ тесе чӳклеççĕ те, пĕтет вара. [169]
Чӳклеме чӳклесен вара тата савăш курки чӳклеççĕ. Хăш ăрувăн чӳклеми капла мар,
пăтăпа, сăрапа пĕр хут кăна тăрса чӳклеççĕ. «Савăш курки» те хăшин пур, хăшин çук.
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Савăш куркине тата çапла чӳклеççĕ.
Савăш курки
Савăш куркипе кĕл тунă чухне кил хуçи пĕр-пĕр çынна пукан çине лартать те, вăл
çын вара çапла калать çынсене:
‒ Йе, хăна-вĕрле, итлĕр-ха! Хуçа çапла калать: «Пĕр çынна лартса Турăпа Патша
курки пуçларăм! ‒ тет. – Савăш курки пуçларăм, хамăн ӳснĕ ывăлăм çук, илнĕ кинĕм çук, ‒
тет. ‒ Аллăмпа парса елле çитертĕм, елле çитереймерĕм, çавăнпа пĕр ватта хушса Турăпа
Патша курки пуçласа яратăп», ‒ тет. Эсир кăна ĕçме ĕриса-и, çук-и? Алăк патĕнчи ар
ывăлĕсем, çак куркана ĕçме эсир кӳнетĕр-и, çук-и?
Ар çынсем вара:
‒ Кӳнетпĕр! ‒ тесе кăçкăраççĕ.
Унтан вара тĕпелти хĕрарăмсенчен ыйтать:
‒ Йе, тĕпелти хурăнкассисем, кĕске йĕмсем, эсир апата пыма ĕриса-и, çук-и?
Хĕрарăмсем калаççĕ:
‒ Эпир ĕриса, ‒ теççĕ.
Унтан çав ыйтакан пĕр курка тытса çав малтанхи кĕллех каласа асăнать те, пукан
çине ларса калать:
‒ Çӳлте Турă, çут тĕнче, унăн çĕрте Патша, хура халăх унăн, çак пӳртри хăна-вĕрле
пурте хуçан. Хуçа калать: «Çăва тухсан, пĕсмĕлле туса, Турра асăнса, ултă лаша кӳлсе
[170] уя тухас, ‒ тет. – Унта виç çурпилĕк çерем илес, ‒ тет. – Пĕрне мăн çăкăрлăх, ‒ тет, ‒
тепĕрне кучченеçлĕх тулă акас, ‒ тет. ‒ Тата тепĕрне салатлăх урпа акас, ‒ тет. – Ут
туртайми урпа, ар çĕклейми хăмла, çак куркана ĕçекен хăй те путене, ĕçейменни – карăш, ‒
тет. – Канми, сывлами курка, тĕппипе ĕçмелли курка, ‒ тет. – Çак куркана ĕçейменни çич
те пилĕк курка ăштрав, çичĕ курка сăра, пилĕк курка шыв, ‒ тет. – Савса ĕçмелли савăш
курки, кĕрĕк çĕтĕк тесе тăхăнмасăр тăрас мар, ‒ тет. – Арăм ватă тесе выртмасăр тăрас мар,
унпа выртсан хускалмасăр выртас мар», ‒ тет. Çулçăсăр пулмас çарăк – ку сăмахсене кала
пĕлмен çын хăй те вăл тăм корăк, тав сана! – тесе пĕр çынна тав тăвать те, вăл çын вара
ĕречĕпе тав туса ĕрет пуçласа ярать.
Çав курка ĕретне пурте ĕççе тухсан каллех пукан çинчи çинна параççĕ те, вăл тата
ыйтать:
‒ Йе, алăк патĕнчи ар ывăлĕсем, ку ятлă курка сире тиври, çук-и? Тивменнисем,
кунта килĕр, хуçа курки хатĕр кунта! – тет.
Вара пурте:
‒ Тиврĕ, тиврĕ, ‒ теççĕ.
Тата тĕпелти хĕрарăмсенчен ыйтать:
‒ Йе, хурăнсăр кассисем, çав ятлă курка сире тиври, çук-и? – тет.
Вĕсем:
‒ Тивнĕ пире, ‒ теççĕ.
Çав ятлă курка пĕтсен пĕр виçĕ чашăк сăра ĕçеççĕ те, пурте вара кил хуçине пуç
çапаççĕ.
Ун чух хай пукан çинчи çын тата хуçине калать:
‒ Ну, хуçа, эсĕ çăва тухсан халăх ăшне тухатăн та, пирĕнпе вăрçан, ятлаçан: «Ман
ывăл-хĕр нумай, мана ана-çаран нумай кирлĕ», ‒ тетĕн. Ну, апла пулсан, кăтарт-ха пире,
мĕн чухлĕ çемйӳ пур! ‒ тет.
Вара пӳртри çынсем сĕтел хушшине ватă çынсене лартса пуç çапаççĕ. [171]
Пуç çапнă чухне ватă çынсем çапла каласа пехиллеççĕ:
‒ Ну, сыв пулăр та пур пулăр, ачасем. Пире пуç мар, Турра пуç. Кӳлнĕ аку йĕкĕрен
пултăр (ĕçӳ ӳсĕмлĕ пултăр). Акнă тырру хулăм пултăр, пуçăнтан тивлет ан кайтăр, хир пек
аслă пул, вăрман пек пуян пул, пи ре хатĕр тунăшăн Турă хатĕр тутăр. Тав сана! ‒ тесе
пĕрне тав тăвать.
Ун чухне пуç çапакансем пуç çапсах выртаççĕ. Ыттисем тата урăххисене тав тăваççĕ.
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Вара хăна пухса ташла-ташла ĕçеççĕ. Унтан тата урăх çын патне кайса чӳклеççĕ.
Çимĕк
Чăвашсем çимĕк пĕр вăхăтра тумаççĕ. Ака пĕтсен вырăс çимĕкĕ умĕнчи кĕçнерни кун
тăваççĕ. Çимĕкре те камăн сăра тума вăй çитет, пурте сăра тăваççĕ. Вăл кĕçнерни кун та
мункунта ытлари кун хынă пек хываççĕ. Вырăс çимĕкĕ кунĕ ака пĕтмен пулсан кунĕпе ака
тăваççĕ. Çимĕкре вара кам авланас тет, пурте хĕр вăрласа туй тăваççĕ. Çапла ута
тухачченех туй тăваççĕ. Ĕçе тухас умĕн «Ĕç ум хывма» тесе татах сăра туса хываççĕ. Унтан
ĕç пĕтерсен кĕр сăри тесе тата сăра туса, икерчĕ пĕçерсе, автан е чăхă пусса тата кĕр сăри
хываççĕ. Унтан чӳклеме тăваччен сурăм чӳклеççĕ. Тата çуна çулĕ ӳксен ĕçкĕ туса чӳклеме
чӳклеççĕ. Чӳклеме туса ĕçсен вара çăварниччен тăраççĕ. Унтан сăра туса ахаль ĕçеççĕ.
Аслă типĕре килĕш пăтти юсман чӳклеççĕ. Чиркĕве пырса говать тăвакан пит сайра пулать.
[172]
[Кĕр сăри]
Çӳхĕве кĕр сăри хывнă чух пĕçереççĕ.
Похороны
Записано в 1901 г. в д. Трех-Изб-Шемурша Буинского уезда Симбирской губернии
священником К.П. Прокопьевым
Çын вилсенех пӳртрисенчен пĕри тула тухса пĕр чăхă тытса ун пуçне алăпа пăрса
татать те, хӳме урлă ăрама ывăтса ярать. Вăл чăхă вара çав вилнĕ çыннăн чунне леш
тĕнчере ертсе çӳрет, тет… Ача вилсен (лет до 5-7) тула çăмарта кăларса ывăтаççĕ… [512]
Çума шывне юхăм шывĕнчен илеççĕ. Ăсма виçĕ савăтпа каяççĕ: пĕр курка, тепĕр чашкă,
виççĕмĕшĕ чĕрес тытса пырать. Тата курка тытни пуртă е кусар илсе пырать. Пырсассăн
пурттине е кусарне юхакан шыв çине çивччине çырма пуçнелле туса пăрахаççĕ.
[Последние два предложения опубликованы: Ашмарин, Словарь IX: 311. Оригинал
позволяет уточнить паспорт].
Пурттине пăрахнă чухне те, шывне ăснă чухне те (вообще при каждом действии)
калаççĕ: «Умăнта пултăр», ‒ теççĕ.
Пуртта е кусара ăсакан шывран усал-тĕсел тартăр тесе пăрахаççĕ. (Железо, по
понятиям чуваш, имеет магическую силу, отгоняющую прочь нечистых духов. Когда
чувашину приходится ложиться где-нибудь одному на землю или же когда укладывают на
землю ребенка, то изображают вокруг железом черту, и тогда уже никакая вражья сила не
причинит [вреда] спящему). Шывне куркапа ăсса тултараççĕ. Шывне ăснă чух та, чĕресе
янă чухне те, вилнĕ çын çунă чух та ялан курка çинчен тирĕс (проивоположным к
человеку, держащему ковш, краем) яраççĕ. Вилнĕ çынна çав ăшă шывпа çăваççĕ. Хурана
малтан куркари шыва яраççĕ, унтан ‒ чашăкри шыва, унтан ‒ чĕресри шыва. Çунă чух
малтан пӳрт варрине урайне хуп хураççĕ, пĕчĕк хуп пулмасан, пĕчĕкçĕ татăк та пулсан
хураççĕ. Хупсăр çумаççĕ, хуп çине улăм сараççĕ, ун çине [513] вара вилнĕ çынна
вырттараççĕ. Вилнĕ çыннăн кĕпине хывса илмеççĕ, çурса кăлараççĕ, ытти тумтирĕсене
ахаль хываççĕ. Шывне çунă чухне тĕп сакайне юхса анать, кайран вилнĕ çынна пытарсан
виççĕмĕш куне ирттерсен вăл шыва тĕп сакайĕнчен тăпри-мĕнĕпе тасатса кăлараççĕ.
Вилнĕ çын вилсен куçне уççа выртать пулсан, вăл çилленчĕ пуль, теççĕ: «Хупахкуçна
(Иван пичче), хупах», ‒ тесе йăвашшăн ун куçĕсене алăпа пырса хупаççĕ.
Хывса илнĕ кĕпи-йĕмĕсене пытариччен хапха умне ăрама кăларса хураççĕ. Çуса
пĕтерсен ăна шур кĕпе, шурă йĕм, чăлха тăхăнтараççĕ, çĕнĕ çăпата сыраççĕ. Анчах урисене
сырнă чухне çăпата кантăрисене çăпата хыçĕнчи йăлăсенчен анчах тăхăнтараççĕ,
пӳштерĕнчен (петелька по бокам) тăхăнтармаççĕ, вара сырнă майлă кантăрисене çыхаççĕ.
Тӳммисене çыхнă чух та, йĕм кантăрисене çыхнă чух та, урисене сырнă чух та виое тĕвĕ
тӳлесе çыхаççĕ. Унтан, арăм пулсан, пуçне сурпан тăхăнтараççĕ [Эта часть предложения
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опубликована: Ашмарин, Словарь XI: 202. Оригинал позволяет уточнить паспорт], сурпан
çинчен (хĕр пулсан, пуçĕ çине тӳрех) тутăр çыхаççĕ. Тутăр çине çамки тĕлне виçĕ кĕмĕл
укçа çĕлесе яраççĕ, укçа çуккисем виç нухрат çĕлеççĕ. Кĕпи çинче сăкман е касаккин
тăхăнтараççĕ. Впрочем, этот обычай появился недавно, когда народ стал форсить, а раньше
этого не было. Çуса пĕтерсен вилнĕ çынна кулник сакки çине вырттараççĕ. [Предложение
опубликовано: Ашмарин, Словарь VI: 278. Оригинал позволяет уточнить паспорт]. Çуса
пĕтерсен чун пăтти пĕçерме тытăнаççĕ арăмсем, арçын[514]сем хăшĕ тупăк тума тухаççĕ,
хăшĕ алтма каяççĕ.Чун пăттине ак епле пĕçереççĕ: малтан чашкă çине шыв çине мĕн
çăнăхĕ те пулсан ярса лăкаççĕ те, унтан çатма çине хурса вут çинче тытса вĕретеççĕ. Вара
çав мимĕре «чун пăттипе» вилнĕ çына чăн малтан хываççĕ. Хывма чашкă çине хывмаççĕ.
Тупăк тунă чух чăн малтан пулнă турпаса илсе кĕреççĕ те, çав тупас çине хываççĕ те, тупăк
тунă çĕре илсе тухса ытти тупассем çине пăрахаççĕ. Мимĕре тăварсăр, çусăр пĕçереççĕ.
Тупăкне непременно ăрамра тăваççĕ. Тупăкин турпасĕсене пурне те пуçтарса виççĕмĕш
кун ирттерме сăра тăваççĕ. Хăшĕ пытарса килсен кĕме мунча хутаççĕ. Çынна çуса
вырттарсан сăмса шăтăкĕсене, хăлхи шăтăкĕсене, куçĕсем çине пурçăн (шелк) хураççĕ,
çăварне ахах чуль хыпатараççĕ е нухрат хыптараççĕ. Ахлатса вилнĕ çынна ахах хыпатрас,
теççĕ. Не отсюда ли и название «ахах». Мне показывали и самый ахах: граненная
стеклянная бусынка, поддельный жемчуг. Тупăкне туса пĕтерсен пӳрте илсе кĕрсен,
кульник сакки çине е пӳрт варрине тенкел лартса çав тенкел çине хураççĕ. Малтан тупăк
ăшне те, тупăк виттине те пир çапаççĕ, унтан тупăк тĕпне йĕтĕн е милĕк сараççĕ. Унтан
тăрăхах йĕтĕн çине пир хураççĕ, пуçĕ енчи вĕçне каялла тавăрса ун ăшне пĕр кĕпе е пĕр
йĕм минтер пек çĕлеççĕ, çĕлеме те кутăн çĕлеççĕ. Вăл кĕпепе йĕме вилнĕ çын леере тăхăнса
çӳрет, тет. Унтан вара вилнĕ çынна вырттараççĕ. Ĕлĕк, ахăрах, вилнĕ çынна халех
вырттарман, [515] масар çине тупăкне хăне, вилнĕ çын ӳтне хăне ăрасна илсе кайнă та,
шăтăка антарнă чух анчах вилнĕ çынна тупăка вырнаçтарнă. Вилнĕ çынна çуса
вырттарсанах шăтăк алтма каяççĕ.
Алтма пырсанах чăн малтан масар çинче çăкăрпа чăкăт хываççĕ, ак çапла каласа
хываççĕ: «Çĕр ашшĕ, Çĕр амăшĕ, çак масар пуçлăхĕ». [Предложение опубликовано:
Ашмарин, Словарь XIII: 90. Оригинал позволяет уточнить паспорт].
Масар пуçлăхĕ тесе çĕнĕ масар çине чăн малтан пытарнă çынна калаççĕ. Масар
пуçинĕн пит ĕçĕ нумай. Кашни çĕнĕ вилекен çынна вăл принимать тумалла, ăна вырăн
кăтартса памалла, ăна вĕрентмелле, кăтартмалла вĕренсе çитиччен, çĕнĕ вилнĕ çыннăн
мĕнле-мĕнле тумаллине. Çавăнпа çĕнĕ масар тусассăн чăвашсем масар çине вилĕ малтан
пытарма пит хăраççĕ, [Данный абзац до сих пор опубликован Ашмариным, Словарь, VIII:
205, однако с изменениями. В частности, следует считать, что в последнем предложении
искажен смысл, вложенный в рукописи. У Н.И. Ашмарина: «Çавăнпа, çĕнĕ масар тусассăн,
чăвашсем масар çине вилсе малтан пытарăнма (быть похороненными) пит хăраççĕ». В
оригинале сказано от имени тех, кто хоронит, а у Н.И. Ашмарина предложение переделано
так, что речь ведется от имени умирающего. Кроме того, рукопись позволяет уточнить
паспорт отрывка текста из Словаря Н.И. Ашмарина, где он дается как неизвестный текст –
«N»] «Умăнта пултăр», ‒ теççĕ. Хывсан тин вара алтма тытăнаççĕ. Чăн малтан пĕри
(вилекен кама хушса хăварнă, çавă) тăваткал тăпра касса кăларса илет, ăна сăвап тăпри
теççĕ. Вăл тăпрана çынна пытарнă чух çын пуçĕ тĕлне тупăк айне хурса хăвараççĕ.
Ăна каснă чух: «Вилнĕ (ятне калаççĕ) алăкĕ, ‒ тесе калаççĕ.
Вăл тăваткал тăпра пит кирлĕ, хаклă япала: ахăр самана килсен (кончина мира) вилнĕ
çын тăнă чух ăна çав тăваткал тăпра çĕклесе çĕре уçса кăларать, тет. У чуваш нет понятия о
воскресении мертвых, но они говорят, что будет кончина мира ахăр самана. Как будет это
ахăр самана – неизвестно, но только при ахăр самана умершие все встанут. По верованию
чуваш, люди после смерти живут так же, как здесь: веселятся, едят, пьют, тытаççĕ,
трубку курят, лапти плетут, потому о воскресении говорят, что мертвые встанут, но зачем
встанут, что будет после ахăр самана – ничего неизвестно. [Русский текст опубликован:
Н.И. Ашмарин, Словарь II: 196. В публикации фраза «встанут, но зачем встанут» заменено
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словом «восстанут», а после тытаççĕ дается толкование «(т.е. поражают других
болезнями)»]. Алтма непременно сарă тăма çитиччен [516] алтаççĕ, вилнĕ çынна хура
тăпра ăшне хумаççĕ. Хура тăпра ăшне пытарсан, ахăр саманара хура тăпрана çиекен килсен
вилнĕ çын ӳтне те çисе ярать, теççĕ. [Вторая часть предыдущего и последнее предложение
опубликованы: Ашмарин, Словарь XVI: 208. Вместо хуман дается хумаççĕ, вместо теççĕ –
тетчĕç, т.е. меняются временные формы глаголов. Оригинал позволяет уточнить паспорт].
Алтса пĕтерсен, тупăкĕ ĕлкĕрсен вилнĕ çынна тупăка вырттараççĕ. Тупăка
вырттарсан, вилнĕ çын пуçĕ вĕçне пĕр чĕреспе пĕр чашкă лартаççĕ. Унтан хăймалу пĕçерме
тытăнаççĕ. Ăна тутлă чустаран юсман пек туса пĕçереççĕ. Çатма çинче çу çинче пĕçереççĕ.
Кăшт пиçе пуçласан хăймалу çине те, аял енне те яка тума çăнăх шывĕ çине хăйма ярса
лăкаса хăймалу çине яраççĕ. Отсюда название хăймалу. Хăймалуне ытă пĕçереççĕ: 5,7,9,11
и т.д. Ăна ак мĕшĕн ытă пĕçереççĕ: тĕкел пĕçерсен, çулталăк иртиччен çуртран тата вилле
тухать, теççĕ. Хăймалу ĕлкĕрсен, хываççĕ. Хывнă чух чĕрес çине шыв ярса хываççĕ, чашки
çине хăймалу хываççĕ. Ку чашкăпа чĕресе вара урăх çĕре тытмаççĕ. Вĕсене ăрасна çĕрте
тытаççĕ. Вилнĕ çынна пумилкке тăваччен кашни эрне каç çав чĕреспе чашкă çине хываççĕ.
[Данное предложение опубликовано: Н.И. Ашмарин, Словарь III: 29]. Пумилкке тунă
чухне вара вăл чĕреспе чашка хире çĕмĕрсе хăвараççĕ. Тупăк тума, шăтăкне алтнă чух
тăваткал тăпра касса кăларма вилекен çын хăй савнă çынна хушса хăварать. Вилнĕ çынна е
çуран йăтса леçеççĕ, е лашапа леçеççĕ. Лашапа леçес пулсан, хăшĕ-хăшĕ вилнĕ çынна
лайăхрах хисеп тума çула çунапа турттарса леçеççĕ. Турттарса кайнă чух виçĕ лаша и
пилĕк лаша, е çич лаша кӳлсе каяççĕ. Пуянтараххи пулсан, тилкепе вырăнне сурпан
çыхаççĕ. Лашисене умлă-хыçлă кӳлеççĕ: тĕпе икĕ лаша, мала пĕрре, е тĕпе виççĕ, мала
иккĕ, унтан пĕрре (6 лошадей), малти лаши çине [517] ут пуçне пĕр çамрăк çын утланса
пырать. Тĕпри лаши çине йĕп çăртине пурçăн витĕрсе сулахай енчи хăмăт кĕççи çине чиксе
каяççĕ. Вилнĕ çынна çуса тупăка вырттарсан, ун сулахай аллине тупăлха тыттараççĕ,
тупăлха пулмасан ‒ йĕплĕ хулă, вăл пулмасан ‒ хыт-хура е хĕрлĕ эрĕм тыттараççĕ. Вăл
патака ак мĕншĕн тыттараççĕ: çынна пытарсан, ун патне шуйттансем пырса сырăнаççĕ,
вилнĕ çын вара шуйттансене хăй патĕнчен çав тупăлха патакĕпе хăваласа ярать.
[Последние два предложения опубликованы: Ашмарин, Словарь XIV: 145. Оригинал
позволяет уточнить паспорт]. Ты как-то мне говорил, что Ашмарин тупăлхой называет
можжевельник, это – неправда. [Рукой Н.И. Ашмарина: не о тупăлха, а об уртăш].
Можжевельник по-чувашски называется нăхăт йывăçĕ. Тупăлха это род ивника, дерево
очень жесткое, даже говорят, будто оно в воде тонет. Кора совершенно красная, может
быть, ты на базаре видел плетенные кнутники из тупăлха. У …Три-Избы-Шемуршинского
чувашина есть тупăлхи, берегут на случай смерти, п.ч. тупăлхи сильнее всех других
растений для прогнания диаволов.
Вилнĕ çынна илсе тухас умĕн вучахра чул хĕртеççĕ. [Ср: Сбоев 1865: 132]. Вара
вилнĕ çынна çĕклесенех вăл выртнă вырăна хурса пĕçереççĕ, вилнĕ çынна илсе тухсан, ун
хыçĕнчен тула та илсе тухса ăрамалла вилнĕ çын хыçĕнчен ывăтса яраççĕ. Хĕртнĕ чул вăл
усала çуртран-йĕртен хăваласа ярать. Вилнĕ çын по понятиям чуваш [неразборчиво]вается
чем-то вроде злой силой, которая уже [неразборчиво] людей «тытма». Хăмăт кĕççи çине
чиксе янă пурçăнлă йĕп те çавăн пекех вилнĕ çын таврашĕнчен (кажется они присущей
трупу злой силы) усал-тĕселсене хăваласа пырать. [Предложение опубликовано: Ашмарин,
Словарь IX: 310. Комментарий, данный в скобках на русском языке, пропущено. Источник
позволяет уточнить паспорт]. [518] Вилнĕ çынна çĕклесе тухаччен малтан унăн çамрăк
ачисем тăлăха юлаççĕ пулсан, «тăлăх ан пустăр» тесе, вилнĕ çын урлă каçараççĕ сылтăм
енчен сулахай енне. [Ср. Магнитский 1881: 163]. Вилнĕ çынна улттăн, виçĕ мăшăр,
пушăтпа çĕклесе тухаççĕ. Çĕклесе тухаççĕ кутăн: урисене малтан, пуçне кайран.
Пӳртрен тухнă чухне вилнĕ çын урисемпе алăк янахне виçĕ хут тивертсе калаççĕ:
«Çуртна-йĕрне пехилле, ачуна-пăчуна пехилле, выльăхна-чĕрлĕхне пехилле», ‒ теççĕ.
Ăна «сасă кăларни» теççĕ. Ăна хывма яшка пĕçерекен икĕ арăм кăшкăраççĕ. Вăл икĕ
арăма яшка пĕçерме тата сасă кăларма вилекен çын хăй хушша суйласа хăварать. Вăл сасă
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кăларакан арăмсем çинçе сасăпа хаяррăн кăшкăрса калаççĕ… [Ср.: Магнитский 1881: 164].
Говорят протяжно. Сасă каăларни вăл вилнĕ çыншăн йĕнине пĕлтерет.
Сасă кăлармасан вилнĕ çын: «Маншăн йĕмеççĕ те, ‒ тесе пит хурланать, тет. Сасă
кăларнине илтсен: ‒ Маншăн йĕреççĕ иккен», ‒ тесе савăнать, тет.
Вилнĕ çынна илсе тухнă чух çуртри пур çын та тула тухать вилнĕ çынна ăсатма. Вара
урама тухсан вилнĕ çынна урапа çине е çуни çине хурса масар çине турттарса каяççĕ.
Пытарма каякансем пурте: «Сăвап пултăр», ‒ тесе тупăк çине хăпарса лараççĕ.
Малтанхи лаши çине вун-вун ик çулхи ача утлантараççĕ, пĕкки çине пĕр кĕске тутăр
çакаççĕ [ср. проводы в армию], вăл тутăра кайран лаша çине утланса пыракан ача илет.
Тепĕр ăлав çине чун тухнă чухнехи кĕпи-йĕмне, çунă [519] чухнехи хупне, улăмне хурса
турттарса пыраççĕ. Вара хире илсе тухсан вăл кĕпи-йĕмне, хупне, улăмне çул йӳппине
пăрахаççĕ е хĕреслĕ çул çине пăрахаççĕ, ялти пур çын та пĕр çĕре пăрахаççĕ. Çул йӳппинче
усал сывлăшсем пурăнаççĕ, вăл усал сывлăшсем час-часах çынсене аташтарса çӳреççĕ:
тăманта е çĕрле çын аташса кайсан, ăна çав çул йӳппинчи усалсем аташтараççĕ. Вилнĕ çын
кĕпи-йĕмĕсене çав усаллă çĕре пăрахса хăвараççĕ. Очевидно, у покойника и одежды как
будто приобщаются злу. Даже само кладбище, кажется, по мнению чуваш, составляет как
бы место сборища для злых духов.
Вилнĕ çынна илсе пынă чух хирĕç пулакан çынсем: «Йывăр тăпру çăмăл пултăр», ‒
тесе иртеççĕ.
В этих словах тоже есть какой-то таинственный смысл.
Вилнĕ çынна шăтăка ярсан, пурте пĕрер ывăç тăпра яраççĕ, янă чух калаççĕ: «Йывăр
тăпру çăмăл пултăр», ‒ теççĕ.
Пытарса пĕтерсен, вилнĕ çынна хăймалу хываççĕ. Вилнĕ çынна шăтăка антарсанах,
пĕри шăтăка кĕрсе вилнĕ çын тупăкне уçса ун ури çыххисене, пыр çыххине, йĕм кантăрине
салтса тухать. Вĕсене салтмасан, вилнĕ çын тăрса, пытаракансем таврăнсан, вĕсемпе пĕрле
килне калле таврăнать, тет. Пытарсан вара лаша çине ларса пит хытă чуптарса таврăнаççĕ.
Чуптарса таврăннă чух пĕри-пĕри ӳксе юлсан, вăл çын тепĕр çулччен вилет, теççĕ.
Килелле ак мĕншĕн хытă чуптарса таврăнаççĕ: пытаркансем хĕрĕх утăм кайсанах,
вилнĕ çын тухса кăшкăрать, тет: «Ан кайăр, эпĕ те пыратăп!» ‒ тесе.
Анчах чупма ури кантăрисене, йĕм кантăрисене салтнă, вĕсене çыхкаласа чăрманса
[520] юлать, тет, массах çинех. Пытарса таврăнсан, аллисене çуса пӳрте кĕреççĕ. Вĕсем
таврăннă çĕре чăхă пусса апат пĕçерсе хураççĕ. Çынсене çитериччен малтан хывса тăкаççĕ.
Хывнă чухне вилнĕ çын ячĕпе алăк патне пĕрене çине пĕр çурта лартаççĕ. Алăк патнех
сĕтел лартса, ун çине чăххине те, апатне те лартаççĕ, вара сĕтел çинчен иле-иле хываççĕ.
Çуртине хăйсем тăваççĕ. Ăна ак епле тăваççĕ: сурпан хĕррине пĕр-ик пӳрне сарлакăш
чĕрсе илсе, ăна икĕ енчен те шăратнă ăвăспа сĕрсе йăваласа чăмăр çурта мйалă тăваççĕ.
Ăна вара çăмхаласа (спиралью) пĕрене çине лартаççĕ, пĕр çын ăна тӳрлетсе тăрать. Çуртри
çутă çунсан, вилнĕ çын савăнать, теççĕ, çуртри тĕттĕм çунсан, хуйхăрать, теççĕ. Ăвăс
ирĕлсе тумласа ансан, вилнĕ çын йĕрет, теççĕ. Çурта халĕ те, ӳлĕмрен те хывнă чухне те,
виç-тăват çула çитмен ачашăн çутмаççĕ, унăн ахаль анчах хываççĕ. Виç-тăват çула çитсе
вилнисене анчах çутаççĕ. Ăна çирĕм çула çитсе вилнишĕн анчах çутаççĕ.
Хĕр пулсан, ăна: «Ĕнтĕ, качча кай», ‒ тесе çутма чарăнаççĕ.
Арçын пулсан: «Ĕнтĕ, авлан», ‒ тесе çутма пăрахаççĕ.
Хывнă чух икĕ сыпăка çитиччен анчах хываççĕ: хăйсен вилнĕ ачисене, вилнĕ тетĕшĕйăмăкĕсне, ашшĕ-амăшне, аслă ашшĕпе аслă амăшне, если поминающий помнит их
смерть. Ашшĕпе амăшне астумаст пулсан та хываççĕ. Мункунта, çимĕкре, кĕрхи сăрара
ытти вилнĕ çынсене хывнă чухне çĕнĕ вилле çуртине ытти вилесенчен ăрасна çутаççĕ.
Ытти вилнĕ çын çуртисене пĕрене çине çутаççĕ, çĕнĕ вилле çуртине ‒ чĕрес хĕррине. Çĕнĕ
вилешĕн пумилкке [521] тунă чухне тин вара ун çуртине ытти вилнĕ çынсен çуртисемпе
пĕрле çутаççĕ. Хывса пĕтерсен, ĕççе çиеççĕ, эрех те ĕçеççĕ. Вилнĕ çынна пытарсан пӳрт
урайне, сакăсене алăк патĕнчен пуçласа тĕпелелле çуса пыраççĕ. Пур ĕçе те ун чух тирĕс
яраççĕ, тĕвĕ çыхмалла пулсан, тирĕс тĕвĕ çыхаççĕ ‒ «вилĕ тĕвĕ». [Ср.: Магнитский 1881:
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166]. Вилнĕ çынна илсе тухсанах, васкаса пытарса киличчен пӳрт ăшне тастаççĕ: урайне
çăваççĕ, сакăсене çăваççĕ, пӳрт станисене те çичĕ пĕрене çăваççĕ, мĕшĕн тесен Эсрелĕ
вилнĕ çынна каснă чухне стана çине те юн сирпĕнсе юлать, теççĕ. [Ср.: Магнитский 1881:
140,168]. Ăратнисем киле таврăннă чухне хуçисем вĕсене ăсатма тухмаççĕ. Кучченеç илсе
пынă пулсан, кучченеç те хирĕç парса ямаççĕ. Ку пурте хуçисем хуйхăллине пĕлтереççĕ.
Таврăнакансем пӳртрен тухнă чухне пурте: «Хуйхăр харама кайтăр», ‒ тесе тухса
каяççĕ.
Вилнĕ çынна виççĕмĕш кун асăнни
Çын вилсен, ăна пумилкке туса иртиччен виççĕмĕш кун асăнаççĕ, унтан вара кашни
эрне каç асăнса хываççĕ. Виççĕмĕш кун асăнни: виççĕмĕш кун апат тĕлĕнче (во время
завтрака) пĕр сурăх пусаççĕ; пуянни ват сурăх, начарри путек е чăхă (но ни в коем случае
не петуха). Ăна чӳке пуснă пек силлентерсе пусмаççĕ, ахаль пусаççĕ. Пусаççĕ ăрамра, ăçта
тупăк тунă, çав тĕлте. Чăх пуссан унăн тĕкĕ-мамăкĕсене ăрама пуснă çĕрех тăкса хăвараççĕ.
Каç пулсан сурăхпа чăхха пĕçереççĕ. Хăй çутнă вăхăта ăратнисене ваттисене анчах
чĕнеççĕ. Ăратнисем пурте пĕлĕм пĕçерсе пыраççĕ. Пуçтарăнса çитсен алăк патне хыçалти
стена çине пĕр çурта лартаççĕ, вăл çуртана хăйсем тăваççĕ. Пĕр шит тăрăшшĕ йĕтĕн
пĕ[523]тĕреççĕ те, е сурпан варринчен пĕр шит тăрăшшĕ лента çурса кăлараççĕ те, ăна
шăратнă ăвăс çине чике-чике кăларса чăмăртаса çурта тăваççĕ. Унтан алăк патне сĕтел
лартаççĕ, сĕтел çине çимĕçсем хураççĕ: какай, пĕлĕм, сăра, эрех. Какайне пĕтĕм сурăхĕпех
е чăххпех лартмаççĕ, пĕр тарилкке анчах лартаççĕ. Çурта умне, кулник сакки çине, вилнĕ
çынна пӳрнĕ чĕреспе чашкă лартаççĕ. Вăл чĕреспе чашка вилнĕ çын пытарнă чух
хывнăранпа тулта тытаççĕ, вĕсене вилнĕ çынна параççĕ, вилнĕ çын савăчĕсем, тесе урăх
çĕре ниăçта тыткаламаççĕ. Кашни эрне каç хывмассерен вара çав савăтсене илсе кĕрсе
вĕсем çине хываççĕ. Çапла чаплăн вилнĕ çынна вунна-вун икке çитнине анчах хываççĕ,
ачасене апла мар. Ача çине чăхă анчах пусаççĕ е çăмарта кăна пĕçереççĕ. Ăна ирттерме
ăратнисене пуçтармаççĕ, кил-йышĕсем анчах хывса ирттереççĕ. Ачана пумилкке те
тумаççĕ, виççĕмĕш кун ăна пĕтĕмпех ирттерсе яраççĕ. Ачана ирттернĕ чух стана çумне икĕ
çурта лартаççĕ: пĕр çуртине ача ячĕпе, тепĕр çуртине ăратнере пĕр-пĕр вилнĕ ватă çын
ячĕпе. Умершего ребенка поручают непременно умершему старику для того, что[бы] он
его берег, хранил как земной родитель.
Чăн малтан çав ват çынна асăнса хываççĕ: «(Имя) пичче, ертсе çӳре (имя реб[енка])».
Унтан ача ятне асăнса хываççĕ. Ачана та, çитĕннĕ çын вилсен те, ăна çуртри ватă çын
хывать. Малтан пĕр пĕтĕм хăймалу чашкă çине хурса хываççĕ, унтан икерчĕ, аш, унтан
сăрапа эрех хываççĕ.
Кашни татса пăрахмассерен е кашни сăра е эрех кăшт тăкмассерен: «Умăнта пултăр»,
‒ теççĕ.
Ват çын малтан хăйшĕн хывать, унтан килти çемйисемшĕн хывать: «Ак çав (ятне
калать) хывать, ачам (или тете, или акка и проч.), умăнта пултăр», ‒ тет.
Ун хыçĕнчен пынă ăратнисем хываççĕ: малтан ватти хăйшĕн хывать, унтан килĕнчи
çемийсемшĕн хывать: «Çав хывать, умăнта пултăр, çав хывать, умăнта пултăр», ‒ тет.
Кашни хывканĕ çĕнĕ вилене хывать, унтан масар пуçне хывать, унтан ертсе
çӳрекенне хывать.
Хывнă чух акă çапла каласа хываççĕ: «Умăнта пултăр, пĕр турам пĕр чуман пултăр,
эпир асăнатпăр, эсĕ ан асăн, пехиллесе кай», ‒ теççĕ.
Хывнине вара виççĕн тула илсе тухаççĕ: пĕри чашкă илет, тепĕри чĕрес илет,
виççĕмĕшĕ пĕр витре таса шыв илет.
Ăрама хапха тăпси патне илсе тухаççĕ те, пурне те çĕре тăкаççĕ, тăкнă чух: «Умăнта
пултăр, сĕт кӳлĕ пултăр», ‒ тесе тăкаççĕ.
Унтан чĕресне чашка таса шывпа чӳкесе тăкса калаççĕ: «Тас шывпа тасалса кай», ‒
теççĕ.
Тăкса кĕрсен алăк патĕнчи сĕтеле кĕрекене лартаççĕ те, ĕççе çиеççĕ. Сăра ĕçеççĕ, эрек
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те ĕçеççĕ, анчах вăл каç нумай лармаççĕ, час саланаççĕ. Хывнă савăчĕсене тăкса кĕнĕ чух
тулах лартса хăвараççĕ.
Виççĕмĕш кун иртсен çĕнĕ вилнĕ çынна пумликке тăвиччен кашни эрне каç хываççĕ.
[Ср. Магнитский 1881: 258]. Ăна килти çемйисем анчах хываççĕ, хăш чух ырă сунакан
ăратнисем те пыркалаççĕ. Эрне каç выльăх пусмаççĕ: пĕçереççĕ пĕлĕм, яшка. Пĕлĕм
пулмасан, яшкапа хываççĕ е хăймаллă турăхпа е çăмарта хăпартнипе хываççĕ. Алăк патне
сĕтел лартаççĕ, стана çумне пĕр кĕске хăйсем тунă çурта çутса лартаççĕ. Час-часах вилнĕ
çын ялти çынсене кама та пулин тытса чирлеттерет. Ун чирĕ çав вилнĕ çын тытнинчен
пулнине пĕлсен (ăна пĕр-пĕр юмăç каласа парать), килти ватă çынсем тĕрлĕ çимĕç пĕçерсе
пĕр-пĕр эрне каç çав вилнĕ çын килне кайса ăна хываççĕ.
«Мĕшĕн çиллентĕн (имя) пичче (имя) çине, каçар ăна, чирĕнчен сыват, ак сана эпĕ
икерчĕ (е урăх япала) хыватăп», ‒ тет.
Пумилкке [ср. Сбоев 1865: 135].
Кĕркунне юпа уйăхĕнче вара çĕнĕ вилене пумилкке туса пĕтĕмпех ирттерсе яраççĕ.
Ытти вилнĕ çынсемпе хутшăнтарса яраççĕ. Хăне [524] ăрасна асăнмаççĕ вара урăх, ытти
вилнĕ çынсемпе асăнаççĕ. [Эти два предложения опубликованы: Ашмарин, Словарь IV:
324. Оригинал позволяет установить паспорт]. Юпа уйăхĕ ‒ октябрь, ун хыççăн чӳк уйăх
пулать. Пумилккене уйăх таврăнсан (после полнолуния) тăваççĕ (в первую пятницу после
октябрьского полнолуния). [Это предложение опубликовано: Ашмарин, Словарь III: 189].
Малтан эрне каç яланхи пек ытти вилнĕ çынсене хываççĕ ‒ кĕрхи сăра умĕн. Унтан эрне
кун кăнтăрла тĕлĕнче лаша е тыха, ĕне е пăру пусаççĕ. Пуяннисем лаша та, ĕне те пусаççĕ,
виç-тăват выльăх пусаççĕ. Начаррисем тыха е пăру пусаççĕ. [Ср. Магнитский 1881: 176].
Лашине леш тĕнчере вилнĕ çынна çӳреме пусаççĕ, ĕнине е пăруне леш тĕнчере суса çиме
пусаççĕ. Выльăхсене ăрамра пусаççĕ. Пусас умĕн выльăхсене чӳк тунă чухнехи пек
силлентермеççĕ. Вилнĕ çынна кашни чаплăрах асăннă вăхăтра (виççĕмĕш кун тата
пумилккере) çимĕçсем пĕçерме икĕ арăма хушаççĕ.
Çав арăмсенчен пĕри выльăха пусас умĕн выльăх хăлхи патне пырса «сасă кăларать»,
хаяррăн сасăпа кăшкăрса калать: «Умăнта пултăр, çуртна-йĕрне ан асăн, выльăхначĕрлĕхне ан асăн», ‒ тет.
Пумилкке туса ирттеричченех вилнĕ çын масарта вырнаçмасăр хăй пурăннă çурт
яхĕнче пурăнать. Пумилкке тусан вара çав пумилккене пуснă лашапа масара каять.
Пумилкке тăвиччен малтан ик-виç кун ĕлĕк сăра тăваççĕ. Пумилкке сăрине ытти вилнĕ
çынсене кĕрхи сăрара ирттерме тăвакан сăраран ăрасна тăваççĕ. Малтан выльăхне
пусиччен ăрама тухса выльăх пусас çĕрте вилнĕ çынна хăймалу хываççĕ: виçĕ хăймалу
хываççĕ. Пусакан выльăхăн пуçĕсене, урисене юпа ăсатма кайнă чух масар çине илсе
каяççĕ. Унтан пĕçерекен арăмсем пĕлĕмсем, çимĕçсем, яшкасем пĕçерме тытăнаççĕ: хăшне
пӳртре пĕçереççĕ, хăшне ‒ лаçăра. Сăрине тума тытăннă чух та хываççĕ, ăсла пиçсен,
ăслипе хываççĕ, сăри ĕлкĕрсен, сăрине [525] сĕрнĕ чух хываççĕ. Вара каç пулнă çĕре ялти
ăратнисене, хурăнташĕсене чĕнсе пуçтараççĕ. Выльăх пуснă вăхăтрах юпа тума тытăнаççĕ.
[Ср. Магнитский 1881: 179-180]. Юпине хырăран тăваççĕ, авалхи чăвашсем чултан
тăваткал касса тунă. Халĕ те хăшĕ чултан тăваççĕ. Чулне хуларан илсе килсе малтанах
хатĕрлесе хураççĕ. Юпине çын евĕрлĕ тăваççĕ: сăмсине тăваççĕ, çăварне. Каç пулнă çĕре
вара «юпа кӳртме» ăратнисене чĕнсе пуçтараççĕ. Ăратнисем хăшĕ чăхă пусса, хăшĕ
пашалу е кульмак пĕçерсе пыраççĕ. [Предложение опубликовано с пометкой N
(неизвестный источник): Ашмарин, Словарь VI: 280. Оригинал позволяет установить
паспорт]. Юпине туса пĕтерсен çуна çине улăм сарса, кĕççе сарса вырăн хатĕрлеççĕ те, ун
çине юпине çын вырттарнă пек тăсса вырттараççĕ, çийĕнче е чаршавпа, е тӳшек çиттипе
витеççĕ те, çунине пăлтăр умне туртса пырса лартаççĕ. Пӳрте кулник сакки çине те тӳшек
сарса пуç айне минтер хурса вырăн хатĕрлесе хураççĕ. Вара хĕвел анса çĕрле пулса хăйă
çутас умĕн юпа кӳртме тухаççĕ.
Юпа патне пырса калаççĕ: «Атя ĕнтĕ, (Иван пичче), пӳрте, сивĕ, шăнтăн пулĕ» [Это
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предложение частично опубликовано: Ашмарин, Словарь IV: 345. Оригинал позволяет
установить паспорт], ‒ теççĕ.
Вара улттăн юпана пушăпа пӳрте вилнĕ çынна çĕкленĕ пек çĕклесе кӳртсе кулник
сакки çине хатĕрленĕ вырăн çине вырттараççĕ; урисене алăк патнелле, пуçне тĕпелелле.
Юпа пуçĕ çине хăйсем тунă çурта çутса лартаççĕ, вăл çунса пĕтсен, урăх çурта лартмаççĕ.
Вара юпа умне сĕтел пырса лартаççĕ, вăл сĕтел çĕрĕпех унта ларать. Сĕтел çине вара
хывмалли çимĕçсем лартаççĕ, сăрапа эрех лартаççĕ. Юпа ури вĕçне вилнĕ çын валли панă
чĕреспе чашкă лартаççĕ, чĕрес хĕррине курка хураççĕ, чашки çине кашăк хураççĕ. Чĕреспе
чашăк хĕррине ăратнисем туса пынă çуртасем лартаççĕ. Вара хывма тытăнаççĕ. Чăн малтан
килти ватăсем хываççĕ, малтан хăймалу хываççĕ, унтан ыт[526]ти çимĕçсем хываççĕ.
Ваттисем хывса пĕтерсен, килти çамрăксем хываççĕ: çамрăксене хывмалли çимĕçсене хуçи
тата-тата парать. Çимĕçсене чашка хыва-хыва пăрахаççĕ, вара çимĕçсемпе хывса пĕтерсен
сăрапа эрек хываççĕ; сăрапа эреке чĕресе хываççĕ. Хуçисем хыççăн хăнисем хывма
тытăнаççĕ. Вĕсем хывмалли çимĕçсем, кăкшимпе е витрепе сăра тата пĕрер кĕленче (кам
мĕн чухлĕ вăй çитнине е мĕн чухлĕ кăмăл тунине) эрек илсе пыраççĕ. Кам мĕн илсе
пынине кулник патĕнчи сĕтел çине пыра-пыра лартаççĕ.
Вĕсем лартнă çимĕçсене малтан кил хуçи татса хывать: «Ак Иван пичу сана хыват,
умăнта пултăр», ‒ тет.
Унтан хăни хывать: малтан хăйшĕн, унтан кил-йышсемшĕн. Хывнинчен юлнă
çимĕçсене, сăрапа эреке тĕпеле илсе кайса лартаççĕ. Чĕреспе чашки тулсан, вĕсене урама
туха-туха тăкаççĕ. [Ср. Сбоев 1865: 137]. Пур ăратнисен, хурăнташĕсен çимĕçĕсене, сăрипе
эрекине хывса тухсан, вара кĕрекери сĕтел хушшине арçынсем, тĕпелти сĕтел хушшине
арăмсем ларса ĕçсе-çисе савăнма тытăнаççĕ. Юлашки хут тăкма тухсан, сасă кăларакан
арăм тула тухса кашни пӳрт кĕтессине сасă кăларать [Предложение до этого места
опубликовано: Ашмарин, Словарь VII: 318. После слова тухсан дано объяснение:
«(поминальные яства)». Публикация сопровождается пометкой N (неизвестный источник).
Оригинал позволяет установить источник], епле сасă кăларни çинчен çырнă. Купăс
калаççĕ, ташлаççĕ. Ташă пĕçерекен, сасă кăларакан арăмсем пуçласа яраççĕ. Юпине илсе
кӳртсенех, ун çине вилнĕ çын пурăннă чухне тăхăнса çӳренĕ самăй лайăх тумтирĕсене
хураççĕ. Ташаланă чух вара çав тумтирсене тăхăна-тăхăна ташлаççĕ. Икĕ арăм пуçласан
вара ытти çынсем те çав тум[527]тирсене тăхăна-тăхăна ташлаççĕ. Юпинĕн çăварне
укçасем пыра-пыра хураççĕ, вăл укçасене кайран вăйçăсем илеççĕ. Юпи выртсан-выртсан
ăшăпа тарлать, çавна курсан, вилнĕ çын темĕншĕн йĕрет тесе хурланаççĕ. Вара тата
пикенсе хывма тытăнаççĕ, тата хытăрах ташласа савăнма тытăнаççĕ. Юпа çинче ларнă чух
никама та йĕме хушмаççĕ. Тăванĕсем йĕнине курсан, вилнĕ çын та йĕрет, тет.
Кам та пулсан чăтаймасăр йĕме тытăнсан, вилнĕ çынна пусарса калаççĕ: «Ан йĕр, ан
хурлан, выляса-кулса, ĕçсе-çисе савăнса кай», ‒ теççĕ те, тата хытăрах ташлама тытăнаççĕ.
Юпа пуçĕ çине çутнă çурти сывлăшпа хумханса еррипе çуна пуçласан та вилнĕ çын
хурланать темшĕн тесе, ăна ташласа е хывса савăнтараççĕ. Çурти ерипе çунни вăл юпа
патне вилнĕ çын пурăннă чухне курайман çывăхарнине пĕлтерет. Çавăнпа çурта еррипе
çуна пуçласан, юпа патне вилнĕ çын савнă çынни пырса ăна пусарать, хывать уншăн.
Çурти çутă çуна пуçласан, вилнĕ çын савăнать, теççĕ.
Çапла çĕрĕпе, çутăличченех ĕçсе-çисе, хывса, темиçе тĕрлĕ калаçса, юрласа, ташласа
ирттереççĕ, унта темиçе тĕрлĕ савăнаççĕ. Çав савăннине курсан, вилнĕ çын та пит
савăнать. Юпана пыра-пыра чуп тăваççĕ ыталаса, ун тарне лайăх туттăрпа пыра-пыра
шăлаççĕ. Унта пĕр ваттисем анчах мар, çамрăксем те пуçтарăннă пек. Шăматкун ирех вара
юпана тирпейлеме тытăнаççĕ. Ун çинчи тумтирĕсене илеççĕ. Урапа е çуна виçĕ лаша
кӳлеççĕ. Пĕр пĕчĕкçĕ сĕтел тăваççĕ, тенкел тăваççĕ, кĕпер тума хăма илеççĕ, ăлав çине улăм
хурса кĕççе сараççĕ. Кăкшимсемпе, лакăмсемпе сăра илеççĕ, эрех илеççĕ. Унтан улттăн
юпана вилнĕ çын çĕклесе тухнă пек çĕклесе тухаççĕ, урисене малтан кăлараççĕ. [528]
Вилнă çынна çĕклесе тухнă чухнехи пекех, юпа урисемпе алăк янахне кăшт перĕнтерсе
пĕçерекен арăм «сасă кăларать». Илсе тухсан юпана ăлав çине хураççĕ. Юпана ăсатма
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темĕн чухлĕ çын пуçтарăнаççĕ. Ăлав çине юпа çине вăйçă ларать, ăлав тулли çын улăхса
ларать, çимĕçсене, сăрисене, хăмисене икĕ лаша кӳлсе урăх ăлав çине хураççĕ. Тата ытти
ăратнисем те хăйсен лашисене кӳлсе пурте юрласа, купăс каласа, алă çупса юпана ялтан
хире илсе тухаççĕ. Ял тулашĕнче пĕр лупашка хĕррине пырса чарăнаççĕ. Пур вилнĕ çын
юпипе те пĕр çĕре чарăнаççĕ. Вăл çĕр вара масар майлă, Киремет майлă хăрушă çĕр пулса
тăрать. Вăл вырăнтан ритсе каякан çынсем аякран иртсе каяççĕ, унтан вар[неразборчиво]
Виç-Пӳрт-Шăмăршăра как раз çав юпа ăсатма чарăнакан çĕре уччилник лартнă, çавăнпа
уччилник усал çĕрте тесе хăраса отпадшийсемпе язычниксем виç-тăват çул ачисене
уччилнике яман. Çав вырăнах халь чиркӳ лартнă, çавăнпа отпадшие смущают и христиан,
пугают их покойниками. Лупашка урлă хăма хурса кĕпер тăваççĕ, кĕперин çул енне вут
хураççĕ, вут çумне, сулахай енне, сĕтелпе тенкел лартаççĕ, сĕтел çине хывакан чĕреспе
чашкă лартаççĕ, вара хываççĕ.
Сăрапа эрек хываççĕ, унтан вутне (улăмне) [NB: улăм, а не вутă] чĕртсе ярса хĕвеле
хирĕç виçĕ хут купăс каласа, алă çупса ташласа вут тавра çаврăнаççĕ: малтан аякрахран
çаврăнаççĕ, иккĕмĕш хут вут çывăхĕнчен çаврăнаççĕ, виççĕмĕш хут вара вут çумĕнченех
çаврăнса урисемпе ташласа таптаса вута сӳнтереççĕ: «Умăнта пултăр», ‒ теççĕ.
Кĕперĕн тепĕр енне пĕр шалçа [529] лартса ун çине шур явлăк лартса хăвараççĕ.
Хывнине çав вут хĕррине тăкаççĕ вут тивертес умĕн, пумилккене пуснă выльăхăн урисене,
пуçĕсене çавăлте пăрахса хăвараççĕ. Вара ăсатма пынисем пурте каялла таврăнаççĕ, уннăнвун иккĕн ик-виç ăлав кӳлсе юпана ăсатма масар çине каяççĕ. Вут хурса вилнĕ çынна
хывса хăтланнă вăхăтра юпи çуна çинчех выратать. Масар çине пырсан татах хываççĕ.
Вара тожественно юпана вилнĕ çын пуçĕ тĕлне алтса лартаççĕ. Юпи тĕпне пĕр укçа алтса
хăвараççĕ. Юпине лартсан ун пуçĕ тӳпине пĕр укçа пуртăпа çапса кӳртсе лартаççĕ. Унтан
юпа патне вут хурса вут тавра пурте юрласа, купăс каласа, алă çупса ташласа лупашка
(вазан) хĕрринчи пекех хĕвеле хирĕç виçĕ хут çаврăнаççĕ, виççĕмĕш хутĕнче вутне таптаса
сӳнтереççĕ, вутпа пĕрле вилнĕ çын тăприне те, «Умăнта пултăр», тесе, таптаса пусарса
хăвараççĕ. Вара вилнĕ çын чĕресне, чашкине, куркине, кашăкне çавăлте масар çинех
çĕмĕрсе хăвараççĕ. Унтан хытă чуптарса юрласа-сваăнса киле тварăнаççĕ. Килне тварăнсан
татах хываççĕ, унтан ĕççе çиеççĕ. Вĕсем киле таврăннă çĕре каç пулать. Вара çавăлтех
тепĕр çĕр пуçланса каять. Ăратнисем килĕсене саланмаççĕ. Ĕçсе-çисе çавăлтех каçа
юлаççĕ. Тепĕр çĕр, шăмат çĕр, вырăс эрни каç ак çапла пуçласа яраççĕ. Юпа лартса
таврăннă çĕре ĕçме-çиме хатĕрлесе пĕçерсе хураççĕ. Вăл каçа «Вăрăм çурта айĕнче
лармаллии каç», теççĕ, а предыдущую ночь – шăмат каç – «Юпа çинче лармалли каç»,
теççĕ. [Ср. Магнитский 1881: 170-180. Ср. также кугу-сорта у марийцев]. Çав вăрăм çурта
айĕнче ларма пĕтĕм ялти çынсене ялĕпех чĕнсе çаврăнаççĕ.
Икĕ çын икĕ юла нут утланаççĕ те, е икĕ урапа кӳлеççĕ те, ăрам тăрăх кашни çурт
умне пырса хытă сасăпа, илемсĕррĕн, хаяррăн кăшкăрса калаççĕ: «Епселем (вилнĕ çын
ятне калаççĕ) вăрăм çурти [530] айне ларма пырăр!» ‒ теççĕ.
Вăл сасса илтсен, пĕтĕм чĕре темĕскерле пулса каять.
Çуртри çынсем: «Умĕнче пултăр!» ‒ тесе чӳречерен кăшкăрса юлаççĕ.
Вара каç пулсан ялти çынсем, кам ахута тăвакан, савакан, сăвап сунакан пурте:
«Кайса асăнса килес», ‒ тесе вилнĕ çын килне пуçтарăнаççĕ.
Пыраканĕ-пĕр хăйсемпе пĕрле эрек илсе пыраççĕ. Çĕрле пулсан хуçисем кĕрекене
сĕтел лартаççĕ, сĕтел çине чашкă лартаççĕ, ун çине пуçламан çăкăр, çăкăр çине чăкăт
хураççĕ, чăкăт çине вăрăм çурта туса кустăрма пек çавăрса лартаççĕ. [Предложение
опубликовано: Ашмарин, Словарь V: 316. Оригинал позволяет установить паспорт]. Ăна
ак епле тăваççĕ: сурпан варрине, шурă çĕрне, [Эта часть предложения опубликована:
Ашмарин, Словарь XI: 203. Оригинал позволяет уточнить паспорт] пĕр вершока яхăн
лента чĕрсе кăлараççĕ, çатмапа ăвăс шăратаççĕ те, çав çурса кăларнă сурпана икĕ енчен те
сĕрсе çурта пек пĕтĕреççĕ те, кăлтăрмач пек (спиралью) çавăрса, пĕр вĕçне вут тивертсе
чăкăт çине лартаççĕ. Пĕр çурти çунса пĕтсен, тата тăваççĕ. Ку каç вилнĕ çынна хывмаççĕ,
ĕçеççĕ, çиеççĕ, купăс калаççĕ, ташлаççĕ. Çĕрĕпе, çутăличченех çапла савăнса ирттереççĕ.
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Çĕр варринче пĕр çынна «аçа курки» ĕçтерме хушаççĕ. Ăна пĕр витре сăра параççĕ, пĕр
курка тыттараççĕ, вăл çын вара пӳртри кашни хăнине пĕрер курка ĕçтерсе çаврăнать.
Кашни ĕçекенни курка ăшне укçа ярать, укçине ĕçтерекен çынни сăра ăснă чух курка
çинчен витрене ярать. Кайран, пурне те ĕçтерсе çаврăнсан, вăл укçисемпе çав хăнисене
ĕçтерсе ярать. Çутăлсан, хăйă пăрахнă-пăрахман вăхăтра, çăкăра, чăкăта тата пĕр витре
сăра илсе ăрама тухаççĕ те, пĕр çĕклеми улăма [NB] вут тивертсе яраççĕ. Çавăлте пур
юлашки çимĕсене те хуранĕпех çĕклесе тухаççĕ. Вут чĕртес умĕн илсе [531] тухнă
çимĕçсене хываççĕ, юлашкисене хуранпех хапхи кутне тăкса хăвараççĕ. Вăл çимĕçсене
кайра ник-виç кун пĕтĕм касри анчăксем тулаша-тулаша çиеççĕ. Унтан вара вут чĕртсе вут
твара хĕвеле хирĕç [NB] виçĕ хут алă çупса, купăс каласа юрласа, ташласа çаврăнаççĕ те,
вутне таптаса сӳнтереççĕ. Унтан вара хуçа килне урăхран кĕмеççĕ, кӳршĕри пĕр-пĕр çын
пӳртне пуçтарăнса кĕрсе сăра пулсан, сăра ĕçеççĕ, эрек пулсан, эрек пулсан, эрек ĕçеççĕ те,
килĕсене таврăнаççĕ. Хуçисем те вара килне таврăнаççĕ те, çуртне-йĕрне, савăт-сапине
тасатма пуçлаççĕ. Кун ĕç вырăс эрни кун ир пулать. Сĕтел çинчи чашкине, çăкăрне,
чăкăтне ыткалакансене параççĕ е ăрамах таткаласа пăрахса хăвараççĕ. Унтан вара тепĕр каç
урлă е ик каç урлă хуçисем патне татах ик-виç пĕçерекен арăмсем пуçтарăнаççĕ, ĕçме-çиме
хатĕрлеççĕ.
Пурне те хатĕрлесе çитерсен, çĕрле пулас умĕн пĕр арăм ăрама тухса хаяррăн сасăпа
хытă кăшкăрса калать: «Саламна илсе кай!» ‒ тет.
Унтан вăл пӳрте кĕрсен алăк патне сĕтел лартаççĕ те, ун çине пумилккерен юлнă
çимĕçсене лартаççĕ, çĕнĕрен хăймалусем пĕçерсе лартаççĕ, вара стана çумне ĕлĕкхи вилнĕ
çынсем ячĕпе, унтан çĕнĕ вилĕ ячĕпе «пĕрлештерме» çуртасем лартаççĕ те, çĕнĕ вилене
ĕлĕк вилнĕ çынсемпе пĕрле асăнса хываççĕ. Хывнине тула тухса тăкаççĕ, унтан ĕçсеçиеççĕ, çапла вара ĕлĕк вилнĕ çынна ăсатса яраççĕ, ĕлĕк вилнĕ çынсемпе пĕрлештерсе
яраççĕ, унтан кайран вара ăна ăрасна асăнса хывмаççĕ. Пумилкке хыççăн пурте мунча
хутса кĕреççĕ. Пумилкке туса ирттерсен тата виç-тăват кунтан татах çĕнĕрен кăшт сăра
тăваççĕ. Ăна «таса сăра» теççĕ. Вара çывăх ăратнисене анчах пуçтарса пĕчĕкçĕ ĕçкĕ
тăваççĕ. Эрек те ĕçеççĕ. Пу[532]милкке сăрине «вилĕ сăри» теççĕ. Вилĕ сăрине пумилккере
непрменно пĕтермелле, вăл сăрана кайран ĕçме юрамасть. Если сăра пумилккере пĕтеймен
пулсан, ăна пумилкке хыççăн ăрама вут патне тухнă чух илсе тухса тăкаççĕ. Çапла
пумилкке туса вилнĕ çынна ытти вилнĕ çынсемпе хутăштарса яраççĕ. Пумилкке тăвиччен
вăл ытти вилнĕ çынсемпе пĕрле çӳреймест, как не приставшая к стаду овца
новокупленная. Как беспа[спо]ртного его другие покойники не принимают в свою среду. А
после пумилкке принимают уже и живут все вместе.
Çулталăкра ăратнере пур вилнĕ çынсене те пĕрле асăнса хывмалли кунсем.
Çулталăкра пур вилнĕ çынсене те пĕрле тăватă хут асăнса хываççĕ:
1. Мункунта, аслă кĕçнерни кун каç; мункунĕ пулать юн кун, тепĕр куне – кĕçнерни
кун каç, вилнĕ çынсене асăнса хываççĕ.
2. Çимĕкре, кĕçнерни кун каç, эрне каç.
3. Автан сăри – ăна ĕç пĕтсен тăваççĕ.
4. Кĕрхи сăрара, юпа уйăхĕнче, уйăх таврăнса пирвайхи кĕçнерни кун каç.
Вилнĕ çынсене мункунта асăнмалли йĕрке
Мункун (калăм кун) аслă эрнере юн кун пулать, тепĕр кун, кĕçнерни кун, вилнĕ
çынсене хываççĕ. Ирхине ирех, çутăличчен, кашни килĕрен икшерĕн-виçшерĕн пĕр-пĕр
хĕреслĕ ăрама аслăрах çĕре (на площади) пĕтĕм ялĕпе пĕр çĕре пуçтарăнаççĕ. Килĕрен
çимĕç илсе тухаççĕ: хĕрлĕ çăмартасем, пӳремечĕсем, пĕлĕмсем, витрепе сăра. Ăрам
варрине вут ху[533]раççĕ: е улăм купаласа çунтараççĕ, е çĕрĕк çăпата çунтараççĕ, вут хурса
ваттисене ăшăтса ярар, теççĕ. Унтан çунтаракан вут хĕррине ларса кашни çемйе хăйсен
вилнĕ çыннисене хываççĕ, çăмартисене вилнĕ ачасем ячĕпе илсе тухаççĕ. Хывнă юлашки
сăрине пĕрне-пĕри ĕçтереççĕ, ĕçтерсе пĕтмесен юлашкине тăкса хăвараççĕ. Унтан харпăрхăй килне таврăнаççĕ. Вăл кун вара каçчен мункун йĕркипе ĕрет туса ĕçкĕ-çикĕ тăваççĕ.
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Каç пулсан яшка пĕçереççĕ, çăмарта хăпартни туса мункун валли мĕн хатĕрленĕ, çав
çимĕçсене хатĕрлесе хураççĕ, пасар çимĕçĕ те илсе хураççĕ. Çĕрле пула пуçласан вара
ăратнипе пĕр-пĕр килле пуçтарăнаççĕ ваттисене хывма. Кулник сакки çине чĕрес лартаççĕ,
чашкă лартаççĕ, вĕсен умне сĕтел лартаççĕ те, сĕтел çине тĕрлĕрен çимĕç лартаççĕ, сăрапа
эрек те лартаççĕ. Стана çине кашни çын ячĕпе, вун çул иртсен вилнĕ çынсен ячĕсемпе
пĕрер çурта лартаççĕ, çуртисене хăйсем тăваççĕ. Хуçи ‒ арçынни – сĕтел хушшине минтер
çине ларать, вăл минтер çине ларса вилнĕ çынсене кĕтсе илет. Малтан вăл вилнĕ çынсене
асăна-асăна ячĕпе каласа çимĕçсем хывать, унтан сăрапа эрек хыват, ун хыçĕнчен ун арăмĕ
е амăшĕ (вилмен пулсан) хывать, унтан çемйери ытти çынсем хываççĕ, анчах авланнисем
кăна хăйсем хываççĕ, авланманнисемшĕн амăш хывать. Хуçисем пурте хывса пĕтерсен,
вара ăратнисем хываççĕ, вĕсем малтан хуçисен вилнĕ çыннисене хываççĕ, унтан хăйсен
килĕнчи вилнĕ çыннисене хываççĕ, хăйсемшĕн хывсан ачасем тесе пур ачисемшĕн те
пĕрле пĕр татăк тата пăрахаççĕ. Тата сентĕре юпи çумне ăрасна пĕр çурта çутаççĕ, вăл
çуртана «кил çурти» теççĕ. [Предложение опубликовано: Ашмарин, Словарь VI: 212.
Оригинал позволяет уточнить паспорт].
Ăна: «Килĕм-çуртăм, вутăм-кăварăм, выльăхăм-чĕрлĕхĕм лайăх тăтăр, çула тухсан,
çула савăнтар, киле килсен, киле савăнтар», ‒ тесе лартаççĕ.
Ăна: «Кил пуçне лартатпăр», ‒ тесе лартаççĕ («Кил пуç» нечто вроде Хĕрт-сурт,
вроде ангел дома). [Предложение в скобках опубликовано: Ашмарин, Словарь VI: 212]
Сентĕре юпине «уша юпи» теççĕ [Это предложение опубликовано: Ашмарин, Словарь III:
352. Оригинал помогает уточнить паспорт опубликованного предложения] (в первый раз я
слышал это название).
Ваттисемшĕн хывса пĕтерсен, вилнĕ ачасене асăнса хывакан чашкă çине саратнă
[NB: саратнă, а не хĕретнĕ] çăмарта пăрахаççĕ, çăмарта пăрахнă чух вилнĕ ват çынсене
асăнса калаççĕ: «Çак вилнĕ ачасене эсĕр валеçсе парăр», ‒ теççĕ.
Хывса пĕтерсен хывнине ăрама илсе тухса хапха умне тăкаççĕ, [534] витрепе таса
шыв илсе тухаççĕ чĕреспе чашкине çума. Хывнине тăкма икĕ арăм тухаççĕ.
Хывнине тăксан, камалсăр вилнĕ çынсене асăнса: «Арçын камалсăр, хĕрарăм
камалсăр, хĕр камалсăр, умăнта пултăр», ‒ тесе пĕчĕкçĕ икерчĕ хывса пăрахаççĕ (цельными
блинами). «Камалсăр» ‒ это безродные умершие, о которых некому справлять поминки.
[Этот абзац опубликован – Ашмарин VI: 50. Оригинал позволяет установить паспорт].
Кĕнĕ чух чĕреспе чашкине пăлтăра лартса хăвараççĕ, витрипе пӳрте шыв ăсса
кĕреççĕ. Хывса кĕрсен, алăк патĕнчи сĕтеле кĕрекене лартса ĕçсе-çиме тытăнаççĕ. Стăна
çинчи çуртисем çунса пĕтес пуçласан, вĕсене стăна çинчен икерчĕпе сăтăрса илсе хывнă
чашкă çине пăрахаççĕ. Вăл çын патĕнче çапла хывса ĕçсе-çисен, тепĕр çын патне кайса
çавăн пекех хывса ĕççе çиеççĕ. Çапла çĕрĕпе ăратнере ĕрет тухачченех хывса ĕçсе-çисе
çӳреççĕ.
Вилнĕ çынсене çимĕкре хывас йĕрке
Çимĕк çитес умĕн вилнĕ çынсене асăнма сăра туса хураççĕ. Вăл сăрана çимĕкре
ĕçмелли сăраран ăрасна тăваççĕ. Унтан çимĕк умĕн кĕçнерни кун ирех икерчĕ пĕçереççĕ.
Чи пирвайхи икерчине хуçа арăмĕ алăк патне чашăксăр, çуртасăр ахаль анчах вилнĕ
çынсене хывать, унтан икерчине çемйипе ларса çиеççĕ. Сăра тунă чух та ăсли ĕлкĕрсен
ăслипе малтан вилнĕ çынсене хываççĕ, унтан хăйсем ĕçеççĕ, сăра сĕрнĕ чух та çапла
тăваççĕ. Кăнтăрла сулăнса каçхи апат енне кайсан, кашни килĕре хăйсен çемйипе мункунти
пекех алăк патне çуртасем çутса сĕтел лартса хываççĕ. [Это – çимĕк на уровне семьи.
Однако он органично входит в ряд родовых çимĕк]. Пĕр-пĕр килĕрен уйрăлса тухнисем
малтан тĕп çурта кайса тĕпри вилнĕ çынсене хываççĕ, унтан хăйсен килĕсене хăйсен
çемйинчи вилнĕ çынсене хываççĕ. Унтан каçхи апат тĕлĕнче кашни килĕрен икшерĕнвиçшерĕн лаша кӳлсе урапа çине, тăрантас пуррисем непременно тăрантас çине
минтерсем хурса ларса лакăмпа сăра илсе, эрек илсе масар çине каяççĕ. Масар çинче
ăратнипе-ăратнипе хăйсен вилнĕ çыннисене пытарнă тăприсем [535] патне пырса хываççĕ,
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кашни ăратне хăйсен вилнĕ çыннисене ытти çынсен вилнĕ çыннисенчен ăрасна çĕре –
пурте пĕр çĕре пытараççĕ. Çавăнпа çимĕкре кашни ăратне хăйне ушкăн пуçтарăнса
хываççĕ. Хываççĕ тӳрех çĕре, çимĕçпе пĕрле тата камăн пурри симĕс сухан хывать [Эта
часть предложения опубликована: Ашмарин, Словарь XI: 216. Оригинал позволяет
уточнить паспорт], унтан эрекпе хываççĕ.
Кашни татса пăрахмассерен вилнĕ çынсене асăнса: «Çавăн умĕнче пултăр, эпир
асăнатпăр, эсир ан асăнăр, сĕт кӳлĕ пултăр умăнта», ‒ теççĕ.
Унтан вара çавăлтех ăратнипе ларса ĕççе çиеççĕ, ĕçеççĕ ӳсĕрличченех, вара çĕрле
пулас умĕн киле таврăнаççĕ. [Текст опубликован с небольшими изменениями: Ашмарин,
Словарь XII: 159. Вместо чи пирвайхи – чăн пирвайхи, вместо эсир – эсĕр. В последнем
предложении вместо умĕн киле таврăнаççĕ ‒ умĕн таврăнаççĕ].
Автан сăри
Автан сăри йĕтем уйăхĕнче уйăх таврăнсан кĕçнерни кун каç (эрне каç) пулать.
[Предложение опубликовано с пометкой N, т.е. неизвестный источник: Ашмарин,
Словарь V: 151. Оригинал позволяет установить паспорт опубликованного предложения].
Унччен малтан сăра тăвса хатĕрлесе хураççĕ, сăрине тунă ăсли ĕлкĕрсен те, сăрине сĕрнĕ
чух та малтан вилнĕ çынсене хываççĕ, унтан хăйсем ас тивеççĕ. Кĕçнерни кун икерчĕ
пĕçерсе, çимĕçсем пĕçерсе, эрек илсе хатĕрленсе тăраççĕ. Ăрама тухса автан пусаççĕ,
автанин тĕкне-мамăкне ăрамах вĕçтерсе хăвараççĕ. Каç пулсан вара хăй çутас умĕн
мункунти пекех ăратнисене чĕнсе пуçтарса алăк патне сĕтел лартса, çуртасем çутса
(самодельные свечи) чĕреспе чашкă лартса вилнĕ çынсене хываççĕ. Кил хуçи сĕтел
хушшине минтер çине улăхса вилнĕ çынсене кĕтсе ларать.
Хывма мункунти пекех хываççĕ, кашни хываканĕ калать: «Умăнта пултăр, сĕт кӳлĕ
пултăр, эпир асăнатпăр, эсир ан асăнăр», ‒ тет.
Хывса пĕтерсен хывнине тула хапха умне кăларса тăкаççĕ. Унта камалсăрсене хывма
виçĕ пĕчĕкçĕ икерчĕ, куркапа сăра е шыв илсе тухаççĕ, савăтсене чӳхесе тăкма витрепе
таса шыв илсе тухаççĕ.
Кĕнĕ чух савăтсене пăлтăра лартса хăвараççĕ, витрипе пӳрте пусăран шыв ăсса
кĕреççĕ: «Çурт телейлĕ пултăр, тулли марри тулли пултăр», ‒ тесе.
Хывса кĕрсен вара кĕрекене сĕтел ларт[536]са ĕççе çиеççĕ те, тепĕр çын патне кайса
çавăн пекех хывса ĕççе çиеççĕ. Çĕрĕпе, ĕрет тухичченех çапла хывса ĕççе-çисе çӳреççĕ.
[Данный отрывок опубликован Н.И. Ашмариным, Словарь I: 61-62. Рукопись позволяет
уточнить год и автора записи].
Кĕр сăри
Кĕр сăрине юпа уйăхĕнче, уйăх таврăнсан эрне кун тăваççĕ. Кĕр сăри тăвас эрне каç
кĕçнерни кун ваттисене хываççĕ. В описании «Пумилкке» вкралась ошибка. Там было
сказано, что кĕр сăри бывает раньше пумилкке. Оказывается, не так. Раньше, за неделю,
бывает пумилкке, а потом в следующую пятницу кĕр сăри. Кĕр сăри каç та вилнĕ çынсене
мункун каçхи пекех, е автан сăри пекех ăратнесене пуçтарса çĕрле ĕрет туса хывса çӳреççĕ.
Разница только та, что кĕр сăринче непременно чăхă пусаççĕ, урăх чух чăхă пусмаççĕ, тата
кĕр сăри каç ваттисем çине çурта çутакан çимĕк каç çутмасть, çимĕкре çутакан кĕр сăри
каç çутмасть.
х х х
Вилнĕ çынсене çулталăкра çапла тăваттă анчах хывмаççĕ, темиçе хут та хываççĕ. Но
эти поминовения, так сказать, частные, случайные. Ăçта та пулсан кайма тытăнсан
хываççĕ, пысăк ĕç тытăннă чух хываççĕ, вилнĕ çын тытсан хываççĕ, анчах ун чух çăкăр
анчах татса пăрахаççĕ. Когда я взял с собою учиться в Симбирск Фому Прокопьевича, то
он по наказу родителей ялтан тухсанах ваттисене хывса çăкăр тураса пăрахрĕ. Если кама
та пулсан çĕнĕ вилĕ тытсан, уншăн çав çĕнĕ вилнĕ çынсен килне икерчĕ пĕçерсе пырса

68

хываççĕ. Мои прихожане на первых порах так делали: в родительскую субботу, бывало,
пойдут на кладбище для служения православной панихиды, а после панихиды поминали
еще по-своему, илсе пынă икерчисене, çăмартисене вилнĕ çын тăпри çине хываччĕç. [537]
Туй
Çураçни
…Евчĕ пушă илсе хăтана каять.
Хĕрне ашшĕсем панче пӳртре тĕл пулсан, ăна пушăпа çапса калать: «Çак пушăран
çак хĕр ан уйăрăлтăр» (а кнут принадлежит жениху)…
Пĕтĕмпех килĕшсен, евчĕ хĕр ашшĕсем патне пушă пăрахса хăварать, пушă пăрахни
килĕштернине, сăмах улăштарма кирлĕ маррине пĕлтерет.
Хĕрпе качча кам та пулсан сивĕтсен-тусан, пушшине евчĕ патне калле леççе
пăрахаççĕ. Ăна пушă тавăрнă, теççĕ, [текст до этого места опубликован: Ашмарин, Словарь
X: 64. Оригинал позволяет установить паспорт] унтан вара свадьба расходится. [538]
Пушă пăрахсан, çураçма хатĕрленме тытăнаççĕ…
Çураçма пынă чух непременно хăраххăн пыраççĕ, т.е. чтобы число гостей было
нечетное: 5-ĕн, 7-ĕн, 9, 11 человек, так как пока еще ни жених, ни невеста не составляют
пары… Кучченеçсене те хăрах илсе пыраççĕ, пĕр йăвача анчах (йăва – пряникообразное
печение) нумай илсе пыраççĕ, ăна ача нумай пултăр тесе нумай илсе пыраççĕ [539]…
Унтан чĕнсе пыраççĕ кĕлле мастер çынна, старике, карчăк кĕл тумасть. Унтан алăка
пĕр шит уçаççĕ те, пурте алăк патнелле пăхса ура çине тăраççĕ. Вара старик кĕл тăвать: …
[540]
Арçын туйĕ
…пилĕкне пиçиххи, пиçиххи çинчен çураçнă чух панă тутăра çыхаççĕ, çурăм çине
çулăк çакаççĕ (çулăк – [542] виçĕ кĕтеслĕ тутăр, тутăр вĕçне пасар çиппинчен тунă шерепе
çыхаççĕ, аллине саламат тыттараççĕ. Вăл саламатпа кĕрӳ туй вăхăтĕнче килĕрен киле кĕнĕ
чухне хапхана, пăлтăр алăкне, пӳрт алăкне тата хăй ларас вырăна малтан çапать, нимĕнле
усал-тĕсел те, çын пăсни, хаяр сывлăш ун çумне ан çулăхтăр, туй телейлĕ пултăр, шуйттан
тарса кайтăр тесе. [543]
Хĕр туйĕ
Хĕре килте, çынсем патĕнче те [553] непременно çăмарта шӳрпи çитереççĕ, ачалăпăчалă пултăр тесе[554].
Ун чухне туй халăхĕ хĕрĕн япалисене тиеççĕ лав çине те, тухса каяççĕ килнелле. Ун
чух хĕрĕ хăйĕн ратнисене парнесем парать те, вăл та хăйĕн кӳмиççипе [557] хире тухать,
ăна ăсатаççĕ хĕр çӳретнисемех. Ун чухне туй халăхĕ хирте кĕтсе тăрат хĕре килессине.
Кĕрӳсем пурте пĕр çĕре пухăнса юлан утсемпе тăраççĕ. Çитсен хĕрĕн кӳмипе çав юлан
утсем тавра виçĕ хутчен çавăрăнаççĕ. Вĕсем çаврăнса чарăнсан тата юлан утсем кĕрӳсем
хĕр кӳми йĕри-тавра çаврăнаççĕ те, аталăх тени хĕре илсе антарать те, хăйсен килне
кӳммисене татать те, илсе каяççĕ килне. Аталăхне ĕмĕрех атте, анне теççĕ çак каччăпа хĕр.
Килне çитсен, карташне кĕрсен, пусма умне чарăнаççĕ хĕр кӳммисем. Кунта лаша илсе
килеççĕ, çураçнă чухне асăннине. Кăна таянчăк тыттараççĕ, теççĕ. Таянчăка çав лашанăн
чĕлпĕрне çĕнĕ çынпа кĕрӳ пĕрне-пĕри чĕлпĕре халат аркипе параççĕ те, юлашкинчен лаши
çине ывăтса яраççĕ. [Последние 4 предложения опубликованы: Ашмарин, Словарь XIII:
129. Оригинал позволяет уточнить паспорт]. Тата пĕр хĕр ача урапа çине çĕнĕ çын патне
улăхса урине пăртак çĕклесе пăхать, ăна йăран тăпăлтарать, теççĕ. Унтан вара çĕн çына
пӳркенчĕкпех пӳрте илсе кĕреççĕ çĕклесе, ăна тĕпеле лартаççĕ, вăл унта пĕр чĕнмесĕр
ларать. Ун чухне хĕр ачасем яшка – салма шӳрпи пĕçереççĕ. Хăйсен хĕр пулмасан,
кӳршĕрен чĕнсе килеççĕ икĕ хĕр. Яшка пиçсен, пĕркенчĕк лиме хатĕрленеççĕ çĕнĕ çын
çинчен. [558]
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Письмо священника В.[Д.] Димитриева [Письмо из с. Новые Алгаши Буинского
уезда Симбирской губернии] священнику К.П. Прокопьеву от 24.VII.1901 г. [Надо иметь в
виду, что в архивном деле страницы этого письма сшиты непоследовательно. Мной оно
дается согласно первичному порядку].
Любезный Константин Прокопьевич!
На твою тему сведений собрал очень мало, да и те не носят научного характера. Дело
в том, что наши чуваши все совершенно без понимания значения совершаемого, ни в чем
они не могут дать себе отчета!
Спросишь:
‒ Зачем это?
Говорят:
‒ Кам пĕлет, ваттисем çапла пурăннă…
1. Родство… Так, можно жениться на свояченице, на племяннице своей жены, на
жене умершего брата.
Как говорят они:
‒ Май юрать, хирĕç юрамаст.
…При упомянутых браках дети от первой жены зовут мачеху не анне, а акка… Такое
явление наблюдается только среди некрещеных. Брак в близком родстве допускают они
потому, что де родственница лучше будет относиться к сиротам. В старинное время
родство соблюдалось очень строго, из своего ратне совсем не брали… [559]
2. Возраст. Определенного возраста для вступления в брак у них не существует. В
прежнее время у них женились очень рано, 9-10 лет. Но так рано женились тогда и
православные. Такие ранние браки были… в духовном сословии. Так, дедушка вашего
диакона Руссановского будто женился 14 лет, конечно, …и венчаны.
Наверное, ты слыхал рассказы из былых времен: Кĕлете арăмĕ упăшкине çĕклесе
тухаччĕ, ‒ тет. Или нечто вроде анекдота, как один жаловался родителям: Унпа çывăрма
тухмастăп, пĕрма[й] х… та х…, тет. Выходит, он был так молод, что не знал даже
значения этого слова. Впрочем, некрещеные и сейчас женятся гораздо моложе
православных. Так, в прошлом году один, сын Исливана – рядом со школой, женился в 14
лет, сын Ишмета ‒ в 15 лет. Оба бывшие ученики. Сын Исливана женился на здоровенной
25-летней девушке. Главное, у обоих через год дети. Я поднимал этот вопрос пред Вас.
Николаевичем и Клим. Макаровичем и они отрицают, чтобы эти дети были от них. А, помоему, дело возможное.
Женят в таких случаях почти насильно… Предельного возраста не существует, но
пожилые, лет 60, уже не женятся.
3. Число браков у них не ограничено, но в настоящее время женатых более 3 раз нет,
хотя [560] и говорят, что можно жениться и 10 раз…
Двоеженец теперь только один ‒ Туймет. Мотивом двоеженства всегда служит или
полное бездетство, или же отсутствие сыновей. Женятся на другой при живой жене только
с согласия первой. Татары женятся на другой совершенно по другой причине, и старая
жена у них не играет никакой роли. А у чувашей не то. Дети от второй жены считаются
законными и пользуются всеми теми правами, какими пользуются дети и от первой жены.
[565]
Развод. [с. 565-566: Записывающий удивляется, что жены не уходят от мужей,
разводы очень редки, не уходят даже от больных]. У наших чуваш в таких случаях не
бывает никаких формальностей и церемоний. Потому что разводы у них не позволяются и
происходят как зло. Если в Уфимской губернии существует нечто вроде формального
развода, то тут надо усматривать влияние татар. Бывают случаи, когда муж и жена живут
очень скверно, муж то и дело обижает жену или один из супругов очень плохой, но не
разводятся. Это потому, что развод не одобряется чувашским этикетом и понимается как
нечто безнравственное. [566]
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Свадьба. [с. 561-562].
Инке салми варят в молоке из пшеничной или полбенной муки. К этому времени
жених и невеста становятся рядом около печки. Один парень берет на вилку [562] три
салмы и подносит сначала каждому по одной, а третью [неразборчиво] вместе. Собственно
этой салмы не едят, а бросают. Салма подносится для того, чтобы Çăкăр-тăвар пĕрле ĕççеçимелле пултăр, пĕр варлă пурăнмалла пултăр.
Парень этот с салмой вместе с какой-нибудь женщиной пляшет и припевает:
‒ Инке, салма çиетне.
Когда поднесет последнюю салму, тогда срывает с невесты пӳркенчĕк и бежит с ним
в амбар и там прячет его в муку. Оттуда несут в пригоршнях муки и ссыпают на молодых.
В это время они стоят под кошмой и он[а] в мужниной шапке.
Затем идут за водою. Сначала два раза черпает провожатая, молодушка проливает.
«Я, ‒ де, ‒ и сама могу», ‒ и черпает сама. Дома она этой воды подносит всем
присутствующим. Те кладут ей в чашку денег. Подношение воды показывает, что она
породнилась с новыми людьми. [563]
Письмо священника с. Стюхино Самарской губернии А.С. Михайлова священнику
К.П. Прокопьеву от 14.I.1902 г. С. 571-573
1. Родство. Нельзя жениться на родной сестре [неразборчиво], на матери, на
двоюродной сестре по отцу, по матери допускается. Можно жениться на свояченице
(Семендей [неразборчиво]) и на жене умершего родного и двоюродного брата (Алексей
Удингин, он женат на жене умерш. родного брата).
2. Возраст. Браки разрешаются с 12 лет и до самой смерти. [571]
Ответы священника с. Тобурданово Цивильского уезда В.Е. Ефремова на анкету
священника К.П. Прокопьева от 23.XII.1901 г. С. 574-583
Вопросы, касающиеся браков чуваш-язычников.
I. Родство
1) В каких степенях разрешаются, дозволяются браки среди чуваш язычников?
[Ответ:] Дозволяется в близких степенях родства.
2) Можно ли жениться на свояченице, на племяннице, на жене умершего брата,
родного или двоюродного?
[Ответ:] В Цивильском уезде Хормалинской волости дер. Уты Камаево поле в
приходе села Ново-Чурашево, где священником стоит Александр Христофорович
Шумилов, один некрещеный чувашенин Пильмурзя Пиколов женат на двух родных
сестрах: 1-ая Ильбинес Петрова, 2-ая жена младшая сестра Шерхунне Петрова из дер. Уты
Камаева поле Вудаял…[574]
VII. Не ударяет ли жених молодую кнутом на свадьбе и какие слова произносит при
этом? И что означают те слова и зачем произносят такие слова?
[Ответ:] Действительно ударяет в знак неизменной любви, что именно принадлежит
она мне, произнесут слова такие: «Избави от всякого зла». [578]
[Дополнительные сведения к анкете:]
Хасян. Аксян Ахтимеров имеет две жены, которая 1-ая жена взята из Цивильского
уезда Кошелеевской волости деревни по-чувашски Виçĕ пӳрт, по-русски Три избы
Трехизбинских [неразборчиво] Елемше Шепиева прихода села Кошелева, в котором
состоит священником Виктор Сергеевич Вайков. Жена 2-ая Шернесса Ахматова деревни
Уты Камаево поле Вудаяль, которую прогнали через год, опять взял из дер. Вудаял же
Селюка Ильмергова, с которой в настоящее время имеются сын и дочь, а с 1-ой жены
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опять сын и дочь.
Значит, вторую жену согнавши, женился на третьей, и 1-ая и 3 до сих пор живут с
ним, а 2 разведена…
Эти [дополнительные] ответы, не записанные мною, вопросы собраны учителем
Ново Бур[женерской] школы Братства Св. Гурия Цивильского уезда Захаром Илиодоровым
по поручению моему в деревне Уты Цивильского уезда Хормалинской волости.
Если два парня передрались из-за невесты, то они мирятся, а девушка остается
старой девой. [581-583]
Письмо священника с. Шемурша Симбирской губернии Ф. Иванова священнику
К.П. Прокопьеву от 28.XII.1901 г. С. 584-593
[Свадьба]
Трех-Изб-Шемуршинские, например, рассказывают, что вăрман урлă «за лесом» (это
где-нибудь около Чурадчики, Цивильский уезд и Тетюшский) целый свадебный поезд
проглотила земля за то, что жених и невеста состояли в близ[585]ких степенях родства.
Одни говорят, что будто женился на свояченице, а другие ‒ будто на двоюродной сестре.
Теперь уже, по словам стариков – отпадших и язычников, народ испортился, забыл Бога,
потому что стали брать жен и в близких степенях родства. Так, например, в д. Три-Избы
Шемурша у кр-на Архипа Васильева сын Федор (отпадший) после смерти жены взял ее
сестру – свояченицу, и кр-на Исая Егорова сын Аксян после смерти своего родного брата
женился на его жене. Но на такие браки чуваши смотрят как на явление ненормальное,
греховное, признак народной испорченности. Этого в старину не допускалось. Чуваши
очень бранят за эти браки. [Нерзаборчиво] я в 1894 году повенчал одного солдата на
свояченице. Этот брак, оказывается, [586] стариками чувашами – и православными, и
язычниками – осуждался сильно. Впрочем, и православные по отношению к родству
держатся совершенно одинаковых с язычниками мнений. И самый брачный обряд у наших
христиан совершается во всем одинаково с язычниками. [587]
2. Возраст. [Браки в 12, 14 лет, ранние браки детей на 20-30-летних девушек, с. 587588].
Сурпан чувайки носят для того, чтобы не показывать волосы свекру и деверьям,
потому что показывать им волосы или же необутые ноги очень большой грех. Девушке
показывать и ноги, и волосы можно, потому что она живет у родителей, но замужней
женщине уже нельзя. [591] [Обряд хождения за водой: с. 592].
Том 22: Ашмарин Н.И. Этнография. Фольклор. 1899-1902,1946 гг. – 835 с. [С. 834-835:
Родовые знаки анна паллисем, нарисованные в 1929-1946 гг. в Яльчикском районе Н.Д.
Кузнецовым].
Том 23: Ашмарин Н.И. Этнография, фольклор. 1874-1899 гг. – 397 с.
[Эккиет]
Записано в 1899 г. в с. Кошки Буинского района Анисисей Ивановой от А. Петрова
Пĕр-пĕр çын усал тусассăн, ят кăларса юрлаççĕ, çавна эккиет теççĕ [титульный лист].
Записано в 1898 гг. в Бугульминском уезде Самарской губернии Терентьевским. С. 28-125
Улах юррисем
Хранцусски тутăр виç панулми,
Эрне çурă тăчĕ арчара.
Хамăр савнисене кĕтĕ-кĕте
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Уйăх çурă лартăм уллахра. [44]
Чупрăм тухрăм урама,
Лартăм пуçма турама.
Пуçма çусăр тураймăп,
Арсăр-йышсăр пурнаймăп. [47]
Вăйă юррисем
Кайрăм-кайрăм вăрмана,
Касрăм-касрăм пĕрене,
Лартрăм-лартрăм шурă пӳрт.
Шурă пӳртре шурă стел,
Шурă стел çинче шур чашкă,
Шурă чашкă çинче шур пулă.
Шур пуллăне касма
Пăлат çĕççи кирлĕ ăна,
Пăлат çĕççине тытмашкăн
Матур йĕкĕт кирлĕ ăна,
Матур йĕкĕтпе выляма
Пике хĕрĕ кирлĕ ăна,
Пике хĕрне тытмашкăн
Пурçăн нухайка кирлĕ ăна,
Пурçăн нухайка çакма
Кĕмĕл пăта кирлĕ ăна, [80]
Кĕмĕл пăтине çапмашкăн
Йĕс пĕрене кирлĕ ăна,
Йĕс пĕренене мăклама
Пурçăн ука кирлĕ ăна. [81]
Туй юррисем
Ухха ывтрăм çӳлелле,
Çта ӳкнине пĕлмерĕм.
Уртӳк ялне ӳкнĕ-мĕн,
Ăна инке пуласси тупнă-мĕн.
Ыйтрăм-ыйтрăм – памарĕ,
Хамах пырăп тиейрĕ. [97]
Упа каçман çырмаран
Эпир каçса килтĕмĕр.
Хир-хир урлă килтĕмĕр,
Хĕр вăрласа килтĕмĕр.
Ака кĕмен тыхана
Кĕрӳ лаши турăмăр,
Никам пĕлмен пикене
Хăта кинĕ (хамăр инке) турăмăр.
Хăта кинĕ ‒ чипер кин
Пире сăра ĕçтертĕр,
Хăта кинĕ ‒ чипер кин
Пире салма çитертĕр. [101]
Речь, произносимая дружкой пред входом в дом свата, отца невесты
‒ Саламаликĕм, тав сийе! Ĕçетре, çиетре, вылятра, кулатра, эсир пире кĕтетре?
‒ Пирĕн кĕтни çавă.
‒ Асăнăпăрин çичĕ кун, тухăпăрин виçĕ кун, утсем ырхан пулчĕç, çулсем хура пулчĕç,
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çитеймерĕмĕр вăхăта, айăп тумăсăринччĕ, хăтасем?
‒ Пиртен айăп çук. [119]
‒ Çитнĕ пулăттăмăр вăхăта ‒ утмăл çухрăм хура вăрман урлă каçрăмăр, çитмĕл
çухрăм çеçен хир урлă каçрăмăр; утмăл çухрăм хура вăрман урлă каçнă чух тĕл пултăмăр
пĕр пăлан: тăрăшшĕ тăхăр хăлаç, урлăшĕ ултă хăлаç, мăйраки çичĕ хăлаç, мăйракипе вăй
вылять, чĕрнипеле йĕр тăвать, çавăн йĕрĕпе килтĕмĕр çак киле.
Çитнĕ пулăттăмăр вăхăта ‒ çитмĕл çухрăм çеçен хир урлă каçнă чухне тĕл пултăмăр
çавра кӳлĕ, çав кӳль варринче ылттăн юпа, ылттăн юпа тăрринче ăмăрт кайăк, çуначĕпе вăй
вылять, сассипеле юр юрлать, çавăн сасcипеле килтĕмĕр çак киле. [120]
Çитрĕмĕр çак хăта килне ‒ çак хăтан хапхи кĕленче, тытки ылттăн иккен; тăпси
кĕмĕл, юпи пăхăр иккен; уçăлать, хупăнать çилпеле, никам халиччен тытса хупман иккен;
çак туй хатĕрне уçса хунă иккен.
Çак хăтан картиш тăрăшшĕ тăхăр вун тăхăр хăлаç, (урлăш) сарлакĕш сакăр вун сакăр
хăлаç; тăхăр вун тăхăр хăлаçра тăхăр вун тăхăр юпа, сакăр вун сакăр хăлаçра сакăр вун
сакăр юпа, сакăр вун сакăр юпара сакăр вун сакăр ункă; тăхăр вун тăхăр юпинчен пĕр
юпине, сакăр вун сакăр ункинчен пĕр ункине памĕ-ши [121] хăта пире ут кăкарса
кантарма?
Эп каламастăп, кĕрӳ калать.
Çак хăтан пӳрчĕ тултан вун ик кĕтеслĕ, ăшĕнче ултă кĕтеслĕ; пӳртĕнче тăхăр вун
тăхăр (урай) хăми пур, сакăр вун сакăр сакки пур, тăхăр вунă тăхăр хăминчен пĕр хăмине,
сакăр вун сакăр саккинчен пĕр саккине памĕ-ши пире хăта выляса кулма?
Эп каламастăп, кĕрӳ калать.
Çак хăтан вун ик çул çитернĕ вăкăр пур, виç çул çитернĕ кăркки пур, никам тытса
хăйса пусайман иккен; çак туй хатĕрне пусса кĕрекене кӳртсе лартнă, иккен.
Çак хăтан кĕрекинче хĕрĕх кăшăллă [122] пички пур, пички икĕ пăкăллă иккен; пĕр
пăккинчен сим пыл юхать, тепĕринчен йӳç пыл юхать; [Последняя фраза опубликована:
Ашмарин, Словарь XI: 145. Оригинал позволяет уточнить паспорт]. никам халиччен ĕçсе
пăхман, иккен.
Çак хăтан мунчи пур, тултан сакăр кĕтеслĕ, ăшĕнчен тăватă кĕтеслĕ, милĕкĕ пурçин,
çыххи ука, ăшши шерпет, халиччен никам хутса кĕмен иккен; çак туй хатĕрпе хутса хунă
иккен.
Çак хăтан виçĕ хĕр пур, виççĕшĕ те пике иккен; пичĕсем хĕвел, çамкисем уйăх иккен;
пĕринчен-пĕри хитре иккен; ĕмĕрлĕх юлташ тума виççĕшинчен пĕрне памĕ-ши?
Эп каламастăп, кĕрӳ калать.
Хĕрин тӳшекĕ мамăк, чаршавĕ пурçăн иккен; тӳмми мерчен, чӳкĕ [Здесь у слова чӳк
(наряду со значением чӳк «жертвоприношение») проявляется другие значения – 1)
название шва (например, «подрубить, завернуть край ткани и зашить»: Тутăр хăррине
чӳклесе тух), 2) пришивание тесемок к краю ткани. В Словаре Н.И. Ашмарина слова чӳк с
таким значением нет, дается более распространенный синоним пӳк] (пурçăн) ука иккен;
кĕрӳ кĕрсе курас, тет. (Последнее прибавление, говорят, редко произносится).
Йе, тав сана, тантăш! Çĕнĕ хăта хурăнташ! Пике чура хурăнташ! Татах та пулин
тавах!
Атьăр пурте туя: ваттисем те, вĕттисем те; ура утан урапа утăр, ура утман кутпа
шăвăр; хушпу пурри хушпу тăхăнăр, хушпу çукки супне тăхăнăр; ача пурри ача çĕклĕр, ача
çукки тукмак çĕклĕр; Левентей пуян хĕр парать, Клементей [124] пуян хĕр илет!
Речь дружкой говорится до тех пор, пока его не просят остановиться и не приглашат
зайти в избу.
Иногда не скоро приглашают его, тогда дружка начинает говорить насмешку по
адресу свата и его деревенцев подобным образом:
‒ Çак ялта улăм ури ултă пус, ултă хĕрĕ пĕр пус; ултă хĕрин улт ура, ултă хĕрин пĕр
пуç (т.е. глупы, невежи) и т.п. [125]
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[Саламалик]
Записано в 1899 г. в д. Старой Арлановой Буинского уезда Ф.В. Трофимовым
‒ Саламалик, тав сире; ĕçетре-çиетре, вылятра-кулатра, пире хапăл тăватра, авалхи
пек тăратра, çĕнĕрен йăла кăлармастра; вата ‒ пуç, çамрăка ‒ тав.
Пирĕн çав N пиче ывăл авлантарать, çавă хăта хĕрне парать; атьăр пирĕнпе туя
кассии-камантипе: ут утланан, сăмсапа сывлан, кутпа тĕртен, хырăмпа шăван, ватти-вĕтти
туяпа, куçĕ куран, хăлхи илтен, уксах-чăлах чуманпа.
Пирĕн пиче хăтана сумасăр мулне панă, виçмесĕр пылне панă.
Эпир çак туя асăнăпăрин çичĕ кун, тухăпăрин виçĕ кун; эпир асăннă кун çакă туя
тухаймарăмăр, тухнă кун çитеймерĕмĕр; утсем ырхан, çулсем хура, айăп ан тăвăр,
ваттисем.
Атьăр касси-камантипе: арăм пурри ‒ арăмпа, арăм çукки ‒ юпапа, юпа та пулин юрĕ;
хушпу пурри хушпу тăхăнăр, хушпу çукки супне тăхăнăр, супне те юрĕ; ача пурри ача
çĕклĕр, ача çукки тукмак та юрĕ; ямшăк пурри ‒ ямшăкпа, [156] ямшăк çукки ‒ мĕлкепе,
хӳре пурри ‒ хӳрепе, хӳре çукки кăшман çакăр; лаша пурри ‒ лашапа, лаша çукки ‒
тройкăпа; атьăр пĕрле туя, тумтир пурри – тумтирпе, тумтир çукки çынтан шырăр.
Туя эпир каяс çул çинче кут таран куршанак, пилĕк таран пиçен, мăй таран мăян;
пире куршанак çыпçăнминччĕ, пиçен пире чикминччĕ, мăй таран мăян çыхланминччĕ,
туйра та пире чăрмав пулминччĕ.
Çавă пирĕн хăтанăн пур пичĕки вун ик кăшăллă; тăратса лартсан, пӳ çитмест, утланса
ларсан, пĕçĕ çитмест; вăлă икĕ пăкăллă, пĕр пăккинчен сĕм юхать, тепĕр пăккинчен [йӳç]
пыл юхать; атьăр çавна ĕçме-çиме, ватти-хĕтĕ, çамрăк-кĕрĕм, выляса кулмашкăн.
Çавă пирĕн хăтанăн çичĕ хĕл каçнă вăкри пур, ăна хăваласа пынă, хапхаран
кӳртеймен, хӳме сӳтсе кӳртнĕ; улă вăкăр чĕрнипеле çул тăвать, мăйракипе çĕр чавать, ăна
пуснă пуртăпа, какайне çичĕ витре кĕрекен хуранпа пĕçернĕ, пуçĕ пулнă пĕр пăт ваттисем
валли, çăмарти пулнă пĕр хуран хĕрарăмсем валли.
Эпир кассии-камантипе çитрĕмĕр хăта хапхи [157] патне; хăтанăн хапхи пилĕк
юпаллă, хапхи хăми вырăнне тунă кĕленчерен, хăлăпĕ йĕсрен; эпир унăн хапхине сăран
алсапа уçрăмăр, саламатпа çапрăмăр.
Пирĕн çавă хăтанăн çур вăрман пек çурт çи пур, улăх пек пӳрт çи пур, тултан сакăр
кĕтеслĕ, шалтан тăватă кĕтеслĕ; тăватă кĕтессинчен пĕр кĕтессине памăн-ши выляса
кулмашкăн; эпĕ ыйтмастăп, ача ыйтать.
Тата тăхăр вунă пĕр хăми пур, çавăнтан пĕр хăмине хушмăн-ши пире ташласа
савăнма, тата сакăр вунă сакăр сакки пур, пире пĕр саккине памăн-ши ларса канса
тăмашкăн; эпĕ ыйтмастăп, ача ыйтать.
Тата пирĕн çак хăтанăн картишин урлăшă утмăл хăлаç, тăрăшшĕ тăхăр вунă хăлаç,
тăхăр вунă хăлаçра тăхăр вуннă юпа; çав тăхăр вуннă юпаран пĕр юпине памĕ-ши пире ут
кăкарса кантармашкăн; эпĕ ыйтмастăп, ача ыйтать.
Çавă хăтанăн пур мунчи, ăна хутнă чулĕ мерчен, ăшши шерпет, милĕкĕ пурçăн; шыва
кĕрĕр те – тасалăр, сарă çыхăр та йĕм тăхăнăр, кĕпине лерен, хăтаран, калаçнă; мунчаран
тухсан çав хăтанăн пур икĕ витре кĕрекен сăмаварĕ, [158] çав сăмавар ĕлкĕрнĕ, чейĕ пиçнĕ,
вун икĕ пар чей чашки шалтăртатса тăрать; атьăр çавна ĕçмешкĕн-çимешкĕн кассикамантипе.
Пире çав N пичче сумасăр мулне панă, виçмесĕр пылне панă; манăн ытлашши калама
сăмахăм çук, сиртен ытла савнă çыннăм çук; хăта, хапăл-и эсир пире?
‒ Хапăл!
‒ Тайма пуçсене хĕç витмен, тутлă чĕлхесене пыл пĕтмен; эпир килтĕмĕр, хăта, сан
патна касси-камантипе йĕм тăхăнса, сарă çыхса, кĕпине кунтан тăхăнтăмăр; эсир те пырăр
касси-камантипе пирĕн пичче патне тавăрми лавпа. [159]
Тетрадь для записывания чувашских песен и молитв, употребляемых во время
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чувашских молений учителя Сунчелеевского земского училища Чистопольского уезда
Андрея Прокопьева. [Во] всей тетради помещено 100 чувашских песен и 12 молитв по
языческому обряду чуваш. [1899 г.]
Кĕркуннехи чăваш йăлипе кĕл тунă кĕлĕсем
Çырлах, Турă! Тутлă пашалупа, хуран пăтăпалан, çунатлă хурпалан, таса чĕремпе,
лайăх кăмăлпа савса сана паратăп парне. Амин, çырлах!
Çичĕ тĕслĕ тыррăм-пуллăмпа сан ятупа асăнса актпăр; пар пире пĕр пĕрчĕ акса пин
пĕрчĕ илмешкĕн, тĕпне хăмăш пак, тăррине чакан пак, çăмарта хĕрли пек тутлăхне, кĕлте
тусан, кĕлте перекетне пар, çĕмел тусан, çĕмел перехетне пар, анкартине кӳртсен, анкарти
перехетне пар; авна хур[218]сан, вут-кăвартан хăтар, кĕлете кӳртсен, виçĕ пайĕнчен пĕр
пайне хурăнташ-ăрăвпа, пĕлĕш-тантăшпа, ыйткалакансемпе те çиме пар, Турă! Икĕ пайне
пӳлмере тытса тăма пар, Турă! Амин, çырлах.
Виç тĕрлĕ выльăх-чĕрлĕхме виç карта тытса тăма пар, пĕр вĕçĕ картара, тепĕр вĕçĕ
шывра; кĕсри хыççăн тыха яртма пар, ĕне хыççăн пăру ертме пар, сурăх хыççăн путек
яртма пар, урай тулли путек пар, сакки тулли ача-пăча пар, авăртнă кĕрпен перкетне пар,
çиас чунăн сывлăх[219]не пар. Амин, çырлах.
Ултă ураллă хуртма парăсăнччĕ, тытма йăваш тăвăсăнччĕ, пăхма пыллă тăвăсăнччĕ,
касмакпала пыл тытма парăсăнччĕ, эй, Турă!
Тӳре-шехер умне тăрасан, тутлă чĕлхепе, ăшă питĕмпе лайăх калаçма парăсăнччĕ, эй,
Турă!
Хăрăк шалчаран, путлăх шывран, тайлăк кĕпертен, чикес çĕçĕрен, вăрă-хурахран,
тискер кайăкран, вутран-кăвартан эсĕ сыхлăсăнччĕ, упрăсăнччĕ, эй, Турă! Амин, çырлах.
[220]
Кĕркуннехи
Таса Пирĕшти, эсĕ курăнман çунатупа пире хӳтĕлесе тĕрĕслĕхпе тархасласа кĕл
тăвакансене çывăрнă чух, шыв урлă каçнă чух, вăрманта пĕлми çулпа çӳренĕ чух ‒ мĕн пур
аташнă ĕçсенчен упраса сыхла. Эпир, Туррăн мĕскĕн чунĕсем, тархасласа ыйтатпăр санран
сыхла тесе. [223]
Хĕр сăрĕнчи юрăсем
Тарăн çырма пуçĕнче
Хăмăш чипер хумханать.
Вăйçи маттур каласан,
Тантăш чипер хумханать.
Ула ĕне пăрушне
Уçăм çине ямаççĕ.
Тырă вырайман хĕрсене
Хĕр сăрине ямаççĕ.
Хĕрсе тырă выртăмăр,
Хĕр сăрĕне килтĕмĕр. [249]
Том 24: Ашмарин Н.И. Этнография. 1883-1900 гг. – 736 с.
Сурăх ури
Записано в [1900] г. в с. Богатырево Ядринского уезда Казанской губернии
воспитанником II класса Симбирской чувашской учительской школы
Гурием Ивановым [т.е. Г.И. Комиссаровым]
Ӳте кĕнĕ кун (Христос çуралнă кун) каçпа ачасем урама пуçтарăнса тăраççĕ. Вара
такмакпа хутаç тупса тухаççĕ те, урамăн чăн хĕрринчи пӳртрен пуçласа килрен киле кĕрсе
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çӳреççĕ.
Çӳренĕ чух ĕлĕкрех: «Сурăх ури, сурăхсем питек тутчăр-и, арăмсем ача тутчăр-и,
хĕрсем хĕсĕр пулччăр-и!» ‒ тесе кăшкăраччĕç, халĕ пирĕн апла кăшкăрма пăрахнă.
Пӳрт умне хăпарсан, унта сикеççĕ, тĕпĕртетеççĕ, вара пӳрте кĕреççĕ те, Христоса
мухтаса юрлаççĕ (тропарпе кондак юрлаççĕ), ĕлĕкрех апла юрламаччĕç. [В данном месте в
Словаре Ашмарина (XI: 200) имеется редакторская вставка: «Здесь приведено описание
сурхури до Октябрьской революции, в переходный период от язычества к христианству,
когда старый народный обычай уже стал вытесянться и заменяться обычаем “славления
христа”. Оригинал позвляет уточнить паспорт].
Юрласа пĕтерсен: «Пăрçа çакăн çӳллĕш пултăр! ‒ тесе, пăрçасене чăштăр-чаштăр
çӳлелле сапаççĕ. Вара: ‒ Кĕрпе пур-и? Çу пур-и? Тăвар пур-и?» ‒ тесе ыйтаççĕ.
Вара вăсене пăрçа, кĕрпе, тăвар, йăва тата хă[34]шĕ çу параççĕ.
Тухса кайнă чух сурхури ачисем: «Сак тулли ачи-пăчи, урай тулли питекки, пĕр вĕçĕ
шывра, тепĕр вĕçĕ картара», ‒ теççĕ.
Пур çын патне те кĕрсе пĕтерсен, пĕр яракан çын патне килеççĕ те, пăрçапа пăтă
пĕçерме тапратаççĕ. Кашни кĕтшер вутă йăтса килеççĕ тата хăйне валли кашăк илсе
килеççĕ. Апат пиçиччен ачасем темĕн тĕрлĕ те выляççĕ, юрлаççĕ. Пиçсессĕн, çуллă туса
çиеççĕ, вара киле тавăрăнаççĕ. Ĕлĕкрех апат çисен кĕлетке тума каяччĕç: юр таса çĕре
каяччĕç те, унта месерле выртса кĕлетке туса хăвараччĕç. Тепĕр куне ирех кайса пăхаччĕç.
Камăн кĕлеткине йытă е кĕрĕк [= кирек?] -мĕн таптанă, вараланă пулсан, çавă вилет,
теччĕç. Халĕ пирĕн апла тума пăрахнă. [Текст опубликован: Ашмарин, Словарь XI: 199200. Оригинал позволяет уточнить паспорт]. [35]
Хĕр сăри юрри
Хура ĕне пăрушне
Уçăм çине ямаççĕ.
Тырă вырайман хĕрсене
Хĕр сăрине ямаççĕ. [98]
Сĕнтĕр хире сĕлĕ акрăм,
Сĕлли пулман пулсассăн,
Сĕлĕ вăрлăхĕсĕр юлаттăм.
Атте салат паман пулсан,
Анне сăра туман пулсан,
Хĕр сăрисĕр юлаттăм.
Атте салат пачĕ те,
Анне сăра турĕ те,
Хĕр сăрине кайрăм. [99]
C. 259-268: Записано в 1900 г. в с. Богатырево Ядринского уезда Казанской губернии
воспитанником II класса Симбирской чувашской учительской школы
Гурием Ивановым [= Г.И. Комиссаровым]
Вопăр
Пĕр çынна пĕрре кашни каç Вопăр пусма поçларĕ, тет. Пĕр каçне, çак çывăрса кайма
поçласан, Вопăр килчĕ тет те, посма поçлать, тет. Малтан порнисем, онтан аллисем те
хытма, тапратмалла мар полма поçларĕç, тет.
Çак çын çынсем: «Вопăр посма поçласассăн шăтăк-çорăксене хĕрес палли хорса
çӳресен, Вăпăр кирек мĕн полса выртать», ‒ тенине илтнĕ, тет.
Вара çын: «Чим-ха, çапла туса пăхам-ха», ‒ тесе каларĕ тет те, Вопăр пĕтĕм кĕлткине
хытарса лартиччен часрах тăрса пӳртри шăтăк-çорăксене порне те хĕрес палли хорса
çавăрăнчĕ, тет.
Онтан хăйă çутрĕ тет те, орайне: «Мĕн пор-ши конта?» ‒ тесе пăхкалама поçларĕ, тет.
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Пăхкаланă çĕрте пĕр хора тăла вари корах карĕ, тет.
Вара çав [259] тăла варрине: «А! Эсĕ конта-и?» ‒ тесе илчĕ тет те, хăйă çине тытса
ĕнтрĕ тет, вара тола пăрахрĕ, тет.
Тепĕр коне, çынсем каланă пек, поринчен малтан шыв ăсма анакан çынна корас тесе
çак çын ирех тăчĕ тет те, шыв ăсма карĕ, тет. Шыв ăсма пĕр кĕçĕн çын (çĕнĕ çын) анчĕ, тет;
хăйĕн тоти хоп-хора çонса кайнă, тет. Çапла вара çав çын Вопăр кам полнине пĕлчĕ, тет.
Онтан кайран ăна Вопăр посма пăрахрĕ, тет. [260]
Ар çори
Пĕрре пĕр çын Шопашкара сотăпа кайнă, тет. Пĕр вăрмана çитсен, каç полчĕ, тет.
Пĕр çирма патне çитсен, лаша омĕнче Ар çори: «Шори!» ‒ кăшкăрса ячĕ тет те, лаша
топах тăчĕ, тет, нимĕскер тусан та каймасть, тет, малалла.
«Чим-ха, эпĕ [261] илтнĕччĕ мĕн тумаллине», ‒ тесе каларĕ, тет, çын.
Вара йоман патак касрĕ тет те, ăна çорса çорăкне савăл лартрĕ, тет.
Вара Ар çори: «Ай-ай, ай-ай!» ‒ тесе кăшкăрма поçларĕ, тет.
Унтан вара çын савăлне кăларчĕ тет те, Ар çори тарчĕ, тет.
Вĕри çĕлен
Пĕрре каçпа вăрманта кăвайт тавра лашасем çитерме тухнă ачасем лараççĕ, тет. Вăсен
хошшинче пĕр старик пор, тет. Çавăн чохне çӳлте Вĕри çĕлен йăлтăртатса, хĕм тăкса
пырать, тет.
Çавна корсан, старик: «Ачасем, камăн та полин сирĕн конта онкăллă çĕçĕ çок-ши?» ‒
тесе каларĕ, тет.
Пĕр ача: «Манăн пор, мочей!» ‒ тесе каларĕ, тет.
Вара старик çĕççе илчĕ тет те, онки виттĕр темĕскер каласа кăвар кăларчĕ тет те,
Вĕри çĕлен чу! туса, çак ача[262]сем патнерех ӳкрĕ тет те, çохалчĕ, тет.
«Ĕнтĕ шырăр, йот çын çок-и?» ‒ тесе каларĕ, тет, старик.
Шырама поçларĕç тет те, аяккарах пĕр сăхманпа пĕркенсе выртакана корчĕç, тет.
Сăхманне оçса пăхрĕç тет те, пĕр хоп-хора, вот поççи пек, çонса кайнă арăм выртать, тет.
Вара палларĕç тет те, вăл Вĕри çĕлен полнине пĕлчĕç, тет. [Текст опубликован: Ашмарин,
Словарь V: 366. Оригинал позволяет установить паспорт].
Хĕрт-сорт
Пĕр хĕр каçпа хĕлле тола тохнă, тет. Тохнă чох кăмака çинче темскер шорăскер
порччĕ, тет.
Кĕнĕ чох тимĕр йĕкепе: «Пачăр-пăчăр!» ‒ тутарса кăнчала арласа ларать, тет.
Ку хĕр часрах вырăн çине хăпарчĕ тет те, пĕркенсе выртасшăнччĕ, тет. Çавăн чухне
Хĕрт-сорт йĕкипе вăрăн! тутарчĕ, тет. Йĕки хĕре çорăмĕнченех тиврĕ тет те, хĕр макăрсах
ячĕ, тет. [263]
Асамçă
Пĕр асамçă ялтан-яла çӳренĕ, тет. Пĕр ялта çакна пĕр çын илсе кӳртнĕ, тет.
‒ Темпе пăсса кайнă пире: чипер порнимастпăр, ‒ тесе калаççĕ, тет, çакна кил
хоçисем.
Ку йомăç пăхам пеки турĕ тет те:
‒ Сире çапла-çапла çын корăк орипе пăснă, корак орийĕ халĕ тӳшек варринче, тĕк
çинче, ‒ тесе каларĕ, тет.
Хайхи тӳшек тĕкне кăларса тăкрĕç тет те, корак орине шырама тапратрĕç, тет.
Шыранă чохне асамçă хăй алинчен сисиччен тĕк çине корак орине япăрт! кăларса
пăрахрĕ тет те:
‒ Акă, топрăм! ‒ тесе каларĕ, тет.
Çапла вара асамçа чилай окçа парса, ĕçтерсе-çитерсе ячĕç, тет. [264]
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Тохатмăш
Тохатмăшсем-пăсăмçăсем кĕçĕн çимĕк каç кайăксем, йытăсем, сыснасем, кошаксем
полса, вил торпассисем, çăвасем çине пăсма каяççĕ, тет. Çав кон апат çимесен, çăвапа вил
торпасне тимĕр карта çавăрсан, çав тохатмăшсене тытмалла, теççĕ. [Абзац опубликован:
Ашмарин, Словарь XIV: 200. Вместо çăвапа дано çăвайа, что искажает смысл текста.
Оригинал позволяет уточнить паспорт].
Пĕрре ик-виç çын кĕçĕн çимĕк каçне çапла тохатмăшсене тытма карĕç, тет. Çăвапа
вил торпасне тимĕр карта çавăрчĕç тет те, шочă илсе ларчĕç, тет. Çорçĕр тĕлĕнче вил
торпасĕ патнелле пĕр кăвакал вĕçсе килчĕ, тет. Кăсем шăчăпа çапрĕç тет те, кăвакалтан
арăм полчĕ тăчĕ, тет, арăм.
Вара хытă хĕнесе, кама пăсма килнине пĕлсен, тин ячĕç, тет. [265]
Вĕре çĕлен
Пĕр ялта пĕр карчăкпа хĕрĕ порнаççĕ, тет. Çав ялтах пĕр çыннăн виç ывăл полнă, тет.
Çав ывăлсенчен кĕçĕнни çав карчăкăн хĕрĕ патне явăçнă тет те, кайран сивĕннĕ, тет.
Сивĕннишĕн карчăкпа хĕрĕ мăнкон ыран полать тенĕ чох каçпа çав ачана пăсма карĕç, тет.
Çак ачи çавна пĕлнĕ, тет. Вăл хăй пăшал пеме пĕлмесчĕ, тет, пиччĕшĕ унăн кайăкăçчĕ, тет.
Çавăнпа вăл пиччĕшне пăшал илме хошрĕ, тет, хăй пилеш патаксам илчĕ тет те, иккĕшĕ
карчăкпа хĕрĕ кайнă çĕре, пĕр кĕпер патне карĕç, тет. Кĕпер çине çитсен, пилеш патаксене
шĕвĕртрĕç тет те, çĕре чиксе хочĕç, тет. Кăсем тăнă чох икĕ кăвакал вĕçсе килчĕç тет те,
кĕпер карлăкĕ çине ларчĕç, тет. Онтан кĕпер айне вĕçсе анчĕç тет те, [266] такамсампа
поплеме поçларĕç, тет.
Лешсем: «Вил шапапа анчах çырлахатпăр», ‒ тесе калаççĕ, тет.
Онтан кăвакалсем кĕпер айĕнчен вĕçсе тохрĕç тет те, каллах кĕпер карлăкĕ çине
ларчĕç, тет. Леш ачин пиччĕшĕ часрах пысăкрах кăвакалне тĕллерĕ тет те, хульт! Тутарчĕ,
тет. Кăвакал чалăшкаласа ялалла вĕçсе кайса ӳкрĕ, тет. Тепĕр кончен хĕрĕ[н] амăшĕ вилнĕ,
тет.
Çынсам: «Ку карчăк таса полĕ: мăн кон кон вилчĕ», ‒ тесе калаçаççĕ, тет.
Сив чир
Сив чирсем порте пĕр тăван, тет. Вăсам малтан вон иккĕн полнă, кайран пĕри хăй
поçне çинĕ, тет. Вăл ак мĕлле полнă, тет. Пĕрре сив чирсем порте пĕрлешнĕ тет те, пĕр
кĕпер орлă каçса [267] каяççĕ, тет. Çав кĕпер айĕнчех пĕр сив чирлĕ çын, вăрăсенчен хăраса
пытаннăскер, ларать, тет. Сив чирсем хăйсем çынсене асаплантарни çинчен талпасланса
пыраççĕ, тет.
«Эпĕ çын ăшне пăтăпа пĕрле малтанхи кашăкра кĕрсе каятăп», ‒ тесе калать, тет,
пĕри.
Ыттисем мĕн каланине илтимарĕ, тет. Кайран, киле таврăнсан, арăмне часрах пăтă
пĕçерттерчĕ тет те, апат çиме ларнă чох такмак илсе ларчĕ, тет. Онтан малтанхи кашăкне
ăсса тоти патне илсе пычĕ тет те, часрах такмака яра пачĕ, тет, пăттине; вара такмакне
хытă шатăртаттарса çыхса хочĕ, тет. Çав такмакра Сив чир халь те полин коптăртаттарать,
тет. Çапла ĕнтĕ Сив чир халĕ вон пĕр анчах йолнă, тет. [Текст опубликован: Ашмарин,
Словарь XI: 130. Оригинал позволяет уточнить паспорт]. [268]
Записано [в 1900 г. в д. Старое Ахпердино] Буинского уезда Симбирской губернии
воспитанником Симбирской чувашской школы Порфирием Андреевым [Порфирий
Андреевич Салмин, 1876 г.р. См.: Салмин 2000]. С. 344-359
Ĕçкĕ юррисем
Юрларăм, юрларăм эпĕ, юр тупрăм,
Юрларăм, юрларăм, юр тупрăм.
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Пĕчĕкеççĕ пичĕке пыл тупрăм,
Çавна ĕççе ӳсĕр эпĕ пултăм.
Ĕнтĕ улма çирĕм, улма çирĕм,
Хупписене кăçта хурам-ши?
Ĕнтĕ сăра ĕçрĕм, сăра ĕçрĕм,
Ку ӳсĕрĕме кăçта хурам-ши? [Последние две строки публикованы – Ашмарин,
Словарь IV: 24].
Шурта шур кут йăви, ай, пит нумай,
Шурта шур кут йăви пит нумай,
Çапах чĕкеç йăвине çитес çук.
Çакă ялта ырă çын, ай, пит нумай,
Çакă ялта ырă çын пит нумай,
Çапах çак тăвана çитес çук.
Вырăсла та хапхан вырăн [346] аслă, [Эта строка опубликована – Ашмарин,
Словарь V: 210]
Вырăсла та хапхан вырăн аслă,
Аттепеле аннен ячĕ аслă.
Урамăрсем тăвăр, юрсем тарăн,
Урамăрсем тăвăр, юрсем тарăн,
Эпир ашманнине кам аштăр.
Саманасем йăвăр, пуçсем çамрăк,
Эпир йĕменнине кам йĕтĕр.
Хура чĕкеç чĕппи эпĕ пулăттăм,
Хура чĕкеç чĕппи пулăттăм,
Карлăк çине ларса юрлăттăм.
Ырă çын ывăл-хĕрĕ эпĕ пулăттăм,
Ырă çын ывăл-хĕрĕ пулăттăм,
Ырă çын умне умне тăрса юрлăттăм.
Çавăрăнайса утă, ай, çулмашкăн,
Çавăрăнайса утă çулмашкăн,
Çавра аври вĕрене пулинччĕ.
Харăслатса юрă, ай, юрлама
Харăслатса юрă юрла[347]ма
Çумри юлташ матур пулинччĕ.
Сакасах хĕрринче, ай, сар чечек,
Сакасах хĕрринче сар чечек.
Сар чечек тăрринче, ай, сар пурçын,
Сар чечек тăрринче сар пурçын.
Сар пурçынтан саламат явакан,
Сар пурçынтан саламат явакан
Пирĕнах та йăсна мар-ши çав?
Шур пурçынтан калпак, ай, çихакан,
Шур пурçынтан калпак çихакан,
Пирĕнах та аппа мар-ши çав?
Улăхран та улпут, ай, тухаймаст,
Улăхран та улпут тухаймаст,
Улăх улмисене ытарса.
Эпир тухаймастпăр, ай, çак килтен,
Эпир тухаймастпăр çак килтен,
Çак хуçасене ытарса.
Укăлчаран тухрăм эпĕ, ут ятăм,
Укăлчаран тухрăм, ут ятăм,
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Çирла çеçки пурине пĕлмерĕм.
Çирла çеçки пурине пĕлнĕ пусан,
Çирла çеçки пурине пĕлнĕ пусан,
Янă ута тытса чарас-мĕн.
Алăкран та кĕтĕм эпĕ, юрларăм,
Алăкран та кĕтĕм, юрларăм, [349]
Ваттисем пурине пĕлмерĕм,
Ваттисем пурине пĕлмерĕм,
Ваттисем пурине пĕлнĕ пусан,
Ваттисем пурине пĕлнĕ пусан,
Çĕлĕкĕме илсе тайлас-мĕн.
Кĕмĕлех те çĕрĕ [, ай,] хывтарасшăн,
Кĕмĕлех те çĕрĕ хывтарасшăн,
Хĕреслĕ тенкĕме пăстартăм.
Çакă тантăшсене, ай, курасшăн,
Çакă тантăшсене курасшăн,
Икĕ хура куçăма тилмĕртрĕм. [350]
Урампала иртсе эпĕ пыраттăм,
Урампала иртсе пыраттăм.
Икĕ кĕмĕл çĕрĕ тан выртат,
Пĕрне илсен, пĕри, ай, шел юлат,
Пĕрне илсен, пĕри шел юлат.
Икĕ савса сар хĕр эпĕ ӳстертĕм,
Икĕ савса сар хĕр ӳстертĕм,
Пĕрне илсен, пĕри шел юлат.
Тарăн шыва кĕтĕм [, ай,] тарăн тесе,
Тарăн шыва кĕтĕм, тарăн тесе,
Вунă икĕ мерчен пур тесе.
Вунă икĕ те мерченĕн сабаки çук,
Вунă икĕ те мерченĕн сабаки çук,
Пирĕн [351] çамрăк пуçра телей çук.
Икĕ хура лаша, ай, тан юртат,
Икĕ хура лаша тан юртат,
Килкеписем [так!] тăрăх тар юхат.
Хамăр тантăшсене, ай, курасшăн,
Хамăр тантăшсене курасшăн,
Икĕ хура куçăма тилмĕртрĕм.
Самартан та илтĕм [, ай,] сарă лаша,
Сарă юпа кутне кăкартăм.
Пиччеах та кĕчĕ, ай, шăхăрчĕ,
Сăрлă юпа тăрт-тăрт чĕтĕрерĕ,
Инке кĕчĕ, ай, юрларĕ,
Шăрçа пек кăмака чĕтрерĕ.
Çунаçăм сулăнчĕ сулăнка,
Хам тăрса юлтăм сылтăма.
Атте-анне çуратрĕ ырлăха,
Турă çирчĕ хурлăха.
Алăкран та тухрăм ‒ тайăлтăм,
Атте-аннесенчен уйрăлтăм.
Çилникрен те тухрăм ‒ тайăлтăм,
Пичче-инкесенчен уйрăлтăм.
Хапхаран та тухрăм ‒ тайăлтăм,
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Хамăр тантăшсенчен уйрăлтăм.
Ялтан тух[353]рăм ‒ тайăлтăм,
Ял-йышсенчен уйрăлтăм.
Çĕр чиккинчен тухрăм ‒ тайăлтăм,
Çĕр-шăвсенчен уйрăлтăм.
Çӳлĕ тусем çинче çил арман,
Лартăм сарă çӳçĕме турама.
Сарă çӳçĕм кăтра пулсассăн,
Епле турăпăр-ши турапа?
Хальхи çамрăк ăспа çӳресен,
Епле юрăпăр-ши ырă çынна?
Сакăрăн [саккăрла?] та явнă чĕн пушă,
Мĕншĕн сӳтĕлмелле явнă-ши?
Ăрасна çуралса, пĕрле ӳссе,
Мĕншĕн [354] уйрăлмалла çирнă-ши?
[Сăнавсем]
1. Сăмса тăрри кĕçтесен, çин вилет, теççĕ.
2. Кушак питне çусан, хăна килет, теççĕ.
3. Сĕтел çинче кашăк юлсан, хăна килет, теççĕ.
4. Кушак сĕтел урине хĕлле чĕрмелесен, тăман тухат, теççĕ.
5. Кушак çула сĕтел урине чĕрмелесен, çăмăр çăват, теççĕ.
6. Кушак хĕлле кăмакана кĕрсе выртсан, сивĕтет, теççĕ. [355]
7. Кушак хĕлле урайне ларсан, ăшăтат, теççĕ.
8. Тĕлĕкре кĕмĕл курсан, сивĕтет, теççĕ.
9. Тĕлĕкре пăхăр курсан, ăшăтат, теççĕ.
10. Хур хĕлле шăва кĕрсен, ăшăтат, теççĕ.
11. Сылтăм ывăç тупан кĕççен, укçа килет, теççĕ.
12. Сулахай ывăç тупан кĕççен, укçа каят, теççĕ.
13. Сылтăм хăлха чăнлатса кайсан, ырă хыпара, теççĕ.
14. Сулахай хăлха янтăр[356]асан, ырă [усал хыпара?] хыпара, теççĕ.
15. Тута кĕççен, кучченеç[е] сисет, теççĕ.
16. Чĕлхе вĕçĕ кĕççен, хăвăн тăванусемпе ей тусусемпе, ей юлташусемпе калаçат,
теççĕ.
17. Куç харши кĕççен, çынтан вăтанат, теççĕ.
18. Лаша тулхăрсан, çăмăр тухат, теççĕ.
19. Ура тупан кĕççен, çынна хирĕç тухса илет, теççĕ.
20. Аслати вăрăм авăтсан, йĕпе вăрăма пырат, теççĕ.
21. Чĕчĕ тихи вылясан, [357] çăмăр пулат, теççĕ.
22. Хĕвел карталансан, çăмăр пулат, теççĕ.
Хĕр йĕрри
Урам урлă каçмарăм,
Улма йывăç хуçмарăм.
Ял çи тăрăх чупмарăм,
Атте ятне ямарăм…[ Последние две строки опубликованы: Ашмарин, Словарь IV:
177. Оригинал помогает уточнить паспорт публикации]. [358]
Алăк умĕнчи кив пушмак,
Пĕр тăхăнас килмес-çке.
Кĕçĕнтен ӳснĕ çак çуртран
Пĕр тухассăм килмес-çке. [359]
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Записано в [1900] г. в с. Тайба Буинского уезда Симбирской губернии Ал. Князевым.
С. 496-498
Ăш ыратсан вĕрекен кĕлĕ
«Йе, пĕсмĕлле, Турă çырлах.
Кĕлли-чӳкки каçартăр, вили-чĕрри çырлахтăр, кунĕ те килĕштĕр, çынни те килĕштĕр,
каланă чĕлхем кал-кал пултăр, вĕрни-сурни çакă пултăр. Ип пултăр, сип пултăр, тек
вĕрмелле ан пултăр. Эпĕ вĕрместĕп, эпĕ сурмастăп, çеçен хирте сĕм вăрман, сĕм вăрман
варринче çавра кӳлĕ. Çав кӳлĕре ылтăн çӳçлĕ, кĕмĕл шăллă асапатман карчăк пур, çав
вĕрет, çав сурать. Тухсан тух, тухмасан – килет, касать, чикет, кăларать.
Вăрă хаяр, тăм хаяр, чĕкен хаяр, хĕн хаяр, Ăншăрт хаяр, Киремет хаяр. Тĕтĕм епле
саланса тухса каять, çавăн пек саланса тухса кайтăр çак (ятне калас пулать) çинчен.
Ӳтĕнчен-тирĕнчен, сăнĕнчен-сăпатĕнчен, шăмминчен-сыппинчен. Епле килнĕ – çапла,
ăçтан килнĕ ‒ çавăнта тухса кайтăр.
Хура пĕлĕт айĕнче хура хĕр. Хăçан çав хура хĕрĕн çӳç пĕрчи çине пырса пулĕ тум
хаяр, çавăн чухне тин килсе пултăр çак (ят) тум хаяр.
Хĕрлĕ хĕвел, хĕрлĕ хĕвел айĕнче хĕрлĕ хĕр. Хăçан çав хĕрлĕ хĕрĕн çӳç пĕрчи пырса
пулĕ, тум хаяр çавăн чуне тин килсе пултăр çак (ят) тум хаяр.
Пихампарăн пăвăрлă лаши çилхи çине хăçан пырса пулĕ тум хаяр, çавăн чухне тин
килсе пултăр çак (ят) тум хаяр.
Çурхи шыв пек шавласа, еĕрхи шыв пек кĕрлесе тухса кайччăр çак (ят) çинчен усалтĕселсем. Ырă вут ама, вĕрсе кăлар, Ыр вут ама, вĕрсе, Ыр вут ама, вĕрсе кăлар».
Вара чашки çинчи вĕрнĕ-сурнă шыва: «Усал-тĕсел – тулалла, ырри ‒ шалалла», ‒ тесе
ĕçтерет.
Унтан вара чашăкпа тăрă шыв илет те, ăна пуç тăррине çавăрса тăрса, çак сăмахсене
тапратать: «Уйăх таврăнать ‒ таврăнтăр, кун таврăнать – таврăнтăр, çĕр таврăнать –
таврăнтăр; çавра çил пек çаврăнса тухса кайтăр çак (ят) çинчен усал-тĕселсем.
Тăрă шыв пек тăрăлса, ылтăн пек тасалса, кĕмĕл пек çуталса юлатăр çак çын. Пуху
епле пĕр çулпа пухăнса çĕр çулпа саланать, çавăн пек [496] саланса тухса кайччăр çак çын
çинчен».
Вара вĕттĕн сурать те: «Амин».
Ку шывне алăк сыппине тăкса, лаç сурса, тăрăс тапать.
Ача куçăхсан тĕтĕрекен кĕлĕ
Йе, пĕсмелле, Турă çырлах, тух, куç, тух.
Кăвак куç, чакăр куç, хăмăр куç, хура куç, ӳпне куç, пăсăк куç, сенкер куç, чалăш куç,
çаврăнса тухнă куç, тух, тух, тух, куç.
Тилмĕрсе пăхнă пулсан та, чалăртса пăхнă пулсан та, ăмсанса пăхнă пулсан та, тухса
кайтăр.
Çак шăтăлă кăмпа çине хăçан куç ӳкĕ, çавăн чухне тин килсе ӳктĕр çак (…) çине куç.
[497]
Ылтăн пек тасалса, кĕмĕл пек çуталса, таса шыв пек тасалтăр, тăрă шыв пек
тăрăлтăр.
Ырă вут амии, вĕрсе кăлар (3 хут).
Пуху епле пĕр çулпа пухăнса çĕр çулпа саланать, çавăн пек саланса тухса кайтăр çак
ача çинчен. [498]
Туй юрри
Записано в [1900] г. в д. Старо-Дуваново Буинского уезда Симбирской губернии
Пераскевой Никитиной.
Утăш йывăç пулат кăранташ,
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Çичĕ ютран пулат хурăнташ. [503]
Хĕр сăри юррисем
Записано в [1900] г. в с. Чурачики Буинского уезда Симбирской губернии
Семѐном Кирилловым
Хĕрĕхĕн турăмăр хĕр сăри,
Хĕрĕх чăхă пусрăмăр,
Хĕрĕх чăхă пыршинчен
Чĕн тилхепе турăмăр.
Чĕн тилхепе шарт! тăвать,
Хура лаша карт! тăвать.
Атте килне çитиччен,
Пирĕн чĕре карт! тăвать,
Атте килне çитсессĕн,
Пирĕн чĕре лăп пулать. [518]
Сенĕк тăрне вут хутăм,
Çулăм тухса çунмарĕ,
Эпĕр хĕр сăри тунине
Таври ялсем сисмерĕç. [519]
Записано в 1900 г. в с. Микушкино Бугурусланского уезда Самарской губернии
Афанасием Егоровым. С. 570-592
Туй
Такмак. Туй тунă чух арçын туйне юлан утпа тăваççĕ. Пĕр аллă-утмăл юнал ут
пуçтарăнаççĕ. Варрине кĕрӳ каччи утланса çӳрет. Ăна миçиххисем çактараççĕ, пӳрнеллĕ
перчетке параççĕ, вăл çĕлĕк тăхăнать те, пӳртре те, çинĕ чух та перчеткепе, çĕлĕкпе тăрать.
[Последние три предложения опубликованы: Ашмариным, Словарь, VIII: 250. Рукопись
позволяет уточнить год записи опубликованного текста]. Хĕр туйне тунă чух кӳмене пар
лаша кӳлеççĕ, унта хĕрсем нумайăн тиянаççĕ, варрине качча каякан хĕре тăратаççĕ, ăна
пĕкенчĕкпе витеççĕ, вăл вара пĕркенчĕк айĕнче йĕрет. Арçын туйĕпе хĕр туйĕ пĕрле
çӳремеççĕ, хаяр укçи пăрахнă чух та, хĕрне лартса кайнă чух анчах хутшă[570]наççĕ. Туй
пуçлăхçĕ: мăн кĕрӳ, кĕçĕн кĕрӳ пулат. Кĕçĕн кĕрӳ каччипе юнашар утланса çӳрет. Мăн кĕрӳ
хĕрринче утланса çӳрет, вăл пурне те ертсе çӳрет.
Кам та пулин хăй патне чĕнсен, мăн кĕрӳ пурне те: «Атьăр сăра ĕçме», ‒ тесе чĕнет.
Вĕсем хапхаран кĕнĕ чух нухайкасемпе (чĕн пушă) çапса хăвараççĕ. Пӳрте [здесь:
пӳрте = картишне] кĕрсен, кĕрре кил картинче çаврăнаççĕ те, карлăк патне пырса тăраççĕ.
Унта вĕсене кил хуçи хирĕç сăрапа тухать.
Мăн кĕрӳ вара такмакпа çаврăнса пырса калать çак сăмахсене: «Йе, саламалик,
ваттисем; ĕçетпĕр, çиятпăр, кулатпăр. Авалхи йăлапа çӳретпĕр, çĕнĕрен йăла кăлармастпăр.
Эсир уншăн ятламастри? Эсир пире кĕтсе тăратăр пусан [так!], тăватă кĕтеслĕ пӳрт
кĕтесĕнчен пĕр кĕтессе ларма сиртен ирĕк пулмĕ-ши? Утмăл улт урай хăминчен ултăшĕ
пирĕн ача[571]сене выляма сиртен ирĕк пулмĕ-ши? Утмăл у[л]т юпинчен ултăшĕ пирĕн
утсене кăкарма тимĕ-ши? Халĕ пĕрре çаврăнтăмăр, кайнă чух иккĕ çаврăнатпăр».
Вара вĕсем пӳрте кĕреççĕ. Пӳртре ĕçсессĕн-çисессĕн, пуç çапаççĕ те, тав туса каллех
тухса утланаççĕ. Вара мăн кĕрӳ ертсе иккĕ çаврăнаççĕ те, мăн кĕрӳ каллех малалла калать.
«Йе, саламалик, ваттисем; ĕçрĕмĕр, çирĕмĕр, вылярăмăр, култăмăр. Тав ĕçкĕреçикĕре. Эпир ĕçнĕ-çинĕ вырăнне Турри ирттерсе патăр-и! Çав пуян (я.к.) хĕр парат, çав
пуян туй кӳртет. Вун икĕ кăшăллă пичĕкинчен пĕр пуçĕнчен арăмĕ тытса тăрать, тепĕр
пуçĕнчен хăй тытса тăрать. Пĕр пуçĕнчен пыл юхать, тепĕр пуçĕнчен сим (хăвачĕ) юхать.
Атьăр пирĕнпе сăра ĕçме: кучĕпе шăван, сăмсипе сывлан. Кĕпи çукки кĕпине тăхăнăр, йĕм
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çукки йĕмне тăхăнăр, сарă çукки саррăне [572] çыхăр. Пирĕншĕн çакă хурана сарă çу тулса
лартăр, пирĕншĕн пуçланă пичĕкене пылпа сим тулса лартăр. Эпир пуснă вырăна Тивлет
пусса тухтăр-и. Эпир ларнă вырăна Хĕрт-сорт ларса çаврăнтăр. Эпир кĕнĕ пӳрт-çурт шурă
пӳрт пуса лартăр-и. Эпир кĕнĕ кил карти эпир тепре киличчен хула пулса çаврăнтăр. Пире
ырă сунакан аслă урама тухса пăхса юлăр! Пире хаяр сунакан шăтăк витĕр пăхса юлăр!»
Вара вĕсем килĕрен çӳресен-çӳресен, килле хĕр илме каяççĕ.
Унта çитсен, пурте вара юрлаççĕ çак сăмахсене каласа:
Çитмĕл çухрăм çеçен хир,
Шав сиккипе килтĕмĕр,
Çăмарта пек лашасене
Çичĕ хĕç пек турăмăр.
Утмăл çухрăм сĕм вăрман,
Шав уттипе утрăмăр,
Сар çăмарта пек утсене
Çичĕ хĕç пек турăмăр.
Хир-хир урлă каçрăмăр,
Хĕрлĕ кĕпе тăхăнма,
Вар-вар урлă каçрăмăр,
Вар пуççи сурпан сырăн[573]ма.
Ял-ял урлă килтĕмĕр,
Ятлă парне илмешкĕн.
Вара вăсем пӳрте кĕрсе пӳртре тата ĕççе-çияççĕ те, парне илмеллисем парнесем илсе,
хĕр илмеллисем хĕрне илсе, хытă кустарса, хĕр вăралнă пек таврăнаççĕ.
Пичĕке пуçланă чухнехи кĕлĕ
«Йе, пĕсмелле, Тур çырлах. Çӳлти Турă, сана асăнатпăр, витĕнетпĕр. Çĕнĕ тырăпа,
сана асăнса, пичĕке чӳклетпĕр. Йӳçсе тутлă калаçма пар. Шерпет ‒ сана, йӳççи ‒ пире.
Акнă тырра-пулла пĕр пĕрчĕ акса пин пĕрчĕ илме пар. Çичĕ тĕслĕ тырра-пулла
хăмăлне хăмăш пек, тăррине пăрçа пек пар. Ана çине аксан, анна çинче перекетне пар,
вырса сурат тусан, сурат перекетне пар, анкартине кӳртсен, капан перекетне пар. Тĕшлесе
пӳлмене хурсан, пӳлмере перекетне пар, çичĕ тĕслĕ тырра-пул[574]ла çичĕ кĕлет тытма
пар. Авăртсан, çăнăх-кĕрпе перекетне пар; виçĕ пайĕнчен пĕр пайне ĕçмешкĕн, çимешкĕн,
çынна памашкăн пар. Аминь, çырлах.
Виçĕ тĕслĕ выльăх-чĕрлĕхе виçĕ карта тытма пар; пĕр вĕçĕ шывра, тепĕр вĕç картара
пултăр. Ултă ураллă хурт пур, пĕр вĕç вĕллере, тепĕр вĕç чечкере пултăр. Аминь, çырлах.
Килĕшпе, ачапчапа сана асăнса витĕнетпĕр».
Турра сăх сăхса пуç çапаççĕ те, тата çĕнĕрен савăш курки пуçлаççĕ.
Савăш курки пуçланă чух пĕри пурне те тăрса çак сăмахсене каласа сăра ĕçтерет:
«Ар-ывăлсем! Хуçа калать: “Çĕнĕ тырăпа Турра асăнса пичĕке чӳклерĕм”, ‒ тет. Сире
тиври? Тивмери? Тивмен пусан, ун çинчен савăш курки пуçлас, тет. Эсир ăна кĕрешетри?
Кĕрешместри? Кĕрешетĕр пусан, ура çине тăрăр Турра кĕл тума. Хурăн сурăн кассисем!
Тĕрлĕ минтер [575] çинчисем! Эсир, арçынсем, ака патне кайсан, апата пынă чухне кĕпĕр
хура пусан та, йĕмĕр шурă пултăр. Ар-ывăлсем, ура çине тăрăр! Хурăн сурăн кассисем, ура
çине тăрăр Турра кĕл тума!»
Вара вăсем пурте сăх сăхса пуç çапаççĕ те, каллех тапратса калать: «Йе, пĕсмелле,
Тур çырлах. Çĕнĕ тырăпа пичĕке чӳклерĕмĕр. Ун çинчен сана асăнса, витĕнсе савăш курки
пуçлас тетпĕр».
Вара каллех сăх сăхса пуç çапаççĕ те: «Çӳлти Турă», ‒ тесе кĕл тăва пуçлаççĕ.
Кĕл туса пĕтерсен, Турра тав туса сăх сăхаççĕ те, пĕри тăрса сăмах калать: «Савăш
курки савса ĕçмелле, Турă та Патша курки. Çӳлте Турă ‒ çут çанталăк унăн, çĕрте Çĕр йыш
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– çĕр-шыв унăн, çĕрте Патша – хура халăх унăн. Ут туртайми салат, ар çĕклейми хăмла
янă, ача çĕклейми çăкăр; ăна та калама пĕлмесен, çичĕ те пилĕк ĕçмелле. Путене пулас та,
ыраш ани çинче çӳрес, калама пĕлменни карăш пулас та, хăмăш тĕпĕнчен çӳ[576]ремелле.
Кала пĕлекен савнă арăмĕпе юнашар выртмалла, кала пеĕлменни арăмĕнчен ури вĕçне
кайса пуçа хыççа выртмалла; урипе тапас – ури çитес çук».
Ĕçтерсе çаврăнать те, тата ыйтат: «Ар-ывăлсем! Хура сурăн кассисем! Тĕрлĕ минтер
çинчисем! Хуçа калать: “Çĕнĕ тырăпа пичĕке чӳклерĕмĕр, ‒ тет. – Ун çинчен ятлă курка
пуçласа ятăмăр”, ‒ тет. Сире тиври, тивмери? Тивнĕ пусан, ура çине тăрăр, тивмен пусан,
кунта килĕр».
Тата ура çине тăраççĕ те, Турра сăх сăхса, пĕтернĕ çинчен, пуç çапаççĕ. [Текст
опубликован с изменениями: Ашмарин, Словарь IX: 248-249. После фразы Çичĕ тĕслĕ
тырă-пулла пропущен отрывок – «хăмăлне хăмăш пек, тăррине пăрçа пек пар. Ана çине
аксан, анна çинче перекетне пар, вырса сурат тусан, сурат перекетне пар, анкартине
кӳртсен, капан перекетне пар. Тĕшлесе пӳлмене хурсан, пӳлмере перекетне пар, çичĕ
тĕслĕ тырра-пулла». Оригинал позволяет уточнить паспорт]. [577]
Чăваш туррисем
Пихампара чăвашсем асăнаççĕ, вĕсем ăна тискер кайăк выльăха тытасран асăнаççĕ.
Вăл турра пирĕн Георгий вырăнне асăннă.
Тата вĕсем Пирĕшти теççĕ, вăсем ăна пире сыхлакан харпăр-хăй ангелне калаççĕ. Çав
турă хăш чух кăшкăрать, тет. Пĕр-пĕр этем кайсан, вăл час таврăнмасан, ăна курăнмасăр
кăшкăрать, тет. Ăна вăсем кирлĕ чухне пит кăшкăрать, теççĕ.
Тата Эсрелĕ пур, теççĕ. Вăл, çыннăн вилĕм çитсен, пусма пырать, тет. [Два
предыдущих предложения опубликованы: Ашмарин, Словарь III: 33. Рукопись дает
возможность уточнить паспорт текста]. Пĕрре çапла виççĕн пĕр тăван чирлĕ выртнă, тет.
Вăсен ашшĕ тата хытăрах чирлĕ выртнă, тет. Хăйсем ватах пулман, тет, ашшĕ пит ватă
пулнă, тет. Ку старикĕн аслă ывăлĕ тĕлленнĕ пек выртнă, тет. Выртнă çĕрте вăл вăл курнă,
тет: тăваттăн пĕрпекскерсем вăрăм [585] çĕçĕсемпе пычĕç, тет. [Вторая часть предложения
опубликована: Ашмарин, Словарь X: 223. Оригинал позволяет уточнить паспорт].
Çĕççисене кăсийсене чикнĕ, тет. Пурте пĕрин патне пыраççĕ тет те, вăхăт çитмен тесе,
калле çаврăнса каяççĕ, тет. Теприн патне пыраççĕ тет те, каллех çаврăнса каяççĕ, тет.
Вара ватти патне пычĕç тет те: «Кунăн вăхăт çитнĕ», ‒ тесе пусрĕç, тет.
Çавăнтан кайран нумай та пурăнмарĕ, тет, тепĕр эрнерен кăсен ватă ашшĕ вилчĕ, тет.
[586]
Юмăç пăхни
Юмăçĕ юмăç пăхать. Вăл çăкăр татăкне йĕппе тăхăнтарать те, сулласа ларать. Чирлĕ
çын ун патĕнче пăхса ларать.
Вăл вара пăхсассăн-пăхсассăн чирлĕ çынна: «Çав Тӳре лекмен-и? [Эта часть
предложения опубликована: Ашмарин, Словарь XIV: 223. Дается в перефразированном
виде. Наименование божества дается со строчной буквы и в искажении: тӳрĕ. Оригинал
позволяет уточнить паспорт] ‒ тесе ыйтать. ‒ Çав Тӳре лекнĕ пусан, яр, кай, ‒ тет, ‒ яр. ‒
Каймасан, тата сулласа ларать. ‒ Тепĕр Тӳре лекмен-и? ‒ тет. ‒ Вăл Тӳре лекнĕ пусан, яр,
кай, ‒ тет. ‒ Яр, кайсан, çав Тӳре лекнĕ, ‒ тет. ‒ Мĕн ыйтать? ‒ тесе сулласа ларать. ‒
Çунатлă ыйтать‒и, пăт-юсман ыйтать-и? ‒ тет. ‒ Пăтă-юсманах юрат, юрат, ‒ тет. ‒ Тата
малалла каят пулĕ-ха вăл: вăкăр-тына ыйтмаст[588]-ши вăл?», ‒ тет.
Сулласан-сулласан, тупат вара мĕн пусмаллине. Вара вăл мĕн хушнă, çавна пусаççĕ.
Пуснă чухне урисене, пуçне çăват те, урайне ярат. Силленет-и, тесе кĕтсе тăрат.
Силленсен, пусса çияççĕ, силленмесен, ăна ярса, тепĕрне тытаççĕ. Вăл силленсен,
килĕшрĕ, тесе, пусса çияççĕ. Юмăççă хушсан, лашана та хĕрхенмеççĕ, пусаççĕ. Хăин çук
пусан, сутăн та пулин илсе пусаççĕ.
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Тухатмăш
Тухатмăш çĕрле çӳрет, тет. Вăл тĕрлĕ выльăх пуса – е кушак, е сысна – çӳрет, тет.
Унăн вăхăчĕ Благовещений каç, тет. Благовещенире çӳре пуçлать тет те, Тройаччен çӳрет,
тет. Вăсем путиши çине праволкапа çăварлăхласа утланаççĕ, тет. [Предложение
опубликовано: Ашмарин, Словарь X: 46. Оригинал позволяет уточнить паспорт]. Е
вăрманта çӳреççĕ, тет, е çăл пăсса, е кил-çурта, çынсене пăсса. Çĕр каçиччен çичĕ мазара
çитет, тет. [589]
Вупăр çинчен
Чăвашсем, хĕлле пусан, çĕрле нумай лараççĕ. Хĕрарăмсем кĕнчеле авăрласа лараççĕ;
арçынсем тĕрлĕ ĕç тăваççĕ: е çăпата, е çĕвĕ çĕлеççĕ. Çапла пĕр çуртра çĕрле ĕçлесе ларнă,
тет, пĕр карчăк анчах çывăрать, тет. Ларсан-ларсан, ку карчăк тапратрĕ, тет, мĕкĕрме.
Пурте шартах сикрĕç, тет. Нумай та мĕкĕрмерĕ, тет, вăранчĕ, тет.
‒ Ара, мĕн пулчĕ сана? ‒ тесе ыйтрĕç, тет, ларакансем.
‒ Пĕр мăнтăр, пысăк арăм пычĕ пек. Ман çия упаленсе выртрĕ пек, ‒ тесе каларĕ, тет,
арăм. ‒ Мана ялан пусать вăл, ‒ тесе каларĕ, тет.
Пĕри вара ларакансенчен:
‒ Шăтăк шăхăрчăр! ‒ тесе каларĕ, тет.
Апла каласан, Вупăр тухаймасть, тет. Çавăнпа пурте шыра пуçларĕç, тет. Шырасаншырасан, пĕри курах карĕ, тет: кăмакара, кушак пулнă тет те, кĕтесре ларать, [590] тет.
Кушака тытрĕçĕ тет те, çĕçĕ илсе:
‒ Пусатпăр, ‒ тесе, камне калама хушнă, тет.
Кушак каламасть, тет. Вара пусма тăрсан тин каланă, тет.
Кӳршĕ арăмĕ пулчĕ тет те:
‒ Ан пусăр! ‒ тесе йăлăна пуçларĕ, тет.
Вара вăл арăма шăрса яриччен хĕнерĕç, тет. Темĕн чухлĕ укçа илчĕç, тет. Çавăнтан
кайран тин пăрахрĕ, тет, кӳршĕ арăмĕ Вупăр пулса çӳреме. [Опубликовано: Ашмарин,
Словарь V: 271. В одном месте дополнено слово, а предложение Мана ялан пусать вăл, ‒
тесе каларĕ, тет» пропущено. Оригинал позволяет установить паспорт].
Уллах
Кĕркунне пула пуçласан, хĕрсем уллах ларма канашла пуçлаççĕ. Вĕсем малтан ăçта
лармаллине вырăн тупаççĕ: е мунча, е путвал. Кампала кам ларассине уйăраççĕ, вара пĕр
çичшерĕн-саккăршарăн канашласа вут хутма вут харĕлеççĕ. Юр ӳксессĕн, пуçтарăнса лара
пуçлаççĕ. Унта вĕсем çĕрĕ-çĕрĕпе [591] пĕр çывăрмасăр лараççĕ. Каччăсем, улах курма
тесе, хĕрсемпе алхасма пыраççĕ. Хĕрсем эрнере пĕрре çулă пăтă (уллах пăтти) пĕçерсе
çияççĕ. Ăна çиме харпăр-хăй тусне чĕнеççĕ. Хăш чух хур-кăвакал пусаççĕ, икерчĕ, çăмарта
куклисем пĕçереççĕ. Раштав иртсен крещениччен çĕрĕ яраççĕ. Ăна ак епле яраççĕ. Пĕр
витре çине шыв яраççĕ, унтан çĕрĕ яраççĕ. Кашни харпăр-хăй çĕррине яраççĕ. Пăлхатаççĕ
те, икшерĕн илсе, чуп тутараççĕ. Тата юрланă вăхăтра кăлараççĕ. Мĕнле сăвă юрланă
вăхăтра çĕрĕ тухат, çавăнтан çынни вара ăраскаллă пулать. [Последние 7 предложений
опубликованы: Ашмарин, Словарь XIII: 64. В рукописи тухат, в публикации – тухать.
Оригинал позволяет уточнить паспорт]. Тата хапха урлă пиçихи ывăтаççĕ. Камăн яртах
чăсăлса выртать, çавă вилет, теççĕ. Пушмак ывăтаççĕ: пушмакăн сăмси ăçталла выртать,
çавăнталла качча каймалла, теççĕ; каччă пусан, çавăнталларен хĕр илмелле, теççĕ. [592]
Усал вăрăннă йĕркепе кĕл тумалли кĕлĕсем [Это предложение опубликовано:
Ашмарин, Словарь V: 318. Оригинал позволяет установить паспорт]
Турра, Турă амăшне, Пӳлĕхçе, Пӳлĕхçĕ амăшне, Турă умĕнче çӳрекен ырра.
«Турă, Турă амăшĕ, Пӳлĕхçĕ, Пӳлĕхçĕ амăшĕ, Турă умĕнче çӳрекен ырă: ырлăх пар,
сывлăх пар, усал-тĕселе пиртен сир, ытла чĕлхерен, вут-кăвартан, вăрă-хурахран сыхла,
ырлăх пар, сывлăх пар, каç выртма канлĕх пар, ир тăма çăмăллăх пар, хуш курса хапăл ил,
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амин, çырлах».
Ыттисенче те çаксенех каламалла, хушма та юрат. [604]
Хĕр сăри такмакĕ
Записано в [1900] г. в д. Альшихово Буинского уезда Симбирской губернии
Хура алса тулĕсем
Хур çуначĕ пулинччĕ,
Ай-хай хавас хĕр сăри
Çуллен-çулне пулинччĕ.
Халь те çуллен-çулленех,
Çулне иккĕ пулинччĕ.
Çиттĕр-халĕ çăварни,
Вăчăк [2 пуда] салат пухăпăр,
Алтăрпала ĕçĕпĕр…
Тирмĕç терĕç калемтĕр [= каламтăр?],
Тиртĕмĕр те çакрăмăр,
Тумĕç, терĕç, хĕр сăри, [655]
Турăмăр та тапрăмăр,
Тавра ялсем курмарĕç,
Хамăр ялсем сисмерĕç…
Начар ĕне пăрушне
Уçăм çине кам ярать.
Тыр вырайман хĕрсене
Хĕр сăрине кам ярать.
Сĕлтĕр хыçне сĕлĕ акрăм,
Сĕлли пулман пулсассăн,
Сĕл вăрлăхсăр юлаттăм.
Атте салат паман пулсан,
Хĕр сăрисĕр юлаттăм. [656]
Раштав уйăх тулнă чух
Пăрланат-тăр вак хĕрри.
Эпир сиксе ташланă чух
Авăнат-тăр урата,
Силленет-тĕр маччасем,
Астăвăр-ха, ачасем. [657]
Записано в 1900 г. в с. Старые Алгаши Буинского уезда Симбирской губернии.
С. 706-715
Ача çуралсан
Пуçламан чăкăт илеççĕ, пуçламан çăкăр, сăра ăсаççĕ, кĕл тăваççĕ Турра: «Турă, ху
çуратнă чунна лайăх ырлăх-сывлăх пар пурăнма».
Алăк уçса пуç çапаççĕ Турра.
Юпа туни
Хулăн йывăçран çын кĕлетки тăваççĕ, сăмси-çăварне, урапа çине вырттараççĕ, кашма
сараç, пуç айне минтер хураççĕ, çине чаршав витеççĕ. [706]
Ăна пӳрте пушăтпала кĕртеççĕ, ун çине çурта çутаççĕ, вилнĕ çынни ячĕпе асăнаççĕ:
«Çуртна-йĕрне пехиллесе хăвар, выльăхна-чĕрлĕхне пиле, хурăнташ-ăруна пиле, ратнӳсене
те пурне те пилле».
Асăнма пынисем пурте çурта çутаççĕ çавăн çине, ăна асăнма пăру пусаççĕ, тиха
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пусаççĕ, çавăн ашĕпе асăнаççĕ, хываççĕ (татса пăрахаççĕ), çимеççĕ. Тиха пусма вăй
çитмесен, виçĕ пус кĕмĕл е виçĕ çĕр тенкĕ параççĕ.
«Лере лаша ил», ‒ тесе параççĕ.
Асăнаççĕ, ташлаççĕ, юрлаççĕ.
«Ачуна-пăчуна ан хăрат, ратнӳсене, хурăнташсене ан хăрат, эпир сана час-часах
асăнатпăр. Йыт сассупа ан çӳре, мĕлке пулса ан хăрат, кăмака çинче йынăшса ан вырт», ‒
теççĕ.
Асăнса пĕтерсен, кĕлеткине пушăтпала çĕклесе тухаççĕ, алăкран тухнă чух виçĕ хут
силлеççĕ: «Ан хăра, ӳкермĕпĕр, ачуна-пăчуна пехиллесе хăвар», ‒ теççĕ.
Пăлтăр алăкĕнчен тухнă чух та çаплах. Илсе тухсан, урапа çине кашма-минтер
сараççĕ, урапа çине вырттарса каяç чаршав витсе.
Хапхаран тухнă чухне: «Çут тĕнче [707] курса кай», ‒ тесе, [чаршавне] уçса
кăтартаççĕ.
Уллă-хыçлă лаша кӳлеççĕ. Малти лашине ывăлĕ утланать, ашшĕ вилсен. Лараççĕ те,
туй пекех юрласа каяççĕ. Масар çине çитсессĕн, ташлаççĕ, юрлаççĕ купăспала.
Юпана лартаççĕ вилнĕ çын тăпри çине пуç вĕçне. Юпа тĕпне укçа яраççĕ тăванĕсем,
пĕр пус параканĕ çĕр тенкĕ паратăп, тет и т.д. Юпа тăррине çӳле укçа çапаççĕ: «Пехилле»,
‒ теççĕ.
Вут чĕртеççĕ пуç вĕçне, пăру ашне, тиха ашне таткаласа пăрахаççĕ: «Акă сана аш, çи,
пашалу çи», ‒ теççĕ.
Юпа çумне [юпа çумне, а не çине, çине – укçа] çурта çутса çипăçтараççĕ, йĕри-тавра
виççĕ çаврăнаççĕ.
«Пехиллесе юл, йывăр тăпру çăмăл пултăр», ‒ тесе тăпрана çӳлелле сăтăраççĕ.
Япала, улăм илсе таврăнмаççĕ, çап-çара урапапа килеççĕ. Лараççĕ, кустарса пыраç,
ларса ан пытăр, тесе. Çаврăнса пăхмаççĕ. Киле килсен, пурте, лаша кӳлнĕ çынсем, хăн (в
доме умершего) патне кĕреççĕ, тултах алă çăваççĕ. Кĕрсен, хăма сыпăкĕнчен иртиччен,
курка сăра параççĕ. [Предложение опубликовано: Ашмарин, Словарь XVI: 326. В
публикации дается объяснение к предложению: «(вернувшимся с кладбища)». Оригинал
позволяет уточнить паспорт]. Унтан яшка çиеççĕ, пуçламан çăкăр хураççĕ, ун çине ‒
пуçламан чăкăт, ун [708] çине çурта çутаççĕ.
«Пехиллесе кай!» ‒ теççĕ.
Çĕр каçиччен çурта çунтарса лараççĕ, ăна вăрăм çурта, теççĕ. Сурпантан ăвăспа сĕрсе
çурта тăваççĕ. Çутăлнă чухне пĕчĕкçеççĕ чаплашкапалан арçын вилсен арçын, хĕрарăм
вилсен хĕрарăм – кăна «аçа курки», теççĕ. Унта кашни пĕр-икшер пус укçа параççĕ. Унпа
ирхине çутăлнă чух эрех илсе ĕçеççĕ. Çутăлсан, хĕвел тухиччен, ăрама пукан кăлараççĕ,
пӳрте пĕр çын та юлмасть, пурте тухаççĕ, сăра, вăрăм çурта, çăкăр, чăкăт илсе тухаççĕ.
Пукан çумне урăх çурта çутаççĕ, çимĕçине пăрахаççĕ.
Аçа куркана, чаплашкана: «Ме сана!» ‒ тесе çапса çĕмĕреççĕ.
Улăма вут тивертсе яраççĕ те, юрласа пуканпа вут тавра виç хут çаврăнаççĕ,
«Пехиллесе кай!» ‒ теççĕ.
Хăй патне кĕмеççĕ, урăх киле ратни патне кайса кĕреççĕ.
«Пукан кăларса вут çуттипе саламне ăсатрăмăр», ‒ теççĕ.
Ĕлĕк [709] малтан вилнисемпе пĕрле асăнса хываççĕ.
«Асаттесем, асаннесем, ертсе кайăр, ан хăратăр. Йывăр хуйхă куртăмăр!» ‒ тесе
такапа чӳк тăваççĕ.
«Эй, Турă, каçар, ӳкĕнтĕмĕр пулĕ, йывăр хуйхăпала тем ытла сăмах калаçрăмăр пулĕ.
Турă, каçар, çырлах, амин». [Это предложение опубликовано с сокращениями: Ашмарин,
Словарь IV: 346. В предложении Асаттесем, асаннесем, ертсе кайăр, ан хăратăр в слове
ертсе пропущена буква т, что искажает смысл всего предложения: в оригинале просят
ранее умерших вести новоумершего, заботиться о нем, а по Словарю выходит, что ранее
умершим старикам велят пристать, присоединиться к новоумершему. Оригинал позволяет
установить паспорт].
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[Саламалик]
Хĕр илме кайнă чухне мăн кĕрӳ тăваççĕ. Пырса кĕрсен, мăн кĕрӳ пĕр витре сăра
тытать, курка тытать, хирĕç куркапа тухаççĕ.
«И саламалик, тавăсйе, ĕçетре, çиетре, вылятра, кулатра, пире кĕтетре, кĕтместре,
хăтасем?! Асăнăпăрин çичĕ кун, тухăпăр-и виçĕ кун, утсем ырхан пулчĕç, çулсем хура
пулчĕç, çитеймерĕмĕр вăхăта, айăп тумăсăрăнччĕ, хăтасем! [710] утмăл çухрăм вăрман урлă
каçрăмăр, çитмĕл çухрăм çеçен хир урлă каçрăмăр, утмăл çухрăм вăрман витĕр тухнă чухне
тĕл пултăмăр пăлан. Пăлан мăйраки иккĕ, иккĕ мар, вун иккĕ, мăйракипе чĕрет – йĕр тăват,
чĕрнипе сăтăрат – çул хыват, сăмсипе сывлат – тасатат. Эпир килтĕмĕр çавăн йĕрĕпеле çак
хăта патне хĕр илме! Утмăл çухрăм вăрман урлă каçнă чух, çав пăлан йĕрĕпе-çулĕпе пынă
чух тĕл пултăмăр урхамах. Пуçне тăсма ал çитмест, утланма ура çитмест, тытрăмăр та
утлантăмăр, пуçĕ пĕлте тивмесен, ури çĕре тивмест, çил пек çиçкĕнет, шыв пек ыткăнат,
эпир килтĕмĕр çак хăта патне хĕр илме! Çитмĕл çухрăм çеçен хир урлă каçнă чухне [711]
тĕл пултăмăр улма йывăç, çулçи çупса тăрат, улми ташласа тăрат, çавăн кĕввипе, çавăн
ташшипе юрласа-ташласа эпир килтĕмĕр çак хăта патне хĕр илме! Çирĕм çухрăм
çырмаран виçĕ хăмаран кĕпер туса каçрăмăр. Çак хăтасенĕн ялĕ хула пек, кассии – сала
пек, çурчĕ – кантур пек. Çак хăтанăн хапхи юпи кĕмĕл, тăпси ылтăн, хуппи кленче, хĕвелпе
йăлтăртатать, вăйлă çилпе янрат. Никам та тытайман, уйçайман уна, эпир тытрăмăр,
уçрăмăр, кĕтĕмĕр! Çак хăтанăн карташĕ урлăш утмăл хăлач, тăршĕ тăхăр вун хăлач, утмăл
хăлаçра утмăл юпа, утмăл юпара утмăл ункă, утмăл ункăран пĕр ункине пире ирĕк пулмĕши, тесе калатăп ут кăкарса сывлатма. Эпĕ ыйтмастăп, сирĕн кĕрĕвĕр пулать, пирĕн
шăллăмăр пулать, çав ача! [712] Çав хăтанăн пӳрчĕ тултан пăхап – сакăр кĕтеслĕ, ăшне
кĕрсен – тăватă кĕтеслĕ. Тăватă кĕтессинчен пĕр кĕтесси çак туй халăхне выляса кулма
ирĕк пулмĕ-ши? ‒ тесе калатăп, эпĕ ыйтмастăп… (и т.д.). Çак хăтанăн пӳрчĕ урайĕнче
тăхăр вунă тăхăр хыр хăми пур, тăхăр вунă тăхăр хыр хăминчен пĕр хăмине çак туй
халăхне выляса кулма ирĕк пулмĕ-ши? ‒ тет. Эпĕ ыйтмастăп… (и т.д.). Çак хуçанăн вун икĕ
çулхи вăкăр пулнă, вун икĕ çулта вин иккĕ килне кĕмен вăл, пуç паман. Çак туй халăх ятне
тытнă, пуснă, пиçнĕ, хуçнă, ларас та çиес! Çак хăтанăн 7 çулхи таки пулнă, [713] çичĕ çулта
çиччĕ килне кĕмен, пуç паман. Кăçалхи çул кĕнĕ, тытнă, пуснă… (и т.д.). Çак хăтанăн виçĕ
çулхи кăркки пулнă,вăл виç çулта виççĕ анман, шулап çинче çӳренĕ, кăçалхи çул аннă,
тытнă, пуснă… (и т.д.). Çак хăтанăн мунчи пур, мунчи кĕленче, чулĕ мерчен, милĕкĕ
пурçăн, çыххи ука, лапки кĕмĕл, вăлашки ылтăн, ăшши шерпет. Мунча умĕнче сĕт кӳлĕ,
тухас та çăвăнас. Мунчаран тухнă çĕре улма чăпар ешĕл тăрантас кӳлсе хунă, ларас та
тавăрăнас. Çак хăтанăн ултă ураллă сĕтелли пур, ултă ураллă сĕтел çинче ултă ураллă
сăмавар пур, вун икĕ пуçлă çĕлен пек чашласа вĕресе ларать. Вун икĕ пар чашкă ешĕл
пантус çинче шалтăртатса ларать, пырас та ĕçес. Çак хăтанăн хĕрĕх кăшăллă пичке пур
иккен, ун пăкки иккĕ, Пĕр пăккинчен пыл юхать, тепĕри [714] пăккинчен сим юхать, пырас
та ĕçес. Çакă хăтанăн ултă луткапала кăмака çинче вун икĕ çĕлен пек чашкăрса йӳçет пыл.
Вăл пыла ĕçсессĕн пирĕн туй халăхĕ ултă ураллă хурт пек упаленеççĕ çĕрте!
(P.S. Конец такмака рассказчик не мог точно воспроизводить).
Атьăр туя. Ача пурри ача, çукки – тукмак, сарă пурри сар, сарă çукки шăпăр
çакмалла. Хӳре пурри хӳре, хӳре çукки – кучан, хушпу пурри хушпу тăхăнăр, хушпи çукки
‒ кушеле хуппи. Пурĕ – пур çын, çукĕ – çурхах, атьăр пурте туя. Сăмсапа сывлан, кучĕпе
шăван ‒ атьăр туя. Çамрăксем ‒ туй курма, ваттисем – туя. Йĕмĕре тăхăнăр та ‒ пырăр,
кĕпе лерен калаçнă. [715]
Том 25: Ашмарин Н.И. Этнография. Фольклор. 1883-1900 гг. – 679 с.
Гаданья на святки
Записано в 1900 г. в с. Неверкино Кузнецкого уезда Саратовской губернии
Тихоном Григорьевым
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1. Пĕрле ачасем, хĕрсем пуçтарăнса сурăх картине кайса сурăхсенĕн мăйĕсене япала
çыхса яраççĕ те, ирхине кайса пăхаççĕ. Шурă сурăх пулсан, шурă арăм илет, теççĕ, хура
сурăх пулсан, хура арăм илет, теççĕ.
2. Ачасем пуçтарăнса чăхă кашти айне кайса итлеççĕ, чăхăсем шавласа ларсан, тырă
пулмаст, теççĕ, тĕк ларсан, тырă пулать, теççĕ.
Чӳклеме кĕлли
Записано в [1900] г. в с. Верхние Тимерсяны Симбирского уезда и губернии.
Эй, Турă, çĕнĕ тыррăмпа, çунатлă кайăкăмпа (хурпа) сана тав туса пуç çапатăп. Çичĕ
тĕслĕ тыррăм-пуллăма перекетне, ушлăхне пар, уй аксан уй перекетне пар: тĕпне хăмăш
пек, тăррине чакан пек, çăмарта пек питлĕхне, тăвар пек тутлăхне. [92] Анкартине кӳртсен,
анкарти перекетне пар, çапнă кăшăлăн, авăртнă çăнăхăн, илнĕ таварăн перекетне, ушлăхне
пар. Виçĕ пайĕнчен пĕр пайне ĕçсе-çиме пар, икĕ пайне кая (пуçтарса) хума пар. Илнĕ çĕре
ан иксĕлтĕр, панă çĕре ан палăртăр. Выльăхма-чĕрлĕхме сывлăхне пар. Кĕсре хыççăн хăнă
(тиха) ертме, ĕне хыççăн пăру ерме, сурăх хыççăн путек ертмешкĕн пар. Пĕр вĕçĕ картара,
тепĕр вĕçĕ шывра пултăр. (Шăварма кайнă чух). Урай тулли путек, сакă тулли ача-пăча пар.
Хăймаласа мул пултăр. Алăк патне кĕрӳ, тĕпеле кин пар. Çурт çумне çурт, [93] мул çумне
мул хушмалла пултăр. Çырлах, амин…
Учук кĕлли
Хура халăхпа, хĕрĕ-арăмĕпе, ачи-пăчипе, çак хура вăкрпа асăнатăп, тав тăватăп сана,
Учук тури. Çак уя акнă тыррăмăра-пуллăмăра перекетне, ушлăхне пар, чипер алла илсе
анкартине кӳртме пар. Анкартне кӳртсен, анкарти перекетне пар, çапнă кăшăлăн, авăртнă
çăнăхăн, илнĕ таварăн [94] перекетне, ушлăхне пар. Выçса килекене тăрантарса яма пар,
шăнса килекене ăшăтса яма пар. Ыйтакана парса ямашкăн пар, Турă. Аминь.
Кĕрӳ хĕр ашшĕ патне хĕр илме пырсан каламалли сăмах (ăна туй пуçсем ыйтаççĕ)
‒ Пирĕн хăтанăн хĕрĕх хăлаç картиш пур, хĕрĕх хăлаç картишинче хĕрĕх юпа, хĕрĕх
юпара хĕрĕх ункă. «Хĕрĕх ункăран пĕр ункине пире лаша кăкрма памĕ-ши?» ‒ тет, пирĕн
кĕрӳ.
‒ Пиртен тавах, ‒ тет, хăти.
‒ Пирĕн хăтанăн сакăр кĕтеслĕ пӳрчĕ пур, пӳр[95]тĕнче 90 урай хăми. «Тăхăр вунă
урай хăминчен пĕр хăмине тăрса канма памĕ-ши?» ‒ тет, пирĕн кĕрӳ.
‒ Пиртен пилĕ.
‒ «Сакăр вунă сакки пур, ‒ тет. – Сакăр вунă саккинчен пĕр саккине ларса канма
памĕ-ши?» ‒ тет, пирĕн кĕрӳ.
‒ Пиртен пил, ‒ тет, хунĕ.
Затем все входят в дом. [96]
Хĕр сăри юрри
Записано в [1900] г. в д. Алшиховой Буинского уезда Симбирской губернии
Начар ĕне пăрушне
Уçăм çине кам ярат,
Тырă вырайман хĕрсене
Хĕр сăрине кам ярать.
Тăрăс-тăрăс тапар-и,
Уратине хуçар-и?
Уратине хуçсассăн,
Ăвăспала саплăпăр,
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Хĕрне исе тухăпăр,
Пике туса кĕрĕпĕр,
Пике туса кĕмесен,
Инке туса кĕрĕпĕр. [212]
Сĕлтĕр хыçне сĕл акрăм,
Сĕлли пулман пулсассăн,
Сĕл вăрлăхсăр юлаттăм,
Атте салат паман пулсан,
Хĕр сăрирен юлаттăм…
Алăк умĕнчи туй хуран
Янăраçке уйара,
Вун икĕ хĕр, пĕр купăс
Янăраçке пĕр сасă. [213]
Пуçлă-вĕçлĕ анана
Вырма лайăх тийеççĕ,
Ик ял хĕрĕ пĕр çĕрте
Выляма лайăх тийеççĕ. [215]
Ыраш кĕлти çыххине
Аслă урмран тупрăмăр,
Вăййа кĕмен ачасе
Хĕр хуралне тытрăмăр…
Урам вари вашмăк çул,
Ан ӳк, ачам, чипер ут,
Аçу-анӳ килте çук каç
Çывăрма хама чĕн. [217]
Пӳрт çине йывăрлăх ярсассăн,
Пӳрте йывăр килмĕ-ши?
Арка çичан пĕрсессĕн,
Пӳне йывăр килмĕ-ши?
Хĕр чӳне шух çӳресен,
Кайсан, йывăр килмĕ-ши? [218]
Хĕр сăри юррисем
Записано в [1899-1900] гг. в с. Верхне-Буяново Буинского уезда
Симбирской губернии
Эсĕ те пике хĕрĕ мар,
Эпĕ те улпут ывăлĕ мар,
Чуп тусан та çылăх мар.
Симĕс шăрçа сирпĕтрĕм,
Сентĕрене тивертрĕм,
Атя икĕн чуп тăвар,
Уйăрăлмасса тус тăвар. [324]
Записано в 1883 г. в с. Батырево Буинского уезда Симбирской губернии
воспитанником Симбирской центральной чувашской школы Василием Алексеевым.
С. 560-567
Вăйăра калакан сăвăсем
Çĕрте çĕлен чашкăрать,
Шывра шапа кăшкăрать,
Леш айккĕнче хĕр кăшкăрать,
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Тутăр парам тиейет,
Тутăр пĕр çĕр выртсассăн,
Хам та пырам, тиейет. [560]
Пиçнĕ-пиçмен çырлашăн
Чĕрес çакса ан тухăр,
Ӳснĕ-ӳсмен хĕрсемшĕн
Лаша кӳлсе ан тухăр. [561]
Пукрав ăшши
Пукрав куне чăашсем хĕл сивви пуçланакан кун тесе хисеплеççĕ. Çавăнпа вăл
кунхине вара сивĕрен хăраса пӳрте ăшă хатĕрлесе хураççĕ.
Сивĕ кĕрес шăтăксене саплама малтан хатĕрленĕ мăка Турă умне хурса кĕл тăваççĕ:
«Эй, Турă! Паянтан вара хĕл сивви хĕсепе каять, ун чухне те ăшăра [565] пурăнма пар
пире, çак пур ăшша та тытса тăтăр», ‒ теççĕ.
Вара унтан пĕри пырат те: «Ку мăк мĕн тытса тăма хушатăн?» ‒ тет.
Лешĕ калать: «Ăшă тытса тăма хушатăп», ‒ тет.
Çавна пирĕн çвитетлĕпе туни, теççĕ.
Выльăх çитерме хупни
Ялта чăвашсем выльăх çитерме хупнă чухне ахаль тӳрех хупмаççĕ.
Хупас выльăхне хытă çисе мăнтăрлантăр тесе, кӳршĕрен çавăн пек пыра хыт çиекен
çынна суйласа илеççĕ те, пĕри мăнтăрринчен ыйтать:
‒ Кăна мĕшĕн хупатăн? ‒ тет.
‒ Хам пек хытă çисе мăнтăрланма хупатăп, ‒ тет. ‒ Вара мăнтăрри пăявран тытать те,
хăй [566] тавра виçĕ хут: ‒ Кĕпçе пек хăпарса кай, нуммай кĕтĕр, сахал тухтăр, пурте
тулăхлă пултăр, ‒ тесе кĕл туса витене кӳртсе ярать. [567]
Записано в 1900 г. в с. Бюрганы Буинского уезда Симбирской губернии
Димитрием Петровым. С. 606-617
Уяв юрри
Çумăр çăват тĕтрене, тĕтрене,
Шыв пухăнат пĕвене, пĕвене.
Хăят çите пуçласан, пуçласан,
Хĕр пухăнат урама, урама.
Хăят çитсе иртсессĕн, иртсессĕн,
Хĕр саланат урамран, урамран. [606]
Мăн кĕрнӳкер такмакĕ
Йе, саламалик, тав сие, ĕçетре, çиетре, вылятра, кулатра, эсир пире кĕтетре, эсир
пире кĕтсессĕн, эпир сире йыхравçă. (Ячĕ) пуян ывăл авлантарат, (ячĕ) пуян хĕр парат,
çавăн патне сăра ĕçме чĕнме килтĕмĕр, ыран та мар, халь те пулин халех. Хайт тесен, хатĕр
пулĕ, айт тесен, алтăр пулĕ, алтăрийĕн тĕпĕ ылтăн, аври кĕмĕл, сăри шерпет, пылĕ хăла,
эпир сире çав пыла ĕçме йыхравçă. Çав пуянăн çитмĕл те çичĕ кăшăллă пичĕке, утланса
ларса ура çитмест, пӳ ярса пӳ çитмест, пĕр пăккинчен сим юхат, тепĕр пăккинчен пыл юхат,
çавна ĕçме чĕнме ячĕ пире хуçа. Вăл пуянăн тата çитмĕл те çичĕ çулхи вăкăри пур, пĕр
мăйраки пĕлĕт ча[612]ват, тепĕр мăйраки çĕр чават, пĕр ури туни пĕр хуран, çавна çиме
чĕнме килтĕмĕр. Çав пуянăн мунча пур, мунчи кĕленче, ăшши шерпет, милки пурçăн,
çыххи ука, чулĕ мерчен, пымалла та кĕмелле, çавăнта мунча кĕме чĕнме килтĕмĕр. Хуçа
пуян, санăн çитмĕл те çичĕ юпа, çитмĕл те çичĕ юпа çумĕнче çитмĕл те çичĕ йĕс ункă пур,
çав çитмĕл те çичĕ ункăран пĕрне кĕрӳ лашине кăкарма парччĕ. Хуçа пуян, санăн сакăр
вунă саку пур, сакăр вунă сакă çинчен пĕрне пире кĕрӳ валли памăн-ши? Пурăр та çав пуян

93

патне сăра ĕçме пырăр: пурри урхамах, çукки юпах тыха ут[613]ланăр, ытах вăл та
пулмасан, мелке утланса пырăр, апла та эпир юп куратпăр. Ури утан, сăмси сывлан, кучĕ
шăван, пуян патне пырăр: пурри пурçăн тăхăнăр, çукки çурхах çакăр, ытах çурхах
пулмасан, йĕм тăхăн та çарăк çак, кĕпи лерен пулĕ, ыран та мар, паян та мар, халех тесен
халех пырăр. [614]
Салтак юрри
Хире тухрăм эп çывăрма,
Пуçма хутăм эп тумхаха.
Алла чиксе кумĕр илтĕм,
Çамрăк пуçма инкеке.
Приюмăн крильцисем, тăвăр икĕ алăкĕсем,
Приюмăн ăшĕнче чун илекен пур иккен,
Приюмăн алăкĕсем кĕленче иккен,
Хĕвел пăхсан, çуталат,
Çуталманни вутпа çунтăр,
Çамрăк пуçăм манăн çухалат.
Кăçал каснă пĕрмесем
Шурă Атăлта сул пулат.
Çухалнă пуç çухалат, [616]
Ман ылханăм çав пултăр.
Тăваттăлла явнă çӳç кутлăх,
Мĕшĕн часах татăлат-ши,
Сӳсĕ начартан-и-мĕн?
Çук, сӳсĕ те начартан мар,
Лаша çинчен пĕртех хывăнманран.
Мĕшĕн та матурах салтака кайнă ачасем
Тӳсĕмсĕр те халь пулаççĕ,
Хуйхăран-ши вăл вара?
Çук, хуйхăран мар, мĕн те мар,
Кунĕн-çĕрĕн çĕмĕрĕлсе çӳренĕрен. [617]
Записано в 1900 г. в д. Старо-Дуваново Буинского уезда Симбирской губернии сыном
Василия Фѐдорова Иваном Васильевым. Передано учителю чувашской школы
К.С. Сергееву. С. 670-675
[Хĕр сăри юрри]
Кĕркуннехи пăрăва
Уçăм (калча) çине ямаççĕ,
Тырă вырайман хĕрсене
Хĕр сăрине ямаççĕ. [670]
Хĕрсе тырă выртăмăр,
Хĕр сăрине карăмăр…
Саламалик
‒ Саламалик, тавсйе, ĕçетре, çиетре, вылятра, кулатра, эсир пире кĕтетре (трижды)?
Асăнăпăрин çичĕ кун, тухăпăрин виçĕ кун, çулсем хура, ут[671]сем ырхан, çитеймерĕмĕр
вăхăта, айăп тумăсăрăнччĕ, хăтасем.
‒ Айăп çук.
‒ Çак хăта патне килнĕ чух, çитмĕл çухрăм çеçен хир урлă каçнă чухне тĕл пултăмăр
сĕт кӳлли, çав сĕт кӳллин варринче ылтăн юпа пур, вăл ылтăн юпа тăрринче ылтăн
кăвакал, пуçĕ кĕмĕл, çуначĕ ылтăн, пуçĕпе ухат, çуначĕпе çăвăнат. Çав кăвакал пек савăнса
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та асăнса килтĕмĕр сире халĕ. Çак хăта патне килнĕ чух, утмăл çухрăм сĕм вăрман виттĕр
тухнă чухне тĕл пултăмăр пĕр пăлан, вăл пăланăн пуçĕ пăхăр, хăлхисем тăхлан, куçĕсем
вут пек йăлтăртатса тăраççĕ, мăйракисем ылтăн, урисем тимĕр, чĕрнисем кĕмĕл,
мăйракипе чават – йĕр тăват, чĕрнипе чават – çул тăват. Çавăн çулĕпе, йĕрĕпе çак хăта
патне килтĕмĕр. Хапхăрăн юпи ылтăн, çийĕ кĕмĕл, хапхăр хăми кĕленче, уçмарăм,
хупмарăм, çаклатмарăм, виçĕ сăмах каласшăн хуçа кăмăлне хăвармарăм. Сирĕн карташĕр
урлăшĕ ут[672]мăл хăлаç, тăрăшшĕ тăхăр вунă хăлаç, вăл карташ варинче сакăр вунă ылтăн
юпа пур, кашни ылтăн юпинче сакăр вунă кĕмĕл шăлтăрма, чупса пыран ут-выльăха
кантарма пĕр шăлтăрмине памăр-ши пире? Эпĕ ыйтмастăп, кĕрӳ ыйтат, эпир мар, вĕçсе
пыракан вĕçен кайăк та ларса канат уртăш йывăç турачĕ çине. Çулсем хура пулчĕç, утсем
ырхан пулчĕç, çитеймерĕмĕр вăхăта, айăп тумăсăрăнччĕ, хăтасем. Сирĕн карташĕнче мунча
пур, тултан сакăр кĕтеслĕ, шалтан тăватă кĕтеслĕ, лапки кĕленче, чулĕ мерчен, милĕкĕ
пурçăн, ăшши шерпет, алăкĕ кĕленче, халиччен хутман, кĕтмен, кĕмен, пирĕншĕн хутса
кĕтсе тăнă, атьăр, туй халăхĕ, пурте мунча кĕме. Эпĕ ыйтмастăп, кĕрӳ ыйтат. Сирĕн
карташĕнче мăклă вите пур, унăн ăшĕнче пĕр вăкăр пур, уна çитернĕ ултă çул, ултă çул
мар, вун икĕ çул, вун икĕ çулччен ăна пусма çӳренĕ, тыттарман, пустарман, халĕ [673] туй
хавалĕпе тытнă-пуснă, пĕçернĕ-хуçнă, сĕтел çине хунă, çурхахĕпе витнĕ. Çак хуçанăн таки
пур, уна çитернĕ çул çурă, çул çурă мар, виçĕ çул, виçĕ çул мар, ултă çул. Çак хуçанăн аслăк
тăрринче пĕр кăркки пур, унăн-кунăн кускаласа çӳрет, уна икĕ çулччен тытайман,
пусайман; халĕ туй халăхĕшĕн тытнă-пуснă, сĕтел çине лартнă, çуначĕпе витнĕ. Хуçанăн
сылтăм енче çĕнĕ пӳрчĕ пур, тултан сакăр кĕтеслĕ, шалтан тăватă кĕтеслĕ, çине шатрун
виттернĕ, ăшне калтир турттарнă. Çав çĕнĕ пӳрчийĕн сакăр вунă сакăр сакки пур, пĕр
саккине пире выляса-кулса ирттерме памĕ-ши? Эпĕ ыйтмастăп, кĕрӳ ыйтат. Çак хăтанăн
пӳртĕнче çитмĕл çичĕ хăми пур, çав çитмĕл çичĕ хăмаран пире пĕр хăмине выляса-кулса
ирттерме памĕ-ши? Эпĕ ыйтмастăп, кĕрӳ ыйтат. Çав çитмĕл çичĕ хăма айĕнче тĕп сакай
пур, çав тĕп сакайĕнче хĕрĕх кăшăл[674]лă пичĕки пур, пĕр пăккинчен юхат тутлă пыл,
тепĕринчен – сим пыл, тепĕр пăккинчен – шерпет; сим пылне ĕçес те ӳссĕр пулас, тутлă
пылне çиес те тутă пулас, шерпетне ĕçес те ӳссĕр пулас, тутлă пылне çиес те тутă пулас,
шерпетне ĕçес те, ăнлă пулас. Çак хуçанăн пӳртĕнче ултă ураллă сĕтелли пур, сĕтелли
çинче ылтăн чашки пур, çав ылтăн чашки çинче сим пыл пур, кĕмĕлли çинче тутлă пыл
пур, тирки çинче шерпечĕ пур, тав та пусан тавах; тăнлă пуçа хĕç витмĕ, сирĕнпе калаçса
сăмах витмĕ. [675]
Том 26: Ашмарин Н.И. Этнография. Фольклор. 1897-1928 гг. – 906 с.
Туй юррисем
Хура-хура кăткăсем
Хурама тĕпне сырса илнĕ, [7]
Пӳркелийĕн туй халăхсем
Евчĕ килне сырса илнĕ,
Евчĕ килне шăнăçман,
Хăта килне сырса илнĕ. [8]
Йыснаçăмах çавă пур,
Мĕшĕн пăхан алăк патне,
Ху савнине шыратнам,
Санăн савни тĕпелте,
Улача чаршав леш енче,
Шурă пĕркенчĕк айĕнче. [9]
Такмаксем
Каçхи вăййа эпĕ тухрăм
Савнипеле выляма,
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Савнипеле выля-выля
Мунча чулне çĕмĕртĕм,
Хапха айĕнчен тухнă чухне
Кутма чукмар çакланчĕ. [20]
Улма йывăç пас кăна,
Турачĕсем вак кăна,
Хĕрсем çамрăк, вун пиллĕкре [23]
Пире валли чух кăна. [24]
Записано в 1901 г. учеником Альшеевского училища Буинского уезда Симбирской
губернии Иваном Никифоровым. С. 145-161
Такмаксем
Улма йивăç лас кăна,
Турчĕсем вак кăна.
Хĕрсем çамрăк, вун çиччĕре,
Пире выляма чух кăна. [145]
Тĕтĕрни
Йе, пĕсмелле, Тур çырлах! Тăвас чӳке çирлахтăр, хывас вилле пиллетĕр. [156] Йе,
пĕсмелле, адам ятсăр çуралмас. Атăл урлă, Сăр урлă лаша-патман старик килнĕ –
çăварĕнче пĕр шăл, кутĕнче пĕр тĕк. Çав вĕрет те сурат та, кăларат та ярат та: ылттăн
таканипе асăсса кăларат, кĕмĕл шăпăрĕпе шăлса кăларат. Пăлат çĕççипе касат та чикет те,
кăларат та ярат та. [157] Вĕрӳçĕ карчăк килте çук, пырса ярăттăм, укçи çук. Куç тух, куç
тух! Каç кайса вырттăр, ир выляса лартăр, хăмла пек хăпартăр, çулçă пек сарăлтăр. Сала
кăмпи салатса ярат, юман кăмпи вĕрсе сурса кăларат. Ип пултăр, сип пултăр, вĕрни-сурни
çак пултăр. [158] Суя тени чăн пултăр, вĕрни-сурни çак пултăр. Кун кунлама кун патăр, çĕр
çĕрлеме çĕр патăр. Турăран ырлăх пултăр, этемрен сиплĕх пултăр. Çан çăмăллăхне, пуç
сывлăхне патăр. Арлă-пирлĕ хура куç, юхса пыран юхăм шыв, юхăм шывпа юхса кайтăр,
вĕçен çилпе вĕçсе кайтăр. Кун таврăнат – таврăнтăр, [159] çĕр таврăнат – таврăнтăр, пĕлĕт
сирĕлет – сирĕлтĕр. Пĕвĕнчен-сийĕнчен, ӳтĕнчен-тирĕнчен, шăмминчен-шаккинчен,
сăнĕнчен-сăпатĕнчен, чĕринчен, чĕрни вĕçĕнчен тухса кайтăр. Куç тух! Куç тух! Юман
кăмпи çинче вут тăмас, Иван çинче куç тăмас. Куç тух! Куç тух! Тьфу! [160] Хура куç, сарă
куç, çирă куç, типшĕм куç, хура çинта хура куç, сарă çинта сарă куç. Çирă çинта çирă куç.
Кун таврăнат – таврăн, çĕр таврăнат – таврăн, пĕлĕт сирĕлет – сирĕл. Ыран та мар, паян та
мар, халь те пулин халех, ‒ тет. – Куç тух! Тьфу! [161] [Данный текст опубликован Н.И.
Ашмариным, Словарь II: 5. Рукопись позволяет уточнить год и автора записи. В
публикации есть некоторые изменения. Например, пĕсмĕлле вместо пĕсмелле, çырлахтăр
вместо çирлахтăр, хывас вилли пиллетĕр вместо хывас вилле пиллетĕр. После лашапатман в Словаре дополнено: «(чит.: Ашапатман)». Словарь дает переводы некоторых
слов и словосочетаний: вĕрни-сурни çак пултăр «путь на этом кончится отчитывание», кун
таврăнать «как вновь возвращается день», çан «тело». Вместо слова типшĕм у Н.И.
Ашмарина стоит троеточие, видимо, слово в рукописи им осталось непрочитанным].
Такмаксем
Записано [в 1901 г. учеником Альшеевского училища Буинского уезда Симбирской
губернии] Прокопием Агеевым
Улма йывăç пăс кăна,
Турачĕсем вак кăна,
Хĕрсем çамрăк – вун çиччĕре,
Пире выляма чух кăна. [171]
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Пĕлтĕр çулнă çарана
Пакусĕнчен паллатпăр,
Хамăр илес хĕрсен[е]
Явлăкĕнчен паллатпăр.
Кĕпер çинчи юман юпа [173]
Ут кăкарни пирĕн-тĕр.
Чашкă лартни, сахăр катни,
Шурă явлăкли пирĕн-тĕр. [174]
Тăхăр ял чӳкĕ
Записано в 1902 г. учеником Альшеевского училища Буинского уезда Симбирской
губернии Семѐном Осиповым по заданию учителя Г.Т. Тимофеева. [Нет в «Тăхăръял». У
Н.И. Ашмарина в Словаре только фрагменты. В рукописи имеются правки Г.Т. Тимофеева.
Например, учук – чӳк].
Çав кăçал тунă тăхăр ял чӳкне ăна ĕлĕк тăхăр ялта туса пурăннă: 1) Кивĕ Мертлĕ, 2)
Чăваш Саркамăш, 3) Пӳркелĕ, 4) Пимĕрсел, 5) Кушкă, 6) Элшел, 7) Раккасси, 8) Таккавар,
9) Киштек. Ăна тума тытăниччен тăхăр ял старикĕсем Кивĕ Мертлĕ[ре] пуçтарăнса канаш
тунă пĕр-пĕринпе. Вăл чӳке эпĕ астăвасса ĕнтĕ иккĕ турĕçĕ. Малтан тунине эпĕ пит аванах
астăваймастăп, эпĕ ун чухне пĕчĕкçĕччĕ. Иккĕмĕшне 1901-мĕш çулта çурла уйăхĕнче
турĕç. Вăл чӳке пирĕн аттесем, асаттесем, мăн асаттесем туса пурăннă. [220] Кăçал ăна
тума пирĕн ялтан пиллĕкĕн анчах кайрĕç, вĕсем те ваттисем кăна. Ăна ĕлĕк тăхăр çултан
пĕр тунă, халĕ ăна туманни виçĕ çул иртсеччĕ, кăçал тата çумăр çуманран турĕç.
Хăшĕ-хăшĕ халăх хушшинче: «Тăхăр ял чӳкне туманнипех пире Турă çумăр памасăр
типĕтсе вĕлерет пулĕ», ‒ теччĕç.
Чӳкне тума тытăнсан, кăшт аранçĕ çумăр шапăртаткаларĕ те, çынсем калаçаççĕ: «Ав,
чӳке тума тытăнсанах çумăр çăват, чӳк туманнипех паман çавна», ‒ теççĕ.
Тума тытăннă каç хĕвел анăçĕ енчен хĕвел тухăç енне пĕлĕт юпа пек çӳлелле çĕкленсе
хӳреленсе вутăн-хĕмĕн курăнса кайнă, тет. [221] Çав пĕлĕт хыçĕнчен çумăр пĕлĕчĕ
тапранса килсе пит хытă çуса иртсе кайнă, тет. Халăх хушшинче çапла хавхаланаççĕ. Ăна
тума виçĕ кăмака çăкăр пĕçернĕ, тет, виçĕ кăмака сăра лартнă, тет, юсмансем, пашалусем те
пĕçернĕ, тет. Тăватă лакăм сăра чӳк тунă çĕре ĕçме илсе кайнă, тет, ыттине саланас умĕн
ĕçме хăварнă, тет. Икĕ пăт кĕрпине хăварнă, тет, тăватă пăт çăнăхне пожертвовать туса
пуçтарнине сутнă, тет. Вĕсем мĕнпурĕ çирĕм тăватă сурăх пуснă, тет, пожертвоват туса
панисене таки-мĕнĕпе, пĕр вăкăр, пĕр пăру, çирĕм виçĕ хур, пилĕк кăвакал, [222] пĕр лаша.
Мĕн пурĕ аллă пилĕк чун. Вăл сурăхсене, хурсене, пăрусене, кăвакалсене халăх укçипе
илмен, кам сăвап сунан пожертвоват туса панă. Унта халăх укçи пĕр пус та кайман.
Лашине халăх укçипе, виçĕ ялпа – Кивĕ Мертлĕ, Саркамăш, Пӳркел – пĕрле çирĕм тенке
илнĕ. Раккассипе Пимĕрсел кайран пама пулнă. Халĕ тăвуçăн пилĕк ялта анчах тунă.
Кушкă, Киштек, Таккавар хутшăнман. Элшелĕнчен те иккĕн пулнă, тет, анчах вĕсем пĕр
каçранах тарчĕç, тет. Вĕсен тирĕсене пурне те сутнă, тет. Сурăх тирĕсене, така тирĕсене,
çирĕм [223] тăватă сурăх тирне кашнине утмăл пилĕкшер пуса сутнă, тет, хур-кăвакал
тĕкне-мамăкне икĕ тенкĕ çурра сутнă. Лаша тирне пилĕк тенке, пăру тирĕсене тенкĕшере,
вĕсенĕн пыршисене, хырăмĕсене пурне те шыва пăрахнă. Лаша хырăмне Пӳркелсем илсе
кайнă, тет. Выльăх чӳкĕ пуçличчен малтан хăпарту чӳкленĕ, тет, ун хыççăн çичĕ юсман
чӳкĕ пулнă, тет. Ун хыççăн выльăх чӳкĕ пуçланнă, тет. Кашни пĕçермессерен пĕр сурăх,
пĕр хур пĕçерсе чӳкленĕ, тет. Выльăх чӳкĕ хыççăн татах вун çичĕ юсман чӳкĕ тунă, тет. Çав
выльăх тирĕсен [224] суттипе вĕсем эрех ĕçнĕ, тет. Виçĕ каçра виçĕ четвĕрт ĕçнĕ, тет, унтан
саланас чух тата çур витре ĕçнĕ, тет. Кайран, саланса пĕтсен, Саркмăшпа пирĕн ял юмăçĕ
Укçи патне пуçтарăнса икĕ кун гулят тунă, тет. Эрех ĕçсе пĕтереймен укçине кайран пĕрпĕринпе аллăшар пус уйăрнă, тет. Çав чӳке тума юмăçă Укçи [см. Словарь Ашмарина III:
203] вĕрентсе тăнă. Пирĕн ялтан тăватă арçын, пĕр хĕрарăм кайнă: Егор Герасимов, Иван
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Назаров, Иван Хромой, Михаил Осипов, [225] Акулина, Павел Филиппов арăмĕ.
Саркамăшран виççĕн, Пӳркелĕнчен пиллĕкĕн, Пимĕрселĕнчен виççĕн, Раккассинчен иккĕн,
тет. Элшелĕнчен пуян Афанасий çав чӳке тутарттарнăшăн юмăçа Укçие пĕр пăт кĕрпе панă,
тет. Вăл чӳке тунă чух халăх ушкăнăн-ушкăнăн таçта кайнă пек каяччĕç. Хăшĕ-хăшĕ куне
икшер-виçшер кайкаланисем те пулнă пирĕн ялтан. Лашине пуссан, çисе ярайманнине чӳк
тăвакансем хутаççа тултарса илсе кулнĕ. Вăл чӳке ялан кăвак ла[226]ша пусаççĕ.
[Предложение опубликовано: Ашмарин, Словарь VII: 92]. Унта вăрçма-харкашма
хушмаççĕ.
«Унта таса вырăн, унта кĕлĕ вырăнĕ, унта вăрçсан-тӳпелешсен кирек кăна кам
пултăр, е чирлет, вилет», ‒ теççĕ.
Çын чирлесен-тусан, юмăçа Укçи патне кайса юмăç пăхтараççĕ.
Юмăçĕ вара вĕсене улталаса: «Тăхăр ял чӳкĕнчен», ‒ тесе ярать.
Унтан юмăçа е укçа, е сурпан, е кĕпе-йĕм парса эмеллетереççĕ. Çавăнта пуснă
выльăх-чĕрлĕх шăмми-шаккине хĕвел тухăç енне таса çерем айне алтса пытараççĕ, тет.
Чӳке туса пĕтерсен, юмăçа Укçие пукане тутарса пукане аркисене илемлĕ [227]
пусмасемпе тыттарса пĕтерттернĕ, икĕ тенкĕ укçа чĕркесе эмеллетерсе пăрахтарнă. Çав
пуканесене пирĕнпе пĕрле вĕреннĕ ача Егор Васильев тупнă. Унпа пĕрле ытти çынсем те
пулнă. Вăл пуканисене илсе шăлпа кышласа çуркаласа пĕтернĕ. Укçине Ванеш ятлă çын
илнĕ. Çавăнтан кайран нумай та тăмарĕ – Егор чирлерĕ.
Халăх хушшинче пурте: «Егор чӳк пуканине çуркаласа яирленĕ, ăна пукане çумĕнчи
усалсем аптăратаççĕ», ‒ тесе кĕрлеччĕç.
Тата укçине илнĕ çынна ăйхă памас, тесе кĕрлеччĕç.
Эпĕ Ванешрен ыйтрăм:
‒ Сана çынсем укçана илнĕренпе çывăрман, [228] тесе кĕрлеççĕ, чăн-и вăл? – терĕм.
Вăл каларĕ:
‒ Çук, ăна кам тăвакан кураймасăр кăна калаçса çӳреççĕ, ‒ терĕ. – Эпĕ вăл укçасене
чиркăва хутăм, ‒ терĕ.
Вăл чӳке туни çинчен ыйтма Пăвари протиерей те пырса пуху пуçтарса ыйтнă: камкам тунине, халăх укçи миçе тенкĕ кайнине.
Кунтан халăх: «Пирĕн ялтан только иккех çын тума кайрĕç, халăх укçи пĕр пус та
кайман, ‒ тенĕ. – Тăхăр ял чӳкĕнчен пуçне пирĕн тата кашни çул тăвакан чӳк пур. Вăл чӳке
пĕр çул вăкăр, пĕр çул тына илеççĕ, ăна туманни пĕр вăтăр çул пур-и», ‒ тесе улталаса янă.
[229]
Çав çуллен тăвакан чӳке эпĕ астăвасса нихăçан та тумасăр юлман. Унтан ĕмĕр чӳк
тумасса çыру çырса пичет пусса янă, теççĕ. [230]
Записано в 1900 г. в с. Альшеево Буинского уезда Симбирской губернии учителем
Г.Т. Тимофеевым. С. 231-664.
Сĕрен хăвалас
Ача-пăчасем, çамрăксем пĕрин патĕнче пăтă пĕçереççĕ. Чӳклеççĕ. Каçпа сĕрен
хăвалаççĕ. Пурте патаксем, шăпăрсем, çавасем илеççĕ, тет. Шак-шак, шак-шак пурин
çуртне урам тăрăх шаккаса тухаççĕ. Пĕр чăхха хире хăвараççĕ. Унтан астăваççĕ: чăхă ял
енелле килин? Хирелле кайсан? Ыйтса пĕлес. [231]
Каç ларни
Кĕркунне кĕлтесе кӳртсе пĕтерсен, çăмсем таптарса килсен, хĕрсем каç лараççĕ, çăм
авăрлаççĕ. [232]
Чăпăркка пăрахас
Хуньашшĕпе хуньамăшĕ тата евчи. Ĕлĕк эрех ĕçмесчĕç, тет, чăпăркка хурса
хăвараччĕç, тет. Халĕ хĕр килĕшсе четвĕрт эрех ĕçеççĕ. [664]
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Том 27: Ашмарин Н.И. Этнография. Фольклор. Литература. 1890-1900 гг. – 578 с.
[Под литературой здесь имеются в виду переводы художественных произведений с
русского на чувашский язык]
Туй пуçĕн такмакĕ
Записано [не позднее 1890] г. в д. Султангулово Бугурусланского уезда Самарской
губернии Яковым Матвеевым
Туй пуçĕ пĕр килтен тепĕр киле кайнă чух çак сăмахсене калат: «Мăнни-кĕçĕнни,
пурте атьăр пирĕнпе сăра ĕçме. Вун икĕ кăшăллă пичĕки пур, пĕр пуçĕнчен пыл юхат,
тепĕр пуçĕнчен сим юхат. [Предложение опубликовано: Ашмарин, Словарь XI: 144.
Оригинал позволяет уточнить паспорт]. Петруха пуян хĕр парат, Нихути пуян ывăл
авлантарат. Атьăр пирĕнпе сăра ĕçме. Сарă çукки сарă çихăр, йĕм çукки йĕм тă[42]хăнăр,
теççĕ. Иван (туй кам патне каймалла, çавăн ятне асăнас пулат) пуян туй ӳкерет. Сăмсапа
сывлан, кутпа шăван, атьăр пирĕнпе сăра ĕçме. Урăм ури ултă пус, ултă хĕрĕ пĕр пус укçа.
Вун ик çулхи вăкăри, пĕр мăйраки пĕлĕте лекет, пĕр мăйраки çĕре лекет. Пирĕн хăтан ячĕ
пит пысăк, пĕтĕм усса (уезд) сарăлнă. Шăршлă кĕпçен шăр[ш]и пĕтĕм аслă улăха сарăлнă.
Леш айкки арăмĕсем, ултă арăма хăрах сарă, вăл та пулин хупах сарă. Ĕне сума ларсан, ăна
та пулин качака çисе янă». [43]
Салтак юрри
Записано в [1899-1900] гг. в д. Малое Микушкино Бугурусланского уезда Самарской
губернии Афанасием Тимофеевым
Çеçен хир варринче те çавра кӳлĕ,
Çавра кӳлĕ варринче çавра юпа,
Çавра юпа тăрĕнче ылтăн йăва,
Ылтăн йăва варринче ылтăн кукук,
Ылтăн кукук пулĕ те манăн анне,
Ылтăн йăви пулĕ те манăн атте. [69]
Записано в 1899 г. в д. Три-Избы Шемурша Буинского уезда Симбирской губернии
учеником Николаем Митрофановым. С. 168-169
Чӳклеме кĕлли
«Çӳлте Турă, çĕрте Патша, алăк патĕнче кĕрӳ пултăр, тĕпелте кин пултăр, сакă тулии
ачапча пултăр, урай тулли путек пултăр, карташ тулли выльăх пултăр. Пĕр пĕрчĕ акса пин
пĕрчĕ илмелле пултăр, тĕпĕ хăмăш пек пултăр, тăрри чакан пек пултăр, виçĕ пайĕнчен пĕр
пайне хыçала хумалла пултăр, пĕр пайне ĕççе-çисе выляса кулмалла пултăр. Çырлах,
Турă», ‒ тесе ӳксе пуç çапаççĕ алăк патне.
Юмăç вĕрни
«Хĕрĕх те пĕр чул çине хăçан ăншăрт ӳкет, çавăн чухне тин ӳктĕр; çитмĕл те çичĕ
тĕслĕ курăк, хăçан çав курăк çине сывлăм шывĕ ӳкет, çавăн чухне тин ӳктĕр чир; çеçен
хирте шур акăш вĕçсе çӳрет, çавăн çуначĕ хуçăлсассăн тин чир ӳктĕр; çилпе килни усал
çилпе кайтăр, çĕр çинчен килни çĕрпе кайтăр; каç килни каçах кайтăр, [168] кăнтăрла
килни кăнтăрлах кайтăр». [169]
Шерни йĕрки
Записано в 1900 г. в д. Салагаево Цивильского уезда Казанской губернии
Евдокией Петровой
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Чăн малтан ашалу пĕçереççĕ, пашалу çине тăвар, кăмрăк чикеççĕ, тăвар тĕлĕнчен
çурăлсан, ырă курать, теççĕ, кăмрăк тĕлĕнчен çурăлсан, хуйхă курать, теççĕ. Вара каç
пулсан пăтă пĕçереççĕ, пăтти пиçсен, чашăк çине антараççĕ, чашăк йĕри-тавра кашкисене
чиксе хăвараççĕ, хăйсем вара çул тăваткалне каяççĕ. Пĕри арки çине юр илет те, авăсса
тăрать, тепри çĕре выртса итлет, итленĕ чухне хăнкрав сасси илтĕнсен, качча туй[202]ла
каять, теççĕ, чан çапнă сасă илтĕнсен, вилет, теççĕ, чăпăрка саси илтĕнсен, кĕтӳç арăмĕ
пулать, теççĕ. Унтан таврăнаççĕ те, пăттине çиеççĕ, пăттине çисе пĕтерсен, пурте харкам
хăй кашкине паллă туса чашăк çине хураççĕ, унтан пĕртик шыв яраççĕ те, карташне
тухаççĕ. Пĕри вара чашăк тытать, кашкисене пуç урлă ывăтса ярать, унтан харкам хăй
кашкине илсе пăхаççĕ, кашки çинче пĕртик шыв пулсан, йĕрсе пурăн[203]малла, теççĕ,
тата кашки лара пулсан, ырă курать, теççĕ, кашки ӳпне пулсан, вилет, теççĕ. Унтан вара
анкартине каяççĕ те, хĕрсем пурте улăм купинчен улăм çыртса илеççĕ, киле те вара
çăварĕсемпех çыртса тавăрăнаççĕ. Киле таврăнсассăн, тырри пур-и тесе улăмсене пăхаççĕ,
пăхсассăн, хăшин тырри нумай пулать, ăна вара пуян пулать, теççĕ, хăшин тырри сахал
пулать, ăна начар пулать, теççĕ. Унтан пурăк тăхăнаççĕ те, [204] хапхаран тухаççĕ,
хапхаран тухнă чухне перĕнмесĕр тӳрех тухса кайсан, çитес çула качча каять, теççĕ,
хапхана перĕнсен, каймасть, теççĕ. Унтан вара лаша тытаççĕ те, пуслăх урлă каçараççĕ,
лаша каçнă чухне пуслăха сĕртĕнмесен, упăшки чее пулать, теççĕ, сĕртĕнсен, упăшки
мăран пулать, теççĕ. Унтан чăх тытса пӳрте илсе кĕреççĕ те, урайне яраççĕ, малтан урайне
тыр, [205] кĕл, тăвар, сĕлĕ, хуйăр, тенкĕ хураççĕ; чăх тырра, тенке, тăвара сăхсан, пуян
пулать, теççĕ, хуйăра сăхсан, упăшки кукшаллă пулать, теççĕ. Тата чăх ватти пулсан,
упăшки ватă пулать, теççĕ, çамрăкки пулсан, упăшки çамрăк пулать, теççĕ, тата автан
тытсан, упăшки салтак пулать, теççĕ. Унтан вара тăхлан шăратаççĕ: çăва тухсан качча касс
пулсан, хушпу пулать, теççĕ; [206] упăшки салтак пулать пулсан, пăшал пулать, теççĕ;
вилет пулсан, тупăт пулать, теççĕ; пуян пулать пулсан, кашăк пулать, теççĕ. Çапла вара
шерни йĕрки пĕтет. [207]
Том 28: Ашмарин Н.И. Этнография. Фольклор. 1884 г. – 903 с.
Чӳклеме пăтти чӳклени
Записано в 1884 г. воспитанником Симбирской центральной чувашской школы
Григорием Ермолаевым
Эй, Турă, çырлах, çĕн тыр шерпечпе, мăн хуран пăттипе, вун иккĕ кăшăллă пичĕкипе
асăнатпăр сана, Турă. Пур хурăнташĕпеле, ялĕ-йышĕпеле асăнатпăр, витĕнетпĕр. [274]
Тата ĕнтĕ виç тĕслĕ выльăх-чĕрлĕхшĕн асăнатăп, витĕнетĕп: ултă лаша акара пултăр,
виççĕшĕ сӳрере, тихисем выляса пыччăр, çуратассине çураттăр, çуратнине пит аллупа пар.
Пĕр пуçĕ картара пултăр, тепĕр вĕçĕ шывра пултăр, тĕкĕнчен тӳлеттер, кирлĕ марринчен
самăрт.
Çичĕ тĕслĕ тырăшăн асăнатăп, витĕнетĕп, çак тырсене акма вăрлăх кăларнă чух ырра
хирĕç ту, усалла тӳртĕн ту. Ывăç сапсан, ывăç перекетне пар, Турă. Эпĕ тикĕслеймĕп халĕ
ĕнтĕ, эсĕ тикĕсле. Кĕрхи-çурхи калчипеле, Турă, савăнтар. Тăррине тутă ту, кутне пит ту,
чакăм пуçĕ пек пуçне пар, [275] хăмăш пек хăмăлне пар. Уя тухăпăр – татах ырра хирĕç,
усалла тӳртĕн ту. Касас çавăнтан, касас çурлăнтан, Турă, усалла сир. [Предложение
опубликовано: Ашмарин, Словарь III: 297. Оригинал позволяет уточнить паспорт]. Тыр
вырăпăр, Турă, ывăç перекетне пар; кĕлте тăвăпăр, Турă, кĕлте перекетне пар; тĕм тăвăпăр,
Турă, тĕм перекетне пар; çĕмел тăвăпăр, Турă, çĕмел перекетне пар; урапа çавăрса пырăпăр
çĕмел кутне, Турă, урапа перекетне пар; анкартине кӳртсен, мăн капан тăвăпăр, Турă, мăн
капан перекетне пар; мăн капана пăсса авăна хурăпăр, Турă, авăн перекетне пар; авăн ăшне
вут хурăпăр, сиксе ӳкес вутăнтан-хĕмĕнтен, Турă, усалла аякка сир; Турă çĕкле, Турă çăл;
[276] авăн пăсăпăр, Турă, авăн перекетне пар; сарăм сарăпăр, Турă, сарăм перекетне пар;
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кăшăллăпăр, Турă, кăшăл перекетне пар; сăвăрса тасатăпăр çичĕ тĕслĕ тырра-пулла, Турă,
çичĕ кĕлете хупма пар; пилĕк паййи хыçалта вырттăр, пĕр пайне ĕçме-çиме пар, тепĕр
пайне Патшан юсалăхне тӳлеме пар, Турă; сутта кайнă чух пӳлме пуçлăпăр, Турă, пӳлме
перекетне пар; сутас сутта пахана тăрат, илес тавара йӳнеçтер; авăртнă çăнăха, илнĕ тавара,
Турă, перекетне пар.
Пуплерĕмĕр капла сăмахĕсене, тен, малтан калас сăмах кая юлчĕ пулĕ, кайран калас
сăмах малтан пулчĕ пулĕ, Турă, каçар. [277]
Поверии
Записано в 1884 г. воспитанником Симбирской центральной чувашской шклы
Филиппом Ивановым
Пӳрт тăррине ларса çăхан кăшкăрсан, çурт хуçи вилет, тет [300]
Тырă вырса пĕтерсен ват карчăксем пур çурлана пĕр çĕре тытса пуç урлă утаççĕ те,
çурлисем ӳкиччен чачас мĕлле ӳкнине пăхма çаврăнса тăраççĕ; пĕринĕн-пĕринĕн çурли
катанарах кайса ӳксессĕн, вăл вилет, теççĕ.
Çын халсăр пулсан, ун пыйтине урайне яраççĕ, пыйтă тĕпелелле кайсассăн, чирлĕ
çын чĕрĕлет, теççĕ, пыйтă алăк патнелле кайсассăн, вилет, теççĕ [400]
Ача çуратсан, ăна тĕне кӳртсе, тăр пĕччен ларакан йывăç патне илсе каяççĕ, унта
хăйсем урăх ят хураççĕ, урăх ят хумасан, ача пурăнмаст, теççĕ. [401]
[Ваттисем каланисем]
Записано в 1884 г. воспитанником Симбирской центральной чувашской школы
Тихоном Мироновым
Киремете вĕсем Турăран та аслă, теççĕ. Чирлесен, ăна хур е кăвакал памалла, теççĕ;
хур та, кăвакал та памасан, вăл вилет, теççĕ, мĕшĕн тесен ăна Киремет нуммай вăхăт
ирттернĕ тесе вĕлерет, теççĕ…
Пӳрт тăрне çăхан пырса ларсан, ача вилет, теççĕ, тата чăхă автан пек авăтсан, пысăк
çын вилет, теççĕ. [449]
Сăмса тăрри кĕçĕтсен, çын вилет, теççĕ. [450]
[Ваттисем каланисем]
Записано в 1884 г. воспитанником 1-го класса Симбирской центральной чувашской
школы И. Никандровым
Аслатте Усала çапсассăн, Усалăн юнĕ ăçта çитеччен сирпĕнет, çавăн таран çунтарат,
теççĕ. [493]
Пушар пулсан, вут чĕлхи вĕртсессĕн, чарăнать, теççĕ.
Пур тухатмалла чĕлхене вĕренсе çитсессĕн, никам та тухатаймаçт, теççĕ. [494]
[Разное]
Записано в 1884 г. воспитанником Симбирской центральной чувашской школы
М. Самсоновым
[Песни]
Пуçăм тулли хушпум пур,
Сире халал тăвас çук –
Уйăх карти пултăр-и?
Çийăм тулли теветĕм пур,
Сире халал тăвас çук –
Хĕвел карти пултăр-и? [Предложение опубликовано: Ашмарин, Словарь XIII: 266.
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Оригинал позволяет уточнить паспорт].
Çийăм тулли çутă кĕмĕл,
Сире халал тăвас çук –
Çӳлти çăлтăр пултăр-и?
Çийăм тулли кăвак хыс,
Сире халал тăвас çук –
Кăвак хуппи пултăр-и? [532]
Аллăм тулли ачам пур,
Сире халал тăвас çук –
Турă чунĕ пултăр-и? [533]
[Мур]
Мура лайăх çынах каять, тет. Е арçин, е хăрарăм мур пулса каят, тет. Çав мура каякан
çын çĕрле çын тăплансан вырăн çинчен тăрса кĕпи-йĕмне хывса пы[539]тарса хурат тет те,
хăй вара выртса йăванса хĕп-хĕрлĕ йытă пулса мура каят, тет. Вăл вара выльăхсем картине
кайса миçе выльăх вилмеллине карт картаççĕ, тет. Муртан хăтăлас тесен, выльăх картине
сĕтсем çакса яраççĕ.
Сĕтсене мурсем çисен: «Кусем лайăх пăхаççĕ, кусене тивес мар», ‒ тесе калаççĕ, тет.
Çапла вара ĕнесем вилмесĕр юлаççĕ, тет. Лайăх пăхманнине çилленсе пĕтĕмпех
вĕлерсе пĕтерет, тет. Каçхине çапла çӳресен, тул çутăлас ен[540]не кайсан, каллах килне
кайса выртат, теççĕ… [Данный отрывок опубликован Н.И. Ашмариным, Словарь VIII: 270271 с пометкой «Собр.». Оригинал позволяет уточнить паспорт текста. В публикации
имеются некоторые изменения. Например, в рукописи, скорее всего, написано тăплансан,
а Н.И. Ашмарин прочитал как шăплансан. Естественно, это два разных слова одного и того
же действа с нюансами].
[Кĕр сăри]
Хывнă каç тĕнĕ виттĕр пăхсан пӳртелле, сĕтел хушшинче вилнĕ çынсем апат çисе
ларни курăнать, тет. Çав çын вара вилет, теççĕ. [Эти два предложения опубликованы:
Ашмарин, Словарь XVI: 83. Опубликовано вместо çынсам – çынсем, виттĕр – витĕр,
теççĕ – пулать. Оригинал позволяет уточнить паспорт]. [541]
Чăваш туйĕ
Записано в 1884 г. в [Ядринском или Чебоксарском уездах воспитанницей
Симбирской центральной чувашской школы] Аксиньей Степановой
Пирĕн енче туй ак çапла тăваççĕ. Пĕр-пĕр яш ачан авланмалла пулсан, вăл пасартанпасара çӳресе хĕр пăхать, унтан пĕр-пĕр хĕре юратсан, хĕрин ашшĕпе [887] амăш патне
хăйĕн ашĕпе амăшне калаçма ярать. Вăлсем хĕрĕ патне пырсан, ашшĕсемпе килĕштерсе
эреке ĕçеççĕ. Хĕрĕ вара пулас ашшĕпе амăшне кĕпе тăхăнтарать те, вăлсем вара киле
тавăрăнаççĕ. Хĕрĕ патне вара арăмсе хĕрсем пулăшма пыраççĕ. Хĕрĕ вара пасар çитсен
пасара кайса таврашсем илет. Туй пуласси эрне юлсан, хĕрĕ килĕнче те, ача килĕнче те
сăра тăваççĕ. Туй пуличчен [888] виçĕ кун юлсан, ачи килĕнчен пĕр-пĕр çын хăмпăлчаллă
пырать. Туйĕ чăн виçĕ кунтан пулассине калама. [Последние два предложения
опубликованы: Ашмарин, Словарь XVI: 333. Оригинал позволяет уточнить паспорт]. Вара
хĕрĕ килĕнче туя хатĕрленеççĕ: апатсем пĕçереççĕ, хăнасем чĕнеççĕ. Ыран туй пулас тенĕ
чухне аякри хурăнташĕсем килеççĕ. Ирхине тăрсан кил карти варринче виç хăмаран
саксем тăваççĕ, çавăн варрине сĕтел лартаççĕ те, сĕтел çине пĕр витре сăра лартаççĕ тата
[889] çăккăр хураççĕ, тата сĕтел умне пĕр йывăç касса лартаççĕ, ăна вара шилĕк теççĕ.
Унтан вара кĕлетре хĕр пуçлатма тытăнаççĕ. Ăна ак çапла пуçлаççĕ: пĕр-пĕр арăм, инкĕш
пулсан – инкĕш, çĕлĕк илет те, хĕрне тăхăнтарать, хĕрĕ çĕлĕкне илсе-илсе пăрахать, вăлсем
çапла виçĕ хутчен тăваççĕ; унтан хĕрне пĕркенчĕк пĕркентереççĕ, кĕлетрен тухса пӳрте
каяççĕ. Пӳртрен хĕрĕ ашшĕсене пуç çапса тухсан, инкĕшĕ [890] тирĕкпе çӳхӳсем илет, тата
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тепĕр яш ача чĕреспе йăтать те (вăл ачана вăй пуç теççĕ), хĕрне шăппăр каласа, параппан
çапса ялти хурăнташĕсем патне илсе çӳреççĕ. [Предложение опубликовано: Ашмарин,
Словарь V: 293. Оригинал позволяет установить паспорт]. Каччи те, хурăнташĕсене
пуçтарса пичке пуçласа ĕçеççĕ те, каччине те çĕлĕк виçĕ хутчен тăхăнтарса виçĕ хутчен
хывса пăрахать. Унтан виççĕшĕ ташлаççĕ: пĕр кĕçĕн кĕрӳ, тепри мăн кĕрӳ, арăмĕ тата
тепри яшка пĕçерекен [891] хĕр ташалать. Унтан пӳртрен шилĕке тухаççĕ те, ачи ашшĕпе
амăшне пуç çапать, ашшĕсем ăна укçа параççĕ. Вара шилĕк патне виçшер лашаллă, икшер
лашаллă кӳлнĕ кӳмесене илсе пыраççĕ те, туй халăхĕсем кӳмесем ăшне кĕрсе лараççĕ.
Каччи виçĕ лашаллă кӳмен ларкăчĕ çине ларса сăх сăхсан, килĕнчен тухса туй ӳкернĕ çĕре
каяççĕ. Кĕрӳ хĕрĕ патне кайма тухсан, малтан хăйсен кӳршĕри пĕр-пĕр çын патне кĕрет,
ăна [892] туй ӳкет, теççĕ. Унтан тухсан, хĕрĕ патне каяççĕ. Хĕрĕ килĕнчи çынсем туй
килнине курсассăн хапхине хупса питĕреççĕ.
Туй çттсессĕн туй çыннисем:
Яратри те ямастри,
Ямасассăн, каялла таврăнатпăр;
Эпир çаратма килтĕмĕр,
Хĕрех илме килтĕмĕр, ‒ тесе юрлаççĕ.
Вара лешсем:
Укçа парăр,
Памасан – ямастпăр, ‒ теççĕ.
Кĕрӳшĕ вара мĕн чухлĕ те пулсан укçа парать те, уçса кӳртеççĕ. Туй кĕрсессĕн, чи
малтан шилĕк тав[893]ралла çаврăнаççĕ, унтан вара сарай патне каяççĕ, кĕрӳ урапи шилĕк
умне юлать. Унтан хĕрĕ амăшĕ кĕççе илсе пырса урапа умне сарать те, пĕр тенкĕ укçа
хурать, кĕрӳшĕ вара çав укçа çине сиксе анса укçине илет. Вара хăйматлăх тиекенни пĕр
чĕрес сăра илет, тата кĕрӳшне кĕççе сарса параççĕ те, хăйматлăхĕ малтан пырать, кĕрӳшĕ
ун хыçĕнче кĕççе йăтса пырать. Унтан вăлсем сарайне кĕреççĕ те, сĕтел тавралла виçĕ хут
çаврăнаççĕ, тă[894]ваттăмĕш хутĕнче кĕрӳшĕ кĕççине сак çине хурат те, виçĕ хут çапса
ларать, хăйматлăхĕ те сăрине сĕтел çине лартать. [Последние два предложения
опубликованы с пометкой N (неизвестный источник): Ашмарин, Словарь XVII: 21.
Оригинал позволяет установить паспорт]. Пăртак тăрсан, кĕрӳшне хĕрин инкĕшĕ нӳхрепе
илсе кайса пичке пуçлаттарать. Çав пуçласа илнĕ сăрана кĕрӳшĕ шилĕке илсе пырать те,
Турра кĕл туса сăра ĕçтерет. Унтан хĕрĕ ашшĕ килне кĕрсе ташлаççĕ, юрлаççĕ.
Пăртак тăрсан кĕçĕн [895] кĕрӳ: «Атьăр ĕнтĕ, ачасем, киле, каç пулать!» ‒ тесе
кăçкăрать те, туй ачисем пӳртрен тухса урапасем çине ларса кĕлет патне пыраççĕ.
Хĕрĕ те пӳртрен тухса кĕлете кĕрет те, алăкне хупса тумланать. Тумлансан япалисене
тиеççĕ те, туй ачисем тухса каяççĕ. Унтан вара кĕрӳшĕ те урапа çине ларса тухса каять, ун
хыçĕнчен икĕ хĕр пĕр чĕрес илсе уй хапхине чупса кайса кĕрӳшне сăра ĕçтереççĕ. Хĕрĕ те
вара кĕлетрен [896] парнесем илсе шилĕке тухать те, ашшĕ-амăшне тата хурăнашĕсене
парне парать, вăлсем ăна укçа параççĕ.
Унтан вара хĕрĕ кашнине пĕрер курка сăра тыттарать те, ак çапла каласа хӳхлет:
Эп те чипер, тантăшăм,
Эс те чипер, тантăшăм,
Хĕвепеле пиçнĕ çырла пек,
Епле уйрăлса каяс-ши?
Унтан ашшĕ-амăшĕ умĕнче:
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Ах, аттеçĕм-аннеçĕм!
Сăпаççипе пăхса ӳстер[897]нĕшĕн,
Нумай сире тарăхтартăм пулĕ,
Çавăнпа уйăрса яратăр пулĕ, ‒ тесе хӳхлет.
Пирĕн ахаль сăвă çук, хăйсем кăларса юрлаççĕ. Унтан вара хĕрне хĕйматлăх ашшĕ
йăтса урапа çине лартать те, кил картишĕнчен тухса каяççĕ. Кĕрӳшĕ уй хапхинче хĕрĕ
килессине кĕтсе тăрать. Хĕрĕ çитсен, кĕрӳшĕ уй хапхине тутăрпа виçĕ хутчен çапать, хĕрне
виçĕ хутчен çапать. Унтан вара венчете каяççĕ. Венчет тусан, вара хĕрне упăшки [898]
патне илсе каяççĕ. Хапхи патне çитсен, урапине тăратаççĕ те, хĕрин пуçне сыраççĕ. Вара
хапхинчен кĕрсе пӳрт умне урапине тăратаççĕ те, упăшкин амăшĕ кинĕ патне йĕвенĕнчен
тытса лаша илсе пырса кинне тыттарать те, туртса илет; вĕсем çапла виçĕ хутчен тусассăн,
кинне хĕйматлăхĕ пӳрте йăтса кӳртет. Пăртак тăрсан, пӳртрен тухаççĕ, тухнă чухне кинин
урине виçĕ хутчен тытса [899] чараççĕ; кинĕ вара хĕматлăх амăшпе кĕлете парне илме
каять. Парнине хĕматлăх амăшĕ йăтать, кинĕ пĕр чĕрес сăра илет те, шилĕке парне пама
каяççĕ. Ашшĕпе амăшне кĕпе парать, хурăнташĕсене хăшне кĕпе парать, хăшне сурпан
парать; парне парса пĕтерсен вара хĕматлăх амăшĕ, кинĕ парне панă çынсене пуç çапаççĕ.
Пуç çапнă чухне ашшĕпе амăшĕ ак çапла каласа пиллеççĕ: «Ватличчен пурăнăр, ачăрпăчăр хăйăр пек [900] пултăр, ватă çын сăмахне итлĕр, усал çине ан пăхăр, ырă çине пăхăр.
Тăрăрах ĕнтĕ», ‒ теççĕ.
Лешсем тăрсан парне илнисем кинне укçа параççĕ. Унтан хĕматлăх амăшĕ кинне
кĕлете чĕнсе кӳртсе пуçне лайăхрах сырать те, пĕркенчĕк пĕркентермесĕрех кил картине
илсе тухать. Çынсем çĕнĕ çын курма пухăнсан, вăлсем çине яшка сирпĕтеççĕ, ăна çĕнĕ çын
яшки, теççĕ. Çынсем вара саланаççĕ. [901]
Том 29: Ашмарин Н.И. Этнография. Фольклор. 1897-1922 гг. – 648 с. [В фольклорной
части представлены и татарские тексты]
Свадебный обряд
Записано в 1902 г. в Хвалынском уезде Саратовской губернии окончившим курсы в
Ишаковской школе Петром Ивановым. С. 1-33
Сватанье
Пирваях каччă авланас пулсан хăйĕн хурăнташĕнчен ашшĕпе амăшне епле хĕр патне
хăтана ямаллине калаттарать. Хурăнташĕ çавна каласан, вара çав хĕр патне пĕр-ик çын
хăтана яраççĕ, çав çынсе евчĕ теççĕ.
Евчĕ хĕр патне пырсан, малтанах Турра кĕл тăвать, сывлăхлашать та калаçма
тытăнат:
‒ Эпĕ сирĕн пата килтĕм ăшă хыпара, тутлă чĕлхене, сирĕн хĕр пур, пирĕн каччă пур,
хăта пулма Турă хушмĕ-ши?
Хĕр ашĕпе амăшĕ:
‒ Параймастпăр, пирĕн хĕр çамрăк-ха, ‒ тесе сăлтав тытаççĕ.
‒ Пирĕн ача урăх çĕре кайма хушмаст, сирĕн пата анчах калат, тавай килĕшер, хăта
пулар, ‒ тет евчĕ.
Вара [1] çапла хăтланса килĕшеççĕ. 50 манит (тенкĕ) укçа, виç витре эрех, çур пăт
пыл, çур хăнт чай, 5 хăнт сахăр, хĕрне кĕрĕк, тӳшек. Килĕшсессĕн киле кайнă чух евчĕ
çĕлĕкне хĕр ашшĕне парса хăварать, хăй унăнне тăхăнать. Евчĕ каччă ашшĕпе амăшне епле
килĕшнине каласа кăтартать та, вара пурте – евчĕ, каччă ашшĕпе амăшĕ тата тăват-пилĕк
хурăнташĕ каччăн – четвĕрт эрех илсе хĕр ашшĕсем патне каяççĕ. Кусем пырсан, хĕр
ашшĕсем те хурăнташĕсене пухаççĕ. Пурте пухăнса çитсен, çурта çутса Турра кĕл тăваççĕ,
хĕрпе качча вăрăм ĕмĕрлĕ, ачаллă-пăчаллă пулма. Унтан вара пурте кĕреке хушшине
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лараççĕ. Евчĕ четвĕрт эреке аллине илет те, пилĕк курка çине ярат: хĕр ашшĕпе амăшне,
каччă ашшĕпе амăшне, хăйне. [2]
Çав пилĕк куркана тытсан, евчĕрен хĕр хурăнташĕсем ыйтаççĕ:
‒ Хулăнăр епле? – теççĕ.
Вара евчĕ урай варрине тăрса каласа кăтартать епле килĕшнине. Унтан çав тытнă
куркисене ĕçеççĕ.
Пурне те ĕрет тухсан, каччă енчисем калаççĕ:
‒ Хĕрĕре кӳртсе кăтартăр, ‒ теççĕ.
Унтан вара хĕрĕн инкĕшсем, хĕрĕн юлташĕсем хĕре тумлантарса, аллине перчатка
тăхăнтарса, перчатка çинчен çĕрĕ тăхăнтарса, пĕр бутылка эрекпе хăнасем умне илсе
тухаççĕ. Вара хĕр эрекине черкке çине тата курка çине ярать, вара тав туса ати-апи тесе
ĕçет те, хуняшшĕпе хунямĕш пулассине куркасем тыттарать. Вара хĕр хăйĕн инкĕшсемпе,
юлаташĕсемпе вĕсене ӳксе пуç çапаççĕ. Лешсем мĕн хал [3] çитнĕ таран пуç çапнăшăн
куркисем çине укçа яраççĕ, вара хуняшшĕпе хунямăшийĕн сылтăм аллисем çине парне
хураççĕ те, çав парнепе вара çавăнти çынсем пичĕсене шăлса тухаççĕ.
Вара хĕре пурте пехиллеççĕ ак çапла каласа:
‒ Пуç çапа-пуç çапа пуç пултăр, çак шурă парне пек шуралаччен пурăнăр, пĕр-пĕрĕре
пăрахса ан çӳрĕр, пĕр-пĕрĕре сума суса пурăнăр, хăртан аслисе итлесе пăхăнса пурăнăр.
Вара парнисене аллисем çинчен илсе кăкрисем çине çакаççĕ. Çапла хĕр аллинчи
эрекпе пурне те ас тивтерсе тухат, пурте ăна пехиллеççĕ.
Вара хăнисене ĕрет кăларсан, хĕр инкĕшсемпе, юлташĕсемпе [4] ак çапла юрлаççĕ:
Саратовран илнĕ сарă хăнкрав
Янăра карĕ ялăн тăршшĕпе.
Кам сар хăнкрав сассине илтменнисем
Итлĕрсем-и манăн сассăма.
Саратовăн хĕрĕ сарă хĕр,
Саккăр хăта ярса памарĕ.
Саккăр хăта ярса, ай, памарĕ,
Сарă арчине хупса усраймарĕ.
Сарă арчине хупса усраймарĕ,
Пасара кăларса сутаймарĕ.
И шав-шав та хăмăш, ай, шав хăмăш,
Мĕшĕн шавлат çав хăмăш?
‒ Вун ик сыппа кайнăран.
‒ И шав, шав та халăх, шав халăх,
Мĕшĕн шавлат-ши çав халăх?
‒ Çĕнĕрен ăратне ярасшăн.
Вара хĕрсем каччă ашшĕнчен лаша ыйтса илсе чупма каяççĕ.
Çураçми
Çураçма каччă енчен те, хĕр енчен те ваттисем анчах хĕр ашшĕсем патне пухăнаççĕ,
[5] çамрăккисенчен каччă анчах пĕр юлташпа пырат. Стариккисем каччă енчен пĕр вун
иккĕн пыраççĕ, хĕр енчен те çавăн чухлĕ пухăнаççĕ. Туйра калаçнă япалисенчен пурне те
çуррине илсе пыраççĕ хĕр патне. Каччă енчисем хĕрсем патне пынă чухне кучченеç илсе
пыраççĕ, кучченеç хутаççине пит йывăр тĕвĕ çыхаççĕ, ăна хĕрĕн инкĕшĕнчен салаттараççĕ.
Вара килĕшнĕ чухнехи пек ĕçкĕ тăваççĕ. Çапла пĕтет çураçми.
Туй
Туя пит ваттисем каймаççĕ, вĕсем малтан каччă патне пехиллесе яма анчах пыраççĕ.
Туй пуличчен малтан виçĕ эрнерен кам туя пымаллисене кучченеç параççĕ (пĕр пĕчĕкçĕ
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хăпарту). Çав кучченеç илнĕ çынсем туя хатĕрленеççĕ: арăмсем кĕпе пĕтереççĕ, ар çынсем
лашасем çитереççĕ. Туйран пĕр виç кун малтан сăра тăваççĕ. Туй пухăнас уммăн çав кунах
пур хурăнташĕ те каччă патне пухăнса мунча кĕреççĕ (ăна туй мунчи теççĕ). Вара пит
аптăраса туя кайма пухăнаççĕ каяллах каччă патне. Ваттисем пурте кĕреке хушшине
лараççĕ, çамрăккисем вĕсен умне тăрса туя кайма пехиллĕх ыйтаççĕ. Хĕр енчен те çавăн
пекех пухăнаççĕ. Каччă енчен мăн кĕрӳ, уртмахçă суйлаççĕ. Мăн кĕрӳ пур туя та пуçлăх
пулать, унăн пилĕкне пиçихи çыхтараççĕ, аллине нухпйка параççĕ, çуртсене кĕнĕ чух
алăксене хресумлатса çапса кĕме, тухнă чух та çавăн пекех çапса тухма. Тата ăна пĕр
шăрпăк çине пĕр патак тăрăнтараççĕ, ун çине сурпан витеççĕ те, мăн кĕрĕве параççĕ,
унпала вăл «Саламалик» калат. [7] Уртмахçă: ăна пĕр кушил параççĕ, вăл туй хĕр енче
çӳренĕ чух унта кашни килĕрен икĕ кашăк, пĕчĕкçĕ хăпарту, çу ыйтса илсе хурат. Вара
пурте хĕр патне кайма хатĕрленеççĕ. Хĕр патне каяччен каччă хыçне хĕрлĕ тутрă çĕлеççĕ
те, аллине мăн кĕрĕвĕнĕ пек нухайкка параççĕ; мăн кĕрӳ хыçĕнчен ун пекех алăксене кĕнĕтухнă чуне çапса тухат. Каччĕ енчи туй каччă панчен тухса евчĕ патне каят. Евчĕ патне
каяччен туй арăмĕсем юрласа пăхаççĕ манман-и тесе.
Юрра авланакан каччăн инкĕшĕ пуçлат:
Ах атиçĕм-хуçаçăм, (2 хут)
Ах аниçĕм-пикеçĕм, (2 хут) [8]
Тиек тĕслĕ ывăл турăр, (2 хут)
Пирĕн алла парайрăр (2 хут)
Вылямашкăн-кулмашкăн, (2 хут)
Ĕрехмет ывăл тунăшăн. (2 хут)
Ай атиçĕм-хуçаçăм, (1 хут)
Ай аниçĕм-пикеçĕм, (1 хут)
Вылятпăр тьыха пек,
Хумханатпăр хăмăш пек.
Ай атиçĕм-хуçаçăм,
Ай аниçĕм-пикеçĕм,
Пирĕн ăратне пит аслă,
Вун ик килĕ аçа ывăлĕ,
Тăхăр килĕ ама хĕр,
Вун ик пар ут кӳлтĕмĕр,
Ялан икшер лартăмăр.
Çапла юрласа евчĕ патне тухса каяççĕ.
Çул çинче туй арĕ[9]мĕсем ак çапла юрлаççĕ:
Евчĕ патне çитсессĕн,
Хăрах çунат хăпарчĕ,
Хăта патне çитсессĕн,
Ик çунатăм хăпарĕ…
Евчĕ панче малтан кĕрекене ваттисем лараççĕ. Вара вĕсенчен мăн кĕрӳ вырăн ыйтса
илет. Вăл вырăна ак çапла ыйтать. Ун аллинче хăпарту çине патак тăрăнтарнă, ун çине
сурпан витнĕ, çавна тытат та малах тăрат, ун хыçне кĕрӳ каччи тăрат, ун хыçне ĕретпе кĕрӳ
çумăнсем тăраççĕ те, мăн кĕрӳ хĕвеле май çаврăнма тытăнат, ун хыçĕн кĕрӳ каччипе кĕрӳ
çумăньсем çаврăнаççĕ.
Мăн кĕрӳ стариксем умне çитсе тайăлса ак çапла сăмахсе калать:
‒ Саламалик, тав сийе, саламалик, тав сийе. [10] Саламалик, тав сийе, мĕн ĕçетĕр,
мĕн çиетĕр, ватсем?
Ваттисем калаççĕ:
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‒ Пыл та çу!
Мăн кĕрӳ калать:
‒ Тав та пулин тавах.
Иккĕмĕшне çаврăнсан та çав сăмахсех калаççĕ.
Виççĕ çаврăнсан, мăн кĕрӳ стариксем умне тайăлса ак çапла калат:
‒ Саламаликĕм, тав сийе, саламаликĕм, тав сийе, cаламаликĕм, тав сийе. Мĕн
ĕçлетĕр, мĕн çиетĕр, ватсем?
Лешсем:
‒ Пыл та çу!
Мăн кĕрӳ:
‒ Тав та пулин тавах! Иван пуян хĕр парат, мăнĕ пур, кĕçĕнĕ пур, сăмсипе сывлан,
кучĕпе шăван, йĕмли, йĕмсĕрĕ, сар çукки хупах çыхăр, хушпу çукки хуран тăхăнăр, Иван
пуян патне ĕçмешкĕн-çимешкĕн килтĕмĕр, ыран та мар, паян та мар, халь те халех, час та
пулин часах. [11] Иван пуян патне ĕçмешкĕн-çимешкĕн кайăпăр, арман пеки пашалуне
тăваткăл хуçмашкăн кайăпăр, вун ик кăшăллă пичĕкине йăвантармашкăн кайăпăр. Ыран та
мар, паян та мар, халь те пулин халех, час та пулин часах. Виç çул каçан такине ал валлине
тума кайăпăр, çич çул каçан вăкăрне шур парнепе тытăпăр, ура çинчен пусăпăр, ăна туй
шавлăхне тăвăпăр. Ыран та мар, паян та мар, халь те пулин халех, час та пулин часах. Вун
ик урапа урпа, урпи çитмесен – улăмĕпе, улăмĕ çитмесен – аврипе ултă уçми сăринчен
виçĕ вĕретĕм сăра тунă. Пĕр вĕретĕм сăрине хапхи умне [12] лартнă, иртен-каян ĕçмешкĕн.
Тепĕр вĕретĕм сăрине карташ варрине лартнă, кĕрен-тухан ĕçмешкĕн. Виççĕмĕш вĕретĕм
сăрине хĕрĕх хăлаçлăх нӳхрепне ăшне шăвăç кустарнă пичĕкесĕр янă, тет. Туй халăхне
валли тарасипе кăларат, ушачĕпе тултат. Йăвăç пĕвĕ пӳрчĕ пур, йăвăç пӳрчĕ ăшĕнче икĕ
кĕреке, икĕ кĕреке хушшинче вун ик купка вылянат, курка çитменнисене сар алтăрĕпе
ĕçтерĕ, сар алтăрĕ çитменнисене тутлă чĕлхипе йăпатĕ. Ыран та мар, паян та мар, халь те
пулин халех, час та пулин часах. Сакăр вунă саккинчен пире пĕрне ларса пăхма памĕ-ши?
[12] Мунчине хутнă, милĕкĕсе пĕçернĕ, авланнисе икшер, авланманнине пĕрер. Ӳт
чĕлхенĕн шăмми çук, калаçнăран çылăх çук, сирĕн пек ырă çынсем çук!
Ваттисем тытнă куркисене ĕçсе яраççĕ те, сĕтел хушшинчен тухаççĕ. Мăн кĕрӳ те
тытнă куркине кăшт ĕçет, унтан кĕрӳ каччине парат, вăл кĕрӳ çумĕсене парат. Вĕсем ĕçсе
ярсан, мăн кĕрӳ хĕвеле май сĕтел хушшине кĕрет, вăл кĕреччен унăн умне каччăн минтерне
хураççĕ те, вăл минтере мăн кĕрӳ нухайкипе виçĕ раза хресумлатса çапат та, виçĕ хут ларса
тухса каят. Унăн хыçĕн кĕрӳ каччи минтер çине ларат, ун çумне ик енлетсе кĕрӳ çумăнсем
лараççĕ. Кил-йышĕ четвĕрт çĕклесе тухса вăл эреке мăн кĕрĕве туй халăхне ĕçтерме парат.
Туй халăхĕ [14] вăл çын патĕнче ĕçсен-çисен, каяллах сĕтел хушшине ар çынсем лараççĕ
те, çавăн пекех саламалик каласа тухса каяççĕ.
Евчĕ панче туй арăмĕсем ак çапла юрлаççĕ:
Пирĕн атийĕн сакăр вунă ут,
Сакăр вун ут хушшинче
Сак çурăмлă учĕ пур,
Çавна тытса кӳлтĕмĕр,
Сак пек ларса çитрĕмĕр.
Пирĕн атийĕн çитмĕл ут,
Çитмĕл ут хушшинче
Çил çунатлă учĕ пур,
Çавна тытса кӳлтĕмĕр,
Çил пек вĕçсе çитрĕмĕр.
Вара евчĕпе туй пуçĕ çĕнĕ хăта патне хыпар пĕлме каяççĕ. Унта кайнă чух пăртак
эрек, сăра илеççĕ те, кайсан вăсене часрах хатĕрленме калаççĕ.
Хĕр енчи туй [15] час хатĕрленмесен, каччă енчи туй арăмĕсем ак çапла юрлаççĕ:
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Чипер кинсем, ай, Настуç,
Виççĕ хыпар ху ятăн,
Хыпар хыççăн килтĕмĕр.
Сурпан касса эс ятăн,
Сурпанпала килтĕмĕр.
Пар ут кӳлсе эс ятăн,
Пар утпала пыратпăр.
«Пирĕн хатĕр çитеччен,
Час та час» тиейрĕн.
Час та час та тенĕрен,
Çавăнпала часах килтĕмĕр.
Пирĕн хатĕр çитнĕ ĕнтĕ,
Сирĕн хатĕр çитмен-ха,
Часрах пулăр тăхлачăсем.
Юрлаççĕ, ĕçеççĕ, çиеççĕ те, хутшăнма каяççĕ. [16]
Туй арăмĕсем тухнă чух хуçана тав туса юрлаççĕ:
Тав яшкăна-çăкăрна,
Тав ĕçкĕне-çикĕне,
Эпир ĕçнĕ-çини вырăнне
Турă ирттерсе патăр-и,
Сĕт кӳль пулса юлтăр-и.
Кĕрекӳ тулли сим юлтăр,
Курку тулли пыл юлтăр.
Картишийĕн варрине
Улма йывăç шăттăр-и,
Сыпăкран сыпăка кайтăр-и,
Çулчи çупа тăтăр-и,
Улми ташла тăтăр-и.
Вара пурте каччă енчисем лашасем кӳлсе çул юппине тухса хаяр укçи пăрахаççĕ.
Хаяр укçине мăн кĕрӳ ак çапла каласа [17] пăрахат; туй халăхне илсе хире çул
йӳппине тухса пĕр кучана тăратат та, виçĕ хут туй халăхĕ тулашĕнчен хĕвеле май çаврăнат
та, хĕвеле хирĕç тăрса ак çапла каласа пăрахат:
‒ Ырă хаяр-хăтар, пурте пĕрле ĕçсе-çиер çак çăкрă сăмсине.
Унтан вара çав çăкрă сăмсине тата 1-2 пус укçа алтса пытарса хăварат.
Хутшăнма кайнă чух юрласа каяççĕ:
Ăлăхрăм çӳлĕ ту çине,
Хăта хапхи курăнчĕ,
Хăта хапхи умĕнче
Пĕр кучча хĕр курăнат,
Кучча хĕрĕн хушшинче
Шур пĕркенчĕк курăнат,
Кĕтессисем çĕре тивейнĕ,
Хăй те пире пулайнă. [18]
Ухă ытрăм çӳлелле,
Вĕлтĕртетрĕ çак енне,
Ухă шыра килтĕмĕр.
Эпир пырас çул çине
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Чакак-курак ларминччĕ,
Чакакласа ларминччĕ,
Эпир пырас хăта килне
Элек-челек çитмиччĕ,
Элеклесе ларминччĕ.
Аслă урамри ватăсем,
Пехиллĕрех парăрсем,
Сĕт çулпала кайăпăр,
Çу çулпала килĕпĕр,
Эпир каятпăр çулпала,
Карман тулли мулпала,
Эпир килетпĕр çулпала,
Ытам тулли хĕрпеле. [19]
Самăртрăмăр утсене
Сарă сĕлĕ пĕрчипе,
Вылятатпăр утсене
Пурçын чĕлпĕр вĕçĕнчен.
Вара хăта хапхи умне çитсе чарăнаççĕ. Лерен хĕрсем тухаççĕ, хапхана вĕсем
питĕреççĕ. Хĕрĕн прачĕ хапха çине ăлăхса ларат. Укçа памасан уçмас вăл вĕсене хапхи[не].
Каччă енчи туй арăмсем юрлаççĕ:
Уçăр, хăта, хапхăра,
Хапха укçи панă ĕнтĕ,
Ати мулĕ тулнă ĕнтĕ,
Калаççа сăмах пĕтнĕ ĕнтĕ,
Парса хулăн тулнă ĕнтĕ.
Виççĕр сумпа тăранманне
Виçĕ пуспа тăранаймăн.
Çăка хапха тĕпĕнче [20]
Ан çăкăнтар, хăтаçăм.
Хапхи юпи юмантан,
Йăлăнтарса ан тăрат.
Хапхăр хăми чăрăшран,
Чăрмантарса ан тăрат.
Хĕрсем хирĕç çапла юрлаççĕ:
Хапха укçи памасан,
Пирĕн хапха уçăлмаст,
Виççĕр сумна шеллеменне
Виçĕ пусна ан шелле.
Вара малалла хĕрсем арăмсене юрланине хирĕç тавăрса юрлаççĕ, вĕсем каланă
сăмахсенех тепĕр майлă. Çапла хирĕççе юрласан-юрласан, каччă хĕрĕн хапхи çинче
ларакан пратне укçа парат та, хапха уçса яраççĕ те, каччăсем кĕреççĕ.
Хăта пӳртне кĕнĕ чух туй арăмĕсем [21] ак çапла юрлаççĕ:
Хăта хапхи вырăсла,
Вырăсла хапханăн вырăн аслă,
Пирĕн хăтанăн ячĕ аслă.
Хăта йытти сăнчăрта,

109

Систермесĕр кĕтĕмĕр.
Хăта картыш пылчăклă,
Сирпĕнтĕмĕр кĕтĕмĕр.
Чуспа витнĕ пӳрт çине
Шăвăçпа витсе кĕтĕмĕр,
Чĕнсе кĕрес чӳречине
Чĕнтĕр карса кĕтĕмĕр.
Пусса кĕрес пусмине
Пустав сарса кĕтĕмĕр,
Тытса кĕрес тытмине
Шăвăç кустарса кĕтĕмĕр.
Вара пӳрте кĕреççĕ.
Пӳрте кĕрсен, ак çапла [22] юрлаççĕ:
Тăмран çапнă кăмакине
Шăрçаран çапса кĕтĕмĕр,
Навус вутти хутнине
Юман вутти хутрăмăр,
Тимĕр чукун лартнине
Пăхăр чукун лартрăмăр.
Вутти хĕрсе çуннă чух
Хĕрне илсе тухăпăр.
Явса-явса тытнă чух
Тутлăн-тутлăн туйăнчи-мĕн,
Чăнкăрт-чăнкăрт сунă чух
Пӳрнӳ сыпи вылянчи-мĕн,
Чăпăр-чăпăр сыпнă чух
Чунна хаяррăн туйăнчи-мĕн? [23]
Виç витре эрех кӳтĕмĕр,
Хăма сыппине лартрăмăр,
Урай хăми тайăлчĕ.
Пăт çурă пыл кӳтĕмĕр,
Сĕтел çине лартрăмăр,
Сĕтел ури тайăлчĕ.
Хĕрĕн инкĕшĕ ташăçă,
Пушмак чăлха кӳтĕмĕр,
Кăна ытараймăн, тейейрĕ,
Тăванма ытарăп тейейрĕ.
Мали масмак кӳтĕмĕр,
Лĕпки çине хумашкăн,
Чатăр сурпан кӳтĕмĕр,
Пуçне явса ямашкăн.
Укçалă хушпу кӳтĕмĕр,
Пуçне пусса лартмашкăн.
Чĕкеç пуççи пуççине
Тыла пуççи тăвăпăр. [24]
Хĕр туйĕ пурне те хирĕçтерсе юрлаççĕ, арăмсем юрланине тепĕр май. Вĕсем ак çапла
тытăнаççĕ:
Ютран килнĕ тăхлачсем,
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Ытах татса ан калăр,
Эсир татса каласан,
Эпир те татса калăпăр,
Эсир пĕрре хуçсассăн,
Эпир иккĕ хуçăпăр.
Çичĕ инке пур пирĕн,
Çичĕ хут чаршав карĕç-ха,
Çичĕ юта ямĕç-ха.
Çичĕ пичче пур пирĕн,
Çичĕ хут хӳме хĕвĕç-ха,
Çичĕ юта ямĕç-ха.
Ай аппасем (Варвара)
Çичĕ хӳме ăшĕнче
Çаврака кӳл пулăп, тет,
Çаврака кӳл ăшĕнче
Шур кăвакал пулăп, тет, [25]
Ютсем киле пуçласан,
Шалтан-шала чăмăп, тет,
Тăвансем киле пуçласан,
Тултан тула тухăп, тет.
Çумма ларса инкем пур,
Лаша тытас тетем пур,
Çичĕ ютпа каймăп-ха,
Çичĕ ютпа каймашкăн,
Çити-çитми хĕрĕ мар,
Пĕр пуянăн хĕрĕ эпĕ,
Пĕр хуçанăн хĕрĕ эпĕ.
Çапла юрласа пур туя пынă çынсем патне пыраççĕ. Туй арăмсем каччă енчисем
маларах каяççĕ, хĕр туйĕ каярахран пырат, каччă туйĕпе хĕр туйĕ уйрăм тăраççĕ, каччă туйĕ
сĕтел патĕнче, хĕр туйĕ каччă туйĕ тухиччен чăланта тăрат. Каччă туйĕ тухсан, хĕрсем
чăлантан тухаççĕ, хĕре кĕреке хушшине йĕртме лартаççĕ. [26]
Хĕр ак çапла каласа йĕрет:
Аттеçĕм-атте, тăван атте,
Хĕртсе хĕвел пăхнă чух
Хурт çурине уйăрат,
Çăва тухса килнĕ чух,
Эсĕ ачăна уйăран.
Халăх çурла пуçтарат,
Эсĕ çурлăна салатан.
Çĕрте çырла пиçнĕ чух
Çĕртен-шыран уйăран,
Хурăн çырли пиçнĕ чух
Хурăнташ-ăруран уйăран.
Епле тухса кайăп-ши,
Епле ытарса кайăп-ши.
Шурă кушак пулăттăм,
Кмаку çинчен анмăттăм.
Хула пек çутă çуртăнтан
Епле ытарса тухăп-ши.
Йывăç çурри пусмăнтан
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Епле пусса тухăп-ши.
Пӳртрен тухсан – тайăлап,
Килтен-çуртран уйрăлап.
Вара тав тăваççĕ те, урăх киле каяççĕ ак çапла юрласа:
Пире Мучча кĕтет пулĕ, [27]
Килĕм тулат, тет пулĕ,
Тултарăпăр, Муччаçăм,
Пĕр вăхăта тулайĕ,
Ĕмĕрлĕхе пушанĕ.
Ăснă сăру сĕврĕлет пулĕ,
Сĕвĕртмĕпĕр сăрăна,
Пиçнĕ яшку сивĕнет пулĕ,
Сивĕтмĕпĕр яшкăна.
Çапла пур туя пынă хĕр хурăнташĕсем патне çӳреççĕ, çапла юрласа пыраççĕ, тав туса
тухаççĕ. Пурин патне те кĕрсе тухсан, хĕр ашшĕсем патне пыраççĕ. Хĕрсем чăлана
вырăнаçаççĕ, арçынсем кĕреке хушшинче. Вара кĕрӳ каччисем мăн кĕрӳ хыççăн тытăнса
чăлана хĕрсем патне хĕр ури айĕнчен пукана илме кĕреççĕ (ăна паршав шăлма, теççĕ).
[Предложение опубликовано: Ашмарин, Словарь IX: 116. Оригинал позволяет уточнить
паспорт]. [28]
Хĕрсем пурте алăка тăраççĕ те, вĕсене кӳртмехленмесĕр ак çапла юрласа тăраççĕ:
Чаршав укçи паман-ха,
Чаршав укçи памасан,
Пирĕн чаршав уçăлмаст.
Туй арăмĕсем вĕсене хирĕç юрлаççĕ:
Виççĕр сумпа тăранманне,
Виçĕ пуспа тăранас çук, ‒ теççĕ.
Вара каччă укçа парат та, кӳртеççĕ.
Хĕрсем юрлаççĕ:
Виç çул сивĕ тытри-мĕн,
Вăйă кĕрсе çитмери-мĕн,
Çавăнпа пукан илейместни?..
Пуканне илсен вара каччăпа хĕр курка улăштараççĕ те, эрек ĕçеççĕ. Вара хĕре витене
илсе тухса хĕр тумтирне пăрахтарса арăм тумтирĕ тăхăнтараççĕ, пуçне хушпу
тăхăнтараççĕ. Ăна тумлантарат каччăн инкĕшĕ, ăна уншăн пит [29] чыслаççĕ, эрек, пыл
çитереççĕ.
Хĕре тумлантарса кĕнĕ чух ак çапла юрласа кĕреççĕ:
Хĕртен арăм турăмăр,
Хамăра вăшкал турăмăр,
Чĕкеç пуçĕ пуççине
Тыла пуççи турăмăр…
Вара хĕр тăхăннă тумтирне урăх хĕр тăхăнат та, пур туй халăхĕ умĕнче ак çапла
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каласа ташлат:
Хăй пуçĕнчи тухйине
Пире халал тăвайрĕ…
Вара арăмсем кин пулассине васкатса юрлаççĕ:
Эс тапрансан – тапранĕç,
Эс хускалсан – хускалĕç.
Хĕр вара хăй хыççăн хурăнташĕсене йыхăрса йĕрет:
Çичĕ ютпа ан ярăр,
Хăвăр леççе хăварăр,
Çичĕ ютпа ямашкăн,
Çити-çитми хĕрĕ мар эпĕ…
Вара юрлакалаççĕ, мĕн тăваççĕ те, хĕр япа[30]лисене урапа çине тиеме тухаççĕ.
Хĕрсем хĕр япалисем патне тăраççĕ, арăмсем каччă енчисем алăк патне тăраççĕ те,
япала ыйтса юрлаççĕ:
‒ Алăкран тухми арчине
Алăк касса кăларăпăр,
Ытам çитми тӳшекне
Ыткаласа кăларăпăр.
Айне сарма тӳшек пар,
Пуç айне хума минтер пар,
Çине витме кашма пар,
Карса выртма шăналă пар.
‒ Эпир панă мулпала
Сирĕн кăмăл тулчĕ-и?
‒ Эсир панă япалапа
Пирĕн кăмăл тулайрĕ.
Аллăм-аллăм панине
Алă çĕклейми парăпăр,
Уттăм-уттăм панине
Ут туртайми парăпăр.
Хĕр япалисене тиесен пӳрте кĕреççĕ те, хĕре кĕрекене лартаççĕ. Каччăпа хĕр иккĕш
хĕр ашшĕсене пуç çапаççĕ, пиллĕх илеççĕ. Каччă вара хĕре пилленĕ турăша илет те, каятю
[31]
Хĕр юлашкинче ашшĕ кĕрекинче йĕрет:
Аттеçĕм, аслă чунçăм,
Эсир юлатăр куччапа,
Эп каятăп пĕчченçĕм!
Аттерен-аннерен уйрăласси
Чун кăларассинчен те йывăр.
Хĕрлĕ манит пулăттăм,
Сан кăсйăнтан тухмăттăм,
Писевлĕ кĕскĕ пулăттăм,
Кăкру çинчен анмăттăм,
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Итту та юта каймăттăм!
Вара тетĕшсене ăсатма чĕнсе йĕрет:
Тетеçĕм, аслă чунçăм,
Çулталăк çитернĕ лашана
Пĕр тавлăка ан шелле,
Тапранайăр хыçăмран,
Хускалайăр хыçăмран,
Çичĕ юта ан ярăр.
Вара инкĕшĕсене çапла йĕрсе чĕнет. Унтан тапратаççĕ пур тăванĕ те, хĕре леçме
каяççĕ. Каччă патне çитсессĕн, хĕрпе качча пĕр урапа çине тăратса çийĕсене кашма
витеççĕ. Вара хĕр умне [32] кĕсре (лаша) пырса тăратаççĕ, вăл ăна сăкманĕ аркипе
чĕлпĕртен тытат. Вĕсене вара çăнăх сапаççĕ.
Туй арăмсем вара пит савăнса ак çапла каласа юрлаççĕ:
Ăмăрт кайăк кӳтĕмĕр,
Кил картине ятăмăр,
Кил карташĕ тăп-тулă.
Ай, атиçĕм, хуçаçăм,
Ай, аниçĕм, пикеçĕм.
Карташ тавра хурт сĕрлет,
Шăвăçлăх тавра пыл юхат.
Хĕре вара каччă урапа çинчен йăтса антарса пӳртне кӳртет. Вара ĕçеççĕ, çиеççĕ,
ташлаççĕ, юрлаççĕ, хĕр енчи пекех, каччă енче хĕр хыççăнсене çӳреççĕ. Хĕрпе каччă халĕ
çӳремеççĕ ĕнтĕ. [33]
Записано в [1899-1901] гг. в с. Новые Кармалы (Хурамал) Белебеевского уезда
Уфимской губернии. С. 117-208
Уй чӳкĕ
Уй чӳкĕ тăвас тесе, килĕрен укçа пухаççĕ. Çав укçапа хăш çул тына илеççĕ, хăш çул
вăкăр илеççĕ, кăçал тына илчĕç. Çуллен тĕрлĕ асăнса чӳк тăваççĕ. Уй чӳк тăвас тенĕ кун
пурте килĕрен пашалу пĕçереççĕ. Кăнтăрла иртсен пурте пашалу, кĕрпе, тăвар илсе çуллен
тăвакан çĕре хире пухăнаççĕ, унта тата хăшĕ сурăх таки е путекки илсе пыраççĕ. Вĕсене
хăшне «Кăчăкă таки» тесе чӳк тăваççĕ, тата хăшне Кĕпене тата Кăрпана тесе пĕр така
асăначчĕç. Такине силлентернĕ чух пурте çĕлĕкĕсене хул хушшине хĕстереççĕ, [117]
çийĕсене тумтир тăхăнаççĕ.
Вара çапла каласа асăнаççĕ: «Çирлах, Кăрпан, сана асăнатпăр, витĕнетпĕр, тав
тăватпăр, пуç çапатпăр, çĕре ан хăрт, тырра-пулла ан типĕт; сана çул çаврăнăçĕпе, карта
тĕспе, хура халăхпа асăнатпăр. Çырлах, Кăрпан. Савса панине савса ил» ‒ тесе таки çине
шыв яраççĕ.
Таки силленсен, пурте капăртатса ӳксе пуç çапаççĕ те, вара пусса пĕçереççĕ,
пиçсессĕн каллех чӳклеççĕ.
Тынине те çаплах асăнчĕç: «Çирлах, Пӳлĕхçĕ амăш, сана асăнатпăр, витĕнетпĕр, тав
тăватпăр, пуç çапатпăр. Кирек мĕн пулсан та çирлах, Пӳлĕхçĕ амăш, сана çук чух
асăнтăмăр, [118] витĕнтĕмĕр. Халĕ пур чух хура халăхпа кĕл тăватпăр, çирлах. Савса
панине савса ил кирек мĕн те пулсан», ‒ теççĕ.
Тынине асăначчен «Чĕлпĕр тытан» тесе хур силлентереççĕ. Вара пурне те пĕçерсе
пĕтерсен, хуранĕсене ĕречĕпе лартаççĕ те, пурте тăрса чӳклеççĕ, пĕр хуранне
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чӳклемессерен ӳксе пуç çапаççĕ.
Унтан вара халăха курăк çине ларма хушаççĕ те, какайне, пăттине валеçсе параççĕ те,
пурте: «Тунă чӳк кĕлĕ вырăнлă пултăр», ‒ тесе таврăнаççĕ. [Данный текст опубликован с
незначительными изменениями: Ашмарин, Словарь III: 169-170. Рукопись дает
возможность уточнить паспорт].
Сурăм
Сурăм чӳклес тесе сăра тăваççĕ. Чӳкленĕ чух камăн вăй çитнĕ таран çур палăштух е
пĕр палăштух эрех [119] илеççĕ, вара кӳршĕсене чĕнеççĕ те, пичĕке пуçласа сăра ăсаççĕ.
Малтан ăснă чашăкне, эрехне пăртак яраççĕ, унтан мал еннелле тăрса чӳклеççĕ.
Аллисене курка тытаççĕ те, çапла асăнаççĕ: «Çирлах, Аслă сурăм, сана асăнатпăр,
çирлах. Аслă сурăм, выльăх-чĕрлĕхĕмпе, тыррăм-пуллăмпа, йыттăм-качакăмпа, хурăмкăвакалăмпа, чăхăм-чĕппĕмпе. Çирлах, Сурăм. Пĕр вĕçĕ шывра пултăр, пĕр вĕçĕ картара
пултăр, çирлах, хĕн-асап ан пар, çуралманнине çуратса пулин пар, çуралнине сывлăхне
пулин пар, çирлах. Вăррăнтан-хурахăнтан, йыттăн[120]тан-качакăнтан, усалăнтантĕселĕнтен сыхла, упра пулин пар», ‒ тесе ӳксе пуç çапаççĕ.
Çăкăра вĕтĕ кăна тураса çу сĕреççĕ те, пӳртри çынсене пурне те аллисене параççĕ,
вара асăнаççĕ. Чӳклесе пĕтерсен çав турамсенчен пĕчĕк-пĕчĕк татса пухаççĕ те, тула
кăларса çурт çине пăрахаççĕ. Тепре ăсса чӳкленĕ чух «Вăталăх сурăм» тесе чӳклеççĕ,
çаплах асăнаççĕ. Виççĕмĕш ăссан «Кĕçĕн сурăм» тесе чӳклеççĕ. Юлашкине чӳкленĕ чух
эрехне пурне те ярса пĕтереççĕ, вара пурте юрласа ĕçеççĕ. Сурăма çуллен пур çын та тăват,
ăна килте чӳклеççĕ. [121]
Кăчăкă таки
Кăчăкă такине çуллен малтан пусакан такана пусаççĕ. Çав такана пуснă чух тула
сĕтел лартаççĕ, сĕтел çине чашăкпа кĕрпе, тăвар лартаççĕ, витрепе шыв лартаççĕ, пуçламан
çăкăр хураççĕ, вара такине пушăтпа мăйĕнчен тытаççĕ.
Унтан асăнма тытăнаççĕ çапла каласа: «Çирлах, Ырă мăн турă, Сана асăнатăп,
витĕнетĕп, тав тăватăп, пуç çапап, çирлах, Ырă мăн турă. Выльăхăм-чĕрлĕхĕмпе, тыррăмпуллăмпа, пур килĕш тăван-чунăмпа, ачам-пăчампа асăнап, витĕнеп, çирлах. Панă çĕртен
ан палăрт, илнĕ çĕртен ан иксĕт, çирлах, Ырă мăн турă», ‒ тесе асăнса таки çине шыв
яраççĕ.
Таки силленсен пусса пĕçереççĕ те, татах çапла каласа чӳклеççĕ. Пĕр хут асăнса
тухсан, ӳксе [122] пуç çапаççĕ те, пăртак ларса тăраççĕ. Унтан татах тытăнса çаплах каласа
чӳклеççĕ. Виççĕмĕш хут чӳкленĕ чухне аллисене тĕрлĕрен какай турам тытаççĕ. Çăкăрĕ çав
малтан чӳкленĕ çăкăрах. Çав малтан такине силлентернĕ чух лартнă шывпа яшкине
пĕçереççĕ, какайĕ пиçсен яшкипе, çав алтан лартнă кĕрпипе пăтă пĕçереççĕ. Çав турамсене
вара «Ал валли» теççĕ. Вара унпа тата асăнаççĕ.
«Çирлах, Ырă мăн турă. Çитни пур, çитменни пур. Малтан каласси кая юлчĕ пуль,
кайран каласси мала тухрĕ пуль, айван ывăлне пĕли-пĕлми виç сăмахпа хуш курса хапăл
туса илсе пулин пар, чӳк. Чӳк, çирлах», ‒ тесе ӳксе пуç çапаççĕ те, çиеççĕ вара. [123]
Ана вăй
Тырă вырнă чух анана вырса пĕтерсен юлашки кĕлтесене çихаççĕ те, çав кĕлтесем
çине ларса калаççĕ: «Ана, вăй пар, пилĕке-çурăма тӳрлет. Çак анна çинчен çавăн чухлĕ
тырă пар», ‒ тесе ыйтаççĕ. [124]
Туй туни
Кунти чăвашсем ывăлĕсене авлантарнă чух камăн укçи пур, пуянтарах тăракан
çураçса илет, кам чухăнтарах пурăнать, вăл вăрласа илет. Тата хăшĕ хĕр ашшĕ-амăшпе
калаçса эрех ĕçтерсе илет, кам мĕлле тăвас тет, çапла тăвать. Вăрласа илни ак епле. Хĕр
вăрлас тесе лаша кӳлеççĕ те, паттăрах çынсем пухăнаççĕ те, çулла пулсан, хĕрсем каç
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вăййа тухаççĕ, хĕр вăрлакансем те çавăнта вăрттăн пыраççĕ те, илес тенĕ хĕр вăййа тухсан,
вăрлакансем вăрттăн пырса хĕре урапа çине çĕклесе пăрахаççĕ те, хĕре пит кăçкăрсан
çăварне пусса тытаççĕ. Унтан хыçĕсенчен хăвала пуçласан вăрмана [129] çитеччен тараççĕ.
Унтан килте лăплансан киле таврăнаççĕ те, çав каччин тăванĕсем патне пырса кĕлете
хупаççĕ. Вара сăра хатĕрлеççĕ, сăра пулмасан, йӳçĕ уйран та юрат, е каяш сăра пулсан, вăл
та юрат. Унтан вара туй пуçлаççĕ. Малтан каччине тумлантараççĕ, ăна йилен тăхăнтараççĕ,
атă, лайăх пиçиххи, унтан хӳне сурпан туттăри пуçне тулалла хăварса чикеççĕ. Пуçне çĕлĕк
тăхăнат, çĕлĕкĕ çине çамки тĕлне тенкĕ çакаççĕ, пĕтĕм тенкĕ-и, çур тенкĕ-и, вăйĕ çитекен
виççĕ те çакат, камăн вăйĕ çитнĕ таран çакат, аллине алса, нухайка, мăйне хĕрсен сухалне,
çурăм хыçне [130] икĕ хул пуççи çинчен туттăр çĕлесе çакаççĕ, тата кĕрӳ çуммисене те
çапла тумлантараççĕ. Улсен вара сурпан тутăррипе çĕлĕкĕнче тенки пулмаççĕ. Унта ертсе
çӳрекен мăн кĕрӳ пулат, кĕçĕн кĕрӳ пулат. Кĕçĕн кĕрӳ вăл хăй çумне такмак илет те, миçе
çын патне кĕрсен те вăл çуршар çăккăр илет, çуршар чăкăт илет, çуррине хурат те пĕтĕм
илет, çапла вăл улăштарса çӳрет. Туй пуçланнă чух юрлама мăн кĕрӳ пуçлат. Туя малтан
кĕлетрен пуçлаççĕ.
Кĕлете тухиччен малтан ашшĕ-амăшне лартса пуç çапаççĕ туй халăхпе, ашшĕсем
вара вĕсене пахиллеççĕ, каччине калаççĕ: «Çав лаша сана, çав ĕне сана, çав сурăх, çав
качака сана, пахиль, ачам; пĕрререн пине çиттĕр, ‒ теççĕ. [131] Тата калаççĕ: ‒ Пахиль,
ачам, пире пуç мар, Турра пуç, вăрман пек пуян пулăр, хир пек аслă пулăр, хăвăртан аслине
– пичче, кĕçĕннине шăллăм тийăр; утнă çĕрĕр утма пултăр, тăнă çĕрĕр тĕме пултăр, каç
каçран выртăр та ирхине иртерех тăрăр, ирхи ĕç çăмăл пулат; пахиль, ачам», ‒ теççĕ.
Çапла пахиллесен вара кĕлете тухса туй пуçлаççĕ.
Малтан мăн кĕрӳ çапла пуçлать: «Çӳлте те Турă, çĕрте Патша, ăрахматах тĕнче
тытнăшăн, ‒ тесе виçĕ хут юрлат те, кайран юрлат: ‒ Ах пиччеçĕм, инкеçĕм, ăрахматах
ывăл тунăшăн, пичче-инке ывăл туман пулсан, ăçтарахчĕ пире ку туйсем?» ‒ теççĕ те, вара
кĕрӳ çуммисем [132] мĕн юрлас тенĕ çавна юрлаççĕ. Кĕлетре пĕр виçĕ мăшăр кăна
ташлаççĕ те, пӳрте кĕреççĕ. Хĕр туйне пӳртре пуçлаççĕ, урăх çын патĕнче. Хĕре тухья
тăхăнтараççĕ. Унтан, хĕр çуммисем пухăнсан, хĕрне инкĕш пулас çын хĕр йĕрри пуçлат.
Малтан хĕрĕ çине пĕркенчĕк витет те, хĕрĕ ăна илсе пăрахат. Çапла виç хут пăрахат те,
унтан пăрахмас.
Вара инкĕш хĕрпе пĕрле пĕркенчĕк ăшне кĕрсе йĕрме пуçлать:
Ах Турăçăм, Пӳлĕхçĕм,
Турă ырлăха çыртăр-и,
Турă ырлăха çырмасан,
Эп тӳсеймĕп хурлăха.
Çапла 3 хут йĕрет те, унтан ялта кам пуянтарах, çав çынна асăнаççĕ. Унтан ашшĕамăшне асăнат, унтан кама асăнсан та асăнат вара. [133] Ар çын туйин туй пуç пулать, вăл
та кĕçĕн кĕрӳ пек чăкăтсем пухать. Туй пуç малтан хĕр туйĕ пуçланнă çĕре каять, пăртак
тăрсан туйĕ те пырать. Хĕрне малтанах сурпан сырмаççĕ. Малтанхи килĕре ар çын туйĕ
пыраччен сыраççĕ сурпанне те, çав йĕрме пуçлаканах сырат; туйине илсе хушпу
тăхăнтарат, тухйине илсен, ăна вара çӳле çĕклесе çынсен тутине тĕрте-тĕрте çавăрса
ташалать. Çапла сурпан сырăнтарсан тин каччине хирĕç тухаççĕ. Хĕр туйĕ патне ар çын
туйĕ пырсан, тӳрех кĕрсе каймаç, ăна хирĕç çĕклесе тухаççĕ те, хĕрпе каччĕ çĕрĕ улăштарса
чуп тăваççĕ те, пӳрте кĕреççĕ ытакланса. Каччине малтан кĕме хушаççĕ. Унтан туй пуç
каллех кам чĕнекен çĕре каять. Унтан ар çын туйĕ каллех туй пуç хыçĕнчен каять. Унтан
хĕр туйĕ те каять. Çапла кам чĕнекен çĕре çӳресе пĕтерсен, каччă килне кĕреççĕ. Хĕр туйĕ
те, пырсанах кĕрсе каймаç. Унтан ар çын туйĕ хирĕç тухать те, унта тата çĕрĕ улăштараççĕ
(хунешшĕ килне пынă чух хĕрĕ çын хушшине ларса пырать, йĕрмеç). [134] Хĕрне хунешшĕ
килне пырсан урапа çинчен антарнĕ çĕре кĕççе сараççĕ. Ун çине кĕмĕл тенкĕ укçа
пăрахаççĕ. Вăл укçа çине хĕрĕ сылтăм урипе пусать те, хăй илет. Унтан хĕрпе каччă
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ытакланаççĕ те, хăйсене каланă лашине хĕрĕ аркă тавăрса тытать те, хĕвеле ункай виççĕ
çаврăнаççĕ. [Предложение опубликовано: Ашмарин, Словарь III: 246. Рукопись дает
возможность уточнить паспорт]. Çаврăнмассерен мал енне, хĕвел тухăçнелле, ӳксе пуç
çапаççĕ. Вара лашине яраççĕ те, пӳрте кĕреççĕ. Пӳртре пăртак ташлаççĕ те, хĕрпе качча
кăмака умне тăратса кĕççе витеççĕ. Ун чухне пăртак кăна яшка пĕçереççĕ, вăл яшкана
касмăк яшки теççĕ. Вăл яшкана виçĕ пысăк салма тăваççĕ, çав салмана пĕр виçĕ йӳплĕ
сенĕк [135] туса салмине çавăн çине тăрăнтараççĕ те, каччин инкĕшĕ пулсан, çавăнпа пĕрер
çамрăк качча ташлама хушаççĕ. [На этом же листе имеется рисунок под названием Сенĕке
салма тăрăнтарнă «Вилы с салма»]. Вĕсем ташланă чух сĕтел хушшинчен çав касмăк
яшкипе хĕрпе качча сапаççĕ.
Хуп-хуп кĕпер, хуп кĕпер,
Хуп кĕпер урлă каçма пар,
Ывăл та пар, хĕр те пар, ‒ тесе сапаççĕ хĕрпе каччăн питĕнчен.
Ташлакан ача çав салмаллă сенĕке тытса çапла калать: «Инке, салма çиятни, пичче,
шупăт [cуп, кĕрпе пăтти] çиятни, эс çийăн та, эпĕ памăп!» ‒ тесе хĕрпе каччăн тутисене
тĕрткелесе çӳрет.
Çапла туса çӳренĕ чух хĕрĕн пĕркенчĕкне туртса илсе каять те, кĕлете кайса
пытарать. Ăна вара хĕрĕ хăй шыраса тупать. Хăй тупаймасан, [136] пытаракан ачине çĕрĕ
парать те, ачи тупса парать. Унтан вара хĕрпе качча кĕлете кайса хупаççĕ. [Листы 135-137 с
небольшими изменениями опубликованы: Ашмарин, Словарь VI: 135. Слова ташлама и
ташланă Н.И. Ашмарин по непонятной причине заменил словами ятлама и ятланă.
Словсочетание кĕлете кайса хупаççĕ в Словаре сопровождается уточнением – хĕве
хупаççĕ]. Унта вара виçĕ мăшăр кăна ташлаççĕ те, хĕрпе качча питĕрсе хăвараççĕ кĕлете.
Туй пĕтет вара. Унтан вара тепĕр кун çĕнĕ çын тăратаççĕ те, нумай хĕр ачасем, арçын
ачасем пухăнса çĕнĕ çынпа шыва каяççĕ. Ăна вара шыв çулĕ пуçлатма карăмăр, теççĕ. Çĕнĕ
çын çав [137] шывпа яшка пĕçерет, вăл яшкана çĕнĕ çын яшки теççĕ. Унтан хай туй пуçĕпе
кĕçĕн кĕрӳ пухнă çăкăрсемпе, чăкăтсемпе туй пӳлек чӳклеççĕ. Ăна ак епле чӳклеççĕ.
Çăкăрĕсене алăпа хуççа ваклаççĕ те, чăкăтне те пĕрле пӳртри халăха пурне те парса тухаççĕ
те, пурте ура çине тăрса чӳклеççĕ. Кайран çиеççĕ, çапла виççĕ чӳклеççĕ. Çавăн чухне çисе
пĕтереймен çăккăрпа чăкăта кайран çĕнĕ çынпа каччи кăна çиеççĕ, урăх çынна памаççĕ,
пĕтереймесен, лашана параççĕ. Кунта йăла çапла: кинĕсем хунешшĕне çӳçне, урине
кăтартмаççĕ. Упăшкинчен аслине пăяхам [138] теççĕ, кĕçĕннине ывăлсем теççĕ. Унтан
ыттине хăшне кĕçнивăл, хăшне сар ывăл, хăшне чипер ывăл теççĕ. [139]
Ача чăкăчĕ
Ача çурласан, тĕне кӳртсен, «Ача чăкăчĕ» чӳклеççĕ, пуçламан чăкăтпа, пуçламан
çăкăрпа: «Ачана ырлăх-сывлăх пар, кунлă-çуллă ту, ăраскаллă-тивлетлĕ ту», ‒ тесе
кӳршисене чĕнсе яшка, çăкăр çиеççĕ. [Текст опубликован: Н.И. Ашмарин, Словарь II: 171.
Рукопись дает возможность уточнить паспорт].
Ачана чӳке кӳртни
Пирти чăвашсен пур ăрăвăн та ăрăвĕ-ăрăвĕпе хăйсене тĕрлĕ чӳк пур. Пĕр ăру пĕр
тĕрлĕ, тепри – тепĕр тĕрлĕ. Çавăнпа ачи çуралсан харкам хăй тăвакан чӳке «Ача çуралнă
йĕркипе» тесе харкам хăй тăвакан килăш пăтти юсманне тăваççĕ. (Килсерен тăвакан чӳке
çапла калаççĕ.) [197] Кил-ăш пăтти юсманне пĕр ăру епле чӳклени çинчен калам. Кĕркунне
ĕç пуçтарсан «Килĕш пăтти юсманне чӳклес» тесе, килсере кам ĕлкĕрнĕ çавă пĕрле мар,
пĕр хуран пăтă, 5 пашалу, 27 юсман тата йăва пĕçереççĕ. Пăтти пиçсен, пăттине пăртак пĕр
чашăк çине антарса хăвараççĕ. Вара урай варне сĕтел лартса хуранне унта лартаççĕ, пăтти
çине çуçĕ [çу куçĕ?] тăваççĕ, чашăкпа пашалу хураççĕ. Вара çия тумтир тăхăнса, хул
хушшине çĕлĕк хĕстерсе кĕлле тăрать пĕри.
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1) «Çирлах, Ырă мăн турă. Сана хуранлă пăтăпа асăнап, витĕнеп, тав тăвап, пуç çапап,
Ырă мăн турă. Каç выртсан – канне пар, ир тăрсан – çăмăллăхне пар. Кунтан кун ырри пар,
[198] çĕртен çĕр ырри пар. Кирек мĕн те пулсан, Ырă мăн турă. Пĕли-пĕлми айван ывăлне
виç сăмахпа хуш курса хапăл туса иле пулин пар», ‒ тесе ӳксе пуç çапаççĕ те, тăраччен
сĕтел çинчи хуранĕсене тайăлтараççĕ. Вара чӳкленĕ пăттине те, пашалуне те ас тивет те,
урăхне хурать.
2) Унтан вара малтан антарса хăварнă пăтăран пĕр чашăк çине илет те, пĕр пашалу
илет те, сĕтел çине хурса тата асăнать. Ун чух «Турă амăшĕ» тесе асăнаççĕ малтанхи пекех.
3) «Пӳлĕхçĕ» тесе çав хăварнă пăтăранах илсе пĕр пашалу чӳклеççĕ ĕлĕкхи пекех.
4) Çав хăварнă пăтăранах илсе пĕр пашалу илсе «Пӳлĕхçĕ амăшĕ» тесе чӳклеççĕ.
[199]
5) Унтан юсманне тытăнаççĕ. 10 юс[ман] уйăрса илеççĕ те, вĕсене вара «Тур тавраш»
тесе, «Аслинчен кĕçĕнни, Аслинчен кĕçĕнни» тесе, пур юсман çине те йăва хурса чӳклесе
пĕтереççĕ.
Унтан çĕр çине анаççĕ. [Т.е. до сих пор молились небесным божествам (божествам,
обитающим на небесах), а теперь ‒ земным].
6) Тата 10 юс[ман] уйăрса илеççĕ, вĕсене вара «Çуртри аслă киремет» тесе 3 юсманĕ
çине çу хурса «Аслинчен кĕçĕнни» тесе чӳклеççĕ. Ытти юсманĕсене те çапла «Аслинчен
кĕçĕнни» тесе чӳклеççĕ. Вĕсен ячĕсем çук. [Т.е. их именуют так].
7) 21-мĕш юсманне çу хурса «Хурамалта выртан аслă киремет» тесе чӳклеççĕ.
8) Вара малтан хăварнă пăтта, юлнă пĕр пашалăва хурса «Хаяр амăш» тесе
чӳк[леççĕ]. [200]
9) 22-мĕш юсманне, йăва хурса: «Хаяр, çырлах», ‒ тесе чӳклеççĕ.
10) Тата 4 юсманне «Хаяр таврашĕ, Аслинчен кĕçĕнни», тесе чӳклеççĕ.
11) Юлашки пĕр юсманне вара: «Çитни пур, çитменни пур, хăвăр пĕлсе илĕр», ‒ тесе
чӳклеççĕ.
Йĕкĕр кĕлĕ
Вальăм хуçапа Чĕвечĕке хăви
Пĕçереççĕ пăтă, 8 пашалу, 10 юсман тата йăва. Пăттине ĕлĕкхи пекех хăвараççĕ
хуранне, пĕр пашалуне хурса çапла чӳклеççĕ.
1) Малтан вăл хуранлă пăттине, пашалуне «Чĕвечĕке хăвине» чӳклеççĕ. [201]
2) Унтан хăварнă пăтăран илсе, пĕр пашалуран илсе тата «Кĕлĕ амăш (Чĕвечĕке хăви
амăш)» тесе чӳклеççĕ, кĕлĕ сăмахĕсем пурĕ пĕр майлă.
3) Çав хăварнă пăтăранах илсе, пашалу илсе «Пӳлĕхçĕ» тесе чӳклеççĕ.
4) Пăтă çавăнтанах илеççĕ, тепĕр пашалупа «Пӳлĕхçĕ амăш» тесе чӳклеççĕ.
5) Унтан 5 юсманне илеççĕ те, пĕрерĕн-пĕрерĕн «Аслинчен кĕçĕнни», «Кĕл тавраш»
тесе чӳклеççĕ.
Вальăм хуçа
1) Çав хăварнă пăтăранах татса илсе, пĕр пашалу илсе «Вальăм хуçана» чӳклеççĕ.
2) Çав пăтăранах илсе «Кĕлĕ амăшне (Вальăм хуçа амăшне)» пашалупа чӳклеççĕ.
[202]
3) Çав юлнă пăтăранах илсе, пĕр пашалупа тата «Пӳлĕхçĕ» тесе чӳклеççĕ.
4) Çав хăварнă пăтта пурне те илсе, юлашки пашалупа Пӳлĕхçĕ амăшне чӳклеççĕ.
5) Тата 5 юсманне йăва хурса пĕрерĕн-пĕрерĕн чӳклеççĕ, «Кĕл тавраш», «Аслинчен
кĕçĕнни» тесе.
Вара пуçтараççĕ те, ларса çиеççĕ.
Ку чӳксем ĕлĕк чăвашсем кивĕрен куçса килнĕренпех пур, çавăнпа «Çуртри аслă
киремет» тесе чӳклеççĕ. Юсманĕсене мĕне чӳклессин те ячĕсем пулнă та, анчах вĕсене
никам та кунта пĕлекен çук. Çавăнпа вĕсене «Аслинчен кĕçĕнни», тесе чӳклеççĕ. Вăл килăш пăтти юсманне, пĕрре тунă чух, икĕ ĕрет чӳклеççĕ. Малтан килĕшне чӳклеççĕ, кайран
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«Выльăх-чĕрлĕхшĕн» тесе. [203]
Тата тепĕр ăру çапла чӳк тăвать. Пĕр хуран пăтă пĕçереççĕ, 7 пашалу, юсман вырăнне
икерчĕ, йăва çук. Пăттине малтан чашăк çине антарса хăвараççĕ те, кайран çавăнтан илсе
чӳклеççĕ.
1) Хуранлă пăттине малтан пĕр пашалупа Турра чӳклеççĕ.
2) Пăтă, пашалу Турă амăшне.
3) Пăтă, пашалу Пӳлĕхçе.
4) Пăтă, пашалу Пӳлĕхçĕ амăшне.
5) Пăтă, пашалу Хаяра.
6) Пăтă, пашалу Хаяр амăшне.
7) Пăтă, пашалу Куç турĕшне. Куç турĕш тени, имĕш, куç-пуç сыхлакан, выльăхчĕрлĕхе пăхакан, теççĕ. [204]
8) Тур тавраш тесе пĕр юсман (икерчĕ).
9) Тур тавраш аслинчен кĕçĕнни тесе.
10) ---"--11) ---"--12) ---"--13) ---"--14) ---"--15) Çуртри аслă киремет тесе 9 юс[ман] чӳклеççĕ.
16) Аслинчен кĕçĕнни тесе.
17) Хурамалта выртан аслă киремет.
18,19) Аслинчен кĕçĕнни.
20,21) Мийекке çинчи, аслинчен кĕçĕн[ни].
23,24,25) Чӳк çырминче аслинчен кĕçĕнни тесе (Чӳк çырми – Уй чӳкĕ тăвакан çĕр).
Тата 3 «Мунча вар» тесе чӳклеççĕ. [205]
[Обретение ребенка. Эта легенда навеяна библейскими мотивами]
Чăвашсем пĕр-пĕрин хушшинче калаçнă чух чӳк тума Турă хушнă тесе пĕрне-пĕри
çапла шантарса калаççĕ:
Ĕлĕк пĕр çыннăн ача-пăча пулман, тет.
Çавăнпа вăл ялан:
‒ Эй, Турă! – та, ‒ Эй, Турă!,» ‒ тесе каласа çӳрет, тет.
Вăл çыннă сассине Турă илтнĕ, тет.
Турă вара пĕр Пирĕштине чĕнсе илнĕ те, каланă:
‒ Çав çын мĕншĕн мана пит асăнать-ши? Кайса кил-ха ун патне, мĕн ыйтать вăл? –
тенĕ.
Пирĕшти ун патне пынă та, каланă:
‒ Мĕн ыйтан капла эсĕ, ялан Турра асăнан? – тенĕ.
Çын каланă:
‒ Манăн кун чухлĕ ĕмĕрлесе пĕр ывăл та çуралман, эпĕ хуйхăрманнине кам
хуйхăртăр. Эпир вилсен, пирĕн пурлăхăмăр кама юлать! – тенĕ.
Пирĕште вара çӳле [206] Турă патне кайнă та, каланă:
‒ Вăл çын ывăлĕ çукран питĕ хуйхăрать, ‒ тенĕ.
Турă каланă:
‒ Кайса кала уна, ывăл ача çуралнă унăн. 18 çула çитсессĕн, ачине мана каллех
парнене парап тесен, çавна кӳнĕ-ши? – тенĕ.
Пирĕшти кайса каланă, Турă çапла калать, тенĕ.
Вăл çын каланă:
‒ Турă парсан, каялла илме те ирĕкĕ пур, эпĕ унччен савăнса пурăнап, ‒ тенĕ.
Пирĕште кайса каланă вара. Турă вăл çынна ывăл панă. Ывăл çуратсан, старикпе
карчăк [в исконных чувашских текстах было бы карчăкпа старик] савăнса пурăннă.
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Ывăл 18 çула çитсен, старик ывăлне каланă:
‒ Ачам, эпĕ сана вăхăта кăна ыйтса илтĕм. Халĕ сана парнене кӳмелле, кӳнетĕн-ши?
– тенĕ.
Ывăлĕ каланă:
‒ Эпĕ Турă хушнинчен пуç туртмастăп, ‒ тенĕ.
Вара старик ывăлне илнĕ те, ту çине кайнă.
Ту çине ăлăхсан старик [207] вут хунă та, ывăлне вырттарса пусас кăна тенĕ чух хай
Пирĕште килсе аллинчен тытса каланă:
‒ Ан тив ывăлна. Турă сана сăнаса кăна çапла турĕ. Вĕç, авăнта пĕр шурă ылтăн
мăйракаллă сурăх таки пур, çавна парнене кӳр! – тенĕ.
Старик каланă:
‒ Вăл манна тыттармĕ! – тенĕ.
Пирĕште каланă:
‒ Вăл сана тыттарĕ. Эсĕ çине шыв ярса силлентер те, пусса пĕçер. Какайне ан çи,
тирĕкпе чĕркесе çĕре чавса хур, яшкине çийĕр, ‒ тенĕ.
Старик Пирĕште хушнă пек тунă, вара ывăлĕ хăйне юлнă. Выльăх чӳкĕ тăвасси
çавăнтан пуçланса кайнă. Халĕ те пулсан выльăх чӳкне Турă хăй хушнă, ăна пăрахма
юрамасть, тесе, пит чăнласа, сыхланса пит килĕшӳллĕ чӳклеççĕ. [208]
Саламалик
Записано в 1899 г. в д. Ново-Лебежайкино Хвалынского уезда Саратовской губернии
местным учителем А.Д. Филимоновым
Идет мăн кĕрӳ, а за ним – жених, за женихом – шафер и несет подушку под жениха.
С невестиной стороны берут ковш с пивом и дают мăн кĕрӳ. Он встает перед стариками и
говорит:
‒ Сала малик, тав сие (3 раза). Мĕн çиетĕр, мĕн ĕçетĕр?
Старики говорят:
‒ Пыл та çу.
Мăн кĕрӳ говорит:
‒ Тав та пулин, тавах.
Такими словами он три раза обертывается и говорит:
‒ Макей пуян ывăл авлантарать, Сĕлей пуян хĕр парать. Сĕлей пуян ратне килтĕмĕр
ĕçмешкĕн-çимешкĕн. Мăнĕ пур, кĕçĕнĕ пур, сăмсипе сывлан, кучĕпе шăван, ун патне ыран
та мар, паян та мар, халь те пулин халех. Йĕмли, йĕмсĕрри, сар çукки сар вырăнне хупах
çакăр, хушпу çукки хуран тăхăнăр, ун [364] патне ыран та мар, паян та мар, ĕçмешкĕнçимешкĕн килтĕмĕр, халь те пулин халех, ‒ тет. – Арман пек пашалуне тăваткăл
хуçмашкăн килтĕмĕр. Вун ик кăшăллă пичкине йăвантармашкăн пулин килтĕмĕр, ун патне
ыран та мар, паян та мар, ĕçмешкĕн-çимешкĕн килтĕмĕр халь те пулин халех, ‒ тет. – Виç
хĕл каçнă такине ал вали тумашкăн килтĕмĕр, виç хĕл каçнă вăкăрне шур парнейе тытăпăр,
ури çинчен пусăпăр, ăна туй халăхне вали тăвăпăр. Ултă усмине (мешок) урпа, виç вĕретĕм
(навар) сăра тунă. Пĕр вĕретĕм сăрине хапхи умне лартнă, тет, иртен-каян ĕçмешкĕн. Тепĕр
вĕретĕм сăрине картиш варне лартнă, тет, кĕрен-тухан ĕçмешкĕн. Виççĕмĕш вĕретĕм
сăрине хĕрĕх хăлаç нӳхрепне ăшне шăвăç кустанă, пичĕкесĕр янă, тет. Тарасипе кăларать,
пачăкпеле ăсать, ушачĕпе тултать. Йăвăç пĕвĕ пӳрчĕ пур, икĕ кĕреке хушшинче вун ик
курка вылянать, вун ик курка çитмесен, сарă алтăрпа ĕçтерет, сарă алтăрĕ çитмесен, тутлă
чĕлхи йăпатать. [Предложение без первой фразы опубликовано: Ашмарин, Словарь VII:
278. Слово çитмесен дважды переправлено на çитменнине]. Ултă урапа урпи, тет, урпи
[365] çитмесен ‒ улăмĕ, улăм çитмесен – аври. Мунчине хутнă, тет, милĕкне пĕçернĕ, тет.
Авланнисене икшер, тет, Авланманнисене пĕрер. Тăхăр вунă хăми, тет, тхăр вунă хăминчен
пĕр хăмине тăмашкăн пулин памăр-ши? Сакăр вунă сакки, тет, пĕр саккине ларса
пăхмашкăн памăр-ши? Кунтан ытла сăмахăм çук, сиртен ытла юратнă çынсем çук.
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После этого все берут рюмки с вином. Мăн кĕрӳ пробует, дает жениху и следующим,
а потом ставят на стол. Все старики выходят из-за стола, а вместо них садится жених и
сваты его. Под жениха кладется подушка, перед тем, как сесть жениху, три раза ударяют
нагайкой.
Мăн кĕрӳ дают четверть вина со словами:
‒ Акă сана хăмăтпа пĕкĕ, халь ĕнтĕ чысла ху йышна.
Жених во время свадьбы ничего не ест мясного, пьет вино только с рук мăн кĕрӳ.
[366]
Килĕш пăтти
Записано в [1897-1910] гг. Алексеем Чебоксаровым. Переписана не ранее 1922 г. Н.И.
Ашмариным
Килĕш пăттине çулталăкра иккĕ тунă: малтанхине çула, питравкка вăхăтнелле, çĕнĕ
курăк çине пуснă йĕркепе тунă; тепĕрне раштав умĕн, çĕн юр çине пуснă йĕркепе тунă.
Чӳклеме тунă чухне пĕр хуран пăтă исе тухса чӳкленĕ, унтан кӳрше кĕрсе Турра асăнса
çинĕ.
Ăна чӳкленĕ чухне ак çапла кĕл тунă: «Мĕн пур кил-йышăмпа, мĕн пур çемйемпе,
мĕн пур выльăх-чĕрлĕхĕмпе, хуранлă пăттăмпа сана асăнатăп, Турă», ‒ тенĕ. [504]
Шилĕк пăтти
Записано в [1910 г.] Д.Ф. Тимофеевым. Переписана не ранее 1922 г.
Н.И. Ашмариным
Ĕлĕк шилĕк ак çапла чӳкленĕ. Ăна чӳклеччен малтан ирхине ака туйĕ тунă; ака туйĕ
тунă чух хытă чупакана е кам та пулин тепĕрне çĕнсен, вĕсене пама хĕрсенчен тата çĕнĕ
çынсенчен тутăрсем пухнă, унта тата çĕнĕ çынсенчен тутăрсем пухнă, унта тата урăх япала
нимĕн те илсе тухман. Унта вара, ака туйĕ пĕтсен, çав каçах пур килĕрен те пĕрер чашкă
пăтăсем пĕçерсе тухнă; пăтти çинех тата виçшер çăмарта хурса тухнă, тата пурте пĕрер
кăкшăм сăра илсе тухнă та, пурте çырма пуçне кайса йĕркерен лартса тухнă та, ухма [в
собках дается слово ухма в арабской графике] тытăннă. [505] Ăна тутартан пуçне урăх
çына ухма юраман, çавăнпа вара пĕр тутар ухнă. Ухнă чухне çĕнĕ çынсем – качча килсен
пĕр çул çитменнисем – чĕркуççĕ çинче ларса çав тиркĕсене чыс парса пуç çапса ларнă, тата
çамрăк хĕрсем кĕвĕ каласа тăнă. Унтан, ухса пĕтерсен, çав ухакан тутара пурте пĕрер
çăмарта панă. [Текст опубликован со значительными сокращениями: Ашмарин, Словарь
III: 341. Притом дается примечание: «Из рук. Дионисия Ф. Тимофеева, от 21 дек. 1910». В
данном случае, наоборот, Словарь помогает уточнить паспорт оригинала]. Çăмарта парсан,
пурте хăйсен сăрисене пĕр-пĕрне ĕçтерсе пĕтернĕ те, пурте хăйсен пăттисене йăтса
килĕсене таврăннă та, мĕн пур çемйипе çав пăттине çисе янă вара. [506]
Мемеле чӳклени
Записано в 1911 г. Д.Ф. Тимофеевым. Переписано не ранее 1922 г. Н.И. Ашмариным
Ĕлĕк Мемелене ак çапла чӳкленĕ. Ăна чӳклеме тесе ирхине ирех пăри пăтти,
юсмансем, йăвачасем тата виçĕ пашалу пĕçернĕ. Пашалусене йĕтĕрпе пусса кăвапасем
тунă, вăл йĕтĕң (lege: йĕтĕрĕн) кăвапасем пусакан вĕçне хĕреслетсе ултă çунатлă арман
çуначĕ пек касса илнĕ те, çавăнпа вара пашалусенчен варринчен пуснă та, вĕсене вара
кăвапасем тенĕ. Тата пĕрер енчен плĕкшер тĕлтен чĕпĕтсе илнĕ те, ăна вара сăмса тенĕ.
Çав япаласем кăмакаран пиççе тухсанах килти ватă ар çын çутăличченех чӳклеме тухнă.
Чӳкленĕ чухне кĕрĕк тăхăнма [507] юраман, çавăнпа вара сăкман тăхăннă та, унăн
тӳмисене тӳмелемен; çĕлĕкне те хул айне хĕстернĕ; пăттине хуранĕпех йăтса тухнă. Çав
пăтти çине пашалусене, юсмансене, йăвачисене тата пыл хунă та, чӳклеме кайнă. Хăй вара
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хĕвел тухăç енелле пăхса чăркуçланса ларса чӳкленĕ. Унтан вара, чӳклесе пĕтерсен, çав
пашалусенĕн кăваписене тата сăмсисене касса илнĕ те, пӳртне кĕрсе çав пăттине,
йăвачисене, юсманĕсене, пылне шерпет туса [508] çав пăтăпа сыпса çинĕ. Çав чӳклекен ар
çынах виçĕ пĕрер пуслăх укçине виçĕ кĕтеслĕ тутăрпа чĕркенĕ, пĕр кашăк пăтă, пĕр кашăк
пыл, виçĕ юсман тата аранчĕ йăвачасем илнĕ те, çырмасене е йывăçсене ырăсем тесе лаша
кӳлсе çав мемелесене хывма кайнă; ăна виçĕ тĕслĕ хывнă.
Хывма кайнă чухне пĕр-пĕр çын тĕл (scr. пĕљ) пулсан, çав хывма каякана:
‒ Ăçта каятăн? – тесе чĕнсен те, ăна хирĕç, килĕшмес тесе, пĕр сăмах та чĕнмен.
Ырăсем тиекен вырăна çитсен çав пăттине, пылне, пĕрер юсманне, йăвачине тата
виçĕ кĕтеслĕ тутăрпа чĕркенĕ пĕрер пус укçисене виçĕ тĕле хывса, тул çутăличченех килне
тавăрăннă. [509]
Записано в [1911] г. Павлом Матвеевым. Переписано не ранее 1922 г.
Н.И. Ашмариным
Карташ пăтти
Карташ пăттине Микула умĕнчен тăваççĕ. Ăна виçĕ тĕрлĕ выльăх-чĕрлĕхе асăнса
тăваççĕ. Çынсерен пĕрер пашалу пĕçерсе асăнса çиеççĕ, мĕн пур выльăх-чĕрлĕхе пĕр çĕре
хупса утă салатаççĕ. Карта варрине хуран лартса, пăтă пĕçерсе, виçĕ тĕрлĕ выльăх-чĕрлĕхе
асăнаççĕ. Чӳклесе пĕтерсен, кашнийĕ пĕрер хыпса пăхса, виçĕ тĕрлĕ выльăх-чĕрлĕхе
асăнса, çӳле пĕр кашăк пăтă юпа (scr. ӳпа) çумне хĕстерсе хураççĕ. Пăтти çине пĕр пысăк
пашалу тăваççĕ. Ăна тăватта пĕр тăваççĕ, пĕр татăкне кашăк пуçĕпе, тепĕрне кашăк кучĕпе,
тата тепĕрне йĕтĕрпе тĕрлеççĕ, юлашкине тĕрлемеççĕ. Унтан вара хуран хăлăпне виçĕ хут
ытса виççĕччен чĕркуçланса ларса Турра пуç çапаççĕ. Кайран вара пӳрте кĕрсе пĕтĕм
çемьепе сăх сăхса çиеççĕ. [510]
Шилĕк пăтти
Шилĕк пăттине мункун эрни хушшинче кĕçнерни кун тухаççĕ. Вăл кун ирхине
Акатуй тăваççĕ. Каçпа шилĕке тухаççĕ. Унта харкам хăй тиркĕпе пăтă исе тухаççĕ, пăтă
варрине çăмартаран тунă пашалу хураççĕ. Ухтарнă вăхăтра ар çынсем хуран кутĕнче
тăраççĕ. Çĕнĕ çынсем вĕсен хыçĕнче тăраççĕ. Ухса пĕтерсен вара мĕн пурĕ килĕсене
таврăнаççĕ. [511]
Килĕш пăтти
Килĕш пăттине çула та, хĕлле те тăваççĕ. Çула Петравк[к]а умĕнчен, хĕлле Раштав
умĕнчен тăваççĕ. Килĕш пăттинче пăтăпа пашалу пĕçереççĕ. Тата тăхăр тиркĕ юсман
пĕçереççĕ, кашнийĕ тирки çине вĕшер юсман хураççĕ, ăна вара тăхăр ăрас тула исе тухаççĕ.
Кайранхи хутĕнче хĕвел тухăçне пăхса, хуран хăлăпне виçĕ хутчен тытса мĕн пур килйыша асăнса тайăлаççĕ. Пӳрте исе кĕрсен, чӳкленине пĕр иркĕ çине, чӳклеменнине тепĕр
тиркĕ çине хурса çиеççĕ. [512]
Олах
Записано в 1897 г. в д. Верхние Олгаши Моргаушского района
Йогорпа арĕмĕ сра çме кайса, ачисам олаха чĕнчĕç.
‒ Килĕр, ‒ тет, ‒ ларма. Аттисем перĕн сăра çме кайса. – Огахи ятлă хĕр ачи хĕр
тантăшшане чĕнет. – Килĕр, ‒ тет.
Похăнчĕç ачасам ларма, ар çын ачасам çăбада туаччĕ, хĕр ачасам кăнчала арлаччĕ,
тĕрĕ туаканĕ те бор.
Вăлсам ларчĕç-ларчĕç те:
‒ Тавай, выльăбăр, ‒ тет, ‒ чĕбикле, ‒ тет.
Ĕçлĕк тăхăнса выляччĕ. Пысăкĕсем чĕчĕ тытмалла выляччĕ, хĕре, çĕклеме исе, тӳшек
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кокрине исе каять, чĕччине тытать, аялтан та тытать.
Тебри калать:
‒ Тавай, ‒ тет, шу коркипе чĕчĕ виçĕбĕр, ‒ тет. – Камăн [553] чĕчĕ пусăк, камăн
пĕчĕккĕ, ‒ тет.
Тата туаччĕ – мăйран пĕрне-пĕри çеклетсе тортаччĕ пиççине. Çине выртса çĕклесе
тăратат тата. Тата мăклашка çине ларса ора çине ора хорса ларас полат, кар’ан йĕп çăрдыне
çип тирс’ илес полат. Пăлаттин çине алăпа тытса çавăрнса хăбарса выртат – кошт! çӳлелле.
Пăлаттин çинчен шăрпăк илмелле, тата похан витрĕ тохмалла, тата кăшăл виттĕр авăнса
тохмалла. Адан адиччен лараччĕ, икшер йĕке арлаччĕ хĕрсем, çинче çип йĕки, лайăх туакан
арçын ача пĕр мăшăр çăпада пĕтерет. Онда йорлаччĕ тем тĕслĕ йорă: той йорри, ĕçкĕ
йорри, самый лайăх йорăсем вĕренеччĕ, тем тĕслĕ сăмах вораччĕ. Кар’ан тарначчĕ. Варлă
хĕрсем лăка кĕрсе йолаччĕ – яшă ачапа яшă хĕр, варлă ачапа варлă хĕр. [Текст до этого
места с небольшим изменениями (полузвонкие согласные б,г,д между гласными в
рукописи заменены на глухие согласные) опубликован: Ашмарин, Словарь III: 208-209.
Некоторые понятия межполовых отношений объяснены в переводе на латинский язык:
чĕччине тытать «inferiors quoque pertrectat partes», варлă хĕрсем лăка кĕрсе йолаччĕ – яшă
ачапа яшă хĕр, варлă ачапа варлă хĕр «atque ibi mixtis corporibus iuvenilibus amoris suavitate
stantes perfruuntur». Рукопись также позволяет уточнить паспорт]. Коккăра кĕрсе йолаччĕ,
яшланаччĕ, шотне кӳреччĕ тăрсах хире-хирĕç йыш-йош туаччĕ. [554]
Том 30: Ашмарин Н.И. Чувашские тексты, доставленные В. [Н.] Орловым. 1895-1907
гг. – 795 с.
Записано в [1896-1897] гг. в с. Богатырево (Салтыганово) Ядринского уезда Казанской
губернии Гурием Ивановым [Г.И. Комиссаровым]
Ĕлĕкрех чăвашсем сăра ĕçнĕ чух пичĕке пуçласассăн виçĕ хут тăрса алăк патнеле
пăхса пуç çапаччĕç, тет. Кам та пулин кил хушинче чирлесессĕн, пĕр юратнă çынна илсе
килсе мăкăр пысса çиеччĕç, тет. Вара çавăнтан кайран çав çынна тус туса ăна «туй хăта»
тесе калаччĕç, тет.
Чире усатса яни
Хăш çĕрте халь те чир яла килсессĕн тырă пуçтарса сăра тăваççĕ. Ĕçсен-ĕçсен,
кленчесем çине эрехсем-сăрасем тултарса мал еннелле каяççĕ те, кĕл кĕллесе çул
тăваткалне кĕленчесене лартса хăвараççĕ. Çапла чире усатса яраççĕ. [356]
Тата хăш çĕрте чир яла ан килтĕр тесе çăмăлтарах карчăксене хăмăт тăхăнтарса суха
пуçне ял тавра пăшал персе çавăрăнаççĕ. Ăна «Тимĕр карта çавăрни», теççĕ. [357]
Ваттисен чӳклеме кĕлли
Записано в [1896] г. в д. Ойкасы Ядринского уезда К.И. Николаевой
Çырлах, ырă Турă, Турă амăшĕ. Мăн çăкăрпа, мăн хуран пăтăпа, мăн пичке пуçласа,
килĕшĕм-чунăмпа, килĕм-вутăмпа, ачам-пăчампа тав туса пуç çапатăп. Çырлах, ырă Турă,
Турă амăшĕ, çырлах! Çырлах! Çырлах!
Хурăнташăм-вăрлăхăмпа, ялăм-йышăмпа, кĕршĕ-харшăмпа тав туса пуç çапатпăр,
çырлах, ырă Мăн турă амăшĕ, çырлах, Мăн Турă, çырлах! Çырлах! Çырлах!
Уя акнă тыра-пула тăрне пăрçа пек, кутне хăмăш пек, Турă, пар, ырă пар, ырлăх пар,
пурлăх пар, çырлах, ырă Мăн турă, çырлах, çырлах! Çырлах! Çырлах!
Уя тухсан, уй хăтне пар, анкартине кĕрсен, анкарти хăтне пар, киле кĕрсен, кил хăтне
пар, çырлах! Çырлах! Çырлах!
Çичĕ тĕслĕ тыра-пула çичĕ кĕлете хума пар, укçине хăймалатса тытма пар, çырлах,
ырă Турă, Турă амăш, çырах! Çырлах! Çырлах!
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Виçĕ тĕслĕ выльăха-чĕрлĕхе виççĕ картана хупма пар, пĕр вĕçĕ картара, пĕр вĕçĕ
вакăра; тӳлеттер-хунаттар, тĕк пĕрчинчен тӳлеттер, хунаттар. Çырлах, ырă Мăн турă
амăшĕ, çырлах! Çырлах! Çырлах! [648]
Хăт, Хăт амăшĕ, пăхса усра. Çырлах, Мăн Турă, Турă амăшĕ, çырлах! [Последние два
предложения опубликованы: Ашмарин, Словарь XVI: 367. Оригинал позволяет уточнить
паспорт]. Çырлах! Çырлах! Çырлах!
Хăрпан, Хăрпан амăшĕ, ан хăрт, ан йĕрт. Çырлах! Çырлах! Çырлах!
Çил, çилтен-тăвăлтан, шăрширан-шăрчăкран, выйлă вут-кăвартан, чиртен-чĕртен,
шартан-шĕртен, мĕн килес инкекрен, куриман тăшмантан, ырă Мăн турă, çăл, çырлах,
пăхса усра пире. Çырлах, Турă, ас тимешкĕн асăнатпăр; çырлах, ырă кĕтесри Турă! Эсĕ
Туррăн тăлмачи, эсĕ пирĕншĕн Турă умĕнче Турра тархасла, сана шерпеч, пире йӳççĕш,
ырă мăн Турă, пиллесе пар пире ĕçме-çиме. Эй, Турă, çырлах. Тата хамăрăн аслă
Патшамăра тасалăх-сывлăх пар, ырă вый-сывлăх пар, патшалăхне тытса тăма вый-хăват
пар, патшалăх хушши çураçу тыттăр, эй, Турă, çырлах. Пирĕншĕн каякан салтаксене
тасалăх-сывлăх патăр; киле-çурта Турă çавăртăр. Ырă Турă, çырлах! Çырлах! Çырлах!
[649]
Том 31: [Петров М.П.]. Чăвашсем (этнографический очерк). 1881 г. – 77 с. [Автора
этой рукописи не следует путать с известным этнографом и музееведом Михаилом
Петровичем Петровым (Тинехпи). Возможное имя автора этой рукописи – Маркел. См. V
том Словаря Н.И. Ашмарина, с. 225. В основном, отражены тексты из Буинского уезда
Казанской губернии].
Записано в 1881 г. [М.П. Петровым] в г. Симбирске
Ача çурални
Чăвашсенĕн ача çурласан шыва кӳртичченех эпи карчăксемпе ачана ят хураççĕ.
[Предыдущее предложение опубликовано: Н.И. Ашмарин, Словарь III: 21]. Ят хумасан,
аван мар, теççĕ, ăна Шуйттан ят хурат, теççĕ. Арăмсем ача çуратма вăхăт çитсен эпих
карчăк илсе пыраççĕ, вара çуралсанах ачана ят хураççĕ. Ывăл ача пулсан, хăшне Упа ятлă,
хăшне Сатай ятлă хураççĕ. Ку ятсем пурте [1] ăрăмласа хунисем. [Данное предложение
опубликовано: Ашмарин, Словарь IV: 60. Дается перевод: «Все эти имена даны с
суеверной целью»]. Упа тесе ак мĕншĕн хураççĕ. Упа пек сывлăхлă пултăр, чирĕ ан тивтĕр,
тесе хураççĕ. Юманк[к]а тесе: юман пек питĕ пултăр, тĕреклĕ пултăр, чирĕ ан тивтĕр, тесе
хураççĕ. [Это предложение опубликовано: Ашмарин, Словарь IV: 324. Оригинал позволяет
установить паспорт]. Тăхти тесе: тăхтатăр, унăн йăхĕ ĕрчетĕр, ан пĕттĕр, тесе хураççĕ.
Сатай тесе унăн йăхĕ сарăлтăр, ан пĕттĕр, тесе хураççĕ.
Хĕр ачасене тата хăшне Хĕрпик, хăшне Силпик, хăшне Эрнук, хăшне Тунӳк тесе
хураççĕ. Хĕрпих тесе хуни ăрăмласа хуни мар вăл, хĕр пулчĕ, Хĕрпих хурас тесе анчах
хураççĕ. Силпих те[2]се ăрăмласа хуни, Силпик çил курмалла пултăр, чис курмалла
пултăр, тесе хураççĕ. Эрнук тесе эрне кун çуралсан хураççĕ. [Опубликовано: Н.И.
Ашмарин, Словарь III: 31]. Тунӳк тесе тунти кун çуралсан хураççĕ.
Эпи карчăксем нумай ăрăмсем тăваççĕ тата. Ачана шыв ăшăтса, шыва кӳртсе,
кипкене чĕркесе тахана çине вырттараççĕ те, ăна ăшă кăмакана вырттараççĕ. Вăл тахана
çине çĕçĕ хураççĕ, çĕçĕ хумасан, усал çулăхать, теççĕ. Вара ачана çапла тирпейлесе хурсан,
ача кӳпчĕкне илсе çăпата çине хураççĕ те, ăна [3] картана ут кункăри айне кайса лартаççĕ
те, ăна пĕр-пĕр япала витсе хураççĕ. Вăл ача кӳпчĕкне пĕр çын та курминччĕ тесе пит хытă
пытараççĕ, ăна пĕр-пĕр курайман çын илсе çав çăпатана ӳпĕне çавăрса хурат, тет; ăна
ӳпĕнтерсен, вăл ача вилет, тет; вăл ача амăшийĕн вара урăх ача плсан та, пĕри те
пурăнмаçт, тет. Ача кӳпчĕкне кайса хурсан, эпи карчăк пӳртре ача çуралнă чĕлхе эмеллет,
[Эта часть предложения опубликована: Н.И. Ашмарин, Словарь III: 15. После
словосочетания чĕлхе эмеллет дается объяснение: «(произносит)»] тăвар шывĕ тăват та,
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тата пĕчĕкçеççĕ пашалусем тăват, вăл пашалусене хĕрĕх те пĕр (41) тăват; ăна туса вучахра
пĕ[4]çĕрет те, тĕп сакайне ача çуралнă тĕле кĕрсе лар[т]ат вара.
Ку пашалусене ĕйесене лартат: «Ĕйе ашшĕ, Ĕйе амăш, хăрăн ушкăнăрсене пурне те
вальаçĕр, çийĕр, ачана ан ăмсанăр, ан сăхланăр», ‒ тет. [Предложение опубликовано:
Ашмарин, Словарь IV: 97. Оригинал позволяет уточнить паспорт].
Унтан тĕп сакайĕнчен тухсан тата тăвар шывне ярат, çав ача çуралнă тĕлтенех:
‒ Çĕр ашшĕ, Çĕр амăш, ачана ан сăхлан, ан ăмсан, ӳсме ирĕк пар, хăмла пек хăпарт,
çулçă пек ярпайт, [часть предложения опублкована: Ашмарин, Словарь IV: 231. Оригинал
позволяет установить паспорт] ‒ тесе.
Унтан вара пĕр эрнерен ачана тĕне кӳртме каяççĕ. Ачана вара тин пуп хунă ята
калаççĕ, хăшĕ унтан та, пуп хунă ята юратмасăр, эпи карчăк [5] хунă ятах калаççĕ. Хăшĕ
пуп хунă ята юратмасăр та мар, калама килĕшмеçт тесе каламаççĕ. Çав килте е хуньашшĕ
ятлă пулать, е хунамыш ятлă пулать, çав ятсене калама çылăх тесе каламаççĕ те, ĕлĕк хунă
ятах калаççĕ.
Унтан вара ачана шыва кӳртсе килсен чăкăт чӳклеççĕ: пĕр пĕтĕм чăкăт, пĕр пĕтĕм
хăпарту илеççĕ те, пур ăратнисене, пур хурăнташĕсене йыхăрса пыраççĕ; унтан вĕсем
пухăнса çитсен тăраççĕ вара чӳке.
Чăкăтпа хăпартăва вакласа пурне те пĕрер татăк тыттарса [6] алăк уççа асăнаççĕ: «Йе,
пĕсмĕлле, тав тăватпăр, пуç çапатпăр, çырлах, Турă, ачана пысăк ту. Сана çемçе чăкăтпа,
çемçе хăпартупа асăнатпăр, витĕнетпĕр, çирлах. Пирĕн, айвансен, кĕллине хапăл ил, эпир
епле çемçе чăкăтпа, çемçе хăпартурпа асăнатпăр, çавăн пек ачанăн чĕлхи-çăварĕ çемçе
пултăр, япшар пултăр, [Часть предложения опубликована: Ашмарин, Словарь IV: 210.
Оригинал позволяет уточнить паспорт публикации] хăнчен аслине пичче тесе калатăр,
хăнчен кĕçиннине шăллăм тесе калатăр; ватта курсан, чыслă тĕл пулса чыслă иртсе кайтăр
[Часть предложения опубликована: Ашмарин, Словарь V: 184]», ‒ тесе асăнаççĕ те, вара
тата турăш умне çурта [7] лартса пурте сăх сăхаççĕ.
Унтан вара ав хăйсен аллисенчи чăкăтпа хăпартăва, чĕпĕте-чĕпĕте, тăватă кĕтессе
ывăтаççĕ. Малтан Турă кĕтессине, унтан – алăк кĕтессине. Ку ача тăватă кĕтеслĕ çанталăка
сарăлтăр тесе выăтаççĕ ăна. Унтан вара пурте тиркĕ çине мĕн чухлĕ те пулин укçа хураççĕ,
хăшĕ виçĕ пус, хăшĕ çичĕ пус, хăшĕ вунă пус, унтан вара çиеççĕ. Ăна çисен тата пăтăпа,
сăрапа тула тухса (сăрах) чӳклеççĕ.
Ак çапла: «Йе, пĕсмĕлле, тав тăватпăр, пуç çапат[8]пăр, çырлах, Турă. Ачана выртнă
вырăнĕнчен, ӳссен, çӳренĕ вырăнĕнчен те, сыхласа усра; ватăличчен, йӳтиччен пурăнмалла
ту, çăпатине кутăн сыракан пуличчен усра, [Фрагмент предложения от слова ватăличчен
опубликован: Ашмарин, Словарь XIII: 35. Оригинал позволяет уточнить паспорт] çырлах,
Турă. Пирĕн, айвансен, кĕллине хапăл ил», ‒ теççĕ.
Çак кĕлĕсене пĕтерсен вара ĕçсе-çисе каяççĕ.
Ачана эмелленисем
Хăш вăхăтра, ача пит йĕрекен пулсан, ăна юман кăмпипе тĕтĕреççĕ. [Это
предложение опубликовано: Ашмарин, Словарь IV: 323. Оригинал позволяет установить
паспорт]. Юман кăмпипе вут тивертсе, ак çапла каласа тĕтĕреççĕ, ача патне илсе пыраççĕ
те: «Куç тух ачаран: ар çын куçĕ пул[9]ин те, хĕрарăм куçĕ пулин те, арçын ача куçĕ пулин
те, хĕр ача куçĕ пулин те, килти çемйе пулин те, кӳршĕ арăмĕ куçĕ пулин те, вырăс, тутар,
мăкшă куçĕ пулинт те, хура куç пулин те, чакăр куç пулин те, сарă куç пулин те, кăвак куç
пулин те, ‒ тух, куç. Хирĕнсе ӳкнĕ пулин – хирĕнсе тух, хайрăлса ӳкнĕ пулин – хайрăлса
тух, тух, куç», ‒ тесе виççĕччен сураççĕ вара.
Тата ача типшĕм пулсан, ăна нишлеççĕ, ăна юмăç карчăк нишлет, анчах ăна çăкăр
хывнă кун кирлĕ. Юмăç карчăк патне илсе [10] пыраççĕ те, кăмакана çăкăр хывсан, юмăç
карчăк ачана илсе çăкăр кĕреçи çине хурат те, кăмакана хирĕç виççĕччен çĕклет, çак
кăмакара çăкăр епле хăпарса пиçет, ача та çапла хăпартăр, тесе. Унтан тата ниш курăкне
вĕретсе ун шывĕпе ачанăн çан-çурăмне ухат (çав ниш курăкне вырăсла ландыш, теççĕ).
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Унтан кайран ăнсăтран ача ӳтлĕленсен çапла нишлеттĕмĕр те, ачана тин ӳт кĕчĕ, теççĕ.
Тата ача каçăрла-каçăрла йĕрсен, каçрашка пĕртереççĕ. Вăл каçрашкана амаран [11]
пĕр хĕр пĕрет. Çавăн пек амаран пĕр хĕр патне илсе пыраççĕ те, вăл хĕр вара ача кĕпи
çумне тăхăр тĕле хурăн хуппи çĕлесе ярат. [Абзац опубликован: Ашмарин, Словарь VI:
150. После фразы амаран пĕр хĕр в Словаре дано объяснение – «единственная дочь»,
вернее было бы – «единственная в семье дочь». Оригинал позволяет уточнить паспорт].
Ăна çĕленĕ чух ача амăшĕ:
‒ Мĕн çĕлен? – тесе ыйтса тăрат.
Хĕр калат:
‒ Каçрашка пĕретĕп, ‒ тет.
Амăш калат:
‒ Кам каçрашкине? – тет.
Унтан тăхăр тĕле çĕлет те, ак çапла калат вара:
‒ Пĕрре çĕлерĕм, иккĕ çĕлерĕм, виççĕ çĕлерĕм, тăваттă çĕлерĕм, çиччĕ çĕлерĕм,
саккăр çĕлерĕм, тăххăр çĕлерĕм, ‒ те те, вара: ‒ Çак ачаран каçрашка тăххăрĕш тăхăр,
саккăрĕш сакăр çулпа кайтăр, çиччĕш çи[12]чĕ çулпа кайтăр, улттăшĕ ултă çулпа кайтăр,
пиллĕкĕш пилĕк çулпа кайтăр, тăватăш тăватă çулпа кайтăр, виççĕш виçĕ çулпа кайтăр,
иккĕш икĕ çулпа кайтăр, пĕри пĕрлечех пĕттĕр, ‒ те те, тăхăр тапхăр сурат вара.
Тата ача пысăк хырăмлă пулсан, ачана кӳп тапратаççĕ. Вăл кӳпе тапратма ачана юмăç
карчăк патне илсе каяççĕ те, ялта пĕр-пĕр арăм тунă пулсан, унăн çăпатине илсе пырса
ачана урайне вырттарса, çав çăпатана тăхăнса [13] тапат те, тата ачана такана çине
вырттарса таканапа авăсат, ача ятне калат:
‒ Кӳп тухтăр, тимĕр таканапа авăсса яратăп, çак такана епле варкăштарса ярат, çавăн
пек ача ăшĕнчен кӳп тухса кайтăр, ‒ тет. Тата ачана урайне вырттарса çинчен шăпăрпа
шăлат. – Тимĕр шăпăрпа шăлса яратăп, шăпăр епле сирпĕтсе ярат, ача ăшĕнчен кӳп çапла
тухса кайтăр, ‒ тет. [Последние два абзаца опубликованы – Н.И. Ашмарин VII: 76. В
публикации слова, отражающие низовой (буинский) диалект, подаются в литературной
форме: авăсат → авăсать, калат → калать, шăлат → шăлать]. Тата пит чирлĕ пулсан,
ăна юмăç карчăк патне илсе кайса Ĕйелĕ-тĕр, тесе, Ĕйене хăвалаттараççĕ.
Юмăç карчăк ачана сăк[14]ман тăхăнтартат, е сăкман тăхăнтарса урайне вырттарат те,
ăна йĕплĕ хулăпа хĕнет:
‒ Тух, Ĕйе, тух, Ĕйе, ‒ тесе çапат. – Ырхан Ĕйе пулсан та, мăнтăр Ĕйе пулсан та, ар
çын Ĕйе пулсан та, хĕрарăм ĕйе пулсан та, ватă Ĕйе пулсан та, çамрăк Ĕйе пулсан та,
типĕри Ĕйе пулсан та, шыври Ĕйе пулсан та, тух, Ĕйе, ‒ тет.
Тата часран-часах ачана ӳсĕрекен пулсан та, чĕкĕрекен пулсан та, хăсакаен пулсан та,
юмăç карчăк патне илсе каяççĕ. Унта юмăç карчăк мĕн те пулин туса калат: е вĕрмелле, тет,
е вилле тытнă, тет, е мĕн те пу[15]лин эмеллемелле, тет. Унта мĕн те пулин туса ярат вара.
Çавăн пек япаласене нумай тăккаланаççĕ.
Çавăнпа вара чăвашсем ачасене ӳссен ятлаççĕ:
‒ Сирĕн пиркĕр эпир юмăç патне кайса нумай тăккаланса пĕтрĕмĕр, юмăç алăкне
нумай тапратрăмăр, халĕ ĕнтĕ пире нимĕн вырăнне те хумастăр, сире ӳстериччен, пирĕн
аллăмăрсем пĕри вутра, пĕри шывра пулчĕç, ‒ теççĕ. – Ай-ай, çавсем аса килсен, пирĕн чун
ыратат, ‒ теççĕ. [16]
Юмăçсем
Юмăçсем хăйсене пит асла хураççĕ, ăçта килчĕ унта мухтанса çӳреççĕ. Этемсем те
вĕсене питĕ хисеплеççĕ. Эпир епле Христоса хисепленĕ пек, вĕсем те юмăçсене çапла
хисеплеççĕ. Праçник вăхăчĕсенче вĕсене лашапа илсе çӳреççĕ, алран çавăтса çӳреççĕ,
сĕтел хушшине кӳртсе лартаççĕ те, вĕсен умĕнче мĕн чухлĕ чыслама вăйсем çитеççĕ, çавăн
чухлĕ чыслаççĕ. Ăна пуç çапса ĕçтереççĕ, ырă кăмăллисем сăмахпа та, епле те пулин
юрасчĕ, епле те пулин кăмăлне юрасчĕ, тесе тăрăшаççĕ. Унта [17] вăл кирек мĕн тĕрлĕ
сăмах каласан та, ăна хирĕç тавăрса калас çук.
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Вăл вара уна мухтанса ларат:
‒ Ах, эпĕ пулман пулсан, эсир çын пулаймастăр, санăн ачу чĕрĕлеймесчĕ вĕт, вилес
патне çитнине чĕртрĕм вĕт. Анчах эсир, усал пулсан, манн тĕле пĕлетĕр, ырă пулсан, манн
тĕле пĕлместĕр, усал чухне анчах эпĕ кирлĕ, ырă вăхăтра эпĕ кирлĕ мар сире; ĕçкĕ-çикĕ
вăхăтĕнче манн тĕле пĕлместĕр, манна аса та илместĕр, ‒ тесе ларат.
Лешсем вара нимĕн парасса та пĕлмеççĕ:
‒ Мĕнле юрас-ши? ‒ тесе тăраççĕ. – Эй, эсĕ пире нумай ырăлăх турăн, [18] пирĕн
тĕлтен эсĕ Турă пултăн, ‒ теççĕ. – Анчах эпир хамăр сан чысна пĕлейместпĕр, эпир сана
алра çĕклесе çӳреме кирлĕччĕ, эпир санăн кутна уççа чуп тусан та çылăх пулас çук, ‒
теççĕ. Унтан вара: ‒ Ĕç-халĕ, ĕç-халĕ, ‒ тесе ӳксе пуç çапаççĕ.
Унтан вара, çав юмăçăн кăмăлне тупсан, вăл вара калат:
‒ Эпĕ пур чухне пурăнăр, ан хăрăр, сирĕншĕн алăк уçă, анчах манна ан манăр, ‒ тет, ‒
манна пăхăнăр, манна пăхăнсан, çын пулăр, ‒ тет. – Эпĕ çĕрти Турă вĕт, ‒ тет.
Хăшĕ праçник вăхăтĕнче ăна илсе пырса чис тăвайман, ӳлĕмрен унăн пĕ-пĕр çемйи
чирлесен, ун пат[19]не каят те, вăл вара ăна хирĕç питле пуçлат:
‒ Ах, эпĕ хам кирлĕ пултăм-и ĕнтĕ? Ĕçкĕ-çикĕ вăхăтĕнче эсир манна аса илмерĕрĕçке, ун чухне ырă çын нумайччĕ сирĕн, халĕ те çав ырă çынсем патне кайăр, ‒ тет, вара.
Леш вара йĕрес пек йăлăнат:
‒ Тархасшăн, Турăшăн итле ĕнтĕ, ан пăрах, ӳлĕмрен манмăп-ĕçе, тархасшăн ан пăрах
ĕнтĕ, ‒ тесе нумайччен йăлăнса тăрат те, вара аран-аран мая çавăрăнат.
‒ Ак, ӳлĕмрен капла ан пул, кирлĕ пултăм вĕт ĕнтĕ. Ак çапла, пурăннă ĕмĕрте кирлĕ
пулат вăл, пурăнан ĕмĕрте сыснана та йысна тесе калăн. [20] Сирĕн урăр çине ĕне
пусайман-халĕ, эсир чухлайман-халĕ, ак, ӳлĕмрен пĕлĕн ĕнтĕ, ‒ тет вара.
Ак, юмăç çав тĕрлĕ хăйсене аслă тытаççĕ. Пирĕн ялта юмăç нумайран нумайланат,
эпĕ хал[ь] çеççĕн хисеплесе кăлартăм, мĕн пурĕ хĕрĕх иккĕн (42) тухрĕ. Вĕсем вĕреççĕ,
хăшĕ юмăç та пăхкалат. Вĕсем вилле çынтан та тар илеççĕ, вăтанмаçĕ те, çылăхран та
хăрамаççĕ. Пĕрин çинчен эп хам пĕлеп юмăç пăхса мĕн чухлĕ тар илнине. Пĕр пасмана
пăри илчĕ, пĕр пăтавка хура тул çăнăхи илчĕ, пĕр тенкĕ укçа илчĕ, çур штав эрех илчĕ, хăй
касан [21] пĕр сехетренех вилчĕ. Çавăнпа калап: эпĕ вĕсенĕн чĕрисем тимĕр-тĕр, намăссем
пĕтнĕ-тĕр, шухăшĕсем Турă патшалăхĕнче мар-тĕр, çавăнпа вĕсем Турра маннă-тĕр. Эпĕ
вăсене сут туса каламастăп та, мĕншĕн тесен Турă çын çинчен сут тума хушмаçт. Халахал
хам астунине çыратăп. Чăвашсем ĕнтĕ хăйсем те курман мар, хăйсем те пĕлеççĕ юмăçран
усă пулайманнине, çапах та вĕсене япала пама чарăнмаççĕ, кăшт та пулин ыратсанах,
часрах юмăç патне кайма хыталанаççĕ, мĕн ыйтнă, ăна параççĕ, укçа [22] пурри укçа пама
хĕтленет, укçа çукки мĕн те пулин урăх япала парат, е тырă-пулă парат, е çăнăх-кĕрпе парат.
Арăмсем е тутăр-сурпан параççĕ, е пир-авăр параççĕ, часах юмăçа кайса тӳрленес, теççĕ,
унтан пуçне тӳрленеймĕ, теççĕ. Çын сехметсĕр пулмаçт, пĕр-пĕр япала ыратнă вăхăт та
пулат, вăл юмăç тăвас ĕç мар, ăна шухăшласа илмеççĕ. Юмăçа мĕнтен ĕненес? Мĕн шанас?
Вăл та пирĕн пекех çын вĕт, ăна та пирĕн пекех нистан та, никам та вĕрентсе тăракан çук.
Вăсене çапах ĕненеççĕ, вĕсем çинчен [23] ӳкĕтлесе калаçа пуçласан, темĕн пек вăсен хутне
кĕреççĕ, пире сăмах та памаççĕ. Вĕсенĕн сăмахĕсене Турă сăмахне ĕненнĕ пек ĕненеççĕ,
вăсен çăварĕнчен мĕн тухасса пăхсах тăраççĕ. Лешсем лартаççĕ вара, тĕрлине суеçтереççĕ,
ĕнентереççĕ. Вĕсене пит ĕненеççĕ çав, юмăçсем çавăнпа пуçĕсене мăнатса хăйсене хăйсем
аслăлаççĕ. Çапла чăвашсем юмăçсем пусса пĕтерни, çавăнпа вĕсем пур япаларан та
хăраççĕ, шыв хĕрне кайсан та, вăрмана кайсан та, хире-мĕне кайсан та, пур тĕлтен те
хăраççĕ. «Унта ырăсем çулăхмĕ-ши? Кунта вилĕ пымĕ-ши?» ‒ [24] тесе. Ку йăласене вĕсем
хăйсем те пит юратмаççĕ, анчах пире юрамаçт, теççĕ, ĕлĕкрен аван тунă, пире те тумасан
юрамаçт, теççĕ.
Записано в 1881 г. [в Буинском уезде Симбирской губернии М.П. Петровым]
Юмăçсем тутаракан эмелсем
Чăвашсем килте пĕр-пĕр çын чирлесен юмăç патне каяççĕ те, вăл вĕсене мĕн те пулин
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каласа ярат. Е пĕр-пĕр ыр сăмах калат (Киремет[е]), ыр сăмах каласан вара часрах тума
хĕтленеççĕ. Хăш Киремете вăл юмăç калат, мĕнпе чӳклеме калат: пăтăпа-и, хур-кăвакалпаи. Пăтă-юсманпа ак çап[25]ла тăваççĕ: пилĕк тирĕклĕх юсман тăваççĕ те, унтан пăтă
пĕçереççĕ, пиçсен вара кайса хăш ырăсем каланине чӳклеççĕ.
Пырсан пăттине, юсманне лартат те, асăнат: «Йе, пĕсмĕлле, тав тăватăп, пуç çапатăп,
çырлах, мана хĕнне-асапне ан пар, ‒ тесе. – Хамăр айванлăхне пуç çапса картарма килтĕм,
çырлах, ан пăрах, ‒ тет. ‒ Çак сан таврашăнта ытлашши сăмах калаçнă пулин те, вылянăкулнă пулин те, çырлах. Тунă кĕллĕме хапăл ил, эпĕ хуранлă пăттăмпа, тирĕклĕ юсманăмпа
асăнатăп, витĕнетĕп, мана [вернее – ман] айван кĕллине [надо: кĕллĕме] хапăл ил, эпĕ хам
айванлăхăмпа [26] йăнăшрăм, çырлах, тунă чӳкĕм-кĕллĕм вырăнлă пултăр», ‒ тет.
Вара виç хут ӳксе пуç çапат те, тата укçа хурат вара миçе пус та пулин.
Ун пек киреметсем пирĕн çĕрте пилĕк тĕлте. Ак ăçта: 1) Шăхан тулĕнчи ырăсем, вăл
вăрман хĕрринче çырмара, Киштек хирĕпе хамăр хир хушшинче; 2) Киштекри ырăсем,
теççĕ, вăл çырма ялта вăрман хĕрринче; 3) Киремет вăрмантан пăртак аяккарах, унта ĕлĕк
пит шултăра вăрман пулнă, пит вăйлă вăрман пулнă, çĕмĕрт пит нумай пулнă, анчах вăл
Киремет пит ха[27]ярччĕ, тет, унта никам та пырса кĕреймесчĕ, тет. Вăл вăрмана вара
утелни вăхăтĕнче кирпĕç тума кастарнă, тет. Ăна кастарма килекен старшина вара пĕр
уйăхранах вилнĕ, тет. Тата пĕр Киштек вырăсĕ çав Киремет тĕлĕнчен иртсе пынă чух ун
тĕлне çитсен мăшкăлласа сыснă тет те, хăй вара пĕр эрнеренех вилнĕ, тет. Пит усалччĕ, тет,
çав Киремет. Çавăнпа унтан халĕ те пит хăраççĕ. Халь анчах йывăç сахал юлнă ĕнтĕ,
саккăр-и, тăххăр-и анчах юлнă, тет. 4) Киремет Тарăн варта, вăл Алмалав хирĕпе хамăр хир
хуш[28]шинче. [Последнее предложение опубликовано Н.И. Ашмариным, Словарь I: 163.
Оно начинается так: 4 киремет Тарăн варта… Таким образом, по публикации можно
полагать, что в местности Тарăн вар 4 киреметя. А в рукописи перед этим предложением
идет перечисление киреметей, под № 4 значится Киремет Алмалав, т.е. в местности Тарăн
вар всего 4 киреметя, а Киремет Алмалав – четвертый в списке]. 5) Киремет хула ăшĕнче,
Ахтапана кайнă çĕрте, çӳлĕ çыран хĕрринче. Тата тепĕр Киремет Кăнна урлă Таяпа енче,
тĕме çинче, унта пĕр хурăн ларат халĕ. Çак киреметсем пурте пĕр пек мар, хăшĕ ытларах
та хаяр, хăшĕ аплах мар, тет. [Предыдущее предложение опубликовано Н.И. Ашмариным,
Словарь I: 285. Он дал и перевод: «Эти киремети не все одинаковы: одни из них очень злы,
а другие – не столь злы»]. Тата хир енче, Раккассипе Элшелĕ хушшинче пĕр Киремет пур,
тет, çавна çитес хаяр киремет çук, тет, вара. Ун тĕлĕнчен иртсе кайнă чух калаçма та
юрамаçт, тет, кулма та юрамаçт, тет, вăл Киремет вырăнĕ çултан инçе мар, çултан пĕр хăлач
анчах, тĕме çинче, таврашĕнче йывăç[29]сем ӳснĕ, çавăн енне çавăрăнса пăхма та юрамаçт,
тет. Пĕлтĕр пирĕн ялсем Улатимĕр Ăçтапанĕ Михаил праçникĕнче Раккассине йыхрава
кайнă. Унта вăл ĕçкеленĕ, каç пулсан тин тухнă, хăй ӳсĕр пулнă, çав Киремет тĕлне çитсен,
аташнă вара, аташса çаврăнкаласа çӳресе шат супнă вара. Унтан çав Киремет тĕми çине
пырса кĕнĕ те, унтах лашине тăварса çуни çумне кăкарса выртнă вара.
Вăл çывăрсан пит усал тĕлĕк курнă вара. Тухнă, тет, салтак çарри, пурте пăшалпа,
тет, унтан кăна та шурă кĕпе-йĕм тăхăнтарса, пăшал парса, салтакла вылянă, тет.
Унтан ирхине тул çутăлсан киле тавăрăннă вара, киле тавăрăнсан, мĕн пулнине пурне
те каласа кăтартнă вара. Унтан вара хăй пĕр эрнеренех чирленĕ те, тăватă уйăх асапланса
вилчĕ вара. Нимскер туса та мая килмен. Хăй виличчен пĕтĕмпе çĕрсе кайнă. [Текст с
небольшими изменениями полностью опубликован: Ашмарин, Словарь VI: 232-234. Слово
картарма в Словаре заменено словом каçарттарма, вместо юрмамаçт – юрамаст. После
фразы çавна çитес хаяр киремет çук дано пояснение – «(такого злого киреметя, как он,
нет)»] [30]
Кил Хĕрт-сурчĕ [Данное название дано в Словаре Ашмарина, VI: 214. Оригинал
позволяет уточнить паспорт]
Килте кирек камăн та Хĕрт-сурт пулат, ăнсăртран килтен Хĕрт-сурт писсен, вара
пархатарлă мар, тет. Вăл Хĕрт-сурт кăлăхах писмеçт, тет, килте пит вăрçăллă пулсан, кил
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ăшĕ çавăрăнсан анчах писет, тет. Вăл пис[31]сен вара вăл кил пĕтĕмпех пĕтет, тет. Вăл
Хĕрт-сурт çын куçне курăнмаçт, тет. Çав Хĕрт-сурта пилĕк çулта пĕрре анчах чӳк тăваççĕ.
Каçпа вырăс эрни каç мунча хутса кĕреççĕ те, унтан тĕтĕм пулсан пăтă пĕçĕреççĕ, урăх
пăтă кирлĕ мар ăна, вир пăтти анчах; пăтă пĕçерсе антарсан, ăна кăмака умĕнче чӳклеççĕ.
Ак çапла чӳклеççĕ: «Йе, пĕсмĕлле, тăватăп, пуç çапатăп, çырлах, ырă Хĕртĕм-суртăм.
Вырăнлă пул, киле чипер пăхса сыхласа усра, вырăнтан куçса ан çӳре, вырăн пул, çырлах.
Сыхла, усра», ‒ тесе.
Унтан çапла кĕл туса пĕтерсен, пăтта сĕтел [32] çине ăсса лартаççĕ те, тата тĕпеле пĕр
сĕтел лартаççĕ, унта та пĕр тиркĕ пăтă ăсса лартаççĕ, тиркĕ çине йĕри-тавра кашăк чиксе
лартаççĕ те, çавăрăнаççĕ, унта: «Çийĕр, çийĕр», ‒ тесе пыра-пыра калаççĕ.
Унтан хăйсем çисе тăрансан çав тĕпелти сĕтел çинчи Хĕрт-сурта лартнине кăмака
çине лартаççĕ, çав кашăксемпех, вăл пăтă çине тиркĕ варрине çу куçĕ тăваççĕ те, унта çу
хываççĕ. Çĕр каçиччен çав çу иксĕлсен, аван мар, ырлăха мар, теççĕ вара, ăна ирхине
кăмака çинчен илсе пур çемйипех çиеççĕ вара. Вăл Хĕрт-сурт пăттине ютсене никама та
çитер[33]меççĕ. Вăл Хĕрт-суртран та чăвашсем пит хăраççĕ. [34]
Куйкăрăш [Этот текст опубликован – Н.И. Ашмарин VI: 255-256. Однако в
публикации есть ряд искажений оригинала. Например, пултарат вместо пуйтарат,
пурăнмаст, çимест вместо пурăнмаçт, çимеçт. Поэтому и в силу важности содержания,
уместна публикация оригинала]
Çынна пуйтараканни Куйкăрăш пулат, тет, анчах вăл пит сайра çĕрте пулат, тет.
Чыслă, йăваш, тирпейлĕ, вăрçăсăр килте анчах пулат, тет. Кăшт мăкăр-макăр тăвакан килте
пурăнмаçт, тет, вара вăл. Куйкăрăш вăл хăй пит пĕчĕкçĕ вĕçен кайăк, тет; вăл чипер
типейлĕ килте пулсан пит пуйтарат, тет, вара; вăл япала тултат, тет: укçа килчĕ – укçа, мĕн
килчĕ ăна ăна тултат, тет. Вăл хăй пĕчĕкçĕ пулин те, выйлă, тет, пит. Вăл Куйкăрăш пырса
[34] ернĕ кил пит чиксĕр пуйса каят, тет, вара. Анчах вăл вăрçа пĕрте юратмаçт, тет. Вăл
пупленĕ чут ытлашши сăмах калаçма та юратмаçт, тет. Ăнсăртран мĕнпе те пулин кăшт
шăкăр-макăр калаçа пуçласанах, вăл вара хăй пуйтарнисене каялла тулта пуçласан, вара
пĕр япала та хăвармаçт, тет. Вăл киле вара пĕтĕмпе тĕп тăват, тет, ĕлĕкхинчен те усал, тет,
вара; ăна, пуйса çитсен, маларах сисме кирлĕ, тет, маларах сиссен, хăйне пĕрте
систермесĕр тытса пусма кирлĕ, тет. Мехер, пусас тесе шухăшлани[35]не те пĕлет, тет, вăл.
Вăл Куйкăрăш пĕчикçĕ çерçи пек анчах, тет. Шурăллă хĕрлĕ чăпар, тет. Вăл Куйкăрăш
автан çăмартинчен пулат, тет. Автан çичĕ çула çитсен, çăмарта тăват, тет, виçĕ çăмарта
анчах, вăл çăмартасене чăх айне хурса кăларсан, вара пĕр çăмартинчен йытă, тепĕринчен
çĕлен, тепринчен Куйкăрăш пулат, тет. Чиерех çынсем çавна ӳстерсе тăваççĕ, тет. Ăна вара
апат вир пăтти анчах кирлĕ, тет, урăх япала нимĕн те çимеçт, тет, вăл.
Кăвак хуппи
Кăвак хуппи вăл пит телейлĕ [36] çынна анчах курăнат, тет, пурне те курăнмаçт, тет.
Вăл Кăвак хуппи ирхĕне çурăм пуç килес умĕн курăнат, тет. Вăл сасартăк симĕсĕн-кăвакăн
ялтăртатса çиçĕм çиçнĕ евĕрлĕ курăнат, тет, анчах питĕ час пĕтет, тет, пĕр минутрах пĕтет,
тет. Ăна куракан çын пĕтиччен мĕн те пулин кĕлесе ĕлкĕрсен, вăл кĕлени пурте пулат, тет.
Укçа ыйтса ĕлкĕрсен – укçа, тырă-пулă ыйтса ĕлкĕрсен – тырă-пулă, выльăх-чĕрлĕх ыйтса
ĕлкĕрсен выльăх-чĕрлĕх пулат, тет. Анчах хăшĕ ăна курсан хăраса ни[37]мĕн те
ыйтмасăрах юлат, тет. Вăл çынна вара нимĕскер те пулмаçт, тет. Çак Кăвак хуппи телейлĕ
çынна хăй ĕмĕрĕнче виçĕ тапхăр курăнат, тет. Ак, пит пуянсем çапла та пуяççĕ, тет. [38]
Чăвашсенĕн çын вилсен тăвакан йăла
Чăвашсем çын вилсен – ача вил[51]сен те, пысăк çын вилсен те – çыннăн чунĕ
тухсанах часрах чĕрĕ çăмарта ывăтаççĕ, ăна хĕвел тухăçĕ [надо: хĕвел анăçĕ?] еннелле
ывăтаççĕ. Çăмартана çĕмĕрлесрен хăраса епле çепĕç тыткалаççĕ, çын чунĕ те çавăн пек
çепĕç пурăнмалла çĕре кайтăр, теççĕ. Çав çăмарта пек числаса пурăнмалла пултăр, теççĕ.
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Унтан вара, çăмарта ывăтсан, вилнĕ çын патне кĕпĕне çурса кăлараççĕ, ăна ахаль хывса
илмеççĕ, умĕнчен çурса сăкман пек хываççĕ. Ăна çынăн чунĕ пӳлĕнсе ан тăтăр, уçă çĕрте
çӳретĕр, тесе çапла хываççĕ. Унта[н] çынна çума шыв ăсма каяççĕ. [52] Унта виççĕ[н]
каяççĕ, пĕри малтан курка тытса пырат, тепĕри вăта çĕртен хуран тытса пырат, тепĕри
кайран витре тытса пырат. Унтан вара çав курка çине те, хуран çине те, витре çине те шыв
тултарса килеççĕ. Вăл шыва хуранпа çакса ăшăтаççĕ те, вара çынна çума тытăнаççĕ, ăна
хăшĕ хăй çемйипех çăват, хăшĕ тытса çутараççĕ, ăна çăваççĕ супăньпа, пĕри çуса тăрат,
унти çынсем пурте пĕрерĕн-пĕрерĕн шыв пырса яраççĕ, ăна куркана тытса тӳртĕн яраççĕ.
Унтан çуса пĕтерсен вара тумлантарма тытăнаççĕ. Малтан тăхăн[53]тараççĕ кĕпе-йĕм,
унтан – сăкман, пиçиххи çыхтараççĕ, алса, калпак тăхăнтараççĕ те, вырттараççĕ вара,
унтан пĕри тупăк тăват, пиллĕкĕн-улттăн алтма каяççĕ. Тупăк туса пĕтсен, ăна илсе кĕнĕ
чух пӳртри çынсене пурне те тула кăлараççĕ, пӳрте пĕр çын та хăвармаççĕ. Тупăк хыççăн
вара пурте кĕреççĕ. Вăл тупăка илсе кĕнĕ чух тухмасан, пӳрте юлакан вилет, тет, вара.
Унтан çынна тупăк çине выртттараççĕ, ăна вырттарнă чух çынна тупăк тĕлне тытса
виççĕччен:
‒ Ан хăра, ан хăра, ‒ тесе суллаççĕ те, вырттараççĕ вара.
Унтан пупа илсе килсе кĕл ту[54]тараççĕ, пуп кĕл туса кайсан часрах вут хураççĕ те,
икерчĕ пĕçереççĕ.
Тата пĕр чăх пусаççĕ, унтан икерчĕ пиçсен хывса тăкаççĕ те, тупăк патне пырса сасă
кăлараççĕ:
‒ Йĕп пек çĕр çурăлчĕ, йĕп тухрĕ, сан тĕлĕнчен кун пĕтрĕ, ‒ тесе. [Данное
предложение опубликовано: Ашмарин, Словарь V: 127]. Çапла тусан вара пытарма илсе
каяççĕ. Кăмакара чул хĕртеççĕ, ăна вара хапхаран илсе тухсанах çав хĕрлĕ чула вăсем
хыçĕнчен ывăтаççĕ. Вăл чула ырă-усал сирĕлтĕр, кунта ан юлтăр, хăйпе пĕрлех кайтăр,
тесе ывăтаççĕ.
Масар çинче шăтăка янă чух тупăка шăтăк тĕлне тытса виççĕччен:
‒ Ан хăра, ан хăра, ‒ тесе суллаççĕ те, вара шăтăка яраççĕ. [55]
Ярсан малтан çĕр пуçланă чух хăпартса хунă тăприне:
‒ Пил ту, пил ту, ‒ тесе пăрахаççĕ.
Унтан вара тăпра ишеççĕ. Тăпра ишсе таптасан, çав шăтăк умне вут чĕртеççĕ, хăйсем
пурте умлă-хыçлă тăрса шăтăк йĕре-тавра виçĕ хут çаврăнаççĕ.
Çаврăнса çитсен:
‒ Эпир сана асăнсах тăрах [тăрар?], эсĕ пире ан асăн, ‒ теççĕ те, вара каяла пĕрте
çавăрăнса пăхмасăр утаççĕ.
Унтан киле çитсен алăк умĕнче çав пытарма пынисем пурте пичĕсене-куçĕсене çуса
кĕреççĕ. Вĕсем кĕнĕ чух пӳртрисем тула [56]тухаççĕ, вара вĕсем хыççăн кĕреççĕ. Унтан
вара çав çĕр пуçлакана, тупăк тăвакана прер тутăр параççĕ. Хĕрарăм вили пулсан, пурне те
пĕрер тутăр параççĕ. Çапла парсан вара икерчĕсем те, хай пуснă чăхха та хыва-хыва
çиеççĕ.
Çисе тăрансан вара:
‒ Хуйхăр харам пултăр, ‒ тесе тухса каяççĕ вара.
Ун чух хыçалтан ăсатма тухмаççĕ вара. Унтан вара тепĕр каç, çичĕшне тăватпăр тесе,
пĕр сурăх пусса тата икерчĕ пĕçерсе хываççĕ. [Предложение опубликовано: Ашмарин,
Словарь XII: 192. Оригинал позволяет уточнить паспорт]. Тата пумилкке тăвиччен кашни
эрне каç хывса тăкаççĕ. Пумилкке тăвас уммĕн эрне каç мунча хутаççĕ те, пур
ăратнисемпех мунча кĕреççĕ. [57]
Унта çав вилнĕ çынна тухса кăшкăраççĕ:
‒ Мунча кĕме кил! – тесе.
Мунчаран ытти çынсем тухсан, пĕри каях юлат те, вилнĕ çынна мунча çапатăп тесе,
милĕкпе лапка çине çапат.
Унтан:
‒ Ак сана шыв, ак милĕксем! – тесе лапка çине шывпа милĕксем хурса хăварат.

130

Киле таврăнсан вара сурăх пусаççĕ, пĕр чăхă пусаççĕ те, тата икерчĕ пĕçереççĕ.
Аш пиçсен, икерчĕ пиçсен вара:
‒ Сана юлашки эрне каç тăватпăр, ‒ тесе хыва-хыва çиеççĕ вара.
Çапла тусан шăмат каç пумилкке тăваççĕ те, е тунти каç тăваççĕ. Чăвашсем тирпейсĕр
вилнĕ çынна масара чикмеççĕ, шыва кайса вилни, çа[58]кăнса, çапса пăрахни пулат-и унта,
вĕсене масара чиктермеççĕ, ун пеккисене масара чиксен, çумăр та çумаçт, тырă та пулмаçт,
теççĕ. Ăнсăртран масара чикнĕ пулсан та, ăна вăрттăн кăларттараççĕ. Пĕлтĕр Кукша
Кĕркурийĕ çакăнса вилнĕ, тет, ăна çемйисем çынна систермесĕр пупа кĕл тутарнă тет те,
масара чикнĕ, тет. Ăна вара кайран сисе, çумăр çумаçт, тесе, масартан кăларса çӳле урăх
тĕле чикнĕ, тет. Ун пеккисене чикекен вырăн тĕле тунă, унта ĕнтĕ эп астăвасса пилĕк çын
чикрĕç. Çав Кукша Кĕркурийĕне масартан кăларса чикме харсăр çынсене пĕр [59] витре
эрех те виçĕ тенкĕ укçа панă, тет, халăхпа. [Текст опубликован с некоторыми изменениями:
Ашмарин, Словарь V: 220-222. В публикации имеются исправления диалектизмов:
çумаçт, пулмаçт → çумаст, пулмаст. Оригинал позволяет установить паспорт].
Пумилкке туни
Пумилккене çын вилсен виç эрне çитмесĕр тумаççĕ. Каялла кирек минçе эрне
хăварсан та юрат. Пумилккене шăмат каçпа тунти каç анчах тăваççĕ, урăх никĕш каç та
тумаççĕ. Малтан пумилкке тума вăтăр-хĕрĕх витре сăра хатĕрлеççĕ. Выльăхсем хатĕрлеççĕ,
пурне те хатĕрлесе çитсен, е шăмат каç, е тунти каç пумилкке тăваççĕ вара. Унта пĕр пăру,
пĕр сурăх пусаççĕ, пăру пулмасан, тиха пусаççĕ, тата пĕр пăтавкаран икерчĕ пĕçереççĕ.
Çавсене пурне те хатĕрлесе çитсен вара пĕр купăççă йыхăрса пыраççĕ, çаксене хатĕрленĕ
чух пĕр хĕрес тăват, вăл хĕресе туса пĕтерсен, ăна пӳрте кӳртеççĕ, ăна пӳрте илсе кĕнĕ чух
пӳртри çынсене пурне те тула кăлараççĕ, хĕрес хыççăн пӳрте кĕреççĕ вара. Пĕтĕмпе тĕттĕм
пулса çитсен, вара масар çине каяççĕ, унта пиллĕкĕн каяççĕ, ашшĕсем икерчĕсем, сăра,
эрех илсе каяççĕ. Пĕри малтан юнал утпа пырат, хыçалтан урапапа пыраççĕ, çав урапа
çинче купăç[ç]ă купăс каласа пырат. Масар çине çитсен, вара вут чĕртеççĕ те, купăс каласа
ташлаççĕ, унтан илсе [61] пынă çимĕçсене хываççĕ.
Сăрисене-эрехсене ĕçсе пĕтерсен, вутне:
‒ Сӳн! – теççĕ те, вара вилнĕ çынна ятĕнчен каласа: ‒ Атя туя! – тесе кăшкăраççĕ.
Вара киле таврăнаççĕ. Киле таврăнсан, алăк умĕнче пичĕсене çăваççĕ те, вара пӳрте
кĕреççĕ. Вĕсем кĕнĕ чух пӳртри çынсем пурте тула тухаççĕ, вăсем хыçĕнчен кĕреççĕ вара.
Пурте кĕрсен, вара алăк патне пĕрене çумне çурта çутаççĕ, çав пумилккене пынă çын пурте
пĕрер çурта лартат. Унтан вара хыва пуçлаççĕ, харпăр хăй илсе пынă сăрисене, эреххисене
пурне те çавăнта хываççĕ вара. Хывсан, çурта çунса пĕтсен, ва[62]ра ĕçеççĕ, çиеççĕ,
ташлаççĕ, юрлаççĕ, çĕр каçичченех вара çапла юрлаççĕ, ташлаççĕ.
Пĕр минут та ахаль тăмаççĕ, ахаль ташламасăр, юрламасăр тăрсан, вилнĕ çынсем
ирĕк илеççĕ, тет, вăлсем ташлаççĕ, юрлаççĕ, тет, çав кама пумилкке тăвакан çынна хĕнеççĕ,
тет:
‒ Санăн туйă çаплай? Ни юрлакан çук, ни ташлакан çук, ‒ тесе.
Çавăнпа пĕрте ахаль тăмасăр ташлаççĕ, юрлаççĕ. Ташлама, юрлама лайăх пултăр
тесе, пит хытă ĕçтереççĕ вара. Тул çутăличченех çапла ташлаççĕ вара. Çутăлса çитсен, вара
урама хам умне тухса вут хатĕрлеççĕ те, [63] унта пурте тухса ташлаççĕ вара. Юлашки
юлнă çимĕçсене пурне те тăкаççĕ унта.
Çапла тусан вара:
‒ Ĕнтĕ, сана ăсататпăр, ‒ теççĕ, пĕр лаша кӳлсе, минтер хурса иккĕн ăсатма каяççĕ
вара.
Унта пĕр витре, пĕр тиркĕ, пĕр курка, пĕр кашăк илсе кайса пăрахаççĕ:
‒ Ак сана савăтсем! – тесе.
Вăл ăсатма каяканнисем юрласа таврăнаççĕ вара. Çапла ăсатсанах, часах мунча хутма
каяççĕ, мунча пулсан, вара пурте çав пумилккери çынсем мунча кайса кĕреççĕ. Мунчаран
таврăнсан çав пумилккене пуснă выльăх тирне сутса ĕçеççĕ те, вара [64] тин саланаççĕ.
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Пумилкке тин пĕтет вара. Çав пумилккене вилнĕ çынсем пит нумай пыраççĕ, тет. Ăна
хăмăт виттĕр тĕнĕрен пăхсан, вĕсем пурте курăнаççĕ, тет. [Последние два предложения
опубликованы: Ашмарин, Словарь XV. Вместо тет дается терĕ. Оригинал позволяет
уточнить паспорт]. Пурте ĕнсисене усса çӳреççĕ, тет, вилнĕ çын вăл ĕнсесĕр пулат, тет;
ĕнсине пĕрте çĕклеймаçт, тет; [Часть предложения опубликована: Ашмарин, Словарь IV:
124. Оригинал позволяет уточнить паспорт опубликованной части] вăл тĕнĕ виттĕр пăхсан
анчах тин хăрушă, тет. Ăна курсан, хăрасан, вара вилет, тет, ăна çавăнпа пăхмаççĕ.
Çулталăкра вилесене епле, мĕн вăхăтра хывнисем
Вилнĕ çынсене юпа уйăхĕ пĕтнĕ чух (октябрь) кĕркунне кĕр çурти тесе хываççĕ. Ăна
сăра ту[65]са, икерчĕ пĕçерсе, чăхă пусса хываççĕ. Ăна е шăмат каç, е тунти каç тăваççĕ.
Ăна алăк патне çурта хываççĕ, килте миçе вилĕ, çавăн чухлĕ çурта çутаççĕ. Çурта çутаççĕ
те, вара пурте пыра-пыра хываççĕ. Ăна хывнă çĕре ăратнисем пурте пухăнаççĕ, ăратнисем
те пĕрле тăваççĕ ăна.
Ак çапла хываççĕ:
‒ Эпир сире кĕркунне йĕркипе сăра туса, эрех илсе [!], чăхă пусса, икерчĕ пĕçерсе,
пăтă пĕçерсе хыватпăр. Пил тăвăр, чипер вăхăтлă килсе вăхăтлă кайăр, вăхăтсăр ан çӳрĕр,
пил тăвăр пире, хĕнне-асапне ан парăр; ак сире пĕрре татса пăрахни пĕр ут туртăми
пул[66]тăр, сирĕн умра сит кӳл пултăр, чипер ĕçĕр, çийĕр те кайăр, ‒ тесе хываççĕ. [Часть
этого предложения опубликована: Ашмарин, Словарь III: 320. К ней дается пояснение:
«Обращение к покойникам во время “вилесене хывни”»]. – Пур çемйисемпех, пур выльăхчĕрлĕхпе хĕнне-асапне ан парăр, ‒ теççĕ.
Тата мункун эрини хушшинче тунти кун хываççĕ. Çав куна çурта кунĕ теççĕ. Унта та
чăхă пусса, икерчĕ пĕçерсе, кĕркуннехи пекех пур ĕратнисемпе пĕрле хываççĕ. Тата
çимĕкре хываççĕ, ун чухне чăхă та пусмаççĕ, пăтă та пĕçермеççĕ, сăрапа, икерчĕпе, сĕтлĕ
çăмах пĕçерсе анчах хываççĕ. Хывса тăксан тата вара масар çине сăра, икерчĕ илсе кайса
хываççĕ. [67] Тата урăх вăхăтра юмăçсем каланă тăрăх хывкалаççĕ. Килте пĕр-пĕр çемйи
чирлесен, юмăç патне кайса пăхтараççĕ те, вăл вилле тытнă тесе, епле вилле те пулин
каласа ярат, мĕнпе сывалмаллине каласа ярат, сăра тусай, икерчĕ пĕçерсей, эрек илсей [=
илсе-и], мĕнпе хывма калат унта, çавăнпа хываççĕ. [Текст опубликован: Ашмарин, Словарь
V: 225-226. Оригинал позволяет установить паспорт].
Халăх хушшинче тăвакан эмелсем
Таврари ялта ăçта та пулин выльăх-чĕрлĕх ӳкнĕ сасă илтĕнсен, ял йĕри-тавра хĕр аки
кăлараççĕ. Хире ака пуçĕ илсе тухаççĕ те, унта ялти хĕрсе[68]не пурне те илсе тухса çав
хĕрсене ака пуçĕ турттарса ял тавра çавăрăнтараççĕ. Унта амаран пĕр хĕре хăмăт
тăхăнтараççĕ те, вăл хĕре варрине тăратса, ытти хĕрсене вĕренпа ака пуçĕ турттараççĕ.
Тата амаран пĕр ывăл ака пуçĕ тытса пырат. Вĕсем хыççăн ар çынсем тикĕт лакăмне вут
тивертсе çунтарса пыраççĕ. Ăна çавăрнă чух ялта ют çын пулсан, ăна çав ака пуç йĕррийĕн
тул енне хăвараççĕ, ялтан кăларса. Ака пуçĕпе çавăрăннă чух кашни çул кĕтессийĕпе хĕрес
туса хăвараççĕ. Ял йĕри-тавра çавăрăнса çитсен, ва[69]ра ака пуçне яла илсе кĕреççĕ.
Çапла тусан вара яла выльăх мурĕ кĕреймеçт, тет.
[Прохождение в ворота]
Тата çĕр виттĕр кăлараççĕ. Çыран хĕррине, меллĕрех çĕре, çĕре виттĕрех алтса
тухаççĕ те, ун виттĕр тухмалла тăваççĕ. [Предыдущее предложение опубликовано Н.И.
Ашмариным, Словарь I: 172]. Унтан вара ялти вута пурийĕнне те шыв сапса сӳнтереççĕ те,
çав виттĕр тухмалла шăтăк патне йывăç илсе пырса икĕ йывăççа пĕр çĕре сăтăрса вут
кăлараççĕ, ăна вара çав виттĕр тухмалли шăтăк çине хураççĕ. Унта ял пур выльăх-чĕрлĕхĕ
те, мĕн пур этемми те хай ялтан хуса кăлараççĕ те, çав шăтăк виттĕр кăлараççĕ. Малтан ар
çынсем тухаççĕ. Кай[70]ран вара выльăхсене кăлараççĕ. Çапла тусан вара выльăхсене те
мур тимеçт, тет. Вара этемсем харпăр хăй патне çав çĕнĕрен кăларнă вута илсе каяççĕ.
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[Текст опубликован сокращенно: Ашмарин, Словарь V: 277. Оригинал позволяет
установить паспорт]. [71]
Чӳксем [лл. 71-74. Тот же текст, что и на: ЧГИГН. Ед. хр. 5, л. 62-62об.]
Така чӳк кĕлли
Йе, пĕсмĕллĕ, ырă Турă, çырлах. Тайла пуçпа, ăшă питпе, тутлă чĕлхепе асăнатăп,
халĕ тăррипе, унтан – пиçнипе. Кала пĕлмест, тăва пĕлмест тесе ан кала. Çырлах, ырă чӳк
кĕлĕ.
Карта пăтти кĕлли
Йе, пĕсмĕлле, ырă Турă, çырлах! Асăнатăп сана карта пăттипе, карта тулли выльăх
пултăр тесе, лаша çумне тыха хуш, ĕне çумне пăру хуш, сурăх çумне путек хуш, тесе.
Çырлахтăр, ырă чӳк кĕлĕ.
Учӳк кĕлли
Ырă Турă, эпир сана асăнатпăр. Çичĕ тĕслĕ тырă пар. Ырă Турă, сана пуç çапатпăр.
Çĕртен кăларса тырă пар. Çӳлтен çумăр пар. Пĕтĕм халăхпалан, ачи-пăчипе пуç çапатпăр.
Ырă Турă, çырлах. Пайсăр [= паçăр, т.е тогда, до этого] чĕр[р]ипе асăнатпăр [=
асăнтăмăр], халĕ пиçнипе, çырлах! Амин.
Ака пăтти кĕлли
Йе, пĕсмĕлле, ырă Турă, çырлах. Виçĕ тĕслĕ тырă тунăшăн асăнатăп, витĕнетĕп тайлă
пуçпа, ăшă питпе, тутлă чĕлхепе. Пĕр пĕрчĕ акса пин пĕрчĕ илмелĕхне пар. Тăрри чакан
пек, тĕпĕ хăмăш пек пултăр. Выççа килекене тăрантарса ямалăхне, сивве шăнса килекене
ăшăтса ямалăхне пар. Амин.
Çĕнĕ тырă чӳк кĕлли
Йе, пĕсмĕлле, пĕр Турă, ам прах [= ан пăрах]! Амин [произносится: аминь]. Пичĕкери
сăрампа, хăкам вĕремпе, çунатлă кайăкăмпа, хуранлă пăттăмпа асăнатăп, суратăп. Амин.
Йе, пĕсмĕлле, Турă çырлах. Çӳлтен антарса пар, çĕртен кăларса пар, тĕпне хăмăш пек пар,
тăрне чакан пек пар. Пĕр пĕрчĕ акса пин пĕрчĕ пар. Хире тухсан, хир перекетне пар. Амин.
Анкартине кĕртсен, анкарти перекетне пар. Пӳлмене кĕрсен, пӳлме перекетне пар. Выççа
килекене тăрантарса яма пар, шăнса килекене ăшăтса ямашкăн пар. Амин. Кĕсре çумне
тыха хуш, ĕне çумне пăру хуш, урай тулли пӳтек пар, сак тулли ача пар. Алăк патне кĕрӳ
пар, тĕпеле кин пар, иккĕн выртса виççĕн тăмашкăн пар. [76] Амин. Эй, Турăçăм,
Пӳлĕхçĕм! Пĕлнине мала ил, пĕлменнине кая хур. Эпир айван ывăл-хăр, пĕлместпĕр. Эпир
пĕлместпĕр, пуп кĕлĕ тунипе çырлахтăр. Амин. [77]
Том 32: Тимофеев Г.Т. Песни. 1892-1900 гг. – 162 с.
Туй такмакĕ
Записано в 1898 г. в населенных пунктах, объединяемых под общим названием Тăхăръял
«Девять деревень», Буинского уезда Симбирской губернии Петром Константиновым.
Переписано Г.Т. Тимофеевым
Йе, саламальник, тав сире!
Ĕçетре-çиетре,
Вылятра-кулатра,
Эсир пире кĕтетре?
Тимахви пуян ывăл авлантарат,
Микиш пуян хĕр парат.
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Эпĕ Тимахви пуянăн йыхравçи.
Сакăр вунă сакки пур,
Пĕр саккине ларма пар.
Утмăл урай хăми,
Пĕр хăмине пире [12]
Выляса-ташласа тăма пар.
Тимахвийĕн çичĕ çулхи вăкăрĕ пур.
Унăн мăйраки ылттăн,
Чĕрни кĕмĕл.
Пусса пĕçернĕ,
Пырас та çиес,
Хатĕр!
Çитмĕл çичĕ кăшăллă пичĕки пур –
Ăна утланма ура çитмес,
Пӳ ярса – пӳ çитмес.
Пĕр пăккинчен пыл юхать,
Пĕр пăккинчен сим юхать, [13]
Пĕр пăккинчен – каяшĕ.
Унăн алтăрĕ пур.
Алтăрин аври ылттăн,
Тĕпĕ кĕмĕл,
Пырас та ĕçес:
Хатĕр!
Тимахви пуянăн мунча пур.
Ун мунчине хутнă,
Ăна милкине пĕçернĕ.
Мунчи чулĕ мерчен,
Милки çыххи пурçăн,
Ăшши шерпет,
Пырас та кĕрес:
Хатĕр! [14]
Йĕм тăхăн та сарă çых,
Кĕпи хăтаран.
С[ăмсипе] сывл[ан], куч[ĕпе] шăвакан –
Пурте Тимахви патне сăраçме[!] пыр. [15]
Хĕр юрри
Записано в 1892 г. в д. Киремет Чистопольского уезда Казанской губернии
Г.Т. Тимофеевым
Турă çырни – çӳç çыхни. [158]
Том 33: Ашмарин Н.И. Чувашские тексты. 1896-1907 гг. – 989 с.
Туй юррисем
Записано в [1897] г. в д. Яжиткино Ядринского уезда Казанской губернии
Пăчăр-пăчăр тар юхать,
Тарне шăлма тутăр çук,
Тутăр тума арăм çук,
Арăм илме [3] укçа çук.
Укçа тума тырă çук,
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Тырă тума хăртнă çук,
Хăртнă хăртма пуртă çук,
Пуртă тума тимĕрç çук,
Тимĕрç лар[т]ма çырма çук. [4]
Записано в [1897] г. в д. Хирлеппоси Ядринского уезда Казанской губернии
Чӳк туни
Чӳк тунă чух малтан тенкĕлĕх тенкĕ пышĕ пашалу пĕçереççĕ, тет. [51] Пĕчĕк шанпа
сăра тăваççĕ, тет.
Вара сăрапа юсмана пĕр çĕре лартаççĕ тет те, кĕл тунă чух çапла каласа кĕл тăваççĕ,
тет:
‒ Çырлах, çавăнти Киремет, ‒ тесе кĕл тăваççĕ, тет.
Уна чӳк туса çиса пĕтерсен пĕри тула тухат тет те, такана тытса урисене курăспа
çыхат тет те, така трăх шупа сапсан, татах хулха тăрăх шупа сапаччĕç, тет. Така
силленмесен, пусмаçчĕç, тет, силленсен – пусаччĕç, тет. Силленмесен вара юмăçа каяччĕç,
тет.
Юмăç вара вĕсене:
‒ Çавăнти Киремет силленме яман, ‒ тесе [52] калаччĕ, тет.
Кĕл туни
Анне: çиме ларнă чух валтан алăк патне çурта лартаççĕ, тет те, çапла каласа кĕл
тăваççĕ, тет:
‒ Акă сан вали мăн выльăх пусрăмăр, ‒ тесе суеççĕ, тет. – Çырлах, чĕр[т] çакна (имя)
вилесрен.
Тата укçа параппăр тесе çут хĕç тимĕртен тунăскерне параççĕ, тет. [53]
Записано в [1897] г. в д. Яргунькино Ядринского уезда Онисимом Михайловым
Йĕрĕх
Авалхи çинсен Йĕрĕх ятлă чир пулнă. Вăл чире ак епле чире каланă: е çăпана, е кĕçе,
е шăтан-юхана Йĕрĕх тенĕ. Çынна е çăпан, е кĕçĕ, е шăтан-юхан ерсен, Йĕрĕх тытрĕ тесе
Йĕрĕхе чӳклес тенĕ. Авалхи çынсем хурама пĕрни ĕçленĕ те, Йĕрĕх çав пĕрнере пурăнат
тесе çав хурама пĕрнене кĕлетре пĕр кĕтесре çакса усранă.
Шăтан-юхан ерсен, Йĕрĕх валли нимĕр пĕçерсе:
‒ Ват аки, тытрăн-турăн пулсан, çырлах, ‒ тесе хурама пĕрнешне [= пĕрне ăшне] пĕр
кашăк нимĕр янă.
Тата çуллă çатма тĕпне çутнă хăйăпа тăхлан тытса тумлатса çав пĕрне хĕрне пурçăнпа
çакнă, тăхланĕ шăтăклă пулмасан, Йĕрĕх çырлахмаçт, тенĕ авалхи çынсем. [99]
Хытăм[лл. 100-101. Текст полностью опубликован – Ашмарин, Словарь XVI: 116]
Шу тытни
Уйра çӳресен [= çӳренĕ] чух е ĕçленĕ чух тарласан, шу выртса ĕç[с]ен, пăрсутитцă [=
простуда] пулсан, шу ты[т]рĕ пулĕ тесе юмăçа кайнă.
Юмăç каланă:
‒ Сана кĕлĕлĕ-хутăшлă тытнă, ‒ тенĕ. [Последнее предложение опубликовано –
Ашмарин, Словарь VII: 245. В публикации источник и паспорт не указаны, стоит пометка
N, т.е. неизвестный источник] Уна [т.е. божеству Шу] кăвакал çăмартипа кук хуранне
чустаран тунă [Эта часть предложения опубликована – Н.И. Ашмарин VI: 258, с пометкой
«Чув. Тексты № 2, но паспорт не указан] е шакă [= норка] чĕрнипе, е пулă пуçĕпе чӳклеме
хушнă.
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‒ Чӳклесен, тӳрленет, ‒ тесе каланă юмăç. [102]
Молитвы у чуваш. Чăвашсем чӳклени
Чăвашсем пĕр-пĕр çĕре пуçтарăнсан, çĕлĕкĕсене хул хушшине хĕстерсе çапла каласа
чӳклеççĕ:
‒ Ах, Тор çырлах! Мăн Торă, мăн Торă амăшĕ, çырлах! Чипер килĕш-чунăмпа, ачампăчампа, выльăхăм-чĕрлĕхĕмпе. Ах, Тор çырлах, Турă амăш, çырлах! Çичĕ тĕслĕ тырра
çичĕ кĕлете хума пар! Хăймалатса пыл тытма, çӳпçелетсе çу тытма пар! [Предложение
опубликовано: Ашмарин, Словарь XVI: 302. Оригинал позволяет уточнить паспорт.] Ах,
карта туррисем, çырлахăрах! Выльăх-чĕрлĕхе тĕрĕс усрăрах! Пĕр вĕçĕ вакра пултăр, тепĕр
вĕçĕ – картара; уя акнă тырра-пулла лайăх çитĕнтер: кутне хăмăш пак, тăррине пăçа пак.
[288] Çичĕ тĕслĕ тырра çичĕ кĕлете хума пар. Мăн тор, Мăн торрă амăшĕ, çырлах!
Тата хăш-хăш чăвашсем çăмăр çумасан калаççĕ:
‒ Тыха чӳклес, ‒ теççĕ. – Туррăн çăмăр хăпартма лаша ватăлнă, ‒ теççĕ. [289]
Чӳксем
Записано в 1899 г. в д. Коракши Ядриского уезда Казанской губернии учеником
Аликовского двухклассного училища К. Шумиловым
Киремет. Чӳк уйăхĕнче Киремете тăваççĕ. Ун чух, Аслă киремете асăннă чухне, вĕсем
тиха, така, кăвакал пусаççĕ. Вăкăр пуса[ççĕ]. Вĕсене пуснă чухне вăсем çурăмĕ çине тата
хулхине шыв ярса чĕтрентереççĕ, çапла вĕсем виçĕ хутчен яраççĕ, виçĕмĕшĕнче те
чĕтренмесен – пусмаççĕ, мăшĕн тесен выльăх чĕтренсен вара Киремет çирлахать, теççĕ.
Чĕтренмесен – çирлахмасть, теççĕ. Çав пуснă тиха, така [неразборчиво]ăннине [шăннине
«кости»?] çунтарса яраççĕ. Ун чухне тата сăра, юсман, пĕчĕкçеççĕ пашалусем тата
ыттисене те туса пăрахаççĕ. Вара кĕлĕ хăйсен йĕркипе тăваççĕ. Кĕлĕ тунă чух çапла кĕлĕ
тăв[аççĕ]. Кĕлĕ тунă чух у[н]та алтăрпа сăра илеççĕ тата çав юсмансене, пашалусене
[неразборчиво]. Вĕсем кĕлĕ тунă чух çав пашалусенчен, юсмансенчен кĕт те кĕт кас[с]а
илсе çав алтăр сăра çине яраççĕ. Кĕллине пĕтерсен, сăрине Киремете кайса тăкаççĕ. [397]
Чӳклеме кĕлли
Записано в [1896-1899] гг. в д. Изванкино Ядринского уезда Казанской губернии
воспитанником Аликовского двухклассного училища [860-861] [Текст опубликован –
Ашмарин, Словарь V: 12-13 без указания года записи и без сведений о записавшем.]
Записано в [1899] г. в д. Коракши Ядринского уезда воспитанником Аликовского
двухклассного училища Петром Ивановым
Вирĕм [Текст опубликован – Ашмарин, Словарь V: 241 без указания года записи и
без сведений о записавшем]
Ĕлĕк çын вилсен мĕн хăтланни
Ĕлĕк çын вилсен пытарн[ă] чухне:
‒ Инхăр-ханхăра кайтăр, ‒ тенĕ. [Это предложение опубликовано – Ашмарин,
Словарь III: 126.]
Ун ячĕпе кĕпер тунă. Сăра ĕççе, шăпăрпа ташласа унăн кĕперри çине кайса ташланă.
Ташласа пĕтерсен пур чĕресси, курки, çăпали-кашăкки пĕтĕмпе таптаса çĕмĕрнĕ. Тата
ĕстел тунă, пĕр хăмана шăтарса урне патака шĕвĕртсе çапса лартнă. Тунтирсене таста пĕрпĕр çырмана [899] кайса пăрахнă. Ваттисен праздникĕнче ĕлĕкхи стариксем ваттисе хывнă.
Вăлашкана варăнчен пӳлнĕ те, пĕр пуçне икерчĕ, тепĕр пуçне сăра янă.
‒ Ати-апай, ан тытах, çырлах, килсе икерчĕ, сăра çийĕр-ĕçĕр, ‒ тенĕ.
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Ĕне ырри
Тата ине ырри тунă. Ине пăруласан малтанхи сĕтĕнчен пĕçернĕ. Ăна та темçен кĕл
кĕлесе çынă. Хăйсем çыяччен тăват кĕтесе пӳрт тавра сапнă.
[Карта пăтти]
Тата карта пăттисем тунă. Пĕçерсен, хăйсем çияччен Хĕрт-сурта парас тесе кăмака
çине пăрахнă. [Предложение опубликовано: Ашмарин, Словарь VI: 114. После слова çине
Н.И. Ашмарин дал пометку – «(так!)».]
Киремет
Ĕлĕк Киремете пуç çапнă, ăна чӳк тунă. Пĕр чашăк юсман пĕçернĕ. Вăсене пĕр ватă
старик кĕл тăвать хул хушшине калпак хĕстерсе. Алăк патне пĕрене çине çурта лартаччĕç,
çуртине хăйсемех тунă. Алăк патнелле çавăрăнса тăрса нумайччен кĕл тунă, хăйсем пĕри
те сăх сăхман. Пĕри сăх сăхсан вара çирлахмасть, тенĕ. [900]
[Пăтă]
Сварит чувашин кашу, перва сам ест, а потом кладет на блюдечко, на краю кругом
положат ложки. И думают они, чтобы Хĕрт-сорт ел кашу.
Еще сварит он кашу же. Когда сварит, то идет в карту, ставит на середину стол, на
стол ‒ котел, около котла на столе же чашка с ложками. Кладут на чашку кашу и едят,
кроме своих детей. А если ребята разругались между собою, то неладно, т.е. бог скотов
сохранит скот не в целости. Это у них называется карта пăтти.
Еще сварит он же кашу, унесет эту кашу в амбар, пока еще сам [913] не ел, положит
эту кашу по три ложки в четыре угла, всего 12 ложек; еще положит на крючки петли одну
ложку, чтобы он сохранил от всякого зла и вора. И он молит тут на середине закрома и эту
чашку каши оставят тут же, сам уйдет. Тогда после этого не ходит три дня. А если эту
кашу не едят мыши, то у них не ладно, и зато туда кошку не пустят. Это у них называют
Кĕлетри киремет пăт[т]и. [914]
Записано в 1900 г. в с. Яжуткино Ядринского уезда Казанской губернии учеником
старшего отделения второго класса Аликовского двухклассного училища Иовом
Харитоновым
Пичĕке пуçланă чухнехи кĕлĕ [Текст опубликован – Н.И. Ашмарин IX: 250 с
пометкой N, т.е. неизвестный источник.] [955-956]
Сĕрен [Текст опубликован – Н.И. Ашмарин XI: 318-319 с пометкой М.-Яуши (одно
предложение в: XVI: 339 с пометкой Яжутк.), т.е. без указания года записи и имени
записавшего.] [959-960]
Том 34: Галкин Т.Н. Сборник песен (Красночетайский район). 1924-1929 гг. – 641 л.
Том 35: Катанов Н.Ф. [О чувашах]. Автограф. 1911-1935 гг. – 117 л. [Приобретено в
1935 г. через А. Катанову (уведомление М.П. Петрова).]
В некоторых местах право у чуваш на похищенную устанавливается совершенным
насильственно половым актом. [94]
Том 36: История ЧАССР. Этнография. Фольклор. 1926-1931 гг. – 240 с.
Том 37: Фольклор. 1919-1931 гг. – 581 с.
Том 38: Фольклор. 1930-1935 гг. – 643 с.
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Том 39: Этнография. Фольклор. 1906-1929 гг. – 409 с.
Пейит [Сюжетная песня на любовную тематику.]
Записано в 1907 г. в Чистопольском уезде Казанской губернии В.Н. Апрамом-Иревли.
Переписана И.Д. Никитиным
Тарăн варти тăрнана
Тилĕ пырса тăратнă,
Вăрмантейĕн варкине [= Варккине]
Ваня пичче вăратнă.
‒ Ăçта каян, Ваня пичче?
‒ Шăламана пасара!
Шăламана пасара мар,
Нăрлат çине хут пама,
Икĕ Нăрлат хушшипе
Тухрăм çӳрен лашапа,
Çӳрен лаша ывăнсан,
Юлтăм кăвак кĕсрепе.
Вăрмантейĕн кăвак кĕсри
Пĕр пăтавкка сĕл ыйтать,
Вăрмантейĕн Варкки та
Ывăç тулли … ыйтать. [31]
Записано в [1920-х] гг. в с. Туруново Батыревского района учеником 5-го класса
П.Н. Кошкиным
Сăпка юрри
Чучи-чуранки, паппи-паранки,
Хурама хуппи сăпки,
Уртăш йăвăç пĕкечи,
Пилеш йăвăç сиктерми.
У-ух, у-ух, у-ух.
Пирĕн ача чĕчĕ ачи,
Амĕш кайнă пасара,
Кулач-клентăр илмешкĕн.
Никама та памăпăр,
Хăйне кăна парăпăр.
У-ух, у-ух, у-ух. [207]
Хĕр сăри такмакĕсем
Хура ĕне пăрушне
Уçăм çине ямаççĕ,
Ярĕччĕç те ярасса,
Кӳпĕнесрен хăраççĕ.
Тыр вырайман хĕрсене
Хĕр сăрине ямаççĕ,
Ярĕччĕç те ярасса,
Ят каясран хăраççĕ. [208]
Том 40: Этнография, литература. 1907-1924 гг. – 446 с. [Часть I: Сукмак «Тропинка»:
Литературный альманах Канашского педтехникума. 1924 г. Часть II: Никольский Н.В.
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Лекции по этнографии. 1907-1914 гг. Часть III: М. Горький. Тĕпĕнче «На дне». Перевод Ф.
Блинова-Паймук. 1919 г.]
Записывая [Никольский Н.В. Лекции, читанные на Казанских миссионерских курсах
в 1907-1914 гг. I: Этнография чуваш. Составлена по записям слушателей курсов. Лл. 156269] произведения народного творчества (песню, сказку), нужно заботиться
исключительно о том, чтобы как можно точнее передать его. Так называемая литературная
передача всегда портит дело, настоящия краски стираются, отдельные слова и выражения,
в которых зачастую заключается весь интерес разсказа, пропадают, заменяя другими,
безцветными. [156]
Остригши волосы, не бросают их куда бы то ни было: может взять для овивания
гнезда галка, тогда у стриженого будет болеть голова. Ногти тщательно собираются и
прячутся, так как на том свете о них придется дать ответ. Ногти белеют всегда к печали.
[209]
[Свадьба:] …лошади могут указать будущий исход дела: если лошадь пред выездом
мочится, умрет ранее заключения брака или жених, или невеста. На этом осовании
откладывается и самый поезд. Если она испражняется, предзнаменование доброе.
Некоторые пред выездом закалают петуха и бросают на землю. Счастлива будет плоездка,
если петух будет биться. По выезде за ворота поезжане молятся на 4 стороны; дорогой, на
перекрестках, поезд останавливается, бросаются медные монеты, кусочки хлеба и сыра из
взятых в суму. [236]
Жених и невеста гуляют по базару и знакомятся друг с дружкой; жених угощает
невесту орехами и пряниками…
Церковное бракосочетание совершается лишь для формы. По убеждению чуваш,
пока не выполнен установленный отцами и дедами брачный ритуал и пока на голову
молодой не возложен еще сурпан, молодые не могут вступить в супружеские отношения,
хотя бы венчаны. Наоборот, брак, совершенный чрез умыкание, дает право на вступление
в супружеские отношения, хотя бы молодые не были венчаны. И это в народе не считается
раз[238]вратом…
Жениха одевают в новое и чистое белье, новый кафтан, подпоясывают кушаком, на
руки большие кожаные рукавицы, сверх кафтана сзади пришивается род короткого
полотенца, с вытканными на концах красивыми узорами (подарок невесты), кĕрӳ сурпанĕ,
сверх него трехугольный плат[ок] с бахромами на конце (çулăк), на голову надевается
меховая шапка, а в руки дается ременная толстая нагайка (саламат). В этом наряде жених
должен быть все время, даже в жаркую погоду. Нагайка дается для отгнания злых духов.
Жених ударяет ею при въезде в каждый дом. [239]
Далее молодых сажают за стол, покрывают головы войлоком, каждый гость берет
ложку салмы [= салма яшки «суп с салмой»], чуть отпивает, остальные выливает на
войлок. [247]
Родители невесты стараются не выдавать в замуж как можно дольше. Родители
жениха стараются женить его на невесте как можно раньше. Бывали помолвки 5-7 летних
на 28-30 л. дульцинеях. Такая жена бралась для стряпни, и вообще работы, но не более…
Браки по прямой восходящей и нисходящей линии кровного родства у чуваш
язычников запрещаются безусловно. По боковым линиям кровного родства брак
запрещается до 6-й степени, даже до 7 степени. Нельзя жениться: 1) на родной сестре, 2)
на двоюродной или троюродной сестре по отцу (на 2-й или 3-й родной сестре матери
жениться можно), на племяннице до 3-й родной включительно. В других видах родства (2х и 3-х кровного) браки допсукаются в близких степенях. Позволяется жениться на жене
своего умершего брата, на свояченице после смерти 1-й жены. Нельзя жениться [249] 2
братьям на 2-х родных сестрах. Позволяется жениться на племннице умершей жены.
Причина женитьбы на родственницах следующая: родственница лучше будет относиться к
детям от умершей жены, приданое 1-й жены достается своему человеку.
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Количество браков у чуваш не установлено. Можно жениться по нескольку раз.
Многоженство считается греховным, неприличным. [250]
Роженица до родов не отличается от прочих женщин семьи, несет прежние
обязанности. Появление на свет ребенка считается благословением Божйим, особенно
когда родится сын, так как он дает возможность [252] получить при переделе земли
положенную часть… Мать кормит ребенка иногда до 7 лет… Детская игрушка чувашина
подражательные, напр., сноповозка в лаптях, сооружение плотины через ручей. Есть игры
символические – в коршуна, в ведьму. [253]
Смерть рассматривается чувашами как переход в иной [253] мир. Загробная жизнь
есть продолжение настоящей. [254]
Перед тем, как делать гроб, один гробовщик ударяет концом топора в доску, и
говорит: «Пусть не будет успеха в начинании этого дела». Гроб делается без дна. Вместо
него натягивается лыко… В руки покойника дается таволга: она считается надежным
средством для отогнания злых духов…
Перед отходом на кладбище могильщики поминают хле[255]бом, отламывают от
хлеба небольшие кусочки со словами: «Пусть будет пред тобою», ‒ и бросают эти кусочки
на щепки от гроба.
Придя на кладбище, могильщики прежде всего приносят здесь жертву обладателям
земли и кладбищенскому начальнику.
Отламывают и бросают на землю кусочки хлеба и сыра, произнося слова: «Отец
земли, Мать земли, Начальник сего кладбища, пусть наша жертва будет пред вами. У нас
помер такой-то, дайте ему уголок земли». [256]
Затем могильщик, которому завещано рыть могилу, вынимает лопатой
клинообразный ком земли со словами: «Дверь покойного такого-то».
Этот ком откладывают в сторону. При погребении он положил под гроб; при
воскресении мертвых этот ком поднимает его на верх. Могила роется до красной глины.
Кого схоронят в черную землю, при кончине мира «поедающий черную землю» вместе с
землей может съесть и покойника. В сторону могилу рыли от севера к югу, теперь от
запада к востоку. [257]
Ставят на сметане тесто; из пресного теста делают тоненькие лепешки хăймалу,
всегда нечетное число (ытă: 5,7,9,11 и т.д.), иначе в доме будет еще покойник. Лепешки
пекутся в масле на сковороде, щепками, взятыми от гроба. [258]
Выносят покойника 6 человек на 3-х лыках. Дети должны 3-жды перелезть через
труп, чтобы не угнетало их сиротство. Выносят покойника ногами вперед. Около двери
раскачивают гроб, 3-жды ударяют о косяк. Это делается для того, чтобы не ушел из дому
домовой или для того, чтобы показать покойнику, что ему больше здесь нет дела. Вслед
умершему выбрасывается накаленный камень или зажженное тряпье; иначе умрет ктонибудь из того же дома. [259]
При опускании покойника в могилу бросается монета: это значит, что место
покупается. Узлы, какие есть в одежде покойника, развязываются для того, чтобы
покойник не мог погнаться за родственниками. Зарывши покойника, на могилу ставят
дощечку небольшой столб, зажигают на столбе свечу и наскоро поминают покойника
лепешками…
Ко времени возвращения с кладбища родственников дом омывается, начиная от
порога. Топятся бани. Все участники погребения моются. Затем справляется поминальный
обед. В честь нового покойника делается особая свеча. Ставится в угол. Если она горит
ярко, покойнику на том свете весело, если капает, покойник плачет. По окончании обеда
могильщикам дается разрезанный моток ниток, из которого они выдергивают [260] по 3
нитки. Значение нитки таково. Она, по чувашскому поверью, протягивается через ад и
служит как бы мостом для души при переходе ее в рай… Поминовение в 3-й день
совершается при участии родственников. Смотря по состоянию колют овцу, ягненка или
курицу на том месте, где делается гроб для покойника. Поминовение совершается по
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очереди, начиная со старших членов семьи. Часть яств выбрасывается за ворота.
Четверговые поминки более скромны, чем поминки в 3 и 7 дни.
Время для больших поминок траурное: нельзя ни прясть черной шерсти, ни петь, ни
плясать. Большие поминки по новоумершем совершаются в октябре месяце. Если смерть
случилась после праздника до осе[261]него пива, то большие поминки справляются по
нем весной, между семиком и паровой пашней. Дня за 2 варят пиво.
Поминают суслом, говоря: «Пусть будет пред тобою и молодым пивом», - отливая
часть покойнику.
В самый день поминок пекут ситные хлебы, ватрушки, блины, яичницу, варят
курицу. Богатые чуваши колют лошадь, корову, овец, бедные – жеребенка, телку и овцу.
Лошадь колется в убеждении, что она нужна на том свете умершему.
Делают подобие человека из дерева, маленькую скамейку и маленький домик из
досок. Когда соберутся все родственники для поминовения, чурбан вносится в избу. На
него ставится свеча; кладутся кафтан, шапка. У кого ставится ведро с чашкой; около него
стол с поминальными напитками и явствами. Поминают, отламывая и отливая часть
кушаний и напиткой в чашку чурбана.
Пляшут, поют; играет музыка; каждый обязан поплясать, потом подойти к чурбану и
сказать: «Пусть будет пред тобой».
Утром следущего дня чурбан торжественно отвозится на [262] кладбище и ставится
над головой покойника.
Затем совершается поминовение при участии всех жителей деревни. Эта 2-я ночь
поминок называется «ночным сидением под длинной свечой».
Дня через два совершается обряд присоединения новоумершего к ранее умершим,
при участии лишь одной семьи. [263]
№-я родительская в 1-й четверг йĕтем уйăха колют петуха. Поминки называются
«петушиным пивом»…
Чуваши почитают богов добрых и злых…
К числу добрых принадлежат божества:
1. Çӳлти Турă, творец, небесный Бог… Жертвы бывают обществен[264]ные – в июле
и частные – дома; пред яровой и паровой пашнями. В жертву приносится белая лощадь.
При этом играет музыка, молодая пляшет. В последних числах декабря небесному богу
приносится семейная жертва (жеребенок).
2. Çĕрти патша, земной царь… Государю жертва приносится в 1-х числах ноября
при собрании гостей, при особых молитвах приносится пиво и хлебное.
3. Çутă тĕнче, бог света. [265]
4. Çӳлти Кепе, судьба, имеющая власть внутри земли или под землею. Он обитает в
небесах; имеет своих вестников или служителей: Пӳлĕх и Пихампар.
5. Чун çуратан турă, творец души.
6. Хĕвел – солнце… Жене солнца приносят: пиво с кашей, хлебные приготовления и
яйца.
6. Уйăх турă – бог луна…
7. Этем турă, бог грома и молнии.
8. Ырă турă, бог благодеяний… Приносят в жертву пиво, а иногда гнедого
жеребенка, левый бок идет на ширтан, правый – в жертву, остальное сжигается.
9. Перекет турă, бог изобилия. [266]
10. Çӳрен ырă, странствует по воздуху, избавляет утопающих, если они призывают
его на помощь…
11. Çĕр ашшĕ, отец земли; его жена Çĕр Амăшĕ, мать земли…
11. А) Хĕрлĕ çĕр турă – бог красной, плодородной земли, оплодотворяет землю.
12. Çуратан турă, северное сияние. Его чуваши называют рождающимся сыном
Божиим. Чуваши думают, что во время северного сияния твердь небесная рождает сына;
во время этого акта вечная молитва дохадит до бога, в это время просят о размножении
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пчел. Он облегчает болезни рожениц.
13. Пӳлĕх, предписатель участей, у него есть жена Пӳлĕх амăшĕ и дети. Çӳлти Кепе
посылает его на землю назначать рожденным младенцам участь и записывать имена,
даваемые им по рождении юмзей; по исполнении поручения [267] Пӳлĕх возвращается на
небо и докладывает Кепе.
14. Пихампар, вестник судьбы. Он охраняет животных от волков и других хищных
зверей. Он же посылает человеку огонь. Прежде чем подложить огонь при варке пива,
чувашин вспоминает Пихампара.
15. Сурăх ашшĕ, оберегатель стад и паствы…
16. Пĕр тĕрли, однородный…
17. Çĕлен – воздушное явление, имеющее некоторое подобие змея, его называют
летучим змеем. Живет в воздухе. Обусловливает чадородие. Увидя его, молятся о детях.
18. Ĕç турă – «спутный» бог.
19. Килти турă, домовой.
20. Картари турă, бог дворового скота.
21. Шыври турă, иначе – Вутăш. [268]
22. Вăрман турă, лессовой.
23. Хирти турă, божество, находящееся в поле…
24. Çил – ветер…
25. Вутă – огонь. Жертва приносится дома в кругу семьи. Варятся гусь или утка.
Жрец встает на колени пред горнушкой печи, в которой без[= с]переводно бывает жар,
читает молитву: «Огненное божество, помилуй, спаси, подай здравие мне с домашними
моими».
26. Имĕре упран – охраняющий жизнь.
27. Хăрпан – возносит к Богу жертву от чувашина.
28. Юларан-паларан – собирает остатки жертвы…
29. Пăхат-пăхан – видящий, озирающийся. [269]
Том 41: Народные песни. Литературные стихи. 1929-1931 гг. – 42 с.
Том 42: Этнография. Фольклор. 1920-1930 гг. – 211 л.
Том 43: Этнография. Фольклор. 1929-1931 гг. – 661 с.
Том 44: Этнография. Фольклор. 1928-1930 гг. – 372 с.
Том 45: Топонимика. Этнография. Фольклор. 1929-1931 гг. – 433 с.
Том 46: Этнография. Фольклор. 1930-1931 гг. – 451 с.
Том 47: Юркин И.Н. 1937-1940 гг. – 207 с.
Том 48: Юркин И.Н. Литература. 1928 г. – 227 с. [Здесь: произведение И.Н.
Юркина Чăваш тăшманĕ «Враг чувашей»]
Том 49: Юркин И.Н. Переписка: Материалы о литературной деятельности. 1917-1939
гг. – 202 л.
Том 50: Юркин И.Н. Фольклор. Литература. 1931-1935 гг. – 541 с.
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Том 51: Юркин И.Н. 1917-1938 гг. – 633 с.
Том 52: Юркин И.Н. Кулак. [1930-ые гг.] – 51 с.
Том 53: Юркин И.Н. Коммунист. 1931 г. – 236 с.
Том 54: Юркин И.Н. 1927 г. – 150 с.
Том 55: Юркин И.Н. 1936-1937 гг. – 558 с.
Том 56: Юркин И.Н. Литература. 1892-1927 гг. – 373 с. [Здесь: о бродягах.]
Том 57: Юркин И.Н. 1888-1891 гг. – 707 с.
Том 58: Юркин И.Н. 1889-1937 гг. – 512 с.
Том 59: Юркин И.Н. Исторические песни и предания, топонимика, прошлое г.
Чебоксар. 1891-1936 гг. – 217 с.
Том 60: Юркин И.Н. Автобиографические статьи. 1931 г. – 528 с.
Том 61: Юркин И.Н. 1927-1933 гг. – 298 с.
Том 62: Юркин И.Н. 1932 г. – 360 с.
Том 63: Юркин И.Н. Ульки. 1927 г. – 322 с.
Том 64: Юркин И.Н. Дореволюционные чувашские народные песни: Вып. I. 1937 г. –
238 с.
Том 65: Юркин И.Н. Песни. 1937 г. – 255 с.
Том 66: Юркин И.Н. Переписка. 1888-1939 гг. – 308 с.
Том 67: 1) Ванеркке-Зверева М.Н. Фольклор; 2) Юркин И.Н. Литература. Фольклор.
1932-1938 гг. – 220 с.
Записано в 1932 г. в г. Ульяновске И.Н. Юркиным
Улăп
Пирĕн, чăваш çыннийĕн, халлап пек пĕр лекента пур. Авă çавăн çинчен эпĕ сире
çырса пĕлтересшĕн. Чăвашсем пурăнакан çĕрте кăна мар, ытти тĕлте те, хирте, анасем
çинче, темĕн чухлĕ, темĕн пысăкĕш тĕмескесем тĕл пулаççĕ. Çав тĕмескесене чăвашсем
«Улăп тĕмисем» теççĕ. Чăвашсем ăсĕпе пулсан, Улăп вăл темĕн пысăкĕш çын пулнă. Çав
çын çĕр çинче çӳренĕ чухне урисем çумне çыпçăннă пылчăка, тăприсене хăпартса
пăрахсан, çав тĕмескесем пулса тăнă, имĕш.
Хирте çынсем темиçе лашасем кӳлсе акаланнине курсан, Улăп çав çынсене ака
пуçĕпе, лашисемпе пурне те кĕсйине чиксе хурса килне йăтса таврăнсан, амăшне:
‒ Анне, асту-халĕ, эпĕ мĕнле япаласем тупса таврăнтăм, ‒ тесе кĕсйинчен туртса
кăларса амăшне кăтартнă.
Амăшĕ, çав япаласене курсан, каланă:
‒ Ачам, вăл япаласене эс ан тив, калле хире леççе яр, вĕсем акалакан çынсем.
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Малашне çынсем пирĕн пек шултăра пулмĕçĕ, вак пулĕçĕ, ‒ тенĕ.
Улăпĕ вара, амăш сăмахне итлесе, вĕсене, акалакансене, калле хире леççе янă пулат.
Ак çак лекента мĕне пĕлтернине никам та йĕркипе каласа паракан çук. «Улăп» тени
чăнласах та çапла, чăвашсем каланă пек, темĕн пысăкĕш çын тĕнчере пулман. Ăна
çамрăксене анчах хайласа каланă. Çав Улăп пирĕн чăваш çынни пулнă. Улăп тĕмисене те
авал пирĕн чăваш[183]сем купаланă. Авă çавăнпа çав тĕмескесене чăвашсем «Улăп тĕми»
теççĕ те. Авалхи саманасенче патшалăхсем хушшинче вăрçă-мĕн тапрансан, хальхи пек
темĕн чухлĕ çынсем пухса, темĕн пысăкĕш çарсем туса, хире-хирĕç тăрса вăрçман,
çынсенĕн юнĕсене кăлăхах тăкман. Вăл вăхăтра çынсем те сахал пулнă пулас. Хирĕççе
тăракан патшисем хăйсенĕн патшалăхĕнчен чи паттăр çыннисене суйласа илсен, çавсене
иккĕшне вăрçма хушнă: кĕрештернĕ, çапăçтарнă, пĕрне-пĕри вĕлерттернĕ. Иккĕшĕнчен
хăшĕ паттăра тухнă, ăна вара «Улăп» тенĕ. Çĕнейменнисенĕн патши кăна вара
паттăррисенĕн патшине паăнмалла пулнă. Çĕнейменнисен мĕн-мĕн памаллине памалла
пулнă: çĕрне-и, çыннисене-и, выльăхĕсене-и, укçанăн-и, т. ы[т]. япалисене те, мĕн-мĕн
пама тунă. Çавсене пурне те вара партарнă, тӳлеттернĕ. Авă çавăнпа паттăра тухнă
çыннисене, Улăпне, патшалăхра чи пысăк çын вырăнне хисепленĕ. Патшисем вăрçма
хушсан, улăпсем вара икĕ енчен те ирĕк çĕре, варрине, икĕ хутлăха тухсан, ыттисем умĕнче
пĕр-пĕринпе çапăçма хушиччен кĕтсе тăнă.
Патшисем:
‒ Улăп, ут! – тесен, тытăннă вара иккĕшĕ çапăçма…
Улăп вилсен, ун çине вара улăп тĕми купалаттарнă, темĕн пысăкĕш тума тăрăшнă…
Чăвашсем авал ăçта-ăçта пурăннă, пур тĕле те çапла улăп тĕмисем купаласа хăварнă: ăçта
патшисем çине, ăçта улăпĕсем çине, ăçта тата улпучĕсем çине те.
Ив. Юрикин. [184]
Улпут
Эпĕ сире Улăп çинчен çырса пĕлтертĕм. Пирĕн чăвашсем «Улăп» теççĕ иккен
патшалăхри чи пысăк, чи аслă, чи чаплă, чи вăйлă, паттăра тухнă çынна. Ку çын хăйĕн
вăйĕпе паттăра тухса «Улăп» ятлă пулнă. Патшалăхра тата урăх тĕрлĕ чаплă çынсем те
пулма пултарнă. Вĕсене, пулас улăпсене, кĕскетсе урăх ят панă, «Улпут», тенĕ. Улпутсем те
патшалăхра аслă çынсем пулса пурăннă. Патша мĕн тума хушнине вĕсем малтан тумалла
пулнă: çул кăтартса пынă, епле тумаллине, ыттисене ăс парса, вĕрентсе, кăтартса, тутарса
тăмалла пулнă. Кирлĕ чухне патшине куçа-куçăн курăнса калаçнă. Хăйсенĕн ĕçĕсене лайăх
тунăçемĕн патши умĕнче ырă ятлă пулса, аслăран аслă пулса, пысăкран пысăк пулса, чапа
тухса «Улăп» ятлă пулма тăрăшнă. Ак çакăн пек чаплă çынсем вилсен, вĕсем çине те çапла
пирĕн чăвашсем авалхи саманачсенче урăх ятсемпе – «Пулхарсем», «Скифсем» ячĕсемпе –
çӳренĕ чухне, асăнмашкăн темĕн пысăкĕш улăп тĕмисем купаланă.
Улăппа улпут ячĕсене авалхи саманасенче пирĕн чăвашсем панă хамăр халă[х]шăн,
хамăр патшалăхшăн ырлăх тунă шултăра çынсене анчах. Ыттисене, тĕк-тăмал çынсене,
никама та паман. [185] Аслă çынсене пăхнă çĕртекĕсем [?], акалаканнисем, суха
сухалаканнисем, вак çынсем пулса пурăннă. Вилсен-тусан, вĕсем çине улăп тĕмисем
купалаттарман.
Пыра-киле, темиçе çĕр çултан, çав улăп тĕмисене кам-кам çине купаланнине манса
пĕтнĕ. Чăвашсем Пулхар ячĕпе çӳренĕ чухне арапсенчен магомет тĕнне йышăннă, ăна пула
арапла çыру вĕрене пуçласан, чаплă çынсем çине ĕлĕкхи пек улăп тĕмисем купалама
пăрахĕç тунă. Ун вырăнне масар çине çыруллă чулсем лартнă. Унтан курăнса тăнă: çав чула
кам çине хăçан лартни, мĕнпе вăл çын чаплă пулнине кăтартнă. Ун пек çырулă чулсене
халĕ чăвашсем «чулпалак» теççĕ.* Çак сăмах акă мĕскерле сăмахсенчен пулса кайнă. «Чулпаллă-ак» тенĕ сăмахсенчен. Çыруне вулакансем вăл чула кам çине лартнине пĕлме
пултарнă. Улăп тĕмисене кам çине купаланине ниепле те пĕлме пултарайман, вĕсенĕн
ячĕсем историшĕн çухалса кайнă ĕмĕре.
27/X-1932.
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Ульяновск
Ив. Юркин.
* Атăл леш енчи Калмаюр ялĕнчи чăвашсем: «Унта, хирте, ĕлĕкхи кивĕ масар çинче,
улт-çичĕ çырулă чул ларат. Унтан тата тăватă улăп тĕми. Виççĕшĕ пĕчĕкçĕ тĕмесем,
тăваттăмĕшĕ, уйрăм лараканни, çӳлĕ те, темĕн сарлакĕш те, темĕн пысăкĕш». [186]
Записи, сделанные И.Н. Юркиным в 1932 г. в г. Чебоксары по воспоминаниям о
своем селе Бюрганы Буинского уезда Симбирской губернии
Хĕр аки
Çав çĕр витĕр тухнă çулах пулас, пирĕн Пӳркел ялĕ çыннисем тата хĕр аки турĕçĕ.
Ăна акă епле турĕçĕ: авалхи йывăç ака пуçне, лашасем вырăнне, тĕпе пĕр хĕр ачана туртма
вĕрентекен тыттарчĕçĕ. Хĕр ачи амаран-аçаран пĕр ача пулнă. Унăн йăмăкĕсем, аппăшĕсем,
шăллĕсем, тетĕшсем пулман. Çав хĕр хыççăн вĕрентен пĕтĕм ял çыннисене – ар
çын[199]сене, хĕрарăмсене, хĕрсене, арçын ачасене тыттарчĕçĕ. Чи вĕçне каллех пĕр арçын
ачана амаран-аçаран пĕр пĕтчен çуралнине тыттарчĕçĕ. Çынсене туртма хушсан, пурте пĕр
харăс турта пуçларĕçĕ. Ака пуçĕ акаласа пыра пуçларĕ. Çерем кассине ака сурпанĕ ял
еннелле çавăрса пăраха пуçларĕ. Ял йăри-тавра акаласа çаврăнчĕçĕ. Хĕр акине [200] мĕшĕн
туннине [так] кăшт тĕлĕкри пек астăватăп: ял çыннисем сыв пулччĕр, тесе акаласа
çаврăнчĕçĕ.
Хĕр акине чăвашсене курмах вырăссем те тăваççĕ. Астăвăр: «Этнографические
очерки России». Сост. М. Мостовским. Москва 1874 года, стр. 7-я. [201]
Çĕнĕ вут тупни
Мĕшĕн-тĕр, эпĕ пĕлместĕп, пирĕн чăвашсем авал ялĕпе пуçтарăнса пĕрле çĕнĕ вут
тупатчĕçĕ. Ăна акă епле тупатчĕçĕ: чĕрĕ йывăçа икĕ çын икĕ вĕçĕнчен тытса тепĕр йывăç
çине хурса икĕ алăпа, пилапа каснă пек, вăйпа сăтăратчĕçĕ. Темĕнччен сăтăрсан, çак
йывăçа вут хыпаччĕ. Нумайрах сăтăрсан, йывăçĕ çуна пуçлаччĕ. [202] Нумайтарах çунсан,
кăмрăкланаччĕ. Ав çав вут çине тата йывăçсем пăрахса çунтарсан, кăмрăкĕсем нумайтарах
пулсан, ăна вара ял çыннисене киле илсе кайма хушатчĕçĕ. Харкам хăйшĕн кăкшăм çине
илсе, çав вута килне илсе таврăнса, вут чĕртсе, яшка-çăкăр пĕçеретчĕçĕ. Кăна çĕнĕ вут
тетчĕçĕ. Ĕлĕкхи вутне мĕшĕн тиркеннине [так] эпĕ халĕ астумастăп. [203]
Хĕрт-сурт пăтти
Пирĕн чăвашăн ăсĕпе пулсан, пур пӳртре те (çуртра та) Хĕрт-сурт пурăнат. Вăл çав
çурта сыхлат, имĕш. Эпĕ астăвасса пирĕн анне те Хĕрт-сурт пăтти пĕçеретчĕ, çулталăкне
пĕр тапхăр. Пăттине вара вир пăтти пĕçеретчĕ. Ĕлкĕрсен, ăна тиркĕ çине ăсса чи варрине
кашăкпа куç тăватчĕ. Ун ăшне шăратнă сарă çу тултараччĕ. Йăри-тавра çимешкĕн кашăксем
[204] чике-чике лартатчĕ.
«Акă, тухса çийĕр ĕнтĕ!» ‒ тетчĕ.
Манăн Хĕрт-сурт ăçта пурăннине пĕлессĕм килетчĕ.
Аннерен ыйтсан, вăл ăçта пурăннине:
‒ Кам пĕлет, пирĕн атте-анне ĕлĕкренпе çапла туса пурăннă, эпир те çапла тăватпăр.
Тен, çавăнта кăмака çинче пурăнат-и? – тетчĕ.
Хĕрт-сурта çиме лартнă пăтта [205] ирхĕне тăрсан хамăр çисе яраттăмăрччĕ.
«Хĕрт-сурт» тенĕ сăмах икĕ сăмахран пулнă пулас. «Хĕрт» теннине эпĕ
ăнланаймастăп, ют çынсенĕн сăмахĕ, куран. «Сурт» теннине «çурт» тени, тетĕп. [206]
Куç ӳкесрен хăтаракан япала
Чăвашсем шанаççĕ: чунлă япаласем çине, ахал[ь] те ыррисем çине, халлансатилмĕрсе пăхсан, çав япаласем çине куç ӳкет, имĕш. Куç ӳксен, вĕсем вилме те пултараççĕ.
Куç ан ӳктĕр тесен, вĕсем ак мĕн тăваççĕ: хурт пахчи хуçи, хурчĕсене ан куçăхтарччĕр тесе,
вĕллисем çине лаша пуç шăммисене лартат. Вĕсем чăлт шурă [207] япаласем, ют çын куçне

145

таçтан аякран курăнса каяççĕ. Пахчари вĕллесем çине пăхитчен. Унăн халланса пăхнă куç
вăйĕ лаша пуç шăмми çине ларат. Вĕлле хурчĕсене курсан та нимĕн сиен тăваймаст, имĕш.
Чунлă япаласем[,] выльăхсем çине куç ӳксен, вĕсене юман кăмпипе тĕтĕреççĕ,
тасатаççĕ.
Халĕ ĕнтĕ ку япаласене çамрăксем шанмаççĕ, вĕсемшĕн лекентă пулса тăчĕ. [208]
Том 68: Сказки. 1929-1940 гг. – 337 с.
Том 69: Патмар И.А. Песни. 1880-1931 гг. – 283 с.
Том 70: Сказки. 1932-1938 гг. – 324 с.
Том 71: Фольклор. 1920-1936 гг. – 393 с.
Том 72: Этнография, фольклор, переводы. 1926-1930 гг. – 437 с.
Филимонов Даниил, архиепископ Чебоксарский. 1926 г., с. Ишаки. Лл. 42-95
Старая религия и религиозные обряды у чуваш
Я хорошо помню, как чуваши жили 60 лет тому назад. В течение последних 60 лет в
жизни их произошло много изменений, как с внешней стороны, так и с внутренней…
На моей памяти в нашей деревне было 30 домов, из них было не больше 5 домов, в
которых не хватало своего хлеба на год, ‒ ныне больше половины села занимает хлеб на
еду у зажиточных одножителей; своего хлеба у них не хватает и на ½ года. Прежде чуваши
накашивали сена с души по 50 копен, сваживали с поля по 20-30 возов снопов, имели в
доме по 7-8 лошадей, по 4-5 коров, ‒ ныне стали жить в 10 раз беднее. Прежде чуваши для
угощения гостей на попойках или свадьбах приготовляли только пиво, водки же покупали
очень мало. На устраиваемые моими родителями попойки (2 раза в год) гостей съезжалось
более 40 пар, которые пили-ели по 3-4 дня, но мой отец никогда не покупал для них боле
3-х бутылок водки. Теперь же, наоборот, пива употребляют совсем мало, а водки или
самогонки выпивают в большом количестве.
В дни моего детства в нашей деревне курящих табак было всего два человека: дядя
Микки (Никифор) и дядя [43] Тихон Передний (из дальнего околотка), ‒ ныне же курят
здесь почти все: и старые, и малые. В селе некурящих и 10 человек не найдется…
Старинные боги у чуваш [44]
Йĕрĕх в нашей деревне только один, находился во старом амбаре на дворе у дяди
Лазаря…
Наша мать твердо верила киреметям и другим божкам. Она знала лучше отца
порядок приношения жертвы и совершения жертвенного моления всем богам.
Мăн киремет (Великий киремет) находился от нашей деревни на запад в 5 верстах,
на Чуратчиковском поле, на возвышенном месте (вроде кургана). Вокруг него место
чистое, деревьев нет. Когда в нашем доме начнут молиться и совершать чюк киреметям, ‒
прежде всего, начинали молиться с Мăн киреметя, а потом уже молились другим
киреметям: Кибĕт, Çĕн ыр, Сив çăл и т.д. [45]
Чăвашсен авалхи тĕнĕпе тĕн йăлисем
Мăн киремете пăхакан ăрасна кĕл кĕтӳçĕ пурччĕ, вăл чурачăксемччĕ. Çемйере пĕрипĕри чирлесен е урăх усал пулсан, юмăç хушнипе Мăн киремете асăнса кив кĕлет умне
шур тутăрпа укçа çыхса хураччĕç, виçĕ çулта пĕрре çав асăнса хунă укçасене Мăн киремет
кĕл кĕтӳçне кайса паратчĕç. Вăл пухнă укçапа виçĕ çулта пĕрре вăкăр (мăкăр) илсе Мăн
киремете чӳк [72] тăваччĕ. Ĕлĕк ытти киреметсен те кĕл кĕтӳçĕсем пулнă тесе калаçаччĕç
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пирĕн атте-аннесем, хам эпĕ Мăн киремет кĕл кĕтӳçне анчах астăватăп.
Кипĕт киремет пирĕн ял çумĕнчехчĕ. Унта пĕр тарăн вар пур, вар тĕпĕнче çăл тухать,
‒ ăна Кипĕт варĕ теççĕ. Кипĕт çавăнта пурăнать, теччĕç. Ăна пит усал-хаяр киремет тесе
шутлаччĕç. Юмăçсем тĕлĕк курнă тăрăх, ăна така пусса, хур-кăвакал пусса чӳклеччĕç, укçа
та пăрахаччĕç. Çуркунне юр кайсан эпир Кипĕт варĕнче укçа темĕн чухлĕ те кураттăмăр,
ăна илсен, Киремет тытать, теччĕç. Çуркунне вырăссем унта киремет укçине пуçтарма юри
пыраччĕç.
Çĕн ыр киремет пиртен кăнтăрланпа хĕвел тухăçнелле икĕ çухрăмра вăрман
хĕрĕнчеччĕ. Унта пĕр çăл пурччĕ. Ку киремет çинчен хаяр тесе калаçнине эпĕ илтмен.
Çапах та унтан çынсем хăраччĕç, ăна хисеплесе чӳк туса пуç çапаччĕç.
Сив çăл киремет пиртен кăнтăрла еннелле Каткасси çырминчеччĕ. Унта сăрт
айккинчен пĕр вăйлă çăл кĕрлесе юхса тухать, шывĕ сивĕ. Çăл [73] йĕри-тавра вăрман –
çирĕклĕх. Вăхăчĕпе Сив çăл киреметне те асăнса выльăх е хур-кăвакал пусса чӳклеччĕç.
Ăнсуй [Ашмарин, Словарь IV: 51 – «Ăнсуй (Ынзуj), назв. киремети около дер. Перв.
Степанова, Цив. у.»] киремечĕ ялтан мал еннелле ял çумĕнчехчĕ, пĕр тарăн хĕрлĕ шыранлă
[так] вар хĕрĕнчеччĕ.
Хашкалăх – ялтан кайĕ еннелле Хурăн шыв варĕ тепĕр енчеччĕ, çӳллĕ сăрт çинче.
Еремекасси патĕнчи Хĕрлĕ тăвайкки айăнчи киреметсем пит чаплах марччĕ, вĕсене
сахал чӳклеччĕç.
Тӳркĕллине пуç çапнине эпĕ астăватăп, вăл ăçта пулнине, ăна епле парнесем панине
халь манса кайнă.
Йĕрĕх пит усал, çынна час тытать, ăна çилентерес пулмасть, теччĕç. Ӳт-тир çине
кĕсен-çăпан тухсан е куç пăсăлсан, Йĕрĕх кĕлечĕ патне укçа кайса пăрахаччĕç, тата çулă
йăвасем кайса лартаччĕç.
Вутăш çăл куçĕнче (шывра) пурнать тесе ĕненеччĕç. Ăна çулă нимĕрпе чӳклеччĕç.
Ийе мульчара пурăнать, теччĕç. Вăл киремет те, йĕрĕх те мар. Ăна чӳк туса пуç
çапмасчĕç. Ийе çынна çыпăçсан çын чирлекен пулать. Чирлĕ çын çумĕнчен ăна йĕплĕ
хулпа çапса хăвалаччĕç. [74]
Хĕрт-сурт кашнă пӳртрех пур, вăл кăмакă çинче пурăнать, теччĕç. Хĕрт-сурта пăтă
чӳклеччĕç. Пирĕн анне ĕçкĕрен таврăнсан пӳрте кĕрсенех: «Хĕрт-сурт, тавăссе, ачампăчам, тавăссе», ‒ тесе чĕнеччĕ.
Çĕр йыш (Çĕр йышĕ) çĕр айĕнче пурăнать, теччĕç. Вилнĕ çынна пытарма шăтăк
авăтсан, вилле шăтăка яраччен малтан Çĕр йышне икĕ пус укçа параччĕç. [75]
Юмăçсем
Çемйере пурте сывă чухне чăвашсем туррисене вăхăт-вăхăтпа анчах чӳклеччĕç;
çемйере кам та пулин чирлесен, юмăç каланипе чӳкне тенумай тăваччĕç, чиркӳ туррисене
пуç çапма та час-часах чупаччĕç. Пирĕн атте-аннесем ынна Киремет е Йĕрĕх, е Вутăш, е
Тӳркĕлли, е урăх турăсем тытса чирлетеççĕ тесе ĕненеччĕç, е тата вилсен тытнăран чирлет
тесе ĕненеччĕç, тата Ăншăрт ӳкнипе, Çил хаярĕ лекнипе, Ийе çыпăçнипе, е çип çĕлен
кĕнипе чире каять тесе ĕненеччĕç, тата çын пăснипе чирлет тесе те ĕненеччĕç. Çемйере
пĕри чирлесен е выльăх-чĕрлĕх сывмарлансан, хă[76]вăртрах юмăç пăхтарма чупаччĕç.
Юмăç кам çине кăтартса калать, çав киремете е тура пуç çапаччĕç. Эпĕ 7-8 çулхи ача чухне
пĕрре вар ыратнипе аптăрарăм та, анне манна Вăрманкассăнчи юмăç патне – Симун
карчăкки патне – илсе кайрĕ. Мана çиелти тумтире хывтарса кĕпе пиçиххине салтрĕç те,
сак çине месерле вырттарчĕç.
Юмăç карчăкки аллине кĕпе айĕнчен хырăм çинелле чиксе ячĕ те, хырăма аллипе
пуса-пуса калать:
‒ Ак кунта Ишек хытти, ак тата Кипĕт хытти. Ишеке çурта кайса памалла, Кипĕте
хур пусса чӳклемелле, ‒ тет.
Анне юмăç каланине пĕр шарламасăр итлесе ларать. Аттесем тепĕр кунах Кипĕте хур
пусса чӳклерĕç, атте Ишеке Микул турра пуç çапма тухса кайрĕ.
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Юмăçсем тĕрлĕ майпа юмăç пăхаччĕç: хăшĕ çăкăр татăкне çип вĕçне çыхса
суллантарса пăхаччĕç, тата хăшĕ укçа çине, е ал тымарне тытса пăхаччĕç. Чир ăçтан
пулнине, ăна мĕнле киремет янине çăкăр татăкĕ сулланнă тăрăх пĕлеччĕç. Укçапа юмăç
пăхакансем икĕ пуслăх е виçĕ пуслăх пăхăр укçа çине пăхса пĕлеч[77]чĕç; укçине малтан
шывпа çуса тасатаччĕç.
1869-мĕш çулта пирĕн анне тиф чирĕпе хытă чирлерĕ. Кĕшерни кунĕ (январĕн
улттăмĕшĕнче) эпир аттепе иксĕмĕр ирех тăрса Чурачăка Турă шыва аннине курма
кайрăмăр. Чурчăка çитсен, Микки карчăкки патне юмăç пăхтарма кĕтĕмĕр.
Микки карчăкки аттерен çичĕ пуслăх пăхăр укçа илчĕ те, ун çине пăхрĕ те, каларĕ:
‒ Укçа çинче çурта çунни курăнать, сирĕн килте вилĕ пулмалла, ‒ терĕ.
Вăл çапла каласанах нумаях та лармарăмăр, хамăр кӳршĕри Кĕркурий пичче ывăлĕ
Çемен кăштăрт пырса кĕчĕ те, аттене:
‒ Хлиман пичче, инке вилчĕ, ‒ терĕ.
Çавна илтсен, аттепе иксĕмĕр те макăрса ятăмăр, юмăç патĕнчен хыпаланса тухрăмăр
та, килелле чупрăмăр. Атте Çеменпе пĕрле пĕр çуна çине ларчĕç, эпĕ вĕсем хыçĕнчен
хамăр лашапа пĕчченех ларса таврăнтăм, çул тăршĕпе макăрса тавăрăнтăм. [78]
Чăвашсем тата юмăçсене тĕлĕк курма калаччĕç. Юмăçа тĕлĕк курма пиçиххи е урăх
япала кайса параччĕç те, çывăрнă чух ăна пуç айне хурса çывăрма калаччĕç. Ирхине вара
юмăç хăй курнă тĕлĕк тăрăх чир мĕнтен пулнине, ăна епле тасатма кирлине каласа
кăтартатчĕ. Ĕлĕк чăвашсем тĕлĕке пит ĕненеччĕç.
Пирĕн анне калаччĕ:
‒ Эпĕ тĕлĕкре тутар улпутне курсан ‒ вăл Кипĕт киремет пулать, вырăс улпутне
курсан – вăл Çĕн ыр киремет пулать, Чăрăшри Микулай вăртахлăма курсан – вăл Ишекри
Микул турă пулать, теччĕ. Пирĕн ялта макачей кĕлечĕ патĕнче пĕр Мишка вырăс хуралра
пурăначчĕ. Унăн майри картпа юмăç пăхаччĕ, тĕлĕк тăрăх та каласа параччĕ. Юмăç
каланипе чăвашсем темĕн те пĕр тăваччĕç. Амăшĕ чирлĕ ачине вилĕмрен хăтарасшăн,
юмăç вĕрентнĕ тăрăх, чирлĕ ачи вырăнне чустаран ача кĕлетки туса, ăна вилнĕ çынна
тумлантарнă пек тумлантарса, шăтăка кайса пытараччĕ. [Предложение опубликовано:
Ашмарин, Словарь VII: 242.] Ĕлĕк çавăн пеккисем чăваш хушшĕнче урăх та нумайччĕ.
Чӳк
Эпир çамрăк чухне пирĕн ялта чӳк туман çын пĕр çын та çукчĕ. Халăхпа тăвакан чӳк
те, кашни çемйере ăрасна тăвакан чӳк те нумайччĕ. Халăх чӳкĕсем ак çаксеччĕ: Уй чӳк
(полевое моление), çăмăр чӳк (ăна пирĕн çерçи чӳк теччĕç) тата урăххисем те нумайччĕ,
халĕ пурне те астăваймастăп. Чӳке выльăх пусса та, хур-кăвакал пусса та тăваччĕç, тата
пăтăпа, пашалупа, юсманпа, йăвапа та чӳклеччĕç. Чӳк уйăх çитсен, кашнă çулах пăтăпа
çичĕ чӳк тăваччĕç. Кĕркунне ĕç пĕтерсен Турра сăрапа та чӳклеччĕç, ăна «Чӳклеме сăра»
теччĕç.
Пирĕн килте чӳке ак çапла тăваччĕç: юмăç пĕр-пĕр киремете выльăхпа чӳклеме
хушсан, атте [80] картаран пĕр путекне е такине суйласа илеччĕ те, ăна карташне тасарах
çĕре тăратса мал еннелле пăхса кĕл тăваччĕ, таки çурăмĕ çине куркапа шыв ярас йĕпетеччĕ
силлентĕр тесе. Хăш чухне таки виçĕ хут йĕпетсен те силленмест, ăна вара йышăнмасть,
хапăл илмест, теччĕç, ун вырăнне урăххине шыраса тупаччĕç. Выльăх силленсен, ăна çĕре
çыхса пăрахса пусаччĕç те, тирне сĕвеччĕç. Тирне сӳме пуçласан, малтан кăкăр шăммине
касса унта пĕр шăл тăвар хĕстерсе хураччĕç. Чӳк ашне пысăк хуранпа пĕçереччĕç, хуранне
пуçне, урисене, ӳпки-пĕверне ярса пĕçереччĕç. Чӳк яшкине «чӳк шӳрпи» теччĕç. Ашĕ
пиçсе çитсен, ăна сĕтел çине кăларса лартса кĕлĕсем каласа чӳклеччĕç. Чӳклеме пӳрт
варрине сĕтел лартаччĕç, сĕтел çине пысăк чарапа ашне лартаччĕç. Ашне чара çине ак
çапла майласа хураччĕç: мал енне пуçне, ун çумне малти пĕççисене, унтан каярах кайри
пĕççисене хураччĕç, вăта çĕре чĕрине, ӳпки-пĕверне, пӳрисене хураччĕç. Эпĕ астăвасса
пирĕн килте атте кĕл туса чӳклеччĕ, [81] анне те çавăнтах тăраччĕ. Эпир, çамрăксем,
сĕтелтен кăшт аяккарах тăраттăмăр. Чӳкленĕ чухне атте кирек хăççан [так] та сăхман
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тăхăнса кĕл тăваччĕ, пӳрт алăкне пăракçă уçаччĕç. Кĕл тунă чухне атте çĕлĕкне сулахай хул
хушшĕне хистереччĕ [так], кĕл туса чарăнсан, ăна пуçĕ çине тăхăначчĕ. Эпир пĕтĕм
çемйипе пĕр сăмах шарламасăр шикшĕнсе тăраттăмăр. Кĕлĕ пĕтсен, атте çĕлĕкне тăхăначчĕ
те, ӳпке-пĕверсене, чĕрипе пӳрисене сĕтел çинче çĕçĕпе тураса ваклаччĕ, вара ăна пире
валеççе парачччĕ. Ăна «ал валли» теччĕç. Эпир çав ал валлине сыхласа хулен çăвара хыпса
çисе яраттăмăр, ăна пит аслă апат вырăнне хураттăмăр. Хурпа е кăвакалпа чӳкленĕ чух та
пĕçернĕ аша сĕтел çине çавăн пекех майласа хураччĕç. Ал валлине çисе ярсан, кĕл йĕрки
вара пĕтеччĕ.
Унтан вара эпир пĕтĕм çемйепе чӳк яшкине çиме кĕтесри сĕтел хушшĕне кĕрсе
лараттăмăр та, какриш тухачченех çиеттĕмĕр. Чӳк шӳрпи пире пит тутлă апат пек
туйăначчĕ. Сĕтел хушшĕнчен тухсан, кĕтесри турăш çине пăхса сăх сăхмастăмăр. Çинĕ
чухне хул калек шăмĕсене хышласа тасатсан, çутă çĕрелле тытса витĕр [82] пăхаччĕç: вăл
шăмсем таса пулсан, чӳк килĕшнĕ, теччĕç, таса мар пулсан, хура йĕрĕсем курăнсан, ‒ чӳк
туни вырнаçуллах мар, тесе калаçаччĕç. Чӳк ашне çисен шăммисене пуçтараччĕç те, тепĕр
куне вут хутсан кăмакана пăрахса çунтараччĕç, кĕллине киремете кайса пăрахаччĕç е урăх
çĕре илсе тухса вĕçтерсе яраччĕç.
Кĕркунне чӳк уйăхĕ çитсен пирĕн килте кашни çулах çичĕ пăтă чӳклеччĕç: 1) килĕш
пăтти, 2) авăн пăтти, 3) Хĕрт-сурт пăтти, 4) картиш пăтти тата виçĕ пăтă пурччĕ, вĕсен яине
халĕ астумастăп – маннă.
Пирĕн аттесем пăтăпа чӳкленĕ чух та пӳрт варрине сĕтел лартса алăк патнелле пăхса
чӳклеччĕç. Пăттине сĕтел çине хуранпах лартаччĕç, хуранăн сылтăм енне тирĕкпе пашалу,
йăва, юсман лартаччĕç. Пăтти çине çу куç туса çу яраччĕç, унта пĕр кашăк хураччĕç.
Пашалуне, йăвине, юсманне урпа çăнăхĕнчен пĕçереччĕç. Пашалу варрĕне йĕтĕр пуçĕпе
пусса путараччĕç, ăна «кăвапи» теччĕç, пашалу хĕрне пĕр енчен пурнепе [так] пиллĕк
чĕпетсе картлаччĕç, ‒ ăна «сăмси» теччĕç. Юсманне пĕчĕкçĕ ипашалу пекех çӳхе туса
пĕçереччĕç. Йăва – пурне хулăнăш патак [83] пек туса пĕçернĕ çимĕçчĕ. Унăн тăршĕ икĕ
шитрен ытла мар, ăна пĕр енчен тăршĕпе çĕçĕпе касса картласа тăваччĕç. Кĕл туса
пĕтерсен атте çĕлĕкне хул айĕнчен кăларса тăхăнеччĕ те, пашалу кăвапине, сăмсине çĕçпе
касса илеччĕ, пĕр кашăк пăттине ăсса илеччĕ, вĕсене юсман татăкĕпе пĕрле уйăрса хураччĕ.
Тепĕр куне вĕсене кăмакара çунтараччĕç те, кĕллине таçта кайса пăрахаччĕç.
Карташ пăттине выльăх картинче пĕçерсе выльăхсемшĕн чӳклеччĕç, пăттине çиме
пӳрте илсе кĕреччĕç.
Хĕрт-сурт пăттине сĕтел çине лартса чӳклесен, пĕр пĕчĕкçĕрех чашăк çине антарса
кăмака çине Хĕрт-сурт валли лартаччĕç, пăтти çине çу яраччĕç, пĕр кашăк хураччĕç. Авăн
пăтти пайне анкартине кайса авăн вучахне яраччĕç.
Пирĕн ялта ĕлĕк виçĕ çулта пĕрре Уй чӳк тăваччĕç. Ăна яланах çула çимĕк иртсен
тăваччĕç. Уй чӳк тумалли вырăн Вăрман касси патĕнче вăрман хĕрĕнчеччĕ. Унта вăкăр е
тиха пусса чӳклеччĕç. Тата сурăхсем, такасем, хур-кăвакалсем пусса та, пăтă пĕçерсе те
чӳклеч[84]чĕç. Уй чӳк тума кашни килтен кĕрпе, çăнăх, çу пуçтарачĕç. Уй чӳкне аппаланни
икĕ-виçĕ куна пыраччĕ. Чӳк яшкине те, пăттине те пысăк хурансемпе пĕçереччĕç. Яшки
пиçнĕ çĕре пĕтĕм халăха çиме чĕнеччĕç. Унта вара кашнă килтен икшер-виçшер çын – ар
çынĕ-хĕрарăмĕ ачи-пăчипе – чӳк яшки çиме каяччĕç, пурте шур кĕпе тăхăнса каяччĕç,
кашăк-чашăксене килтен илсе каяччĕç. Халăх нумай пухăначчĕ. Чӳк йĕркне, чӳк кĕллисене
ăста пĕлекен ватăсем мала тăрса хĕвел тухăç еннелле пăхса кĕлĕсем каласа чӳклеччĕç;
чӳклесе пĕтерсен çынсене çерем çине ĕречĕ-ĕречĕпе лартаччĕç те, чӳк шӳрпине чашăксем
çине антарса парса çитереччĕç, ашне те валеçсе параччĕç, юлашкинчен пăттине те парса
çитереччĕç. Çукрах çынсене (чухăн пурăнакансене) яшкине чĕреспе киле те парса яраччĕç.
Çамрăк чухне чӳк яшкине çиме эпĕ хам та нумай кайнă.
Халăх чӳкне яла пĕр-пĕр усал инкек-синкек килсен те тăваччĕç: выçлăх, мур е çавăн
пекки мĕн те пулсан тăваччĕç.
Çăмăр чӳкне çула çанталăк уяра кайсан [85] анчах тăваччĕç. Пирĕн ялта çăмăр чӳкне
çамрăк ачасем тăваччĕç. Така пусаччĕç, пăтă пĕçереччĕç тата çерçисене тытса пĕçĕреччĕç.
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Ку чӳке эпир, çамрăксем, çырмара шыв хĕрĕнче тăваттăмăр. Унта чӳк йĕркине лайăх
пĕлекен ватăсем те аначчĕç. Вĕсем мĕн пĕçернине антарса чӳклесе параччĕç те, пире,
çамрăксене, çитереччĕç. Çисе тăрансан эпир пурсăмăр та тӳрех, кĕпе-йĕме хывмасăрах,
шыва сикеттĕмĕр те, тапрататтăмăр унта алхасма: пĕр-пĕрне шывпа сирпĕтеттĕмĕр, шыва
чăматтăмăр, шывран тухсан йĕпе кĕпе-йĕмпех киле таврăнаттăмăр.
Самар кĕпĕрнинче çăмăр чӳк тунă кун çамрăксем шывран тухсан витрепе шыв
çĕклесе урам тăрăх çӳреççĕ, тĕл пулакан çынсене шыв сапса йĕпетеççĕ – лачкамах тăваççĕ.
Пирĕн атте калаччĕ: ĕлĕкрех чăвашсем туя кайсан та пăтă чӳкленĕ, çуркунне çур
акине тухнă чух та ака пăтти чӳкленĕ, теччĕ. Эпĕ астăвасса пирĕн ялта вĕсене тумаçчĕç.
Ĕлĕк чăвашсем халăх ĕçне те, килти ĕçе те малтан Турра асăнса чӳклемесĕр тапратмаçчĕç,
хăйсен авалхи йăллисене [так] хытă тытаччĕç. [86]
Кĕтĕве çĕр витĕр кăларни
Çывăхри ялсенче выльăх мурпа вилле пуçласан, ялти çынсем ăна сирсе ярасшăн ак
çапла тăваччĕç: икĕ тарăн лупашка хушшĕне тăпра чавса выльăх кĕмелĕх шăтăк тăваччĕç,
ялти мĕн пур выльăха кĕтӳвĕпе çав шăтăк витĕр хăваласа кăлараччĕç. Шăтăкăн пĕр енне
икĕ айккине те вут хураччĕç: сылтăма та, сулахая та. Выльăхсем вара çав çунакан икĕ вут
хушшипе утса пырса шăтăк витĕр тухаччĕç. Тепĕр енче шăтăкран тухакан выльăхсене
тикĕтпе сапса тăраччĕç.
Тимĕр карта çавăрни
Выльăх мурĕ е урăх тĕрлĕ усалсем яла килсе кĕрсен, ĕлĕк тата ял тавра тимĕр карта
çавраччĕç. Тимĕр карта çавăрăннă çĕре ар çын пымаçчĕ: ăна хĕр ачасем çавраччĕç. Тимĕр
картине ял тавра суха пуçпе сухаласа çавраччĕç. Суха пуçне лаша кӳлмесчĕç, лаша
вырăнне ялта пĕр тирпейлĕрех пурăнакан тăлăх арăма кӳлеччĕç, ăна суха пуçне туртма
хĕрсем пулăшаччĕç. Унта хĕрсем пурте шур кĕпепе йӳле пи[87]лĕкĕн тухаччĕç, çӳçĕсене
салатса яраччĕç, алла нухайка е хулă илеччĕç, хăшĕ çатма аври е турчка тытаччĕç.
Пырсан-пырсан, ушкăнĕпе:
‒ Тимĕр карта çавратпăр! – тесе кăшкăраччĕç.
Суха йĕрри çине тимĕр татăкĕсем пăраха-пăраха хăвараччĕç тата йĕп тăрăнтарса
(чиксе) хăвараччĕç. Урамра çул çинче ар çынсене курсан, хĕрсем тытăначчĕç вĕсене
нухайкапа чĕвишлеттерме. Ар çынсем тимĕр карта çавăрнă кун урама тухса çӳреме
шикленеччĕç. Самар кĕпĕрнинче тимĕр карта çавăрнине хĕр аки теççĕ.
Ĕлĕк чăвашсем этем мурĕ (холера, чума) килет тенине илтсен уй хапхи патĕнче вут
хурса çунтарса лараччĕç, вутне хапхаран тул енне икĕ айккине те хураччĕç, унта уртмăш
йывăçне (можжевельник) анчах хурса çунтараччĕç: унăн тĕтĕмĕнчен мур хăраса тарать
тесе ĕненеччĕç.
Чăваш праçникĕсем (уявсем)
Эпĕ астăвасса пирĕн ялта ак çапла праçниксене уявлаччĕç: мункун, çимĕк, Ака туй,
çинçе, кĕр сăри (тепĕр тĕрлĕ – чăх сăри), сурăх ури, кĕшерни, çăварни, кашни эрнере эрне
кун.
Чи аслă праçник мункунччĕ. Ăна [88] пит чаплă тăваччĕç. Пӳртсене çуса тасатаччĕç.
Ыран мункун тенĕ чух мульча хутса кĕреччĕç, чи лайăх тумтирсене тăхăначчĕç, атă
пуррисем урана атă тăхăначчĕç, атă çуккисем çĕнĕ çăпата тăхăначчĕç. Ĕçме-çиме тутлăрах
апатсем хатĕрлеччĕç, виçĕ-тăватă пичĕке сăра тăваччĕç, эрех сахал илеччĕç, чей ĕçекен ялта
та пĕр çын çукчĕ, сăмаварĕ те никамăн та çукчĕ.
Пирĕн аттесем çамрăк чухне мункуна юн кун (хăрушă эрнере) пуçлаччĕç, тет. Эпĕ
астăвасса мункун пирĕн ялта хал[ь]хи пекех вырсарни кун пуçланаччĕ. Малтанхи куне
«калăм кунĕ» теччĕç. Вăл кун хамăр ăрурисем – ратнесем пуçтарăнса (мĕн пурĕ 3 кил
анчахчĕ) килтен-киле пичке пуçласа калăм пăтти çисе çӳреччĕç. Кашни килте пичке
пуçласа ĕçеччĕç, пăтă чӳклесе çиеччĕç. Ратнере чи ватти – кĕлĕ пĕлекенни – кĕл тăваччĕ.
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Кашни килтех ĕçеччĕç, çиеччĕç. Çамрăк хĕрарăмсем (кинĕсем) ваттисене (хуняшшĕпе
хунямăшне) пуç çапса салам параччĕç, пĕр-икĕ çавра юрă юрласа илеччĕç, вара тепĕр киле
тухса каяччĕç.
Калăм кун кирек кам патне пырсан та: «Калăм пăтти тутлă пултăр», ‒ тесе чĕнеччĕç.
Çамрăккисем выльăх пăхаччĕç. Урама [89] кайса çӳреччĕç, мăйăр çиеччĕç, алпа
сăйăрсене чăмăртаса тытса пĕр-пĕрне «ыт-тĕкел» теччĕç. Ял варрине чуччи ярăнмалли
тăваччĕç, унта çамрăксем ярăнма пухăначчĕç. Чăвашсем калăм кунĕ тăвакан кĕлĕсене эпĕ
Кив Шешкелĕнче çырса илнĕччĕ те, анчах халь вĕсем манн алра çук: эпĕ вĕсене вуласа
пăхма виçĕ çынна патăм* (* 1) Проф. Н.И. Ашмарина – Азербайджанская респуб., г. Баку,
универститет, 2) студен[т] А.М. Линевский – Ленинград, просп. Чаклина, д. 5, кв. 3-я, 3)
студ. ср. к. Элле – г. Чебоксары, Об-во для изуч. местного края, АЧССР). Мункунăн
иккĕмĕш кунĕнче, тунти кун, ваттисене (вилнисене) асăначчĕç. Вĕсене асăнма чăхă пусса
пĕçереччĕç, пăтă, хăпартусем, кулачсем пĕçереччĕç. Ваттисене асăннине пирĕн «вил
хывас» теччĕç. Мункун чух вилсене ак çапла хываччĕç: хĕвел каç енне кайсан, алăк патне
сĕтел лартаччĕç, сĕтел çине чăх яшки, пăтă антарса лартаччĕç, кулачсем, хăпартусем
хураччĕç. Вăрăм сак çине пĕр пысăк алтăр тата пĕр пысăк чара лартаччĕç. Вăрăм сак тĕлне
çӳлерех пĕрене çумне пĕр пуччушши (пушăт йывăççи) [90] çапса çыпăçтараччĕç, ун çумне
çуртасем çутса çыпăçтарса лартаччĕç, кашни вил ячĕпе пĕрер çурта лартаччĕç. Çуртисене
эпир килте ăвăсран хамăр тăваттăмăр, варрине сӳс хурса алпа йăваласа тăваттăмăр.
Ĕçмелли-çимеллисене хатĕрлесе çитерсен çуртисене çутаччĕç те, хывма тапратаччĕç. Чи
малтан атте хываччĕ, ун хыçĕнчен – анне, унтан вара эпир аслинчен пуçласа кĕçĕннине
çитечченех черет тăрăх пыра-пыра хываттăмăр. Хывнă чухне кашнă вилĕ ятне каласа
асăнаттăмăр, пĕрер татăк аш, пĕрер татăк çăкăр тата-тата чара çине ăсса асăнаттăмăр,
вилнисенĕн ячĕсене каламассейрен курка çĕнчи [так] сăрана пăртаккăн юхтарса алтăра
яраттăмăр. Аслă аттесене, вилнĕ тăвансене çапла асăнса пĕтерсен чари те, алтăрри те
туллиех тулаччĕç, çуртисем те çунса пĕтеччĕç. Çурта тĕпĕсене пуччушши çумĕнчен
хăпăтса илсе чара çине пăрахаччĕç те, сӳнтереччĕç, унтан вара вилĕсене асăнса панă
(хывнă) та[91]тăксене, сăрине те тула илсе тухса пӳрт хыçне кайса тăкаччĕç. Унта йытăсем
пырса мĕн кăларса тăкнине пĕтĕмпе çисе яраччĕç.
Мункун виççĕмĕш кунĕнче халăх йĕрки пуçланаччĕ. Пирĕн ялта халăх йĕркине икĕ
ушкăнпа тăваччĕç: малти ушкăн, кайри ушкăн. Кашни кун тăват-пилĕк киле кĕрсе ĕçеччĕç.
Пуяннисем те, чухăннисем те пĕрле çӳреччĕç, юрлаччĕç, ташлаччĕç, сăмахлаччĕç,
чӳклесси, кĕл тăвасси çукчĕ. Мункун эрни тухнă çĕре халăх йĕрки те пĕтеччĕ.
Атте каланă тăрăх, ĕлĕк пирĕн ялта мункун эрнинче сĕрен тунă, тет. Эпĕ астăвасса
вăл йăла çукчĕ. Самар кĕпĕрнинчи чăвашсем ăна халĕ те тумасăр хăвармаççĕ.
Çимĕке чăвашсем мункун иртсен 7 эрнерен, троица умĕн кĕçнерни кун тăваччĕç.
Çимĕк кĕçнерни кунĕ ирхине тул çутăлачченех хĕрсем вăрмана кайса темиçе тĕрлĕ курăк
татса килеччĕç те, мульча хутаччĕç, татса пуçтарнă курăка чукунпа пĕçереччĕç, мульчара
вара çав шывпа çăвăначчĕç, пăртак ĕçеччĕç. Çимĕк мульчине кĕме пире тул çутăлсанах
тăратса илсе каяччĕç, унта пире [92] шывĕпе çăваччĕç, ĕçме те параччĕç. Мульчаран тухсан
пурте шур пиртен çĕленĕ çĕнĕ кĕпесем тăхăнаттăмăр.
Кăнтăрла çитсен вилнисене хываччĕç. Вĕсене мункун чухнехи пекех хываччĕç, алăк
патне çурта анчах лартмаçчĕç. Хĕвел каç еннелле сулăнсан вилнисене асăнма çăва çине
каяччĕç. Çемйере çын вилсен, ăна асăнма çăва çине виçĕ çимĕкре каяччĕç, виçĕ çултан вара
кайма пăрахаччĕç. Çăва çине кайнине «çимĕке каяс» теччĕç. Çимĕк кунĕ унта халăх пасар
пек нумай пухăначчĕ. Пурте лайăх тумсем тăхăнса пар лашапа шăнкăравпа пыраччĕç. Вилĕ
тăпри çине кĕççе сараччĕç, унта сăра, эрех кăларса лартаччĕç, çăмарта, çулă пăтă, пыл,
икерчĕсем, кулачсем кăларса хураччĕç. Çимĕке пынисем тупăк тăпри тавра ларса вилнĕ
тăванне асăнса хываччĕç, хăйсем те ĕçеччĕç, çиеччĕç, çынсене те ĕçтерсе çитереччĕç.
Нумайĕшĕ ĕçсе ӳсĕрлеччĕç те вăрçаччĕç, хăшĕ макăраччĕç, хăшĕ кулаччĕç, хăшĕ çĕрте
йăваланса выртаччĕç, унта çапăçу та пулаччĕ.
Мăн çырмара çимĕк чух тата сĕрен тăваччĕç. Çамрăксем (каччăсемпе хĕрсем) хĕвел
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ансанах пĕрле пухăначчĕç те [93] килтен-килле юрласа, шăпăр каласа ташласа çӳреччĕç.
Кил хуçисем вĕсене кӳртсе сăра ĕçтерсе яраччĕç, икĕ çăмарта, пĕр кулач параччĕç.
Ачасем сăвă каласа юрлаччĕç:
Икĕ çăмарта, пĕр кулач, ‒ тесе.
Тул çутăлсан вĕсем ялтан тухаччĕç те, таса çĕрте Турра çăмартапа, кулачпа
чӳклеччĕç. Чӳклесе пама вĕсем патне пĕр ватă çын тухаччĕ.
Ака туй
Авал чăвашсен Ака туй пулнă. Эпĕ ăна хам астăваймастăп, аттесем каланине анчах
астăватăп. Ака туйне çур акине тухнă тĕле тăваччĕç, тет. Ака пуç авланакан каччи пулнă,
çĕр качча тухаканни пулнă. Ака туйне мĕнле йăлапа, епле йĕркепе тунине эпĕ халĕ маннă.
Çинçе
Çур акине пĕтерсен ик-виç эрнерен çинçе праçникне тăваччĕç. Вăл праçнике
пĕтĕленнĕ çĕре хисеплесе тăваççĕ. Çинçере çĕре сухалама, тăпра чавма, çĕре шальча е юпа
лартма юрамасть, теччĕç, кăвак кĕпе, хĕрлĕ кĕпе тăхăнмаçчĕç, хуралтăсем тăрне улăхма
чараччĕç, хĕрарăмсем хура кĕпе-йĕме [94] çума çырмана каймаçчĕç.
Кĕр сăри
Кĕркунне юпа уйăхĕнче чăвашсем ваттисене сăра туса асăначчĕç. Çав сăрана кĕр сăри
теччĕç, тепĕр тĕрлĕ чăх сăри теччĕç: ун чухне вилнисене асăнса хывма кашни килте чăх
пусаччĕç. Ĕлĕк çав кунах тата чăвашсем юпа тăваччĕç, тет. Самар кĕпĕрнинче чăвашсем
ăна халĕ те пит чаплă туса ирттереççĕ.
Сурăх ури (Рождество Христово или святки), кĕшерни (крещение Господне), çăварни
(масляница) праçникĕсем чăвашăн мар, вĕсем вырăс праçникĕсем. Пирĕн асаттесем çамрăк
чухне ку праçниксене чăвашсем пĕлмеçчĕç те, тет. Пирĕн ялта сурхурине раштав теччĕç.
Вăл праçникре ĕçкĕ пулмасчĕ. Кĕшернире хĕр сăри тăваччĕç. Хĕрсем салат, хăмла
пуçтараччĕç те сăра тăваччĕç, ăна кĕшерни каç ĕçеччĕç, унта ваттисем те пырса ĕçеччĕç.
Çăварние халхи [так] пекех туса ирттереччĕç.
(Малалли тата пулать). Д.Ф. [95]
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Том 78: Этнография. Фольклор. 1936-1938 гг.
Том 79: Этнография. Фольклор. 1920-1930 гг. – 500 с.
Том 80: Сказки. 1936-1939 гг. – 341 с.
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Том 81: Сказки. 1936-1938 гг. – 324 с.
Том 82: Сказки. 1936 г. – 345 с.
Том 83: Фольклор. Литература. 1934-1937 гг. – 278 с.
Том 84: Сказки. 1936-1937 гг. – 327 с.
Том 85: Ятманов О.М. Детские игры. 1934-1935 гг. – 261 с.
Том 86: Сказки, песни, частушки. 1903-1937 гг. – 134 с.
Том 87: Пракка Сатур. Частушки. 1937 г. – 47 с.
Том 88: Фольклор. Литература. 1928-1940 гг. – 397 с.
Том 89: Сказки, песни, частушки. 1938-1940 гг. – 233 с.
Том 90: Загадки, пословицы. 1937-1939 гг. – 193 с.
Том 91: Сказки. 1936-1940 гг. – 400 с.
Том 92: Сказки. 1938 г. – 211 л.
Том 93: Сказки, песни. 1937-1939 гг. – 117 с.
Том 94: Юркин И.Н. Песни. 1880-1893 гг. – 342 с.
Том 95: Фольклор. 1935-1940 гг. – 313 с.
Том 96: Сказки, песни, частушки. 1936 г. – 165 с.
Том 97: Этнография. Фольклор. 1939-1940 гг. – 247 с.
Том 98: Сказки. 1938-1939 гг. – 260 с.
Том 99: Сказки. 1913-1938 гг. – 507 с.
Том 100: Сказки, песни. 1934-1940 гг. – 380 с.
Том 101: Щекатихин Н.Н. Фольклор. 1929-1936 гг. – 404 л.
Том 102: Юркин И.Н. 1928-1932 гг. – 590 с.
Том 103: Сказки. 1936-1937 гг. – 405 с.
Том 104: Сказки. 1936-1939 гг. – 163 с.
Том 105: Молодежные песни. 1935-1936 гг. – 237 с.
Том 106: Сказки, песни, частушки. 1930-1940 гг. – 214 с.
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Том 107: Сказки, песни. 1930-1936 гг. – 160 с.
Том 108: Катызов М.И. Песни, частушки. [1935-1936 гг.] – 115 с.
Том 109: Песни. 1926-1927 гг. – 201 с.
Том 110: Свадебная обрядность. Сказки. 1937 г. – 203 с.
Том 111: Сказки, частушки. 1937 г. – 219 с.
Том 112: Сказки. 1930 г. – 153 с.
Том 113: Песни и ноты к ним. 1924-1929 гг. – 155 с.
Том 114: Сборник чувашских детских сказок. 1910-1937 гг. – 54 с.
Том 115: Андреев Иоиль. Альбом народных песен. [1920-1940 гг.] – 48 с.
Том 116: Песни. Детские народные стихи. 1935-1940 гг. – 276 с.
Том 117: Песни. 1939 г. – 224 с.
Том 118: Тексты и статьи о чувашском фольклоре. Б.д. – 94 л.
Том 119: Тимофеев Г.Т. Тхръял. 1900-1913 гг. – 588 с. [Большая часть рукописи
опубликована: «Тимофеев Г.Т. Тăхăръял (Сĕве тăршшĕнчи чăвашсем): Этнографи
очеркĕсемпе халăх сăмахлăхĕ. – Шупашкар: Чăваш АССР кĕн. изд-ви, 1972. – 492 с.».]
Том 120: Пословицы, загадки и сказки. 1903-1937 гг. – 110 с.
Том 121: Этнография. Фольклор. 1913-1937 гг. – 270 с.
Том 122: Фольклор. 1936-1937 гг. – 559 с.
Том 123: Сказки. 1908-1937 гг. – 90 с.
Том 124: Сказки. 1936-1938 гг. – 586 с.
Том 125: Никольский Н.В. Чувашские сказки и легенды. 1896-1917 гг. – 106 с. [Тексты
на русском языке.]
Том 126: Этнография. Фольклор. 1929-1946 гг. – 257 с.
Том 127: Фольклор. 1931-1939 гг. – 357 с.
Том 128: Фольклор. 1935-1940 гг. – 279 с.
Том 129: Песни, сказки и загадки. 1937-1941 гг. – 472 с.
Том 130: Сказки. 1936-1941 гг. – 201 с.
Том 131: Фольклор. 1924-1941 гг. – 600 с.
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Том 132: Этнография. Фольклор. 1936-1941 гг. – 248 с.
Том 133: Фольклор. 1929-1939 гг. – 595 с.
Том 134: Этнография. Фольклор. 1936-1937 гг. – 420 с.
Том 135: Сказки, песни, стихи, рассказы, загадки, пословицы, поговорки. 1927-1937
гг. – 633 с.
Том 136: Сказки, песни, пословицы, поговорки и загадки. 1931-1941 гг. – 552 с.
Том 137: Федоров М.М. Сказки. 1941 г. – 122 л.
Том 138: Фольклор. Литература. 1944-1946 гг. – 343 с.
Том 139: Кузнецов-Кели Г.И. Литературоведение. 1925-1931 гг. – 601 с.
Том 140: Патмар И.А. Фольклор и фольклористика. 1932-1941 гг. – 140 с.
Том 141: Никольский Н.В. Чувашские народные сказки дореволюционного периода.
Статья и тексты. 1943-1944 гг. – 233 л.
Том 142: Фольклорные материалы о Ленине и Сталине. 1925-1937 гг. – 36 с.
Том 143: Волков Н.Г. Сказки, стихи, пословицы и загадки. 1936-1941 гг. – 260 с.
Том 144: Никольский Н.В. История. Лингвистика. Этнография. Фольклор. 1904-1915
гг. – 412 с.
Кĕркуннехи чăваш йăлипе кĕл тунă кĕлĕсем
Записано в 1904 г. в Чистопольском уезде Казанской губернии от учителя Сунчелеевской
школы Андрея Прокопьева
1. Çырлах, Турă! Тутлă пашалупа, хуран пăтăпалан, çунатлă хурпалан, таса чĕремпе,
лайăх кăмăлпа сана паратпăр парне. Амин, çырлах.
2 … [13]
3. Виç тĕслĕ выльăх-чĕрлĕхĕме виç карта тытса тăма пар, пĕр вĕçĕ картара, тепĕр вĕçĕ
шывра, кĕсре хыççăн тиха ертме пар, ĕне хыççăн пăру ертме пар, сурăх хыççăн путек ертме
пар, урай тулли путек пар… [Текст, размещенный на лл. 13-14, списан из рукописей Н.И.
Ашмарина (Н.В. Никольским?). Притом при переписке допущены смысловые ошибки.
Например, сак ай тулли ача-пăча вместо сакки тулли ача-пăча. Ср.: ЧГИГН 23: 218-219.]
[14]
Записано в 1904 г. в д. Сосновка (быв. Рыковкино) Ядринского уезда Казанской
губернии Н.В. Никольским от своей матери А.С. Никольской
Нирĕш ернĕ ачана кăмакара пĕçереççĕ. Çăкăр пиççе тухсан ачана кăмака патне илсе
пыраççĕ.
Пĕри калать:
‒ Мĕн пĕçерен?
‒ Нирĕш пĕçереп. (3 раза).
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После третьего раза говорят:
‒ Лайăхрах пĕçер ăна, лайăхрах пĕçер. Квас чĕрес айне хуп ачине.
Вара хупса лартаççĕ. Вара хумут виттĕр кăлараççĕ. Нирĕш курăкпе чăпăл тăваççĕ.
Вара ача юсанать. [93]
Ĕлĕк пĕр çынăн арăмĕ ача çуратма шухăш тытнă, тет. Арăм сак çине сике-сике ларать,
тет. Ниçта ларсан та çăмăллăхĕ çук тет те, урайне выртрĕ, тет. Арăм ахлатса выртать, тет.
Арăмĕ хурлăх курнине курса тăрса, упăшки те хуйхăрма тапратрĕ, тет.
‒ Арăма мĕнпе пулăшам-ши? – тесе калать, тет.
Вара часрах тултан вĕрен илсе кĕчĕ тет те, çеклĕрен çакрĕ, тет, вĕренне. Икĕ вĕçĕнчен
икĕ аллипе çулса тытрĕ тет те вĕрене, тавай тапратрĕ, тет, упăшка арăмĕ пек ахлатма.
Урампа иртсе çӳренĕ чух пĕр хĕрарăм çакна илтнĕ тет те, чупнă кĕнĕ, тет, çак çынсенĕн
пӳртне.
Алăк патĕнче çакăнса ахлатса тăракан çынна курсан, кĕнĕ арăм ыйтать кунтан:
‒ Ара, эсĕ мĕн хăтланатăн? – тет.
Арăмăн упăшки калать:
‒ Арăм ача тăвать, хуйхăрать, ман та ăна пулăшас пуль, ‒ тесе калать, тет.
Чисти çак çын ухмах пулнă вара. Çуратаччен ‒ çуратасси, çуратсан – пăхса
ӳстересси. [94]
Записано в 1904 г. в [д. Юрмекейкино] Ядринского уезда Казанской губернии
Н.В. Никольским. Лл. 107-137
Йăвăр çынăн хырăмĕ шĕвĕр пулсан, ача ар çын пулать, тет. Хĕр ача пулсан, хырăм
лаптак пулать, тет. [107]
Дер. Вас[неразборчиво] Петр Анисимов 18 л. сообщил: кюрде-косинчисем паян
халăх çăрри [= сăри] тăваççĕ, çырмая кайса. Виçмине пăтă чӳклеççĕ, сăррине те ĕç[еç]çĕ
[неразборчиво]. Чӳкленĕ çĕре хĕрарăмсене [121] ямаççĕ. Ачасене те пирвайхи кĕлле
ямаççĕ… Крестятся, обращаясь лицом к востоку… Стряпают çӳхӳ. [122]
Авал çĕр çине шыв туличчен малтан çĕр çинче Улăп (Олăп) ятлă çынсем пурăннă, тет.
Вĕсем пит пысăк пулнă. Пĕре Улăпăн ачи уя выляма тохнă та, суха тăвакан çынна курнă.
Улăп ачи пынă та: «Ку мĕллескер[?]», ‒ тесе, çынна лашипе, соха пуçĕ-мĕнĕпех тумтирĕн
кăсийине чиксе амăшĕ патне илсе пынă.
Амăшне каланă:
‒ Пăх-ха, апи, пирĕн тĕслĕ кайăк тупрăм, çĕре шыйăрса йĕр туса çӳрет, ‒ тенĕ.
Амăшĕ улне каланă:
‒ Ан тив ăна эсĕ. Вăл пирĕнтен кайран пурăнмалли этем пулать. Ăна тивиччен ак
çакна ту: ларса ăшăнма вут кăкласа кил, ‒ тенĕ.
Улĕ вăрмана кайнă та, ватă юмансене кăкĕ-мĕнĕпех тăпăлтара-тăпăлтара кăларса виçĕ
пысăк юмана аплипех сĕтĕрсе çитернĕ амăшĕ патне.
Амăшĕ каланă вара:
‒ Çук, ачам, эсĕ нумай [126] пурăнас çук, сан вырăнна çав эсĕ тытса килнĕ кайăк
пурăнмалла. Виличчен ăна ĕçлесе пурăнма вăрман тăпăлтарса вырăн уçса парах. Сана
уншăн вăл ĕмĕрĕ-ĕмĕрĕпе, вăки-вăчныя [= веки вечные] асăнса пурăн, ‒ тенĕ.
Ытла пысăккăскерсем выльăх-чĕрлĕхе пĕтересрен, Торă вăсене шупа пĕтернĕ вара.
[127]
Салтака каяс маршăн нумайччен тараккан [так] çиса начарланаççĕ, тет. Тата хăшĕ ура
тупанне табак хурса çӳреççĕ, тет. Тата хăшĕ пĕç хушшинчи çăмартана антараççĕ, тет. Пĕр
ача пурнине татса пăрахнă тет те, татнăшăн кайран хупса ларнă, тет. Салтакран юлашшăн
тутана та пăртараççĕ (рот кривой). Тата хĕвел çаврăнăш нумай çисан начарланать, тет.
Пĕри тата ыраш çăнăхне нумай çинă, тата йăвăç çу, кантăр вăрри çу, хупах сăри ĕçсе
кӳпĕнсе вилнĕ. Кайнă салтака кайнă çĕрте пултăр, теççĕ. Салтакăн качака чухлĕ ăсĕ çук,
теççĕ – ăна ĕлĕкхи 25-шер çул пурăнакан салтаксем çинчен каланă. [137]
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Записано в 1904 г. в [д. Сесмеры] Ядринского уезда Казанской губернии
Н.В. Никольским. Лл. 160-180
Воинская повинность
За ½ года объявляют по деревням ят тохнă. Это делается на сходах в отдельн.
обществах. Присутствуют: вол. стар., писарь или помощ., староста, сот., десятские,
избранные с 10 дв. 1 или 2.
Десятские, созывая, говорят:
‒ [Неразборчиво] тохмалла.
[Неразборчиво] Идут чув. с охотой. Читают. На сходе [неразборчиво], что
[неразборчиво] – умерли. (Два последних приходится делать справки в метрических
книгах). [Неразборчиво] В октябре (в Ядр. у.) увозят всех парней на жеребьевку.
[Неразборчиво] Вынул жребий и попал в число солдат. А однодеревенцы, к-ые остались по
жеребьевке, угощают его. Здесь же те, которые думают уехать в солд., учатся песням и
мотивам солд. песен. [Неразборчиво] Дома не сидят. [Неразборчиво] Дома у него
собираются парни, девушки. [Неразборчиво] [160]
Утешают:
‒ Салтака кайман çын мĕн вăл? Ухмах тунката. Салтака каять, çут çанталăк
курса çӳрет, вырăсла вĕренет. Турăпа Патшана юрать. Эпир, мужиксем, мĕн пĕлетпĕр,
хамăр анкартинче мĕн пулнине те пĕлместпĕр. Ан хуйхăр, Торă парсан, килĕн. Вилĕм кирек
ăçта та пĕрех. Эпир пурте вилĕмлĕ, çут çанталăк анчах вилĕмсĕр.
И иными утешительными словами провожают рекрута. Каждый толковый человек
старается высказать свое чистосердечное пожелание в лучших словах. Солдат, смотря по
характеру своему, или больше плачет, или утешается мыслью о службе Царю и Отечеству.
Каждое прощальное слово солдата трогает до слез родных, знакомых и всех жителей. В
день ухода или в прощальный день съезжаются в дом рекрута все родные, все
однодеревенцы от мала до велика. Некоторые рекруты или новобранцы в этот день мало
пьют, стараются быть в полном сознании, чтобы в последний раз на все посмотреть так,
чтобы в голове осталось полное представление о домашнем. Бывают многие трогательные
сцены, когда прощается, напр., молодой муж с молодой женой, с малыми детьми, с
родителями, с любимым конем. В глазах рекрута в этот день все немилое прежде
становится милым. Только какие-нибудь непримиримые враги отсутствуют от
торжественных проводов. Они бы, пожалуй, и пришли на прощанье, но стыдно им
[смотреть] в глаза рекрута или же, наоборот, полны желаний всяких бед и приключений
молодому человеку. Рекрут, если заме[161]чает отсутствие врагов своих, то иногда
произносит пред всеми свое последнее обличительное слово по адресу их. Но, большею
частью, старается при этом смягчить все неприятное для кого бы то ни было. Прощание
происходит следующим образом: на стол кладут неначатый хлеб. На хлебе соль в солонке.
Если родные из чужих деревень приехали с гостинцами ([неразборчиво], сырец) и пивом,
то ставят на стол несколько ведер с пивом разных хозяев в таком порядке: на правой
стороне пиво [= ведро?] с хозяйским пивом, рядом хлеб с солью, затем пиво одного
родственника и его гостинцы, затем пиво другого гостя и т.д. Этот порядок не всегда и не
везде соблюдается. Большею часть. Все бывает в таком порядке: на одном конце стола
хлеб и соль. Тут же гостинцы. На другом конце пиво. Затем начинается ряд молений о
покровительстве рекрута. Начинается так: рекрут берет неначатый хлеб и со слезами на
глазах молится один, а другие в это время сидят, допивая пиво, принесенное раньше, или
же занимаются разговором.
Рекрут молится про себя и недолго, говоря, приблизительно, так:
‒ Эй, Торă, халиччен мана лайăх, таса усрарăн, мăн çăкăрпа усрарăн; малалла та,
Торă, чипер, лайăх усра, киле-çорта каялла килме пар; ырă мăн Торă, мăн çăккăрпа таса
усра, сана мăн çăккăрпа асăнатăп, çулта-йĕрте сыхла мана, Торă, ‒ и т.д.
Помолившись таким образом, он разрезает хлеб на тонкие слои, а краюшку [т.е.
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горбушку], довольно большую, берет и целует, затем кладет ее на солоницу. [162] На все
эти ломти кладет соли и раздает находящимся в избе; те отламывают по кусочку от этих
ломтей и держат в руках, дожидаясь окончания раздачи. Когда все получат по кусочку,
тогда все разом встают на молитву. (Еще раньше, когда рекрут берет хлеб для молитвы,
пред иконою зажигают свечу. Впрочем, свеча в день отъезда рекрута с утра горит в
богатых домах. Иногда пред началом молитвы рекрут сам зажигает свечу, тоже молясь про
себя). Во время всеобщей молитвы молитвенные слова произносят все находящиеся в избе
– и мужчины, и женщины – вслух каждый по своему разумению. В то же время задние
следят, когда окончат молитву стоящие впереди. Молятся долго и усердно. Конечно, все
домашние рекрута более чувствительные, во время молитвы плачут навзрыд. Трудно
разобрать смысл молитвенных слов, так как [неразборчиво], что многие из домашних, в
особенности отец и мать рекрута, чтобы не убиться горем, упиваются чрезчур пьяно,
чтобы, тк сказать, не чувствовать горя. Поэтому во время молитвы произносятся часто
совершенно бессвязные слова.
‒ Ну… ĕнтĕ… Торă… çитĕнтерме пĕлтĕн, Патшана та юравлă ту. Торă, Торă,
каялла çавăр пирĕн çак ачана… лайăх пурăнма пар, ну, …ачам, кайрăнăç, эх, Торă, ну, мĕн
тăвас ĕнтĕ… макăр ĕнтĕ, юлтăмăр çав…
По окончании [163] молитвы съедают кусочки. Название этого хлеба: кĕлĕ çăкăри,
асăннă çăкăр. Затем черпают по ковшику пива и также молятся. По окончании молитвы
подходят к сосуду с пивом и крестообразно или как попало, только три плеска понемногу
сливают с ковшов обратно в сосуд.
Сливают немного, говоря:
‒ Сăра перекечĕ – кĕрекене, çакă ырри – каякан ачана.
Оставшееся в ковше пиво каждый выпивает, но не до дна. Рекрут допивает дважды,
тк что каждый выпивает в общем три ковша. Затем без молитвы, а иногда и с молитвой
пробуют привозжаго пива гостей. Палишки с сырцом раздают солдатам всем находящимся
в избе. При этом особой молитвы не бывает, по крайней мере, в нашей деревне не в
обычае. Эти гостинцы потом даются на дорогу, как самому рекруту, так и его провожатым.
Раньше я забыл сказать, что все подарки, поднесенные рекруту в разных домах,
тщательно оберегаются. Подарки в виде холста употребляются на солдатские рубашки,
которыми богатые родственники запасаются по несколько штук, чтобы на службе
новобранец не нуждался. Нужно заметить, что когда разъезжается по знакомым и
родственникам, тогда эти последние дают ему на прощание или денег, или холста не менее
1 аршина, или ниток для шитья рубашек, или вместе и того, и другого. [164]
Затем наступило уже время прощания. В своих песнях солдат давно изобразил уже
трогательную картину этого момента. Теперь он, как невеста, повторяет пропетые не раз
песни. В этих песнях выражает он все свои наплывшие чувства. Конечно, бывает и так,
что старания матери, заботящейся о том, чтобы сын ее ушел не голодным, а сытым, иной
раз делают рекрута до бесчувствия пьяным… После каждой песни целовался с
мальчиками, дарил их семечками, орехами и говорил, что придет время, когда из них
многие уйдут на службу.
‒ Халĕ ĕнтĕ, ‒ говорил он, ‒ вĕренсе йолăр, çитĕнсен эсир те Тор та Патшана
йораллă полăр, ‒ тет. – Эсир те çаплах аçу-анӳ çуртĕнчен çаплах уйăрăлса каймалла
пултăр.
Как услышат это мальчики, так все зарыдают. Плач заражает всех девчат и
чувствительных женщин. Плачут и малые и большие. Стал рекрут прощаться: упал на
[165] плечи… отца-старика, который от слез едва ли видел сына, хотя было сильное
желание посмотреть в последний раз. Долго о чем-то говорил сын отцу, не меняя своего
положения, а он в это время был в объятиях отца и отец в объятиях сына. Такая же картина
повторилась несколько раз, когда рекрут прощался с матерью, с сестрами и братом. Затем
со всеми однодеревенцами перецеловался и начал одеваться в дорогу. То и дело подносили
вина и пива.
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Мать говорила:
‒ Ĕçех, улăм, çӳренĕ çĕрте ĕçессӳ те килĕ, çияссу та килĕ, анчах никам та ни ĕçех
тесе каламĕ, ни çиях тесе каламĕ.
И горько… горько плакала мать. Отец налил ковш пива и, сделав тав сыну, выпил
сам. Потом налил опять пива в ковш и протянул руку к сыну. Вдруг ковш выпал из рук на
пол и опрокинулся вверх дном.
Отец махнул рукой и с горечью проговорил:
‒ Ну мĕн пулсан та пулĕ, ну мĕн пулсан та пулĕ. Торă хута кĕр.
Затем все встали на молитву. Рекрут и его родители, а также и те, которые, должно
быть, очень любили его, сделали по три земных поклона и еще раз перецеловались.
Затем рекрут плача выбежал на двор и там посреди двора сдел[ал] три земных
поклона, говоря:
‒ Ырă кил-çурта ырă кил-çурт, паянхи кон тохса [166] каятăп. Эй Торă, Торă, мĕнле
те полсан каяла киле çавăр мана. Торă, чипер кон-çол пар, Тор та Патша ĕçне туса
татма пар, çак кил-çуртран ан уйăр. Тепĕр пилĕк çолтан çак ырă çĕр-шыва курма пар,
Торă…
В конце молитвы рекрут прямо упал на землю, и его подняли родные и знакомые,
которые всячески старались успокоить его. Ввели его под руку в избу, где, посидев на
лавке, встал и, помолившись на икону, тихо вышел. За ним хлынула из избы вся
многочисленная толпа народа. На дворе собрались люди со всей деревни.
Здесь рекрут пропел песню:
Ялăм-йышăм кил тулли,
Пурте мана пăхаççĕ.
Ах, ан ятлăр, ваттисем,
Ах, ан ятлăр, çамрăксем,
Ах, ан ятлăр, тăвансем,
Пурте мана ыр сунăр.
Атти, маншăн ан макăр,
Сана валли шăллăм пур,
Апи, маншăн ан макăр,
Сана валли йăмăк пур.
В подобных же словах простился со всеми. Все подходили к нему и целовались с
ним. [167] Он стоял на санях. Лошади покорно стояли и, видимо, тоже чувствовали посвоему… Затем лошади тронулись. Солдат обернулся назад и, стоя, пел песни. Желтый и
белый платки в обеих руках рекрута развевались по обеим сторонам. Лошади медленно
шли шагом и проходили мимо изб, заборов, деревьев. Все это бросалось в глаза солдату, и
он воспевал. И сам рекрут, и провожающий его народ не надевал шапок, а все время до
окончания проводов были с открытыми головами. Кругом народ шел и провожал своего
человека. Выезжая из полевых ворот, солдат крестился. Народ все шел и шел за солдатом.
Он уже еще более чувствовал наступающее одиночество при виде полей. Доехав до загона,
который принадлежал ему и его родителям, он сильно заплакал. Здесь остановили
лошадей. Рекрут слез с саней и стал прощаться с родной землей. Народу! Народу было!..
со всей деревни. Рекрут вместе с родными и знакомыми выпил три рюмки вина и три
ковша пива.
Затем обратился к загону и воскликнул:
‒ Ырă çĕр-шу, манна хунтан ан уйăр, тепĕр пилĕк çултан каллех сан патна суха
пуçпе, урапа [168] тулли ырашпа килме пар. – Затем обратился к востоку и на коленях
помолился Богу, говоря: ‒ Торă, мана лайăх осра, çак çоратнă çĕр-шуран ан уйăр мана.
Эпĕ киличчен те пулсан самана лăпкă усра, пур çакăнта тăракан халăх кăмăлĕшĕн мана
çак çĕр-шыва çавăр, Торă…
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Затем упал ниц и поцеловал родную землю. Его подняли и усадили на сани. Есть в
нашей деревне обычай или поверие, по которому рекрут при прощании с землей не
должен сам подниматься и вставать на ноги, если он встал на землю на колени. Иначе,
говорят, земля не возвращает того человека на родину. Поднятие его с родной земли
другими людьми означает, что его только по смерти на родной земле возьмут добрые люди
и понесут хоронить на той же земле.
Чуваши говорят:
‒ Çапла тунине ытарлă (иносказательно) пĕлес пулать.
Затем народ стал возвра[169]щаться домой. Рекрут обернулся назад и все смотрел на
свою остающуюся деревню, людей и на все. Он спокойно сидел на санях и удалялся к
западному горизонту. Еще версты две, три – и он не увидит больше родной деревни
Сесьмерь.
Давеча упомянул, что упал из рук отца ковш с пивом. Это многих заинтересовало,
навело на разные толки. Каждый объяснял по-своему. Падение ковша из руки при
последнем прощании отец понял так, что начнется, де, война, убьют моего сына на войне.
Объяснение это было, в общем, согласно с общим мнением, и все согласились с ним.
Прослужил этот человек на службе месяцев девять и захворал чахоткой. К исходу одного
года вернулся домой и через несколько месяцев покинул здешний мир.
Чуваши суеверные говорили:
‒ Хайхи курка çĕре ӳкни чăнах Козьма вилессине пĕлтерчĕ. Мăнтарăн, лайăх пулас
мари катаранах курăнать. Торах кăтартать пуль, урăх кам тата; халĕ вăсам ĕлĕкхи
чăваш йăллине пăрахнă, вырăсла пурăнаççĕ – çавă юрамарĕ пуль. [170]
[Чӳк]
Чӳке… тăваччĕ. Хунь хорăнташĕсемпе. Заколов лошадь (кăвак) 15 л. назад. Со
своими родственниками. Сĕтел çине шу лартать, лаша çине сапать. Лешĕ силленет. Вара
пусаççĕ… Приносили в Шихазан. Приходе лошадей в жертву. Дело было 15 л. назад и
вблизи пасшагося табуна лошадей. …было до 15 лошадей. Учуяв запах лош., весь табун
бросился на молельщиков, которых придущил совершенно.
[Названия месяцев]
Приходил старик чув. из дер. Рыковкиной Лука Андреев. Начал считать месяцы. Йоп
окт. уйăх, чӳк н. у., раштав д. (урăхла мăн кăрлач), кĕçĕн я. кăрл., норăс м. у., пош м. у., ака
а., çу май, çом июнь, вутă июль у., çорла авг., авăн сент. у. [172]
[Девственность]
В.Т. Краснов, свящ. из с. Хочаш: чувашские парни [неразборчиво] к блуду девушек,
говорят: «До брака не грех. Только в браке – грех». [175]
Ĕлĕк яш-кĕрĕм (молодежь) хальхинчен лайăхрахчĕ: ар çин ачасем, хĕр ачасем
шăпăрçăсенчен тарса хăраса пурăначчĕç, пĕр-пĕринпе хальхи пек хутшăнмаçчĕç. Халĕ ĕнтĕ
кармунисем тухрĕç те, яш-кĕрĕм пăсăлма пуçларĕ. Кирек кам та яш ача кармунне илет те
шу! хĕрсене хăй патне похать. Кармунне нăрт… нăрт калать те, хĕрсен чонне хоскатать те
хайхи хĕрсене ку пăсать. Хĕр пуçăн [179] ача тăвакан хĕрсем кашнă ялтапа пĕрех халь.
Шăппăр ĕлĕк апла пăсман яш-кĕрĕме, кармунь хыт пăсать. Ĕлĕк кармунь калакан виçĕ ялта
пĕр çын, халĕ виçĕ ялта çĕр çын пулĕ. Çавă-и вăл ыр самана? [180]
Записано в 1904 г. [в д. Юрмекейкино Ядринского уезда Казанской губернии] Н.В.
Никольским
В 1895 году хворал чахоткой Мерк. В. Н-ий… [191] Пĕр ватă хĕрарăм пычĕ.
‒ Сирĕн Меркури халсăррине пĕлсе, вăл ăна пит хĕрхенсе… çынсене ак çапла каларĕ:
«Вĕсенĕн шу пор. (Намек на большой пруд). Шура торă пор. Меркури час-часах шыва
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кĕнĕрен полнă онăн чирĕ: шури торă тыттăр ăна. Йосанас тесен, онăн амăшин икĕ поканьа
тăвас полать: пĕр хĕрарăм поканьа, тепĕр ар çын поканьа. Çаксене топăк ăшне хорас
полать, шыва пăрахас полать. Коран, йосанать Меркури. Пожалуста кала онăн амăшне,
тутăр вăл çапла, так хĕрхенетĕп вăл çамрăк çынна. [192]
[Сифилис]
В дер. Рыковкиной есть одна семья, заразившаяся от своего главы сифилисом. Ныне
нет в живых. Умер 60-летним стариком. Заразился он служа батраком на Волге. [224]
[Девственность]
Дер. Юрмек. чув. – у Серг. Ант. теперь 53 года. Женат на Мелании – однодеревенцы.
Она – одногодка. Лет 28 назад они слюбились. Была связь до брака. Один без другого жить
не могли. Но родители, не зная о связи, хотели разлучить. [242]
Записано в 1904 г. в д. Юрмекейкино Ядринского уезда Казанской губернии
Н.В. Никольским от своей матери А.С. Никольской. Лл. 245-375
[Наречение]
В дер. Паймурз, крестили младенца. Имя дали Гермоген. Ни произношение слова, ни
употреблние его не были доступны родителям. Доехав до деревни, позабыли. Вернулись,
чтобы переспросить. «Мантăмăр та, итме калях тавăрăнтăмăр».
[Перед смертью]
Лет 13 назад умер Николай Семѐнович (около 60 лет).
Перед смертью:
‒ Топăкне тăвăр, эп ыран ир вилеп.
Вăртахăш та килч (которого он страстно желал увидеть и сетовал, что он не увидев
его умрет).
Обращаясь к нему:
‒ Топăк тума полăш.
Послушались. Сделали.
Завещание:
‒ Ку сăрая (было время попоек, на масленицы) текех тăва çок.
Жена Ник. Сем.:
‒ Эп ыран ир вилеп.
Умерла. [245]
[Знахарь]
В прежнее время к йомзе ходили на каждой неделе: 1) квашня тесто присохло от
предыд. Растворить еще нельзя было.
Пошла к йомзе:
‒ Пăсташ санăн квас чĕресна.
2) Чуть пальчик обрежет… 3) заболит шăн-шак, 4) захворает ребенок, 5) если
родильница долго страдает, бегут к йомзе:
‒ Мĕнтен апла час топса памасть-ши?
Йомăç:
‒ Киремет…
6) долго мучится умирающий – чĕртме идут к йомзе, 7) если жених сватает, то
родители остаются в нереш. Ответ откладывают.
Мать или сама невеста справляется у йомзи:
‒ Çанта кайса ырă кормалла-и, кораç çок-ши?
Уходят. Оставляют ей рубашку, предназначенную для жениха. Чтобы она, ложась
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спать, положила под голову и, увидев сон, рассказала на утро родит. невесты.
[Перед смертью]
Агафия Ник., его дочь:
Вилес чохне Ник. Сем.:
‒ Йывăçне тăвăр, шăтăкне алтăр. Ыран вилеп.
Апи:
‒ Ора çыхăр, вилеп поль, терĕ.
Агафия:
‒ Ора сырас-и [?]
Она:
‒ Сырăр эппин.
Аг.:
‒ Нимĕн те каласа хвармастăп, ати та хвармарĕ.
Хворала на подушке. Чтобы не умереть на подушке, подушку из-под себя отбросила.
‒ Ой, номай порнмалла полчĕ (ати сахал, тет), часрах вилесчĕ. [246]
[Липа]
У пруда есть свящ. дерево – липа с больш. дуплом. Шăнăсем тăкаççĕ, выльăх çине
[неразборчиво], шуне в пруд отлива[неразборчиво] сапаççĕ – пуçчен пуçласа хӳрине
çитиччен. [249]
[Разное]
Йереху – тăхлантан тунă нохратсене пăрахаччĕç… Мул çоратакан тора чӳкленĕ чух
асăнаççĕ. Сĕт кӳлĕре выртакан торă, Т[орă] а[амăшĕ] умĕнче çӳрекен Пӳлӳхса. [250]
Чув. к строению не сажают березу, осину. Когда строят избу, Торă кĕтессине окçа
хораççĕ. Никĕс пăтти çиеççĕ… Окçа хони пуян порнассине пĕлтерет… Кăмакине тусассăн,
хĕр-çорт пăтти тăваччĕç, каран порăнма кĕреççĕ. [254]
Рас[с]прашивал об отличиях йомзи от тухатмăш, вĕрӳçĕ, чĕлхеçĕ – чуваш на церк.
ограде, а также приходивших к нам, напр., Тим. М. и др. Они не отличают их…
Они отвечают:
‒ Какая она йомзя, если не может тука тума, чĕлхе вĕрме и т.д…
Некоторыя йомзи зарабатывают лишь по 3 р[убля] в год. Настоящее время для них не
очень благоприятное. [265]
В дер. Юрмек. 5 баней. Как следует только 1. [271]
В дер. Юрмек. живет Сидор Сем. сын. Он вчера заряжал ружье.
Спрашивают его:
‒ Мĕн тăвас тен?
Он:
‒ Сарă кайăка перес теп.
Сарă кайăк хорошо поет и красивая. Ее убивают и сушат вм[есте] с потрохами.
Употребляют вм[есто] лекарства от желтухи. Говорят, приносит пользу. Деревенские у
Сидора Сем. в подобных случаях берут… сарă кайăк. За каждую штуку берут 50 коп.
Желтуха: сарă амак (произн. сарамак). [277]
Д.Н.Н. выдавал дочь… выпивали на свадьбе не менее ¼ ведра… прежде и водка
была дешевле. [287]
[На кладбище]
Ходил в с. А., службы нет. Пошел на кладбище. Прошлогодние посадки все отошли:
2 куста (по 4) вишни, акации, клен, ветла не отошла, хотя не высохла совершенно…
Осины на месте не оказалось. Кто-то вырубил. Спир. Ник., попавшийся мне (на обр. п.)
навстречу, объяснил: нельзя их сажать от того, что листья у них трясутся не как у других
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дер. Их не годится сажать дома около избы. Действительно пред избами у чув. я не
замечал осины. [289]
На одной могиле сделано небольшое углубление. На нем… чашка… Очевидно,
следы весенних поминок… Яйца, блины, ватрушки, сырец, калач. Частичку от всего этого
оставляют на могиле. [290]
[Осина]
И.Д. Н.: осину не то что оставлять на кладбище, ее не терпят среди домашних
деревьев. Для избы, другиз зданий ее не употребляют. Когда мой отец (Д.Н. Н.) построил
амбар… из осинового дерева, его старики начали упрекать. Обычное употебление осины –
кашта валли е хуран айне. В настоящую пору, впрочем, нет уже прежнего нетерпения к
этому дереву. [293]
[Плеть]
В старину в дер. Юрмик. имелась ременная в 2 пальца толщиной с 2 четв. Длины
плеть. Хранилась у хозяина. У него за водку брали напрокат женихи – на свадьбу, так и
ходили с ней. При выезде из полевых ворот… жених ударил плетью невесту. У нашей
Пелагеи (д. Чув. Чурашева) от удара из уха кровь тронулась. И сейчас страдает… [354]
[Киремет]
Силленмесен хăлха шăтăкне яраççĕ, тата силленмесен:
‒ Ах, çырлахмасть, ‒ тесе, ‒ шорă така кирлĕ поле, ‒ тичуиç çăнăх сапаççĕ, шоратаççĕ
çорăм çинчен (олталаççĕ Киремете).
Шорă така полсан, силленмесен хăлхаран пăчăртаççĕ, ыраттараççĕ, кайран пусаççĕ.
Силленнĕ чухне ĕçлĕке солахай холл хошшине хĕстерсе тăраççĕ:
‒ Çырлах, ‒ теççĕ, Киремет. ‒ Пуçĕсене таяççĕ, пăхаççĕ Киремет еннелле. – Çырлах,
Кир[емет], чон ан тат (чир полсан).
Такине те çав енне тăратаччĕç. Çав ĕçе кил хушшинче тăваççĕ, онăн вырăн хăйĕн пор.
Поскилсем корсан – çырлахмасть. Шуне така çума ăсса килнĕ чох хирĕç сысна хуса
тохсан, çырлахмасть. Вăл кон пусмасть. Йот çын корсан та йорамасть. «Çын корчĕ».
Нужно в особом месте, в укром[ном] местечке. Йопа уйăхинче тăваççĕ, каç та ир. Кон
шотне асăрхаççĕ; пит çырлахать: ытлари кон, юнти [NB] кон, кĕçнерни кон, шăмат. [362]
…Пĕçереççĕ тĕттĕм полсан. Пиçсе çитсен вотти йорать: йоман, шĕшкĕ; йормасть
нимрен ытла ăвăс, хурăнсем (каласа йомăç). Вотне чĕртнĕ чох пасар сăпичĕкĕ йорамасть;
килте тунă кӳкĕрт шăрпăкне чĕртеççĕ. Вотне ватă çын, онта пуçаракан, Тора асăнман (кĕл
туман) çын. Пĕçернĕ çĕре пуç-орине, хырăмлăхĕсене, пыршисене (патĕнчех тасатса)
пĕтĕмпех яраççĕ. Така хоранĕпе усă витсе пĕçереççĕ. Пуçараканĕ пĕчченех хоранне
антарать. (Пĕçерессине пӳртре пĕçереççĕ). Алăк патнелле стел лартаççĕ; тирне стел уне
орлă чăсса ик хучĕпе сарса пăрахаççĕ; çăнĕ тол еннелле. Орисене вал еннелле туса сараççĕ;
çорăмĕ стел еннелле. Стел çине виçĕ чашкă лартаççĕ. Чӳклекенĕ солахай холл хошшине
ĕçлĕк хĕстерет. Вальльăн-вальльăн киремет ячĕсемпе аш тăвать. Стел çинче коркапа тăвар
ларать; пуснă йонне чашкăпа лартаççĕ.
Асăнма пуçлать:
‒ Çырлах, Мăн киремет, эпĕр сана хĕсеплеппĕр, çакăн чолĕ хатьăрпала, çырлах
пирĕншĕн! [363] Инче киремет, Чĕкĕ ту киремечĕ, Çăл пур киремечĕ, Хончи киремечĕ, Сар
плат киремечĕ, Пӳл ората киремечĕ, Сар хорăн киремечĕ, Вĕт йоман киремечĕ, Çап карта
киремечĕ, Кор ту кирмечĕ, Йĕрĕх çирми киремечĕ, Ийе çирми киремечĕ, çырлах, ‒ тиççĕ.
Кашнă ячĕпе: ‒ Çирлах, ‒ тиççĕ, кашнă ятне каламассерен чашкăсене аш тата-тата яраççĕ.
– Эпĕр сана асăнатпăр, халях ан тыт, вĕремпе тăта валалла асăнăпăр.
Çима лараççĕ кай еннелле, лараççĕ пĕр ене анчах, Киремечĕ паттă (будто) ăшă çĕрте
тир çинче тăрса çиять. Стел çине икĕ пуçне икĕ чашкă лартаççĕ шăнă хома. Чӳклекенĕ – аш
валлисене параканĕ – лармасть, пăхса çӳрет, шăнă пăрахнине, сăх сăхнине хытă асăрхать.
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Кам та полин сăх сăхсан, ĕçĕ пустай полать. Ним чĕнмесĕр лараççĕ, лайăх çитарса ярас
Киремете, кашăк сасси кăлармаççĕ. Шăннисене чашкă ăшне хораççĕ; каран кăмакая
пăрахаççĕ типĕтме. Каран çонтараççĕ кăмакарах вот хотнă чох. Çонтарнине кĕлне
йолашкине чашкă йăшне илеççĕ çонатпа шăлса пуçтарса, çине шор тоттăр витеççĕ. Лăп
çын шăплансассăн çĕрле кайса пăрахаççĕ она Киремет йĕтемми çине, çын-япала ан кортăр,
çын корсан çырлахмасть. Килте йăвăр выртакан çын полсан, кĕлне пă[364] рахнă çĕрте те
кĕл тăваççĕ. Апатне çиса яримасан, тепĕр конне валтанхи паках тĕшмĕшленсе çияççĕ.
Çын пымалла мар вĕремре çияççĕ; çын пырать полсан:
‒ Ан сăх сăх, ‒ тесе тохса чӳклекенĕ тархаслать.
Ку така килте чӳкленĕ шочĕ.
‒ Сана эпир чон паратпăр, лайăх осра пире, сасартăк та çапса ан хоç пире. Сана халь
чипер асăнса прощатса тăватпăр.
Çак сăмахсене карчăк калать, чӳкне пĕтерсен… Така шотне [Киремет] патне пырса
тумаççĕ, шăннине анчах кайса пăрахаççĕ. Вăл йĕркине кашни томрах пĕлмесен, пĕлекене
исе кайнă. Çырлахмасан, тепĕр хут тăваççĕ… Çырлахмасан, 5-6 хут тăваççĕ… [365] Таки
полмасан, пĕчĕк пытяк пусаççĕ, чонĕ полтăр анчах. [366]
Эрехе шочĕ
Ăна уйăхра 3-4 тăваççĕ, тырă полнă чох пит номай тăваççĕ, çол пуян ‒ Киремет
тăваççĕ. Çолталăкра 6-7 хут тăваççĕ. Как таса мар полч, чире пăрахать, тӳрех йомăç патне
каять, чиркĕве орлă полать, тит, каймасть.
Пирĕн ватă мамокки порччĕ, вăл:
‒ Чиркӳве кайсан таса мар полаттăр, каймасан луччĕ лайăх порнаттăр, ‒ тиччĕ.
Эпир вăл кориччен каяттăмăрччĕ чиркӳве… Вăл йоратмасчĕ пире киреметсене
тутарманшăн.
Йомăçсем калаççĕ: [367]
‒ Ил пĕр ¼.
Тата çырлахмасан тата пĕр ¼ илет.
Йомăçĕ калать:
‒ Мана чӳклетмесен – çырлахмасть. Чӳклемешкĕн йомăç патнех исе кай эрехине. Эс
полтаримастăн, эй, хам чӳклеме мастăр (д. Патаккаси, Фѐд. Як. Пит хаяр йомăç – пуйса
кайнă çын тăрăх). Исе кил. Чӳклемешкĕн окçа пар, 50 к., а то 1 р., пир особо.
Çолталăкра он патне çавнашкал 200-300 çын килеччĕ. Хва тутлă апатсем çиять:
шорттан, çăмарта, колач, пĕремĕк, орхамак пăрахаççĕ тăв айккине. ¼ эрехе – 1 р. 30 к., 1 р.
20 к. Ăна çĕрле илсе килес полать, çын ан куртăр (йомăç калать). [368] Вăл чӳкленĕ чохне
эпĕ особăй аяккала пăхса тăратăп. Эрехине сĕтел çине лартать.
Чашкă ăшне пĕчĕккĕн ярать кашни киремет ячĕпеле:
‒ Йорать, сапатăп, ‒ тесе. – Киремете паратăп, ‒ тесе тола исе каять.
Хва ĕçсе кĕрет (хамах корса ăна), кайран сĕтел хошшине ларать, эрехине ĕçет, çынна
памасть. Çынсем он патне эрехпе каçпа çӳреççĕ. Мĕн времре илсе пымаллине вăл хвах
калать, хăш времре исе пымаллине. Çырлахмасан, тепре çакнашкал тăваççĕ, çынтан окçа
илтерет, вăл окçапа – эрехе.
‒ Санăн окçу йораман, ‒ тет.
Ĕлĕк çолталăкра воннă та тутарнă поль вăл. [369]
Ытла йывăр полсан, ăшне каймалла полать Киремет чӳклемешкĕн. Ăшне-питне
Киремет итемми çине: итеммине пăхаканĕ хоçаллă полать, ялта пĕрре, кайса пăхать эрнере
пĕре, выльăхсем разорить тăваççĕ-и, уншăн ăна тӳлемеççĕ, эта должность пожизненная.
Вăл калать:
‒ Эпĕ сана пăхатăп, ‒ тит, ‒ мана чипер осра, чир ан пар.
Пăхаканĕ ар çын. Корăк шăтармасть, çара итем пек осран, киреметсене отса
çӳремешкĕн çара полтăр, çара полмасан пăхма полнине тытать, таса мар полать, йомăç
патне каяс полать. Итемми çатрала шĕшкĕлĕх хошшинче полать, çырма пуçĕнче, выльăх
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пымалла мар çĕрте. [370] Йомăç каланă тăрăх, эрехине исе каяççĕ. Çук çынсем Киремете
астараççĕ. Йомăç калать ¼ эрехе исе кайма. Леш ¼ пички ăшне толтарса исе каять, четвĕрт
исе кайнă пек тăваççĕ… Итеми çине тăрса чӳклеççĕ. Сăх сăхмаççĕ, к[а]к сăх сăххăр –
пĕттĕр.
Ĕçлĕк хол хошшине хĕçтерет:
‒ Çырлах, ‒ тит, пуçне тайса пуплянă пек тăвать. – Çырлах пире, чон ан тат, сана
валалла хисеплĕпĕр, ‒ тит.
Ăна чӳклемелли корка особенно. Ăна ахаль тытмаççĕ. Киремет валли анчах
тытаççĕ… (Эп астăвасса 25 çул 25 лет назад). Çав коркине сарай йопи çине çӳле хорать.
Пӳрте кĕртме йорамасть; онта Турă пор, пӳртри япалапа чӳк тусан, [371] çырлахмасть. Çав
куркине чӳклекенех тăвать, Киремет ячĕпе тăвать, вăл курка сыпăнса пырать, хăши якалса
хоралса ларнă эрехпе пиçсе… Ăна çĕмĕрмеççĕ. Чӳклеме пĕлекенĕ анчах тытма полтарать
ăна…
Ачисене те пӳртри ватти калать:
‒ Эс çав коркана ан тĕкĕн, ахалĕн кальах пире йывăр чир килет, ан çилентерĕр
Киремете, вăл корка хва вырăнĕнчех тăтăр.
15-16 çолхисене калать çав сăмахсене, пĕчĕк ачасене каламаççĕ. Пĕчĕк ачасем
топасран ăна тĕплĕ хурать вăл. Вăл куркая кĕлетсене те пуçтарса хораççĕ. [372] Вăл корка
сăра коркинчен пĕчĕкрех, 3 рюмкă кĕрет. Ăна ятарласа лайăх тăваççĕ, Киремет ячĕпе
тăваççĕ. Чӳкленĕ эрехейе çав коркапа анчах йорать ĕçме, вырăс стаканĕ йорамасть:
çырлахмасть. Йоратнă çынсене çав коркапа ĕçтерет анчах. Чӳкленĕ эрехине килтех ĕçет.
Первей итет:
‒ Эсĕ сăх сăхмăн-и, вара ĕçтеретĕп, ‒ тит.
Лешĕ:
‒ Сăх сăхмăп.
Вара:
‒ Ĕçнĕ тăрăх ĕç. [373]
Ĕçес времне тиркемеççĕ. Эрехе шотне воннă хут та тăваççĕ. Ачасене ĕçтермеççĕ.
Хĕрарăмсене ĕçтереççĕ: вăл эрехе çынна осаллантарать, темле лайăх çынна, ĕçтерсен,
пăсать: ятлаçакан та, вăрçакан та полать. [374]
Çав çынсенчен колаççĕ:
‒ Мĕншĕн усал эрехине ĕçетĕн, ма сăх сăхмастăн…
Ваттисем анчах тăваççĕ: чирлесен. [375]
Том 145: Никольский Н.В. Этнография. 1903-1904 гг. – 690 с.
Вирĕм
Записано в 1904 г. в Аликовской волости Ядринского уезда Казанской губернии ученицей
младшего отделения второго класса Аликовского двухклассного училища
Валентиной Семѐновой
1871 çулта эпир вирĕм хули касма карăмăр. Пĕри Осип, тепĕри Тимофей, тепĕри тата
эпĕ. Мункун ыран тенĕ чух шăмат кун каятпăр вăрмана… Пирĕнтен пĕр çухрăмран пĕр
çын шыв армань тума тапратнă, çав арман таврашне чакалатаса уçнă. Первей çавăнта
армана кĕтĕмĕр, çавăнтан тата тепĕр çухрăмран пĕчĕк вăрман пурччĕ, çав вăрмана
çитрĕмĕр те вара, кашни вуншар пилеш хули касрăмăр. Тата вишер кăшăллăх хăна юман
касрăмăр. Ну таврăнатпăр, çав армана калех кĕтĕмĕр… [189]
Каçпа эпир вирĕме çӳреме пуçтарăнтăмăр, мĕн пур ялти çамрăкрах çынсем, ачисем те
ватă çинсем анчах çук, кашни пилеш хулисемпеле, кашнин аллинче вишер хулăран кая çук.
Вара пуçтаратăмăрч чĕрессем кĕрпе пуçтарма, çу илме, çăмарта илме, тăвар илме. Вара
çӳреме тапраттăмăрч ялăн пĕр пуçĕнчен. Хăшĕ шăпăр калач[191]чĕç, хăшĕ тăмра калаç тата
хăшĕ кĕсле калаччĕç.

165

Пӳрте кĕреттĕмĕрч те:
‒ Чир-чĕр кайтăр, ‒ тесе хулăпа çынсене пурне те çаптаратпăр.
Юрлаччĕç çапла:
Кĕçĕр вирĕм, ‒ теччĕç,
‒ Ыран мункун, ‒ теччĕç.
Тата ташлатпăр, юрлатпăр, сăра ĕçетпĕр, çапла эпир кĕрпесем илсе янласа
çӳреттĕмĕрч. Çӳресе пĕтереттĕмĕрч те, пĕр çын патне кĕреттĕмĕрч те унта пăттине
пĕçереттĕмĕрч. Çыма лараччен чашкă çине антарсан пурте вара ура тăрне [NB] тăрса,
алăкне уçса прахаттăмăрч те, алăк патнелле пăхса Турра кĕл тăваттăмăрч. Кĕл туса
пĕтерсен çыма лараттăмăрч. Çыса тăрансан пурте киле тавăрнă [NB] чух пĕр ту хĕрине
каяттăмăрч.
Çавăнта хĕвел тухать вара, [192] çав ту çинчех тата тумтирсене, калпаксене хуса
çӳлелле:
‒ Чир-чĕр кайтăр! – тесе утаттăмăр.
Вара киле таврăнаттăмăр та, çывăраттăмăр, вара эпир тăнă çĕре мункун пулач. [193]
Записано в 1904 г. в Ядринском уезде Казанской губернии ученицей младшего
отделения II класса Аликовского двухклассного училища Екатериной Димитриевой
Çăварни юрри
Ватă çын пушши – сӳс пушă,
Пушши тăрăх çу юхать,
Çу юхин те – чун туртмаçт.
Яш çын пушши – чĕн пушă,
Пушши тăрăх юн юхать,
Юн юхин те – чун туртать. [205]
Вирĕм
Вирĕм çитеччен вăрмантан пилеш хулăсем касса килсе навус айне хурса пĕçереççĕ ан
хуçăлтăр тесе. Вирĕм чунпă чух çу, çăмарта, кĕрпе пуçтараççĕ тата пӳртри çынсене хулăпа
çапаççĕ чир кайтăр тесе. Кайран вирĕм чупса пĕтерсен хулăсене ял вĕçне кайса пăрахаççĕ.
Пăтă пĕçерсе çиеççĕ, çăмартасем вакласа çияççĕ, ташлаççĕ шăпăрпа, юрлаççĕ.
Вирĕм юрри
Кĕçĕр йăва çиятпăр,
Ыран пăтă çиятпăр.
Кĕçĕр вирĕм тиятпăр,
Ыран мăн кун тияппăр.
Кайран, юрласан-ташласан, килсене саланаççĕ. [208]
Сурхури
Сурхури пĕрререн пине çиттĕр тесе пӳрте кĕрсен пăрçа чашт сапаç те, кăçкăраç:
‒ Сурăхсем питек [так] тăвашшăн, хĕрсем хĕсĕр пулашшăн, арăмсем ача тăвашшăн.
Пăрçа, кĕрпе, тăвар, ума [так], çу параççĕ, пăрçа панă чухне пухăнаççĕ ништан та
парса çитермелли çук.
Тухса кайнă [чух] сурăх урисене тытса пăхса:
‒ Пĕр вĕçĕ вакра, пĕр вĕçĕ картара, ‒ тесе тухса каяççĕ.
Чупас пĕтерсен пăтă пĕçереççĕ, пăтти пиçеччен кĕслепе ташлаççĕ.
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Кайран уя кайса пуç çапаççĕ, кайса ӳксе юр çине çын кĕлеткисем тăваççĕ, ир кайса
пăхса пĕр-пĕринчен кулаççĕ:
‒ Сан çинче йăтă пăх, ‒ тесе.
Çын кĕлетки вырăнсенче хăшин çинче йăт пăх, хăшин çинче улăм пĕрчи. [209]
Записано в 1903 г. в Аликовской волости Ядринского уезда Казанской губернии
учеником младшего отделения второго класса Аликовского двухклассного МНП училища
Евграфом Флегентовым
Вирĕм мĕле [так] чупни
Кам вирĕм чупас тиакансем пурте мункун ыран тенĕ чух пĕрер пилеш хулă хатĕрлеç.
Каçпа пĕр пӳрте пухăнаççĕ те, унта ĕçеç-çиеç, ташлаç. Çӳр çĕр [так] иртсен виçĕ пая
уйрăлаççĕ те виç сăтăркă ула-хыçлă пӳртрен-пӳрт [так] çӳреç. Малтан çӳрекенсем кĕрпе,
çу, тăвар, çăмарта пуçтараç, вĕсен кашнин аллинче пĕрер пилеш хулă. Вĕсем çывăракана
тĕл пулса хулăсемпе çунтарма тапратаç, чир-чĕр кайтăр тесе. Вĕсем кашни пӳрте
кĕмессеренех малтан çывăракана пăхаç, унтан илмеллисене илеççĕ те, тепĕр пӳрте тухса
каяç. Малтан çӳрекенсем пурте ачараххисем. Вун пилĕк çулхинчен пуçласа вун сакă[р]
çулхи таранчченхисем. Иккĕмĕш пайĕ пурте вăй питтисем. Çирĕм çулхинчен пуçласа
вăтăр çулхи таранчченхисем. Вĕсем [453] шăпăрпа, парапанпа çӳреç, кашни пӳртре ĕçеççиеç, ташлаç-юрлаç.
Ак çапла каласа юрлаç:
Кĕçĕр вирĕм тиатпăр,
Ыран мункун тиатпăр,
Килет, килет, çĕр килет,
Кĕçĕрхи пек çĕр килмеçт,
Килет, килет, кун килет,
Ыранхи пек кун пулмĕ, ‒ теççĕ.
Виççĕмĕш пайĕ пур ваттисем, самай кайран çӳреççĕ. Вĕсем яланах юрламаççĕ, юрлас
килсен юрлаççĕ, юрлас килмесен – юрламаççĕ. Самай малтан пуçтарса çӳрекенсем,
кайранхи икĕ ĕретлĕ çаврăнса çитиччен, каç малтан пухăннă пӳрте пырса пăтă пĕçерсе
хатĕрленсе тăраççĕ. Кайран çӳрекенсем те, пĕтерсен, пĕрле пухăнаççĕ те, унтан пурте
çырмана каяççĕ. Вара пурте хулăсене харсăн [454] çĕклесе харсăн ывăтса яраççĕ çырма
тĕпне, тата пĕр çăмарта кустарса яраç. Кайран пурте пӳрте кĕрсе ташласа ĕççе-çиме
пуçлаç. Пăтă çисен харпăр-хăй килне таврăнаç.
Халăх сăри туни
Халăх сăрине мункун эрни тухиччен тăваç. Мункун эрни тухас патнерех çитсен
пухăнаç те пĕр вунă çын, килĕрен салат пуçтарса çӳреç. Тепĕр кунне пĕри лаша кӳлет те,
ирех вутă пуçтарса çӳрет килĕрен. Пуçтарса пĕтерсен пĕрин патне лаççа кайса тăкать. Вара
пĕри та пĕри пухăнаççĕ те, сăрине пĕçереç. Хăмлине халăхпа укçа туса илеççĕ. [455] Ăсла
ĕçмелле пуласса çывăх пурте килĕрен пĕр çын пухăнаç те, кĕтӳ укçи шутлаç, камран мĕн
чул илмеллине. Тата камăн миçе касуне шутлаç те, теçетник карт картса парать кашнинех.
Ун чух вара кĕтӳ укçине веçех парса татаç. Каç патĕнче сыхлаç, сăрине çĕпре ярса йӳçĕтеç,
йӳççе тăкăнасран астусах тăраç. Çавăнта ĕçлекенсене валли пĕрер çăмарта пуçтараç
килĕренех, çăмарта çукки улма парать. Тул çутăлсан пуçтарăнкаласа сăрине сĕреç те,
пичкесем тупса тултараç. Сăра таврашĕнче ĕретне пĕлекнсем анчах ĕçлеç, вĕсем сăрине
ăшăллах ĕççе пăхаç. Кăнтăрла тĕлĕнче пĕр-иккĕн çуртри çăнăх, çăмарта, çу, тăвар, кĕрпе
пуçтараç килĕренех. [456] Каçхи апат тĕлĕнче хĕрарăмсем пуçтарнаç те, çăмарта
икерчисем пĕçереç, пĕчĕк пашалусем пĕçереç. Кĕтӳ янă вăхăтра ачасем вĕтти-шаккипех
пуçтарнаç те, вĕсене вара çăмарта икерчисем, пашалусем çитереç. Кайран сăра ĕçме
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юратманнисем тавăрăнаç, сăра ĕçес тиакансем тавăрăнмаç, кил картине тухса айлă ăрама
тухса выляç. Ватă çынсем пухăниччен. Ватă çынсем пухăнгса сăрине ĕçеç, калаçкаласа
лараç. Хăш чухне эреке туса ĕçеç, эрекине ак ăштан тупаç. Пĕри анна çĕнетме тесе
халăхран ыйтать, тапăр вырттарма, халăх каласан вăл çын вара пĕр четвĕрт эреке парать
халăха, вăт çав эрекене ĕçеç. Сăра ĕçкелесен-ĕçкелесен пурте пӳрте пăтă çиме кĕреç.
Пăттине çисен пурте тăрса кĕл тăваç. Пăтă çисен киле таврăнаç, тепĕ[р] кунне татах
пухăнса ĕçеç. [457]
Кĕр сăри туса ĕçни
Кĕр сăрине кĕркунне авăнсем пĕтсен туса ĕçеç. Вăл вăхăтра ят тухнă ачасем те
виçĕнме каяç, тата çав вăхăтрах вилнĕ çынсене асăнмалли праçник те çитет. Çав вилнĕ
çынсене асăннă кун ир кашниех чӳркĕве кайса кĕнекине асăнтараç вилнĕ çынсене. Килте
тăпăрч икерчисем пĕçереç, çăмарта хăпартни тăваç, хуран кукăлисем пĕçереç, тата пĕр
лайăх чăхă пусаç. Лайăххине пусмасан чăхсем вилсе пĕтет, теç, айлĕ çăмарта сахал тăвать,
теç. Ялта пурте çапла хатĕр хатĕрлеç. Каç пулсан харпăр хăй пускилĕпе пĕр-ик пӳрт
пухăнаç те – ĕçеç. Ĕçкелесен-ĕçкелесен чăхă [458] яшкине çиеç. Яшкине çиме лариччен
малтан турăш умне çурта çутса лартаç те, яшкине ĕстел çине антараç те, пӳртрисем пурте
ура çине тăрса ялти мĕн пĕлнĕ пек вилнĕ çынсене асăнаç. Кайран яшкине çиеç. Малтан
пĕрин панче ĕççе çиеç, кайран тепринне ĕççе çиеç. Ялта çынсем пурте çапла асăнса ĕççе
çиеç çав кун.
Чӳклеме туса ĕçни
Чӳклеме кашни çулах çĕнĕ тырă çиес умĕн тăваç. Чӳклеме тумасăр никам та çĕнĕ
тырă çимеç. Пирĕн чăваш хушшинче чӳклеме тумасăр çĕнĕ тырă астӳмеç. Халь урăх майлă
тăвакансем те пур. [459] Вĕсем çĕнĕ тырăран пĕçернĕ çăкăра чӳркĕве илсе кайса кĕл
тутарса çиеç. Малашне ĕнтĕ чӳклеме тума пăрахĕç. Халех хăшĕ-хăшĕ пăраха пуçларĕç.
Чӳклеме туса хамăра хамăр начарланатпăр, теç. Чӳклеме тусан пĕр виçĕ пăт салат кирлĕ,
теç, тепĕр четвĕрт эреке кирлĕ, теç, эреки хаклă, икĕ тенкĕ, теç. Тата аш çуккин аш илес
пулать. Вăйлă ĕçкĕ тăвас пулсан, пĕр-икĕ пăт ашпа та çитмеçт, тиç, виç четвĕрт эрекпе те
сахал, теç. Чӳклеме тусан мĕн пур пĕлĕшсене пуçтараç, пускилĕсене те пуçтараç. Вара çав
чӳклеме тăваканнăн пӳрчĕ тулиех тулать çынсемпе. [460] Хуçисем пĕр ерçмесĕр ĕçтереç.
Ĕсĕрле пуçласан пăтă çиме хатĕрленеç. Хуçисем пĕр мăнтай чашкă пăтă лартса параç ĕстел
çине. Чашки çине йĕри-тавра кашăксем хурса çаврăнаç. Хуçи хăй хурăнташĕсенчен пĕр
çын суйласа илет те, уна вара кĕрекене пуçлăх туса кĕртсе лартать. Вăл хуçа мĕн тутарнине
тăвать. Вăл хуçа суйласа лартнă çынна пăтă чашки йăтакан, теççĕ. Пур хатĕр те çитсен,
пăтă чашки йăтакан ура çине тăрать те, пăтă чашки çине пуçламан çăкăр хурать те, алăк
патнелле пăхса пӳртри çынсене пурне те чĕнет.
Пурне те илтмелле калать: [461]
‒ Эй, хур халăх, килĕр пăтă çиме, ‒ тит. – Кĕçĕр ун чул ĕçрĕмĕр, килсе хуçана çак
пăтта чӳклесе парăрах, ‒ тит.
Унтан пурте ура çине тăраç, пурте турăш енне пăхса кĕл тăваç.
Ак çапла каласа кĕл тăваç:
‒ Эй, Атте турă, çирлах. Мĕн шухăшланă шухăша çитер. Мĕн ĕмĕтленнĕ ĕмĕте çитер.
Уя какнă [акнă?] тырри-пуллипе. Кучĕ хăмăш пак, тăрри пăрçа пак пултăр. Çичĕ тĕслĕ
тырра çичĕ кĕлете хума пар. Хура халăх мĕлле пурнать, пире те çапла пурăнма пар. Этем
хурланине Турă ан хурлатăр, ‒ теç.
Кайран пăтă чашăки йăтакан калать:
‒ Çак пăтта пурте çийĕр, ‒ тет.
Унтан ĕстелĕн-ĕстелĕн ларса çиеç. [462]
Вирĕм çинчен
Ыран мункун тенĕ каç ял тăрăх йĕпленчĕ хулăпа:

168

‒ Чир-чĕр кайтăр[!] – тесе çаптарнă.
Мусăксемпе ташласа юрласа çӳренĕ. Кашни килĕрен пиçнĕ çăмартапа йăва пухса
çӳренĕ. Тăв айккине кайса çавăнта вут хунă, вут урлă сиксе каçнă та, çăмартисемпе
йăвисене валеçсе çинă тет те, хулисене çавăнтах пăрахса хăварнă, тет. [487]
Записано в 1904 г. в д. Качалово Ядринского уезда Казанской губернии учеником
Леонидом Онисимовым
Вирĕм йĕрки
Ĕлĕххи çынсем вирĕм чупнă, çав вирĕмшĕн вĕсем валтанах хулăсене[,] çатăрмаксене
хатĕрлесе хунă. Çакна вĕсем ыран мăн кун тенĕ каç чу[567]пнă, çавншăн вĕсем пурте сăра
тунă, апатсем хатĕрленĕ.
Вара ватти та, çамрăкки та хулăсемпе, çатăрмаксемпе, шăпăр ĕсĕпе кашни киле кĕрсе
çӳренĕ, килте пурнакансене пурне те хулăпа çапса каланă:
‒ Вирĕме астăватни! Вирĕме астăватни! – тенĕ.
Кил хуçи:
‒ Астăватăп, ‒ тесен, хытă çапман, ним те шарламасан – хытă çаптарнă.
Тепри тата такмакпа çăмарта, йăва, кукăль пухса çӳренĕ вĕсемпе пĕрле. Вара çаксене
пурне те çаптарса каласа пĕтерсен, пӳртре сăра ĕçсе шăпăрпа ташланă. Ташласанташласан тухса теприн патне кайнă та, çавнашкалах тунă. Вара чупса пĕтерсен уя тухнă та
шăпăр каласа ташланă.
Йăвасене тутулăраххсене çинă, хулисене, çатăрмаксене хăшне-хăшне çунтарнă,
хăшне-хăшне утса янă. Киле таврăннă чухне шăпăр каласа юрласа тавăрăннă. [568]
[Песня-диалог (молодежная)]
‒ Ан пыр, йĕкĕт,
Ати курсан – ати ятлĕ.
‒ Сан аçуна катăк пуртă тупса парам-и,
Юман çульне хам кăтартса хам ярам-и?
‒ Ан пыр, йĕкĕт,
Апай курсан – апай ятлĕ.
‒ Сан апуна шăтăк тĕплĕ хутаç тупса парам-и,
Путран çулне хам кăтартса хам ярам-и?
‒ Ан пыр, йĕкĕт,
Пичи курсан – пичи ятлĕ.
‒ Сан пичӳне катăк кусар тупса парам-и,
Пушăт çулне хам кăтартса хам ярам-и?
‒ Ан пыр, йĕкĕт,
Инке курсан – инке ятлĕ.
‒ Сан инкӳне катăк алтăр тупса парам-и,
Нӳхреп çулне хам кăтартса хам ярам-и?
‒ Ан пыр, йĕкĕт,
Шăлăм курсан – шăлăм ятлĕ.
‒ Сан шăлуна çĕмрĕк кĕсле тупса парам-и,
Улах çулне хам кăтартса хам ярам-и?
‒ Ан пыр, йĕкĕт,
Акай курсан – акай ятлĕ.
‒ Сан акуна пасар çулне хам кăтартса хам ярам-и?
‒ Ан пыр, йĕкĕт,
Йăмăк ятлĕ.
‒ Сан йăмăкна курак [= курак ури – название разновидности вышивки] пуçласа
парам-и,
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Ларма [569] çульне хам кăтартса хам ярам-и? [570]
Вирĕми
Записано в [1903-1904 гг.] в д. Шерашево Ядринского уезда учеником старшего
отделения II класса Аликовского двухклассного училища Александром Терентьевым
Ĕлĕкхи-авалхи йĕрке. Акă çапла.
Чăн валтан вирĕм пуçланиччен пăрле пухăнса ачараххисем ачараххисемпе,
пысăккисем пысăкраххисемпе пĕрле пухăнса кашни аллисене пĕчĕк пилеш хулăсем тытнă.
Вара пĕр пӳрте кĕрсен тӳрех пĕрин патне чупса пырса ăна çапма тапратнă, вара вăл вĕсене
хирĕç тавăрса мĕнпе те пулин ĕçтерсе-çитерме обещат[ь]ся тунă.
Вара унта ĕçсен ак çак юрра юрланă:
Вирĕм, терĕçĕ, вирĕм, терĕçĕ,
Ыран мăн кун пулатĕ. [589]
Записано в 1903 г. учеником младшего отделения II класса Аликовского
двухклассного училища Ядринского уезда Казанской губернии Ларионом Максимовым
Вирĕм
Мункун çитнĕ чух шăмат кун вирĕм чупнă. Вирĕменче шăпăр каланă, сăра ĕçнĕ,
ташланă, юрланă, пӳртрен-пӳрте çӳренĕ, пурте пилеш хулă йăтнă.
Пӳрте кĕрсен хуçине çапла каласа çапнă:
‒ Чир-чĕр кайтăр, ‒ тенĕ.
Пĕри кушеле çакнă та икерчĕ пуçтарнă, икерчне вăрласа çыса янă.
Кушеле исе çӳрекене айăп туса хĕртнĕ:
‒ Мĕншĕн эсĕ çытартăн?
Ĕçкĕ çинчен [Ср.: ЧГИГН 146: 655-657]
Пирĕн чăваш пĕлмен пирки нумай кирлĕ маара тăваççĕ. Ĕçкĕ-çикĕ тапратсан пирвай
пăтă пĕçереççĕ, вара пускилсене пĕлĕшсене пуçтараççĕ, вара пĕр виçĕ-тăват витре ĕçсен
пăтă лартаççă. Пĕрне вара пуçлăх тăваççĕ, пăтă çынă чух ĕрет курки çавăраççĕ.
Ĕрет курки пуçлăх патне çитсен пуçлăхĕ ури çине тăрать те алăк патнелле пăхса
калать:
‒ Алăк патĕнчи алпассам, хуçа пăтă çияс тет, пăтă çыма килĕр. – Тата хĕрарăмсам
патнелле пăхса калать: ‒ Тĕпелти хурăн кассисем, кĕске йĕм пиççисам, хуçа пăтă çыас тет.
Пăтă çыма килĕр, илтрĕр-и, илтмерĕр-и?
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Вара çынсам калаççĕ:
‒ Илтрĕмĕр, илтрĕмĕр. Кĕтни та çав анчах, ‒ тиççĕ.
Пăттиене вара пурте [683] çыма тапратаççĕ. Пăтă çыса пĕтерсен пысăк куркапа
ĕретпе каласа ĕрет курки яраççĕ.
Ун чух хайхи пуçлăх кайлах ура çине тăрса ыйтать:
‒ Алăк патĕнчи алпассам, хуçа ятлă курка туса ярас тет. Юратри, юрамастри, пуç
çапмалла, чуп тумалла, ĕçекен путене пулĕ, ĕçменни карăш пулĕ, ‒ тесе йăпатать. – Тата
калать: ‒ Кам та кам çав куркана ĕçменнине шултра алапа шыв кӳртермелле, хăлашпа юр
типĕтмелле, пĕр çул çитĕннĕ çичĕ хăлач хулă туптармалла. – Тата хĕр ачисене калать: ‒
Тĕпелти хурăн кассисем, пĕр çурăм сӳсрен çĕр хутăр тумалла, ‒ тесе айăплать вара.
Çынсам хирĕç калаççĕ:
‒ Куркинех юрататпăр, куркинех ĕçетпĕр, ‒ тиççĕ.
Пуçлăхĕ татах айăпласа калать:
‒ Кам та [684] кам ĕçиманнине виноватран тăхăр курка ĕçтермелле, ‒ тет.
Куркине вара ĕречĕпе ĕçме тытăнаççĕ, пĕри ĕçнĕ чух тепри ăна пуç çапса пыраççĕ,
чуп тăваççĕ, пуç çапаççĕ. Пуç çапсан вара татах тепре юрлаççĕ. Çапла виçĕ хуччен юрлаççĕ,
унтан вара пуç çапакансем хушшине лараççĕ, ĕстел хушшинче ларакансем вăсене те
çавнашкалах хисеп туса пуç çапаççĕ. Çапла виçĕ çавра юрлаççĕ те, чуп тăваççĕ те, кайран
тепĕр çавра юрлаççĕ вара.
‒ Мир çине кайтăр, ‒ теççĕ.
Вара унтан пӳртĕмпех юрлама тапратаççĕ, унтан тин хуçа ĕçтерме тапратать. Çапла
тăваççĕ пирĕн чăвашсем ĕçкĕ. Çав хушăра кил хуçи курка тытмасть, пуçлăх тултарса
парать куркине.
Ĕçкĕ пĕтерсен пуçлăх кайлах тăрса ыйтать:
‒ Хуçа ятлă кур[685]ка туса ятăм, тит. Çитри, çитмери? Кам ĕçмен – ĕхĕм тийăр, вара
хам ĕçес куркана парăп, ‒ тит.
Вара çыннисем калаççĕ:
‒ Çитрĕ-çитрĕ, ĕçрĕмĕр, ‒ тиççĕ.
Ăна ĕççе пĕтерсен ĕстел хушшине пĕр пиллĕкĕн кĕрсе лараççĕ те, пиллĕкĕн ура çине
тăраççĕ те, ура çинчисем калаççĕ:
‒ Ну, хуçа, ырă ĕçрĕмĕр-çырăмăр, ырă ят илтес тетпĕр санран, ‒ тиççĕ.
Вара ĕстел хушшинчисем юрра тытăнаççĕ, юрласан ура çинчисам вăсене пуç çапаççĕ.
Халĕ пит ун пекех мар-ха, спаçипа Турра. [686]
[Лошадь]
Записана в 1904 г. в д. Юрмекейкино Ядринского уезда Казанской губернии
Н.В. Никольским
Лошадь оттого и мудра, что имеет душу умершего человека. [686]
Том 146: Никольский Н.В. Этнография. 1899-1905 гг. – 721 с.
[Ячмень]
Записано в 1904 г. в д. Сесмеры Ядринского уезда Казанской губернии
Н.В. Никольским
Орпа лайăх полнă çол ача-пăча таса çоралать; вăл çол çоралнă ар çын ачасам
салтаклăха Турăпа Патшана юрохлă полаççĕ. Капмар полаççĕ. Хĕрсене нумай сăтăр
тăваççĕ. [45]
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Такмак
Записано в 1904 г. [в Буинском уезде Симбирской губернии] учеником старшего
отделения Матакского начального училища Михаилом Илларионовым
Тăни çичĕ кун,
Тухни виçĕ кун.
Утсем ырхан пулчĕç,
Çулсем хура пулчĕç.
Çитеймерĕмĕр вăхăта,
Айăп тумăсăрччĕ эсир пире,
Тайăн пуçăм сире.
(Пурте пуç çапаççĕ).
Утмăл çухрăм хура вăрман урлă килтĕмĕр,
Çитмĕл çухрăм çеçен хир килтĕмĕр.
Утмăл çухрăм хура вăрман урлă каçнă чухне
Пĕр пăлан куртăмăр:
Унăн мăйраки вĕçĕ ылттăн иккен,
Чĕрни вĕçĕ кĕмĕл иккен,
Мăйракипе шăйăрать те йĕр тăвать,
Чĕрнипе пусать те çул тăвать.
Çавăн çулĕпе килтĕмĕр.
Çакă туй халăхă,
Айăп тумастра, кĕтетре,
Хапăл тăватра? – тет.
Тухса илекен калать:
‒ Кĕтетпĕр, хапăл тăватпăр, ‒ тет.
Леш калать:
‒ Çитмĕл çухрăм çеçен хир урлă килнĕ чух
Куртăмăр эпир çил çунатлă урхамах:
Унăн пуçĕ пĕлĕте тимес,
Ури çĕре тимест,
Утни-юртни сисĕнмест,
Шыв пек юхать,
Çил пек вĕçет,
Çав урхамах çине утланса
Килтĕмĕр эпир çак туя.
Çеçен хир варринче çавра кӳлĕ,
Кӳлĕ варринче ылттăн юпа,
Ылттăн юпа тăрринче ăмăр кайăк,
Унăн ури пăхăр, çуначĕ кĕмĕл,
Сăмси ылттăн. [47]
Урипе тапать,
Çуначĕпе çупать,
Сăмсипе вăйă калать.
Çав вăйă сассипе килтĕмĕр эпир.
Çав çулпа килнĕ чухне
Çак хăтасен ялĕ курăнчĕ хула пек,
Çурчĕ умне çитрĕмĕр,
Çурчĕ курăнчĕ кантур пек.
Хапхи тăват юпаллă,
Виçĕ хупăллă,
Çийĕ калай, юпи мерчен,
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Хуппи кĕленче, тăпхи пăхăр,
Тыткăчи кĕмĕл.
Вăл хапха
Çил-хĕвелпе шалтăтатать.
Çак хăта пире хапхине уççа
Кĕтсе хапăл туса тăрать.
Вăл хапхаран кĕрсен
Хăтанăн карташ пит пысăк иккен,
Урлăшĕ вăтăр,
Тăрăшшĕ утмăл утăм,
Утмăл утăмра утмăл юпа,
Кашни юпара утмăл ункă,
Утмăл ункăран пĕр ункине
Утсене кăкарса кантарма памĕ-ши?
Эп ыйтмастăп, кĕрӳ ыйтать.
Вĕççе пыракан ăмăрт кайăк та
Уртăш йывăçĕ çине ларса канать.
Çак хăтанăн карташ варринче
Ултă хăлаçлă пӳрчĕ пур:
Тултан пăхсан сакăр кĕтес,
Ăшне кĕрсен тăват кĕтес,
Тăват кĕтесĕнчен пĕр кĕтессине
Пирĕн çак туй халăхне
Кĕрсе тăма ирĕк пулмĕ-ши?
Хăта калать: [48]
‒ Пиртен ирĕк, ‒ тет.
‒ Вăл пӳртĕн ăшĕнче
99 хăма пур иккен,
88 сакки пур иккен.
99 хăминчен пĕр хăмине
Пире авалхи йăлапа выляса-кулма
Ирĕк пулмĕ-ши?
Эпĕ каламастăп, çак кĕрӳ калать,
Эпир кăна мар,
Турă хушнипе çеçен хирте шевле вылять.
88 саккинчен пĕр сакки
Çак туй халăхне ларса канма
Ирĕк пулмĕ-ши?
Эпĕ ыйтмастăп, кĕрӳ ыйтать.
Эпĕ кăна мар,
Вĕççе пыракан ăмăрт кайăк та
Уртăш йывăçĕ çине ларса канать.
Ултă хăлаçлă пӳрт ăшĕнче
Хăтанăн ултă хăлаçлă сĕтел пур иккен,
Вăл ултă хăлаçлă сĕтел çинче
Пĕр пуçĕнче сирсе сирĕлми
Сим пыл ларать,
Тепĕр пуçĕнче
Тутлă шерпет ларать.
Сим пылпа тутлă шерпет хушшинче
Алтăн тиркĕ ларать.
Алтăн тиркĕ çинче
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Çурхат вылять,
Çак çурхат пек
Пире выляса-кулма
Ирĕк пулмĕ-ши?
Çак хăта пирĕн туй халăхне кĕтсе
Сăра тунă иккен.
Сăрине çичă хут тунă.
Нӳхрепре пичетлесе хунă
Пичĕке пур иккен,
Пичĕки 40 кăшăллă,
2 пăкăллă, тет.
Пĕр пăккинчен сим пыл юхать,
Тепĕр пăккинчен тутлă [49] шерпет юхать.
Сим пылне ĕçсен ӳсĕр пулмалла,
Тутлă шерпетне ĕçсен тутлă калаçмалла. [Последние три предложения
опубликованы: Ашмарин, Словарь XI: 145. Оригинал позволяет уточнить паспорт
опубликованного текста.]
Вăл ĕçкĕ ĕçнĕ çĕре
Çимĕç хатĕрленĕ.
7 çулхи вăкăрĕ пулнă,
7 çултанпа 7 кĕтĕве кĕмен.
Кăçалхи çул çав вăкăра
Пирĕн ача туйĕ хатĕрне
Тытса пуснă иккен.
Унăн иккĕмĕш чыса хатĕрленĕ
5 çулхи хура таки
5 çулта 5 кĕтĕве кĕмен,
Вăл пуçĕпе те сĕкнĕ,
Кучĕпе те сĕкнĕ.
Çав такана кăçалхи çул
Çак пирĕн ачанăн туйĕшĕн
Тытса пуснă.
Тата виççĕмĕш чыса хатĕрленĕ
3 çулхи кăркки
3 çулта 3 çĕре анман,
Шав хуралтă тăрринче
Шулап тăрăх çунатланса
Вĕçсе çӳренĕ.
Çав кăрккана Турă хушнипе
Кăçалхи çул çил-тăвăл тĕртсе антарнă,
Хăта ăна çакă туй халăхĕшĕн
Тытса пусса пĕçерсе хатĕрленĕ.
Вăл ĕçкĕ-çикĕ ĕçсе-çисе тăраннăĕ çĕре
Çак хăтанăн улма сачĕ пур иккен,
Улма сачĕ варринче мунча пур,
Мунчи уртăш йывăçĕнчен,
Çийĕ калай, лапки кĕленче,
Чулĕ мерчен, ăшши шерпет,
Милĕкĕ пурçăн, валашки пăхăр,
Курки кĕмĕл.
Çак хăта пур туй халăхне
Çав мунчана кӳртсе [50] çăвăнтарасшăн, тет.
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Çав мунчаран тухнă çĕре
Çак хăта чис хатĕрлет.
Унăн 3 витре кĕрекен сăмавар пур,
Вун ик пуçлă çĕлен пек чашкăрса ларать.
Сăмавар таврашне 12 парă чашкă çине
Чей тултарса хунă,
Çак туй халăхне ларса ĕçме хатĕрленĕ.
Çак пирĕн хăта лайăх кăмăлпа иккен,
Кам туя килменнине
Тепĕр хут килменнине
Тепĕр хут шилĕк йыхăрма яма
Крыльца умне ылттăн çилхеллĕ,
Кĕмĕл чĕрнеллĕ улма чăпар ут
Кăкарса хунă, иккен.
Эй, хăта, тулчĕ-и кăмăлăр?
Кунтан ытла сăмахăм çук,
Сиртен ытла савнă çинăм çук.
Çитмен пулсан – çитерĕр,
Ытла пулсан – каçарăр.
Эй, хăта, тав сана, тайма пуçăм!
(Пуç çапать).
Тайма пуçа хĕç витмен,
Ман сăмахăм сире витес çук.
Тав сана, тайма пуçăм!
(Пуç çапать). [51]
Туй пуç такмакĕ
Записано [в 1904? г.] в Шемуршинской волости Буинского уезда Симбирской
губернии В.М. Петрянкиным
Саламальник, тва сие.
Ĕçетре-çиетре, вылятра-кулатра,
Пире кĕтетре, кĕтмесре?
Асăнăпăрин çичĕ кун,
Тухăпăрин виçĕ кун.
Утсам ырхан,
Çулсем хура,
Çитеймерĕмĕр вăхăта.
Çитмĕл çухрăм çеçен хир урлă килтĕмĕр,
Вун икĕ урхамах ерĕпе [йĕрĕпе?].
Вун иккĕ мар иккен,
Иккĕ иккен.
Чĕрнипе шăйăрнă – йĕр тунă,
Хӳрипе сăтăрнă – çул тунă,
Çавăн çулĕпе килтĕмĕр.
Утмăл çухрăм хура вăрман урлă килтĕмĕр
Вун икĕ пăлан ерĕпе.
Вун иккĕ мар иккен, иккĕ иккен.
Чĕрнипе шăйăрнă – йĕр тунă,
Сăмсипе шайĕрнă – çул тунă,
Çавăн çулĕпе килтĕмĕр.
Çакă хуçанăн ялне çитсе кĕтĕмĕр,
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Хуçанăн хапхи уçăлата [= уçăлат та] хупăнат,
Уçăлата хупăнат, [95]
Хапхи юби пăхăр иккен,
Хуп[п]и кĕмĕл иккен,
Çийĕ ылттăн иккен.
Вăл уçăлнă вăхăтра
Хуçанăн карташне кĕрсе карăмăр,
Хуçан картишĕ утмăл хăлаç,
Урлăшĕ вăтăр хăлаç.
Тăрăшшĕнче утмăл юпа,
Урлăшĕнче вăтăр юпа,
Пире пĕр юпине
Лаша кăкарса тăма памĕ-ши?
Хуçан пӳрчĕ тăватă кĕтеслĕ,
Пĕр кĕтессинче нӳхрепĕ пур,
Нӳхрепĕнче вун икĕ кăшăллă пичики пур,
Пĕр пуçĕнчен пыл юхат,
Тепĕр пуçĕнчен симĕ юхат.
Ăна йӳççине ĕççе
Тутлине калаçма памĕ-ши, тет.
Хуçан çурчин тепĕр кĕтессинче
Хутнă мунча, каснă милĕк,
Мерчен чул, пурçын милĕк, ăшши шерпет,
Ăна кĕме çын пулман,
Çавна кĕме килтĕмĕр, тет. [96]
Хуçан вун ик çулти вăкăрĕ пулнă, тет,
Вун ик çул кĕтӳре çӳренĕ, тет.
Пуçĕпе те сĕкнĕ, кучĕпе те сĕкнĕ,
Тыттарман, тет.
Ăна кăçал тытса пуснă, тет,
Унăн ашне çиме çын пулман, тет,
Çавна çиме килтĕмĕр, тет.
Хуçан пилĕк çулхи таки пулнă, тет,
Пилĕк çулччен кĕтӳре ӳренĕ, тет,
Кучĕпе те, пуçĕпе сĕкнĕ –
Тыттарман, тет,
Ăна тытса пуснă, тет,
Унăн ашне çиме çын пулман, тет,
Çавна çиме килтĕмĕр, тет.
Хуçан виç çулхи кăркки пулнă, тет,
Виç çулччен шулап тăрăх сиккеленĕ, тет,
Виç çулччен тыттарман, тет,
Ăна тытса пуснă, тет,
Ун ашне çиме çын пулман, тет,
Çавăн ашне çиме килтĕмĕр, тет.
Хуçан пӳртийĕ [97]
Тултан пăхрăм –
Тăватă кĕтеслĕ.
Тăхăр вунă пĕр урай хăми,
Пире пĕр хăмине выляса кулма памĕ-ши?
Сакăр вунă пĕр сакки пур,
Пире пĕр саккине
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Ларса канма памĕ-ши?
Ытах вĕçен кайĕк мар,
Вĕçен кайĕк та уртăш йывăç çине ларса канать. [98]
Вирĕм йĕрки
Записано в 1903 г. в д. Урмаево Ядринского уезда Казанской губернии учеником младшего
отделения II класса Аликовского двухклассного училища Виктором Яковлевым
Малтан ачасем пилеш хулă касма каяççĕ.
Хуллине касса килсен пурте пĕрле пухăнса çусем, кĕрпесем, çăмартасем пухса çапла
юрласа çӳреççĕ:
Кĕçĕр те вирĕм терĕмĕр те,
Ыран та мункун тийĕпĕр.
Вăрă та карак тийеççĕ те,
Тӳми та çухи латти çук.
Тата пӳрте кĕрсен çапла кăçкăраççĕ:
‒ Вирĕм, чир-чĕр кайтăр! – тесе хуçисене çапаççĕ.
Кайран пухнă кĕрпипа, çупа тата çăмартипе пăтă пĕçереççĕ. Пăтти пиçнĕ вăхăтра сăра
ĕçсе ĕсĕрĕлсе шăпăрпа ташлаççĕ.
Пăтти пиçсен вирĕм пуçĕ калпакне хул хушшине хĕстерсе çапла кĕл тăвать:
‒ Эй, Вирĕм турăшĕ, çырлах пире, тепĕр вирĕмччен пурăнма пар [469] пире, - тет те,
çыма лараççĕ.
Çисе тăрансан уя ачасем хулă пăрахма каяççĕ. Пăрахсан кам кая юлать, çавă вилет,
тесе тараççĕ. [470]
Чăвашсенĕн кĕллисем
Записано в 1903 г. учеником младшего отделения II класса Аликовского двухклассного
училища Семѐном Ивановым
Пуçланă чухнехи кĕлĕ. Илек чĕвашсем кирек мĕн çима-ĕçме тытăнас умĕн алăк
патнеле пăхса кĕл тунă: пичĕке пуçлас умĕн, çӳхӳ пуçлас умĕн, чăкăт пуçлас умĕн и тата
нумайĕшĕнче.
‒ Турă, çырлах, Турă амăшĕ, çырлах; Çут çанталăк тытакан турă, çырлах; Çут
çанталăк тытакан турă амăшĕ, çырлах; Хвел, çырлах; Хĕвел амăшĕ, çирлах. Çĕр çине акнă
çимĕçсене хĕвелпе пĕçертсе ан яр. Уйăх, уйăх амăшĕ, çирлах. Çĕр-шу тытакан турă,
çирлах, çĕр-шу тытакан турă амăшĕ. Çĕр çине акнă çимĕç[522]сене лайăх çитĕнтерсе пар.
Пӳлçи, çырлах, Пӳлçи амăшĕ, çирлах. Кĕпе, çирлах. Хăрпан, çирлах. Çатăр кӳнчи киремет,
çирлах; Çатăр кунчи киремет амăшĕ, çирлах. Хырлă киремет, çирлах, Хырлă киремет
амăшĕ, çирлах. Шинерти киремет, çирлах; Ширти [= Шинерти] киремет амăшĕ, çирлах;
Хоратсан, çирлах, Хоратан амăшĕ, çирлах. Тильситенчи киремет, çирлах; Тильситенчи
киремет амăшĕ, çирлах. Вылри киремет, çирлах; Вылри киремет амăшĕ, çирлах. Сурăм
киремечĕ, çирлах; Сурăм киремеч амăшĕ, çирлах.
Унтан çаврăнса каланă:
‒ Пӳртри турă, [523] çирлах. Эй, Турă, эпĕр астивиччен эсĕ астивсе пар.
Киремет ячĕсене каласа пĕтерсен:
‒ Хĕрт-сурт, эсĕ те çирлах. [524]
Записано в 1903 г. учеником младшего отделения II класса Аликовского
двухклассного училища Алексеем Архиповым
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Вирми
Шăмат кун çынсам пуçтарăннă та, пĕр-ик çынна пуçлăхĕсем тунă. Хĕрлĕ хăва пĕр
ывăç илсе çыхнă тата çатăрма тиекен çатăртаттармалли кашниах илнĕ. Вара ял тăрăх
пуçтарма тухнă. Кукăльсем, чăх çăмартисем тата ытти çимĕçсем пуçтарнă, тата сăра ĕçнĕ
кашнийĕн патĕнче.
Пуçтарнă чух хăва хулипе тата çатăрмапа кашнă пӳрте кĕмессĕренех:
‒ Чир кайтăр, ‒ тесе çапнă, çатăрмисемпе çатăртаттарнă.
Пуçтарнă чух пурте пĕр сасăпа:
‒ Вирми! – тесе кăшкăрнă.
Тата юррине юрланă, ак çапла:
Вирми те вирми терĕмĕр,
Вирми çитсе иртсе карĕ пуль,
Юрлăр-юрлăр, ачасем,
Юрламасăр ан [623] юлăр.
Давай та пире пиво та,
Давай та пире яйцо та,
Давай та пире пирогă.
Кайран кукăлĕсене уя кайса тăкнă та çĕлĕкисене, çатăрмисене, хуллисене тата
çăмартисене çӳлелле:
‒ Вирми! – тесе кăшкăрса утнă.
Кукăлĕсене кушилсенчен силлесе пĕр çĕре купаласа хăварнă, хăйсем киле саланнă.
Хăшĕ-хăшĕ кайса пуçтарнă юлашкине, йытсем тата ытти кайăксем те çинă. [624]
Сурхури
Раштав кунне каçпа ачасем хутаçсем илсе пĕрле пуçтарăнса, первей ял пуçĕнчен
пуçтарма тапратаççĕ. Ялти çынсем пурте пăрçа шӳтерсе хураççĕ. Пуçтаракансем пăрçа,
кĕрпе, çу пуçтараççĕ. Хăшĕ [625] параççĕ, хăшĕ пăрçаран пуçне ним те памаççĕ.
Ним те памасан, пуçтаракан ачисем:
‒ Путекки-çатаки е сурăххисем карта хыçăнче пулччăр, ‒ теççĕ.
Пуçтаракансем пуçтарнă чух:
‒ Сурхури! – тесе кăшкăраççĕ.
Пуçтарса пĕтерсен пĕр-пĕр пӳрте, кам пĕçерсе паракан патне, кĕрсе япалисене йăлт
хурса хăварса кашни киле кайса пĕрер вут сыпи тата харпăр хăй валли кашăк илсе пыраççĕ
те, пĕçерме тапратаççĕ. Пĕçернĕ чух пăртак вылякалаççĕ. Апачĕ пиçсен – çиеççĕ.
Çисе тăрансан пурте тула тухса пĕр харст:
‒ Сурхури! – тесе кăшкăраççĕ.
Унтан киле тавăрăнаççĕ. [626]
Чӳклеме йĕрки
Записано в 1904 г. учеником II класса младшего отделения Аликовского
двухклассного училища Евдокимом Платоновым
Пăтă пĕçереççĕ те чашăк çине антараççĕ, чашăк хĕрне кашăксем хурса çавăрăнаççĕ,
варне лупашка тăваççĕ, унта çу хураççĕ. Унтан сĕтел çине лартаççĕ илсе пырса, вара ун
çине пуçламан çăкăр хураççĕ, çăкăри çине тăвар суланчи лартаççĕ. Унтан сăра ăсса тухаççĕ
те, вара алăк уçса валалла тăрса кĕл тăваççĕ. Унтан кĕтессе çурта лартаççĕ те сăх сăхаççĕ.
Унтан виçĕ чĕрес сăра ăсса тухаççĕ те ĕçеççĕ. Виçĕ чĕрес сăрине ĕçсен Тур амĕш курки
тăваççĕ.
Пĕри ура çине тăрать те, тулли курка тытса калать:
‒ Алăк панчи алпассам, ‒ тит. – Хуçа калать: ятлă курка туса ярап. Тĕпелти Хурăнсур
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кассисем, илтрĕ[655]р-и, илтмерĕр-и, кĕске йĕм пĕççисам. Ятлă курка туса ятăм, çитри,
çитмери; кам ĕçмен пулсан, хам пата килĕр, хам ĕçес куркана парăп.
Пуç çапмалла, чуп тумалла. Пуç çапса, чуп туса пĕтерсен кĕтесрисем тăраççĕ те сăх
сăхаççĕ Турă амăшĕ ячĕпе. Сăх сăхса пĕтерсен кайран сĕтел хушшине пилĕкĕн тăраççĕ
юрлаççĕ хире-хирĕç Турă амăшĕ курки юрри.
Юррине вăт çапла юрлаççĕ:
Ака-суха шăрчĕпе, ‒ тесе.
Унтан пуç çапаççĕ хире-хирĕç пилĕкĕшĕ пуç çапаççĕ, пилĕкĕшĕ сĕтел хушшинче
тулли куркасампа лараççĕ. Сĕтел хушшинчисам тухаççĕ те ура çине тăраççĕ, ура çинчисем
[656] сĕтел хушшине лараççĕ.
Вăсем чăркуççи çине тăраççĕ те, пуç çапаççĕ те, юрлаççĕ:
Ака-суха тивлечĕпе, ‒ тесе.
Ĕçĕ пĕтсен чуп тăваççĕ те:
Мир çине кайтăр, ‒ те[се] лараççĕ.
Вара хурăнташĕсем юрлаççĕ. Вара чӳклеме йĕрки пĕтет, тесе калаççĕ ват çынсем.
[657]
Хĕр йĕрки
Записано в 1903 г. в д. Булатово Ядринского уезда Казанской губернии учеником
младшего отделения второго класса Аликовского двухклассного училища
Герсимом Димитриевым
Валтан хĕр калаçаççĕ, хулăмне параççĕ ĕне, лаша, сăрх, эреке те исе килеççĕ,
хăрăнташсене, паскилсене чĕнеççĕ, пăскилсем кам ырă сунакан пĕрер чĕрес сăра исе
пыраççĕ. Унтан пуçтарăнса ĕççе çикалаççĕ. Хĕр çăмсемпе пĕрле каччи, хĕрĕ пĕрле пĕр
пăштăх эрех ĕçеççĕ. Унтан апат лартаççĕ, парне парать хĕрĕ. Хăти парне çине укçа парать.
Апат çияççĕ те киле каяççĕ. Пĕр эрне иртсен пасарта эрех илеççĕ, пĕр пуçламан кăлач
илеççĕ те, пасартах ĕççе çияççĕ. Çана [так] вара кăмпăлча теççĕ. Вара икĕ хăта калаçаççĕ,
хăнча туй тăвассине калаçаççĕ, çавă кун туй тăваççĕ.
Пĕр çына ял тавра шăнкăрапа шăнкăртаттарса çӳрет:
‒ Атрĕ туя, атĕр туя, ‒ тесе кăçкăрса çӳрет.
Вара кĕрӳ хатĕрленсе хĕр патне килет. Туйĕ килсессĕн хĕр ялăнчи ачасемпе пĕрле
ташлаççĕ. Хĕрне лартса кайма [675] лашапа килеççĕ. Хĕрĕн япалисене пĕр урапа тарттарса
каяççĕ. Тепĕр виçĕ кунтан сăрапа килеççĕ. [676]
Записано в 1904 г. в д. Коракши Асакассинской волости Ядринского уезда Казанской
губернии учеником младшего отделения второго класса Аликовского двухклассного
училища Павлом Кондратьевым
Ĕлĕкхи чăвашсен туйĕ
Хĕр калаçсан туй тăваччен пăльчав тăваççĕ (вăл пăлчав сăмах татни пулать). Вара
хăтисем пасара тухаççĕ. Четвĕрт эреке илеççĕ тата тепĕр сайкă кулач илеççĕ. Вара ăна ĕçеççиеç, туй хăнча тумаллине каласа яраç. Вара вĕсен эрнерен туй пуçланать. Вара кил хуçи
хăнисене, ял-йăшсене чĕнет те, туй пухăнса çитет. Унтан вара кил хуçи пĕр тивĕçлĕ хăнине
туй пуç туса хурать.
Вара туй пуç çапла каласа тухса каять валтан, ура çине тăрать те, калпакне илет те,
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апла каласа тухса каять:
Айтăр-айтăр туя,
Пурте айтăр,
Ура утан, кутпа шăван –
Пурте айтăр,
Хĕрĕ те, арăмĕ те, ватти-вĕтти те –
Пурте айтăр.
Вара туй пуç шилĕк варне кĕрет те, çапла калать:
Асăнни çичĕ кун,
Тухни виçĕ кун,
Ятламастăр пулсан пырĕччĕ,
Кĕтетĕр-и, кĕтместĕр-и?
Лешсем калаç:
Кĕтетпĕр, кĕтетпĕр, ‒ теç.
Вара ун хыçĕнчен туй йăтăнса килет темиçе лав, вара вăсем пурте çитеç те сикмех
тапратаç, нимне пĕлмесĕр тапратаç сикме. Вара тата кĕрӳшĕсем утпа пыраç, утлăсам хăш
чухне 20, 30 утлă пулаç. Вара тата кĕрӳшĕсем [703] алăк патне çитнĕ чух алăкне хупса
лартаç те алăк укçи илеç. Унтан уççа кĕртеçте, вара утлăсам тата шилĕк тавра çаврăнма
тапратаç, виç хут çаврăнсан шилĕк умне тăраççĕ. Вара хунĕ кĕççе сарса хурать те пĕр тенкĕ
укçа пăрахать кĕççи çине. Вара кĕрӳшĕ çав кĕççе çине анать. Вара кĕрӳшĕ çавăнта пырса
ларать. Тата вăл вăхăтра хĕрне çӳретеççĕ виçĕ лавпа. Вара хĕрне çӳретсе пĕтерсен ашшĕ
килне кĕрет. Вара икĕ туй хутшăнса каяççĕ. Вара сикме тапратаç.
Вара япала кăларма тапратаç те, туй ачисем çапла юрлаççĕ:
Тавай пире япала,
Урапа тукунь путиччен,
Эпĕр панă укçине
Сĕтел ури путиччен.
Ах, инке Укçени,
Тухатни те тухмастни,
Ача кĕпи çĕлетни?
Унтан килне тухса каяççĕ. Килне çитсен алăк патне çитсен хĕрин пуçне насмаксем,
сурпансем пуçне сырса яраççĕ. Хĕрне пӳрте илсе кĕреç, вара хĕрĕ пӳрте кĕрсен кăмака
çине сурпан, насмак тата çичĕ пус укçа хурать те, сĕтел хушшине кĕрсе ларать. Вара ун
чух çĕн çин яшки сĕтел çине чашкăпа антарса ларатç те, кĕрӳшĕ, хĕрĕ тата хăйматлăхи
кĕççе пĕркенсе сĕтел умнерех тăраççĕ. Вара пĕр çамрăкрах ачана ташлама хушаççĕ.
Вара çав ача çапла каласа ташлать:
Халăх куртăр – халлантăр,
Шăши куртăр – шăхăртăр,
Арлан куртăр – ахăртăр.
Вăл ача пĕр аллине çăмах тытнă, çăмахĕ çине сурпан хунă, тепĕр аллине тутăр тытнă
та, ташлать. Çав ача ташланă чух кĕрекере ларакан кашăкпа яшка ăсса сапать кĕрӳшпе
хĕрне. Вара вăсем кĕççе айĕнчен тин тухаççĕ. Вара хĕрĕ те çинсем умне [704] тин тухса
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сăра ĕçтерсе çӳреме тапратать, унта кĕрӳшĕ те сăра ĕçтерсе çӳрет пĕрле. Вара тепĕр куне
парнесем параççĕ пур килти çинсене: кум ашшĕсене, кум амăшсене, ытти пĕлĕшсене те
параççĕ. [705]
Чӳклеме
Кăркунне [так] тырă-пулă пуçтарсан, авăнсам çапса пĕтерсен авăн пĕтернĕ йĕркипе
ятлă апат тăваççĕ, ăна авăн апач теççĕ. Çав апата пĕрле авăн çапнă çинсампа пĕрле пухăнса
çиеççĕ. Кам пуянтараххи сăра тăваççĕ, пĕр четвĕрт эрех илеççĕ.
Ĕçнĕ-çинĕ чухне çапла каласа кĕл тăваççĕ:
‒ Кăçал акнă тырра-пулла лайăх пуçтарса кĕртрĕмĕр. Турă лайăх ĕçме-çиме пӳртĕр.
Пурана тултарнă тырра-пулла Турă ан иксĕлертĕр. Çӳлти Турра та мухтав, çĕр çинче тытса
пурнакан хамăр Патшана та сăпаççипа. Тата уя акса хăварнă тырра килеççул Турă хулăм
патăр.
Нумайăшĕ çак апата çисен çĕнĕ тырă ячĕпе чӳклеме те тăваççĕ, çĕнĕ пăриран кĕрпе
авăртаççĕ, çĕнĕ тырă салачĕпе сăра тăваççĕ. Ĕçкĕ хатĕрĕ çитсессĕн хăвăн пĕлĕшĕсене чĕнет,
чĕннĕ хăнисем пухăнсан пăтă пĕçерет. Хăйне тивĕçлĕ хурăнташĕсене пухать те, пĕçернĕ
пăттине пĕр пысăкрах чашăк çине антарса сĕтел çине лартать. Тулатарнă пăтă чашĕкĕ çине
йĕври-тавра кашăксем хураççĕ, тата варне çу хурать, çине хупланă пак пуçламан çăккăр
хурать. Тата саканьчен [711] пичке пуçласа тухать те, чĕреспе сĕтел çине лартать. Вара
тăват-пилĕк курка тултарса лартать те, Турă умне çурта çутать. Пухăннă хăнсемпе ура çине
тăрса Турра кĕл тума тытăнаççĕ.
Кĕл тунă чухне ак çапла каласа кĕл тăваççĕ:
‒ Эй, ырă кăмăллă Турă, санăн çĕр çинче пултарнă ырăлухупа тав туса пуç çапатпăр,
уйăхпа-хĕвелпе пиçнĕ çăккăр-тăварна пиллесе пар.
Тата:
‒ Эй, çӳлти Аттемĕр, ‒ юрлаççĕ.
Тата Патшашăн:
‒ Эй, Турă, этемӳсен[е] çăл, ‒ тенĕ юрра та юрлаççĕ.
Чухланă мулитвăсене каласан, ваттисем хăйсам пĕлнине апла калаççĕ:
‒ Малашне те пĕр пĕрчĕ пăрахса пин пĕрчĕ илме пар, кучĕ хăмăш пек, тăрри пăрçа
пек пултăр. Çичĕ тĕслĕ тырра çичĕ кĕлете хывма пар. Килĕм-çуртăмпа, ачам-пăчампа,
выльăхăм-чĕрлĕхĕмпе савăнса пурăнма пар. Турă, çăл пире, тĕрлĕ чиртен, тĕрлĕ муртан,
вут-кăвартан, çил-тăвăлтан, шывран-шуртан, куриман тăшмантан, ӳтлĕ-ӳтсĕр тăшмантан
çăл пире, Турă. Ачам-пăчамсене ухмах пуласран, çилăха кĕресрен Турă сыхлатăр. Хăвăн
таса Евангĕлине ăнлантар вăсене, тата таса святой сывлăшупа витсе усра. – Вара: ‒ Турă,
пиле, ‒ теç те, çиме лараççĕ.
Çинă чухне хуçи йĕркипе пĕр курка сăра ĕçтерет, вишер стакан эрех парать. Пурте
апат çисан вара виçĕ чĕрес сăра ĕçеç, вара Турă амăшне хисеплесе кĕл тăваç…
Турă амăшĕ курки
Акă çапла каласа кĕл тăваççĕ:
‒ Турă, сана пуç çапрăмăр, тата Турă амăшне пуç çапар, ‒ тиç.
Вăт çапла юрлаç:
Эй, Турра çуратнă хĕр, сана асла хурса…, ‒ пĕтечченех калаççĕ.
Кĕлĕ пĕтерсессĕн хăйсен тивĕçлĕ хурăнташĕсенчен пĕри хуçан кĕрекине кĕрсе ларать
те, Турă амăшĕ ячĕпе ăсса тухнă чĕресрен ятлă курка туса ярать.
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Кĕреке хушшинче тулли куркапа ура çине тăрать те, çапла калать:
‒ Эй, алăк панчи алпассем, хуçа калать: «Ятлă курка туса ярап», ‒ тет. Юрататăр-и,
юратмастăр-и, кама та кам нинаватран, çичĕ те пиллĕк курка сăра ĕçмелле, çичĕ хăлач хулă
пĕр çул çитĕннĕ хулă тупмалла, алапа шыв кӳмелле, хăлашпа [так] юр тпиĕтмелле, ут
туртăрш урпа, ар çĕклейми хăмла тупмалла, шалт ĕçмелле, шаклатмалла, шалт сикмелле,
юрламалла [в тексте одно слово обрезано].
Çак сăмахпах тĕпелелле хĕрарăмсам çинелле пăхса калать:
‒ Эй, тĕпелти Хурăнсар касси, эсĕр те юрататăр-и, юратмастăр-и [?]
Тĕпелти хĕрарĕмсем те калаç:
‒ Кĕтни те çавах, ‒ теç.
Итсе пĕтерсен хăй аллинчи коркана ĕречĕпе тав туса ярать. Пĕри ĕçнĕ чухне первей
яраканнĕ пуç çапса тăрать, ĕçсе пĕтерсен чуп тăваç. Çапла вара çав куркана мĕн чухлĕ
пурри пурте ĕречĕпе ĕçеççĕ.
Каялла çавăрăнса курка çитсен, первей пуçлакан куркана алла илсен, ура çине тăрса
алăк патĕнчи çинченчен çапла итет:
‒ Эй, алăк панчи алпассем, ятлă курка ятăм, тиври, тимери сире, тивмен пулсан хам
куркана парам, ‒ тет.
Вара лешсем калаç:
‒ Тиври, тиври, ‒ теççĕ.
Тата тĕпелелле пăхса хĕрарăмсене те çапла калать.
Лешсем те çаплах калаç:
‒ Тиври, тиври, ‒ теççĕ.
Ну çак ĕретпе пĕтерсен тапратаç юрра-ташша [714]
Сăрхури
Ӳте кĕрсен [= в начале скоромной недели] каçпа ачасем сăрхури чупаç, вара вĕсене
пăрçа параç, тата сăрхури пăтти пĕçерме кĕрпе, çу, тăвар, улма пуçтараç. Чупса пĕтерсен
пĕр-пĕр пӳрте пухăнаç, вара кĕрпине хĕрсем пĕçереççĕ, вара ăна пухăнса çиеççĕ. Вара
тепĕр каçĕнче çветкă чупма тапратаç, унта хăшĕ хĕр пулаç, хăшĕ майра, хăшĕ упа пулаç,
кĕрĕкне тавăрса тăхăнать те, тата хăшĕ салтак тумтирĕсемпе салатксам, касаксам пулаç,
тата хăшĕ ват карчăк, хăшĕ ват стариксам пулаç тир татăкĕнчен сухал тăваç те. Вара
кĕслепе, тăмрапа, купăспа ташласа çӳреç çурçĕрччен. Турă шыва аничченех кашни каçах
чупаç, вырсарни каç тумланмаç. Тата Çĕн çул каç ачасем нумай, пĕр çĕре пуçтарнаç те,
унта чăхăсем, вут çуркамсем, улăмсем йăта-йăта кĕреç. Тата юр çине кĕлеткесем выртса
йĕр тăваççĕ. Тата кашни кантăкран итлесе çӳреç. Тата уя çул юппине кайса выртса итлеç,
тата йитем юпи [717] çăвне [= çумне] выртса итлеç, тата [в оригинале текст не завершен].
[718]
Том 147: Никольский Н.В. Этнография. 1887-1904 гг. – 418 с.
Вĕрмелли сăмахсем
Записано в 1897 г.
I. Çӳлĕ ту, çӳлĕ ту, çӳлĕ ту çинче çӳлĕ кĕлет, çӳлĕ кĕлетре йĕс кĕлет, йĕс кĕлетре сарă
арча, сарă арча çинче сарă хĕр, сарă хĕр аллинче ылтăн йĕке, кĕмĕл йĕрĕлче, авăрлать,
савăнать [неразборчиво] çавăн пек савăнччĕр.
II. Çитмĕл те çичĕ тĕнчере çитмĕл те çичĕ тинĕс, çитмĕл те çичĕ тинĕс варринче
ылтăн хуран вутсăр-шывсăр вĕрет, (имена) пĕр-пĕрне курмасăр тăрсан ăшĕ-чикĕ вут пек
хыптăр-çунтăр.
III. Çитмĕл те çичĕ тĕнчере çитмĕл те çичĕ [неразборчиво], пĕр юпинче хурама,
хураман утмăл та ултă турат, утмăл улттăран пĕринче ăмăрт кайăк, ăмăрт кайăкăн утмăл
ултă чĕппи, утмăл та ултă чĕппи амăшĕн çуначĕ айĕнче ăшăнать, çутăлса-савăнса ларать
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(имена) савăнса ăмăрт кайăк чĕпписене епле çунат айĕнче ăшăтать, çавăн пек пĕр-пĕрин
умĕнче кĕмĕл пек, уйăхпа хĕвел пек ăшăнса савăнса сарăлса тăччĕр.
IV. Çитмĕл те çичĕ тĕнчере çитмĕл те çичĕ хура вăрманта вун ик юман, вун ик юман
тымарĕ пĕр çĕре хутшăнать; сĕм вăрманта вун ик хурăн тымарĕ пĕр çĕре хутшăнать, (х)
çавăн пек пĕр çĕре хутшăнтăр.
V. Çитмĕл те çичĕ тĕнчере çитмĕл те çичĕ çеçен хир, çитмĕл те çичĕ çеçен хир
варриче хăмла шăтса тухать, хăмла йывçие [= йывăç çине] епле явăнать, (х) çав хăмла пек
явăнччĕр.
VII. Çитмĕл те çичĕ тĕнчере çитмĕл те çичĕ хĕвел тухать, çуталса-сарăлса этеме епле
ăшăтать, (х) пĕр-пĕрин умĕнче ытлăнпа кĕмĕл пек, уйăхпа хĕвел пек çуталса, сарăлса,
савăнса тăччĕр.
VIII. Çитмĕл те çичĕ тĕнчере çитмĕл те çичĕ тинĕс, çитмĕл те çичĕ тинĕс варринче
ылтăн чăхă, ылтăн чăхăн çитмĕл те çичĕ чĕппи тавра ăшăнса çуталса, сарăлса çаврăнать,
(х) пĕр-пĕрин умĕнче ытлăнпа кĕмĕл пек, уйăхпа хĕвел пек çуталса, савăнса, сарăлса
тăччĕр.
VIIII. Çитмĕл те çичĕ тĕнчере çитмĕл те çичĕ тинĕс, çитмĕл те çичĕ тинĕс варринче
аçаллă-амаллă ытлăнпа кĕмĕл шапа епле пĕр-пĕринпе йĕкĕрлешет, (х) çав ылтăнпа кĕмĕл
шаасем пек пĕр-пĕринпе йĕкĕрлешчĕр.
X. Çитмĕл те çичĕ тĕнчере çитмĕл те çичĕ тинĕс, çитмĕл те çичĕ [тинĕс] варринче
вĕлле хурт ами, хурт ами вĕлле хуртсенчен епле уйрăлмасть, (х) çав вĕлле хурт ами пек
пĕр-пĕринчен ан уйрăлччĕр.
XI. Аçаллă-амаллă чĕкеç мĕнле çăвартан çăвара çиет, (х) çав чĕкеç пек çăвартан ĕçсеçисе тăччĕр пĕр-пĕринпе.
XII. Кăвакарчăнсем епле çăвартан çăвара çиеççĕ, (х) çав кăвакарчăнсем пек çăвартан
çăвара çиччĕр.
XIII. Сĕм вăрман, сĕм вăрманта уртăш йывăç çутăлать, сарăлать, теме епле илемлĕн
курăнать, (х) çав у[р]тăш йывăç пек пĕр-пĕринпе илемлĕн курăнччĕр. [53]
Отрицательное
I. Çитмĕл те çичĕ тĕнчере çитмĕл те çичĕ тĕн хăçан пĕр тĕп пулĕ, (х) çавăн чухне
пĕрле ларса çийĕр.
II. Çитмĕл те çичĕ тĕнчере çитмĕл те çичĕ çырма юп[п]и, хăçан пĕр çĕре пулĕç, пĕр
çырма пулса юхĕç, (х) çавăн чухне пĕр çĕре пулса ĕçсе-çийĕç.
III. Çитмĕл те çичĕ тĕнчере çитмĕл те çичĕ урнă упа, хăçан пĕр савăтран ларса çийĕç
çав упасем, (х) çавăн чухне пĕрле ларса çийĕç.
IV. Çитмĕл те çичĕ тĕнчере çитмĕл те çичĕ тĕслĕ кашкăр, хăçан пĕр савăтран ларса
çийĕç кашкăрсем, (х) çавăн чухне пĕрле ларса ĕçсе-çисе выл[ь]ăç-кулĕç.
V. Çитмĕл те çичĕ тĕнчере çитмĕл те çичĕ урнă йытă, пĕр савăтран ларса çийĕç
йытăсем, (х) çавăн чухне пĕрле ларса çийĕç, вылĕç-кулĕç. [54]
Записано в 1892 г. священником Василием Ефремовым. В 1904 г. доставлено
Н.В. Никольскому из д. Новые Чукалы Буинского уезда Симбирской губернии
В.Н. Никифоровым. Об этом см. на сс. 165-169
Чӳклеме
Кĕркунне, хирти тырă-пулăсене пуçтарсан, килти ĕçсене пĕр шая ярсан, чи малтан
асăнса çĕнĕ тырăпа Турра тав туса чӳклеме тăваççĕ. Вăл юпа ухăнче (октябрьте) пулать.
Вăл чӳклеме туса çĕнĕ тырра-пулла киветни пулать. Малашне чӳксем пуçланса каяççĕ.
Чӳксене çĕнĕ тырăпа тума юрамасть, çавăнпа чӳксем тума пуçлаччен чӳклеме туса [192]
çĕнĕ тырра киветеççĕ. Чӳклемене яланах каçхине, çĕрле пулсан тăваççĕ. Мĕн пур
хурăнташсене (аççивăлне) чĕнеççĕ. Пĕçереççĕ пысăк хурампа пăтă. Пур аççивăлĕсем те
пуçтарăнсан, пăтти пиçсен, лартаççĕ пăлтăра сĕтел, унта хуранпах илсе тухаççĕ пăттине,
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витрепе сăра, пысăк чашăкпа (çăккăр) хăпарту или пашалу, виçĕ курка, виç кашăк.
Ваттисем [193] тухаççĕ кĕл тума, виççĕн-и, пилĕкĕн-и, çиччĕн-и (иккĕн, тăваттăн тухма
юрамаст), ыттисем пӳрте юлаççĕ.
Тăраççĕ хĕвел тухăç еннелле, çĕлĕкĕсене хул хушшине хĕстереççĕ, тытăнаççĕ кĕл
тума:
‒ Тырра-пулла лайăх алла илме патăн – çырлах. Малашне вутран-кăвартан, усалтантĕселтен сыхла, çырлах. Пĕр пĕрчĕ акса çĕр пĕрчĕ пултăр, [194] тĕпĕ хăмăш пек, тăрри
чакан пек пултăр, çырлах. Выçса килекене тăрантарса яма пар, çырлах. Шăнса килекене
ăшăтса яма пар, çырлах. Урай тулли путек, сак тулли ача-пăча пар, çырлах. Ĕни хаççăн
пăрушĕ, сурăх хăççан путекĕ, кĕсри хăçăн тихи, çырлах… Пĕлнинчен пĕлменнине мала
хур, айван кĕллине хапăл ил, çырлах ( 3 р.).
Кĕл тунă чухне [195] виçĕ хут ӳксе пуç çапаççĕ. Пуç çапнă чухне çĕлĕксемпе
çамкисене тытса пуç çапаççĕ. Кĕл туса чарăнсан виçшер кашăк пăттине, виçшер çăвар
пашалуне, виçшер курка сăра ĕçеççĕ. Вара илсе тухнă япалисене йăтса пӳрте кĕреççĕ.
Пӳрте кĕрсен пăттине чашăксем çи не антарса çиеççĕ. Ĕçтереççĕ эрех, сăра. [196]
Пăттине çисе пĕтерсен, ĕçкелесен-ĕçкелесен:
‒ Ăсса тухăр хĕрарăмсем сăра, ташламана пуçласах пăрахас, ‒ тет çурт хуçи.
Илсе тухаççĕ çĕнĕрен пĕр витре сăра, тулараççĕ сăрине 4 курка та пĕр чаплашка,
тыттараççĕ куркисене ват çынсене, тăраççĕ ура çине, алăкне кушак кĕмелĕх уçаççĕ. [197]
Çурт хуçи çĕлĕкне хул хушшине хĕстерсе куркине йăтса алăк патне кайса кĕл туса килет.
Лешсем те куркисене тытса кĕл туса тăраççĕ.
Кĕл туса чарăнсан ĕçес умĕн:
Ут туртайми урпа,
Ар çĕклейми хăмла,
Ĕçекенни ‒ путене,
Ĕçейменни ‒ карăш,
Пĕр сывлаймасăр пĕтермелле, тет,
Сывлаканне – виççĕ, [198] ‒ теççĕ те, пĕр сывламасăр ĕçсе яраççĕ.
Унтан вара кашнине пысăк чашăкпа сăра парса пĕр сывламасăр тĕппĕ тутарса
çӳреççĕ. «Ташлами» хыçĕнчен «Хутлами» пĕрер курка ĕçтерсе тухаççĕ. Ун хыççăн
ĕçкелесен-тукаласан вара килĕсене саланаççĕ. Вăл чӳклемене кĕçнерни кунччен тума
юрать – эрне кун каç ваттисене асăнаççĕ, хываççĕ. [199]
Ваттисене-вилнисене асăнни-хывни (эрне кун каç)
Ирхине пĕçереççĕ икерчĕ (пĕлĕм). Хапха тăпсине кайса ваттисене асăнса пусаççĕ
автан. Тĕкĕсене, ăш-чиккине кăларса пăрахаççĕ урама.
Икерчине пĕçернĕ чухне алăк патне лартнă алтăр (чашкă) çине ăшă икерчĕ икĕ енне
çу сĕрсе, ячĕсене асăнса:
‒ Умăрта [200] пултăр, ‒ тесе тата-тата пăрахаççĕ.
Хывса чарăнсан чăхă пуснă çĕрах хапха тăпсине кăларса тăкаççĕ:
‒ Умăрта пултăр, ‒ тесе.
Каç пулсан илсе килеççĕ çурта, кашни çуртине уйăраççĕ икĕ пая.
Пĕçерсе лартаççĕ алăк патне лартнă сĕтел çине пăтă, вакласа лартаççĕ ир пĕçернă
автана, лар[201]таççĕ пĕр сăра чашкипе сăра, çутаççĕ ячĕсене асăнса:
‒ Умăнта пултăр, ‒ тесе.
Алăк панчи стена çине çу[р]тасене миçе çын вилнĕ, çавăн чухлĕ çурта çутаççĕ.
Çутнă чухне:
‒ Эпир сире вăхăтран-вăхăта асăнăпăр, эсир пире вăхăтсăр ан асăнăр, ан кĕтĕр, ‒
теççĕ.
Тата кил çурти тесе вуда юпи тăрне пĕр çурта çутса лартаççĕ. Унтан вара кашнийĕн
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ячĕсене асăнса:
‒ Умăн[202]та пултăр, ‒ тесе пăттине, ашне, икерчине, сăрине хываççĕ.
Унтан пурте асăнса çиеççĕ. Çисе тăрансан шăммисене, татăкĕсене пурне те пĕрте
хăвармасăр хăвакан алтăр çине асăнса пăрахаççĕ. Çуртисем çунса пĕтиччен асăнса сăрасем
ĕçкелесе тăраççĕ.
Камăн çурта маларах пĕтет, ăна:
‒ Васкаса килет, ‒ теççĕ. [203]
Çуртисене çунса пĕтмессерен икерчĕпе сăтăрса илсе:
‒ Асăнта пултăр, ‒ тесе алтăра пăрахаççĕ.
Унтан вара хапха тăпсине кăларса:
‒ Умăрсенче пултăр, ‒ тесе тăкаççĕ.
Ун çине чи юлашкинчен пусăран ăсса пĕр витре (ĕçме) шыв тăкаççĕ:
‒ Умăрсенче пултăр, ӳпкелесе ан кайăр, ‒ теççĕ те, пӳрте кĕрсе каяççĕ. [204]
Пумилкке –
шăмат кун. Ватă çын пулсан вăкăр, ватă ĕнесемех пуснă, çамрăк пулсан – сурăх, чăхă.
Пумил кон асăнас пĕр 10, 15 витре сăра тăваççĕ. Шăмат кун ирхине ялти ратнисене
пуçтарса ĕне пусаççĕ. Пусма мишере пустараççĕ. Пусса аш валли вакласа пĕçерме
хатĕрлесе хураççĕ. Каç пулсан мĕн пур хурăнташ-йышсем пурте, ют ял[205]сенчен те
пухăнаççĕ. Пурте пухăнса çитсен лашасем кӳлсе тачăрах тăванĕсем пуснă ĕненĕн пуçурисене, сăра-эрек, çимĕçсем хывма илсе каяççĕ.
Унта пырсан асăнса:
‒ Умăнта пултăр, ‒ тесе пуç-урисене, çимĕçсем, сăра, эрек тĕми çине тăкаççĕ.
Хĕресĕ çине çутаççĕ çурта, хураççĕ вут. Унтан вара купăс каласа, юрласа, ташласа
тĕми тавра виççĕ хут çаврăнаççĕ.
Çаврăннă чухне пурте кашни кĕтесрен (4 кĕт.) тĕми çинчен тăприне хускатса, алăпа
тĕртĕнсе:
‒ Выртнă тăпру çăмăл пултăр, ‒ тесе.
Унтан вара вутне купăс каласа ташласа сӳнтереççĕ. Унтан вара кăкшăмри шывпа
пурте аллисене çуса сурпанпа шăлаççĕ те, сурпанне хĕрес çине çакса хăвараççĕ. Мĕн пур
илсе пынă савăчĕсене пурне те масар çине çĕмĕрсе хăвараççĕ. Асăнса эрек-сăра ĕçеççĕ те,
киле каяççĕ. Алăк патне хăй выртнă тӳшек çине минтер хурса юпана [206] хăй тумтирне
тумлантарса вырттараççĕ. Унтан вара ĕçсе çиме тытăнаççĕ.
Çимессерен, ĕçмессерен:
‒ Тав сана, Иван, умăнта пултăр, ‒ тесе ĕçеççĕ.
Çĕр каçиччен купăс каласа, эрек ĕçсе, ташласа, юрласа, пĕр куç хупмасăр ирттерсе
яраççĕ. Çывăрма юрамасть, пĕрне те çывăрттармаççĕ, çывăрсан тытать, çиленет, теççĕ.
[207] Таччисем асăнса пĕрер четвĕртшер эрек илеççĕ. Пĕри те илмесĕр юлмаççĕ. Пит хытă
ӳсĕрлеççĕ (хăш чухне вăрçă та тухать). Çав каçхине асăнса пуснă ĕнине, асăнса тунă
сăрине, çимĕçне çисе-ĕçсе пĕтермелле, тепĕр куна хăварма юрамасть. Асăнса пайтах çурта
хатĕрлеççĕ. Çĕр каçиччен сĕтел варрине хăпарту [208] хурса ун çине çурта çутса
ирттереççĕ. Çурăм пуç киле пуçласан илнĕ çурти нумай пулсан пилĕкшерĕн, ултшарăн пĕр
çĕре явса çутса яраççĕ. Çур çĕр вăхăтĕнче çырмаран пĕр витре шыв илсе килеççĕ.
Ăна асăнса:
‒ Аçа курки, ‒ тесе пурне те ĕçтерсе тухаççĕ.
Ĕçекенĕ-пĕрĕ уншăн укçа параççĕ – кам мĕн чухлĕ парать. [209] Пухăннă укçапа
асăнса эрек илсе кӳрше кайса ĕçеççĕ. Кăвак çутă пулсан, хĕвел тухиччен, пурте урама мĕн
пур аш-пăшĕсене, асăнса тунă сăрисене, çимĕçĕсене пурне те пĕр хăвармасăр йăтса
тухаççĕ. Вăта çĕрне юпа лартаççĕ, ун тавра вут хураççĕ. Çав юпа тавра, вут тавра купăс
каласа, ташласа, юрласа, йĕрекенĕ [210] йĕрсе, эрексемпе, сăрасемпе, çимĕçсемпе 3 хут
çаврăнаççĕ вутне тапа-тапа. Унтан вара илсе тухнă эрек кĕленчисене, сăра савăтсене çапаçапа салатса хăвараççĕ. Юлнă ашĕсене, çимĕçĕсене, сăрисене пăраха-пăраха, тăка-тăка
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хăвараççĕ. Унтан вара пӳрте кĕмесĕр ăратнисем патне каяççĕ. Вăл кун кунĕпех ютран
килнĕ хăнисем ăратни[211]сем патне çӳресе ĕçсе ирттереççĕ. [212]
Карта пăтти
Пĕçереççĕ пăтă, пашалу, пашалу çине шăтарса, карптласа сăмси, кăвапине тăваççĕ.
Пиçсе çитсен чашăкпа пăтă, пашалу илсе карташ варрине тухса лартаççĕ. Хураççĕ вут.
Унтан çĕлĕкĕсене хул хушшине хĕстерсе хĕвел тухăçне пăхса:
‒ Выльăх-чĕрлĕхсем ирчеччĕр, пĕр пуçран çĕр пуç пулччăр, карта тулли [213] вăльăхчĕрлĕх пултăр, çуралнисем пурте пурте пурăнччăр, тĕрĕс-тĕкел тăччăр, ‒ тесе кĕл тăваççĕ.
Унтан вара пашалу çинчен сăмсипе кăвапине татса вута пăрахаççĕ. Унтан вутне
таптаса сӳнтереççĕ те, пӳрте кĕреççĕ.
Пӳртре:
‒ Вăльăх-чĕрлĕх пытăр, тĕрĕс-тĕкел тăтăр, ‒ тесе пăттине, пашалуне çиеççĕ. [214]
Килĕш пăтти
Карта пăтти хыççăн пĕр-ик кунтан килĕш пăтти тăваççĕ. Пĕçереççĕ пăтă, юсман
юсман темĕн чулĕ, пĕр 40 яхăн, пĕчĕкçĕ çу çинче çатмапа, пĕр сăмсапа кăвапа тунă пашалу.
Пĕçерсе пĕтерсен урай сыпăкне лартаççĕ стел, вăл сĕтел çине пăтă, юсман, йăвисене
чашăкпа лартаççĕ.
Кĕл старикки çĕлĕкне хул хушшине хĕстерсе алăк [215] еннелле тăрса (алăкне кăшт
уçаççĕ), ӳке-ӳке пуç çапса:
Аслă ырă, çырлах, Чемен, çырлах, Сатурка ырри, çырлах, [название Ырă
неразборчиво] ырри, çырлах, Кĕпе, çырлах, Çӳрен ут, çырлах, Хĕрлĕ çыр, çырлах. Килçурта вут-кăвартан, усал-тĕселтен хăтар, çемйесене, ача-пăчасене чиртен-чĕртен сыхла,
пĕтĕм килĕшне чипер, лайăх усра, ‒ тесе ӳке-ӳке пуç çапса кĕл тăваççĕ.
Кĕл туса чарăнсан пăттине, юсмансене, йăвисе[216]не ларса çисе яраççĕ. Унтан
пашалăвăн сăмси-кăвапине татса тула тухса аслăк çине вĕç [= виç] еннелле ыйтаççĕ [=
ывăтаççĕ].
Хĕрт-сурт пăтти
Хĕрт-сурт пăтти тăвас умĕн мунча кĕрсе тасалса шурă кĕпе-йĕм тăхăнаççĕ. Унтан
мунчаран тухсан (каçхине) пăтă, сăмса-кăвапаллă [217] пашалу пĕçереççĕ.
Унтан кăмака чĕрки çине лартса, çĕлĕкне хул хушшине хĕстерсе:
‒ Ачам-пăчампа сана, Хĕрт-сурт, пăтă лартатăп, çырлах. Çурта чипер, лайăх сыхла,
ачам-пăчама тĕрĕс-тĕкел тăма пар. Чиртен-хаяртан, ăншăртран сыхла, усал-тĕселтен
аякран сирсе тăр, çырлах, ‒ тесе кĕл туса [218] ӳке-ӳке пуç çапать.
Сăмси-кăвапине чавса илсе кăмака шăтăкне чикет. Çур пашалуне, пĕр пĕчĕкçĕ чашкă
пăттине мĕн чухлĕ çын, çавăн чухлĕ кашăк чиксе кăмака чĕрки çине лартать. Хĕрт-сурт
валли. Ыттисене çисе яраççĕ. Хĕрт-сурт валли хăварнисене тепĕр кун ирхине тăрсан çисе
яраççĕ. [219]
Шыв мимĕрĕ
Пĕçереççĕ мимĕр, икĕ пашалу сăмсаллă, кăваписемпе. Унтан пĕчĕкçĕ чашкă çине
мимĕрне антарса, икĕ куç туса çу валли, икĕ пашалуне илсе шыва чӳк тума каять.
Шыв хĕрне çитсен:
‒ Кил-йăшăмпа, 3 тĕслĕ вăльăх-чĕрлĕхĕмпе мимĕр паратăп, çырлах. [220] Хамăр
каçса çӳренĕ чухне те, вăльăх-чĕрлĕх каçса çӳренĕ чухне те ан хăрат, ан сехĕрлентер,
хăратса ан пăс, хăраса пăсăлнă пулсан, тӳрлет…, ‒ тесе кĕл туса, сăмси-кăвапине татса,
мимĕрне шыва ярать.
Унтан таврăнсан вара пурте ларса çиеççĕ. [221]
Хур чӳкĕ
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Чӳк уйăхĕнче пĕтĕм уйăхĕпех хур чӳкĕ тăваççĕ. Хăшĕ маларах, хăшĕ-хăшĕ каярах. Ак
епле тăваççĕ хур чӳкне: кӳртеççĕ пӳрте хура, çуначчисене шывпа çăваççĕ. Шывпа çусан
хур силленет.
Силленнĕ чухне:
‒ Çырлах, Чемен, çырлах.
Силленмесен тепĕр хут çăваççĕ. Унтан вара ăна ача-пăча çӳремен, вараламан çĕре пĕр
кĕ[222]тесе кайса пуснă. Вăл кĕтессе Мăн кĕлĕ тенĕ. Пуссан вара пӳрте кĕрсе татнă.
Тĕкне=мамăкне киле хăварма юраман, сутса янă.
Татнă чух аван-чипер татмасан, ӳчĕ татăлсан, вачĕ шăтсан:
‒ Айăпа юлтăмăр, ‒ тенĕ.
Айăпне каçарттарма кайран юсман панă. Унтан вара пĕçереççĕ хурне пĕтĕмпех, пăтă,
сăмсаллă-кăвапаллă паша[223]лу. Пиçсен урай сыппине лартаççĕ стел, вăл стел çине пĕр
чашкă хур, пĕр чашкă пăтă, пашалу лартаççĕ. Çурт хуçи çĕлĕкне хул хушшине хĕстерет.
Кашни çына уйăрса тыттарать хур ашне. Ăна «Алă валли» теççĕ. Унтан вара пурте алăк
енне пăхса (алăкне кăшт уçаççĕ) кĕл тăваççĕ.
Çурт хуçи:
‒ Чемен, çырлах. Мĕн айăп тунă, çырлах. Çилле ан хур. [224] Пире ан асплантар,
çилле хурса ан тăр. Мĕн айăпа хунине пурне те каçар, çырлах, ‒ тесе ӳке-ӳке пуç çапать.
Кĕл туса чарăнсан кĕрекене ларса вара пирвай пăттине, унтан ашне пĕтĕмпех, пĕр
хăвармасăр çисе янă. Хăйсем пĕтермелле пулмасан, пĕчĕкçĕ çемйере, ытти çынсене чĕнсе
çисе пĕтерттернĕ – мишере, вы[225]рăса чĕнмен. Çинĕ чухне чипер-лайăх, тирпейлĕн çинĕ.
Ача-пăча астумасăр е шăммине, е ашне ӳкерес-тăвас пулсан, е ача-пăча вăрçас-тăвас,
йăлăнтарас пулсан, ‒ айăпа кĕтĕмĕр, тенĕ. Айăпне каçарттарма юсман панă. Çисе пĕтерсен
шăммисене чипер, пĕр хăвармасăр пуçтарса типĕтме кăмакана [226] хунă. Типсе çитсен
пурне те кăмака умĕнче чипер çунтарса янă. Кĕлне пуçтарса çеçен хире выльăх-чĕрлĕх ,
ача-пăча таптаман çĕре кайса тăкнă. Кунне икĕ хур тумалла пулсан, тепĕр хурне çавăн
пекех каçхине пĕçерсе çинĕ. Çапла миçе хур тума асăннă, çавсене туса пĕтериччен ялан
кашни кун тунă. Чӳк [227] тăвас уммĕн, туса пĕтернĕ хыççăн мунча кĕрсе тасалса шурă
кĕпе-йĕм тăхăннă.
Пĕр-пĕр çынна чина хунă пулсан, вăл чинра тăнă вăхăтра, самана йывăр пулсан,
халăх хушши пăлхансан:
‒ Чемене çиллентертĕмĕр пулĕ, ‒ тесе каллах хур чӳкĕ тунă.
Хăш-хăш чухне ялĕпе е икшер ял пухăнса хур чӳкĕ тунă: [228] 10 хур, 15-шер хур
труках. Чемен хыççăн Аслă ырă чӳкĕ тунă. Ăна та çавăн пекех тунă. Анчах шăмминелайăх
пуçтарса тĕми çине кайса тăкнă. Тĕлĕ ялăн тĕрлĕ ырă пулнă. Тĕрлĕ ырра чӳк тунă. Тĕрлĕ
ялăн мар, хăш-хăш ăратнен хăйсен ырри пулнă. Вĕсене ратне ячĕ[229]пе каланă: Йелим
ырри, Алекскă ырă. [230]
Учук
Июнь уйăхĕнче чăвашсем Учук тунă. Ăна виçĕ ялпа пĕрле тунă. Ял стариккисем илнĕ
вăкăр Учук валли. Унтан Учук тăас [= тăвас] кун ирхине десятниксене пĕтĕм ялти
çынсене калаттарса систерсе çӳренĕ. Хушнă пашалу пĕçереме, Учука пашалу, кĕрпе, тăвар,
вут илсе пыма хушнă. Унтан вара вăл кун ваттисем мунча кĕрсе хатĕрленсе тăнă. Каç
пуласпа ял стариккисем [231] пухăнса Учук тăвакан çĕре кайса вăкăра пуснă. Пусас умĕн
мăйракисене, хăлхисене шывпа çунă, хăй çине шыв сапнă.
Вăкăр шыв сапнă хăççăн силленнĕ чух пурте:
‒ Çырлах, çырлах, ‒ тесе ӳке-ӳке пуç çапнă.
Силленмесен тепĕр хут çунă.
Силленсе кайран вара:
‒ Хура халăхшăн Учук тăватпăр, çырлах, ‒ тесе вăкăра пуснă.
Вара вăкăр ашне пысăк хурансемпе пĕçернĕ. Пĕçерме пыраканĕ пĕри [каждый из
приходящих, а не один из приходящих] кĕрпе, тăвар, вутă [232] илсе пынă. Ашсем,
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пăттисем пиçсе çитсен сарса хунă пуснă вăкăрăн тирне, ун варне хуранпах лартнă ашне,
пăттине, мĕн пур çимĕçне. Варне тăртнă пĕр пĕлекен юмăç карчăкне, ватă çынсем пурте ун
йĕри-тавра тăнă, мĕн пур Учука пынă çынсем пурте ура çине тăнă. Тытăннă кĕл тума.
Пирвай каласа пынă юмăç карчăкĕ, ун хыççăн ваттисем.
Ак епле кĕл тунă: [233]
‒ Вăкăрпа тăватпăр сана Учук, çырлах. Тырăшăн-пулăшăн, хура халăхшăн. Усалтĕселтен, инкекрен-синкертен, çил-тăвăлтан, пăртан, усал-тĕселтен, вут-кăвартан,
пуринчен те хăтар, çырлах, Учук. Кĕпене калатпăр, Кĕпе Турра çитертĕр, çырлах.
Кĕл туса пĕтерсен унтан вара пурне те урам пек ик еннелле лартса тухнă. Кашни
умĕнче или икĕ çын умĕнче чашкă-[234]кашăксем лартнă. Унтан вара пирвай пашалуне
валеçсе тухаççĕ. Ун хыççăн шӳрпине ярса тухаççĕ. Вара тытăнаççĕ çиме. Шӳрпе хыççăн
ашне валеççе çӳреççĕ. Аш хыççăн пăттине валеçеççĕ. Пурте çисе тăранаççĕ. Унтан вара
пурте кăш-кăш пăттине, ашне илсе киле каяççĕ. Ваттисем кăна юлаççĕ. Унтан вара мĕн пур
шăмине пуçтарса кĕл туса çунтарса яраççĕ.
Çинĕ чухне:
‒ Ача-пăча айăп тунă пулсан, [235] хамăр айăпа кĕнĕ пулсан, пурне те çырлах, айăпа
ан хур. Эпир Кĕпене [так] калатпăр, Кепĕн [так] Турра çитертĕр, çырлах, ‒ теççĕ.
Вара пурте киле таврăнаççĕ. Учук хыççăн асаăнса виçĕ кунта виçĕ така асăнса пусса
çиеççĕ. Вăл Учукра ваттисем анчах пулаççĕ.
1-ш такине тырăшăн-пулăшăн асăнса тăватпăр, теççĕ.
2-шне – хура халăхăн [236] сывлăхĕшĕн асăнса.
3-шне – вутран-кăвартан, чир-чăртан, усал-тĕселтен, çил-тăвăлтан, инкек-синкекрен,
пур усал-тĕселтен хăтартăр тесе асăнса така тăваççĕ.
Ун хыççăн мĕн пур киреметсен-ырăсене асăнса чӳк тăваççĕ. Чӳк тăвас умĕн мĕн пур
киремет çăлĕсене, пуссисене тасатса çӳреççĕ. Тăваççĕ сăра асăнса. Илеççĕ пыл, çу, çăнăх,
кĕрпе. [237] Çирма хĕринче çупа, пылпа пĕçереççĕ юсман (çӳхе икерчĕ). Пĕçереççĕ мимĕр,
пашалу сăмса-кăвапаллă. Мимĕрне миçе ырă, çавăн чухлĕ чашкă çине антарса, шăтăк туса
çу хываççĕ. Кашни чашки çине пашалуне хураççĕ те, кашни ырăсене ярса чӳклеттереççĕ.
Унтан вара сăрине илсе тав туса, пуç çапса:
‒ Мĕн пур ырăсем пурте кăмăллă пулăр, пире айăпа ан хурăр, айăпа юлнă пулсан та
ка[238]çарăр. Пурте çырлахăр. Çырлах, Кĕпе, Кĕпе Турра çитертĕр, ‒ тесе сăрана ĕçсе
яраççĕ.
Ун хыççăн тăтăнаççĕ эрек ĕçме. Унтан вара каçарни хыççăн ĕçсе ӳсĕрĕлсе çапăççа
пĕтеççĕ. Ак епле вăсем чӳк тăваççĕ.
Çĕр виттĕр тухни
Çĕр виттĕр тухнă кун ирех пĕтĕм яла ун çинчен калаттарса [239] çӳренĕ.
‒ Мунча кĕрсе хатĕрленсе тăрăр. Вут ан чĕртĕр. Пурте хатĕр тăрăр.
Вара пĕр 10 çын çĕр виттĕр авăтма янă. Çĕр виттĕр авăтса пĕтерсен, десятниксене
пурне те каласа çӳреме, пыма хушаççĕ. Кĕтӳсене çĕр виттĕр патне пыма хушаççĕ. Унтан
вара пурте пухăнсан пĕр ăста юмăç шетникри шыва кĕл туса тасатать. Унтан вара пурте
çĕр [240] виттĕр тухма тытăнаççĕ. Малтан ар çинсем, унтан хĕрарăмсем, ун хыççăн
выльăх-чĕрлĕхсене кăлараççĕ. Кашни тухнине пĕр [т.е. каждого] ик аяккинчен милĕкпе
шыв сапса тăраççĕ. Пурте тухса пĕтсен çĕр виттĕрне тустарса хăвараççĕ. Киле таврăнсан
ваттисем кĕлĕ йĕркипе асăнса эрек ĕçеççĕ. [241]
Том 148: Никольский Н.В. Этнография. Литература. 1899, 1904 гг. – 166 с.
Том 149: Никольский Н.В. Этнография. Фольклор. 1903-1904 гг. –306 с.
Записано в 1904 г. в д. Шинерпоси Чебоксарского уезда Казанской губернии
Н.В. Никольским
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Тимĕр чĕлхи
Е пуртăпа, е çĕçĕпе, е çавапа, кирек мĕнле тимĕр таврашĕпе те пулин ал-урана суран
тусан, касса-çĕмĕрсен – суран тĕлне мĕнпе суран пулнă, çав япалапа тытса калать:
«Турă çырлах, Турă пулăш (3 хут).
Çитмĕл те çичĕ тинĕс варринче утă пур (остров). Çав утăра пăхăр юпа ларать, хăçан
та хăçан çак (çĕçĕ, е пуртă, е çава ятне кала: суран тăвакан япала ятне кала) çав юпана
касса юн кăларĕ, çавăн чухне тин çак (алран е ураран) юн тухтăр. [11]
Çитмĕл те çичĕ тинĕс варринче тимĕр юпа ларать, хăçан та хăçан çак (çĕçĕ е çава, е
пуртă ятне кала) çав юпана касса юн кăрларĕ, çан чухне тин çак (алран е куçран, е ураран)
юн тухтăр.
Çитмĕл те çичĕ тинĕс варринче кĕмĕл юпа ларать, хăçан та хăçан çак (мĕнпе суран
пулнă, çав япала ятне кала) çав юпана касса юн кăларать, çан чухне тин çак (алран,
суранланннă тĕл ятне кала) юн тухтăр.
77 тинĕс варринче ылттăн юпа…
77 тинĕс хĕрринче старик пур, чавса тăрăшшĕ страрикки, чике тăрăшшĕ [12] сухалли,
çав вĕрет, çав сурать: Турăран ырăлăх пултăр, çавăнтан сывлăх пултăр.
Унтан вара виçĕ хут сурать.
В Чебок. уез. дер. Шинер-Пось, а также и в других чувашских деревнях такой же
заговор против раны, полученной от пореза железным орудием. [13]
Мульчари кĕлĕ
Çапăнма хупарса ларать те калать:
‒ Турă, çырлах, Турă, пулăш. Хĕрĕх вырăс кĕрет, хĕрĕх майра кĕрет, тет. Пыл пек, çу
пек пултăр, тет. Пыйтине пыйти çытăр, тет, шăркине шăрка çытăр, тет, хăнклине хăнкла
çытăр, тет, тараккане тараккан çытăр, тет, пăрçине пăрçа çытăр, тет. Каç выртсан канлĕх
пултăр, тет, [13] ир тăрсан пăрçа пек сиксе тăма патăр, тет. Вот, ‒ тет, ‒ çапла ятлă çын
çапăнать, ‒ тет, ‒ ăх, ăх, ăх, ‒ тет. [14]
Том 150: Никольский Н.В. Этнография. 1895-1919 гг. – 590 с.
Записано в 1904 г. в с. Малые Яуши Ядринского уезда Казанской губернии крестьянином
Трофимом Васильевым
Пăтă чӳклени
Пирĕн чăваш хушшинчи йăласем вăт çапла. Пур ĕçсене уйран кĕртсе çапса аштарса
пĕтерсен. [144] Тăваççĕ сăра, унтан пур хăнине чĕнеççĕ те, тапратаççĕ ĕççе-савăнма.
Первай пĕçереççĕ пăтă, унтан пур тăванĕсем, кӳршисем пырсан, пăттине антарса сĕтел
çине лартаççĕ.
Вара пурте ура çине тăрса кĕлĕ тăваççĕ, вăсем ак çапла кĕлĕ тăваççĕ:
‒ Эй, Турă, сана тав тăватпăр, эсĕ пире çимĕç паратăн, акă тата çак ĕçсене лайăх
пухма вăхăт аван тăнăшăн пуриншĕн те, эй, [145] Турă, çырлах.
Унтан тата кĕлĕ тăваççĕ:
‒ Ĕçме-çыма перекет пар, çыса ан пĕт[т]ĕр, ‒ теççĕ.
Вара лараççĕ те пĕрер курка ĕçеççĕ, унтан кампа ака тунă, çав çынне пăтă чашăккине
йăттарса тата кĕлĕ тăваççĕ:
‒ Эй, Турă, ан пăрах пире, татах çăва тухсан тырă акăпăр, хура çăмăрăнтан савăнтар,
пĕр пĕрчĕ акса çĕр пĕрчĕ пултăр, вăйлă çил-тăвăлтан сыхла, пăрлă çăмăртан [146] хăтар,
каллех пире ĕçме-çыма пар, ‒ теççĕ.
Вара унтан пăттине лартаççĕ те сĕтел çине, тепрер курка тултарса ĕçеççĕ.
Унтан çав акапĕр çыннисене чĕнетĕ:
‒ Хуçа сире пурсăра та чĕнет пăтă çыма.
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Лешшем калаççĕ:
‒ Илтрĕмĕр, кĕтни те çав анчах, ‒ теççĕ.
Вара çав акапĕр çăкăр тытат[ь] те, касса сăмсине пăтăпа пĕрле çу пуçса кил хуçине
парать. Тата сăмса айĕнчен каснине унăн арăмне пар[147]ать. Унтан çичĕ чĕл касат[ь т]е,
вара тапратаççĕ çыма.
Пурте çыса пĕтсен чуп тăваççĕ, çапла калаççĕ:
‒ Çак хуçана тата выйлăрах пурăнма Туррă пулăштăр, ‒ теççĕ.
Турă амăшин курки
Унтан çав ĕçсене пĕтерсен тăваççĕ Турă амăш курки.
Пурте тăраççĕ ура çине, тапратаççĕ кĕлĕ тума ак çапла:
‒ Эй, Турă амăшĕ, сан ятупа çак куркана асăнса ĕçеппĕр. [148] Эсĕ пирĕншĕн хăвăн
ывăлна тархасла. Эпир, çылăхлăскерсем, кĕлĕ тунине хапăл ил, урăх нимĕн те кĕлĕ тума
пĕлместпĕр, ан çилен, ‒ теççĕ.
Унтан сĕтел хушшинчисем ура çине тăраççĕ те, юрла пуçлаççĕ, вăсене тата ыттисем
пуç çапаççĕ, вара ак çапла юрлаççĕ:
Аки-сухи çăмăл пултăр,
Шăрчĕ-тренĕ çивĕч пултăр,
Виçĕ лаши сухара пыччĕр,
Икĕ тихи выляса пыччĕр,
Пĕр пĕрчĕ акса çĕр пĕрчĕ тухтăр. [149]
Унтан куркисене пуç çапакансене тав тăваççĕ, вара вăсем те çаплах юрлаççĕ, унтан
вăсем ĕсень [ĕçсен?] тата чăми курка тăваççĕ. Çав куркана кам ĕçеймасть, уна татах виçĕ
хут ĕçтереççĕ.
Çав куркан татах акă çапла калаççĕ:
‒ Ар йăтайми хăмла, алапа шыв кӳмелле, винаватран пĕр çулхи хулă, хĕрĕх те пилĕк
хăлач çӳллĕшĕ тупмалла. Тата пĕр чăх анкартине тухнă та, сакăр çăмарта тунă, тет. Çав чăх
[150] çăмартисене ларса кăларнă, тет, саккăрăш та алтан пулнă, тет, çав алтансам пурте
сиксе алтаç, тет, винаватран тупас пулать. Тата кам ĕçеймеçт – карăш, кам ĕçет – путене,
тет.
Сĕрен
Пирĕн чăваш хушшинче ĕлĕкхи йăлапа сĕрен тăваччĕç. Халь çав сĕрене тума пăрахни
пĕр ултă çул анчах. Вăл сĕрене ак çапла тăваччĕç: [151] как мункун пулсан тунти кун каç
тапратаççĕ тума, каяççĕ пĕр виçĕ ач [т.е. ача] та вăрмана, унта вăсем касаççĕ хулă, хĕрĕх пĕр
пилеш хулисем, унтан тавăрăнсан пухăнаççĕ пĕр пӳрте. Вара тапратаççĕ сĕрен тума.
Первей пӳрте кĕрсенех:
‒ Чир-чĕр кайтăр, чир-чĕр кайтăр, ‒ тесе пӳртре мĕн пурине те çапаççĕ. Унтан
ыйтаççĕ: ‒ Эсĕ пирĕнпе пĕрле çӳретни? – теççĕ.
Вара кил хуçи калатĕ:
‒ Çӳретĕп, ‒ тет.
Унтан тата [152] калаççĕ:
‒ Эсĕ пире çакăн чул çичĕ çĕр халăха ĕççе-çыма ирĕк паратни?
Кил хуçи калатĕ:
‒ Парап, мантан ирĕк, выльăр-кулăр, ‒ тет.
Вара çав сĕрен халăхи тапратаççĕ юрлама:
Айтăр каяр сĕрене,
Эпĕр каймасан, кам каяс.
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Унтан тата:
‒ Ура-ура! – Тата: ‒ Ура! – кăçкăраççĕ.
Вара хуçа чĕнетĕ:
‒ Эй, çичĕ çĕр халăх, апата килĕр, ‒ тет.
Унтан сĕрен халăхĕ пыраççĕ те кашни пĕрер татăкшар илеççĕ, вăсем пурте çысан
[153] хуçана пуç çапаççĕ.
Пуç çапса тăрансан тата:
‒ Ура-ура, чалтан ура! – теççĕ.
Вара вăсем юрлаççĕ:
Атьăр каяр сĕрене,
Эпир каймасан, кам каяс, ‒ тесе юрлаççĕ.
Вара çав сĕрен халăхне икĕ çăмарта, пĕр кукăл[ь] параççĕ. Çав сĕренсем çĕрĕпе
кашни пӳрте çӳреççĕ, хăшĕ пӳрте кĕмесен, вăсем теприн патне параççĕ [пыраççĕ?]. Вара
çӳресе пĕтерсен тепĕр куне пăрахма каяççĕ, унта вăсем çăмартысене [так] валеççе параççĕ.
Çăмартысене [154] çысан пурте тапратаççĕ тунтирисене [так], çĕлĕкисене çӳлелле переççĕ.
‒ Чир-чĕр кайтăр, чир-чĕр кайтăр, ‒ теççĕ.
Унтан тăхăнаççĕ те, хулысене [так] утса яраççĕ, юлашки апачĕсене пăрахса пĕтереççĕ.
Унтан калаççĕ:
‒ Пур чир çакăнта юлтăр, ‒ теççĕ те.
Вара пĕрер ташлаççĕ. Çав сĕрене пирĕн пĕр йăвăç кутне тухса пăрахаççĕ.
Çав йăвăçа халь те хăшĕ укçасем пăрахаççĕ:
‒ Унта сĕрен пур, çав пире сымарлатать пулĕ, ‒ теççĕ. [155]
Записано в 1901 г. в д. Юрмекейкино Ядринского уезда Казанской губернии
Н.В. Никольским
Чувашка дер. Юрмекейкиной, жена Ильи, сказала так:
‒ Найир, Ваттисем, çийĕр.
При этом вылила молоко, которое надоила от больной коровы. Корова, по заверению
крестьянки, страдает именно потому, что Ваттисем давно не вкушали ине сĕтне. Выçăхса
итеççĕ [= ыйтаççĕ].
‒ Ати, эсĕ падын инине, эбĕ сана хачченĕ хуман, халĕ тĕтĕн санăн çĕяссы кильче
поль, халĕ инте ужă сана суса тăкса паратăп. [206]
В 1880 г. помер Афанасий Никитин, кр. дер. Юрмекейкиной, Шум. вол., Каз. губ.
Собрались родственники. Мужчины омыли. Если бы, допустим, в числе род-в не
оказалось мужчин, то выступают за них женщины. Омыли, положили кк следует. Повезли
в Шуматово. При выходе из двора покойника один из родственников должен сесть на
середину гроба. Должен был сесть Михаил Макаров.
Пред этим он перекрестился и сказал:
‒ Ну, Охванясь Микичĕ, ан çилен, кăмăлсăр ан пол, [208] сан сия ларадăп.
Екатерина, мать Симеона Емельянова (звали ее все за ласковость по любви
«килеми») в 1883 г., когда подоспела пора солдатом ее сына, с горем говорила:
‒ Эй, Турă, Тур. Симон салдака кайсан хам çия лараканĕ те полас çок. Выççи вилеç
полать. Ман онсăр поççĕр самана пĕтет вара манăн.
Тьма. Идем после всенощной со своими однодерев.
Вот один из них и говорит:
‒ Эпир вырăсла тунă кĕлне чохлымастпăр. Пире чăвашла тусан питĕ селим
полмалаччĕ. Псалтирь [209] пичетрен тохсан волапор-та-ха. Она (чăваш псалтирне)
воласан вырăс кĕлĕ те ăнланмалла полать (Димитрий Никитин).
После этих слов многие тут же изъявили желание подписаться на псалтырь. [210]
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Записано в 1902 г. в д. Рыковкино Ядринского уезда Казанской губернии
Н.В. Никольским
Ĕгĕр çöллă çын вилсессĕн орам хошшипе изе кайма йорамасть, пӳртрĕн илсе тохне
чох чӳрече витĕр, килĕ ошшинчен исе тохнă карта уççа, ангартыпе илсе каймала.
1902 г. января 12 числа умершего сторожа Терентия Алексеева д. Руковкиной
вынесли чрез гумно кругом до липы кругом везли. [217]
…спрашивает:
Ста карĕр эсир?
Лешсем:
‒ Котăн ĕçе çлеме карăмăр. [218]
[Хĕрт-сурт]
Записано в [1904] г.
Килте Хĕрт-сорт порăнать. Вăл хуçисене ĕçлеме полăжать. Хĕрт-сорт полăжман
çинăн ĕçĕ ĕнмест. Вăл кирек мĕн тума та полăжать, нимĕнрен ытла хĕрарăмсене хĕле
кăнчала арлама нумай полăжать. Хĕрт-сорт полăшнă хĕрарăм хĕл каçичен тем чолĕ
кăнчала арлаçа толдарма полдарать. Хĕрт-сорт полăшман хĕрарăм ним чолĕ те арлымасть.
Картара вылĕхсене пăхакан пор. Вăл алла пăхнă вылĕхсене анчах пăхать. Вылĕхĕн
алла пăхасси вăлсен тĕлĕнчен килет, анчах епле тĕслĕ вылĕх алла пăхнине тӳрех пĕлмелле
мар, осраза пăхсан тин пĕлме полать. Халĕ тада тӳрех те пĕлме пуçларĕç: ут полсассăн
çилхи çихланза ларнинчен пĕлеççĕ, çилхи яваланман ут алла пăхман вылĕх вара вăл. Çав
картари вылĕхсене пăхакан алла пăхнă вылĕхсене йăда [= йăтса] кайза парза порăнатчĕ,
алла пăхман вылĕхсам пĕтĕмпех начарланза каяççĕ, леш алла пăхан вылĕхсем вара майзăр
мăнтăрланза каяççĕ. Çапла тĕс килĕшмес. [305]
Чвашсем Хĕрт-сорт пор тесе ĕненеççĕ. Вăл пӳртре кăмака çинче порăнать, теççĕ. Вăл
хĕртен полнă, теççĕ. Çинсене вăл ĕçлеме полăжать. Вăл полăжмасан ĕç ĕнмест, вăл
полăжакан çинăн ĕçĕ хыда ĕнет [= хытă ăнать], теççĕ. [306]
Записано в 1904 г. учителем Подлеснинской Братства Св. Гурия школы Цивильского
уезда Казанской губернии Петром Макаровым
Об Иване Грозном
Иоанн Грозный взял город Казань у татар, прежде взял Свияжск и строил там из
палатки церковь в одну ночь. Татарский царь приехал на лодке ночью, увидел церковь и
слышал звон и удивился силе русского народа. Русские прорыли под крепость и поставили
под башнею пороховую бочку несколько раз, бочка взорвалась и поднялась башня к туче.
Татарск й царь, бывший волшебник, с силою нечистого духа сделался лебедем и спел
умилительную песнь, улетел неизвестно куда. А царь Иоанн Грозный тем временем стоял
в церкви на колени, так взяли Казань.
[О Пугачѐве]
Пăкачав вăл пит вăйлă çын пулнă. Вăл патша пек пулса çӳренĕ, яла пырсан
куштансене çака-çака вĕлернĕ, улпутсене çака-çака вĕлерсе, çав улпутсен çурчĕсенче
пурăннă; улпутсен укçисене пĕтерсен, тепĕр улпут патне каяччĕ, тет. Унăн салтаккисем те
нумай пулнă, тет. Вара ăна патша илтнĕ те, тытса кайнă, тет. Вара Москвана илсе кайса
вĕлернĕ, тет. [331]
[Ответы на программу Н.В. Никольского]
Наставление родителей детям:
‒ Ачам, вылясса выля та, çын пуçĕ ан кас, улаха кай та, сута каймалла ан пултăр,
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эпир те ĕлĕк улахрах ӳснĕ. Сирĕн пуç амансан çĕлĕк ăшĕнче пултăр, ура амансан чăлха
ăшĕнче, чулпа ытакана ывăпа ывăт! [353]
Добрачную жизнь чувашские парни и девочки зимою по ночам живут в улахах – в
банях или нежилых избах, где полны сквернословие и смешные слова, тем более,
скверные дела… У чуваш по языческому обычаю венчания нет.
Развод по языческому обряду: разрезать (сурпан) полотенце и идти домой или выйти
за другого человека замуж, а мужик женится на другой жене…
Многие верят в сны, например: видеть красную собаку – пожар, коровы – болезни,
одеваться в хорошие одежды – быть печальным или больным, есть черемуху – тоже
несчастье…
В дому больше всех распоряжается тот, кто толковее. Один старик жаловался на
сходе на своего сына в том, [что] он не [354] почитал отца. На сходе этого непокорного
сына били порядком…
В деревне обруселых и магометанствующих чуваш нет. [355] Чуваши своего
происхождения не стыдятся. Женщины русскими языками не владеют; в семье по-русски
не разговаривают. Только говорят по-чувашски. Незнакомого человека чуваши ночевать не
пустят. Чуваш приходящего встречает хорошо и приятно…
Увеселения зимою: улах, где по ночам девки проводят в банях в разных
непристойных песнях, шутках. [356] А парни научают девок разным непристойным
шуткам, которых нестерпимо стыдно произносить.
Попойка ĕçкĕ. Эта бывает особенно зимою по Рождества Христова (во время святок).
Богач уничтожает около 50 ведер пива, (1) одно ведро или 2 ведра вина, бедный кончает 20
ведер пива, четверть ведра вина. [357]
Чуваш идет на сходку охотно тогда, когда будут выбирать старшин, помещиков
старшины, ямщиков или сдают землю на аренду, в таких [358] случаях непременно будут
пива или вина несколько ведер в потаенных избушках или в дальнем расстоянии от
правления. Таким образом, из схода возвращаются пьяные. На сходе не бывают в
праздничных одеждах. На сходе женщин почти не существуют. [359]
Для них падение звезды означает смерть человека. Радуга как насос всасывает воду
для дождя; млечный путь есть дорога, по которой души умерших восходят на небо… Во
время бездождия делали çăмăр чӳк (жертва для дождя – кашу варили) и поймали ласточку,
обмазали маслом и отпусти, что она улетела к Богу рассказала об усердии народа. О
столбе пыли говорят, что в столбе пыли есть диавол, который некогда явился одному
человеку при вихре: держащему нож в руке… Думают, есть духи разных веществ: полей,
болот, колодцев – Вутăш, овинов, бань, которые злые, но особенных преданий нет.
Названия в прежние времена почитаемых богов: Хĕвел ашшĕ, Хвел амăшĕ; Çĕр ашшĕ, Çĕр
амăшĕ; Тур-суллу, Çĕр йышĕ, Çил ашшĕ, Çил амăшĕ; Кусар пусси киремечĕ, это на нашей
земле на севере 1 верста. Çăкăр вар – это далеко от нашей деревни. Со стороны чувашина
приносились жертвы: коровы, жеребята, овцы, козы, гуси, утки и каши. Есть еще обычаи:
Вил турăш тасатасси, который приготовляется и исполняется по ночам, в это время
поминают всех умерших в старину и просят больше не приходит за добычами. Для
угощения старинных умерших вместо пива кладут: солод, хмель, воду и муку, зажигают
свечи, разрезывая на мелкие куски так, что для каждого умершего была свечка. [362]
Также с обманом делают блиночки и кашу и кладут эти вещества на полено в
выдолбленных дырочках и выбрасывают в поле за деревню. Этот обычай сохраняется и
доныне. Но делается тайно.
Душа до рождения человека живет у Бога. По чувашскому представлению, душа
человеческая имеет вид человека. [363]
Когда-то по повелению Государя начали принимать Христианство: людей согнали с
берега в реку и крестили, а некоторые убежали в лес и остались некрещеными.
Татары заезжают к язычникам и уверяют их, что будто христианство – вера
ничтожно, неистинно, а магометанство – главная вера, без магометанства спасаться ни за
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что нельзя. [365]
Общество трезвости завел священник села Можарок Григорий о. Салмин. [370]
Кладбище языческое: язычники к кладбищам относятся очень отрицательно: верят,
что на кладбище есть Шуйттан «диавол», поэтому ночью проходят в крайне опасающим
образом, если приходящий увидел собаку, то совершенно замирает от страха. [371]
Записано в 1904 г. учителем Салейкинской церковной школы Бугульминского уезда
Самарской губернии Ермием Филипповым (уроженец д. Нижние Татмыши Ядринского
уезда Казанской губернии)
[Туй юррисем]
Шурта шапа кăшкăрать,
Çĕр çурăлассăн туйăнать;
Хĕртен арăм пулнă чух
Çан çурăлассăн туйăнать. [440]
[Хĕр туй юрри]
Çӳл ту çинчи Киремет
Начарланчĕ, шеремет,
Шур такапа чӳк тусан,
Самайланчĕ, шеремет.
Ах йăснаçăм çавă пур,
Начарланнă, шеремет,
Пирĕн акка чуп тусан,
Самайланĕ, шеремет. [444]
Хура вăрманти шур куян
Каска урлă каçаймасть,
Ах йăснаçăм çавă пур,
Алăк урлă каçаймаçт,
Çӳçĕнчен тытса, кутĕнчен тапса
Хамăр каçарса ятăмăр. [445]
Записано в 1904 г. в д. Паймурзино Ядринского уезда Казанской губернии сельским
старостой крестьянином Владимиром Анисимовым
Халăх сăри
Пирĕн чăвашсем çумăр пулмасан е халăх çине йывăрлăх, чир килсен, пĕр-пĕр выльăх
çине чир килсен е вут-кăвар тухсан, ак çапла шухăшлаççĕ, пĕр-пĕринпе çапла калаçаççĕ:
‒ Ĕлĕк халăх сăри тăваттăмăр, халĕ çана та тăвимарăмăр, атьăр, ачасем, çавна тума
тимлĕпĕр, тăвас пулать, ‒ теççĕ.
Унтан тата пĕри-пĕри:
‒ Мĕскер халăх сăри тумалла? Халĕ пур çĕрте те пăрахаççĕ, ‒ тесен: ‒ Авă, халĕ
çанашкал ĕнтĕ, пĕри пĕр тĕслĕ, тепĕри тепĕр тĕслĕ шухăшлаççĕ. Çампа та Турă çумăр та,
тырă-пулă та пами полчĕ. Ĕлĕк, аттесем вăхăтĕнче, халăх сăри те тунă, типĕ те тиркемен, ‒
теççĕ, ‒ çапах та аван пурăннă, ‒ теççĕ.
Ăна ак çапла пуçтарăнса тăваççĕ. Пĕр виç-тăваттăн ватăрах çинсем пуçтарăнаççĕ те,
салат, çăнăх пуçтарса çӳреççĕ, тата пурте вутăсем илсе пураççĕ, вуттисене леççе парсан
сăра тума тытăнаççĕ. Унта вара икĕ-виçĕ чан та лартаççĕ. Пĕрне пĕчĕкрех чан лартаççĕ, ăна
киреметсене валли, теççĕ, пусăккисене Турă валли, теççĕ. Вара сăрине туса пĕтерсен,
ăслине юхтарса пĕтерсен пурте пуçтарнаççĕ салат пăттине валеççе илме. Унта хăшĕ
малтарахран пураканĕ пĕрер витре илеççĕ, хăшĕ часăрах çитейменнисем çуршар витре
анчах илеççĕ. Çапла унта пăшăрханаканĕ те пулать, хăшĕ ятлаçма та пăхаççĕ. Унтан ăçта
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пĕр татăк халăх çĕрĕ пур, ăна сутса хăмла илеççĕ, тата унтан эрех ĕçме те хăвараççĕ. Тата
унта арăмсем чашăксемпе çăнăхсам илсе пыраççĕ те кăвас хурса лартаççĕ. Тепĕр кунне
çăкăр [464] пĕçерме, унтан вара тепĕр куне сăри йӳçет те, унта арăмсем кĕрпесем, çусем
илсе пыраççĕ. Унта çăкăр пĕçереççĕ тата юсмансем пĕçереççĕ, тата икĕ хуран пăтă
пĕçереççĕ. Пĕрне Турă валли, тепĕрне киреметсене валли. Унта пĕр хуранчен пăттине
чашкă çине антараççĕ те, унта пуçламан çăкăр хураççĕ, пĕр витре сăра лартаççĕ те, чӳклеме
тăраççĕ. Унта темиçе тĕслĕ турра та асăнаççĕ.
Хăйсем пĕлнĕ таран ак çапла нумай сумахсем каласа чӳклеççĕ:
‒ Çирлах, Мăн торă, Мăн торă амăшĕ, Пӳлĕççи, Пӳлĕççи амăшĕ, Çĕр-шу тытакан
торă, Çĕр-шу тытан торă амăшĕ, çĕрĕн-конĕн çĕр кăкăри çинче çӳретпĕр. Çут çанталăк
тытан торă, Çут çанталăк тытан торă амăшĕ, лăпкă, ырă çанталăк, ырă çумăр пар, тыррапулла лайăх çитĕнтер. Хĕвел, çирлах, Хвел амĕш, çирлах, хвелпе çунтарса ан яр. Çил,
çирлах, Çил амĕш, çирлах, çилпе хăртса-типĕтсе ан яр.
Тата нумай калаççĕ, пурне те каласа пама пултарай[465]мастăп. Унтан вара сăрине
ĕçеççĕ те пăттине çиеççĕ. Вара тата ватăрах çинсемпе ватрах карчăксем пĕчĕк чан сăрине
ăсаççĕ те пăттине лартаççĕ. Тепĕр пусăк тиркĕпе юсманне лартаççĕ. Хул хушшине калпак
хĕстереççĕ те хăйсем мĕн пĕлнĕ таран пур киреметсене асăнаççĕ. Унтан вара пăттине ларса
çиаççĕ. Унта вара ялти çынсам мĕн пурĕ ачи-пычипех кунĕпех унта сăра ĕçеççĕ. Вара каç
пуçласан пĕр виçĕ-тăватă ватă çинсам таçта уялла эрех илсе каяççĕ киреметсене пуç çапма.
Унтан вара песлепех [= совсем] ĕсĕр таврăнаççĕ. Тепĕр коне ватăрах карчăксам темĕн
ăсатаççĕ. Вара пӳртем чир-чĕр ăсататпăр тесе уялла кайса килеççĕ, унта темĕскер пăрахса
килеççĕ. Çапла вара пĕр-пĕр ял хушшинче чир пулсан е çумăр пулмасан çапла асапланаççĕ.
[466]
Турра халăхпа така пани
Пирĕн чăвашсем тата çумăр пулмасан виçĕ çулта пĕре Турра така параççĕ. Ăна ак
çапла тăваççĕ. Халăх укçипе пĕр така, пĕр сурăх илеççĕ те, вăлсене пусмалли çĕре илсе
пыраççĕ. Унта ĕстел лартаççĕ, ĕстелли çине çăкăр хураççĕ. Унта тăвар лартаççĕ. Вара
силлентерме тытăнаççĕ: пуçĕ çинчен пуçласа хӳри патне çитичченех шу ярса тухаççĕ. Вара
силленмесен хăлхи шăтăкне сапаççĕ, силленсен Туррă йышăнать, теççĕ. Унтан пусса
пĕçереççĕ те, ашне тĕслинчен [= из разных частей, из каждой части] пит пĕчĕккĕн касса
илсе чӳклеççĕ те, чӳклекенсем çиаççĕ вара. Унтан пурте ялĕпех чĕрессем илсе пыраççĕ те,
порне те пайĕн-пайĕн валеççе параççĕ, яшкине те ярса параççĕ. Вара пурĕ те хăйсен килне
илсе кайса хăйсен кил-йышĕпе ăшăтса çиаççĕ. [467]
Ваттисене асăнни
Тата пирĕн чăвашсене праçник мункун Христос чĕрĕлнĕ пĕраçнике ĕçме-çиме анчах
килет теççĕ пулмалла, Христос хурлăх курни çинчен пĕре те шухăшламан. Шăмат кон ак
çапла ирттернĕ. Мункун ыран тенĕ чух Ваттисене асăнса хывнă, сăра ĕçнĕ, чăхă пусса
пĕçернĕ.
Ват çинсене асăннă чох алăк патне çурта лартаччĕç те, унта пĕр алтăр çине
икерчĕсене татса тултараччĕç çын ячĕсемпе каласа:
‒ На сана паратпăр, выçă ан çӳре, тутă çӳре, унта [= умăнта] пултăр.
Тата сăрине те ярса параççĕ, хăйсен хурăнташĕнче мĕн пур çын ячĕпе пурне тӳпе те
татса тарыçĕ [?] тата çăмарта параççĕ. Тата чăхă пусаççĕ те ăна та пурне те валеççе параççĕ.
Чăххăн пĕр шăнă пор, кăкăр шăми, ăна чăвашсам лаши теççĕ.
Ăна ашшĕне параççĕ те:
‒ На, атти, сана лашине парап, утланса кай, ‒ тесе калаччĕ пĕр çин.
Вара çав пур пухăннă та[468]тăксене пурне те кăларса тăкаççĕ те, вара Ваттисене
ăсатрăмăр теççĕ вара. Хăйсем ташласах ĕçеççĕ.
Виреми
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Тата çав кунах [шăмат кун] каçпа мункун каç чиркӳве каяс вырăнне ак çапла
ирттеретчĕç. Яш-кĕрĕмсем пуçтарăначчĕç те çу, çăмарта, сĕт, кĕрпе пуçтараччĕç. Вара çав
каç çĕрĕпе пӳртрен-пӳрте чупса çӳреччĕç. Хăмаран çатăрмак тăваччĕç, ăна алăра
çавăрмалла тăваччĕç те, вара çавăрсан çатăр-çатăр-çатăр! тутарса çӳреччĕç.
Тата пĕр çулхи хулă касаççĕ те, унпа çуракан [= çывăракан «спящих»] çинсене вырăн
çинчен туртса антарса ватаччĕç:
‒ Чир-чĕр кайтăр! – тесе çапаччĕç.
Вара ял тавра çавăрăнса çитсен çавă пуçтарнă япалисене пĕçереççĕ те, çулă пăтă, сĕт,
çăмарта çиаççĕ. Вара çатăрмаксене çирмана кайса çĕмĕреççĕ, хуллисене те унта кайса
пăрахаççĕ. [469]
[Хĕрт-сурт]
Тата чăвашсем Хĕрт-сурта пуç çапаççĕ, ăна пӳртре пурăнать теççĕ. Хĕрт-сурт пăтти
ак çапла пĕçереççĕ. Пăтă пĕçереççĕ те, пуçламан çу чĕресси пуçласа чӳклеççĕ. Вара
чӳклесе пĕтерсен малтан кăмака çине хораççĕ. Унтан ларса çиеççĕ те, юлашки юлнине
чашкă çине антарса лартаççĕ. Вара чашкине йĕри-тавра кашăк хурса çавăрнаççĕ, çĕрле
Хĕрт-сурт çиет, теççĕ. Çапла Хĕрт-сурта питĕ хисеплеççĕ чăвашсем. Хăнран пĕр-ик
кучченеç пулсан, малтан Турра пуç çапсан хăйсем çийыччен Хĕрт-сурта кăмака çине пĕр
пурне вĕçĕ пек тытса пăрахаççĕ. Тата ĕнепăруласан малтан пĕр виçĕ кон пуçтарнă сĕтне
апат туса çиеççĕ. Ăна ĕне ыри теççĕ. Çав апата малта Турра асăнаççĕ, унтан кăмака çине
сапаççĕ, [470] Хĕрт-сурта параççĕ, унтан пăрушне çитереççĕ. Вара ларса çиеççĕ.
Çисе тăрансан:
‒ Ĕни сĕтлĕ пултăр, ‒ тесе шупа пуç çине сапаççĕ.
Йĕрĕх
Йĕрĕх пĕр-пĕр хурама пĕрнере е пĕр-пĕр йывăçра, ăна кĕсен кăларать, теççĕ. Пĕр-пĕр
ачи кĕсенленсе кайсан е çăпан тухсан чӳклеççĕ, ăна нимĕр пĕçерсе е тата кĕмĕл окçасем
параççĕ. Ăна ватă тăлăх хĕртен полнă, теççĕ. Çавăнпа ăна кĕмĕл укçа параççĕ. Тата ĕлĕкавалхи çинсем хĕрсене приданă вырĕне парса янă, тет. [471]
[Сак айĕнчи]
Тата Сак айĕнчи теççĕ. Ăна ак çапла тăваççĕ. Вăл пĕчĕк ачасене макăртать, теççĕ.
Куку хурань лартас полать, теççĕ. Ăна ак çапла тăваççĕ. Сакане тăватă кĕтесе валли
вишшер тăваççĕ, вун иккĕ тăваççĕ. Чустаран печикскерсем тăваççĕ те, ăна пурне вĕçĕпе
шăтараççĕ чашкă евĕрлĕ туса. Ăна çапма çинче хытараççĕ те, теп саканне [= тĕп сак айне]
кӳртсе кашни кĕтесе вишшер лартаççĕ. Вара çапла тусан ачасене хăратмаçт, теççĕ.
Турханти турри
Турханти тури вăл туррах, тăлăх турă, теççĕ.
Ăна кирек епле пулсан та е сасартăк чирлесен, выльăхчĕрĕлĕх чирлесен е ачи-пăчи
чирлесен тӳрех юмăçа каяççĕ те, вăл вара каласа ярать:
‒ Санăн Турханти кăларса пăрахмалла е киремет тумалла, ‒ тет. [472]
Тата лешĕ çинни ыйтать:
‒ Мĕнле тумалла полĕ манăн ăна? – тет.
Лешĕ юмăçи калать:
‒ Санăн çăмарта кăларса пăрахмалла, ‒ тет, ‒ е укçа сан пата пырса пăрахнă çичĕ пус.
Халĕ санăн вун тăватă пус кăларса пăрахас пулать, ‒ тет. – Е салат, çăнăх, кĕрпĕ, хăмла пор
хатĕрпе пăрахас полать, ‒ тет.
Вара мĕн каланине тăвать çинĕ. Унтан та усси пулмасан, тата юмăçа каять.
Юмăç татах тупса калать:
‒ Çавăнти Киремете тумалла, çавăнта санăн утсам çĕмĕл çĕмĕрнĕ е тырă çĕмĕрнĕ, ‒
тет.
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Вара çинĕ васкаса кайса мĕн кирлине хатĕрлет, кайса чӳклет. Унтан та чĕрĕлимаçт,
вилет.
Вара карен çапах тата ӳпкелет:
‒ Çине тăрсах çӳримарăм, пурнасскере вĕлерсе ятăм, ‒ тесе куленеççĕ.
Çапла вара Киремечин та, Турханти туррин та нимĕн усси те пулмаçт. [473]
Записано в 1904 г.
1903 года 1-го декабря. Эпĕ ĕр ĕçлекен çын арăмĕ, чухăн çын Акулина
Константиновна дер. Тиньговатово Воскресенской волости Чебокс. у. Казанс. губ. Хĕлле
Св. Н. праздник умĕн эпĕ мунча кĕме кӳрĕш çынни патне карăм, мунчара çăвăнса тасалас
тесе. Вара кĕпене хывса кĕтĕм, унтан пуçри çӳçе тураса уçас тесе турама пуçларăм. Унтан
çӳçе пуçтарса çыхас тесе тăрăшма пуçларăм та, манăн алăсем унтала-кунталла кайми
пулнă, алă шăнăрĕсем хытса кайнă. Хамăн хăлха илтет çынсем мĕн-мĕн калаçнине, анчах
хамăн нимĕн чĕнме те çук. Турра асăнас вырăнне кĕлĕ сăмахĕ урăх тĕрлĕ [504] тухать.
‒ Эй, Турă, мана Усалтан хăтар, ‒ тесе калас вырĕнне: ‒ Эй, Турă, мана Усала пар, ‒
тесе калатăп.
Ун чухне вара унта кӳрĕш арăмĕсем пулнă. Степан Петров арăмĕ Феодосия
Тихоновна, Никон Федоров арăмĕ Анна Контратьева, унăн хĕрĕ Ирина Ноконовой пулнă,
çавсем пулăшнипе киле илсе тавăрăннă, унта тепĕр тимĕр ĕçĕ ĕçлекен Сундырь вырăсĕ
Петр ятлă çын пулнă.
Пурте пĕрле канаш туса ак çапла каланă, Феодосия Тихоновна каланă:
‒ Манăн упăшкана пирĕн йысна ывăлĕ Никифор Иванов Св. атте Серафим патне
кайса унтан пĕр савăтпа таса шыв илсе килнĕ, çав шыва ман упăшкана пĕчикçĕ савăтпа
панă, çавна парас çак [505] асапланакан çынна, ‒ тенĕ те, малтан çамкине, кăкрине,
аллине, урине сĕрнĕ, унтан вăл самайланнине курса, ăшне ĕçме те панă.
Вара хĕн куракан хĕрарăм Акулина пĕлекен пулнă, ăна киле илсе тавăрăннă чухне çул
çинче унăн хĕрĕ Евдокия пĕр чарăнмасăр «Турă кĕлли» («Эй, Çӳлти аттемĕре…») каласа
пынă. Унăн амăшĕ вăл мĕн каланине пурне те илтсе пынă, анчах ун çăвар уçса пĕр сăмах
калаймасăр асапланса пынă. Вăл хăй çынсем мĕн-мĕн каланине пурне те пĕлсе тăнă, анчах
хирĕç пĕр сăмах та чĕнеймесĕр выртнă. Çав таса шыва парсан çав кунах пĕлекен пулнă,
виçĕ кунсăр [506] лайăх тăн-пуç кĕреймен, виçĕ кунтан тӳрленсе çитнĕ. Халĕ ĕнтĕ
çавăнтанпа сывă пурнатăп. Св. атте Серафима тав тăватăп. Çак çырува вăл ыйтнипе унăн
хĕреснай ывăлĕ Максим Гурьев манмалла ан пултăр тесе майăн 20 кунĕнче 1904-мĕш
çулта çырса хунă. [507]
Записано в 1904 г. В. Николаевым
[Ийе]
Банный дух Ийе живет большею частью в бане; на ощупь он как ӳпке «легкие».
Проказы его: человека он жует (чăмлать) до того, что не может он владеть после этого
ничем – ни руками, ни ногами и будет сидеть; запаривает до смерти человека; бросает в
печку; сажает на каменку; защекочивает и после этого будто человек становится щекотлив.
Когда заметят, что ребенок щекотлив, тогда говорят:
‒ Ăна Ийе çыпăçнă.
Потому чуваши очень боятся ходить и мыться одни в бане. …Боится Ийе только
рябины, потому чуваши в веники втыкают рябиновые прутики. Ходят чуваши в баню без
креста и нет у них икон в [512] бане.
Когда они входят в баню и когда начинают париться – произносят:
‒ Сĕмĕлле-пĕсмĕлле.
Некоторые старики, когда сами вымоются, веники оставляют, сложив их один на
другой крестообразно, а то, де, Ийе попарится. В бане чуваши лечатся от простуды и
называют они это лечение ака шăртне ларас. Состоит он в следующем: когда еще топится
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баня, берут от плуга самый резец, накаливают его и вместе с ним еще несколько камешков
в печке на огне докрасна; когда накаливаются они, вынимают из печки и кладут в корыто,
куда нальют немного воды и таким образом получается обильный пар.
Больного сажают на это пар и покрывают кругом пологом, и при этом
приговаривают:
‒ Çак тимĕртен епле пăс чашкăрса тухать, çавăн пек çак Ивантан та чирĕ-чĕрĕ
тухса кайтăр.
А на семике купаются отваром трав нескольких сортов, 77 тĕрлĕ курăкпа 77 тĕрлĕ
чиртен. В бане же происходит у них обряд быть богатым. Варят ночью черную кошку без
единого белого волоска, и найти какую-то косточку, имея которую человек бывает
невидимым. [513] Или же лягушку для привораживания девушек.
При закладке дома кладут в углы первого венца серебряные монеты и шерсти.
Серебро – чтобы дом был полон всякого добра и богатства, а шерсть – чтобы было тепло.
[Ононизм]
В чувашах весьма развита болезнь, убивающая душу и тело, ононизм, и чем это
объяснить? И в чем искать причину этого зла? И чем искоренить его?
[Курица]
Когда одна и та же курица снесет на дню два яйца – к несчастью. Когда куры садятся
поздно на ночлег – к неурожаю. [514] Когда куры очень падки на корм – на хлеб или зерно
– к неурожаю. Когда дерутся куры – к гостям. Чăх пек йăваш. Чăх чĕри. Чăх чĕппи эсĕ.
[Йытă]
Йыттăн ури тăрантать. Йытă улани – инкек-синкеке. Вĕсем йытăпа кушак пек
пурнаççĕ. Тăватă куçлă йытă Ар çурие тытать-çиет; çавăнпа Ар çури те, ытти Усал та ун
пек йытăран пит хăраççĕ. С такой собакой они и леших не боятся, идут и едут в путь с
такими собаками смело куда угодно. Йытă – этем юлташĕ. Много сказок у чуваш, как
собака выручала человека от разных бедствий и от нападений леших.
[Чĕкеç, çăкăр]
Все птицы весною к нам прилетают кăнтăрла енчен, только ласточка одна улетает к
Богу и прилетает от него весною. Ловят ее, мажут голову маслом и отпускают к Богу.
Залетит ласточка в избу – признак хороший. Ласточка, будто, доставила Богу крошку
хлеба, упавшую во время еды, и жаловалась ему, что так безцеремонно поступают с
хлебом люди. Чуваши за большой грех считают, если кто наступит на хлеб или крошку,
видит – и не поднимает.
Поэтому они говорят:
‒ Алăри çыртăк ӳксен, тупаймасан та ăна шырама кирлĕ; кто не поступает не так,
тот пархатарлă çын мар.
Кто ест хлеб в шапке – это грех непростительный. [515]
[Лаша]
Жалость к лошади – чĕлхесĕр янавар.
Любовь к ней: сосед пришел к соседу выпросить лошадь на работу; он и говорит:
‒ Лашама париччен, лучше арăма илсе кай. [516]
[Сар кайăк]
А сар кайăк она величиной в скворца и прилетают в деревни осенью, когда листья на
деревьях пожелтеют и кричат диким голосом. [518] Как лекарство употребляют их против
желтухи – сар чир. Предварительно высушив, приводят в порошки и пьют в воде. Еще
лечатся от желтухи лимоном. [519]
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[Хăрт]
Записано в 1904 г.
Хăрт – Ядр. и Буин. В Ядр. у. сохранилось у одного чув. секира.
(1904.X.17 сообщил Н.И. Ашмарин). [548]
Записано в [1904] г. в д. Шарбаш Ядринского уезда Казанской губернии
корреспондентом Н.В. Никольского
Последний сноп на загоне должен быть большим, чтобы следующий год был урож.
[570]
Слова хунякам, хунь кассии, хунчăкам покажут нам, что у чуваш были ханы и что
чуваши сравнивали родных с ханами. [569]
Том 151: Никольский Н.В. Этнография. 1887-1905 гг. – 355 с.
Записано в 1904 г. в д. Баландаево Бугульминского уезда Самарской губернии учителем
Баландаевской школы грамоты Ефимом Николаевым
Чăвашсем пӳрт çумне йывăç лартмаççĕ. Ытти çĕре те чăвашсем йывăç лартмаççĕ. Пур
йывăçран та имлĕ йывăç тесе чăвашсем пилеш йывăçне калаççĕ. Çавăнпа вăл йывăçа
пăрусен мăйĕсене çакса яраççĕ. Унтан чирлĕ çынна пилеш вĕретсе ĕçтереççĕ. Имлĕ
курăксем: Алпас курăкĕ, Хаяр курăкĕ, армути. Çак каланă курăксене чирлесен-тусан
вĕретсе ĕçеççĕ. Чăвашсем пĕччен-пĕччен ларакан йывăçа кассан çылăх, теççĕ, çавăнпа
пĕччен ларакан йывăçсем чăваш хушшинче тӳнсе кайичченех лараççĕ…
Авалхи çынсем выльăхсене хире кăларсан выльăх сывлăхĕшĕн чӳк тунă, унтан тата
кĕркунне выльăхсем картана кĕрсен карта пăтти чӳ[к]ленĕ. [15]
Йывăç пахчи ку ял тавршĕнче те çук. Пахча çимĕçсене те хăйсем валли анчах
тăваççĕ…
Халĕ те пĕр çын салтака каяс мар тесе куçне тапак шывĕпе çунă, вара çав çыннăн
халĕ те пăсăк çӳрет… Урампа пынă чух салтака каякан çын юрласа пырат, унтан укăлча
хапхи патне çитсен чарăнса сăх сăхса çĕре виççĕ ӳксе пуç çапат, пуç çапсан хапха юписене
чуп тăват. Кайран вара ăсатма пыракан çынсене чуп тăват.
Чуп туса пĕтерсен салтака каякан[а] çак сăмахсене калаççĕ:
‒ Кайнă чух каялла çаврăнса ан пăх, каялла çавăрăнса пăхсан – таврăнмаст, ‒ теççĕ…
Ача çуралсан кӳршисе[м]пе хурăнташĕсем пухăнса чăкăт çиеççĕ, унтан ачана ят
параççĕ.
Çамрăк ачана ача çурални çинчен çапла калаççĕ:
‒ Ăна шыври таканапа ăсса [16] килнĕ, ‒ теççĕ…
Унтан çула пулсан выртма каяççĕ. Выртма кайсассăн çамрăккисем халап яраççĕ,
ватăраххисем хăйсем мĕн-мĕн ĕçлени çинче калаçаççĕ…
Ĕлĕк-авал ачасене çамрăкла авлантарнă, а хĕрсем 2-25 çулта пулнă, теççĕ. Авал
хĕрсене вăрласа качча панă, тет. [17] Венчет те вĕсене ĕретлĕ туман, тет…
Ир тăрсан чăвашсем ак мĕн калаççĕ. Паян çавна тăвăпăр, кăна тăвăпăр, теççĕ.
Унтан:
‒ Эп çапла тĕлĕк куртăм, ‒ теççĕ.
Çиме ларсан епле ĕçленисем çинчен калаçаççĕ, унтан пĕр-пĕр çын çинчен калаçаççĕ.
Чăвашсем тĕлĕке ĕненеççĕ. [18] Тĕлĕкре аван, ырă япаласем курсан, тĕлĕке аван, ырă тĕлĕк
теççĕ. Е тĕлĕкре анчăк курсан, анчăк ăна çыртсан ырă мар, теççĕ. Унтан вăл тĕлĕксене
тĕлĕк пĕлекенсене калаççĕ…
Чăвашсем тата эрех ĕçме те пит юратаççĕ. Ялан эрех ĕçекен çынтан арăмĕсем, ачисем
укçине унтан пытарса хураççĕ. Çапах та ар çынни вĕсене вата-вата укçине эрех ĕçме илсе
каят.
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Салтака каякан çынна ак мĕн парса яраççĕ: пир, çип, укçа, çăкăр типĕтсе яраççĕ.
Унтан тата салтака каякан çыннăн çӳçне илеççĕ те, ăна укçапа çыхса хураççĕ. Вара ăна
салтака кайнă çын киличченех усраççĕ. Салтака кайнă çын киличчен çав укçапа çӳçе
салата-салата пăхаççĕ. Çӳçпе çыхнă укçа кăвакарсан вара салтака кайнă çын чирлĕ пулĕ,
теççĕ. Укçа çутă пулсан, сывă пурăнать, теççĕ. [19]
Тата чăвашсем иртсе çӳрекенсене хăйсем патне çывăрма кӳртеççĕ. Çывăрма кĕнĕ
çынна чăвашсем çак сăмахсене калаççĕ.
Малтан:
‒ Эсĕ хăш ялсем? Инçетрисем-и? Çывăхрисем-и? – тесе ыйтаççĕ. – Тырă-пулă пулчĕи сирĕн таврашра?
Унтан:
‒ Унта халăхсем мĕн ĕçлесе усă кураççĕ? – теççĕ.
Çул çӳрекен кил хуçипе калаçмасан калаççĕ:
‒ Ку нуша-хĕн курман-тăр, çавăнпа пит калаçмаст, ‒ теççĕ.
Чăвашсем тата час-часах ĕçкĕ-çикĕ тăваççĕ. Е хăй патне хăна килсен, е пасарта
курсан, ăна вăл эрех илсе ĕçтерет. Çавăнпа пасара кайнă чăвашсем нумайăшĕ ӳсĕр
таврăнаççĕ. Çапла эрех ĕçсе Баландай ялĕчне 1000 маните яхăн укçа пĕтереççĕ.
Чăваш хĕрĕсем-ачисем уллах лараççĕ. Çав улахра ташлаççĕ. Юрлаççĕ, намăс
сăмахсем калаççĕ. [20]
Чăвашсем ташлама витере вĕренетпĕр, теççĕ.
Пĕр-пĕр ĕçкĕре çамрăк ачана ташлама тăратсан, ача ташлама пĕлмесен, ăна çапла
калаççĕ:
‒ Эсĕ витрере ташламан-тăр, витере ташласассăн ташлама час вĕренетĕн, ‒ теççĕ.
Сутра та айăпсăрринех айăпласан, вара вăл çапла калать:
‒ Мана нимĕн айăпсăр айăпланăшăн сана уншăн Турă тавăрĕ, ку тĕнчере тавăрмасан
та леш тĕнчере тавăрĕ, ‒ тет.
Ялта яланах инкек-синкек пулсан и тата пĕр-пĕр çын çав инкек тăршшĕнчен
мухтанса çӳресен, вара çавăн пек çынна ялпа пухăнса çĕр кăшлаттараççĕ. [21]
Вилнĕ çыннăн ачи пулсан, ăна тупăк урлă каçарса юлаççĕ. Çапла каçарса юлсан,
тăлăх пулмаст (пĕчĕккĕ пулмаст) теççĕ. Кайран вара вилнĕ çынна масар çине илсе каяççĕ…
Унта пăрусем, сурăхсем пусса юпа тунă… Юпана ак çапла тунă: вилнĕ çынна юпа тăваччен
хĕрессĕр пытараççĕ. Юпа тума вăхăт çитсен пирвай хĕрес тăваççĕ, ăна пӳрте кӳртсе тӳшек
çине вырттараççĕ. Тата сĕтел, тенкел тăваççĕ. Унтан, вилнĕ çын чĕлĕм туртнă пулсан,
юпара[н] ун валли пĕр çыхă тапак пĕр-пĕр секĕлтен çакса хураççĕ.
Вара ăна килен-каянсем пурте:
‒ Умĕнче пултăр, ‒ тесе туртаççĕ.
Юлащкинчен ĕçсе çиеççĕ те пĕр çынна юнал утпа масар çине яраççĕ. Çав каякан çын
хыççăн виçĕ лаша кӳлсе шăнкăрав çакаççĕ, унтан виçĕ йывăç илеççĕ, хĕресе илеççĕ те,
тухса каяççĕ. Укăлча хапхинчен тухсан çав виçĕ йывăçран кĕпер туса каçса каяççĕ. Вăл
кĕпер ак мĕне пĕлтерет: мункунта-мĕнте çурхи шыв вăхăтĕнче вилнĕ çын çав кĕпер урлă
каçса килет, теççĕ. Масар çине çитсен масар тулашне вилнĕ çын валли тунă сĕтелпе
тенкеле кăларса лартаççĕ. Унтан вилнĕ çын тăпри çине кашма сараççĕ, минтер хураççĕ те
яшка, çăкăр çиеççĕ. Четвĕрчĕ-четвĕрчĕпе эрех ĕçеççĕ, пичĕки-пичĕкипе сăра ĕçеççĕ, кунта
купăс, кĕсле калаççĕ, ташлаççĕ, юрлаççĕ.
Вилнĕ çын тăпри çине эрех юхтараççĕ, сăра:
‒ Умĕнче пултăр, ‒ тесе тăкаççĕ.
Масар çинчи йĕркене туса пĕтерсен килĕсене тавăрăнаççĕ. Киле çитсе тата тепĕр хут
яшка-çăкăр çиеççĕ. Унтан çутăла пуçласан пăтă пĕçерсе вилнĕ çынна масар çулĕ çине
ăсатма каяççĕ. Унта кĕсле, купăс калаççĕ, ташлаççĕ, юрлаççĕ. Вилнĕ çын вали кашăкчашăк, курка çĕмĕреççĕ.
Кайран вара çак юрра юрласа тавăрăнаççĕ:
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Çурăм пуç килет шуралса,
Шур чаршав карсан та чарăнас çук.
Хĕвел тухат хĕрелсе,
Хĕрлĕ чаршав карсан та чарăнас çук.
Пирĕн тăван каят пире прахса,
Ылтăн-кĕмĕл парсан та чарăнмаст.
Малтан вилнĕ çынсем патне кайран вилнине юпа иртсен виçĕ кунтан
хутшăнтараççĕ…
Уйăх çинчи картлă кĕвентелĕ хĕр çинчен ак мĕн калаççĕ. Çав хĕрĕн тăван амăшĕ
пулман, тет. Амăш çури çав хĕре пит йывăр ĕçсем ĕçлеттернĕ, тет. Пĕрре çапла çав хĕре
амăш çурри çур çĕр тĕлĕнче шыва кайма хушрĕ, тет. Хĕр шыва кайнă чух макăрса каят, тет.
Уйăх çути çап-çутă, тет.
Хĕр çӳлеле пăхрĕ, тете [= тет те], каларĕ, тет:
‒ Эй, Турă, мана çав уйăх патне хăпарт, ‒ тесе.
Турă вара ăна шеллесе уйăх патне хăпартрĕ, тет.
Уйăха Вăпăр çиет, теççĕ. Вăпăр вăл уйăха çимест, тет, çав. Уйăх çинчи [23] хĕре çиме
пырат, тесе калаççĕ чăвашсем…
Çавра çил пулсан, ăна Шуйттан ушкăнĕ, теççĕ. Çавра çил яланах пулсан, çумăр
çумаст, теççĕ. [24]
Чăвашсем пайтахранпах тĕне кĕрсе пурăннă, анчах вĕсем тĕне кĕнĕ тĕнпе пурăнман.
Тĕне кĕнĕ тĕнпе пурăнма тытăнни 15 çултан ытла мар… [25] Ĕлĕк хĕресе сайра çын кăна
çакнă, теççĕ. Ача тĕне кӳртмелле пулсан хĕрес пĕр-пĕр çынтан илсе кайнă, теççĕ.
Пĕр ват çын калать:
‒ Пĕр арăм манăн хĕреспе тăватă ачине тĕне кӳртрĕ, ‒ тет.
…Чăвашсем çулталăкра аслă типĕре кăна Исус Христос юнĕпе ӳтне сыпаççĕ.
Чăвашсем чирлесен-тусан кăна Турра сăмах параççĕ. [26]
Записано в 1904 г. учителем Старо-Афонькинской церковной школы Туарминского
прихода Бугульминского уезда Самарской губернии Тимофеем Ивановым (из местных
крещеных чувашей)
Сведения о чувашах
Пирĕн ялта халăх чăваш кăна. Вĕсен хушшинче Хр[истос] тĕнне кĕни 98 килĕ тата 75
килĕ язычниксем. Пирвай пирĕн яла Ухиньке ятлă çын язычник килнĕ. Вĕсем Вĕсем
Чĕмбĕр купирнинчен килнĕ. Хăшĕ Чакăртан, хăшĕ Ялавартан килнĕ. Вĕсем леере пурте
Христос тĕнĕпе пурăнакан çынсем пулнă, анчах çул çинче хăйсен купирнинчи митрик
кĕнекисем çунса кайнă тенине илтсен хăйсен хĕресĕсене Атăла пăрахса хăварнă та, кунта
килсен вара язычниксем тенĕ. [38]
Çуркунне курăк шăтсан çиеççĕ серте, пултăран и вăлтĕрен. [40]
Йăрана хăвараççĕ пысăк: мĕшĕн тесен унтан çӳрет Пиршти (ангел). Йăранпа ака
варрине выртма юрамаст, унтан выртсан этеме Усал çулăхат…
Унтан ака пĕтсен çимĕк умĕнчи юн кун каççен Ака туйĕ тăваççĕ. Ака пуçĕ илсе
кашни килĕрен пăтă, çăмарта, пашалусем, юсмансемпĕçерсе тата ушкăнпа пĕр хур пĕçерсе
хире тухса чӳклеççĕ. Чӳклесе пĕтерсен акана лашисем кӳлсе çĕреме пĕр ик-виç касă
тăваççĕ те, çав касăсем айне пашалу кăваписене, сăмсисене, çăмартисене пăрахаççĕ. Унтан
кăшт ларса çиеççĕ те, сăра ĕçсе ака туйĕ тăваççĕ.
Вăл вăхăтра ача-пăча кĕрешет, ваттисем çапла каласа юрласа ташлаççĕ:
‒ Ака туй, Ака туй, ыран тат[а] пире туй, ‒ теççĕ.
Унтан киле тавр[ăнаççĕ]. [41]
Çулас умĕн пĕр ывăç курăк татса илсе пилĕке пиçиххи хушшĕне пилĕк ан ыраттăр
тесе хĕстереççĕ. [42]
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Сат пирĕн пит лартмаççĕ, ăна лартма та пĕлмеççĕ. [45]
Ремесла те пит сахал пĕлекенсем. [46]
Ят мĕнле кăмăла килет, çавна хураççĕ. Калама çăмăл пултăр тесе ялан пĕр майлă
хураççĕ… Тата ача-пăча пурăнмасан ашшĕ-амăшĕ ачана çуралсан, чăкăт пуçланă чух урăх
çынна, ача нумай ӳстернĕ çынна, сутаççĕ. Вăл ак çапла пулат: ача çуралсан амăшĕ алла
тытаччен пирвай ача нумай çуратса ӳстернĕ арăм хăйĕн кĕпине тăхăнтарса хăйĕн кипкипе
[53] тытат. Ӳссен ача вĕсене пысăк атте, пысăк анне тесе чĕнет. [54]
Тĕне кĕмен çынсем урăхла тăваççĕ. Вĕсен пирвай арçын туйне тăваççĕ, арçын туйĕ
хĕр туйне хĕр илме пыраççĕ. [58] Хĕр илме пырсан каччĕне пĕркенчĕк айне кӳртсе çĕрĕ
улăштараççĕ, чуп тăваççĕ. Унта ăна пуç сыраççĕ те, ăсатма хирĕç каяççĕ. Хĕр илес умĕн хĕр
çуммисем кĕрӳшне пит мăшкăлласа юрлаççĕ. Хĕрне илсе пырсанах хунешши патне
кӳртеççĕ. Унтан сĕтлĕ салма пĕçереççĕ.
Йывăçран сенĕк тăваççĕ, кашнин тăррине тăрăнтараççĕ те, çав сенĕке тытса пĕр
хĕрарăмпа пĕр арçын ташласа çӳресе çапла калаççĕ:
‒ Инке, салма çиетни? Эс çимесĕн хам çийĕп!
Çапла каласа ташласа çӳренĕ майăн пĕркенчĕкне вашт илсе каяççĕ. Ун чуне вара çав
сĕтлĕ салмипе те, шӳрпипе те перкелешеççĕ, сапкалашаççĕ. Пĕри шала кĕрсе ларать те,
ирсĕр сăмахсем каласа ларать. Унтан вара хĕве хупма каяççĕ. Кĕлетре хатĕрлеççĕ, лартаççĕ.
‒ Чăкăт пек хытă пултăр, ‒ тесе чăкăт пуçлаççĕ.
Унтан вара пĕр-пĕр карчăк темĕн-темĕн калат. Арăмне урине салттараççĕ. Атăпа
пулсан, атти тĕпне укçа ярат. Арăмĕ ăна ура салтнăшăн илет.
‒ Выртни вырăнлă пултăр, тĕртни тĕрĕс пултăр, туни выăл пултăр, ‒ тесе тухат
карчăкĕ кĕлетрен.
Унтан кăшт выртсан тăратаççĕ те ĕçкелеççĕ. Унтан вара пĕтĕм туй халăхĕ çĕнĕ çын
шывĕ ăсма каяççĕ. [59] Унтан вара килне таврăнсан туй пĕтет. [60]
Чӳклеме кĕлли
Ĕç пĕтерсен çĕнĕ тырăпа сăра туса, пăтă пĕçерсе чăвашсем пурте пĕр хурăнташĕ или
ăратни патне пуçтарăнаççĕ те, чӳклеме тăваççĕ.
Пурте пуçтарăнса çитсен хуçа (ватти) калат:
‒ Ачасем, хатĕр çитри? – тет.
Ачисем:
‒ Çитрĕ, атте, ‒ теççĕ.
Вара ашшĕ калат:
‒ Ачасем, тăрăр, çĕнĕ тырă шерпечĕпе Турра асăнăпăр, ‒ тет.
Унтан пурте ура çине тăраççĕ те, кĕлĕ старике калаççĕ:
‒ Ĕмпичче, апăсла! – теççĕ.
Вара старик аллине курка тыттараççĕ, пурте алăк еннелле пăхаççĕ, алăка кăшт уççа
хураççĕ.
Старик кĕлле тытăнат çапла:
‒ Йе, пĕсмĕлле Турра, (Иван – калаççĕ хуçа ятне) асăнат, витĕнет, тав тăват, пуç çапат,
пиçĕ çимĕçпе, тунă хурçипе, çĕнĕ тырă шерпечĕпе, хурăнташ-ăрăвĕпе, кӳрши-аршипе, мĕн
пур çемйипе сана асăнат, витĕнет, тав тăват, пуç çапат, çырлах.
Ыттисем:
‒ Амин, ‒ теççĕ.
‒ Виç тĕслĕ тыррăма-пуллăна уя кăларса çапсассăн пĕр пĕрчĕрен пин пĕрчĕ илес ту,
ывăçласа сапнине ыталаса илес ту, ешерсе ӳснĕ чух ирхи тăмĕнчен, кăнтăр шăрăхĕнчен эс
сыхла, эс упра. Тĕпне питлĕхне, тăрне тутлăхне, хăмăлне хăмăш пек, пуçне чакан пек,
пĕрчине пăрçа пек, çилĕнчен[70]-тăвăлĕнчен, шăшийĕнчен, шăрчăкĕнчен, курайман
тăшмансенчен упра. Сурат туса сурат перекетне пар. Сурат пăсса анкартине кӳртсе
анкарти перекетне пар. Капан пăсса вис ĕçлесен, валлинчен ик валлине пӳлмене кӳртме
пар, пĕр валлине хурăнташ-ăрупа, кӳршĕ-арăшпа ĕççе çимешкĕн пар, çырлах.
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Прочие:
‒ Амин.
‒ Ĕмĕтленнĕ ĕмĕте çитер, кун кунлама кун пар, çул çуллама çул пар, пуç-куç уçлăх
пар, шăмă-шакă канлĕхне пар, ырлăх-сывлăх пар, усалтан-тĕселтен эсĕ сыхла, эсĕ упра,
çырлах.
Прочие:
‒ Амин.
‒ Иван асăнат, витĕнет, пуç çапат. Виç тĕслĕ выльăхăма-чĕрлĕхĕме пĕр вĕçне шыва,
пĕр вĕçне картана парăсăнччĕ, ‒ тет. – Иван асăнат, витĕнет, пуç çапат. Кĕссĕри хыççăн
тыха ертес ту, ĕни хыççăн пăру ертес ту, сурăх хыççĕн путек ертес ту, анне хыççăн чупас ту.
Алăк патне кĕрӳ çăкма пар, тĕпеле кин çăкма пар, сак çи тулли ача пар, урай тулли путек
пар. Мĕн ĕмĕтленнĕ ĕмĕте çитер, çырлах, ‒ тет.
Ыттисем:
‒ Амин, ‒ теççĕ.
‒ Пĕчченликри [= пчельникри] хуртăм-хăтăм пĕр вĕçĕ пыл чашкаран, пĕр вĕçĕ
вĕллерен. Тата Иван асăнат, витĕнет, тав тăват, пуç çапат. Уя тухсан ултă лаши, анари икĕ
кĕсĕри, сӳрере икĕ тыхи хыçалтан утса пырас ту, [71] шарт касс тĕрен хăят янавара хăват
пар, анкартне кăлат пар, пăтавккипе манит пар. Кăна пĕлмест тесе ан кала, айван кĕллине
хуш хурса хапăл ил, çырлах, мĕн ĕмĕтленнĕ ĕмĕте çитер, ‒ тет те, вара пурте «Амин»
каласа алăк патнелле таянаççĕ.
Хайхи старик калат вара:
‒ Камра курка пур, ĕçĕр, ‒ тет.
Вара кашни ĕçеççĕ.
Унтан хуçа карчăкĕ калат:
‒ Чӳкленĕ сăрипе ватăсене хĕсеп тăвăр, пуç çапăр, ‒ тет.
Вара кĕл тăвакан старике, хуçа старике, хуçа карчăкне, ытти ватăрах стариксене
лартаççĕ. Вара пӳртри çынсем пурте пуç çапса лараççĕ. Хĕрарăмсене кăмака умне чăркуççи
çине лартаççĕ.
Хуçа карчăкĕ калат:
‒ Кинсем, юрлăр, ‒ тет.
Вара çамрăк арăмсем юрă пуçлаççĕ:
Çуркунне каснă çур вутти
Шурă Атăла кайтăр, сулă пултăр;
Эпир ĕçлени, эпир туни
Ати-ани çуртне мул пултăр.
Ах атиçĕм, ах анниçĕм,
Урăр айне пукан пулам-и?
Юрататăн пусан, пусса лар,
Юратмастăн пусан, тапса яр.
Вара куркисене ĕçсе яраççĕ те:
Станпа каснă сурпан пуç
Пурçăн çитменнĕрен тĕк тăрат;
Сирĕн аллăрта курка тулли,
Эпĕ юратманнăран тĕк тăрат.
Эпĕ юрланă юрра юратсан,
Аллăрти куркăра таппи ту,
Эпĕ юрланă юрра юратмасан,
Аллăрти куркăра ан ас тив.
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Вара куркисене ĕçсе яраççĕ те:
‒ Ачамсем, тăрăр ĕнтĕ, ‒ теççĕ, [72] – рахмет сире çемçе чĕлхĕрсене, ‒ теççĕ.
Унтан вара вишшер курка ĕçеççĕ кашни.
Хайхи старик аллине курка тытат, ура çине тăрат те калат:
‒ Ачасем, тăрăр, ‒ тет, ‒ çӳлти Турра асăнтăмăр, çĕрти Патша сывлăхне асăнар, ‒ тет.
Вара пурте тăраççĕ.
Вара çав сăтарик ар çынсем енне пăхса калат:
‒ Хуçа ятлă курка туса ярас, тет. Эсĕр хапăл-и? – тет.
Унтан лешсем калаççĕ:
‒ Хапăл, хапăл, кĕтни çавă, ‒ теççĕ.
Тата арăмсем енне пăхса калат:
‒ Хурăнсар кассисем, эсĕр хапăл-и? – тет.
‒ Хапăл, хапăл, ‒ теççĕ хĕрарăмсем.
Унтан Патшана асăнса кинĕ кăна кĕлĕ тăват:
‒ Ырă Патшана вырăнлă пултăр, вăрçĕнчен, тулашунчен, Турă, эсĕ сыхла, эс упра, ‒
тет. – Касас хĕçĕнчен, перес пăшалĕнчен, Турă, эсĕ сыхла, эс упра. Ырă Патшана, Турă, эсĕ
сыхла, эсĕ упра, ‒ тет те, старик вара ларат.
Вара çынсем пурте лараççĕ. Унтан старик хуçана тав тăват, хуçа ун çумне ура çине
пырса тăрат.
Чӳклекен старик калат:
‒ Хуçа, тав сана ташлами курки, ‒ тет. – Кăна ĕçекен путене, ĕçейменни – карăш, ‒
тет. – Кама та кама пĕлменнине çиччĕ те пилĕк курка ĕçтермелле, ‒ тет. ‒ Çӳлте Турă, çутă
çанталăк унăн, çĕрте Патша, хура халăх унăн, çак килти хăна-вĕрле унăн. Çара çунана
хурамаллаччен хураламасăрах пултăр, тĕш-мĕне лекиччен, тĕш-мĕнлемесĕрех пултăр,
шăнк ĕç те шăнк ларт, шăнкăрчă тус каларĕшпе. [73]
Вара çав ташлама куркине пӳртри мĕн пур çынна ĕçтереççĕ. Кам тĕрĕс калаканнине
пĕр курка анчах ĕçтереççĕ, кала пĕлменнине виç курка ĕçтереççĕ. [74]
Записано в [1899-1903] гг. в д. Изванкино Ядринского уезда Казанской губернии
Иваном Никифоровым
Йӳç шыв
Йӳç шыва чăваш хушшинче нумайăшĕ тума пĕлеççĕ. Пулăштав кĕленчинче тăваççĕ.
Йӳç шыва темиçе тĕслĕ курăксем ярса тăваççĕ. Шăпăрлă тымарсене çимĕк кун ирхине
кайса кăклаççĕ. Йӳç шыва шăпăрлă тымарринчен, [неразборчиво] илнĕ курăкран, кикенрен
анчах ăна нуммай ямаççĕ, кашкăр курăкĕнчен, пылăран, эрехрен, хаяр тымаринчен, ешлĕ
сенкертен тăваççĕ. Шăпăрлă тымар темиçе тĕслĕ пулать: ир сурч [?] пилеш çульчи пек,
кăрка ури пек, улма пек. Çавсене ярса кăмака çине ăшă çĕре лартаççĕ. Йӳç шыв эрнерен
йӳçет. Тата [81] йӳçме ăсла яраççĕ, эреке яраççĕ. Лаша урасăр пулсан параççĕ, начарлансан,
ĕслĕки ерсен параççĕ. Хаяррине нумай пама юрамаçть, хаяр марине нумайтарах пама
юрать. Шăкалкă парас пулать, вара лаша антраса выртать те, апат та çиеймеçт; ытла
нуммай парсан вилет. Кунĕреххине çур пулăштав пама юрать. Çинна та ĕçме юрать, анчах
пĕр-ик кашăкран ытла ĕçме юрамаçть. Çын выç варла пĕр кашăк ĕçсен пĕтĕмпех аптратать.
Хăш чух прсутитца пулсан та ĕçеççĕ, виç-тăват кашăк ĕçсен вара çын пĕр талăк ĕçмесĕрçимесĕр пурнать. Вăт çапла тăваççĕ йӳç шыва. [82]
Юмăçсем
Пирĕн чăваш хушшинче юмăçсем пит нуммайччĕ ĕлĕкрех, халĕ сахаллана пуçлать;
хăш-хăш ялта пĕрре те çук, сайра анчах. Авал пит нуммай пулнă. Юмăçсем ытла çамрăк
çынсем мар вĕсем, ват çынсем. Юмăçсем пурте начар çынсем, пуян çынсем мар, юмăç
пăхса анчах вĕсем пурнаççĕ; кашни пăхмассерен вун çичшер пус илеççĕ. Вĕсем юмăç
пăхма пырассине те хăш чух пĕлеççĕ, мĕлле çын пымаллине, вара тӳрех каласа кăтартаççĕ,
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ним ыйтмасăрах, сан çапла инкек пулнă, çав пулнă, мала тата çапла пулать, теççĕ. Юмăç
хăш чух çăкăр татăкĕспе пăхаççĕ. Çăкăр татăкне çиппе кăкарса пĕр вĕçĕнчен аллипе тытса
сулкалать. Чарăнсан вара лайăх пулмаçть, сулкаланса тăрсан лайăх, çапла пулать тесе
каласа парать. Хăш чух юмăçсем пăхтарма пынă çынсем куçĕнче тытса пăрахнă пек пулса
темиçе тĕслĕ хытланаççĕ: юрлаççĕ, ташлаççĕ, макăраççĕ, лаша пек кĕçенеççĕ тата урăх
тĕрлĕ те [88] хăтланса пĕтеççĕ. Юмăçсем патне хăш кун кил хушши тулли çын пырса
тулать юмăç пăхтарма, катарисем те пыраççĕ. [89]
Чӳклеме
Авăн пĕтерсен пирĕн чăвашăн чӳклеме тăваççĕ. Вăл чӳклемене мĕшĕн тăваççĕ тесен,
вăл чӳклемене ак мĕшĕн тăваççĕ. Чи малтан çĕнĕ тырă-пулпа Турра кĕл тăваççĕ.
Пуяннисем ытла часах киветмеççĕ. Начартарах пурнакансем авăн пĕтсенех чӳклеме туса
киветеççĕ. Мĕшĕн тесен вĕсен вăл вăхăтчен кив тыр-пул пĕтсе çитет те, вара киветеççĕ.
Çĕнĕ тыр-пулпа салат туса, сăра туса чӳклеме тăваççĕ. Хăшĕ çăмăллăн чӳклет, хăшĕ
хăнасене те чĕнсе ĕçтерет чӳклемере. Чи малтан пăтă пĕçереççĕ те, пускилсене чĕнсе ĕçме
тытăнаççĕ. Пĕрне кĕреке хушшине лартаççĕ. [89] Вăл вара тиркĕ тытса чӳклеме тапратать.
Ыттисем ун хыççăн вара кĕл тума тытăнаççĕ. Чашки çине пăтă антарса йăри-тавра кашăк
хурса çавăрăнаççĕ.
Унтан кĕл тума ак çапла тытăнаççĕ:
‒ Çырлах, Турă. Сана пуç çапса вильнетпĕр, çырлах! Çырлах, Турă амăшĕ, сана пуç
апса вильнетпĕр, çырлах! Çырлах, Уйăх-Хĕвел, Çĕр, Çĕр амăшĕ, çырлах! Çырлах, пур уйăх
пăхакан Турă, çырлах! Çырлах, Хăрпан, сана пуç çапса вильнетпĕр, çырлах! Çырлах, Турă!
Сана пуç çапатпăр, пире пур инкекрен-хуйхăран, çын хаярĕнчен, çын усалĕнчен, çын
тăшманчен çырлах! Эпир тем калаççа-пуплесе сана çилетертетпĕр пуль, çырлах! Уйра
тырă-пулă лайăх пултăр. Сана çак çĕнĕ тырă-пулăпа пуç çапса вильнетпĕр, çырлах. Ку
таранччен кивĕ тырăпа усрарăн, малалла та çапла усра, çырлах. [90] Пире тĕрĕс-тĕкел
усра, çырлах. Пур ачам-пăчампа кĕл тăватпăр, çырлах! Çăва тухсан хура çăмăрпа савăнтар,
çырлах. Вут-кăвартан, пур инкекрен çырлах. Кивĕ çине çĕнĕ хума пар, çырлах, Турă. Сана
ӳксе пуç çапса ĕнлĕнетпĕр, çырлах. Хаяр сунакана карта тулашпе, ырă сунакана, Турă,
çавăр, çырлах, ‒ тесе пĕтереççĕ те, тата çăкăрпа кĕл тăваççĕ.
Кĕл туса пĕтерсен вара Тур амĕшĕ курки тăваççĕ. Турă амĕш куркине пĕренчен
тапратаççĕ те, пĕтетченех пĕр-пĕрне тав туса ӳксе пуç çапса ĕçеç, татах тепĕрне параççĕ.
Турă амĕшĕ куркине туса пĕтерсен кĕрекере лараканĕ:
‒ Ĕретлĕ курка ятăм, ‒ тет, тивĕри, тимери? Тименнине эп хам куркана парăп, ‒ тет. –
Тĕпелти Хурăн сурăн кассисем, хуçа калать: «Ĕретлĕ курка ятăм, тет, тивĕри, тимери?
Тименнине хам алăрине парам, ‒ тет. ‒ Кайран килекенне хуçа пăхтăр, ‒ тет те, вара
саланса пĕтеççĕ. [91]
Киремет
Киремете чăвашсем хальхи вăхăтра та нумайĕшĕ тăваççĕ.
‒ Киремет тумасан, пирĕн мĕлле пурăнас, ‒ теççĕ.
Киремете вĕсем Турăн шăллĕ, теççĕ.
‒ Киремет тумасан эпир такçанах пĕтмелле, ‒ теççĕ. – Тусенче, вăрмансенче, ĕлĕкхиавалхи ларакан йăвăçсенче, ăвăс пулман çĕрте пурнать, ‒ теççĕ.
Киремете вĕсем никçан та курман. Пуç, алă, пĕр-пĕр япала ыратсан, Киремет тытрĕ
пулĕ, теççĕ. Киремет ĕлĕкех пур, анчах мĕлле ăна пуç çапма тытăннă – никĕш те пĕлмеççĕ.
Киремете пуç çапса пит нумма[й] тăкăнса пĕтеççĕ чăвашсем. Киремет валли юсмансем
тăваççĕ, тата сăра туса нухрат тăкаççĕ. Нухрата кĕмĕл тенкĕ вырăнне пăрахаççĕ.
Юсмансене темиçе тĕслĕ туса пĕтереççĕ. Пашалу пек, тата пашалуран вĕтĕрех тăваççĕ.
Йăвасем тăваççĕ. Пашалусене миçе Киремете чӳклемелле, çавăн чул тăваççĕ. Чӳклеччен
ачасене пĕре те [92] шарлаттармаççĕ. Урай варне сĕтел лар[т]са, кĕрĕк тăхăнса, хул
хушшине çĕлĕк хĕстерсе, алăк патнелле тăрса кĕл тума тытăнаççĕ. Кĕл тума хуранпа пăтă
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пĕçереççĕ.
Пĕр кашăк пăттине ăсса, пĕр пашалу тытса ак çапла кĕл тума тытăнаççĕ:
‒ Сана пуç çапса вилĕнетпĕ[р], çырлах, анна тури, Киремет, ачам-пăчампа, килĕш
чунпа, çырлах! Пире чипер усра, упра, лайăх пăхса таса усра, çырлах! Сана пĕр хуран
пĕçерсе тыр-пул па асăнса пуç çапса вилĕнетпĕр [так], çырлах. Иртсе çӳретпĕр пуль,
выльăхсем тухи çӳреççĕ пуль, каçар пире, çырлах, ан çилен. Каçар, тĕксе ан яр, çырлах! –
тесе пăттине пĕр кашăк сыпса, пашалуне кĕт хуççа иле çиеççĕ те, тата вара çапла кĕл
тăвать урăх киреметсене пĕтечченех. Кĕл туса пĕтерсен киреметсене тĕпренчĕксем татса
хунине улчупи çине лартаççĕ. Ирхине тепĕр куне вара нухратсене сапма уя каяççĕ.
Киреметсене ялан чĕрĕлнĕ кун ыран тенĕ чух чӳклеççĕ. Ирхине вара часавая кайса çурта
лартаççĕ те, вара чӳклесе пĕтереççĕ. [93]
Чăваш халăхĕ епле йĕркепе пурăнса мĕнле япаласем çинчен калаçни
Записано в 1903 г. в д. Яргунькино Ядринского уезда Казанской губернии
Степаном Филимоновым
Ĕлĕк чăвашсем вăрă-хурахран питĕ хытă хăраса пурăннă. Çавăнпа пӳртсене пĕчĕк
кантăклă тунă, çын пуç кĕрес пек анчах пулнă, [98] тесе калаçаççĕ. Укçасене çĕр айне алтса
лартса усранă. Чăваш ялĕсем кашниех вăрман варринче ларнă, çавăнпа вăрă-хурахсенчен
хăраса питех хутшăнайман пĕр-пĕринпе. Ун чухне каç-ир пĕре те çӳремен, тесе калаçаççĕ.
[99]
Ватă çынсем Етĕрне хулине малтанах йытă (собака) пуçĕ çине ларнă, теççĕ, çавăнпа
халĕ Етĕрне хули начар, теççĕ. Тата Шупашкар (Чебоксары) мăн çăккăр çине ларнă, теççĕ,
çавăнпа Шупашкар хули пуян тесе калаçаççĕ. [100]
Начар çынăн пĕр пӳртпе пĕр кĕлет, выльăх çук ун пеккин. Ун пеки ти ялта пĕре-икĕ
анчах. [101]
Чăвашсем хитрее çын тесе сарă вăрăм кăтра çӳçлĕ çынна калаççĕ. [103]
Тата хăшĕ юна чун тесе калакан та пур. Ӳте тимĕрпе кассассăн юна тимĕр чĕлхи
сурса чараççĕ е сахăр ватса çыхаççĕ. Вăйлă çынăнне нумай та çăра, начар-хыткан çынăнне
сахал, шĕвĕ, теççĕ.
Халь салтака каяс мар тесе тараккан, йĕкел, улмасем, табак çиеç тенине илтнĕ, хăшĕ
салтака каяс тесе типĕ тытмаççĕ, ят тухсан начарланас мар тесе. [115]
Халь чăвашла кĕнекесем тухнăранпа Турра ĕнене пуçларĕç.
Таса мар çынсем тӳрленес тесе чăн малтан эрехе ĕçеççĕ. Хаяр тымаррисем, çул хаяр
курăксем, енель [эмел?] курăксем, утă шусем вĕретсе ĕçеççĕ. [116]
Пирĕн патра ачасене ят пăсса кайăк ятлă хураççĕ: арçын ачасене Шăнкăрч, Курак тесе
ят параççĕ. Тата хĕр ачасене Чĕкеç теççĕ. [117]
Ĕлĕк туя кайнă чух утсем çине утланса кайнă, хĕрне ут çине лартса килнĕ, халĕ çатан
урапасемпе, кӳмесемпе каяççĕ. [118]
Пирĕн ялта пĕр çын как туй куртăм тесенех тепĕр-ик кунтан çын вилет вара. Тата
ялсенче тĕлĕкçĕсем пур. Çын таса мар пулсассăн унăн кĕпине тĕлĕкĕç патне каç пуç айне
хурса çывăрма йеççе параççĕ. Çапла япала çухалсан та кирек мĕн юлнă япалисене йеççе
параççĕ. [120]
Пирĕн чăвашсем çынна ир вилсессĕн каçчен кайса пытараççĕ, çын виллинчен хытă
хăраççĕ… Ĕлĕк мĕн хăтланнине каласа кăтартатăп: çын вилсессĕн хулха шăтăкĕсене, куç
лупашкисене, сăмси шăтăкĕсене пурçăн тултарнă. Тата урайĕнчи çӳпсене алăк тапратсан
тĕпелелле шăлнă, кĕпе тăхăнтартнă чух кутăн тавăрса тăхăнтарнă.
Тата шăтăк авăтма каякансене:
‒ Ăçта каятăн? – тесе ыйтнă.
Лешĕ каланă:
‒ Кутăн çĕре каятăп.
Çапла минçе каять шăтăк авăтма, пурне те виçшер хут ый[т]са кăларса янă.
Шăтăк патне çитсессĕн:
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‒ Инкăр-ханкăр! – тесе виçĕ хутсен шакканă.
Виллипа пĕрле тупăкĕ ăшне пĕр хутаç ĕçлесе хунă, унăн ăшне пуç тури, укçа, çĕлĕкпе
çипсем тата нумай хурса янă. Унтан тула йăтса тухсассăн пĕчĕк ачасем пулсассăн урлă
каçарнă. Пытарсассăн пĕрер четвĕрт эреке ĕçнĕ, уна халĕ те ĕçеççĕ.
Кайлах пытарма кайнă çынсене пĕри алăкра:
‒ Ăçта карăн? – тесе кӳртнĕ. – Ăçта карăн?
‒ Кутăн çĕре карăм.
Çапла виçĕ хуччен ыйтнă.
Унтан ыйтаканĕ кайлах виçĕ хут калать:
‒ Апла пулсассăн инкăр-ханкăра кайтăр (3 раза).
Кутăн – не ладное дело. Çапла вилнĕ çыншăн çӳлти патшалăха кайтăр тесе кĕлĕ
туман, тамăка кайтăр тенĕ майлă ылханнă. Çапла пĕрери-пĕрерĕн кĕртсе пĕтерсессĕн вара
çĕрĕпех ташласа-юрласа ĕçнĕ. Тула каç пĕччен тухма хăранă вилнĕ çын тытать тесе. Унтан
ултă эрне çитсен юпине ирттернĕ (поминку). [124] Поминкине ирттернĕ чух çав вилнĕ çын
ячĕпе выльăх пуснă: начаррисем сурăх пуснă, пуяннисем лаша пуснă. Юпине
ирттермешкĕн хурăнташĕсем, пускиллисем пуçтарăнсан икĕ лаша кӳлсе шăнкăравпа,
шăпăрпа, параппанпа туя кайнă пек кайнă. Пурте пĕр вырăнпа анчах кайнă. Ялан çур çĕр
тĕлĕнче кайнă. Унта вилнĕ çынна тата пĕр пĕчĕк сĕтел туса кайнă, сăра, аш, икерчсем тата
нумай илсе кайнă. Вара унта ĕççе-çисен япаласене унтах тăкса хăварнă. Вара киле шăпăр
каласа, параппан, туй юрри юрласа каиле тавăрăннă.
Çын вилсессĕн кунта епле пурăннă, леере те çаплах пурăнать, тенĕ. Кунта начар,
леере те начар, тенĕ; кунта пуян, леере те пуян пулать, тенĕ. Тата çакăнса вилнĕ çынсене
шуйтансем лаша туса çӳрет, тенĕ.
Пирĕн чăвашсем çĕр çавăрăнать темеççĕ, хĕвелпе уйăх хăйсем çӳрет, теççĕ. Çутă
çăлтăр – пуянăн, тĕттĕм курăнакан – начар çын çăлтăрĕ, теççĕ. Уйра çавра çил тухсассăн,
унăн ăшĕнче Çавра çил пур, теççĕ.
Вупăра шуйттан, теççĕ: вара хăш çынна пусас чух алăк уççа пĕр-пĕр япала пулса
кĕрсе çын çине хăпарса выртать, теççĕ. Вĕри кĕлне сапсан хăрать, теççĕ. Вăл арлă-арăмлă
çынна тивмест, хусах çынна хытă тапăнать, теççĕ. [125]
Шыври: шывра пур шуйттанăн та килĕ пур, теççĕ. Самай шывра пурăнакан Шуйттан
çынна шăва кĕрсен тытать, теççĕ. Тата хĕрарăмсем ура йĕпенсен Шыври тăтăрĕ, теççĕ,
унта çăкăр сăмси кайса пăрахаççĕ.
Ĕрĕх: Йĕрĕх çынна кĕсен-çăпанпа, шăтан-юханпа аспалантарнă, ăна вали пĕр-пĕр
япалапа тĕслĕрен апат-çимĕç тултарса сарай тӳпине çакнă.
Пих-ампар – вăл упа-кашкăрсене пăхакан пулнă.
Пирĕн чăвашсем хут пĕлмен çынсем калаççĕ: Ваттисене асăннă чух (в день
поминовения усопших) вилнисенĕн чунĕсем пурте çав кун киле килет, теççĕ. Вăлсене
кашнине ята тула тухса пĕрер татăк икерчĕ тата сăра тăкаççĕ. Рай, [126] тамăк çинчен
кĕнеке çинчи пек пĕлмеççĕ… Тата пĕчĕк ачасем çитĕнсе авланать, качча каять, тенĕ. Кунта
лаша вăрлакансене усалсем лаша туса урисене пĕрер пăт таканпа таканласа çӳрет, тенĕ
авал… Тамăкпа рая аялти-çӳлтине пĕлмен, анчах леш тĕнче (на тот свет) тенĕ, унта вара
тасипе таса марине пĕр çĕрте пурăнать, тенĕ… Арлă-арăмлă çын çынна ерсе пурăнсан
çыл[ăх], тенĕ, хусах çынна çылăх мар, тенĕ. [127]
Ĕлĕк çирĕм пилĕк (25 л) çул ытларах мункун умĕнхи аслă эрнере кĕçĕн эрни кун
(великий четверток) Ваттисене асăннă, çавăн чухне сăрасем ĕçнĕ, мункунхипе пĕрех ĕççеçинĕ. Çынсем юрласа ĕçсе çӳренĕ. Çав вăхăталлах тата вирĕм чунпă. Çамрăк çынсем
мункун ыран тенĕ чух каç (великий суббота) пĕр çĕре пуçтарăннă та.
Кашни пĕрер пилеш хулăпа килĕрен çынсене:
‒ Чир тартăр, ‒ тесе çаптарса çӳренĕ, теççĕ. [128]
Тата тунти куна, юн куна, вилнĕ куна вилнĕ кун теççĕ, ыттисене чĕрĕ кун, теççĕ.
Кирек-мĕн япалана çав кунсем питех ĕçлемен. Тата ватă çынсем калаççĕ: ĕлĕк чĕрĕлнĕ
куна хисеплемен, вăл кун ĕçленĕ, теççĕ. Вилнĕ куна (пятница) хисепленĕ, çав кун
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нимĕнскер ĕç туман, теççĕ. Çулла ĕç вĕремĕнче килекен аслă праздниксене питех
хисеплемеççĕ. Вун икĕ аслă праздник ячĕсене те пĕлмеççĕ. Аслă праздниксем чăвашсем
хăйсем ят хунисем: Пасха – мункун, Вознесение Господне – Хураçтӳ [название ярмарки в
д. Малые Туваны – Ашмарин XVI: 219], [130] Троицын день – труйски (искажѐн.),
Преображение Господне – улма праçник, Успение Пр. Богор. – кайранхи улма праçник,
Покров Пр. Богор. – пукрав, Рождество Христово – сурхури, Крещение – шыв çине аннă
кун. [131]
Пирĕн ялта пĕр часы та çук. Апат ир тăрсан хырăм выçнă пулсан çиять, хăнтăрлахи
апат кайлах хĕвел çӳле хăпарса çитсен çиет, каçхи апат выртнă чух çиет. [132]
Зписано в 1904 г. в Ядринском уезде Казанской губернии Т.К. Кирилловым
Салтака каяс мар тесе хăшĕ çимасăр пурăнаççĕ, хăшĕ тараккан çияççĕ, ура тупанне
табак хураççĕ те, вара сăсă [костный мозг – Ашмарин XI: 283] тăрăх хупарса çынна
типĕтет, начарлатать. Тата хăшĕ çăмартине антараççĕ. Манпа пĕрле Норуса хамăр ялсем
Яков ятлă ача çăмартине антарса пычĕ те, салтака илмерĕç. Кайран çăмарти тӳрленмерĕ
вара, çăмартине йытсах çӳрерĕ виличчен, çăмарти пăсăлнипех вилчĕ. [220]
Ĕлĕк ваттисем калаччĕç: «Суха тунă чух йăрана нумай ан кастарăр, йăран тăрăх Торă
çӳрет», ‒ теччĕç.
Вăта йăран çинче çын çывăрсан, пăсăлса каять çын. Суха пĕтернĕ çинчен пăтă
чӳкленĕ.
Кĕлĕре çапла калаччĕç: «Çырлах, Торă, суха пăттипе асăнатăп. Кăçал чипер суха
пĕтертĕм, килес çул та çанашкалах ырă янаварпа (лашапа) сухана тухма пар», ‒ теччĕç.
Пуçа сĕрĕм тивсен, пилеш уçать. Ăна çиеççĕ. Пилешрен хĕреç туса çума çаксан, Усал
тарать. Çавă вăл ĕлĕкрен ватăсем каланă сăмах.
Чӳк йывăçа касмаççĕ, кассан – касакан вилет. Качча каякан хĕре сурăх, ĕне параççĕ.
Качака, чăхă, кушак памаççĕ. Чăх каялла чавать – çын пурăнăçĕ куталла каять. Кушак
хурăнташа сивĕтет, пурăнасса хурăнташпа пурăнас пулать, хурăнташ сивĕнсен ялта та
уйрипе пĕрех. Качака вăл Усал выльăхĕ, вăл мыйракаллă. [238]
Чиртен сывалма тĕрлĕ им-çам ĕçеççĕ: арăм ути шывне ĕçеççĕ. Вăл шыва ак çапла
хатĕрлеççĕ: кĕленче ăшне шыв яраççĕ, унта арăм ути тултараççĕ, импир яраççĕ, эреке
яраççĕ, чĕмерик кикен яраççĕ, вĕрĕлнĕ курăк яраççĕ, тăвар яраççĕ. Вара ăна йӳçĕтсе ĕçеççĕ.
Сиплĕ курăксем: арăм вути, хаяр курăк, вĕрĕлнĕ курăк, çул курăк, ухмах курăк, кăшман.
Доктор патне чирлесенех кайма хăратпăр, доктор вĕлерет, вилес патне çитсен,
каятпăр, хут вилес, хут чĕрĕлес. 60-70-80 çула çитиччен пурăнакансем пур.
Ача çуралсан, пӳртри пĕчĕк ачасене калаççĕ: апу çăлтан папак тупса килчĕ, теççĕ…
Малтанхи ача вилсен, кайранхине пурăнтăр как-нибудь тесе урăх ят параççĕ. Ун чух
калаççĕ: «Кайăк ячĕ хуратпăр, Торă, усра», ‒ теççĕ. [241]
Тĕлĕк уйăхри пĕрре анчах кăтартса парать, пур тĕлĕк апла мар. [242]
[Юпа:] Сĕтел, пукан алăк патне туса лартаççĕ. Унта чашкă, ал шăлли, корка лартаççĕ.
Вара виçĕ çавра юрă юрлаççĕ, туй пуçланă чухне хĕр мĕнле хӳх пуçлать, çав кĕвĕпе, çав
çемйипе юрă пуçлаççĕ.
Юррин сăмаххи:
Эпир асăнăпăр, эс ан асăн пире,
Сана хамăртан уйăратпăр.
Йопи-хори çинче сорăх пуснă пулсан, юлашкинчен: «Сорăхлă çӳре», ‒ тесе юррине
пĕтереççĕ. Лаша пуснă пулсан: «Лашаллă çӳре», ‒ тесе юрлаççĕ.
Алăк патĕнчи сĕтел çине, чашкă çине, икерчĕ, шăмă, аш, чăх пуçĕ, урисене
пуçтараççĕ те, хураççĕ. Чĕрес ăшне сăра яраççĕ. Пӳртре краççин чăл-чăл-чăл анчах çунать,
тĕттĕм. Алăк сули çинче çуртасем çунаççĕ. Хăш чух алăк патне тултан йытă пырса
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икерчине, ашне, чăх пуçне-урине йăтса каять; куçĕсемпе симĕсĕн-кăвакăн, хĕрлĕн йăлтăрялтăр çавăркаласа пăхать.
Тĕпел[245]те тăракан хĕрарăмсем, карчăксем вара калаççĕ:
‒ Ан хăрат, Матпи, Иван е Макçăм (вилнĕ çыннăн ятне асăнаççĕ), чипер кай, пире
килсе ан хăрат, ‒ теççĕ.
Йытти çыса ярсан ахалех каять. Çĕрлерен пит хăрамалла пек туйăнать.
[Вĕре çлен:] Каç пулсан пĕлĕтрен нумай аялта Вĕре çĕлен вутăн-хĕмĕн тăкăнса
йолтăртаттарса каять. Çынна Усал ерсессĕн, çавăн патне каять вăл. Калаççĕ: тĕне кĕмен
ачаран, çырмана пăрахсан, Усал пулать, Вĕре çĕлен пулать, вара çав çӳрет, теççĕ. Ар çын
ачаран ар çын йышши Вĕре çĕлен пулать, вăл хĕрарăмсем патне чирлĕ çĕре каять те
выллять чирлĕ çынпала упăшка пек пулса. Хĕр ачаран хĕрарăм йышши Вĕре çĕлен пулать
те, чирлĕ ар çын патне кайса выллять хĕрарăм пулса. Вара Усал ернĕ çын Вĕре çĕленпе
арлă-арăмлă пулса пурăннă пекех пурăнать. Вĕре çĕлен Усал йышăннă çын патне çӳрет вăл.
Çав чир çăпăçсан чирлĕ çын хăй патне Усал çын пулса пынине виличченех каламасть.
Вилес умĕн каласанах вилет. Пачăшкă пынă чухне çав çын Турă умне тăрмасть, - Усалли
вĕлерет. Тĕлĕкре хуть ар çын ача, хуть [246] хĕр ача тантăшпа вылясан, çав тĕлĕке часрах
çынна калас пулать, кампа выллянă – çавна калас пулать, ахалĕн чир çăпăçать. Каласан,
Вĕре çĕлен пымасть вара.
[Киремет:] Ĕлĕк-авал Киремет çĕрĕ çинче çынпа е выльăхпа ятлаçсассăн çав çын
сывă мар пулнă. Вара юмăçа кайнă.
Юмăç каланă:
‒ Çав Киремете сан чонлă тăвас пулать, мамаляпа парас пулать. Çакăнтан тухсан ман
патран кайнă чухне çулĕпе киле çитичченех асăнса кай, ан ман. Вара хаман пулĕ. Хаман
пулсан вара Киремете чонлă ту, путек пар, мамаля пар, çырлах, тесе шыв сапса, пӳтекне
силентерсе, кил хушши варне сĕтел лартса, сĕтел умне тăрса, мăн çăккăрпа тăвар хурса,
пĕр витре шыв лартса такине Киремете валли пус. Апатне çакиччен вăл шыва урăх çĕре ан
тыт, ан тăк, çав шывпа апатне пĕçер, ‒ тенĕ.
Çапла тусан çын вара хамаланнă.
[Йĕрĕх:] Кĕсен-çăпан тухсан, Йĕрĕхрен пулнă, тенĕ. Йĕрĕхе контă туса çакнă,
нимĕрпе, тăхланпа чӳкленĕ. Тăхланне шăратса тутăрпа çыхса контă çомне е контă ăшнех
хунă, нимĕрне те çавăнта янă.
Кĕсен-çăпан тухсан чăваш ăшĕнче шутланă: «Мана Йĕрĕх тытрĕ пуль», ‒ тенĕ.
Вара чӳкленĕ те кĕсен-çăпан тӳрленнĕ. Халĕ Христос вăрне тытнă та, Турра пуç
çапма пикенеççĕ; кирметсене, йĕрĕхсене çурхи шывпа юхтарса янă.
[Ваттисем:] Çимĕкре, покрав иртсен икĕ эрнерен, мăн кун ыран тенĕ чух алăк патне
алтăр лартса Ваттисене асăннă. Çулталăкра виçĕ хут асăннă. Мĕн чухлĕ çын вилет хăйĕн
тăванĕнче, çавăн чул çурта алăк соли çине лартнă та çутнă, апат янă, икерчĕ, чăхă ашĕ,
шăмми, пуçĕ-урине унта пăрахнă. Кайран сĕтелне, пуканне, алтăрне, чашкине çырмана е
уя кайса çĕмĕрнĕ.
Çавра çил çын патне пырса кĕрсен, çын пăсăлать те вилет. Çавра çилпе Усал çӳрет.
Çавра çиле çапла калас пулать:
‒ Çĕçĕ тĕрне пул, çĕçĕ тĕрне пул, çĕçĕпе пусăнса вил, ‒ тес пулать, вара пĕтет. [247]
Тухатмăшсене, чĕлхеçĕсене, çынна тухатса пăсакансене Усал илет; вилсен вĕсене
усалсем пăсса çӳреççĕ. Турă вĕсене ырă вырăн памасть. Усалсем тухатмăшсене хĕлле
çӳре[248]ме хăшне çуна тăваççĕ, хăшне çуна тупанĕ тăваççĕ, турта, çуна кĕресли, турта
пăявĕ, хăмăт, котлăх, йĕвен, тилкепе тăваççĕ. Кам çĕр çинче йывăртарах çылăха кĕнĕ, ăна
унта та йывăртарах вырăн параççĕ. Хăшне лаша тăваççĕ, тет. Вара çĕрле туха-туха çӳреççĕ.
[249]
Уйăха Вăпăр çынине курсан, калас пулать:
‒ Вăпăр çулĕ татăлтăр, Вăпăр ӳктĕр, ‒ тес пулать.
Тата вут пуççипе перес пулать. Вара Вăпăрăн тутти йăлт çунса каять, тет. [250]
[Хĕрт-сурт:] По возвращении из гостей, входя в избу и крестясь, говорят:
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‒ Ырă ĕçрĕмĕр-çирăмăр, Хуçисене, Торă, вăй-хăват пар. Пире те хире-хирĕç курмаилтме пар.
Если присланы гостинцы, говорят дальше:
‒ Мĕн чухлĕ ана йăранĕ урлă каçрăн, çавăн чухлĕ хире-хирĕç ĕçсе çималла, пĕрпĕринпе хутшăнмалла ту, ырă çăкăр-тăвар.
В старину еще обращались к Хирт-сорт, который обитал на шестке у печки, и
говорили:
‒ Хирт-сорт, лайăх усра. Пире те çанашкалах хăнана çӳреме çăккăр-тăвар лайăх
пĕçерсе пар.
И давали кусочек от гостинцев Хирт-сорт[у]. До моления Хирт-сорт[у] дети не
должны были просить гостинцев. Гостинцами служат: палишки çӳхӳ, чăкăт, куккăль,
икерчĕ.
Çулталăкра пĕре Хĕрт-сорт пăтти пĕçернĕ. Хĕрт-сорта пăтăпа чӳкленĕ.
Кĕлĕре каланă:
‒ Телет-сăмат, Хĕрт-сорт.
Телет тени перекетне, токăçне пар, тени пулать.
[Карта пăтти:] Çулталăкра пĕре карта пăтти пĕçернĕ.
Кĕлĕре каланă:
‒ Çырлах, карта пăтти, çырлах. Выльăха-чĕрлĕхе лайăх усра, халăх çинчи йывăр
шартан, йывăр чиртен хута кĕр.
Пӳртре мĕн чухлĕ çын пур, пурте пăттине лошкăпа ăсса илнĕ, çуне пуснă. Вара
хуранне, чашкине йытса картана кайнă. [253] Картара таса ыраш улăм çинче выльăхсем
хушшинче ларса çинă çав пăтта.
Кĕлĕ пĕтес чухне каланă:
‒ Çырлах, Торă! Выльăха-чĕрлĕхе хунаттар, тӳлеттер, пĕр вĕçĕ картара пултăр, тепĕр
вĕçĕ шывра пултăр; тĕкĕнчен-çӳçĕнчен хунаттар, мĕн чул тĕк пĕрчинчен хунаттар; ĕни
хыçĕнчен пăрушне пар, кĕсри хыçĕнчен тихине пар, ‒ тенĕ. Вара: ‒ Килĕрех, ырă мăн
турăсам, пирĕнпе çима, ‒ тенĕ те, ларса çынă.
Пурте улăм çине урасене хуçса хурана тавра ларса çинă. Вара сурăхсем, ĕнисем
пăтăпа çăккăр шăршине илтсе йĕри-тавра пырса тăнă. Ытах аптратасран вĕсене вара пĕр
куккăра лайăхрах улăм е вытă [= утă] панă. Пăттине пит çуллă çинă. Ача-пăча пит юратнă
та, кашнă кĕркуннех амăшне пĕçерттернĕ. [254]
Записано в 1905 г. в д. Ново-Изанбаевой Тетюшского уезда Казанской губернии
учителем Мало-Шемякинской Бр. Св. Гурия В.Д. Дмитриевым
[Пища:] Кунти чăвашсем çынна пит ӳт кӳртсе вăй паракан апата çаксене калаççĕ:
какайлă шӳрпе, какайлă пăтă, пăрçа салми юрмапа, тепĕр майлă – йӳçĕтнĕ турăхпа; тата
пăртак начартараххи: кĕрпе пăтти, пултăран яшки хăймапа йрсе ярсан пит юратаççĕ. Тата
çу вăхăтĕнче яшкана тĕрлĕ-тĕрлĕ пахчара пулакан япаласене яраççĕ: чĕкĕнтĕр, тата тепĕр
майлă хĕрлĕ кăшман теççĕ кунта, çавна яраççĕ, унăн çулçине те яраççĕ, тата кишĕрсем, çĕр
улми çулçисем те яраççĕ.
Кто должен готовить пищу. Килте виç-тватă хĕрарăм пулсан, вĕсем пурте ĕçлеççĕ
килти ĕçсене. Яшка пĕçерес пулсан, пĕри шыв илсе килнĕ, тепри çăнăх алласа кĕрет, е тата
хăшĕ-хăшĕ каç пулсан, кĕтӳ кĕртсен, ĕне сăвать. Нумай ун пеккисем. Килте пĕр кинĕ
пулсан, вара хунямăшĕ хăй ĕçлет, е, хĕрĕ пулсан, хĕрĕ ĕçлет.
Количество о употреблении пищи сколь. раз в день. Праçник вăхăтĕнче чăвашсем,
ĕçкĕ тунă вăхăтра, пĕр-пĕрин патне çӳреççĕ. Унта вĕсен çийӳ-ĕçӳ хисепсĕр, ахаль
праçникре ĕçмен вăхăтра кунне яшкана иккĕрен ытла пĕçерсе çимеççĕ. Ахаль кунсенче те
ир тăрсан чей хурсан чей ĕçеççĕ, хумасан, кăнтăрлаччен мĕн пур, унпа çикелеççĕ.
Кăнтăрлара е каçхине яшка пĕçереççĕ. [265] Типĕсенче чăвашсем нумайĕшĕ кунне пĕререн
ытла çимеççĕ, ăна та пулин сивĕтсе кăна, малтанхи эрнепе юлашки эрнинче. Тата вĕсенчен
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нумайĕшĕ кунне темиçе çиекенни те пур, хăшĕ-хăшĕ типе саççимех тытманнисемех пур.
Хытă тытакансем хĕренпе кăвас кăна çисе пурăнаççĕ, малтанхипе кайранхи эрнинче.
Кăчуне чăвашсем те пит чейпе пурăнакан пулчĕç, праçникре-мĕнте, хăна тавраш хапхаран
кĕрсе лашине тăварсанах, сăмавар лартса та янă е хăйĕн пулмасан та, кӳршинчен те пулин
кайса илсе килет. Унтан вара какай пулсан какайлă шӳрпе-и е какайлă пăтă пĕçерет, какай
пулмасан, çăв пулсан, çупала пĕçерет, е çула, çăмарта вăхăтĕнче, çăмарта пĕçерет, çапла
вара хăнине силесе ярать. Питрав вăхăтĕнче така пусаççĕ, кĕркуннене кайсан автансем
ĕлкĕреççĕ. Çав манирлех аппаланса пурăнаççĕ пирĕн чăвашсем.
О скудной пище. Кунти чăвашсем начар апат тесе, вăй памасть, тесе, çак апатсене
калаççĕ: çĕр улми, тепĕр майлă паранкă теççĕ, тата купăста, хăяр, тата уйрана аван апат
вырăнне хумаççĕ, мĕшĕн тесен вĕсем пĕрте вăй кӳртмест, çăкăра нумай çитерет, теççĕ.
Чувашские напитки. Пирĕн чăвашсем ĕçме юратакан япаласене ак çаксене калаççĕ:
ахаль сăрапа пыллă сăрана, тата типĕсенче кăвас тăваççĕ юн кунпа эрне кун çиме. [266]
Молитва, читаемая при выгоне первый раз в стадо. Чăн малтан выльăхсене кĕтĕве
хваласа кăларнă чухне ак çапла каласа хапхаран кăлараççĕ:
‒ Эй, Турă, ан пăрах çак выльăхсене, çак çу каçиччен лайăх сывлăхлă çӳремелле
пултăр, тĕрлĕ инкекрен Турă аякала сиртĕр, ‒ тесе хвăласа кăлараççĕ. [268]
Помочи. Кунта пирĕн чăвашсен тĕрлĕ-тĕрлĕ мимесем пулаççĕ: тырă лайăх пулнă çул
тырă мими пулать, сӳс нумай пулнă çул сӳс мимисем пулаççĕ, суха тунă вăхăтра юрлăрах
çын пулсан е унăн лаша пулмасан, вăл та миме туса сухалаттарать, тата та нумай ун
пеккисем.
Болезни. Пирĕн кунта нумайĕшĕ тĕрлĕ чирпе чирлекенни пур, хăшĕ сивĕ тытнипе,
хăшĕ тата пуç хĕснипе е тата çăпан тавраш тухнипе аптăраççĕ, нумай ун пеккисем.
Нумайĕшĕ больницана каяççĕ, лаша çукки килте эмеллеме хытланать; çăпан тухсан юман
çулçи çыпăçтарса шăтараççĕ. [271] Сивĕ тытнă чире е хинă ĕçеççĕ, е эрĕм шывĕ туса
ĕçеççĕ, çавсенчен усă кураççĕ. Пуç хĕснине улма ути тиекен курăка вĕретсе ĕçеççĕ, вăл та
пит йӳçĕ япала.
Количество больных в деревне за год. Ялта чирлĕ çынсем çулталăк хушшинче пĕр
çирĕм пилĕк çынна яхăн пулĕ, ялан пĕр пек мар, хăш çулта ытларах, хăшинче каярах.
Вилекенни çулталăк хушшинче 60 çынна яхăн пулĕ. Вунă çул хушшинче 500 е 600 çынна
яхăн пулĕ.
Рождение младенца. Ача çуралсанах ăна лайăх çуса вырттараççĕ, унтан вара пĕр-икĕ
кунтан, урисем кукăр ан пулччăр тесе, урисене пийелеççĕ.
Наречение имени по языческому обряду. Хăш-хăш чăвашăн çемйинче ача-мĕн
пурăнмасан, вара ачисен ятне пăстарса хураççĕ: пирĕн кунта хам пĕлекенниех Никифор
ятлă ачана Тăхтаман теççĕ, тата хăшĕ Василий ятлă, ăна вĕсем Юман теççĕ. Пит нумай ун
пеккисем, пĕтерес те çук. [272]
[Сон:] Пирĕн чăвашсем çĕрле тĕлĕк-мĕн курсан пит нумай япала çинчен
танлаштараççĕ: тĕлĕкре йĕрсен, ăна савăнассине пĕлтерет, теççĕ. Тĕлĕкре савăнса-кулсан,
ăна пит куйланса хуйхăрмалла, теççĕ. Чĕрĕ кантăр [?] е чĕрĕ какай курсан, е ăна çисен, вăл
хуйхă курасса, теççĕ. Тĕлĕкре вут тухни курсан, ăна уяра, теççĕ, е тата укçа, кĕмĕл тавраш
тупсан, ăна сивве, теççĕ. Алăран пĕр-пĕр чунлă япала-и е тата пĕр-пĕр ахаль савăт таврашĕ
шыва путсан, ăна пĕр-пĕр япала çухаласса, теççĕ. Е тата çав алри чĕрĕ чун алăран ĕçрĕнес
пулсан, ăна вара çав çын çапла пуласса, теççĕ. А кун пеккисем: пĕр-пĕр çыннăн ачи салтака
лекнĕ пулсан, ун лаши тăрать пулсан, вăл вара салтака каясса, теççĕ, е тата вăл чирлĕ
выртсан та вăл вилессе, эпĕ çапла çавăн çинчен тĕлĕк куртăм, теççĕ. Пит ун пеккисем
нумай, пĕтерес те çук. [277]
[Улах:] Малтан хĕрсенчен пуçласа çыратăп: кĕркунне пулсанах пирĕн кунта чăваш
хĕрĕсем темиçен пĕр çĕре пуçтарăнса улах тăваççĕ, унтан вара ар çын ачасем те
пуçтарăнаç[281]çĕ. Çав улах вăхăтĕнче вара тĕрлĕ çимĕçсем, тĕрлĕ-тĕрлĕ пахча çимĕçсем те
илсе пыраççĕ, тата сăра та, купăс та илсе пыраççĕ, унта вара ташлупа юрлу та пулать. Акă
пирĕн хĕр ачасем, арçын ачасем çта вĕренеççĕ юрлама-ташлама, уллахра, тĕрлĕ-тĕрлĕ
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мимесенче пит нумай ун пеккисем. [282]
[Обряды прощания с умершим:] Пирĕн чăвашсем чăн малтан çын вилес умĕн хăйсен
кӳршĕ-аршисене е тата хурăнташĕсене чĕнсе пуçтараççĕ. Вилсен вара пĕрне çуса
вырттарма хушаççĕ. Унтан вара ун çине шурă пиртен тунă кĕпе-йĕм тăхăнтараççĕ. Арăм
пулсан, пуçне сурпанпа шурă тутăр çыхтараççĕ. Хĕр пулса[н], шурă кĕпе-йĕм те, пуçне
шурă тутăрăх çыхаççĕ. Анчах тупăкне шăтăка яриччен шăтăкне пĕр пус укçа яраççĕ, ăна
çавăнпа яраççĕ: вилнĕ çынна çав укçана ямасан çĕр хăй патне йышăнмасть, тесе
шухăшлаççĕ.
Обряды при рытье могилы. Вилнĕ çын хăй вилес умĕн хăй юратнă çыннине каласа
хăварать шăтăк алтма. Вара шăтăк алтма кайсан масар çине çитеççĕ те, хăй каласа хăварнă
çынни хĕвел тухăçнелле пăхса сăх сăхать те, пуçлама тытăнать, вара чи малтан касса илнĕ
çеремне пĕр хĕррине илсе хураççĕ, ăна кунта «сăвап тăпри» теççĕ. Çак манирпе алтма
пуçлаççĕ вара.
Причитывания при рытье могилы. Шăтăкне чавнă вăхăтра пит лайăх, йăваш пурăнса
ирттернĕ пулсан, ак çапла каласа чаваççĕ:
‒ Эй, мĕскĕн, ĕмĕрне лайăх ирттерчĕ, апла-капла çынни марччĕ, çынна хирĕç тăрса,
вăрçса, çапăçса çӳремерĕ, ‒ теççĕ. – Аван çĕрте пултăр, ‒ теççĕ.
Апла-капла шухăрах пурăнса ирттернĕ пулсан, ăна аплах каламаççĕ, ăна ак çапла
каласа алтаççĕ:
‒ Эй, мăнтарăн, ирттерчĕ ĕмĕрне епле килчĕ апла, çын хушшинче çын пек пулмарĕ,
çăварĕнчен кирлĕ мар сăмахсем каймарĕ, çынсем те сума сумарĕçĕ, анчах Турă кăна лайăх
вырăна хутăр, ‒ теççĕ.
Направление могилы. Шăтăкне хĕвел тухăçнелле пăхтарса чаваççĕ, тарăнăшне пĕр
аршин, сарлакăшне пĕр аршăнтан кая мар тĕпне виçсен. Çӳлти хĕрри пилĕк шиите яхăн
пулать, мĕшĕн тесен пысăк çыннăнне алтма канçĕртен çавăнпа сарлакарах чаваççĕ. Алтма
кайнă чух мăшăррăн пулса каяççĕ: виççĕн, пилĕкĕн, çиччĕн пулса каяççĕ.
«Мĕшĕн апла каяççĕ?» ‒ тесен: «Пĕччен вилнĕскер, пĕчченех кайтăр, хăйпе пĕрле
урăххине ан илтĕр», ‒ теççĕ.
Обряды и причитывания при выносе покойника. Вилнĕ çынна çĕклесе тухаччен
малтан пачăшка килсе кĕл тăвать те, унтан вара çĕклесе тух[287]ма тытăнсан пурте чуп
тăваççĕ.
Чуп тунă вăхăтра:
‒ Лайăх вырăнта пул, ‒ тесе яраççĕ.
Унтан вара çĕклесе илеççĕ те, алăк патне çитмессерен виçĕ хутчен суллантараççĕ.
Ăна вĕсем çавăнпа суллантаратпăр, теççĕ:
‒ Вилсен ӳлĕмрен кунта килсе çынсене ан хăратчăр, ‒ теççĕ.
Çул тăрăх пачăшкасемпе «Святой боже» юрласа пыраççĕ. Масар çине çитсен чăн
малтан шăтăкне пуçланă вăхăтра пĕр татăк çерем касса хунăччĕ, ăна сăвап тăпри тенĕччĕ,
çавна вара тупăка ярсанах çав тăпрана яраççĕ, ăна пуçĕ вĕçне хураççĕ.
Унтан вара ытти тăприне яраççĕ, тăприне янă вăхăтра пурте:
‒ Йывăр тăпри çăмăл пултăр, ‒ тесе яраççĕ.
Поминки. Вилни виçĕ кун, тăхăрмĕш кун, хĕрĕхмĕш кунне малтан чиркӳве кайса кĕл
тутараççĕ, унтан вара çав кунанчех апат пĕçерсе пур кӳршĕ-аршăсене, хурăнташсене
пурне те пуçтараççĕ. Унта ак çак апатсем пулаççĕ: кĕсел, какайлă пăтă, каснă салма сĕтпеле
тата куймак-капăртма. Ĕçмелли япăласем: кăвас, шерпет пылтан тăваççĕ. Тата кӳршиаршисем, хурăнташĕсем кулаçсем, кĕлинтĕрсем илсе пыраççĕ… Çын вилсен ăна лашапа
хăнкăравпа, пĕкĕ çине тутăрсем çыхса кайнă вăйçăпа, ташласа сĕрасем ĕçнĕ çав масар
çинче…
Ĕлĕк çимĕк кунĕ масар çине сăрасемпе кайса купăссемпе ташласа çӳренĕ, ĕçсе çинĕ
юлашкине, хашни харпăр хăй вилнĕ çын тăпри çине хывса хăварнă, хăйсем çак сăмахсене
каланă:
‒ Пехил тăвăр, çак ĕçме-çимепе тутă пулăр, ‒ тесе хăварнă таврăннă чуне. [288]
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О кладбищах. Пирĕн кунти ялăн масар иккĕ: чăвашсем хăйне, вырăссен хăйне уйрăм.
Чăвашсем, ĕлĕкренех уйрăм чикнĕскерсем, халĕ те уйрăм чикеççĕ. Вырăссем татах хăйне
уйрăм чикеççĕ. Чăвашсен те, вырăссен те масарĕсем пĕрех, уйрăмми-мĕнĕ çук. Ĕлĕкхи
йăласене пăрахăçа хăварнă, пурте халĕ чиркӳ хушнă пек пытараççĕ…
Поминки на третий день. Вилни виçĕ кун çитсен малтанах-ха сăра-эрехсем тата
путек пусса хатĕрлесе хунă, куймак-капăртма та пĕçернĕ…
Сороковой день. Ĕлекхи хĕрĕхмĕш кунне асăнасси хальхин пек епле хĕрĕх кун çитнĕ,
апла асăнтарман. Ун чухне епле тăвас килнĕ, çапла тунă. Тватă эрнеччен малтан тума
юраман, унтан кайран пилĕк эрнерен, çур çултан, тата пĕр çултан та юранă. Хăçан ĕçмеçиме ирĕккĕн пулнă пур тĕлĕшрен те, çавăн чухне тин асăннă. Пумилккине валли
пуянтараххисем пăру пусса хатĕрленĕ, пĕр манирлĕреххисем сурăх е путек пусса
хатĕрленĕ. Унта татах сăрапа эрех те пулнă. Вара пумилккине тăвас кунне тĕрлĕ-тĕрлĕ
апатсем пĕçернĕ, куймак-капăртма та пĕçернĕ. Çав кунта калах пур кӳрши-аршисене,
хурăнташĕсене чĕнсе пуçтарнă. Вĕсем те вара пурте хăйсен енчен тĕрлĕ-тĕрлĕ ĕçмеçимесем илсе пынă: куймак-капăртма, чăхă е автан тата çывăхрах хурăнташĕ хур та илсе
пынă. Пурте пуçтарăнса çитсен вара пĕр-икĕ урапапа вилнĕ çыннине илме кайнă, кайнă
чухне вилнĕ çынна лартса килмелле урапи çине минтер хурса кайнă, унтан çав урапи
çинех купăçă та ларса кайнă. Вилнĕ çынна илме тухса каяччен малтан пĕр çынни юнал
утпа хăйпе пĕрле пĕр кĕлте улăм илсе кайса масар çине пырса çав вилнĕ çын тăпри патне
хурса çунтарнă. Ăна вĕсем çавăнпа тунă, теççĕ: вилнĕ çынни шăтăкран тухсанах ăна,
шăннăскере, ăшăтма кирлĕ тесе çунтаратпăр тесе шухăшланă. Çав масар çине килтен
пыракан урапасемпе тĕрлĕ-тĕрлĕ çимĕçсем илсе пынă, сăра-эрех те пулнă.
Чăн малтан, масар çине пырса кĕрсенех, пурте пит хытă çак сăмахсене каласа
кăшкăрнă:
‒ Айта, (çавă, т.е. имя), сана хăнана илме килтĕмĕр! – тенĕ.
Лешĕ вара тухрĕ пулать, иккен. Унтан вара килтен илсе пынă ĕçме-çимесене ĕçсеçисе пит хытă ташла-юрласа шуйăхнă. Лешĕ вилнĕ çынни тухсан ăшăнчĕ пулат те, тӳрех
минтер çине улăхса ларчĕ пулат.
Вара малтан юлан утпа пырса вут хунă çынни татах лешсенчен чăн малтан киле
çитсе кĕрсе пĕр алтăр сăра ĕçсе пĕтĕм ял тăрăх:
‒ Эй, ваттисем, çамрăккисем, çурта айне! – тесе кăшкăрса çаврăннă.
Пырас тиекенни пынă, пырас мар тиекенни пыман.
Леш урапасем хапхаран пырса кĕрсен пӳрт алăкĕ умне çитсен пурте вĕсене хирĕç:
‒ Айта, айта, (çавă, т.е. имя), ‒ тесе чĕннĕ.
Хуçи ăна хирĕç тулли сăраллă куркапа тухнă. Пӳрте кĕтикен те вара ăна стĕл
хушшине минтер çине лартнă пек тунă. Унтан вара кашни килтен пĕрер çурта илсе
килмелле пулнă, çав çуртасене вара пурте алăк патне лартса çавăнталла пăхса сăх сăхнă та,
вара тин ĕçме-çиме тытăннă. Çуртисем çунса пĕтсе татах çутмалла пулнă, анчах кам свап
сунан лартса тенĕ, лартсан та алăк патне лартман вара, сĕтел çине лартнă. Кӳрши-аршисем
те эрех-сăра илсе пынă. Вара пурте ӳсĕрĕлсен купăççăпа ташлама та юрлама та пуçласа
кайнă, çавăнтах тата хăшĕ-хăшĕ йĕрекеннисем те пулнă. Çĕрĕпе ташласа-юрласа шуйăхсан
ирпеле тул çутăлас умĕн хайхи вилнĕ çынна ăсатма каймалла пулнă. Ăна ăсатма каячченха, малтан, улăм илсе тухса урамра çунтарнă, хăйсем вара çав вут урлă сике-сике каçса
çӳренĕ.
«Ăна мĕн тума апла тунă?» ‒ тесе ыйтсан: «Унсăрăн çĕрле юрласа-ташласа
çӳренисем каçман пулĕччĕ», ‒ тесе шухăшланă вĕсем.
Вилнĕ çынна масар çине ăсатма каймалла пулсан, татах сăрапа-эрехпе кайнă.
Масар çине çитсене татах çыннине:
‒ Ан! – тесе кăшкăрнă.
Лешĕ вара анчĕ пулат те, шăтăкне кĕрсе выртрĕ пулат. Унтан вара татах купăспа
ташла юрланă. Ĕçнĕ-çинĕ юлашкине çав вилнĕ çын тăпри умне хывса хăварнă.
Хăйсем ак çакă сăмахсене каласа тăкнă:
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‒ Пехил ту, ачам, ĕçме-çимепе ӳпкелесе ан юл, ‒ тесе йăпатса хăварнă.
Поминки через неделю после сорокового дня. Тепĕр эрнерен татах тепĕрре пуçтарса
апат çитернĕ. Унта ĕçме-çиме пумилккери сăрисенех хăварнă. Куннинче ĕнтĕ кӳршĕаршăсем ĕçме-çиме илсе пымаççĕ. Анчах хуçи хăй кăна силлесе ярат. Хальхинче
пумилккери чухнехи пек шăвлашша ташласа-юрласа пĕтмеççĕ, еррипе кăна ĕçкĕри пек
лараççĕ иккен. Кунта та ĕçсе çинĕ юлашкине е алăк патне тăкнă, е тата урăх тĕле кăларса
хывнă.
Хывнă чуне хăйсем пĕрмаях:
‒ Умăрта пултăр, ‒ тесе хывнă.
«Кăна тата мĕн тума капла асăнатăр?» ‒ тесен: «Унсăрăн юрамаст çав, ку чысти ĕнтĕ
тасатса кăларни пулат ĕнтĕ, унсăрăн вăл пире пĕрмаях киле-киле хăратса çӳренĕ пулĕччĕ»,
‒ тесе шухăшланă.
Ососбые поминки три раза в год. Ĕлĕкхи чăвашсем тата çулталăкра виçĕ хутчен
асăннă. Пĕри – кĕркунне, ратителски шăмат кун тенĕ çавна. Тата мункунăн ырантан тепĕр
кунне, тунти кун, çавăн чуне асăннă. Тата виççĕмĕшĕ çимĕкре асăннă. Çавсенче
виççĕшĕнче те сăрасем-эрехсем илнĕ, тата ытти ĕçме-çиме те пулнă. Çимĕкĕн çавă кăна
уйрăмми пулнă: сăрасемпе, ытти ĕçме-çимепе масар çине кайнă, унта вара юрласах ĕçнĕ.
Ĕçнĕ юлашкине çавăнта вилнĕ çын тăпри патне:
‒ Çак эпир хывнă ĕçме-çиме умăрта пултăр, ‒ тесе каласа хăварнă.
[Вĕре çĕлен]
Вĕре çĕлен тесе калах усал сывлăша калаççĕ. Вăл çĕрле вут пек курăнса, çын пек
пулса çӳрет, теççĕ. Ар çын патне хĕрарăм пулса пырат, тет, хĕрарăм патне ар çын пулса
пырат, теççĕ. Вĕре çĕлене çавăн пек çын патне пырат, теççĕ: пит хуйхăракан çын патне,
теççĕ; упăшки салтака кайнă пулсан е унта-кунта ĕçе кайсан хыпарне нумайранпа
илтмесĕр тăрсан ар çын пулса килет, теççĕ. Тата ар çын патне çавăн пеки патне пырат,
теççĕ: хăшин-хăшин арăмĕ вилет те, уншăн пит хуйхăрса çӳрет, çавăнпа ăна çапла пулса
курăнат, теççĕ.
Рассказы о великанах
Кунти чăвашсем ĕлĕкхи пит пысăк çынсене улăп тенĕ. Эпĕ вĕрентсе тăракан çĕрте
калаçмаççĕ. Эпĕ хам çуралнă çĕрте калаçаççĕ: пĕр тутар ялне Исек[к]ел теççĕ. Çав хирте
пысăк-пысăк тĕме çĕрсем пур, çав тĕме çĕрсене кунта: «Çав улăп çăпати тăприне хывса
шакканă», ‒ теççĕ.
Татах калаçаççĕ: çав улăп вăрманта çӳренĕ вăхăтра урисене вăрмансем такăнтарсан:
«Ку мĕнле кĕпçесем, эрĕм?» – тесе çăлса кăларса ытса пĕтернĕ, тет.
Татах калаççĕ: хирте ака-суха тăвакансене курсан:
‒ Ку мĕнле хурт-кăпшанкăсем йăраланса çӳреççĕ, ‒ тесе пурне те аки-сухи-мĕнĕпе,
лаши-мĕнĕпе кăссине чиксе хунă.
Амăшĕ, килне илсе тавăрннине курсан:
‒ Ачам, ан ти вĕсене, вĕсем пурте пирĕн пекех çын, кайса яр вĕсене, ‒ тесе каларĕ,
тет.
Лешĕ вара кайса ячĕ, тет. Пит нумай калаçаççĕ ун пеккисем çинчен. [289]
[Тухатмăш]
Халĕ тухатмăшсем çук ĕнтĕ. Ĕлĕкхине калаçнине илтнĕ.
Калаçаççĕ çынсем: «Ĕлĕк тухатмăшсем, асамçăсем мелке утланса масар çинче
çӳреччĕç, теççĕ. Унтан вара тата çĕр çур çĕрччен темиçе тĕрлĕ япала пулса çӳренĕ: хăшĕ
ĕне пек, е сысна пек, е йытă пек пулса çынсене хăратса çӳренĕ, теççĕ».
Çапла çӳренĕ вăхăтра пĕрре сысна пулнă. Урамра тĕл пулаççĕ те, хăлхине касса янă.
[291]
Касса илсен хăлхи çын хăлхи пулнă. Ирхине сельской староста пуху тутарат, пухва
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пур çынсене те пухма хушнă, ар çынни-хĕрарăммине. Ытти çынсем пурте тухнă, тет, анчах
пĕр ватă карчăк тухман, тет, чире хывнă, тет. Сельской староста хăй пырса пăхат те, курать:
тутăрне салтмаст, тет. Вара ирĕксĕр салтса пăхсан чăнах та хăлхи çук пулнă. Ватти-мĕнне
пăхмарĕç, тет, илсе тухрĕç, тет, урама та, çав тĕрлĕ хытă хĕнерĕçĕ, тет.
Хăйсем хĕненĕ вăхăтра пĕрмаях:
‒ Пăрах вăл йăлана, пăрах вăл йăлана, ‒ тесе хĕнеççĕ, тет.
Вара çавăнтан кайран чысти пăрахрĕ, тет, çапла çӳреме. [292]
Святка
Кунти чăвашсем çвяткă вăхăтĕнче темĕн-тепĕр хытланса пĕтеççĕ. Хăшĕ,
çамрăккисем, сухъал вырăнне сӳсрен туса тухаççĕ, пичĕсене хăрăмпа хуртса пĕтереççĕ.
Тата хăшĕ йытă пулаканни те пур, вăл вара кĕрĕкне тавăрса, пуçне çĕлĕк тавăрса тăхăнать
те, пĕри вара ăна кантăрапа çавăтса çӳрет, е çын патне пӳрте кĕрет ачасене хăратма. Тата ар
çынсем хĕрарăмла, арăмсем ар çынла тумланса çӳреççĕ. Хăшĕ тата пӳрте те кĕрекенни пур.
[295]
Записано в [1904] г. в д. Сесмеры Ядринского уезда Казанской губернии
Т.К. Кирилловым
Кĕтӳ кăларни
Çуркунне çитет, чăн малтан кĕтӳ ачипе выльăхсене уя ямалла пулать. Кĕтӳ кăларас
кун çитсен ак мĕнле йĕрке пулать. Картари выльăхсене кил хушшине кăлараççĕ те, пӳртĕм
патĕнчи шыва ĕçтереççĕ. Çак вăхăтра пахчаран кăчăкăллă йывăçăн тураттине хуçса
килеççĕ, ăна пĕр-пĕр ул ача хуçать. Вара кам та пулин ялтан чăн малтан хуса анаканни
пулĕ-и-ха, тесе урамалла пăхса тăраççĕ. Ялта пĕр-пĕр çын чăн малтан хуса ансан, ун
хыçĕнчен пурте вара хуса тухаççĕ килĕсенчен. Хăш çынна килĕшмест чăн малтан кĕтӳ
хăвалама: выльăхсем таракан пулаççĕ, уксак, пилĕксĕр пулаççĕ çу каçиччен. Тата чăн
малтан кĕтӳ хăвалама хĕр ачана юрамасть, хĕрсем вĕсем хĕсĕр хĕрарăмсем* (*Кĕтӳве чăн
малтан пĕтĕ арăмăн ярас пулать. Пускилтен пускиле çӳрекен арăма яртармаççĕ, кĕтӳ ярсан
яла кĕрме хушмаççĕ çав чăн малтан янă ярăма). Иртнĕ çуркунне выльăхсене чăн малтан
Сергей Марги, хĕр ача, хăваласа аннă та, хĕллĕ сурăхсем нумайĕшĕн хĕсĕр пулнă, путексем
туман. Çавăнпа хĕлле Сергей хĕр ачине çисе хĕлĕпех калааччĕç. Килтен выльăхсене
хăваласа тухнă чух алла кăчăкăллă хулăсем уçă тулли тытаççĕ те, çавăнпа хăваласа
пыраççĕ. Кĕтӳ тухнă çĕре çитсен вара тăраççĕ, киле тавăрăнмаççĕ, пур килтен те ярассине
кĕтсе тăраççĕ. Кĕтӳ пухăнсан вара кĕлĕ йĕрки пуçланать. Чăн пирвай кĕтӳ апачĕ паракан
мăн çăккăр, пысăк чăкăт чиксе пырать кĕтӳ хĕрне (кĕтӳ тухнă çĕре). Çăккăрне, чăкăтне
касса кĕтӳ кăларма тухнă пур çынна та параççĕ. Касса панă ваӆӆа [вале? валле? валля?]
пурте алла илсен вара кĕлĕ пуçланать. Пурте хĕвел тухăçнелле пăхса тăрса ăшĕсенче кĕл
кĕллеççĕ. Кĕл кĕллеме пĕлекен çынсем саспах кĕл кĕллеççĕ. Пирĕн Сесьмерте Партас
старик, ватă çын, лайăх кĕл тăвать.
Вара вăл пур кĕтӳ патĕнчи çынсем умне тăрса çапла кĕл тăвать:
‒ Çырлах, Торă, мăн Торă! Кĕтӳ [322] кăларатпăр. Пăхуллă, кĕтӳллĕ, Торă, осра пире.
Кăткă мĕнле саланать – çанашкал пирĕн выльăх-чĕрлĕх те уйра саланать; кăткă мĕнле
пуçтарăнать – çанашкал пирĕн те выльăхсем пĕр çĕре пуçтарăнччăр. Торă, пăхса-пуçтарса
усра, пĕр вĕçĕ уйра, тепĕр вĕçĕ урам хушши пуçланнă çĕрте пултăр. Çултан çул, Торă,
пирĕн кĕтӳве хушша пыр, тĕкĕнчен-çӳçĕнчен хунаттар, кашнă тĕкрен хушăнтар. Кăчăкăллă
йывăç кашнă çул кăчăкă кăларать, пире те кашнă çул выльăх-чĕрлĕх хушса пар, Торă.
Тĕслĕ-тĕслĕ корăк пулĕ, те юрать çима, те юрмасть, Торă, выльăх-чĕрлĕх валли лайăх курăк
пар уйра, Торă, хута кĕр. Шывран, усал çилтен, çырма-çатраран, шорлăхран, Торă, хута
кĕр…
Вара калаççĕ:
‒ Килĕр, торăсем, торă амăшсем, хура халăха, выльăх-чĕрлĕхе лайăх усрăр, ‒ теççĕ
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кĕл кĕллеме пĕлмен çынсем.
Хыçалта тăракансем, хĕрарăмсем вĕсем, пĕр-пĕринпе пуплесех тăраççĕ, вĕсен кĕл
кĕллесси çок, ним пĕлмеççĕ вĕсем.
Малтан калама ас тăвимарăм: килтен выльăхсене кĕтӳ тухнă çĕре хăваласа çитсен,
унта ларакан выльăх ачисене (пастухам) икшер çăмарта параççĕ, панă чух çапла калаççĕ:
‒ Выльăх-чĕрлĕхсем çăмарта пек тотă полччăр, ‒ теççĕ.
Кĕлĕ пĕтсен, асăннă çăккăрпа чăкăтне çисе ярсан, вара кĕтӳ уя тухать, хулен, йĕрипе
кăларса яраççĕ.
Кĕтӳ тухса кайсан, яракансем кĕтӳ алăкĕ патнех, кĕтӳ алăкран тухса пĕтсен, пурте
харăс кă-шăл! Çĕре выртаççĕ те, çапла калаççĕ:
‒ Эпир мĕнле выртатпăр, выльăхсем те çанашкалах выртчăр, ан тарччăр, ‒ теççĕ.
Ăна такçанах сăнанă çынсем: çапла тусан выльăхсем тармаççĕ, тет.* (*Тата хăш
çынăн выльăх алла пăхмасть, кĕтӳрен тарать. Унашкал çынна чăн малтан кĕтӳве выльăх
яртармаççĕ, кĕтӳри выльăх таракан пулать). Вара киле саланаççĕ, киле тавăрăнаççĕ.
Тавăрăн[323]нă чух пит тӳрĕ çулпа, тӳрĕ тавăрăнас пулать, ахалĕн выльăхсам киле килме
пĕлмеççĕ, ялта çухалса çӳрекен, киле час килми пулаççĕ. Киле тавăрăнсан алри хулăсене
аслăк çине хураççĕ, ун чух ним те каламаççĕ, çынпа пуплесен, выльăхсем килте те
макăракан пулаççĕ, тет.
[Шыв]
Çĕнĕ çынна чăн малтан шыв хĕрне ăсма янă чухне каланă:
‒ Эсĕ шыв ăснă чухне çапла кала: «Ĕçме-çима Торăшăн ăсатăп, хамăршăн ăсмастăп,
çак шыв хамăра валли мар», те.
«Торăшăн», ‒ тесен, Шыври торă тытмасть, тет. Çапла каламасан тытать, пăсать
çынна.
[Вайум хуçа]
Ĕлĕк пирĕн ăратра Чăн аслă кĕлĕ пăхакан пулнă, вăл ялтан яла çӳренĕ те, ăна çынсем
укçа, тырă панă.
Панă чухне каланă:
‒ Эсĕ хăвăн Киреметне çырлахтар, сан Киремет эпир кĕл кĕлленине илтмест,
çырлахмасть, хăвăн Киреметӳсене хăвах çырлахтар, тархасшăн кĕл кĕлле, ‒ тенĕ.
Çын сывă мар пулсанах ун патне укçа, тырă янă. Вара вăл Вайăм хуçа киреметне
кайса панă та, çын сывалнă. Вăл ăратран ытти çынсем хăрасарах пурăннă пулмалла: кĕлĕ
пăхакан тесе хĕр те паман, анчах Киремечĕ тытасран хăраса панă. Халĕ Вайум хуçа çĕрĕ
çинче кил хушши алăкĕ пек алăк пулнă. Çӳлти алăк çинчи хăма çине Киремете валли хурса
панă. Çак Вайум хуçа Киремечĕ хăйне çырлахтармалли вăхăт çитсен чирлĕ çынна тĕлĕкре
кăвак йыттăн курăннă, тет.
Пĕр карчăк калать:
‒ Вайум хуçа киремечĕ пурне те тĕлĕкре кăвак йытă пек курăнать, Турхантей тори
сарă вырăс пек курăнать, ‒ тет. [324]
Ватă çынсем каланă сăмахсем
Ĕссĕртен сăра лайăх, мăхмăртан шӳрпе лайăх.
Килте йытă тăрантма пĕлмен ялта яшка пĕçернĕ. [325]
[Гадания]
Çитĕннĕ хĕрсем хĕлле улах ларнă чух пĕрле кашта çинче ларакан чăхха пӳрте илсе
кĕреççĕ. Чăхă çĕрле курмасть, пӳрте кĕрсен ăшă çĕрте кăт! кат! урай хăмине сăхма
тапратать. Урай варне чашăкпа шыв лартаççĕ, пĕр ене ыраш хураççĕ, тепĕр ене турпас
хураççĕ. Чашăкри шыва та çăккăрпа, турпаспа, кăмрăкпа çавăрса яраççĕ. Вара сăнаççĕ:
чăхă çăккăр тĕлне ларсан – начар, турпас тĕлне ларсан – платник, чашăкри шыва ĕçсен –
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ĕçекенскер пулать. [326]
[От болезней лошадей]
Пирĕн чăвашсем лашасене амак-мĕн пулсан импир (имппир) тумарри параççĕ,
çăмарта (чĕрĕлле) çăттараççĕ, ешлĕ-сенкер (медный купорос) параççĕ, хулхине чĕреççĕ,
мыйĕнчен хыпкăчпа (щипцами) хĕстереççĕ. [327]
Ватă çынсем каланă сăмахсем
Çанталăк çинчен пупленĕ, калаçнă чухне: «Çанталăк усал», ‒ теме юрамасть, çылăх
пулать.
Пӳртри хăнкăлана пĕтерес пулсан ак мĕн тăвас пулать: чĕрĕ кантăра çунтарас пулать
те, виçĕ кунччен пӳрте хупса лартас пулать. Вара хăнкăла пĕтĕмпех вилсе пĕтет, тет.
Выльăх куçĕ çине шурă иле пуçласан часрах тăвас [тăвар?] тӳсе сапас пулать.
Выльăх таврашĕ шыçсан кикен сапса ярас пулать.
Куçа урпа тухсан урпа вăррине суса пăрахас пулать. Ăна ак çаппла тăваççĕ: «Турăран
ырăлăх, этемрен сиплĕх», ‒ теççĕ. Урпа пăчăкне куç умне тытса тăраççĕ, кашнă
каламассерен урпапа тăк! Тĕкнĕ пек тăваççĕ. Вара калаççĕ: «Пĕрре, иккĕ, виççĕ, 4,5,6,7,8,
тăххăр. Тăхăр çĕрĕн татăлса-тӳрленсе кайтăр, ан тухтăр, тьфу! 1,2,3,4,5,6, çиччĕ çĕрĕн
тӳрленсе иртсе кайтăр, тьфу! 1,2, виçĕ çĕртен татăлса тӳрленсе кайтăр, тьфу! 1 пĕре
пĕремесĕрех пултăр, пăт! та çат! Тӳрленсе кайтăр, тьфу».
Çăпан тухсан калаççĕ: «Мана тухиччен тимĕр çатма çине тухтăр. – Алла çĕçĕ илсе
пĕр çын куриччен ак çапла тăваççĕ: çĕçĕпе çăпан тавра çавăрса калаççĕ: ‒ Хурах, хурах,
тимĕр карта çавăратăп, çăпана пĕтеретĕп, кунта тухиччен тимĕр çатма çине тух, хурах, вăрă
тытрăм!», ‒ теççĕ. Çак сăмахсене кăçкăрсах калаççĕ.
Ача-пăча тимĕр татăкĕпе выллянă чухне амăшĕ калать: «Асту, тимĕрпе ан хăмсар,
тимĕр чăсăлать», ‒ тет. [340]
Записано в 1904 г. в Буинском уезде Симбирской губернии воспитанником Казанской
духовной академии В. Эсливановым
Кăвак сурăх путекки
Кĕтĕвелле чупнине
Хам та куртăм ирхине.
Сирĕн ял хĕрĕ килнине,
Пуш мунчана чупнине
Хам та куртăм ирхине.
Икĕ туттăр пĕр туттăр
Уйран çӳпçи тăрринче.
Курвă хĕрĕн ик туттăр,
Пĕри каччă аллинче. [351]
Урçа çумне выртиччен,
Улăм ури кутне вырт.
Куккук ăçта авăтать?
Катари хурăн тăрринче.
Сар хĕр ăçта çывăрать?
Ăрам варринчи кĕлетре.
Кĕлет алăк вĕрене,
Тапăпăр та уçăпăр,
Вăййа иртсе кайнă чух
Тапса сăвă калăпăр. [352]
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Том 152: Кириллов С. История. Топонимика. Этнография. Фольклор. 1905 г. – 190 с.
[Сны, приметы]
Записано в [1901] г.
Тĕлĕкре хĕрлĕ ĕне курсан – вут тухать, теççĕ.
Çĕнĕ пӳрт лартсан – вилле тухать.
Ĕне кĕтӳ курсан – ĕне мĕçтенĕ (мурĕ, чирĕ) килет, теççĕ.
Вут тухнине курсан – уяр пулать.
Примет. Сăмса тăрри кĕçĕтсен – çын вилет, тет.
Тĕлĕкре шалти шăл ӳксен – çывăх çын вилет, теççĕ.
Прим.: Тута кĕçĕтсен – кучченеç çиясса пулать.
Пит çăмарти кĕçĕтсен – йĕмелле пулать. [30]
Нартукан
Записано [в 1901 г.] в Башкирии
Нартуган пуçланать ыран микула тенĕ каç. Пырать вăл крещениччен, крещении каç
вылямаççĕ. Кашни эрнен тунти каç и эрне каç раштавран крещениччен 12 каç лараççĕ.
Нартукан ларма пĕр этем пӳртне çын пуçне икшер е виçшер пус тӳлесе илеççĕ, каччăсем
кайса тӳлеççĕ. Пирĕн ялта икĕ-виçĕ ушкăн пулать. Чĕнеççĕ шăппăрçа, шăппăрçа тӳлеççĕ е
15 е 20 пус укçа. Унтан вара шăппăрçă кала пуçлать. Хĕрсемпе каччăсем ташлаççĕ, хăшĕ
пушăтла выляççĕ, хăшĕ çĕрĕ хывмалла (пытармалла) выляççĕ.
Пушăтла вăйă: вăтăр-хĕрĕх, пĕрер шит тăршшĕ, пушăт тытать пĕри ывăçласа. Вара
вăл пушăтсене пĕр вĕçĕнчен хĕрсем, тепĕр вĕçĕнчен каччăсем каш[31]ни пĕрер вĕç
тытаççĕ. Тытса пĕтерсен пушăт ывăçлаканни аллине ĕçертет те, вара паллă пулать кампа
кам тытни: хĕрпе каччă пĕр пушăта тытнă пулсан, вĕсем пĕр-пĕрне чуп тăваççĕ.
Çĕрĕ хывмалла. Чăн малтан хĕрсемпе каччăсем мăшăрăн-мăшăрăн ларса тухаççĕ.
Пĕри пĕр пĕчĕк патак татăкĕ илет те, ăна ĕретпе ларакансен аркисем çине хурса тухнă пек
пулать. Çавăн чухне вăл патака пĕрин арки çине хурса хăварать, вара патак лекнĕ çын
[неразборчиво] те хăйпе юнашар ларакан хĕре чуп тăвать, патак хĕре лескен, каччине чуп
тумаç, хăйне çывăх хĕрне чуп тăвать. Унтан вара [32] патак лекнĕ çын тăрать те, валеçекене
хăй вырăнне лартса хăй патак (çĕрĕ) хывма каять, çапла тек ылмаша-ылмаша выляççĕ.
Çапла выляканни вылять, ташлаканни ташлать. Çур çĕр вăхăчĕ çитсен пӳрте сĕтел
кӳртеççĕ. Пĕр пилĕк-ултă хĕр çăлтан витрепе шыв кайса илеççĕ. Витрене сĕтел çине
лартаççĕ те, ун йĕри-твара хĕрсем ларса тухаççĕ. Витрине пĕр тутăрпа витеççĕ. Унти çынсе
кашни пĕрер çыхă çĕрĕ пулать. Вăл çĕрсене çав витрене яраççĕ. Пĕр хĕрĕ витрине кунче [=
кутĕнче] ларса унти шыва çĕрри-мĕнĕпе пăтратать.
Ун чухне хĕрсем çапла юрлаçĕ:
Нартуганым пар булсын
Ике битеҥ нар булсын
Нартуган уйнаган яш жигитляр
Ак сакаллы нарт булсын.
Ку çавра юрра пĕтерсен витре кунчи [= кутĕнчи] хĕр пĕр çыхă çĕрре илсе парать
хуçине. Вăл этем: «Эпĕ килес çулччен сывă пулăп-и?» - тесе янă пулсан, юрă сăмахĕсем
ăна аван пулаççĕ. [34]
Çăварни çинчен
Записано [в 1901 г. в Башкирии: упоминаются речки Кривле, Баба-булек] со слов
Алексея Семѐнова
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Кунта пирĕн çăварни валли пирвай укçа хатĕрлеççĕ; кунта укçа тупасси пит ансат:
çурран çын пĕр кунта аллăшар (50), утмăлшар (60), çитмĕлшер (70) пус тупать.
Лашаллисем улпутăн винный заводне вутă турттараççĕ, сажаинлесе и пăтласа та – сажинне
пилĕк тенкĕпе. Пĕр сажине тăватă çăкпа тултараççĕ, хăш чух пилĕк и ултă çăк та каять.
Пăтласа икĕ пус çурра, пĕр лаша çине аллăшар пăт тиеççĕ, çӳрекен çĕрĕ тват-пилĕк çухрăм
пур. Пĕр эрнере тват-пилĕк лашапа çӳрекен çын улт тенкĕ çурă илет. Çапла укçа
хатĕрлесен вара çăварние валли эрек илеççĕ – пĕрер и çуршар [67] витре, эрекей пĕр витри
сакăр тенкĕ. Унтан тата сăра тăваççĕ. Пирвай салатне тăваççĕ. Салата уна тырăран тăваççĕ:
уна шетнике ярса шывпа шӳтереççĕ; салат тума пур тырă та юрать, пирĕн кунта ырашран
тăваççĕ. Пĕр тавлăкаран уна шан тиекен савăт çине кăларса хураççĕ, унта вăл вара шăтса
каять. Унтан ăна пĕр тавлăкран илсе хĕлле кăмака çине, çулла хĕвеле купаласа хураççĕ,
унта вара вăл пылланать. Унтан уна салатса типĕтеççĕ, типĕтме юрать кăмакара та, и хĕвел
çинче те. Типсен вара армана исе каяççĕ, авăртаççĕ, ăна çăнăх пек вĕтĕ авăртмаççĕ,
шултрарах авăртаççĕ. Çап[68]ла салат хатĕрлесе çитерсен сăра тума вут хатĕрлеççĕ.
Вăрмана кайса вутта лашапа тиесе килеççĕ пĕр икĕ-виçĕ çунапа. Сăра тăвас вăхăт çитсен
савăт-сапа хатĕрлеççĕ çу эрни пилĕк-ултă кун юлсан. Унтан вара ирхине ирех хырăм
тăрантса пирвай шывва кайса килеççĕ лашапа пичĕке çине тултарса. Унтан хуран çакма
подвала е лаççа такан хатĕрлеççĕ. Унтан вара Турра асăнса вут чĕртсе яраççĕ, унтан хурана
çакса яраççĕ, вăл хурана пилĕк-ултă витре шыв кĕрет. Шыв вĕресен ăна шетник ăшне
антараççĕ, унта пĕр икĕ-виçĕ пăт салат яраççĕ те, пăтратаççĕ. Уна вара тăррине урăх
шетниксем çине иле[69]ççĕ, унтан вара вăл ăсла пулать, уна вара тепĕр хут вĕретеççĕ.
Унтан салат янă шетник тĕпĕнчи салат пăттине шан çине урлă патак хураççĕ, патак çине
улăм сараççĕ те, улăм çине салат пăттине ярса сăрăхтараççĕ, уна уйрăм вĕретсе унта хăмла
яраççĕ. Хăмла вăл вăрманта ӳсет, унăн авăри çинçе кăна пулать, вăл ывăç [= йывăç] тăрăх
çӳлелле хăпарса каять, çавăнпа унăн хăмлисем çакăна-çакăна тăраççĕ чăрăш икелли пек,
уна кĕркуннех татса килеççĕ хатĕр пултăр тесе. Вăл хăмлана нумай вĕретеççĕ, пиçтĕр тесе.
Унтан вара ăслана пӳрте кĕртеççĕ шетниксемпе, çав ăслапа хăмла сивĕн[70]сен иккĕшне
пĕр çĕре ярса йӳçĕтеççĕ. Йӳçме çĕпре яраççĕ, çĕприне килти ватă ярать те, пăлхатнă чухне
пĕрре питĕ хаяр кăшкăрса ярать, çавăнпе [= çавăн пек] хăватлă пул тесе, унчен те пулмас
пĕр шутникрех çын тĕл пулсан писе тăрса ташласа ярать. Вара вăл шетнике пĕр япалапа
витсе лартаççĕ те, çине пĕр тимĕр япала – кусар-тăр, мĕн-тĕр – хураççĕ, тимĕр хумасан,
йӳçмест, теççĕ. Çапла вара вăл йӳçет е тавлăк, е ытларах. Йӳçсе çитсен уна вара сĕреççĕ –
ăсларан хăмлине уйăраççĕ: пушăт алапа шетник ăшне тытаççĕ те, шыв куркипе хай йӳçнĕ
сăрана ăса-ăса илсе çав ала çине яраççĕ, уйăрнă сăрине вара пичĕкене яраççĕ. Сăра уйăрнă
чухне ăшă [71] сăра ĕçеççĕ, ăна ĕçме хăш чух пĕрер тăванне е кӳршине чĕнеççĕ.
Хĕрарăмсем вара киле тавăрăнаççĕ те:
‒ Ай Туру, çавăн панче ăш сăра ĕçрĕм те, пуçа ыраттарать, ‒ теççĕ.
Çапла Çăварние хатĕрленсе тăраççĕ. Аслă çăварнире ют ялтан хăна чĕнеççĕ. Çăварни
пирвайхи кунĕ ирех Турра кĕл тума чиркĕве каяççĕ, чиркӳрен тавăрăнсан вара аш çиме
юрамасть, типĕ çу çиме юрать, çавăнпа çу эрни тесе калаççĕ, çуласа икерчĕ çиеççĕ, чей
ĕçеççĕ те, унтан тванĕсене хăнана чĕнеççĕ, сăра ĕçеççĕ, эрек те пăртак ĕçеççĕ, унтан каç
пула пуçласан ют ялти хăнасем кисе çитеççĕ. Хăна килсен кил хуçи хăна курма тăванĕсене
чĕнет [72] и кӳршисене те чĕнет, унтан кӳршисем, тăванĕсем патне каяççĕ пурте хăнимĕнĕпелех. Çапла вара Çăварни пуçланса каять. Юрла-юрла ĕçеççĕ. Виç-тватă каç выртсан
вара хăнасене ăсатас теççĕ, хăна ăсатма кӳршисене чĕнеççĕ и хурăнташĕсене чĕнеççĕ. Хăна
ăсатма пыракан çынсем çур полштоф эре кисе пыраççĕ, хăшĕ сăр[а] илсе пыраççĕ, çапла
вара хăнасене ăсатса яраççĕ. Кунта çамрăк ачасем кртпа выляççĕ, туракла и укçалла та
выляççĕ. Хăш-хăш ялта Çăварни эрнинче çамрăк ачасем хĕрĕ-мĕнĕпе каçсерен ту шăваççĕ.
Çапла пĕтĕм эрнипе [неразборчиво]. Ыттисем ĕçсе-çисе çӳреççĕ, çамрăккисем вăйă-кулăпа.
Çăварни [73] юлашки кунĕнче кĕçĕн çăварни кунĕ ирех хырăм тăрантсан камăн лаши пур,
кӳлет е пĕр лаша, е пар лаша, çакать шăнкăрав, лартать ачи-пăчисене и чупаççĕ урам тăрăх
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Çăварни. Кăнтăрла иртсен вара вĕт-шаксем питех чупмаççĕ, унта тухаççĕ çамрăк авланман
ачасем, çитĕннĕ хĕрсем, кармунь каласа юрласа çӳреççĕ. Вăл каç кунта харпăр хăй тăванĕ
патне прошатса тума çӳреççĕ, çур полштоф эре кисе каяççĕ, çапла çур çĕрччен çӳреççĕ
юрласа, выляса, кулса. Çураçнă хĕрсем, каччăсем кунта тройка лашапа çутăлаччен çӳреççĕ,
тватă хĕр, икĕ каччă пулать, кашни хĕр патне кĕреççĕ, пĕрер полштоф эрек ĕçеççĕ, сăра
ĕçе[74]ççĕ. Çапла эпир Çăварние ирттерсе яратпăр. [75]
Записано в 1905 г. в Стерлитамакском уезде
[Юмăç]
Со слов Чатук матка:
‒ Эпĕ юмăç пăхас тесен кĕпене апăсла тăхăнап, сарра малалла çыхап, çăпатана
каялла, тăлана тирĕс сырап, çӳçе салатап, пыр çыххине салатап, ура айне шăпăр пусап та,
сăх сăхап. Вара: «Апустăлсен ячĕпе пулăштăр», ‒ теп те, пур вилесем те пухăна пуçлаççĕ:
шывва сиксе вилни, çакăнса вилни, вăрçăра вилнĕ салтаксем пăшалĕсене тăратса тата хăшĕ
тупачĕ-мĕнĕпех сиксе килеççĕ. Çапла вара пурте пухăнса тăраççĕ. Унтан вара пăхма
пуçлап. [87]
[Пăшал пени]
Однажды вечером приходит к моему хозяину паренек и говорит:
‒ А., сан пăшал авăралннă-и? Элле темле пĕрте выльăхсем пĕрте тĕк тăмаççĕ,
хăраççĕ, çавна пăшал персе пăхас тенĕччĕ.
Потом, через несколькь минут, на дворе этого парня раздался выстрел.
Раз я его спрашиваю:
‒ Мĕнле, пăшал персен выльăхсем лăпланчĕç-и?
П.:
‒ Лăпланчĕçĕ, усалсем вĕсем пăшал [88] сасинчен темрен хăранă пек хăраççĕ.
В другой раз один наш сосед, при смерти больной, попросил окружающих
выстрелить в избе. Просьба его была исполнена моим хозяином, больной этот вскоре
потом помер.
Стреляют в избе в тех случаях еще, когда кто-нибудь в семействе часто бредит во
сне, думая, что это действие злого духа: «Усалсем çывăрма ирĕк памаççĕ, аташтараççĕ».
Стрелять стараются так, чтобы никто из семьи не знал об этом, кроме стреляющего.
[89]
Записано в 1905 г. в д. Уралка Оренбургского уезда и губернии от крестьянина
С.А. Петрова С. Кирилловым, с. 124-190
Виле хывни
Вилене мункун иртсен иккĕмĕш кун, тунти кун хываççĕ. Кăнтăрла иртсен килти
хĕрарăмсем икерчĕ пĕçереççĕ, унтан чăх пусса пĕçереççĕ. Вара каç пулсан хĕвел аннă
чухне хывма пуçлаççĕ ак çапла: алăк патне сĕтел лартаççĕ, стел çине пĕр витре сăра, пĕр
тарилке икерчĕ, чашăкпа чăх аш лартаççĕ; унтан алăкăн пĕр енне пĕрене çумне çемйерен
чăн ватти çурта лартма пуçлать. Ăнта лартакан çурта кĕске пулать, кашни çуртана
тватшар-пилĕкшер татăк туса касаççĕ, кашни вилле пĕр çурта лартаççĕ.
Çурта лартаканни пĕр çуртине çутат те:
‒ Атте, сана хыватпăр, пахил [124] ту, ‒ тесе лартать.
Унтан тепĕр виллине те çапла каласа лартать, миçе вилле хываççĕ, çавăн чул çурта
лартаççĕ. Хăшĕ-хăшĕ вуншар-вун икшер вилле хываççĕ, вилĕ нумай тухни. Çуртасене
лартса пĕтерсен çуртасем айне пĕр пуш савăт – витре е куршук лартаççĕ.
Унтан çав çурта лартаканни куркапа сăра ăсса илет те, çирти [çĕрти? Т.е. урайĕнчи?
У Ашмарина нет] витрене пăртак сăра ярса калать:
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‒ Атте (анне е асатте), умăнта пултăр, ‒ тет.
Курка юлашкине хăй ĕçет тенкел çине ларса.
Вара икерчĕ исе пĕр татăк хуççа исе каллах витрене ярса:
‒ Умăнта пултăр, ‒ тет.
Чăх ашне те çаплах тăвать. Çапла вăл пур вилле те хывса тухат. [125] Ун хыçĕĕнчен
килти çемйисем те çаплах хываççĕ.
Хывса пĕтерсен:
‒ Пурăрăн та умăнта пултăр, ‒ теççĕ те, хывнă ĕçме-çимене тула пĕр хĕрне кайса
тăкаççĕ, е хыççа, е укăлчана.
Ăна тăкса кисен вара юлнă ĕçме-çимене ĕççе-çисе выртса çывăраççĕ.
Уралкинское кладбище
Кладбище состоит из трех частей: чăваш масарĕ, вырăс масарĕ, татар-пушкăрт
масарĕ… [126]
Большинство могил имеет кресты; на каждую поставлен в дли[127]ну и ширину
могилы сруб, чуваши его называют «чердак». Сверху сруба вдоль могилы посередине
перекладина, наподобие коромысла, у иных могил крест утвержден на этой перекладине.
Покойника хороняти головой на запад, причем на каждой могиле в головах поконика вбит
глубоко в землю кол, на пол аршина от земли. На новейших могилах кресты ставят с
надписью карандашом или же надписи вырезаны: имя, фамилия и время кончины
покойника. Кладбище без ухода, ничем не огорожено… [128]
Уральцы себя называют кăвак чăвашсем. «Эпир квак кĕпе тăхăнатпăр, а вирялсем
шурă тăхăнаççĕ».
Çын вилнипе ăна мĕнле пытарни
Килте пĕр-пĕр çын пит хытă чирлесен, уна тăванĕсем, кӳршисем çинче лараççĕ.
Чирлĕ çын вилсе кайсан чăн пирваях Тур умне çурта çутаççĕ, лампадка пурри лампадка
çутат. Унтан вара хăма исе кисе кистен тăваççĕ, кистен туса пĕтерсен вилнĕ çынна çăваççĕ,
кам çăвассине вилекен хăшĕ хăех каласа хăварат. Çуса пĕтерсен вара [129] вилнĕ çынна
шурă кĕпе-йĕм тăхăнтараççĕ, урине шур чăлхапа çăпата сыраççĕ, унтан çав кистен ăшне
вырттараççĕ. Вара пупран вĕнчĕкпе «рукописни» исе кисе вăнчăкне çамка çине,
рукописнине аллине тыттараççĕ, унтан вара вулама пĕлекен çынна исе кисе вилнĕ çын
çинче псалтир вулаççĕ час пытармасан, а хăшĕ каç вилсен ирхине пытараççĕ. Пытарма
нихçанах пупсăр пытараççĕ, вăй-халлă çынсем кăна пупа пытараççĕ. Хĕресне хăшĕ
çыраççĕ вилнĕ çын ятне. Пытарма кайнă чухне малтан пĕри хĕрес, ун хыçĕнчен тăваттăн
кистен йăтса пыраççĕ.
Пытарса тăпра ярса çитерсен вара [130] çав вилнĕ çынна вара хываççĕ те, сас
кăлараççĕ:
Хурăн çырли пиçнĕ чух
Хурăнташ-руран уйăрăлтăн.
Куккук килет сассипе,
Сан сассуна илтес çук.
Чĕкеç килет юррипе,
Сан юрруна илтес çук.
Çĕр çырли пиçнĕ чух
Эс уйăрăлтăн çĕр-шывран.
Унтан вара вилнĕ çыннăн килне тавăрăнаççĕ, унта вара вилнĕ çынна асăнса: «Умĕнче
пултăр», ‒ тесе çиеççĕ те, пытаракансем килĕсене саланаççĕ.
Хăшĕ хăйĕн кӳрши, çавăнта чунĕсене пусарса пĕр каç выртаççĕ. Ирхине тăрсан вара
ĕçсен-çисен вара сăра тума пуçлаççĕ, сăрана хăшĕ [131] сăвап сунакан салат, хăшĕ хăмла е
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çăнăх кӳреççĕ. Сăра туса пĕтерсен вара виççĕмĕш каçхине çиччĕшне ирттерме пухăнаççĕ.
Унтан пĕр путек е така пусаççĕ. Унтан вара масар çине сăра, ĕçме-çиме исе кайса хываççĕ,
сасă кăлараççĕ. Ăна пĕтерсен килĕсене (киле) тавăрăнса ĕçсе çиеççĕ те, саланаççĕ. Вара
хаман [т.е. ялан «всегда, постоянно». – Н.И. Ашмарин. Словарь. XVI: 46] эрне каç пусан
та, тунти каç пусан та çапла асăнса пумилккене çитечченех хываççĕ.
Пумилке
Пумилкене хĕрĕх те пĕр кунтан тăваççĕ. Пумилке тăвас кун лаша кӳлсе вăрмантан
чартаклăх йывăç касса исе килеççĕ те, чартак тăваççĕ, хăшĕ решотка тăваççĕ. Туса пĕтерсен
вара масар çине кайса лартаççĕ. [132] Унтан тавăрăнсан çынсем пумилкене пуçтарнаççĕ,
арăмсем вара икерчĕ пĕçереççĕ, килĕ çынна хаман икерчĕ çитереççĕ, сăра ĕçтереççĕ.
Икерчине пĕçерсе пĕтерсен, выльăхсене пусса пĕтерсен яшка çакса яраççĕ. Пумилкере
пуянраххи тыха е пăру, çукраххи сурăх пусат. Яшка пиçнĕ хушăра пумилкене пынă
арçынсем, арăмсем масар çине каяççĕ. Унтан вара шăпăр музык е тепĕр музык скрикă [так]
калаççĕ, унтан вара ташлаççĕ. Ташласан-ташласан – хываççĕ. Унтан вара килти пумилке ак
çапла хусканат. Чăн пирваях килте шăппăр кала пуçласассăн икерчĕ пĕçернĕ арăмпа икерчĕ
çитернĕ арăм иккĕш тăрса ташлаççĕ. Вĕсенче вара пумилке [133] тепейсе [хускалса?] каять,
шăпăра калат, пумилкери çынсем, çывăх тăванĕсем-и, усеем-и (вĕсем) укçа яра-яра
ташлаççĕ. Арăмсем вара пĕр витре сăра исе тухаççĕ те, сĕтел çине лартаççĕ, вăл укçа
ямалли сăра пулат, унтан ĕçтермеççĕ, ĕçтерме урăх витрепе исе тухаççĕ. Укçа ямалли сăра
çур çĕр çитеччен сĕтел çинче тăрат.
Çур çĕрччен ӳапла укçа яра-яра ташлаççĕ, пухăннă укçана кайран вара шăппăрçа
параççĕ пĕтĕмпе, «За труды», ‒ тесе.
Çур çĕр çитсен вара каллах çынсене апат лартса çитереççĕ. Çисен калах ташлаççĕ,
туй юрри юрлаççĕ. Çапла çутăлаччен ташласа юрлаççĕ. Çутăлсан вара кисе [килĕсене] тин
саланаççĕ. [134]
Туй юррисем
Урал тусен хыçĕнче
Явна-пăрăна ӳсет керĕшке [вика. – Ашмарин, Словарь.VI: 191],
Сыхлайĕ-ши пире, сыхлаймĕ-ши
Ик хул пуççи çинчи Пирĕште. [135]
[Туй]
Пирĕн халăх хĕре Çăварни умĕн çураçат… [149]
Çăварни эрни тухнă каç каччăсем çураçнă хĕрсене çĕрĕпе Çăварни чуптараççĕ.
Çураçнă хăр каччине енчĕк çĕлесе ун ăшне йăва [видимо, здесь в значении йăвача]
тултарса парать… [150] Çимĕк çывхара пуçласан хĕр илекен хăтапа арăмĕ хăтăш патне
лаша кӳлсе (çурчĕсем юнашар пулсан та) урапа çине пĕр пĕчик пичĕкепе сăра лартса,
пĕрер бутылка сăра исе, пĕрер четвĕрт пыл исе пăлчала пырать. Вара унта икĕ хăта хăш
кун туй хускатассине калаçаççĕ. Туй тăву çимĕкре пулать, е çимĕкчен пĕр-ик кун малтан, е
кайран. [151]
Арçын туйĕ
Туй кӳртекен эрексĕр туй кӳртмест, сахалтан та çур бутылка кирлĕ, вăл вара самай
сахалли. Кунта пĕр сехете яхăн ĕçсе çиеççĕ те, вара туй тепĕр çын патне каять… [163]
Арçын туйĕ урамра çӳренĕ чухне хĕр туйне (хăйсем илекен хĕрĕн пулсан) хирĕç
пулсан, чарăнса, хĕрпе каччă çĕрĕ улăштараççĕ…
Пур тивĕçлĕ хурăнатшĕсене çӳресе пĕтерсен вара арçын туйĕ хĕр тухакан çурта
пырса кĕрет, унта вĕсем пырса кĕнĕ чухне икĕ енчен те хăтасем ĕçке-çике лараççĕ, вĕсем
ирхине ирех пĕрле пулаççĕ. Туй пырса кĕрет те, пуççапсан-тусан алăк патне лартнă сĕтел
хушшине кĕрсе ларать, вĕсене эрек, сăра лартаççĕ, ĕçтерекеннисем туй пуçĕпе мăн кĕрӳ
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пулаççĕ. Çапла тĕпелти сĕтел хушшинче ват[164]тисен ушкăнĕ ĕçет, алăк патĕнчи сĕтел
хушшинче арçын туйĕ ĕçет. [165]
Кĕркунне чӳклемере кĕрӳпе арăмĕ ашшĕ-амăшпе (каччин) хăта патне выльăх илме
каяççĕ, кӳлеççĕ лаша, урапа çине пĕр пĕчĕк пичĕкепе сăра лартаççĕ, пĕр бутылка эрех, тата
куçтенеç исе каяççĕ. [172]
Пысăк чӳк (Учӳк)
Пысăк чӳке çимĕк иртсен çĕртмене тухас умĕн тăваççĕ. Малтан пуху пухаççĕ, унта
суйласа хураççĕпĕр старикпе пĕр грамотный ача. Старик укçа пуçтарат, ачи кам мĕн чул
панине çырса çӳрет. Уна параççĕ: хăшĕ вунă пус, хăшĕ аллă пус. Унтан шыраççĕ выльăх.
Ялта пулмасан пасара каяççĕ. Пĕр çул илеççĕ утран (лашаран), илеççĕ тына е кастарнă
вăкăр, кастарманни юрамасть. Тата икĕ сурăх, хăшĕ сăвап сунса ахалех парать. Пĕр вунна
яхăн илеççĕ хур-кăвакал. Пухăннă выльăха хуса е çавăтса вăрмана исе каяççĕ. Илеççĕ ялтан
пысăк хурансене, хуран пухăнать пĕр вунна яхăн. Лашана çул сиктерсе [183] илеççĕ.
Вăрмана пырсан илеççĕ кашни выльăх выльăх пуçне пĕр витре шыв. Пухăнаççĕ ват
çынсем. Пĕр ват çынни хăш выльăха асăнса ăснă витререн илет пĕр курка шыв, вăл курка
шывпа малтан икĕ хăлха çине çăвать, унтан ăна çинчен ярать. Унтан вара пурте асăнса
çĕлĕкĕсене исе выльăхсене нăхтапа тытса тăраççĕ хĕвел тухăçне пăхтарса. Вара пурте
Турра кĕл туса тăраççĕ. Кĕл тунă чухне выльăх силленет, силленменнине кала яраççĕ е
сутаççĕ. Укçине килес çулхи чӳк валли хăвараççĕ. Силленсен вара Турра ӳксе пуç çапаççĕ.
Вара лашана пĕр хĕрне пусма исе каяççĕ. Ун хыçĕнчен тынана та çап[184]лах туса пусма
исе каяççĕ, унтан сурăхсене и хур-кăвакалне. Хĕрсемпе çамрăк арăмсем пуснă выльăх
пыршине çума тытăнаççĕ. Ашне вакласа, пыршине çуса-тасатса пĕтерсен, ӳпкипе пĕверне,
чĕрине пĕр хурана, лаша ашне пĕр хурана, тынанне пĕр хурана, хур-кăвакалăнне уйрăм,
пыршине уйрăм хурана çакаççĕ. Унта пыракансем исе пыраççĕ хăшĕ çăкăр, хăшĕ кĕрпе,
хăшĕ тăвар. Унтан хурансен айне чĕртеççĕ вут, уна хуть кам чĕртсен те юрать. Хуранти
ашсем пиçсен, ăна антараççĕ. Унта хăшне пăтă, хăшне яшка тăваççĕ. Вара çав пиçнĕ
хурансенчен пĕрне, хут хăшне, çеккĕл çинчен антарса чӳклеççĕ. [185] Кив Уралсен çак
чӳке тăвакан вырăн ялтан пĕр виçĕ çухрăмра вĕтĕ кăна халь ӳсекен вăрман айĕнче, шыв
хĕрринче. Вăл тĕлте ĕлĕкрен касмасăр хăварнă ватă çăкасем лараççĕ вуннă-вун пиллĕке
яхăн. Çав йывăçсене касма юрамасть, теççĕ. Çăкасем айне икĕ тахан ларнă, вĕсен çине урлă
пĕр шерте (кашта) хунă, унăн тăрăшшĕпе сакăр çеккĕл çакăнса тăрать хуран çакма. Пĕр
çăки çумĕнче алă шăлакан тутăр çакăнса тăрать. Унтан пĕр тĕп турачĕ çинче нăхта çакăнса
тăрать, вăл нăхтапа чӳк выльăхне çавăтса пынă, тет. Вăл хушăра кăçта кичĕ унта шăмăсем
саланса выртаç[186]çĕ. Емеккеç ялĕнче Пысăк чӳк тăвакан çĕрти йывăçа касса ял
хушшинчи кĕпер каштине хунă. Чӳклесе пĕтерсен этемсне пурне те лартаççĕ ешĕл курăк
çине. Вара пайласа лаша ашне валеçсе тухаççĕ, унтан тына ашне, унтан сурăх ашне, унтан
пырши-аршисене, чĕрисене, ӳпкисене, хур-кăвакалне, пурне те валеçсе тухаççĕ. Унта
пыракан кашни хăйне пĕрле исе пырать чашăк, кашăк. Ашран кайран пăттипе яшкине
валеçеççĕ. Чăн юлашкинчен çăккăр валеçеççĕ. Валеçсе пĕтерсен пурте çиеççĕ, çисе
ярайманни юлашкине киле исе тавăрăнаççĕ. Çисе тăрансан пурте [187] ура çине тăраççĕ те,
хĕвел тухăçне пăхса Турра ӳксе пуç çапаççĕ, тав тăваççĕ.
‒ Тавтапуç Турра, ‒ теççĕ те, киле тавăрăнаççĕ.
Пысăк чӳке тырă лайăх пултăр тесе тăваççĕ.
Çумăр чӳк (çерçи чӳк)
Ку чӳк Пысăк чӳк умĕн пулать. Чăн малтан çитĕннĕ арçын ачасем çырмана анса пĕве
пĕвеççĕ. Пĕвене пĕвесе пĕтерсен пухăнаççĕ арçын ачасем, хăшĕ илет хутаç, хăшĕ витре,
хăшĕ чĕрес. Тухаççĕ вĕсем пуçтарма и кĕреççĕ кашни киле. Унта хăшĕ парать çăмарта,
хăшĕ сĕт, хăшĕ çу, хăшĕ тăвар, хăшĕ çăнăх. Çапла пĕтĕм ялĕпе пуçтарса тухсан кĕреççĕ пĕр
çырма хĕрĕнчи пӳрте, пур пуçтанă ĕçме-çимене [188] хуçин арăмне параççĕ. Ун патне тата
пухăнать пĕр ик-виç арăм; хутаççĕ вут, пĕçереççĕ пашалу, пăтă. Пиçнĕ çĕре вĕт ачасем (ар
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çын та, хĕр те) исе пыраççĕ кашни пĕрер кашăкпа чашăк. Вара пĕр чӳклеме ăста карчăк
пиçнĕ пăтта хуранĕ çинчех чӳклет. Хуранĕ унăн пысăк пулать, çирĕм витре кĕрекен хуран.
Чӳкленĕ чух хурана çĕре антарса лартаççĕ. Карчăк чӳкленĕ чухне ача-пăчасем
инçетренерех пăхса тăраççĕ. Чӳклекен карчăк чӳкленĕ чух хĕвел тухăçнелле пăхса тăрать.
Суллахай хул айне çĕлĕк хĕстерет.
Чӳклесе пĕтерсен:
‒ Тур çырлах, ‒ тет.
Вара пурте çанти çынсем çĕре ӳксе пуç çапаççĕ сăх сăхса. Вара унтан карчăк[189]кĕрчĕксем пашалусене ачасен[е] хуççа параççĕ. Унтан пăттине чашăксем çине антараççĕ те,
ача-пăчасем çияççĕ. Унтан Турра ӳксе пуç çапаççĕ те, кĕпе-йĕмпех пĕвене кĕрсе каяççĕ.
Шывран тухсан витрепе шыв исе малтан пĕр-пĕрне сапаççĕ, унтан каяççĕ ял тăрăх. Кама
хирĕç пулнă, çавна сапаççĕ. Çапла вĕсем каçчен сапса çӳреççĕ. Çак чӳке тата çерçи чӳк
теççĕ. Хăш чухне пăтă пĕçернĕ чухне пĕве çине пĕр хулă лартаççĕ те, çав хулăран çип çине
çерçи чĕппи тытса кăкараççĕ. Шывва кĕнĕ чухне ăна вĕçерсе яраççĕ. [190]
Том 153: Никольский Н.В. Этнография. Литература. 1903-1906 гг. – 192 с.
Записано [в 1903-1906 гг.] Ильей Ефимовым (Пракка Тăхтийĕ)
Ĕлĕк çын вилмессайран чăвашсем лаша пуснă. Какайне ратнисене, ял-йыша çитернĕ.
Çийиччен виллине хывнă. Пĕр лашана ушкăнĕпех пĕçернĕ, кая хăварман, [49] какайне
пĕрре пĕçерсе пĕр апатрах пĕтернĕ. Хал[ь] вилĕ вилсен çăл такани çине (пуçне) çип
çакаппăр. Тата чашăк хĕррине йĕри-тавра çурта çутса лартса яашки çине икерчĕсем асăнаасăна яраппăр. Тата мĕн тĕлне те çурта лартатпăр. [50]
Упа кăмпи шăкĕ пăсăк куçа тӳрлетет. [52]
Мише [межа] çинче çывăрма юрамасть. Ана варринче çывăрма юрать. [55]
Ана çине тырă пĕтернĕ чухне анна пайĕ хăвараççĕ. Итем пĕтерсен, пĕр кĕлте авăн
кашти çине çакса хăвараççĕ.
Хĕр ача туса пăрахсан, ачине тăпрапа витмесĕр хăварсан, ун шăмминчен ар çури
пулать. [57]
Записано в 1906 г. в с. Большая Таяба Тетюшского уезда Казанской губернии
крестьянином В.Т. Салминым. Материалы высланы в Казань профессору Духовной
академии М. Машанову
Тата тĕлĕкре çурт таврашне вут тивсен вара кун уярат, теççĕ, пит тĕтĕмлĕ, çулăмсăр
йăсăрланса тăрсан, кун часах уярмас, теççĕ. Тата тĕлĕкре пулă тытсан, укçа (кĕмĕл, пăхăр
таврашĕ) тупсан, вара кĕтсех тăр сивĕтет, теççĕ. Тата тĕлĕкре пекĕ, шĕшлĕ, пăра таврашĕ
тупсан, хĕрарăм ывăл ывăл ача тăват, теççĕ, хачă, йĕке тупсан, арăм хĕр ача тăват, теççĕ.
Тата тĕлĕкре салтак-мĕн хăваласа çӳресен, [81] Киремет тытнă, теççĕ.
Тата майра-мĕн курсан тĕлĕкре, вара шыв тытнă, теççĕ, çын ӳслĕкпе-мĕнпе
аптăрасан, кăшĕ юмăçа кайса пăхтараççĕ.
Вара юмăç каласа парать ăна:
‒ У санăн ачу шыв урлă каçнă чухне хăранă та, ăна шыв тытнă, ‒ тет.
Ку вара шыва кайса ярать кĕрпе çăнăх. Юмăçран килсен кĕрпе çăнăхне пĕр тутăр
татăкĕ çине çыхса хурать вара ăна, унтан пулсан самай тутăр, тет. [82]
Тата пирĕн чăвашсем пукрав кунĕ кукли пĕçереççĕ, кукли хупнă чухне калаççĕ:
‒ Пукрав ăшши хупатăп, ‒ тесе калаççĕ.
Вара пĕри пӳртне мăк тухса чикет, пукрав ăшши тесе.
Тата пирĕн ялта пĕр Никифор Макаров Барский ятлă пĕрмаях эрехпе сут туса
пурăнат. Тата пĕр Капитон Лукеянов та хăй авланас тесе эрех илнĕ те, ăна пĕр пол бутылк
эрех улталаса илсе [85] ĕççе ун хыçĕнчен куштансем ратникпе пырса тытрĕç те, халĕ ăна 4
уйăха лартмалла турĕç. Леш Никифора хăтарса хăварчĕç çавă куштансемех причака кĕрсе,
улă кунне те виççĕ четвĕртрен кая сутмасчĕ, эпир хамăр та аван пĕлсе тăратпăр ăна. [86]
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Чечек тухнă ачанăн амăшне мунча кĕме юрамас, теççĕ, сăра ĕçме те юрамас, теççĕ,
ачине те шыва та кӳртмеççĕ. [93]
[Чтобы не идти в солдаты:] Табак шывĕ ĕçечĕ, тет, тата пит начарланашăн ĕçечĕ, тет,
чăхă пăхне шыв [96] туса. [97]
Акă тата пирĕн чăвашсем куçа шурă илсен ăман пухса унăн çуне кăларса куçа ярсан
тӳрленет, теççĕ. Тата кĕткĕ çуне чахутка чирне аван теççĕ. [101]
Вăт тата пирĕн чăваш хушшинче çынна как вилсе[102]нех чикешшĕн, пĕр вилсен
лĕпĕш пулса вĕççе çӳрет, теççĕ. [103]
Записано в 1904 г. в д. Юремекейкино Ядринского уезда Казанской губернии от И.Д.
Никитина Н.В. Никольским
Чăваш арăмĕсем çулла шăрăх çулла чох та хатĕрĕсене пăрахмаççĕ. Пĕр çĕн[ĕ] çын
(Яким Андр. арăмĕ, 40 çул ĕлĕк) паян туйĕ полса, ыран вăрмана йышлă халăхпа вутă çолма
кайнă. Çĕнĕ çын çине поре те пăхаççĕ те, вăл хатăрах çолас [135] тесе çолнă полĕ. Вара
шӳлкемисем-мĕнĕсем çакнипа ăшă полса чăтиман, пиççе влнĕ çав конах вăрманта. [136]
Чуваши хранят остриженные со своих пальцев ногти, чтобы показать их после
смерти, когда спросят. [165] Некоторые складывают их в щелях избы, другие кладут за
пазуху рубашки.
Çӳçе кассан картая навос айне çĕртме пăрахаççĕ, пустай çĕре пăрахсан чана йĕва
çавăрма и[л]се каять тит те, çӳç хуçин пуç ыратакан полать, тет. [166]
Сюльди Торă
Записано в 1904 г. в Шумшевашской волости Ядринского уезда Казанской губернии
Н.В. Никольским
Приносили лошадь, стоящую рублей 30-ть. Обливали ее сперва холодной водой, если
она потрясется, то ее кололи, а если она оставалась спокойно, то пустили. Держали ее,
лошадь, уздой, сделанной из сырого лыка. [192]
Том 154: Никольский Н.В. Этнография. Фольклор. 1892-1905 гг. – 405 с.
Записано в [1904] г. в с. Юваново Козьмодемьянского уезда Казанской губернии
крестьянином-чувашом, воспитанником 3 класса 2 отделения Казанской духовной
семинарии Максимом Анисимовым
Осина, вероятно, имеет какую-то силу, по преданию (чуваш) Иуда повесился на
осине. Из осиновых досок не делают гроб…
Рябина имеет целительную силу. Однажды у меня заболела вдруг голова и так
сильно, что я не мог открывать глаза и валялся на лугу. Тогда мне было, вероятно, около
12-ти лет и пас коров в лесу вместе со своими товарищами-ровесниками. Они принялись
меня лечить.
Срезали с рябины самую верхушку и дали мне съесть несколько листьев с
срезанного прутка, а потом мой товарищ начал выгонять из меня нечистого духа:
освободил пруток от листьев и начал так сильно бить меня по спине, приговаривая:
‒ Усалли тох, ‒ что я, несмотря на неимоверную боль в голове, мигом вскочил и
убежал в лес, спасаясь от изгонятеля этого духа из меня.
Но голова у меня болела до самого вечера, хтя злой дух выгнан даже до полудня. [8]
Леонтий амăшĕ, в высшей степени суеверная старуха, тайком от соседей, только в
присутствии своей семьи, справляющая различные обряды. [17]
Записано в 1904 г. в д. Асаново Буинского уезда Симбирской губернии учеником I
класса II отделения Казанской духовной семинарии Леонидом Асановским
Ăçти çук чӳксенчен пуçне вĕсен çулталăкра пĕрре халăхпа Учӳк тунă. Унта пĕр çул
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вăкăр, тепĕр çул тына пăру пуснă. Хăш-хăш ялта лаша пусса чӳк тунă. Вăл чӳке çимĕк
(троица) иртсен тунă, çав чӳкрен кайран çинçе уяв пĕр эрне тунă, çинçере нимĕн те
ĕçлемен, вăл вăхăтра ар çинсем, хĕрарăмсем пурте шурă кĕпе-йĕм тăхăннă. [55]
Записано в 1905 г. в с. Абашево Чебоксарского уезда Казанской губернии
крестьянином Кириллом Кузьминым
Ĕлĕк эпир астăвасра вилнĕ çыннăн хĕрĕх коне асăннă чох тиха, мăкăр, мăкăр çок
полсан тысна [= тына. У Ашмарина нет] пусаччĕç. Самăй ăна асăннă чохне алăк панчи
прене çомне çортасем лартаччĕç. Çортисем патне икĕ чашкă лартаччĕç: пĕрин çине
çăкăрсем, икерчĕсем, ытти апат-çимĕçсем те хорачĕç, теприн çине сăрасем яраччĕç.
Чашкисене вилнĕ çын омĕнче полтăр тесе лартаччĕç. Чашкисем çине кажнинех вилнĕ
çынна асăнса çăкăр хамаллаччĕ, сăра ямаллаччĕ. Пӳртри çынсем порте çавсене асăнса
парса пĕтерсен, çăкрисене, сăрине пӳрт аяккине илсе тохса хатĕрленĕ сӳс кили çине торанă
çăкăр чашкине лартаччĕç, [80] сăра чашкине пĕри алла илет те, сӳс кили тавра çавăрнма
пуçланчĕ, ун хыçăн вара тата тепĕр пĕр-ик çын ташласа çаврăначĕ. Йолашки çавăрнсан
кайран çавăрни киллине пĕрех тапачĕ тет те, вара вăл пăлтăр-полтăр йăваланса каяччĕ,
кили çинче ларакан çăкăр чашки те ӳксе тăкăначчĕ, сăрине вилнĕ çын омĕнче полтăр тесе
çав çăкăр татăксем çинех тăкачĕç. Хăйсем вара çавăрнаççĕ те, пӳрте кĕреççĕ.
Вара пӳртре Торра асăнса:
‒ Çак осалсенчен сирсе ятăр, пире Торă малалла лайăх остратăр, ‒ тесе поçапса
ĕçечĕç. [81]
Ыйткалакансен кĕлли
Пурнаççи, çӳреççи. Ывăлтан ывăл тытма патăр, хĕртен хĕр тытма патăр, кинтен кин
тытма патăр. Виç тĕслĕ выльăхне-чĕрлĕхне виç карта тытма патăр, пĕртен çĕре çитертĕр.
Турă, пĕртен пине çитертĕр. Çурт çине çурт тытма патăр, мул çин мул тытма патăр. Сутас
суттине хаклатса сутма патăр, илес суттине йӳнетсе илме патăр.
Çичĕ тĕслĕ тырра çичĕ кĕлете тытма патăр Турă, пĕртен çĕре, пĕртен пине çитертĕр.
Ăшă çилĕнтен, ăшă çăмăрĕнчен çавăра çутрса патăр Турă. Çил-тăвăлĕнчен, çăмăрĕнчен
аякалла сирсе ятăр Турă. Пĕрчине патăр пăрçа пек, кутне – хумăш пек. Сивĕ сывлăмран,
сив куçран аякалла сирсе ятăр Турă.
Ултă ураллă хуртне те Атăл варринчен, тинĕс варринчен, чул хушшинчен куçар,
куçса килмешкĕн патăр, пĕртен çĕре, пĕртен пине çитертĕр. Карас çумне карас хуштăр, ама
çумне ама ертĕр.
Тиек-тăлмач умне тăрсассăн, хула-сехер хушшине кайсассăн чĕлхи-çăварĕнчен ăсне,
хавне, пилне парса тăтăр Турă. Выççа килекене тăрантса яма патăр Турă. Вăрринчен,
шарăн-шурăнчен аякалла сирсе ятăр Турă. [118]
Сведения о чувашах, собранные по программе Н. Никольского
Записано [в 1905 г.] в д. Большие Крышки Чебоксарского уезда Казанской губернии
чувашом крестьянином Фѐдором Алексеевым
Ват çынсен халаппи тăрăх, пирĕн ял пуçланса кайнине тĕпĕ-йĕрепех çырас пулсан,
акă епле халаплаççĕ. Авал чăвашсем хальхин пек çурт-йĕр лартса пĕр вырăнтах пурăнман.
Вĕсем ăçта вăрманлăх, çаранлăх, тыр-пул тума çĕр-шыв лайăх, тикĕс вырăнсене анчах
суйласа çӳренĕ. Çавăн пек вырăнсенче вĕсем çĕр ĕçлесе, выльăх-чĕрлĕх усраса тăранса
пурăннă. Çĕр-шыв хытса, начарланса тырă пулми пулсан, вĕсем тепĕр лайăхрах вырăна
куçнă. Тек çавăн пек куçа-куçа çӳресех ĕмĕрĕсене ирттернĕ вĕсем. Вĕсем çапла пĕр
вырăнтан тепĕр вырăна куçса çӳрени ваттисен халаппи тăрăх акă мĕнтен паллă. Пирĕн яла
пуçласа яракансем иккĕн тăван пулнă. Вĕсем тĕне кĕмен çынсем: пĕри – Шекей, тепĕри –
Шех[172]мет ятлă пулнă. Çав Шекейпе Шехметĕн ашшĕсем (юмах пек) виççĕн тăван
пулнă, теççĕ. Вĕсем асли Пичурин, вăталăххи Айтарин, кĕçĕнни Чинкей ятлă пулнă. Вĕсем
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малтан Атăлăн леш енче (йăлăм енче) пурăннă. Вĕсем пурăннă вырăна Кăркан-Кăрк тенĕ.
Çав Кăркан-Кăрк текен çĕрте Крапльак ятлă тĕне кĕмен халăх пурăннă. Виççĕн тăван çав
Крапльак çыннисем пулнă. Вĕсем кунта, çак халь эпир пурнакан çĕр-шыва епле майпа
килни çинче ватă çынсем акă çапла халаплаççĕ. Виçĕ тăван пĕр пысăк вăкăр усранă. Вăкăра
вĕсем кăкарса-мĕн усраман, ирĕк янă. Çапла вăкăр, ирĕке вĕреннĕскер, тĕрлĕ çĕрте çӳренĕ.
Çӳресен-çӳресен каллах виçĕ тăван патнех тавăрăннă. Хăш чухне вăл пĕр эрнерен, хăш
чухне ик-виç эрнерен тин тавăрăннă. Пурна-киле вăкăр ватăлнă, виç тăван патне час-часах
таврăнми пулнă. Пĕрре çапла вăкăр виç тăван патĕнчен кайнă та, тавăрăнман. Ик-виç эрне
иртнĕ, уйăх та иртнĕ, вăкăр çапах çук, тавăрăнмас.
Чылаях кĕтсен, виçĕ тăван: «Вăкăр пире пăрахсах кайрĕ пуль, е пĕр-пĕр тискер кайăк
тĕл пулса ватрĕ пуль, ‒ тесе вăкăра йĕрпе шырама тытăннă.
Вĕсем вăкăра пит нумай шыранă, тупайман. Юлашкинчен йĕр Атăл улăхне аннă.
Атăл улăхĕнче йăлăм çаранĕ çинче вăкăр çӳренине курсан, виççĕн тăван пит хĕпĕртенĕ.
[173]
Вара вĕсем пĕр-пĕрне каланă:
‒ Малашне ĕнтĕ текех çакăн пек хамăра-хамăр тарăхса тертленмелле тăвас марччĕ.
Вăкра халиччен кăкарманнине кăкарса усраймăпăр. Анчах вăкăр ăçталла каять, хамăр та ун
хыçĕнченех çӳрес, ‒ тенĕ.
Вăкăр çав йăлăмра нумай вăхăт пурăннă. Виçĕ тăван – Пичурин, Айтарин, Чинкей –
ку вырăнат пурăнмаллах пулать пуль ĕнтĕ тесе шутланă. Çавăнпа вĕсем унти çĕре чылай
вырăн кăкласа тасатса тырă акма юраллă тунă. Вăкăр виç çула яхăн пурăнсан ку вырăнтан
татах урăх çĕре кайнă. Вăл Атăл урлă кура енне ишсе каçнă та, пĕрмаях çак эпир халь çак
пурнакан çĕрелле килнĕ. Атăлтан вунă çухрăм килсе пĕр çӳлĕ сăрт хĕрне çитсе чарăннă
вăкăр. Ку сăртран икĕ тĕлтен вăйлă çăлсем юхса тухаççĕ. Сăрт тăрăшпе вăрманлăх.
Вăрманĕ хĕррипе сăрт айĕнче çаранлăх улăх пысăк. Улăх варрипеле вăйлă шыв юхса
выртать. Ку шыва Пысăк Энĕш теççĕ. Пысăк Энĕш тăрăшпе арман нумай. Кашни çухрăмра
шыв арманĕ, пурте виçшер чуллă, пысăк, вăйлă армансем. Виççĕн тăван ку вырăнта
пурнасах тесе ĕмĕтленнĕ. Чылай пурăнсан, вĕсен ĕмĕте вăкăр татах татнă. Ку вырăна
пăрахса, Пысăк Энĕш урлă каçса, вăкăр пирĕн енелле сулăннă. Анчах виçĕ тăванăн çакăн
чухлĕ аван çĕр-шыва ниепле те ытарса пăрах[174]са хăварас килмен.
Вара вĕсем пурнăç йĕрки çинчен канашласа сӳтсе ява пуçланă:
‒ Текех вăкăр хыççăн пурте кĕшĕлтетсе çӳреймăпĕр. Ку вырăнта çĕр-шыв лайăх,
вăрман тесен, вăрманĕ пур, шывĕ те ытла пит савăнмалла – вăйлă, шавласа анчах юхса
выртать; выльăх-чĕрлĕх усрас тесен, çаранлăх улăх пысăк. Нимрен те иксĕк [иксĕл?] мар ку
вырăнта çĕр-шыв, кунтан лайăх вырăн урăх ăçта тупайăпăр эпир. Виçсĕмĕртен пĕри хăшĕ
те пулин юлăпăр ку вырăна пурăнма, ‒ тенĕ.
Вĕсем çапла канашлани кĕçĕн тăванĕн, Чинкейĕн кăмăлне килĕшнĕ. Çĕр-шывне те,
вырăнне те кунтине пит юратнă, килĕштернĕ вăл.
Аслă пиччĕшне, Пичурине, каланă вăл вара:
‒ Пичче! Эпĕ юлатăп ку вырăна пурăнма, ‒ тенĕ.
Пичуринпе Айтарин пиллесе, халавласа хăварнă кĕçĕн шăлнĕне Чинкейе çав вырăна.
Халь ĕнтĕ çав Чинкей пурăннă вырăнта Чинкей ăрăвĕнчен икĕ ял пулнă. Пĕрне Чинкей
ячĕпе Чинкĕ касси теççĕ. Чинкĕ кассии пысăк ял, çĕр аллă (150) киле çитесси инçе мар.
Тепĕр ялне Хурамал Суй теççĕ. Вăл Чинкĕ кассинчен çырма урлă çурçĕр енелле пĕр
çухрăмра пĕр Хурамал Суй текен çырма хĕринче ларать. Çавăнпа ăна çырми ячĕпе
Ху[ра]мал Суй теççĕ. Хурамал Суй пысăк ял мар. Унта 40 килтен нумай ытла мар. [175]
Пичуринпе Айтарин Чинкейе пиллесен, вăкăр пире те пурăнма вырăн тупса парĕ-ха, тесе,
вăкăр хыççĕнех утнă. Чинкерен çичĕ çухрăм пирĕн енеле (хĕвел анăçнеле) килнĕ вăкăр.
Чинке кассии пирĕн патăртан сакăр çухрăм тӳрех хĕвел тухăçĕнче пулать. Пирĕн ялтан пĕр
çухрăм хĕвел тухçĕнче тепĕр çăл куне çитсе чарăннă вăкăр. Ку вырăна Айтарин юлса
пурăна пуçланă. Айтарин ăрăвĕнчен пулнă яла чăвашла Ак Чура, вырăсла Айдарово теççĕ.
Ак Чурара халĕ 62 кил. Айтарин патĕнчен икĕ çухрăм çурçĕр енеле кайса вăкăр Пичурине

227

те тепĕр вăйлă çăл тупса панă. Пичурин те вара çав çăл патĕнче хăй тĕллĕн пурăна пуçланă.
Ку вырăнти çăла Милют çĕлĕ теççĕ. Çапла ĕнтĕ виçĕ тăван кашни харпăр тĕллĕн уйрăм
пурăна пуçларĕç. Вăкăр йĕрлесе çӳренĕ таран вĕсем çĕр-шыва пĕтĕмпех хăйсем йышăннă.
Ĕнтĕ вĕсен çĕр нумай пулнă, анчах ĕçлеме йышсем пулман. Атăлăн леш енчи йăлăм çĕрĕ
хăйсем кунталла килнĕрен инçе юлнă. Çавăнпа вĕсем çав йăлăмри çĕр-шыва çĕрлеме
пăрахма шухăшланă. Вĕсем вара, мĕн тăвас-ши тесе, юмăç патне кайнă. Çав вăхăтра пĕр
Туппай Сĕмĕл текен ялта пĕр пит чаплă юмăç пурăннă. Ăна Туппай юмăçи тенĕ. Туппай
Сĕмĕл пирĕн ялтан çичĕ çухрăмра çурçĕрпе хĕвел тухăç хушшинче пу[176]лать. Туппай
юмăçи виçĕ тăвана йăлăмри çĕр-шыва пăрахма хушман.
Вăл вĕсене ак çапла каласа янă:
‒ Хăвăр ĕлĕк çĕр-шыва пĕр татăкне те ан пăрахăр. Пурнан ĕмĕрте халăх ĕрчесе
йышланĕ, çĕр-шыв хĕсĕкленсе çитĕ, хура халăха пурăнма пит йывăр, хĕн, асап пулĕ. Çĕре
шитпеле висе валеçĕç. Вут-шанка çĕклемпе йăтĕç, çĕклĕç, ‒ тенĕ.
Халĕ ĕнтĕ çĕрĕ-шывĕ, вутти-шанки хĕсĕкленсе çитрĕç те, ват çынсем:
‒ Хай Туппай юмĕçи калани хамăр умах çитсе ларчĕ ĕнтĕ, ‒ тесе ĕçкĕре-мĕнте е
пухусенче час-часах тапратса халаплаççĕ.
Вăкăр çав виçĕ тăвансене кашнине харпăр тĕлĕн пурăнма вырăнсем тупса парсан,
вĕсем патĕнчен урăх ниçта та кайман, виççĕш хушшинчех пурăнса ватăлнă. Хăнана çӳренĕ
пек, пĕрре пĕрин патне, тепĕрре тепĕрин патне пырса пурăннă. Вĕсем вăкăра пусман, вăл
хăй мехелĕпех ватăлса вилнĕ, теççĕ. [177]
Сведения о Старо-Суркинских язычниках (чувашах), собранные в 1905 г. учителем СтароСуркинской школы, прихода с. Туармы, Бугульминского уезда Самарской губернии,
Г.Н. Головиным (новокрещеным из чуваш-язычников)
Патраклă ялĕ (Старое Суркино) тарăн лупашкара икĕ сăрт хушшинче ларать… Çак
ялăн çыннисем пурте тĕне кĕмен чăвашсем… Çак Патраклă ялне пуçласа яракан çын
Сĕрке ятлă пулнă, çавăнпа та вăл яла вырăсла Суркино теççĕ. Сĕрке Иоанн Грозный патша
Хусан хулине тутарсенчен туртса илнĕ вăхăтра пĕр Патраклă тиекен ялтан Христос тĕнне
кӳртесерен хăраса тарса килнĕ, теççĕ. Тата вĕсем Сĕве (Свияга) шывне чӳк тăваççĕ,
çавăнпа та эпĕ Сĕрке Чĕмпĕр губернинчен килнĕ пулĕ тесе шухăшлатăп… [214]
Вĕсем анна йăранĕнче, анна пуçĕнче çывăрма хăраççĕ, мĕншĕн тесен унта çывăрсан
Ийе чăмлать, теççĕ. Сухана тухас умĕн чи малтан çак тĕне кĕмен чăвашсем хăйсен йăлипе
мунча кĕрсе, таса кĕпе-йĕм тăхăнса Киремете халăх кĕлли тăваççĕ. Вĕсен Киремечĕ ялтан
пĕр çухрăмра пĕчĕкçеççĕ вăрманта. Киреметĕнче икĕ çăл. Киремет çурчин йĕри-твара
карта тытса çавăрнă. Кĕлĕ пуçличчен Кирмет çурчин тавăрашне шăлса тасатаççĕ. Шăлса
пуçтарнă çӳппине усал-тĕсел çунса кайтăр тесе вута пăрахса çунтараççĕ. Вĕсем хăйсемпе
пĕрле Киремете пашалу, юсман, йăва тата укçа исе пыраççĕ. Çав укçапа вĕсем хăйсен
ăшĕнчен пĕрне яла ярса пыл илтерсе килтереççĕ. Пылĕнчен шертпет тăваççĕ.
Çав шерпетне харпăр хăйин килтен илсе пынă чашкине хывса пĕр çĕре лартаççĕ те,
çĕлĕксене хул айне хĕстерсе, хĕвел тухăç енне пăхса, вĕсенчен пĕр ак çапла каласа кĕл
тăвать: [Текст моления отсутствует].
Кĕл туса пĕтерсен шерпетпе пашалусене ларса çиеççĕ.
Çисе тăрансан, кĕлĕ каланă старик халăхран ыйтать:
‒ Камăн алли çăмăл, кама алă кăларма хушас? – тет.
Лешсем вара пĕр алли çăмăл çынна алă кăларма хушаççĕ. Суйланă çын çав кунах
ыттисем кайиччен суха кăларать. Тепĕр кун вара пурте çур сухине тухаççĕ.
Хирте пĕччен ларакан йывăçа çак тĕне кĕмен чăвашсен йăлипе касма е хуçма
юрамасть, мĕншĕн тесен вăл çын вара Тур папайран (бог) ырлăх кураймасть, теççĕ. Тĕне
кĕмен чăваш ăçта та пулин çула кайма тухсан, малтан сак çине кăшт ларса тăрать. Çул çине
тухсан йывăр алăллă çын е йытă хирĕç пулсан, каялла çавăрăнса килне тавăрнать, [218]
мĕншĕн тесен çул ăнмасть, тет.
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Ухăлча хапхисенчен тухсан çăккăр сăмси татса е пĕр-ик пус укçа çул хĕрне, Хаяр
пуçлăхне:
‒ Мана усал инкекрен сыхла, ‒ тесе пăрахать.
Вăл укçана вара вĕсем, тĕне кĕмен чăвашсем, Хаяр укçи, теççĕ; тата вăл укçана
тупсан та илмеççĕ, вăл укçана илекен инкек курать, теççĕ.
Вĕсен шухăшĕпе выльăх картинче Карта йышĕ пурăнать.
Çав Карта йышĕ выльăх-чĕрлĕхе сывă усратăр тесе, вĕсем çуллен пĕрер хут чӳк
уйăхĕнче пăтă пĕçерсе картара сĕтел çинче акă çапла сăмахсем каласа чӳклеççĕ: [Текст
моления отсутствует].
Чӳкĕ вырăнлă пулсан, çав Карта йышĕ лашасен çилхине çын салтмалла мар явкаласа
çыхса пĕтерет.
Салтака тухса кайнă чухне юлашкинчен кăмака çамкине, киле сывă халлĕн
тавăрăнмалла пултăр тесе, чуп туса каяççĕ. Килтен тухсан урамра кама чи малтан хирĕç
пулать, ăна тăват-пилĕк пус парать. Ял хапхинчен тухсассăн Хаяр пуçлăхне, киле сывă
тавăрăнтăр тесе, пĕр-ик пус укçа ывăтса хăварать. [219]
Рождение младенца
Çак Патраклă ялĕнчи тĕне кĕмен чăвашсем ача çуралсан ăна пĕр-ик эрнерен пур
хурăнташ-ăрăвĕпе пухăнса ят параççĕ. Мĕнле ят памллине эпи карчăкĕнчен ыйтаççĕ, вăл
вара ят парать ачана. Унта вĕсем хăйсен йăлипе чăкăт çиеççĕ Турра кĕл туса.
Кĕл тунă чуха к çапла калаççĕ:
‒ Эй, Турă, çак çĕнĕ чуна ăраскаллă сывă пурăнмалла ту, анкарти тулли капан пар,
карта тулли выльăх-чĕрлĕх пар, сак çи тулли ача-пăча пар, пĕр пĕрчĕ акса пин пĕрчĕ пар,
хăмăлĕ хăмăш пек, пуçĕ чакан пек пултăр; тасалăх, сывлăх-кĕрлĕх пар, ‒ тесе кĕл тăваççĕ.
Унтан вара пурте ларса чăхăт çиеççĕ.
Похороны
Тĕне кĕмен чăвашсем çын вилсессĕнех унăн кĕпине çурса ура вĕçĕнчен кăлараççĕ.
Унтан вара пĕр чăхă пусса масар енелле пăрахаççĕ. Вĕсем çын чуне илме чун илекен
Эсрейлĕ килет тесе шухăшлаççĕ. Вăл чăхха çавна валли пусса ывăтаççĕ, вăл çын чунне пит
ан асаплантартăр тесе. Унтан вара [220] вилене хуп çине вырттарса çăваççĕ. Унтан лашапа
масар çине пытарма турттарса каяççĕ. Масар çине кайнă чух пĕри вилен пуç вĕçĕнче кутăн
ларса пырать. Вилене шурă кĕпе-йĕм, урине шурă чăлха, çĕнĕ çăпата тăхăнтарса
вырттараççĕ. Тата пуç айне пĕр мăшăр кĕпе-йĕм хураççĕ. Виличчен чĕлĕм туртнă пулсан,
чĕлĕмне хураççĕ леш тĕнчере туртмашкăн. Пытарса киле тавăрăннă чух пĕр çирĕм хăлаç
кайсан, çĕр çине выртса унăн сассине çĕр хĕстернĕне илтĕнмес-ши, тесе итлеççĕ. Сасă
илтĕнсен, ку çын çылăхлă пулнă иккен, теççĕ. Пытарса тавăрăнсан, пытаракансене пĕр
чирĕк эрек ĕçтереççĕ. Çын вилни виçĕ кун иртсен, сурăх пусса сăра туса виç кунне
ирттереççĕ.
Ĕçсе-çисе тăрансан, лаша, сурăх шăммисене витрепе хăйсемпе пĕрле масар çине исе
кайса вилнĕ çынни ячĕпе каласа:
‒ Умĕнче пултăр, пире çиленсе пирĕн çие чир-чĕр, тата ачасене ан хă[221]рат, тесе,
тăпри çине тăхаççĕ.
Вĕсем çуллен юпа уйăхĕнче виллисене асăнса юпа тăваççĕ. Юпине çапла тăваççĕ.
Ирхине ирех тихапа сурăх пусаççĕ. Ăна пусса пĕçерме тутара тытаççĕ, мĕн хака та пулин.
Ашне карти ăшĕнче сăра хуранпе пĕçерсе кам пыракана [неразборчиво] вилнĕ çыннăн
умĕнче пултăр тесе çитереççĕ. Çав кун пур хурăнташ-ăру пуçтарăнса купăс каласа,
ташласа ĕççе-çиеççĕ, туй тунă пек. Кăнтăрла çитерехпе икшер лаша кӳлсе шăнкăравсемпе
темиçе урапа вăрмана вилнĕ çын валли тупăк пуçне лартма юпа касма каяççĕ. Кайнă чухне,
вăрмана пырса çитсен, каснă чухне те купăс каласа юрласа ташлаççĕ. Юпине киле исе
тавăрăнсан, ăна пӳрте кӳртсе алăк патĕнчи сак çине минтер çине вырттараççĕ. Юпи çине
ăвăсран тунă çурта çутса лартаççĕ. Тата юпи çумне витре çине ашпа икерчĕ таткаласа,
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сăрапа хутăш, умĕнче пултăр тесе лартаççĕ. Вилли арçын пулсан, çĕлĕк тăхăнтараççĕ.
Вилнĕ çынни тапак туртнă пулсан, маччана çулçă тапак çакса хураççĕ. Вăл тапака кам [222]
туртас тиекен ташланă майпа çаклатса илсе, вилнĕ çыннă умĕнче пултăр, тесе туртать.
Хĕвел анас умĕн пар лашасем кӳлсе юпана масар çине лартма илсе каяççĕ. Кайнă чух
купăс каласа юрăсем юрлаççĕ. Масар çинче вĕсем купăс каласа тупăк çинче ташлаççĕ,
хываççĕ, эрех ĕçеççĕ. Унтан юпине тупăкăн пуçĕ вĕçне лартса хăвараççĕ. Унтан киле
тавăрăнсан тул çутăличченех еçсе-çисе, купăс каласа ташласа юрлаççĕ. Ирхине хĕвел тухас
умĕн пĕр чăхă тытса, юпана ăсататпăр тесе, ăрама тухса мăйне пăрса масар еннелле
пăрахаççĕ.
Унтан ак çапла каласа килĕсене саланаççĕ:
‒ Ан ӳпкеле (Паймуха), мĕн чухлĕ пуррипе ĕçсе-çисе савăннипе тутă пул, текех ку
çурта килсе ан аптăрат, ‒ теççĕ.
Çапла вара юпа пĕтет.
[Туй]
Çак Патраклă ялин тĕне кĕмен чăвашсен хушшинчен хăшĕ-пĕри тутарсемпе
хурăнташланаççĕ. Вĕсенĕн хĕрĕсем çирĕм икке çитмесĕр качча каймаççĕ. Ывăлĕсене
çамрăкла авлантараççĕ – вун тăватă е вун пилĕк çула çитсенех авлантарма тăрăшаççĕ,
мĕншĕн тесен вăл çулсенчен иртсен хĕр тупасси хĕн вара. [223] Вĕсем хăшĕ-пĕри тачă
çывăх хурăнташнех илеççĕ. Пиччĕш вилсен унăн арăмне хăйпе пĕр тăван е инкĕшин
йăмăкне илет. Арăмĕ вилсен хăйĕн арăмин тăван йăмăкне (пултăрне) илет. Авланас
тесессĕн, ачан ашшĕ хĕр патне хăйне çывăх çынна хăтана ярать. Çав хăтана каякан çынна
евçĕ теççĕ. Евçĕ хăтана кайнă чухне пушă исе каять. Хĕр ашшĕ патне кĕрсен вăл мачча
кашти тĕлне ларать. Çавăнтан вара вăл çын хăтана килнине пĕлеççĕ. [224]
Вĕсен арăмĕ ача-пăча тумасан е килĕшмесен, час-часах уйăрса нимĕнсĕрех хăваласа
яраç те, урăх ватă хĕр илеççĕ. Хăшĕ-пĕри тата икĕ арăмпа та пурăнаççĕ. [225]
Том 155: Никольский Н.В. Конспект по грамматике венгерского языка. [1904-1905
гг.] – 33 с.
Том 156: Никольский Н.В. Этнография. Просвещение. Духовные песни с нотами.
Журналистика. Литература. 1904-1908 гг. – 360 с.
Записано в 1904 г. в с. Шоркистры Цивильского уезда Казанской губернии слушателем I
года миссионерских курсов диаконом В.А. Дерябиным
В семьях, где дети умирали, при рождении младенца бывает такого рода обычай:
мать нарочно приказывает новорожденного бросить, т.к. дети первые не жили, бабушка
берет его и уносит к порогу, где и кладет в сор.
В это время как бы случайно входит со двора отец и, обрадовавшись, поднимает дитя
с полу, говоря:
‒ Эпĕ ача тупрăм-çке, ‒ и подает его матери. [256]
А та берет его и говорит:
‒ Ну, эппин, пурăнтăр.
И дает ему по-своему имя – Çӳп[п]и, как найденному в сору. Это название долго
остается за ребенком, несмотря на то, какое бы ему христианское имя при крещении не
дали. [257]
С окончанием их [полевых работ] приблизительно около 15-20 октября девушки
компанией (5-6 чел.) устраивают тайные вечеринки – посиделки, называемые ими улахи
или больше зовут олахи. Для этой цели у кого-либо на дворе оттапливают баню и там при
свете ночника собираются с прялками, куда тотчас же является и молодежь (парни), кто с
гуслями, кто со скрипкой или гармошкой, а ингда и так и начинаются в длинные вечера до
раннего утра. Этот обычай держится у большинства чуваш, не чуждых еще языческих
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взглядов и обычаев. На олахи взрослые совсем не ходят и молодежи предоставляется
полная свобода – безконтрольная. Тут поют песни, пляшут, шутят, рассказывают сказки,
если есть музыкант – играет… [258] Они и приходят совсем без всякой работы, прежде,
говорят они, еще некоторые приходили с лыками и плели лапти, а ныне и совсем нет; даже
высмеивают и шутят над такими, если кто и явится туда с работой. Все время проводится
так в развлечении, да и девушки носят свои прялки только для виду. Некоторые – если у
кот. оч. Требовательна мать к работе дочери – еще стараются для этого хотя немного
делать. На олахах и происходит обоюдное знакомство молодежи. Каждый чувашский
парень имеет предмет своих ухаживаний и наз. ее ман тӳрри. Кроме его никто не смеет с
ней шутить, а ингда и разговаривать, он ее предохраняет от обид, насмешек, бережет ее
честь. [259] Падений не бывает, а если, говор. – и б. – то весьма-весьма редко, в таких
случаях стараются прикрыть все браком. Бывает и так: несмотря на ухаживания,
постоянные посещения олах, парень обманывает и женится на другой – вследствие какихлибо выгод или во избежание семейного разлада, т.к. в таких случаях родители иногда и не
соглашаются на брак, ранее уговорившихся между собою парня и девушки. Так бывают
олахи, всю зиму отпаливаемые и освещаемые по очереди девушками. [260]
Зачастую молодые люди еще до брака живут уже вместе без венчания неделю и две,
а ингда и более. [262]
Каждый домохоязин, возвращаясь из гостей, вынимает кусочки хлеба или что-либо
др. съестное из кожаного мешка – сумы, наз. хутаç и бросает в перед или за печку и по
углам, чтобы духи домашние не обиделись. [264]
В доме распоряжается сам хозяин, но и жена играет весьма важную роль как маткацарица в пчелином улье. Если муж пьяница, то управляет домом жена… По двору за
скотом ходят мужчины, а по дому у печи – женщины. [302]
В некоторых местах обмывают на лубке. [310]
Некоторые, проходя мимо мольщиков, говорят:
‒ Ĕç харăма кайтăр (Пусть будет работа ваша бесполезна)...
Над головою ставят кресты – изголовье – пуç юпи. [311]
Сĕрен. Он празднуется на 3-й или 4-й день Пасхи так: вся молодежь с деревни
собирается с прутьями шиповника и рябины у одного короба кунтăк и все ходят со двора
на двор и бьют (слегка) всякого, кто попадается, приговаривая:
‒ Чирĕ тухтăр, ‒ пока не обойдут все дворы.
За это дают им красные яйца, блины, пироги, потом выходят все в поле,
раскладывают огни (костры) и собираются уже все – от мала до велика; прыгают через
огонь, кидают вдаль яйца, затем угощаются оставшимися. Нередко отцы приносят сюда и
вина и учиняется нечто вроде попойки (общей). [317]
Во всяком появляющемся вихре – столбе пыли они видят духов нечистых, ужасно
боятся прикосновения с этим столбом, дабы не захворать…
Вĕре çĕлен – огненный змей, летающий будто бы ко вдовцам и вдовам ( в ночное
время и неременно чрез дымовую трубу!). Особенно он посещает их в то время, когда
вдовец или вдова сильно плачут об утрате своих умерш. супр., является в образе умерших.
[318]
Записано в 1905 г. учителем Тури-Выльской церковно-приходской школы
Курмышского уезда Симбирской губернии Е.Т. Индикеевым
Ыйа
Ыйа вăл этеме илертекен осал, хаяр сывлăш. Ста та полсан Ыйа тĕлне полсан, этем
вара охмаха ерсе аскăнакан полать. Ыйа вăл çор çĕр тĕлĕнче корнать. Вăл çынна корăннă
чох номайăн вĕтĕ халăх пек е сыснасам, е мĕн те полин выльх пек корăнать. Вара çын çав
Йыа похи хошине кĕрсен ухмаха ерсе каять. Ыйа таврашне лартнă чох чостаран мĕн те
полин: çын пек, лаша пек, мĕн те полин кайăк пек туса çав çын хăранă çĕре кайса
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пăрахаççĕ.
Киремет
Киремет вăл пĕр этем ывăл-хĕрне олталама полтариман осал. Вăл этем чонне пит
осалăскер, хаярскер. Кам та кам она çилентерсен, вăл çавна шăнăр коклятса авсат хуçса
морит кăтартать. Çинсем ста та полин çав Киремет порăннă çĕрте мĕн те полин осал
сăмах, е Киремет вăрманчен йăвăç япала кассан, вăл вароа çав çынна тытать. Вăл Киремете
çораçтарас тесен, ăна валли пĕчĕк шанпа сăра тăваççĕ тата çуллă пăтăпа йосман (мелкия
лепешки) çулласа пĕçереççĕ. Киремете чӳкленĕ чох вара пĕрре те Торра асăнмаç.
Пăттине çинĕ чох та, йосманне çинĕ чох та:
‒ Çырлах, ‒ сомах асăнаççĕ.
Кам та полин Киремет чӳкленĕ чох ятлаçсан, вара Киремет çырлахмасть. Çав
Киремет чӳкленĕ çималли япаласене порне те Киремет порăннă хăвая е вăрмана, е йывăç
котне кайса чӳклеççĕ. Тата Киремете пĕчĕк парнесем те параççĕ. Мĕн те пулин килте
йăштăк полсан, вара хăмла, çăнăх пĕр уçă тата нохрат (мелкие жестянки для Киремети)
илеççĕ те, пĕр пус е икĕ пус окçа чиксе пĕчĕк хотаçпа кайса пăрахаççĕ.
Çавăн чохне ак çапла каласа пăрахаççĕ:
‒ Хăш Киремет тытрĕ, çав илсе кай, эпĕ сирĕн ятсене е ста порăннине пĕлместĕп!
Хытăм
Вăл выльăх-чĕрлĕхе е ача-пăчана хытарса начарлатакан сывлăш. Она çораçтарма пĕр
така [362] е пăру пусаççĕ. Вара мĕн пур ротнисампа похăнса Хытăна асăнса пĕçерсе
çияççĕ. Выльăхин шăннисене ста та полин çол йоппине кайса çĕре авăлтас пытараççĕ. Çав
Хытăм тунă çĕре кам та полин пĕчĕк ача такăнса ӳксен, вăл варсăр полать е котани тохакан
полать.
Йĕрĕх
Вăл пĕр çынăн варăт хĕрĕнчен полнăскер. Йĕрĕх ячĕпе кашни çынăн ста та полин
ампар айĕнче çынна кĕсен-çăпанпа соранлантарать. Йĕрĕхе çилентерес мар тесен, вăл
çакăнса тăнă çĕре е тола, е ытлашши вĕрекес çук. Она чӳклеме пĕр хоран нимĕр пĕçереççĕ,
тата тăхлан татĕксем илсе пĕр кашăк нимĕрпе пĕрле Йĕрĕх пĕрнине кайса яраççĕ.
Сак айĕнчи
вăл çĕрле çывăрнă чох вырăн çинчен ӳкерекен сывлăш. Ăна чӳклеме хĕрĕх пĕр турам çăкăр
тураççĕ те, çĕрле чӳрече виттĕр пăрахаççĕ.
Хĕрт-сурт
Хĕрт-сурт вăл килти сыхлакан Торă. Хĕрт-сорт ячĕпе кашни çолах пăтă пĕçерсе чӳк
тăваççĕ. Чӳк тунă чох Хĕрт-сорт ячĕпе пĕр çăкăр сăмси çине пĕр кашăк пăтă хораççĕ те,
вара она кăмака çине кайса переççĕ. Тата стан та полса тырă сотма кайнă полсан, унтан
колач илсе килнĕ полсан, колачне валтан Хĕрт-сорт валли кăмака çине персе параççĕ. Ĕне
ырри (сгущенное молоко после отелки коровы) çынă чох та валтан Хĕрт-сорта сапса
параççĕ. Хĕрт-сорта чăвашсем хисеплеççĕ, ăна ырă сывлăш, конĕ сывлăш вырăнне тата ĕçе
ĕнтерекен сывлăш вырăнне шотлаççĕ.
Çĕр
Çĕр вăл каçхи хăратса пăсакан сывлăш. Вăл кама та полин тĕл полсан, таптаса каять.
Çĕр таптанă çын вара уçăлимаçт.
Çĕр çинчен пĕр яш-кĕрĕм ак çапла калать:
‒ Эпĕ Çĕн Ирчемесе хĕр патне карăм. Киле тавăрăннă чохне пĕр йăтă пакăскер
кортăм. Каялла çавăрăнса пăхрăм, коратăп: ман хыçăн пĕр капан пек [363] ĕмĕлке чопса
пынине кортăм. Çав ĕмĕлке пысăкланнăçемĕн пысăкланать. Эпĕ вара аран киле тарса
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çитрĕм. Киле çитсен вырăн çине выртсан ман вырăн тĕлне сапор çомне Çĕр çитсе перĕнсе
иртсе карĕ те, вара сапор чĕтресе карĕ, ‒ тет.
Çавăн пек номмай калаççĕ чăвашсем.
Инкек
Инкек вăл этем порнăçне начарлатса порăнаканскер. Вăл кам та полин кил-çортне
кĕрсен, çынна вара пĕтĕмпех йорлая ертет.
Чăвашсем Инкек çинчен ак çапла калаççĕ: «Пĕр çын пит начар порăннă. Ку çын ним
ĕçлесен те порнăçне çитериман. Вара çав çын ним тума аптраса çĕн çĕре тарас тенĕ.
Вăлсам вара килĕ-йышĕпех килтен хатĕрленсе тохса тарнă. Тарнă чох аримийĕн тăлли киле
манса йолнă. Ку çынăн арăм вара киле тавăрăннă. Киле çитсен ку арăм кăмака çинче пĕр
осал, сохаллă çын ора сырса ларнине корнă. Вăл çын ятлаçса ларнă: “Мантан тараççĕ поль,
эпĕ вăлсенчен валтан çитĕп”. Вара çав арăм опăшкине чĕнсе, çав Инкеке тытса çăла çыхса
янă та, киле тавăрăннă. Кайран çав çынсам порнăç умне татнă, лайăхăнах порăннă. Çак
çынăн хыйматлăх ку пуйнине кориман. Вăл мĕншĕн пуйнине пĕлешшĕн полнă. Ку çынтан
чĕпкĕчлесе ийтнă, лешĕ вара каланă. Çав хыйматлăхин арăмĕ Инкеке кăларма çăл котне
кайнă. Çав Инкеке тортса кăларма тапратнă. Вара Инкек çав арăм патнех кайнă, çав
кориман хыйматлăхне пĕтĕмпех йорлая ертнĕ.
Вопкăн
Вопкăн та çав Инкек пекех этеме йорлая ертекен. Кам та полин патне кĕрсен, вăл
çынна оралатмасть. Вопкăнпа Инкеке нимле парне те йорамаçть.
Шури (Шыври)
Вăл ста та полин пĕвере, шыв çарансенче порăнать. Кам та полин шыв хĕрĕнче
хăрасан е кампа та полин ахăрсан, ятлаçсан, вăл вара ĕслĕке ертет. Шыврине çораçтарма
çăмарта е çăкăр сăмси кайса ямалла. [364]
Çăва пуç – Вилĕ пӳлĕхçи
Çăва пуç вăл чăн валтан çăва кассан вилсен пытарнă çын чонĕ. Çăва пуçĕ вăл çынсене
вĕлерекен, вĕлерсен çын чонĕсене кĕленчешне хопса çăва çине илсе каякан.
Вилĕ пӳлĕхçи çинчен чăвашсем ак çапла калаççĕ: «Пĕр çын çăва (кладбище) çомĕнче
соха тунă. Ку çын кăнтăрла çитсен канма выртнă. Тем сасăсем илтнĕ. Вара çав çын тăрса
пăхнă та, вĕт халăх, каялла виçелĕскерсем, пĕр шăтăкран тохса кайнине корнă. Çав çын
шăтăк патне кайса пăхнă та, унта пĕр крыс шăтăкĕ корнă. Вăл вара çав шăтăк çине соха
калакине хонă. Кĕт тăхтасан хай вĕт халăх тавăрăннă. Ку халăх пĕри те хай шăтăка
кĕриман. Вара соха тăвакан çынна чĕнсе илсе соха калакне илме йăлăннă. Çын кусамран:
“Ăшта карăр?” – тесе ийтнă. Вара пĕри каланă: “Эпĕр çав ялти çынăн пĕртен-пĕр хĕр чонне
илме карăмăр. Онăн чонĕ акă кĕленче ăшĕнче”. Çак çын чăнах та кĕленче ăшĕнче тем
шăши йос пекĕскер коскаланса çӳренине корнă. Вара çак çын вăл чона виçĕ çоллăха илнĕ
те, кĕленчерен кăларса янă. Чăнах та вара вилнĕ хĕр топăка вырттарнăскер чĕрĕлсе тăнă,
тет».
Мăн торра парне пани
Мăн турра икĕ майлă парне панă. Пĕрре ‒ ялпа, тепре ‒ килĕ-йышпа. Ялпа парне
панă чох ак çапла тăваççĕ. Пĕр тыха тата пăрупа хор уя илсе каяççĕ. Уйра тихи çине виçĕ
хутчен шыв сапаççĕ. Тиха виçĕ хут çӳçенсен вара çав тиха Торра йорăхлă, теççĕ. Кайран
вара мĕн пур ял-йыш похăнать те, тихине, хорне, пăруне пусаççĕ. Пуссан кайран виçĕ сăра
хоранпе пĕçереççĕ.
Пиçсе çитсен вара ялти ватă карчăксам похăнаçĕ те, сĕтел лратса сĕтел умне тăр[с]а
Мăн тура ак çапла кĕл тăваççĕ:
‒ Мăн торă, Мăн [365] торă амăшĕ, Мăн торă Пӳлĕхçи! Çырлах шуран-шортан,
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шартан-шĕртен, килес инкекрен; çичĕ тĕслĕ тыррăм-полăмпа сана кĕл тăватăп. Çырлах!
Виçĕ тĕслĕ выльăх-чĕрлĕхпе, мĕн пор ачам-пăчам[па], виçĕ тĕслĕ выăлăм-хĕрĕмпе сана пуç
çапатпăр. Мĕн пур ял-йыша таса осра. Мĕн пур ял-йыша таса осра, пирĕн ялăн ачи-пăчи
пӳрт толи, выльăх-чĕрлĕх карта толи, пĕр вĕç шуран, пĕр вĕç картаран полтăр!
Кĕл туса пĕтерсен вара ларса мĕн пор ял-йышпа похăнса çияççĕ. Выльăхин пуç
шăммисене шта та полин йоман тăрне вăрмана кайса çакаççĕ. Пĕр кил-йышĕ парне кӳнĕ
чох пĕр мăнтăр лаша пусаççĕ. Лашийĕн ашне поскилсемпе похăнса çияççĕ.
Вĕре çĕлен
Вĕре çĕлен вăл пĕр-пĕр хĕр ача туса пăрахсан çав пăрахнă ача вĕçсе вот пек корăнса
çӳрет. Вĕре çĕлен вăл ывăл ача кам та полин хĕр туса пăрахнă полсан, çав вара хăй амăшĕ
(хĕр) патне кайса çыпăçать те, ăна вара хĕн кăтартса вĕлерет. Хĕр ача туса вĕлерсе пытарнă
полсан, вара çав ача ар çынна çыпçăнса хĕн кăтартса вĕлерет.
Вĕре çĕлен çинчен чăвашсем ак çапла калаççĕ: «Пĕрре пĕр çынăн хĕрĕ хĕн корма
ернĕ. Çав çын каç çăвăрнă чох пĕр яш-кĕрĕм пекĕскер çав хĕрĕ патне кĕрсе кайнине корнă.
Тепĕр каçăнче ку çын тола тохса кайнине корнă. Çав çутăскер вĕçсе пырса ку çын кил
хошшине пырса ӳкнĕ. Кĕт тăхтасан вара çав çутăскер çут томтирне хуса пĕр ампар
кĕтессине хорса хăварнă та, кайнă пӳрте яш-кĕрĕм полса кĕрсе. Çын ку кĕрсен томтирне
илнĕ те, тарнă орăх çĕрелле. Вара çав ача тохсан шыранă-шыранă, çутă томтирне топиман.
Ку çын вара она кăтартнă томтирне.
Кайран çав ача çак çинна ак çапла каланă:
‒ Санăн хĕрӳ мана туса пĕр çăла кайса ячĕ, эпĕ çав ача полап, эпĕ она вĕлерсен, [366]
вăл вара ман çылăха илет, ‒ тенĕ.
Çын ку ачая томтирне панă та, çав ача вара çавăнтах тăхăнса вĕçсе кайнă».
Çакăн майлă сăмахсем номмай калаççĕ. [367]
Молитва моей бабушки при надевании новых лаптей
Кориманăн куçĕ шăттăр,
Чăтиманăн чĕри çорăлтăр.
Отса пыракан тăрса пăхтăр,
Утпа каякан анса пăхтăр.
Çак çăпатая тăхăнсан,
Çĕр çол пытăр,
Тăхăнсан, çитĕличчен пытăр,
Çĕтĕлсен, виçĕ çол вырттăр.
Куç чĕлхи
Атăл орлă, тинĕс орлă килнĕ пăхăр шăллă, ылтăн çӳçлĕ, кĕмĕл ораллă, пăхăр алăллă
ватă карчăкпа старик куç чĕлхи сораççĕ: «Хăçан шăтса тохакан талу пиçен çине пăхса куç
ӳкĕ, çавăн чох тин çак (ятне асăн) пăхса куç ӳктĕр (3 раза). Сиксе пыракан çĕр шапине
хăçан пăхса куç ӳкĕ, çак (ятне асăн) куç пăхса куç ӳктĕр (3 р.). Çитмĕл те çичĕ тĕслĕ
карчăка пĕр çĕре пуçтарса куç пăхса куç ӳкĕ, çавăн чох тин çак (имя) куç пăхса куç ӳктĕр».
Пуç çавăрни
Начало это же: «Атăл орлă, тинĕс орлă… Кăмак çамкинчен тĕтĕм лепле çавăрăнса
тухать, [368] çак Марипа Иван та çавнашкалах çавăрăнччăр (3 р.). Пуç çавăрăнан сорăх
лепле çавăрăнса çӳрет, çак Марипа Иван та çавнашкалах çавăрăнччăр (3 р.). Шăкла тăрăх
хăмла лепле çавăрăнса çитĕнет, çав Марипа Иван та çавнашкалах çавăрăнччăр (3 р.).
Сутпа тăшман чĕлхи
Начало: «Атăл орлă, тинĕс орлă… Çитмĕл те çичĕ тимĕрç хăçан пĕр çĕре похăнса
пăхăр лаç лартса пăхăр сонтал çинче молатокпа çапса пăхăр посма туса Мăн торă патне
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хăпарса алă илсе ансан, çавăн чох тин çак (имя) тăшман çĕнтерсе аяла тутăр». Дальше
поминается таким же порядком серебряная лестница и золотая лестница. «Çитмĕл те çичĕ
тимĕрĕç хăçан çитмĕл те çичĕ мешевой йописам пустарса пĕр çĕре лартса чĕртчĕр, çавăн
чох тин çак (имя) тăшман çĕнтерсе аяла тутăр». При произнесении всех вышеозначенных
заговров берут воду в ковш или кусочек хлеба, дуют по три раза и дают пить. [369]
Том 156: Никольский Н.В. Этнография. Фольклор. 1904-1908 гг. – 374 с.
Записано в 1905 г. в Стерлитамакском уезде Уфимской губернии
В Стерлит. уезде во время скотских болезней в конце деревни устраивают земляные
ворота и всю скотину пропускают сквозь них. Пизывают и священника служить молебен.
После молебна по обеим сторонам полевых ворот ставят иконы и из деревни или с поля в
деревню пропускают скотину между иконами. Священник окропялет свят. водой
пробегающих мимо. [45]
Записано в 1905 г. в с. Янглычи Цивильского уезда Казанской губернии
псаломщиком Стефаном Ефремовым
Хĕрт-сурт тула тухса кĕтĕр, хăй сӳнтерсенех алăка ан питĕр.
Çула, тырă вырнă чух, Хĕрт-сурт уя тухать. [82]
Записано в 1904 г. в Цивильском уезде Казанской губернии слушателем II курса
Казанской духовной семинарии В. Дерябиным
С понятием о шестке соединяется понятие о постоянном жилище Хĕрт-сурт, но
весьма многие думают, что Хĕрт-сурт живет не на шестке, а за печью. Вот почему
чувашин, возвращаясь из гостей, всегда отламывает кусочки привезенных угощенийгостинцев и непременно кидает их за печь. У них за печью устраивают ход и,
следовательно, есть пустое место. [86]
Чуваши говорят, что душа вселяется в тело в момент его начала формирования, в.
многие говорят (в Цив. у.), что она вселяется в тело в первой половине периода жизни
ребенка в утробе матери и именно – в момент его (ребенка) первого движения на 5-м
месяце зачатия, оттого чуваши про младенца в то время и говорят так: Чун кĕнĕ ача.
По представлению чуваш душа настолько [87] мала, что свободно может
поместиться в стакане с водою, поэтому-то у них, когда умирает человек, всегда ставят
сосуд, маленький, с водою, дабы она, очистившись (омывшись), могла предстать пред
Богом. [88]
Пред тем, [100] как совсем распроститься с однодеревенцами и родной землей,
новобранец три раза совершает круг вокруг саней, а затем бросает на землю яйцо и с
произнесением слов. Цель и причина сего обярда неизвестны. [101]
Записано в 1904 г. в с. Большая Таяба Тетюшского уезда Казанской губернии
бывшим крестьянином, ныне воспитанником I класса I отделения Казанской духовной
семинарии Петром Питеркиным
[Улăп]
Чăвашсен ĕлĕк (авал) Улăп ятлă паттăр пулнă. Улăп пит шутсăр вăйлă пулнă. Тата улă
пит пысăк пулнă. Унăн амăшĕ Улăп çине валли пĕр çул пир тĕртсе кĕпепе йĕм çĕленĕ. Пĕр
вăхăтра Улăп хире тухнă, хирте улă ака тăвакансене курнă.
«Ку хуртсем мĕшĕн çĕре пăсаççĕ?» ‒ тесе, пурне те ака пуçĕсемпе, лашисемпе пăчах
кĕсйине чикнĕ.
Кĕсйере вĕсене пурне те амăш патне, киле илсе таврăннă.
‒ Анне, пăхалĕ, эпĕ епле хуртсене тытса килтĕм, ‒ тесе амăшне кĕсйинчен пур
çинсене, лаши, ака пуçи-мĕнĕпе пурне те кăларса кăтартнă.
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Амăшĕ вара ăна каланă:
‒ Ывăлăм, ку сан пекех çинсем, ан тив ĕсене, ĕсем çĕр ĕçлесе çăкăр тăваççĕ.
Вара Улăп çав çинсене кăçтан илнĕ, çантах кала кайса янă. [142]
Çумăр ӳчӳкĕ
Ах, çумăр çумас та çумас. Ахăр, Çумăр ӳчӳкĕ тумалла пулĕ, ‒ тесе калаçа пуçлаççĕ
чăвашсем çумăр час çумасан.
Вара чăвашсем кашни килĕрен кĕрпе, çăмарта, çу пухса çӳреççĕ. Çав кĕрперен пăтă
пĕçереççĕ сăра хуранĕнче çырма хĕринче. Пăтă çиме пĕтĕм касс пухăнат. Пăттине çисе
тăрансан вара пĕрне-пĕри шывпа сапа пуçлаççĕ. Çапла ӳчӳк тусан, чăвашсем Турă çумăр
парат, теççĕ. Çумăр ӳчӳкĕ пăтти çисен [видимо, здесь ошибка в записи: обычно моление
проводится до совместной еды] пĕр ватă чăваш кĕлĕ калат. [143]
[Разное]
Кĕркунне пирте хĕрсем уллах лараççĕ. Уллах ларма аль çе[мье]сĕр çин хăй пӳртне
ярат, иль мунчара лараççĕ. Улахра ĕсем çăм арлаççĕ, чăлхасем çыхаççĕ, кĕпе ĕçлеççĕ. Ĕсем
патне çĕрле каччăсем çӳреççĕ. Каччăсем пушă пымаççĕ, а пренĕк, канфит, сахăр исе
пыраççĕ. Кăш чух сăра, эрех исе пыраççĕ. Сăра-эрех ĕçсе тул çутăличчен юрласа лараççĕ.
Ирхине вара чут-чут киле сĕтĕрĕнсе тавăрăнса çывăрма выртаççĕ. Ĕлĕк пирĕн уллах пит
нумай лараччĕç, халь уллах пăрахăçа тухат. [145]
Пирĕн чăвашсем тухатмăш пур тесе калаççĕ. Тухатмăш карчăк пулат, теççĕ. Тухатмăш
пулакан карчăк иль йидă, иль сысна пулат, теççĕ. Çапла йидă иль сысна пулсан, мелкĕ çине
укланса мĕрчерен тухса кайса çынсене пăсса çӳреме каят, теççĕ. [147] Çав тухатмăша
тытса вирлĕ (наотмыш) çапса хĕнемелле, теççĕ. Тухамăшсем аслă типĕ юлашки эрнинче
пит çӳреççĕ, теççĕ. Çавăнпа пирĕн чăвашсем тухатмăшсем ан кĕрейччĕр тесе пур çĕре те
хĕрес туса çӳреççĕ.
Тухатмăшсем çинчен мана пĕр çин вот çапла каласа пачĕ: «Пĕр мăн кун çĕр[л]е эпĕ
юлташпа тухатмăшсене сыхлама кайрăмăр. Вот пĕр мунчана икĕ тухатмăш карчĕкĕсем
пычĕç. Унтан ĕсем пĕри сысна, тепĕри качака пулса тухрĕç. Эпĕр пĕкĕ (дуга) илтĕмĕр те,
хĕнеме пуçларăмăр. Ну çухраççĕ: пĕри сысналла çухрат, тепĕри кача[148]кала макăрат.
Хĕнерĕмĕр, хĕнерĕмĕр, йăт ура çине тăми пулсан тин чарăнтăмăр. Вара эпир ĕсене
хăварсан ĕсем каллах карчăксем пулса киле чут-чут сĕтĕрĕнсе карĕç. Ирхине тăрсан пĕтĕм
ял çав тукатмăш карчăкĕсем вĕлес пек чирлĕ выртаççĕ, тесе калаçат. Иккĕшĕ те çав мăн кун
арнине те пурăнса ирттереймерĕçĕ, вилчĕçĕ».
Пирĕн тата тукатмăшсем çинчен пит нумай калаçаççĕ. «Тукатмăша тытсан юнне
ĕçмелле», ‒ теççĕ. «Тукатмăш кама та пулин пăсас тесен, çав çынăнне мĕн те пулин
япалине касса каят», ‒ теççĕ. [149] Тата çуркунне хĕрарăмсем пир сарсан тукатăшсем
пăсмашкăн пирсем çине çăмахсем пăрахса çӳреççĕ». [150]
Ĕлĕк пирĕн чăвашсем çулла пит сухана тухас умĕн Суха ӳчӳкĕ тăваччĕç. Çав Ӳчĕке
тума халăх укçипе пĕр вăкăр или пăру илсе пусаччĕç. Унтан вара Ӳчӳк çырмине кайса сăра
хуранĕнче пĕçереççĕ ăна. Какая (мясо) пиçсен шӳрпинче пăтă пĕçереççĕ. Çав Ӳчӳке çиме
пĕтĕм ял ватти-хĕтти, хĕрарăм, çамрăкĕ-мĕнĕпе пурте пухăначчĕç. Ӳчӳк пăттине çиес умĕн
пĕр ватă ста[154]рик чăркуçланса ларса Киремете кĕл туват. Унтан вара тин çиме пуçлаççĕ.
Çисе яраймасан юлашкине чĕрĕсемпе киле илсе тавăрăначчĕç. Халь çам пик ӳчӳксем ĕнтĕ
пăракăçа тухнă.
Пирĕн ялсем выçлăх çулта Ӳчӳке валли лаша пусрĕç (1891 ç.). Çав лаша какайне
çиме пĕтĕм ял пухăнчĕ. Выçă халăх хуть йитă какайне пар, пурне те çиет. Çав лаша какайне
çиме эпĕ те пиччепе каяс тесе шухăшларăмăр. Эпир ун чух пĕчĕккĕччĕ, çавăнпа хамăр
тĕллĕнех каяймарăмăр, а аннерен итме кайрăмăр: каяс-и пирĕн, каяс мар-и? Анне пире
вăрççа пăрахрĕ и эпир каяймарăмăр. [155]
Пирĕн чăвашсем çемере кам та пулин чирлет-и, иль урăх инкек пулат-и, юмăç патне
каяççĕ. Вара юмăçă каланă тăрăх кăçта та пулсан уллах çерем çине тухса Йăрăха укçа
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пăрахаççĕ. Йăрăх укçине эпĕ çамрăкранпах пуçтарса просвире илеттĕм.
Тата чăвашсем тĕлĕксене ĕненеççĕ. Тĕлĕкре эреке курсан, какай (мясо) курсан, инкек
пулат, теççĕ. Укçа кур[156]сан уяр пулат, теççĕ. Уяр кун – вут пулат. Çĕлен, йытă, сысна –
тăшман пулат, теççĕ. [157]
Чăвашсем тимĕр Усалтан сыхлат, теççĕ. Çавăнпа вĕсем ача-пăчана пӳртре пĕччен
хăвармалла пулсан, ун çумне тимĕр япала хурса хăвараççĕ. Тата ача-пăчана куç тивсен иль
куçăхсан тĕтĕреççĕ. Ачана чирчен усрас тесен, ун хĕрес çумне латăн татĕкĕ-и, пилеш
йăвăççи татăкне çакса яраççĕ. [159]
Чăвашсем пилеш йăвăççи Шойтана çын патне ямаç, теççĕ, çампа вăлсем аслати илтнĕ
чох пилеш йăвăççи илеçĕ аллине Шойтан ан çыпăçтăр тесе. Шойтан çыпăççан аçа çапать,
теççĕ. Аçа Шойтана шыраса çӳрет, теççĕ, топсан вара она çапать аçа (удар грома). Аслати
алтнă чух пророк Илья пĕлĕт çинче çӳрет, теççĕ. Çавра çил (вихрь) варринче Осал
(нечистый дух) пор, теççĕ. [171]
Хĕлле çамрăк ачасем, çамрăк хĕрсем поçтарнаççĕ олаха ста хăлăх [= тăлăх] полнă
арăм пӳртне, ста ашшĕ-амĕшсем килте çок çĕре. Ачасем пыраççĕ кармоньсемпе, хĕрсем
кăнчаласемпе. Олахра ташлаççĕ, [174] осал халапсем поплеççĕ. Олах хăш чух лараççĕ тол
çутти килечченех. Олахра хăш чух ĕçеççĕ сăра…
Тухатмăш карчĕк пирĕн ялта икĕ карчăк ватă питĕ. Вăл карчăксем çимĕк каç килте
порăнмаççĕ. Пӳне килте çивăрнă чох çор çăрте хăварать те, е кошак, е йытă, е сысна полса
выратать, чопать, теççĕ. Тăта корита полса шыв хĕррине кайса выртать. Вара кĕтюри
ачасем портăпа касса çӳреççĕ коритасене, кошак корсан – она вĕлереççĕ, а ста сăмсине, ста
холхине касса яраççĕ, вара чунĕ каллах пӳне кĕрсен онăн сăмсинчен, холхинчен пĕлĕпĕр
тесе. Манăн коç омрах пĕр корта касса пĕтерчĕç. Тепре кон корити хоçи ятласа çӳреччĕ,
кам мăшкăлĕ касса пĕтернĕ тесе. Пирĕн ялта [175] калаççĕ: çам пек кошак холхине касса
çимĕк кон пĕр карчăк холхасăр йолнă тесе.
Хĕр качча панă чох чăвашшем опăшки лайăх-и тесе йомăçран ыйтаççĕ, оншăн окçа
параççĕ. Ыйтаççĕ, нăмай порнап-и тесе, миçĕ ача полать, миçĕ хĕр, миçĕ ача ар çин полать,
тесе. [176]
Ĕлĕк йывăç ака пуçĕпе тăваччĕç, тăватă лаша кӳлеччĕç. Пирвай акана кайнă кун
тăватă лаша кӳлсен, кашни лаша мăйне сӳсмен çумне хăмлапа çу хушса сĕрсе çӳреççĕ вара,
тырă илсе лашасем çине сапаççĕ, кӳлнĕ лашасем тавра виçĕ рас çавăрнаççĕ. Кашни лашана
пĕрер çăвар тырă хаптарса тухаççĕ. Вара хапхаран тухса каяççĕ. Малтан пĕр çын карлав
илсе пырат, умăран никам та каççа ан кайтăр, тесе. Ана çине çитсен хыçалтан апат пырат.
Апат çиме ларсан пирвай ака пуçне виçĕ кашăк пăтă ăсса пăрахаççĕ, [285] шăрт кас, тĕрен
хăпарт, тесе. Вара çиме тытăнаççĕ. «Пулăшакан, апата кил», ‒ тесе чĕнеççĕ. Ĕлĕк çапла
тăваччĕç. [287]
Чăвашсем май уйăхĕнче 25 кунĕнче çĕре пăраçник тăваççĕ. Мая 25 кунĕнче шутласа
12 кунччен тăваççĕ, ăна çинçе теççĕ. Вăл çинçе тесе 12 кун хушшинче çĕре чавмаççĕ, çĕр
чавсан çывлăх пулат, теççĕ. Вăл 12 кунччен ним те ĕçлемеççĕ и мунча хутса та кĕмеççĕ.
[291]
Евчĕ чăпăрка илет те, хĕр патне пырат те, хĕре евчĕ чăпăркапа çапат лайăх çурăм
тăрăх:
‒ Çак чăпăркаран ан уйăрăл, ‒ тесе. [294]
Каччисем хапхи патне çитсен çăмарта илсе тухаççĕ, каччăн çамкине çăмартапа 3 рас
тивертеççĕ и хĕрне те 3 рас тивертеççĕ. Вара çăмартине ытса яраççĕ. Хапхаран кĕрсен пĕр
лаша исе пыраççĕ. Каччи йĕвен аврине хĕрне 3 рас тыттарат, вара лашипе хĕвел майĕ 3 рас
çавăрăнат те, 3 рас пуç çапат. [295]
Хĕллехи кун [здесь имеется в виду çĕр «ночь»] вăрăм, икĕ кун тăрăш. Ала çăлтăрĕ
пуç тăрне ухаччен виç хăрах çăпата хуçса тăваттăмĕшне тавăрса хума пулать. Улахра
хастралă хĕр, ыттисем каччăсем çине пăхса ларнă вăхăтра, икĕ йĕке тура хуп çиппи
авăрлать. Пĕрре, хĕлле, каç пултипе, кӳршĕри Пилеш Мĕтри патне кайрăм, шакăлтатса
ларма.
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Алăкран пырса кĕтĕм те:
‒ Ман килес, ‒ терĕм.
Мĕтри матки:
‒ Килях, килях, Ваçка пăяхам, маларах ирт, ‒ тет.
Мĕтри сӳтсе-явса йăмахлама питĕ ăста. Ун патне кӳршĕсем чĕлĕм туртма
пухăнкалаççĕ. Халĕ те ун патне ман уммăн Юс Çеменĕпе Такмак Энтри пырса ларнă. Эпĕ,
[335] тутар пек, пĕр вăтанмасăр, «МАларах ирт», тенĕрен, кĕреке пуканĕ тĕлнех кĕрсе
лартăм.
‒ Мĕтри ăçта кайнă сирĕн? – теп.
‒ Выльăхсене хупма тухнăччĕ-ха у та, ‒ тет, арăмĕ.
Пăртик ларсан Мĕтри кĕчĕ.
‒ Ваçка пичче килнĕ-çке, ‒ тет.
‒ Йăмахламалла кисе ларас терĕм-ха, ‒ теп.
‒ Юрать, ‒ тет. Алăк патнелле пăхрĕ те: ‒ Çемен, элле, эсĕ аран шăпăр шăтăкне кĕрсе
ларман-çке, маларах ирт, эс таçта хăна хĕр мар. Куç ӳкес çук сана, ‒ тет.
Мĕтри арăмĕ:
‒ Каларăм та-ха уна, çапах иртмерĕ вăл, ‒ тет.
Апла каласан тин Çемен пăртак Энтри çумнерех шăвса ларчĕ.
Мĕтри:
‒ Тăвна пушăт пурччĕ-ха, исе кăмака çине ăшăнма хурас, ‒ терĕ те, алкумне тухса
кĕрсе каланă пек тăврĕ. Кĕрĕкне хыврĕ, путмар çинчен мунчала илсе çăпата [336] кантри
явма пуçларĕ.
Хветĕр:
‒ Ваçка пичче йăмах яма ăста пулаканччĕ, халĕ пӳртре путек тавраш çук, ярса кăтартха пĕрер йăмахне, ‒ тет.
Эпĕ:
‒ Çитмĕл çичĕ йăмах пĕлетĕп, хĕрĕх те пĕр халап. Утмăл тăхăр йăмах пĕр чара
нӳхреп шывĕ ĕçсен аса килет, хĕрĕх те пĕр халап икĕ сакăр, хăрах тăххăр пыл шывĕ сыпсан
тин чĕлхе вĕçне çитет. Халĕ сире, итлессĕр питех килет пулсан, çитмĕл çичĕ йăмахран
пĕрне ярса кăтартам-ха, терĕм. [337] [Далее следует длинная волшебно-мифологическая
сказка Ухливан Вутăша улталани, с. 341-358.]
Записано в [1904-1908] гг. в с. Балчиково Мензелинского уезда Уфимской губернии
псаломщиком Петропавловской церкви А.Ф. Степановым
В нашей местности почти совсем нет озер, есть одно маленькое в 5-6 верстах от
деревни, называющееся Аçтаха кӳлли. [8]
Домой из бани идут босыми и зимой, конечно, только мужчины и девушки, а
женщинам показывать ноги считается неприличным. Неприличным считается также
показывать и открытую голову (çӳç). [13]
Перед выездом на яровую пашню семья парится в бане, надевает чистое белье,
обедает (обыкновенно начинать пашню выезжают не рано), запрягают лошадей и усердно
молятся перед иконой, перед которой зажигается свечка. После этого шеи лошадей и
лемех у плуга намазывается кусочком в орехе чухонского масла и хозяин с сыном или
работником с трепетом и благословляемые домашними выезжают из ворот. При этом
строго следят, чтобы у ворот не проходил кто-либо, а тем более перешел дорогу. Верят
тому, что если плохой человек [35] встретится или перейдет дорогу, то работа будет
тяжелая: будут хворать сами или лошади, или, наконец, будет рваться вся мочальная сбруя
и т.п. Сделав оборотов 5, 6 или больше, пахари возвращаются домой (ака пуçлани). На
второй день пашут уже по обыкновению.
При посеве первую горсть кидают с вареными яйцами. Потом маленькое куриное
яйцо (вăрлăх çăмарти), которое на этот случай бережется тщательно, подкладывают под
пласт земли. Этим выражают желание, чтобы хлеб уродился полный, как яйцо. К концу
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пашни в один день варят кашу, пекут лепешки, красят яйца.
Потом кидают в чашку каши с маслом яйца и лепешки и с этой чашкой хозяин дома
или хозяйка становится за столом лицом к столу [36] и читает молитву (не знаю какие, к
несчастью) и несколько раз через некоторые промежутки делает поклон к столу,
произнося: «Аминь» (ака пăтти чӳклени).
При пашне погонщик лошадей всегда насвистывает или напевает словами ака, мотив
причитывания невесты во время свадьбы: 45666i6.6542…4. 542..4.
Жнитво начинают также не сразу, как и пашню, а в первый день жнут очень мало
(алă хуни). Жнитво должен начинать член семьи с легкой руки. Впрочем, при неудачном
выборе на другой день или даже после обеда может начинать другой. При начале жнитвы
первая горсть кладется за пояс, чтобы не болела поясница от жнитвы.
По окончании жатвы на одном загоне жнецы садятся на последние свои снопы и
приговаривают:
‒ Ана, мана вăйма пар, киле пысан хăйма пар.
Все жнитво оканчивают помочью, хотя бы в помочи [37] и не было нужды. На
жнитво в этот день выезжают до солнца и оканчивают жнитво не позже обеда. Жнецов
угощают супом из петушины, кашей, блинами со сметанов и т.п. Кушаньев в этот день
бывает много, хотя чуваши не имеют привычки готовить много блюд. [38]
Во избежание солдатчины, говорят, некоторые наливают в уши тухлое яйцо. [47]
Записано в 1905 г. диаконом Конст[антином] Лебедевым
В Буинском уезде дети и молодежь ездят верхами по селу с песнями, а в
Стерлитамакском уезде в воскресение вечером или в понедельник молодежь (от 10-12 л.)
берет прутья и с музыкой обходит все село из дома в дом, выгоняя злых духов, при этом
требуется, чтобы все инородцы-нечуваши [69] были удалены из села, если кто-либо из
чуваш скрывал такого, то приступают к его дому и требуют выдачи последнего, грозя в
противном подбросать на его двор прутья и тем принести на его дом несчастия,
найденного инородца хлещут прутьями и выгоняют в поле. [70]
Записано в 1905 г. [среди низовых чувашей] Ал. Матвеевым
Вербу, принесенную из церкви в вербное воскресенье, считают вещью священной.
До первого выгона скота в поле верба хранится на божнице, а в день первого выгона ктолибо из молодых женщин гонит этой вербой скотину в поле, а потом втыкает ее в хлебном
амбаре…
Язычествующие чуваши (Буинский у., Самар. г.) в великую среду зовут гостей, варят
пиво и предварительно, помолившись, конечно, по языческому обряду, начина[78]ют
угощаться. Моленья происходят так: разряженные в праздничные костюмы, гости
становятся к двери лицом. Впереди всех стоит старик с нвоой шапкой под мышкой и как
представитель возносит молитвы. Пред стариком у самой двери стоит стол, на котором
горит самодельная свеча, прикрепленная к чашке. Ставят такие же свечи по числу
поминаемых покойников и на стене, прикрепляя их к ней. Тут же находится особая посуда,
в которую бросают часть яств и питий в честь поминаемых покойников. Моления эти
вообще изобилуют яствами и пивом, часть которых при вкушении каждым членом
спляскивается в особую посуду, а из нее все потом выливается к воротам и пожирается
животными. [79]
Преступления и об отношениях к ним среди чуваш
Записано в 1905 г. слушателем В. Афанасьевым
Преступления разного рода и среди чуваш совершаются часто: воровство,
поджигательство, убийства, прелюбодеяния и пр. В тех случаях, когда преступник [104]
остается неизвестным, чуваши прибегают к разного рода суеверным действиям: 1)
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Обращаются к гадателям, которые обыкновенно указывают не на самую личность
преступника (что невозможно), а только указывают на сторону его местопребывания, его
рост, внешность и пр. общия черты, что можно приложить к целой массе народа. 2)
Вторым средством для отысканяи преступников является шăнăр туртни «скорчивание
жил» ‒ это страшно пугало для преступников, так как потерпевшие обращаются к
известному шăнăр туртма пĕлекен и с проделками коего начинают будто [105] сжиматься
жилы у престпника, становится скорченным, а это доставит ему страшное мученье и
выдаст, т.е. обнаружит его преступность. Благодаря такому суеверному действию
потерпевшие чуваши заставляют или добиваться того, что вор сам подбросит украденное.
3) Третьим средством при отыскивании престпников является обращение чуваш к
хорошим сновидцам. Потерпевший, выражаясь: Тĕлĕк кайса парас, идет к сновидцу,
отличающемуся истолкованием оных, и заказывает ему сон, отдавая при этом ему свой
кушак, который кладется сновидцем на ночь под свою подушку. Сон иногда действительно
указывает на преступника. Сновидцы обыкновенно [106] бывают люди пожилые того и
другого пола. [107]
Записано в 1905 г. Н.В. Никольским
Мал енчи – вост. (Цив. у.), юг (Чеб. у.), вост. (с. Бич. Чеб. у.)
Кай – север (Чеб. и Цив. у.)
Ту – по течению реки, запад (Чеб., Цив.). [178]
Том 157: Тимофеев Г.Т. Материалы к этнографическому очерку «Тъхръял». 1903 г. –
558 с.
Том 158: Никольский Н.В. Этнография. 1904-1908 гг. – 179 с.
Том 159: Никольский Н.В. Этнография. Фольклор. 1898-1905 гг. – 691 с.
Чăвашсем çинчен
Записано в 1904 г. в с. Большая Таяба Буинского уезда Симбирской губернии
М.Ф. Чарочкиным
Чăвашсем çын пит хуйхăрса йĕрсе çӳресен Вĕри çĕлен ерет, теççĕ. Арçынна ерсен çав
Вĕри çĕлен хĕрарăм пулса пырат, тет, хĕрарăма ерсен ар çын пулса пырат тет те, вара çĕрĕçĕрĕпе калаççа выртаççĕ, тет, иккĕшĕ. Вара çав Вĕри çĕлен ернĕ çыннăн кĕпи-йĕмĕсене,
тумтиррисене, тĕшекĕсене пурне те чăхă пăхĕпе вараласа пĕтереççĕ, тет. Хăй выртакан
вырăнăн пуçĕ айне йĕплĕ хулăсем хура-хура выртаççĕ, ан пырайтăр тесе. Тата хăйне
(калама та аван мар та) пыйтă çитерет тесе кантăри çитереççĕ, тет. Пӳрт кĕтессине
тулашĕнчен хурăн шăрпăкĕсем чике-чике пĕтереççĕ, тет, ăна та ан пырайтăр [73] тесе. Тата
çĕрле пăщалсем çапаççĕ. Çаксене тусан пыма пăрахат, теççĕ. [74]
Унта (улаха) хĕрсем усал арçын ачасене кӳртмеççĕ, ĕçлеме пырсан та, а тулькĕ
йăваш, лайăх ачасе çеç кӳртеççĕ. [117]
Том 160: Никольский Н.В. Этнография. Фольклор. 1899-1910 гг. – 552 с.
Записано в 1910 г. в д. Тенеево Цивильского уезда Казанской губернии
Тимофеем Терентьевым (учился в двухклассной школе Бр. Св. Гурия)
Пирĕн ялти тĕне кĕмен чăвашсем те м.-к. [мункуна] хисеплесе питĕ савăнса
хĕпĕртесе праçник тăваççĕ. Ăна вĕсем м.-к. умĕнхи кĕçнерни кунах тума пуçлаççĕ. Вĕсем
çав кĕçнерни куна вилĕ тухнă кун теççĕ. Асап эрнинче [31] юн кун вĕсем мунча хутса
кĕреççĕ те, пурте питĕ лайăх тумланаççĕ, м.-к. чухнехи пекех. Мунчаран тухсан кашни
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килĕрен пĕр çын вăрмана пилеш касма каяççĕ. Пилеш касса килсен ăна пĕр çур аршăн
тăрăшшĕ тăва-тăва пĕтĕмпех касса вакласа пĕтереççĕ. Çав пилеше вара каç пулнă чухне
пĕтĕм хуралт çумне чиксе пĕтереççĕ, чӳрече çумне, хапха çумне, ампар çумне, сарайсем
çумне, тата итемре (анкартинче) çапман каян пулсан, унта та кайса чикеççĕ. Вĕсенчен
курăнмалăх тĕне кĕнисем те пĕтĕм хурал çумисене пурпа хĕрес туса çӳреççĕ. [32] Аслă
кĕçнерни çĕр вара тул çуттипе пурте пĕр-пĕр çырмана пуçтарăнса çăпата çунтараççĕ. Унта
вара темиçе лав çăпата тиесе пыраççĕ пулĕ. Ăна пурте пăтраштара-пăтраштара çунтараççĕ.
Тул çутăлнă чухне вара пурте çунтарса пĕтерсе тавăрăнаççĕ. Вĕсем çав йăлана акă мĕншĕн
тăваççĕ: пурпа хĕрес тунине тухатмăшсене хăвалама теççĕ, мĕншĕн тесен çав çĕр
тухатмăшсем çӳреççĕ, теççĕ, çăпата çунтарнипе тухатмăшсене ирхине киле хăваласа
кӳртеппĕр, теççĕ, тĕтĕм шăршипе вĕсем текех çӳреймеççĕ, теççĕ. Ирхине вара хĕвел тухсан
килте хĕрарăмсем пĕлĕм пĕçереççĕ, чăх [33] пусаççĕ, пур апат-çимĕçсем хатĕрлеççĕ.
Пирвай пĕçернĕ çатма çинчи пĕлĕмсене виç пĕлĕм тула урама хапха тăпсине кăларса
пăрахаççĕ, вилнисене асăнса. Чăх ашне те виç татăк кăларса пăрахаççĕ, виç курка сăрине
те, виç чĕрке [черкке] эрехине те кăларса тăкаççĕ вилнисене пиллештерсе. Ç:ав кун вĕсем
м.-к. пекех пит аслă праçник тăваççĕ. М.-к. кунĕ вĕсем каллех пирĕнпе пĕрле м.-к.
праçникĕ тăваççĕ. [34]
Записано в 1906 г. в д. Белая Воложка Тетюшского уезда Казанской губернии
крестьянином К.С. Юманк[к]а
Пирĕн ялта киреметсе пуç çапса пурăнаççĕ. Виçĕ юмăç пур, 3 вĕрӳçĕ пур, çавсем пит
илĕртеççĕ, ĕсене ĕненеççĕ. Турра кĕл тума чиркӳве каймаççĕ.
Кăшĕ-кăшĕ калаççĕ:
‒ Çуралнăранпа та тулкĕ ăвланнă чух, минчет тунă чух анчах чиркĕве кĕнĕ, ‒ теççĕ.
Халăхпа пĕрле вăльăх пусса чӳк тăваççĕ, унта вăльăх пусаççĕ, пĕр пăру, 4-тă сурăх.
Тепĕр çулĕнче пĕр вăкăр, 5 сурăх пусаççĕ. Тата пĕре 1890 çулта шурă лаша пусса чӳк турĕç,
ăна пĕр пит вăйлă çăл панче турĕç, вара çав вăйлă çăл çавăн чухах типсе кайрĕ. Халĕ те
тип-типĕ. Тата ĕлĕк пĕрре 1879 çулта кӳршĕ ялпа шурă лаша пусса чӳк турĕç. Ĕнтĕ халĕ
1906 г. мар. 10 кунĕнче е халĕ аслă типĕ пирĕн 13-мĕш февраля аслă типĕ кĕтĕмĕр, а пĕри
те типĕ тытакан çук! [43]
О супружеской жизни
Записано в 1906 г. в с. Большая Таяба Тетюшского уезда Казанской губернии
крестьянином В.Т. Салминым
Тата пирĕн чăвашсем говет тусан арлă-арăмлă çынсене калаççĕ, ултă эрнесĕр пĕр çĕре
хутшăнма юрамас, теççĕ; ăна кăшĕ уйă[р]маççĕ, пĕрле хутшăнаççĕ. Тата 3 кунччен
çурмаççĕ, теççĕ. Тата арăм ача тусан та кăшĕ-кăшĕ ултă эрнеччен чăтаймаççĕ, пĕрле
хутăнаççĕ пĕр пилĕк-ултă кунтанах. Тата арăм йывăр çын чух та пĕрле х[у]тшăнаççĕ, уйăх
хушши пулсан та тиркемеççĕ, хăрамаççĕ хутшăнма, çавăнпа та кăш-кăш арăмăн юн хырăм
пулат, теççĕ. Тата пăраçник çĕрĕсенче те хутшăнма хăрамаççĕ, ун çинчен кĕнеке çаптарăр.
[120] Тата пирĕн чăваш арăмĕсем çамрăк тин çуралнă ачасем пит йĕрсен шăртлă пулĕ ку
ача теççĕ те, мунчара çĕпрепе ухласа [совершив моление] ачана тутăр витсе милĕкпе вĕри
çапаççĕ, вара тем чул хоп-хура сысна шăрчĕ пек тухат, теççĕ. Ула [улă?] арăм пĕтĕ чухне
сыснана тапнăран пулат, теççĕ ăна. Тата Çăварни хушшинче сĕтелсе, сакăсе кала-малла
сăтăрмаççĕ. [121]
Записано в 1905 г. в д. Тенеево [Ĕсĕк пуç] Стерлитамакского уезда Уфимской
губернии Н.И. Шивыровым
[Чӳклеме]
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Чăваш халăхĕ тырă акса пурăнаççĕ. Тырă пуçтарса пĕтерсен çĕнĕ тырă ячĕпе Турра
асăнас тесе сăра туса хатĕрлеççĕ. Çапла асăннине чӳклем теççĕ. Çавăнпа ĕнтĕ пирĕн патри
чăвашсем чӳке пуç çапаççĕ. Çав чӳклемен йăли ак çапла. Пухăнаççĕ хăй хурăнташĕпе пĕр
çĕре, пĕри çав çынсем хушшинче пĕлекен кĕлле тăрать. [152] Сĕтел çине çăкăр хураççĕ, ун
çине чăкăт хураççĕ. Унтан кашни аллине сăра куркипе сăра тытса тăраççĕ.
Ватăраххи чи малта кĕл тăвать, кĕл туса пĕтерсен калаççĕ пурте трук:
‒ Чук, çырлах, ‒ теççĕ.
Унтан тăрсан-тăрсан пĕри чăкăт ваклать. Çав чăкăтпа тăта тăраççĕ. Вăл чăкăта
кашнине параççĕ, ачи-пăчипе çиеççĕ. Унтан кĕлĕ пĕтсен ашшĕпе амăшĕ укçа параççĕ:
хăшне пилĕк пус, хăшне виçĕ пус. Çапла ĕнтĕ чувашам хай несĕле пĕтиччен чӳклеме
чӳклесе çӳреççĕ.
Карта пăтти
Кĕркунне юр çусан выльăх картана кĕнипе тесе пăтă чӳклеççĕ. [153] Пĕçереççĕ пăтă,
унтан çирĕм икĕ юсман, унтан виçĕ пашалу, унтан çĕр йăва. Пăтă пиçсен картана хуранĕпе
исе тухаççĕ. Унтан чашăкпа юсман, пашалу, йăва исе тухаççĕ картана, вут чĕртеççĕ. Çав
пăтта виç чашăк çине антараççĕ. Кашни чашăк çине пашалу хураççĕ, унтан чӳклеççĕ.
Чӳклесе пĕтерсен выльăхсене пăтă, пашалу, юсман, йăва çитреççĕ. Юлашкине хăйсем
çиеççĕ.
[Юмăç]
Пирти чăвашсем тăта юмăçсене пит шанаççĕ. Ĕсене Турăран мала хураççĕ. Как этем
чирлет – юмăçа кайма тăрăшаççĕ. Юмăç мĕн хушнине итлесе ăна чунтан-вартан тума
тăрăшаççĕ. Бальницана каяс тесе каламаççĕ, унта кайма хăраççĕ. Юмăç патне кайма
хăрамаççĕ. [154] Юмăç така пусма хушшан, ăна юмăç патĕнче таврăнсан хыпаланса
пусаççĕ. Е хăйĕн пулмасан ял çине шырама каяççĕ. Çав такана пӳрте исе кĕрсе çине шыв
сапса силентереççĕ. Силенсен – пусаççĕ, силенмесен – пусмаççĕ. Çав такана пĕрре çисе
пĕтермелле, çисе пĕтерсен, шăммине йытта памасăр хире кайса тăкаççĕ. Çĕрле çын курман
чухне. Унтан кăвакалпа хур пусаççĕ, темиçе тĕрлĕ Киремете пуç çапаççĕ.
Йĕрĕх
Йĕрĕхе пирти чăвашсем куçĕсем пăсăлсан пуç çапаççĕ. Вăл Йĕрĕх ак çапла. Ăна
тăхлантан тăваççĕ, ăна пурак çине хураççĕ, ăна вара сарай ăшне хураççĕ. Кам çавăнтан
шикленет, ун куçĕ пăсăлать. Çав Йĕрĕхе нимĕр пĕçерсе чӳклеççĕ. [155]
Пумилке
Вилнĕ çына пĕр уйăх çитсен кив уйăхла пумилке тăваççĕ. Тăваççĕ сăра! Илеççĕ эрех!
Унтан пусаççĕ лаша, пĕр ĕне, çук çын пусан, сурăх пусать, автан пусать. Каçпа каяççĕ
масар çине хывма лаша утланса. Килнĕ чухне лаша чуптараççĕ, кам лаши иртет, хирĕç
тăрса кăларса сăра параççĕ. Çав çĕр çĕрĕпе пумилке лараççĕ, аш çиеççĕ, сăра ĕçеççĕ, шăпăр
калаççĕ, ташлаççĕ. Утăлас умĕн масар çине шăммисене кайса тăкаççĕ. [157]
Ут чӳк çинчен
Çула ака пĕтсен пирĕн хире тухса чӳк тăваççĕ. Мирпе пĕр лаша исе, вăкăр исе, ăна
вăрмана кайса пусаççĕ. Унтан килтен кашни кĕрпе, çăнăх, сĕт исе пыраççĕ. Унтан тата
така, хур и кăвакал исе пыраççĕ. Çавăнтан ĕсене пусса пĕçереççĕ и пăтă пĕçереççĕ те, чӳке
тăраççĕ. Пĕр ват çын чӳклет. Унтан çияççĕ йытă пек валеççе ашне те, пăттине те.
Эпир, çыру вĕреннĕ çынсам, калаппăр:
‒ Апла тăвиччен, вăл укçапа пупа исе килес те, молепĕн кĕл тутарас, ‒ тесе.
Пире ятлама тытăнаççĕ:
‒ Эсир çĕнĕрен йăла кăларăр тăта, эпир авалхине пăрахмăпăр, ‒ теççĕ. [214]
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Записано в 1906 г. в д. Тенеево Стерлитамакского уезда Уфимской губернии
крестьянином И.Н. Антиповым
Пирĕн ялсем чрикӳве çӳремеççĕ, чиркӳ пирте 7 çухрăм пусан та, праçник тумаççĕ.
Аслă праçник пулсан та, ĕçлеççĕ. Ĕçлемеççĕ только мункунта эрнипе, потом Çăварнире.
Праçник тăваççĕ эрне кун тесе вилнĕ куна (пятница), вăл куна ĕçлемесĕр ирттереçĕ. Çулла
та, тутар пек, чĕрĕлнĕ кун (воскресенье) вырăс эрни кун тесе, ĕçлеççĕ.
Кĕркунне пулсан юр çăвиччен чăвашсем пĕр кĕçнерни кун каç (четверг каç) автан
пусса çăмартаран яшка пĕçерсе, чашăк хĕррине çуртасам лартса чашăк çине [223] икерчĕ
кашни тата-тата пăрахаççĕ, вилнисен ячĕсене каласа:
‒ Умĕнче пултăр, ‒ тесе.
Вăл çапла тунине кĕр сăри теççĕ.
Чӳклеме
Юр ӳксен пирĕн ялсам сăра туса, эрек илсе чӳклеме чӳклеççĕ. Вăл чӳклеме ак çапла
пулать.
Пуçтарăнаççĕ харпăр хăй роднисем, ларатаççĕ сĕтел çине витре тулли сăра и 7-8
курка ăшне тултараççĕ. Çапла вара кашни курка ятне хурса хăшни Киремет, хăшне
Пихампар и т.д. темиçе ĕрет тăрса хĕвел тухăç ене пăхса пĕр ватти кĕл тăвать.
Ун хыççĕн ыттисем те:
‒ Чӳк, çырлах, ‒ тесе тăраççĕ. [224]
Çапла ĕнтĕ темиçе ĕрет тăраççĕ 90 куркана яхăн çитиччен. Унтан çавна пĕтерсен пĕр
курка тултараççĕ те, ĕречĕпе ĕçтереççĕ, чтобы кашни çын куркана тĕппипе ĕçсе ятăр. Вăл
куркана савăш курки теççĕ. Ун хыççĕн сӳри тесе ĕçтереççĕ. Çавна пĕтерсен турăш умне
çурта çутса сăх сăхаççĕ. Унтан хур какайĕ çиеççĕ пăтăпа пĕрле. Çавăнтан вара ачисем
ашшĕпе амăшне пуç çапаççĕ, лешсем пиллесе укçа или конфет параççĕ, кайран тытăнаççĕ
эрек ĕçме. Çавпла вара килĕре кĕл тăваççĕ, чӳклеççĕ. [225]
Учук туни
Ака туса пĕтсен утă çулма тухиччен пирĕн ялсам Учук тăваççĕ. Вăл Учу как мĕлле
пулать.
Кашни çул ялпа илеççĕ сутăн пĕр вăкăр, ĕлĕк лаша илнĕ, халь апла тумаççĕ. Унтан
кашни кам выльăхне шеллемеç, илеççĕ така или хур-кăвакал, кĕрпе, çăнăх, хурансем;
малтан юмăç пăхтараççĕ, мĕн пусма юмăç хушать и миçе пуç, çавна тăваççĕ. Çапла
пуçтарăнса шыв пуçне Вырăс пӳлек текен вăрман айне тухаççĕ. Çавăнта вара çав
выльăхсене пусаççĕ те, пĕçереççĕ. Çав аша (какая) вара чашăк çине антарса хĕвел тухĕç
[226] енне пăхса пĕр ват çын кĕл тăвать, урăхла – чӳклет. Унтан вара çав аша (какая)
кашнине çавăнта пур çынна салатаççĕ, çисе пĕтерейменнисем çав какая киле илсе
тавăрăнаççĕ. Çапла ĕнтĕ Учук тумасан ырă мар теççĕ.
Карта пăтти
Хĕлле утă-улăм кӳрсе пĕтерсен пирĕн ялсам кашни çын каç пулсан хăшĕ хăçан тăвас
тет, пăтă пĕçереççĕ те, чашăк çине антарса картана кайса вут чĕртсе кĕл тăваççĕ, чӳклеççĕ.
Çавна карта пăтти теççĕ. [227]
Ака пăтти
Акана тухсан пирĕн ялсам кашни ака пăтти чӳклеççĕ. Хĕрлĕ çăмарта, пăтă, йăва,
юсман текенни пĕçерсе çав çăмартан хуппине касă айне хураççĕ.
Шыв нимĕрĕ
Карта пăтти чӳклесен или чӳкличчен (ăна лайăх пĕлместĕп) пирĕн чăвашсам
çăнăхран пĕçереççĕ çупа хушса нимĕр. Çав нимĕре пĕчĕк чашăк çине антарса иккĕн каç
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пулсан çырма хĕрне анса чӳклеççĕ. Çавна чӳклесе пĕтерсен шыв хĕрринчех çиеççĕ и
çырмара тĕл пулнă çынна та çитереççĕ. [228]
Калăм кун
Калăм кун тесе пирĕн енчи чăвашсем калаççĕ мункун уммĕнчи юн куна. Çав кун ир
çинчен кам пирвай килет, çав çынна минтер çине лартса çăмарта параççĕ, çапла çав çын
тĕк хускалмасăр ларсан, чăхсем чĕпĕ кăларма ларать, теççĕ. [229]
[Юмăç]
Унта пирĕн чăвашсем кăшт чирлесен часрах юмăç патне каяççĕ. Ялти юмĕç лпйăх
пĕлмест тесе ют яла 60-70 çухрăм аякалла каяççĕ. Çапла юмăçа укçа парса пăхтараççĕ,
юмăç вара мĕн пусса чӳк тумаллине калать. Çапла вара вăл хушнине тăва-тăва чăвашсем
пĕлсе пĕтеççĕ. Доктор патне каясне уйламаççĕ те, çын пĕлекенреххи каласан, чирлисем
ятлаççĕ, доктор вĕлерет, теççĕ. Çапла ĕнтĕ пирĕн чăвашсем аташса кайнă сурăх пек. Совет
ытап, мĕлле çул çине çавăрма вĕсене. [231]
Сапан туй
Мункун эрни хушшинче вилнĕ кун (пятница) пирĕн ялсам тутар пек пуçтараççĕ ялти
çĕнĕ çынсенчен сурпан, туттăр и çăмарта, çав япаласемпе хăпараççĕ ял çывăхĕнчи Каврик
ту текен ту çине. Çавăнта вара шеп лашаллă çынсем,ытии ял çыннисем те, тутар, вырăссем
те лашисене яраççĕ аякран чупма. Камăн лаши малтан килет, çавна чăн лайăх туттăр или
сурпан параççĕ, ун хыçĕнчине начартарахне. Унтан çаплах кĕрешеççĕ çынсем, кам 2-3
çынна [232] çĕнет, ăна та туттăр параççĕ. Çапла вара викеççĕ, кам аякарах сиксе ӳкет, ăна
та туттăр параççĕ. Унтан мăн çынсем чупаççĕ, кам малтан килет, тоже туттăр параççĕ.
Унтан пĕчĕк ачасем чупаççĕ. Вĕсене те çăмарта салатаççĕ. Çапла каçчен асапланаççĕ те,
киле тавăрăнаççĕ. [233]
Вилнисене пытарни
Пирĕн ял чăвашсем и ташĕ пирĕн таврари чăвашсем те этем вилсенех пуп патне
кайса венчик илеççĕ те, часрах пытараççĕ. Пытарма каяççĕ всегда ват çынпа ик лаша кӳлсе
умлă-хыçлă (гусем). Çулла пулсан та пĕрре те çуран çĕклесе каймаççĕ.
Пытарсан икерчĕсем:
‒ Умĕнче пултăр, ‒ тесе таткала-таткала пăрахаççĕ.
Унтан вилле тавра виçĕ ĕрет çавăрăнаççĕ те, чупса, хыçран ан пытăр тесе,
тавăрăнаççĕ. Пытарма кайнă чуху рапа или çуна çине хыçала пăхса икĕ хĕрарăм лараççĕ те,
юрласа, сас кăларап[пă]р тесе, пыраççĕ. Пытарса тавă[234]рăнсан аллисен[е] çăваççĕ те,
апат çиме лараççĕ. Унтан вара пӳртре пур çынсене пурне те виçшер çĕлен çип салатаççĕ
вилнĕ çыннăн парни тесе. Пытарни 3 кун иртсен çичĕш тесе хываççĕ сурăх пусса, икерчĕ
пĕçерсе.
Унтан каши эрне каç чăвашла (четверг каç) пухăна-пухăна вилнĕ çынна:
‒ Умĕнче пултăр, ‒ тесе хываççĕ пумилке тăвиччен. [235]
Пумилке
Пумилке тăваççĕ (пĕр уйăхран-и, ăна лайăх пĕлместĕп) этеме пытарсан. ПУмилкене
ак мĕнле тăваççĕ.
Пуянраххи пусать лаша и[ли] ĕне, ату çукраххи сурăх или чăхă, илеççĕ эрек. Пумилке
ларас каç каяççĕ масар çине.
Унта какайсам, икерчĕсем таткаласа хываççĕ:
‒ Умĕнче пултăр, ‒ тесе.
Çавăнта вара лартса хăвараççĕ сĕтел, пукан, кĕпер пек тунă япаласам, вилнĕ çын
ĕçсе-çисе пурăнтăр, тесе. Унтан хĕрарăм пулсан хĕрес çумне çыхса хăвараççĕ сурпан или
туттăр, ар çын пулсан – лаша пуснă пулсан – нăхта. Вили çине хăвараççĕ вилни валли
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чашăк, кашăк. Унтан вара çав каç çĕрĕпе [236] шăпăр каласа, эрек ĕçсе, какай çисе
ирттереççĕ. Çавна вара пумилке теççĕ. Э, вулакан, тумит ту-ха, çапла тусан аван-и?
Пирĕн чăвашсем калаççĕ:
‒ Пумилке тумасан вилнĕ çынна вырăн памаççĕ, ‒ тесе. [237]
Арлă-арăмлă пурăнни
Пирĕн ял чăвашсем и ытти ялсам пирĕн таврарисем ывăлĕсене çамрăклах, 16-17
çултах авлантараççĕ… [238] Çапла ĕнтĕ хăта тусан тăраççĕ çимĕкчен. Çимĕкре туй туса
тин хĕре илеççĕ. [239]
Записано в 1906 г. в с. Большая Таяба Тетюшского уезда Казанской губернии
крестьянином А.В. Амаюковым
Тата пирĕн чăвашсем çилские [сельский староста. – Ашмарин XII: 157] е выбăрнăя
кĕрсен виç çулччен пĕре те çăвар уçса юрламаççĕ. Хăй срукчен юрласан халăх пăтранать,
теççĕ. Улă 15 çул каялла пулнă. Халĕ юрлаççĕ пирĕн чăвашсем.
[Çуратан пăтти]
Ăна килте чӳкленĕ. Ул чӳке халăхпа чӳклеччен килте кашнăй килĕре чӳкленĕ. Ăна
çуратан пăтти тенĕ. Картлă-картлă пашалу пĕçернĕ, çупа пăтă пĕçернĕ. Вара пăттине
хуранпа пăтă тула пашалува илсе тухаççĕ, хуранпа пăтă, тиркĕпе пашалу. Пăтă çине çу куçĕ
тунă.
Вара кашăкпа пăтă ăсса çӳлелле пăхса:
‒ Çирлах, çуратан пăтти, ‒ тенĕ.
Ăна çула чӳкленĕ, хыт сухана тухаччен. Халĕ ăна чӳклемеççĕ, пăрахни 12 çул. [254]
[Çинçе]
Пирĕн чăвашсем ĕлĕк эрне куна хисепленĕ. Халĕ ĕнтĕ ăна пăрахни 20 çул пур. Тата
пирĕн чăвашсем çинçе тунă, ăна май уйăхинче тунă. Çинçене 17 кун тунă. Çав вун çичĕ
кунччен çинçере утă хутман, кĕпе те çуман. Эрне куна пушшех хисепленĕ, кăмакана тырă
та хывман.
Эрне çĕр кашный килрен каласа çӳренĕ:
‒ Ыран вут ан хутăр, кăмакана тырă ан хывăр, ‒ тесе каласа çӳренĕ.
Чăвашсем çинçене пит хытă тытнă. Халĕ çинçе туманни 13 çул пур. Çĕр те чавман,
çĕр чавсан аçа çапать, тенĕ. [259]
Записано в [1906] г. в д. Белая Воложка [Шуршу] Тетюшского уезда Казанской
губернии К.С. Юманк[к]а
Тата Ӳчӳк çырми теççĕ. Унта ĕлĕкренпех Ӳчӳк çавăнта тунă, теççĕ. Халĕ те çавăнта
Ӳчӳк кашни çул тăваççĕ. Ӳчӳк çырма тăрăшшĕпе йывăç нумай. Унта Киремет пур, теççĕ.
Унти ывăçа касмаççĕ и туратне те хуçмаççĕ. Кассан и хуççан Киремет тытат, теççĕ. Унта
чӳк тăваççĕ, мимĕр чӳклеççĕ, укçа пăрахаççĕ. Укçа пăрахнине кĕле пăрахни, теççĕ. Ӳ[чӳк]
çырмара йывăç хурăн пур, çирĕк пур, çĕмĕрт йывăççи пур, ăвăс пур, хурама пур, туйраюман пур. Йывăçсем пит вăрăм, пит шултăра мар та. [268]
Тата Аслă çирĕк çырми теççĕ. Унта çирĕк нумай, урăх йывăç çук. Унта мимĕр пĕçерсе
çулă туса чӳклеме каяççĕ. Тата çав Аслă çирĕк çырми панче пит вăйлă çăл пурччĕ, ăна
Пусăри çăл теччĕç. Вăл çăл питĕ вăйлă юхаччĕ, так тӳрем çĕртеччĕ. Çав çăл панче 1890
çулта лаша пусса халăхпа чӳк турăç, лаши (кăвак) шурă лашаччĕ. Çав çăл шывĕпе çунă,
пĕçернĕ, çинĕ. [269]
Килĕш пăтти. Килте миçе çын, çавăн чухлĕ çынсайрен [270] юсман икерчĕ [Ашмарин
V: 15 – «юсман икерчĕ ‒ повид., то же, что йусман»] пĕçерсе çынсайран чӳклеççĕ.
Тата карта пăтти чӳклеççĕ. Витере Пихампар пур теççĕ, лашана Пихампар самăртат,
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теççĕ, çилхине çихат, теççĕ.
Аслă кĕл илен теççĕ, ăна хур пусса чӳк тăваççĕ.
Кĕçĕн кĕл илен теççĕ, ăна кăвакал пусса чӳклеççĕ.
Турра така пусса чӳклеççĕ.
Пӳлĕхçе така пусса чӳклеççĕ.
Тата сăра туса чӳклеме тăваççĕ, теççĕ, сăра тăваççĕ, ăна чӳклеме юмăç пĕлет, çав
вĕрентет. Чӳклеме юмăçа илсе пăраççĕ те, ăна пирваях чашăкпа сăра параççĕ. Юмăç чӳклет.
Пирвай хăй ĕçет, унтан хуçине парат, унтан арăмне парат, унтан ачисе парса ĕçтерет. Вара
ватти хуçи пĕр аллине çĕлĕк тăтат, пĕр аллине сăрапа курка илет, вара чӳклеме тытăнат.
Юмăçĕ каласа тăрат: çавна чӳкле, чӳкле, тесе тăрат.
Сăрине пĕр витĕре çине чӳклеменнине, чӳкленине тепĕр витре çине ăрасна
пуçтараççĕ. Чӳкленĕ сăрана çынсене чĕнсе ĕçтереççĕ. Çапла 40,41,45 курка [270а]
таранччен чӳклеççĕ. Пирвай вăт çапла: Турра, Пӳлĕхçе, Хĕвеле, Уйăх[а], çăлтăрсе, Çиле,
Çил ашшĕ[не], Çил амăш[не]. А вăт тата çапла: Хĕвел ашшĕ, Хĕвел амăшĕ, Уйăх ашшĕ,
Уйăх амăшĕ, Пихампар, Хайпирен, Упраса çӳрен, Перекет, Çӳлти Пихампар, Çӳлти
хайпирен, Аслă кĕл илен, Кĕçĕн кĕл илен, Хĕрт-сурт, ырăсем, аслă ырăсем, кĕçĕн ырăсем.
Çапла тем те пĕрсене чӳклеççĕ, пуç çапаççĕ. [271]
Тата халăхпа пĕрле пухăнса Аслă ӳчӳк тесе çавна тăваççĕ. Ăна ак епле тăваççĕ. Пĕр
çулхинче пĕр вăкăр пусаççĕ, пилĕк сурăх пусаççĕ. Тепĕр çулĕнче пĕр пăру, тăватă сурăх
пусаççĕ. Унта килтен пашалу пĕçерсе каяççĕ. Миçе выльăх пуснă, çавăн чул пашалу
пĕçереççĕ. Унта килĕрен пĕр çын пухăнат. Унта тăраниччен çиеççĕ, юлашкине киле илсе
тавăрăнса çемйĕпе çиеççĕ. Çав Ӳчӳк тунă тĕле хĕрсем, ар çын ачасем выляма вăя пит
тумланса пыраççĕ.
Тата çумăр ӳчӳк теççĕ.
Ăна тăваççĕ пăртак çумăр çумасăр тăрсан, вара:
‒ Çумăр ӳчӳк тăвас, çумăр çумас, ‒ теççĕ.
Кашни килĕрен кĕрпе, çăнăх, тăвар, сĕт, çу пуçтарса пĕçерсе çиеççĕ. Вара шыв сапса
[272] вара пĕр-пĕрне шывпа сапаççĕ, урамăра куракана пурне те сапаççĕ. Тата масар çине
кайса сапаççĕ. Çумăра вилнĕ çынсем çутармаççĕ, теççĕ. [273]
Пирĕн ялт[а] Шуршура юмăç халь пит асамçăсем, тухатмăшсем, вĕрӳçĕсем пур.
Юмăç пăхакан виççĕ, вĕрӳçĕ виççĕ. Кĕсем 6-шĕ те арăмсем, тата иккĕ ар çын пур вĕрӳçĕ.
Юмăç вăт çапла пăхат. Пĕр иккĕ пӳрне пек çăкăр хăтти хуççа илте те, ăна йĕппе çип
тăхăнтарат, йĕппине çăкăра тирет. Çиппинчен пӳрнипе йăваласа тытса сулантарат, юмăçа
пыраканнине хăй çумне лартат.
‒ Эсĕ мĕн ятлă? – тет. – Юмăçа пыраканни калат. Юмăç çăкăра сулласа ярат: ‒ Ай-яй,
сире килĕш пĕрте аван мар, пăтăранса тăрат, ‒ тет. – Сирĕн килте пит пысăк хуйхă пулат, тет. – Сире çын пăснă, ‒ тет. – Эсĕ кăна пит çине тăрас пулат, ‒ тет, ‒ тасаттарас пулат, ‒
тет.
Юмăçа пăраканни пушă хуйха ӳкет:
‒ Ăна епле, эпир пĕлместпĕр, кам туса парĕ, эсĕ ху тăвăн-ши? – тет.
‒ Тепле, манăн ăна тума ăсталăхăм пур халь, пушар тет-и, мĕн-и унта. А пăрасса
пăрăп та, мĕн чул парăн? – тет.
‒ Эп пĕлместĕп, ‒ тет.
Юмăçĕ калат:
‒ Сантан нумай [275] илмĕп. Тулкĕ 1 тенкĕ-и, 2 т., 3 т. та пĕр пăт çăнăх, çур пăт кĕрпе.
Çавăн чул çу. Çавăн чул çăм, ‒ тет.
Эпĕ ăна хам илтнĕ, пирĕн кӳршĕре Альтатук ятлă юмăç пурччĕ. Унăн Ехвин ятлă
выăл ачи пурччĕ, манпа пĕр çултаччĕ. Эпир пĕчĕкçĕ чуне пăрмай çавăнпа выляттăмăр,
çавăн чух илтнĕ эпĕ ăна. [276]
Сĕрен
Записано в 1906 г. в д. Тенеево Стерлитамакского уезда Уфимской губернии
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Н.И. Шивыровым
Аслă мункун иртсен иккĕмĕш кун тунти кун каçпала хĕвел ансан сĕрене
пуçтарăнаççĕ. Первай ял вĕçĕнчи çурта. Кăçал эп те карăм, çавăнпа çырас турăм мĕн
курнисене. Сĕрене ак мĕлле тăваççĕ. Вăрмана кайса пилеш хул[л?]и касса килчĕç. Çав
хĕринчи çурта кĕчĕç. Унта пуçтарăнчĕç пĕр алă-утмăл çын.
Атăр-тĕр полковник суйлар, ‒ терĕç. – Кам кĕрет? – тесе кăçкăраççĕ.
Пурте полковник пулассисем [372] килеççĕ, анчах пĕри те ахаль пуласси килмест.
Унтан ак! Мĕн шукăшласа тупрăç:
‒ Атĕр кашнине пĕр çăмартасăр хурар, ‒ терĕç.
Ну юрĕ, ну вçотăки шăпăрçă кирлĕ.
‒ Динĕс, кĕретни шăпăр калама? – терĕç.
‒ Кĕреп, ‒ терĕ Денис, ‒ парăр вун пилĕк çăмарта.
‒ Ну юрĕ, парас, ‒ терĕç.
Тăрсан-тăрсан тăта нумай халăх килчĕ, ута пĕр Вăкăр ывăлĕ Тимофей те килчĕ.
Унтан ытрĕç:
‒ Шăпăр калатни?
‒ Калап, ‒ терĕ.
‒ Миçе çăмарта ытан? – терĕç.
‒ Вунă, ‒ терĕ.
Халăх каларĕç:
‒ Вунă нумай-тăр пулĕ, пилĕк çитĕ, ‒ терĕç.
Леш пилĕкпе килĕшрĕ.
Халăх каларĕ:
‒ Атĕр полковник суйлар! – терĕç.
‒ Кама хурар?
‒ Мĕн аптăраса тăратпăр, Улай салтака хурар.
‒ Юрĕ, ‒ терĕç. [373]
И çав сехетрех Улая полковник туса та хучĕç.
Унтан тата каларĕç:
‒ Тăта полковникĕн помощникĕ кирлĕ, ăна хурас, ‒ терĕç, ‒ Çерçи Хĕлипне.
‒ Юрĕ, ‒ терĕç.
Унтан хулă пухакан саршанщик хурас, турăç ăна та, тупрĕç Йрмушка внукне. Ну ĕнтĕ
çăмарта пухма ик çын кирлĕ, унта ахаль кĕмеççĕ, парас, терĕç, вунă пуçне вишер çăмарта.
Ну ĕсене те тупрĕç.
Унтан тăта ĕçен хыçĕнчен тăта икĕ çын: «Пачĕç-и, памарĕç-и?» - тесе ытса çӳреме
икĕ çын суйларĕç, икшер çăмарта парса вунă пуçне.
Сĕрен хусканса карĕ.
Полковник каларĕ:
‒ Ачасем, авалхи йăлана пăрахас мар, ‒ терĕç. – Кама панче тутар [374] пур – вăлна
хĕнĕр, кам панче çук – иртсе кайăр, ‒ терĕ.
Çавăнтан сĕрен тухрĕ те, ăрам тăрăх юрласа кайрĕç.
Ак çапла:
Иккĕн те виççĕн – пĕр тăван,
Пĕр пĕчченçи пуçпа мĕн тăвас?
Пĕр пĕччен мар-çке, пĕр Турă пур,
Турă çĕклесен ирĕке пур, ‒ тесе.
Ял вĕçĕнчен тепĕр вĕçне масар патне тухса кайрăмăр. Унта пурте пĕрн çĕре пухăнса
тăтăмăр. Пирĕн полковник илчĕ те çăкăрпа çăмарта кустарса ячĕ. Унтан хулăсене пуçтарса
илчĕ те, вут чĕртрĕç те, кашни вут урлă сиктерчĕç те, вара таврăнса кайрăмăр. [375]

247

Записано в 1906 г. в д. Белая Воложка (Шуршу) Тетюшского уезда Казанской
губернии крестьянином К.С. Юманкка
Пирĕн ялта Шуршура ваттисем çапла калаççĕ: «Ĕлĕк мункуна пĕлмен, типĕ ытман,
юмăçа кайнă, чӳк тунă. Мункун çĕрĕ тухатмăш сыхланă, теççĕ. Мункун кунĕ пăтă пĕçернĕ,
сăра туса ăратнисемпе пĕрле пухăнса пăтă чӳклесе çӳренĕ. Тепĕр кунĕ тунти кун вилнĕ
çынсе асăнса тунă. Вилнĕ çынсе асăнса кивĕ çăпата урама тухса çунтарнă, унтан мунча
хутса кĕнĕ. Капăртма пĕçернĕ, чăхă пусса çинĕ.
Вара вилнĕ çынсе асăнса хывнă, тата-тата вĕтĕ çеç пăрахнă:
‒ Пехил ту, хĕн-асап ан пар, вăхăтлă килсе вăхăтлă кай. Тата ак çимĕк çитет, унта
çăмарта хăпартса пĕçерсе хывăпăр, унччен кĕтĕр, ‒ теççĕ». [388]
Тата тухатмăш туни çинчен çырам. Кăçал 1906 г. мар. 15 кунĕнче пирĕн ялта пĕр çын
Максим Андреев ятлă çын мунча кĕме кайсан укçа çухатнă (пирĕн ялта мунчасем çырмара
ар çынсем хăйне ăрасна кĕреççĕ, хĕрарăмсем хăйне ăрасна кĕреççĕ). Ун укçи 143 тенкĕ
пулнă, тет. Кам илни пĕлмеççĕ, тет. Хăйсемпе пĕрле кĕрекен çынсенчен ытаççĕ, тет,
никăшĕ те каламаççĕ, паман, тет. Çакна кĕсем пĕр юмăçа илсе пыраççĕ те, хăратма
пикенеççĕ. Укçа кам илнĕ, ăна вĕлеретпĕр, тесе калаçнă. Укçана кала пăрахтăр, тесе. Çапла
каласа хайхи укçана тупакан 100 тенкине кала пăрахнă, тет, [391] 43 тенкине пăрахман,
тет. Хăйне хăварнă, тет. Ĕнтĕ ку 100 тенке хăраса пăрахăрĕ, тата 43 тенки те пăрахтăр тесе
тата хăратма тытăнаççĕ. Ку 43 тенкине хăратсан та пăрахман.
Вара тепĕр асамăç тухатмăш пырат те калат:
‒ Вот эпĕ тăвăп, ‒ тет. – Мана 5 тенкĕ укçа парсан, ‒ тет.
Çак тухатмăш Игнатей Данилов арăмĕ пулнă. Ĕсем çак укçа çухатакан Максим
Андреев арăмĕпе çак тухатмăш арăм Игнат. Данилов арăмĕ икĕшĕ каяççĕ тухатмăш тума.
Вĕсене çӳренисе куракансем пулнă-мĕн. Вĕсем кăçта чăвашсем чӳк тăвакан киреметсем
патне кайса кăçта Киремет йывăçĕ пур, ăна вилнĕ çын çиппипе турачĕсе авса çăхса çӳренĕ,
тет. Тата çичĕ масар çине çитсе унти масар çинчи йăвăç турачĕсе авса çăхнă, тет. Тата
вилнĕ çын çинчи тăпрасе илсе çӳренĕ, тет. Вара хай укçа тупакан çын пулнă пулт у
чирлерĕ, вара ĕсем те юмăç илсе пынă вара, леш тухатмăшсем йăвăç турачĕсе авса
çӳренисе кайса касса çӳренĕ, тет. Хайхи шанман укçа тупакан çын вилчĕ вара. [392]
Ялпа пĕрле пухăнса Ӳчӳк тесе Ӳчӳк тăваççĕ. Ӳчӳке пĕр ĕне пусаççĕ, 4 сурăх пусаççĕ,
пăтă пĕçерсе çиеççĕ. Вăл Ӳчӳке питравра тăваççĕ…
1906 г. кăçал çумăр çумас, çавăнпа çумăр çутăр тесе 1906 çулта апреля 30-мĕш
кунĕнче çумăр чӳк турĕç. Кашни килĕрен кĕрпе, çăнăх, тăвар, сĕт, çу пухса çӳрерĕç, ăна
пĕçерсе чӳклесе çирĕç. Вара çумăр çутăр тесе кашни çын пĕрер витĕре [393] илсе тухса
шывпа пĕрне-пĕри сапса çӳрерĕç. [394]
Речь, которую держит во время свадьбы дружка жениха
Записано в 1906 г. [Текст написан всплошь, как проза]
Такмак
‒ Асăнни çичĕ кун, тухни виçĕ кун,
Утсем ырхан пулчĕç, çулсем хура пулчĕç.
Çитеймерĕмĕр вăхăта.
Айăп тумасăрăнччĕ эсир пире,
Тайăн пуçăм сире.
(Пурте пуç çапаççĕ – все клаянются).
Утмăл çухрăм хура вăрман урлă килтĕмĕр,
Çитмĕл çухрăм çеçен хир урлă килтĕмĕр.
Утмăл çухрăм хура вăрман урлă каçнă чухне
Пĕр пăлан куртăмăр:
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Унăн мăйраки вĕçĕ ылттăн иккен,
Чĕрни вĕçĕ кĕмĕл иккен.
Мăйракипе шăйăрать те йĕр тăвать,
Чĕрнипе пусать те çул тăвать,
Çавăн çулĕпе килтĕмĕр.
Çакă туй халăхĕ, айăп тумастра,
Кĕтетре, хапăл тăватра? – тет.
Кĕтсе илекен калать:
‒ Кĕтетпĕр, хапăл тăватпăр, ‒ тет.
Леш калать:
‒ Çитмĕл çухрăм çеçен хир урлă килнĕ чух
Куртăмăр эпир çил çунатлă урхамах:
Унăн пуçĕ пĕлĕте тимест,
Ури çĕре тимест,
Утни-юртни сисĕнмест,
Шыв пек юхать, çил пек вĕçет.
Çав урхамах çине утланса килтĕмĕр
Эпир çак туя.
Çеçен хир варринче ‒ çавра кӳлĕ,
Кӳлĕ варринче ‒ ылттăн юпа,
Ылттăн юпа тăрринче ‒ ăмăрт кайăк.
Унăн ури пăхăр,
Çуначĕ кĕмĕл,
Сăмси ылттăн.
Урипе тапать,
Çуначĕпе çапать,
Сăмсипе вăйă калать.
Çав вăйă сассипе килтĕмĕр эпир.
Çав çулпа килнĕ чухне
Çак хăтасен [443] ялĕ курăнчĕ хула пек,
Çурчĕ умне çитрĕмĕр –
Çурчĕ курăнчĕ кантур пек:
Хапхи тăват юпаллă,
Виçĕ хупăллă, çийĕ калай,
Юпи мерчен,
Хуппи кĕленче,
Тыткăчи кĕмĕл.
Вăл хапха çил хĕвелпе шалтăртатать,
Хĕрӳ хĕвелпе ялтăртатать.
Çак хăта пире
Хапхине уçса кĕтсе хапăл туса тăрать.
Вăл хапхаран кĕрсен
Хăтан карташ пит пысăк иккен:
Урлăшĕ вăтăр утăм,
Тăрăшшĕ утмăл хăлаç,
Утмăл утăмра утмăл юпа,
Кашни юпара утмăл ункă.
Утмăл ункăран пĕр ункине
Утсе кăкарса кантарма памĕ-ши?
Эпĕ ыйтмастăп, кĕрӳ ыйтать.
Вĕçсе пыракан ăмăрт кайăк та
Урттăш йывăçĕ çине ларса канать.
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Çак хăтанăн карташ варринче
Ултă хăлаçлă пӳрчĕ пур:
Тултан пăхсан сакăр кĕтес,
Ăшне кĕрсен тăват кĕтес.
Тăват кĕтессинчен пĕр кĕтессине
Пирĕн çак туй халăхне
Кĕрсе тăма ирĕк пулмĕ-ши?
Хăта калать:
‒ Пиртен ирĕк, ‒ тет.
‒ Вăл пӳртĕн ăшĕнче
Тăхăр вун тăхăр хăми пур иккен,
Сакăр вун сакăр сакки пур иккен.
Тăхăр вунă тăхăр хăминчен пĕр хăмине
Авалхи йăлапа выляса-кулма
Ирĕк пулмĕ-ши?
Эпĕ каламастăп, çак кĕрӳ калать.
Эпир кăна мар,
Турă хушнипе çеçен хир те шевле вылять.
Сакăр вун сакăр саккинчен пĕр сакки
Çак туй халăхне ларса канма
Ирĕк пулмĕ-ши?
Эпĕ ыйтмастăп, кĕрӳ ыйтать.
Эпир кăна мар,
Вĕçсе пыракан ăмăрт кайăк та
Уртăш йывăçĕ çине ларса канать.
Ултă хăлаçлă пӳрт ăшĕнче
Хăтанăн ултă хăлаçлă сĕтел пур иккен.
Вăл ултă уралă сĕтел çинче
Пĕр пуçĕнче сирсе сирĕлми сим пыл ларать,
Тепĕр пуçĕнче тутлă [444] шерпет ларать. [Предложение опубликовано: Ашмарин,
Словарь XI: 145. Оригинал позволяет уточнить паспорт текста.]
Сим пылпа тутлă шерпет хушшинче
Ылттăн тиркĕ ларать, [Эта часть предложения опубликована: Ашмарин, Словарь XI:
145. Оригинал позволяет уточнить паспортные данные]
Ылттăн тиркĕ çинче çурхат вылять.
Çав çурхат пек пире выляса кулма
Ирĕк пулмĕ-ши?
Çак хăта пирĕн çак туй халăхне кĕтсе
Сăра тунă иккен,
Сăрине çичĕ хут тунă,
Çичĕ хут туса çичĕ паманран [пасманран] тунă.
Нӳхрепре пичетлесе хунă пичĕке пур иккен,
Пичĕки хĕрĕх кăшăллă, икĕ пăкăллă, тет.
Пĕр пăккинчен сим пыл юхать,
Тепĕр пăккинчен тутлă шерпет юхать.
Сим пылне ĕçсен ӳсĕр пулмалла,
Тутлă шерпетне ĕçсен тутлă калаçмалла.
Вăл ĕçке ĕçнĕ çĕре çимĕç хатĕрленĕ:
Çичĕ çулхи вăкăрĕ пулнă,
Çичĕ çултанпа çиччĕ кĕтĕве кĕмен,
Кăçалхи çул çав вăкăра
Пирĕн ача туйĕ-хатăрне тытса пуснă, иккен.
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Унăн иккĕмĕш чыса хатĕрленĕ
Пилĕк çулхи хура така пулнă,
Пилĕк çулта пиллĕк кĕтĕве кĕмен,
Вăл пуçĕпе те сĕкнĕ, кучĕпе те сĕкнĕ,
Çав такана кăçалхи çул
Çак пирĕн ачанăн туйĕшĕн тытса пуснă.
Тата виççĕмĕш чыса хатĕрленĕ
Виçĕ çулхи кăркки пулнă,
Виçĕ çулта виççĕ çĕре анман,
Шав хуралтă тăрринче шулап тăрăх
Çунатланса вĕçсе çӳренĕ,
Çав кăрккана Турă хушнипе
Кăçалхи çил-тăвăл тĕртсе антарнă,
Хăта ăна çак туй халăхĕшĕн
Тытса пусса пĕçерсе хатĕрленĕ.
Вăл ĕçке-çике çисе-ĕçсе тăраннă çĕре
Çак хăтанăн улма сачĕ пур иккен,
Улма сачĕ варринче [445] мунча пур,
Мунчи урттăш йывăçĕнчен,
Çийĕ шăвăç,
Лапки кĕленче,
Чулĕ мерчен,
Ăшши шерпет,
Милĕкĕ пурçин,
Вăлашки пăхăр,
Курки кĕмĕл.
Çак хăта пур туй халăхне
Çав мунчана кӳртсе çăвăнтарасшăн, тет.
Çав мунчаран тухнă çĕре
Çак хăта чис хатĕрлет.
Унăн виçĕ витре кĕрекен сăмавар пур,
Вун ик пуçлă çĕлен пек чашкĕрса ларать.
Сăмавар тврашĕнче вун ик парлă чашкă çине
Чей тултарса хунă,
Çак туй халăхне ларса ĕçме хатĕрленĕ.
Çак пирĕн хăта лайăх кăмăллă иккен,
Кам туй килменнине
Тепĕр хут шилĕк йыхăрма яма
Крыльца умне
Ылттăн çилхеллĕ, кĕмĕл чĕрнеллĕ
Улма-чăпар ут кăкарса хунă иккен.
Эй, хăта, тулчĕ-и кăмăлăр?
Кунтан ыйтма [ытла?] сăмахăм çук,
Сиртен ытла савни [савнă] çыннăм çук.
Çитмен пулсан – çитерĕр,
Ытла пулсан – каçарăр.
Эй, хăта, тав сана, тайма пуçăм.
(Пуç çапать).
Тайма пуçа хĕç витмен,
Ман сăмахăм сире витес çук.
Тав сана, тайма пуçăм!
(Пуç çапать). [446]

251

Записано в 1910 г. в с. Новое Чурашево Цивильского уезда Казанской губернии от
чуваша Д.Н. Чармака Н.В. Никольским
Асатте вилни 40 çул пур. Вĕсем чохне 12 киремет пулнă… Пыл илеççĕ, малтан укçа
пуçтараççĕ, эрех илеççĕ. Чӳк выльăхĕсем силленмесен çав коштансем патне каяççĕ. [447]
‒ Эсĕр Киремете чӳклеме ма каймастăр? – теççĕ.
Çав кунах куштансем кайса чӳклеççĕ.
Шыв яраççĕ, выльăх силленет, тăр-тăр чĕтрет:
‒ Çырлахрĕ, ‒ теççĕ.
‒ Орлă полчĕ, ‒ теççĕ, ‒ силленмест, ‒ теççĕ.
Яланах ылмаштарса пусаççĕ. Пирвайхи çул (пуçласа) лаша, тепĕр ç[ул] ĕне,
виççĕмĕшĕнче вăкăр, тăваттăмăшĕнче сорăх. [448]
Халь те пор хăшĕ-хăшĕ пӳртре пăтă пĕçерет, Хĕрт-ç[орт] пăтă тесе чӳклет. Х-ç.
Чӳклет те, кашăка хорса парать, чашка çине хорса çавăрăнать, ăна вара кăмака çине
лартать, Х-ç. Пăтти сесе лартать. Пăттине чашăк çине толтарнă, кашăкне чиксе хораççĕ.
Кашăк çимеллине чиксе хор, тытмалли çӳлелле тăрать. [453] Ирхине тăрать те, çемйипе
çиет, Х-ç. Йолашкине пурте йăлт ларса çиеççĕ.
Çын пуç пăтти
Октябрь (юпа) м. Хĕр-ç[урт] п[ăтти] пĕçереççĕ, чӳк уйăхĕнче ç[ын] п[уç] пăтти
чӳклеççĕ. Кашни ç[ын] пуçне, вуннă ç[ын] пулсан, вуннă кун чӳклет.
‒ Унăн пуçне сывлăх пар, çырлах. Ан усал-тĕсел ту, сана асăнатăп, витĕнетĕп, усал ан
ту.
Ватти (асли) = кил пуç çынни чӳклет, çĕлĕкне солахай холл хушшине хорать.
‒ Çырлах, ‒ тесе виçчен тайăлать те, пăрахать. [454] Тĕпелтен [NB] сĕтеле тортса
илет те, орай варне лартать. Сĕтел çине пăшалу, хăшĕ кăвас икерчи хорать, хăшĕ тĕрлĕ
пĕçереççĕ. Пасăр [так] каланă кĕлле тусан, порте апат çиме ларать.
Ачасем вара:
‒ Ман пуç пттине чӳклерĕ, ‒ тет, атте. Эпĕр паян тутлă çу сапса куç хывса çирĕмĕр.
[Хывни]
Ĕнтĕ киреметсене йăлт тасатрăмăр. Ваттисене хывас. [455] Асăнатпăр, алăк патĕнче
çорта лртатпăр, хамăр алăпа ăвăсран туса пĕрене çомне, çырлах. Омăнта полтăр, санăн
ятпа çорта лартатăп, осал-тĕсел ан ту (кашни вилĕ ячĕпеле, вонă полсан, воннă çорта
лартать). Хĕр ача полсан, ăна ç[орта] лартмасть.
‒ Сана лартмастăп, ‒ тет. – Качча кай, санăн çол çитнĕ, ‒ тет.
Ар çынне ĕмĕр-ĕмĕрех çамрăкла, авланмасăр вилнĕ çынна каять качча. Çемйи порте
алăк патнелле пăхаççĕ, Торă енелле пăхмаççĕ, торăсене çавăрмаççĕ. Çапла хывнине халĕ
пăрахнă, 8 çул полать… [456] Порте çорта çоннине пăхса тăраççĕ. Ватти хывма пуçлать,
чашăк çине хывать, юнашар икĕ ч[ашăк] лартать, çорта çотă котĕнче хорать. Çĕлĕкне ун
чухне тытмасть.
‒ Умăнта пултăр, усал-т[ĕсел] ан ту, çӳретекенне паратăп (ятне калать, хĕрар[ăм]
пулсан – Варвари, Улькка).
Ятпа асăнса хывать, кашăк посать те, асăннă ятпа тепĕр ч[ашăк] çине ярарть, сăра,
пăттине малтан йорать.
‒ Чипер, йорласа кай, чипер осатса яратпăр, чипер кайăр. [457]
Пӳртре тăкмасть, хывсан тола тохса тăкать.
‒ Спассипă, тасатрăмăр, пурне тас[атрăмăр]…
Хĕрарăмсем, ар ç[ынсем] пĕр-пĕрне курса мухтанса:
‒ Эпĕр пĕтертĕмĕр, тасатрăмăр, çолтакчен порнатпăр, тек пуç çинче тăраччĕ
тасатасси, слав пох. [458]
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[Юсман]
Йосман – ăна яшкалăх çăнăхĕнчен (орпа çăн.), пуянтараххисем пăрçа çăнăх
авăртаççĕ. Чăн пуяннисем кулач илекенсем те пор, хăшĕ пасартан илет, хăш хăй тăвать.
[Йĕрĕх]
Йĕрĕх пор пирĕн. Как çăпан тохрĕ, йомăçа каять.
‒ Çанти Йĕрĕх тытнă, нимĕр йĕкерчĕ парас пулать, ‒ теççĕ (сирĕн [неразборчиво]
пăтранман полĕ = не смешива).
Тăхлан илет те шăратать Йĕрĕх валли, уралатса, тытăнса каять; каска пор унта,
каскана чӳклеççĕ, [459] Йĕрĕх каски теççĕ. [460]
Записано в 1906 г. в д. Белая Воложка Тетюшского уезда Казанской губернии
крестьянином К.С. Юманкка
Пирĕн ялта Христос тĕнне кĕнĕ çынсем Турă саконне тытма пĕлмеççĕ, Киремете пуç
çапаççĕ, чӳк тăваççĕ, юмăçа каяççĕ, юмăç пĕлет, теççĕ. Пирĕн ялта кăшĕ-пĕри тĕне кĕни ак
епле, калам, миçе сыпăк пулать. Манăн аттен ашшĕ асатте, асаттен ашшĕ тулкĕ кĕнĕ, тет.
Пирĕн ялта çав вăхăтра тулкĕ тĕне кĕре пуçланă, тет. Ĕсем çиру пĕлмен, чăн Турра пуç
çапма пĕлмен, праçнике пĕлмен, типĕ тытма пĕлмен, ĕлĕк мункуна та еплине пĕлмен. Ĕлĕк
мункун кунĕ вырсарни кун тăвасси вырăнне мункун умĕн асап эрнинче юн кун мункун
тесе тунă, тет. Вăл юн кун ирхине вилнĕ çынсене асăнса çăтăк çăпата пĕр тĕле пухăнса
çунтарнă, тет.
Ĕсем вилнĕ çынсе:
‒ Ак сире мункун çăпати, ‒ тесе çунтарнă.
Çав кун мунча кĕнĕ. [466]
Асап эрнинче юн кун вилнĕ çынсе асăнса капăртма, пĕлĕм пĕçереççĕ. Вара вĕтĕ çеç
тата-тата пĕр тиркĕ çине пăрахаççĕ, ăна вара тула хапха патне пăрахаççĕ. Тата 1885
çулсенче мункун кунĕ вырсарни кун мункун тăва пуçларĕç, вара мункун кунĕ вырсарни
кун пăтă пĕçерсе ăратнипе пĕрле пăтă чӳклесе çисе çӳреччĕç. Унтан вара тата 1895
çулсенче мункун кунĕ вырсарни кун пăтă пĕçерсе, сăра туса чӳклесе çӳре пуçларĕç. Тепĕр
кунĕ тунти кун вилнĕ çынсе асăнса çĕрĕк çăпата урамра ялĕпе пухăнса çунтарчĕç. Ĕнтĕ
халĕ мункун кунĕ вырсарни кун мункун тăва пуçларĕç. А кăшĕ халĕ те мункун кунĕ пăтă
чӳклесе çиеççĕ. Тепĕр кунне тунти кун ирхине ирех вилнĕ çынсе асăнса çĕрĕк кивĕ çăпата
урамра çунтараççĕ. Капăртма пĕçереççĕ, чăхă пусаççĕ. Çăпата çунтарнă тĕле урамра кашни
çын пĕрер кăпшăм сăра илсе тухса çынсе валеççе ĕçеççĕ.
Вилнĕ çынсе:
‒ Пехил ту, ‒ теççĕ. [467]
Унтан ăратнисе пухса вилнĕ çынсе асăнса хывса çӳретпĕр, теççĕ. Вара сĕтел çине
тирке лартаççĕ, тиркĕ хĕррине пĕр çуртана вишер татăк туса çутса тиркĕ хиррине лартаççĕ.
Кашни вилнĕ çынна пĕр çурта. Вара тата-тата пĕр тиркĕ çине капăртмине те, какайне те,
пăттине те вилнĕ çынна:
‒ Пехил ту, хĕн-асап ан пар, час-часах ан кил. Вăхăтлă килсе вăхăтлă кай, ‒ теççĕ.
Тата сăрине те тепĕр чĕрес çине куркапа:
‒ Пехил ту, ‒ тесе яраççĕ.
Вара çав хынисе [так] тула хапха патне кăларса тăкаççĕ. [468]
Тата юмăç-тухатмăш çинчен калам. Пирĕн ялта пĕр çын укçа çухатнă, тет. 143 тенкĕ
укçи пулнă, тет. Вăл мунчана кайнă чух кĕссинче пулнă, тет. [473] 1906 г. мар. 10 кунĕнче
мунча кĕнĕ. Мунчи çирмара. Унта çынсем нумай кĕнĕ, тет. Ыти мунчасе те хутнă кĕнĕ, тет.
Мунчана ар çынсем хăйне кĕреççĕ, хĕрарăмсем хăйсе кĕреççĕ. Ку укçа çухатакан Максим
Андреев ятлă. Кунăн укçи мунчара çухалнă, хăй те часах пĕлмен, тет. Кам илнине
пĕлмеççĕ, тет.
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Хăй калат, тет:
‒ Мунчара кĕсйерен кăлартăм, йĕм кĕсйине чикнине ас тумастăп, ‒ тесе калат, тет. –
Укçана вăрламан, тухса ӳксен çын тупнă пуль, ‒ тесе калат, тет.
Кам тупнине пĕлмеççĕ. Укçана тупма юмăçа илсе пăраççĕ, вăл тухатмăш туса хăратса
укçана килсе пăхчăр тесе. Вара кам тупнине çапах пĕлмен. Укçине 100 тенкине Макçим
Андр. патне хапха урлă пăрахнă, тет, 43 тенкине пăрахман, тет, хăйне илсе юлнă, тет.
Тата çак 43 тенкине те пачăр тесе пĕр тухатмăш арăм пырат те:
‒ Вăт çапла тăвар: Чăваш Тăрмисен масар çинче хурăн пур, çавна туратне авар, масар
çинчи тăпăрине илсе килер, вара кам укçа илекен [474] вилет, ‒ тесе каланă, тет.
Ăна хăйсем пĕр шаннă çынна каласа панă, тет. А масар çине кайнине куракан пулнă.
Чăваш Тăрми çыннисем те курнă, тет. Вара мунча пĕрле кĕнĕ çынна шанман, çавна
тухатмăш тунă, теççĕ. Вăл çын туруках чирлерĕ, шăмми-шакки хытса кайнă, тет, чĕлхесĕр
калаçайми пулнă, теççĕ. [475]
Пирĕн ялта Шуршура чăваш халăхĕ [479] пурте Христос ячĕпе тĕне кĕнĕ çынсем.
Турă саконне тытма пĕлмеççĕ, пире кам пултарнине, Турă пултарнине пĕлмеççĕ. Пӳртĕре
турăш – Турă сăннĕ пурине, ăна ĕненсе пуç çапасса шухăшламаççĕ.
‒ Пӳртĕр Хĕрт-сурт пур, çурта çав сыхлат, ‒ теççĕ. – У вара çĕрле хуçисем çивăрсан
шурă кĕпе тăхăнса кăмака умĕнче кĕнчеле çип арласа йĕкине чăнкăр-чăнкăр тутарса арласа
ларат, ‒ теççĕ.
Сăра çын панчен ĕççе тавăрăнаççĕ те, пӳртне кĕрсен пирвай çĕлĕк илсе Турра сăх
сăхасса пĕлмеççĕ, кĕрет те:
‒ Хĕрт-сурт, тас[с]е, ‒ тет. Унтан килте кам пур, ăна: ‒ Тас[с]е, ‒ тет, хăйĕн çемйисе
те: ‒ Тас[с]е, ‒ тет. [480]
Тата çурăма çăпан тухсан та юмăç патне каяççĕ. Юмăç ĕсе Турра кĕл тума хушмаст, у
Киремете пуç çапма вĕрентет.
‒ У пĕлет, ‒ теççĕ.
Юмăç патне пырсан у пирвай ытат:
‒ Сирĕн кăçта кунта Тӳрĕ пур? – тет. – Эсĕ çанта тула тухнă и хăранă, ‒ тет. – Сана
çавă тăтнă, ‒ тет. – Вăт ăна 1 пус и 2 пус укçа пăрахас, ‒ тет, ‒ и шур кульмак туса пăрахас,
‒ тет.
Вăт юмăç çапла каланине эпĕ хам курнă, пирĕн кӳршĕччĕ, унăн ывăлĕпе эпĕ кĕçĕн
чуне выляса çӳренĕ чух курнă-илтнĕ. [481]
Том 161: Никольский Н.В. Этнография. Просвещение. 1904-1919 гг. – 238 л.
Том 162: Никольский Н.В. Этнография. Литература. 1903-1906 гг. – 939 с.
Сăра чӳклес йĕрки [Записано в 1906 г. в д. Нюшкасы Цивильского уезда Казанской
губернии]
Тăванĕсене, ăратнисене чĕнеççĕ те, сăра чӳклеме пуçлаççĕ. Вара икон умне çурта
лартаççĕ. Сăра ăсаççĕ те, сĕтел çине лартаççĕ те, вара пӳртри мĕн пур çынсем пурте икон
умнелле ура çине тăрса алăка уçса пăхса тăраççĕ. Вара унтан пĕр ăста пĕлекен çынна
чӳклеме хушаççĕ. У вара сĕтел умне тăрса икон енелле пăхса тăрса чӳклеме пуçлать.
Вара калать:
‒ Çичĕ тĕслĕ тырă-пулă шерпечĕпе çырлах, Турă амăшĕ, ‒ теççĕ. – Йӳççи пире, ырри
сана, ‒ теççĕ. – Эй, Турă, сана асăнатпăр, çичĕ тĕслĕ тырă-пулă шерпечĕпе, виçĕ тĕслĕ
выльăх-чĕрлĕхпе сана, Турă, ‒ теççĕ. – Пĕр вĕçĕ картара, тепĕр вĕçĕ шывра, ‒ теççĕ,
асăнаççĕ.
«Çырлах, Турă, ‒ тесен чӳклекенни, вара пӳртри пур çын та: ‒ Çырлах, Турă», ‒ тесе
икон еннелле тайăлать.
‒ Виçĕ тĕслĕ выльăх тĕкĕнчен тӳлетĕр, пăхĕнчен самăртăр, чун çумне чун хуштăр.
Пар, Турă, çырлахах, ‒ тет, ‒ ĕне çумне пăру ермелĕхне пар, Турă. – тет. – Кĕсре хыçĕ тиха
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ертмелĕхне пар, Турă, сурăх хыçĕн путек ертмелĕхне пар, Турă, çырлахах. Пирĕн кĕле
хапăл илех, ‒ тесе кĕл тăваççĕ. – Çуркунне ытă кăларса ярса и кĕркунне тĕрĕс-тĕкел килеçурта кӳртмелĕхне пар, Турă, ‒ те[т] те, вара çав пӳртре тăракан çынсем пурте икон
еннелле тайăлаççĕ. – Ырă Турă, тупках кĕперĕнчен, Муртан, йывăр çăмăртан, чирĕнченчĕрĕнчен çырлаха пар çутă тĕнче[не?], ‒ тет. – Ир тăрсан та, каç выртсан та, çутă тĕнчере,
пире, йĕркесĕр пурăнакан чурусене, каçар. Пĕлтĕмĕр-и, пĕлмерĕмĕр-и, пирĕн айван чĕлхеçăварпа туннă илтех, Турă, ‒ тет те, вара пурте икон еннелле тайăлаççĕ. – Çырлаха парах,
Турă, ‒ теççĕ. – Эй, Хĕвел амăшĕ, çичĕ тĕслĕ тырра-пула, виçĕ тĕслĕ выльăха-чĕрлĕхе эсĕ те
пулсан хыптарса-çунтарса ан ярах, ан пăрах. Эй, ырă Çилĕ амăшĕ, эсĕ те пулсан апатлĕ çре
ертсе каях, çичĕ тĕслĕ тырра-пула, виçĕ тĕслĕ выльăха-чĕрлĕхе çапса-хĕнесе ан хуçах. Эй,
Çил амăшĕ, вăйлă çил-тăвăлупа, вăйлă çăмăрупа çапса хуçса ан пăраха хур. Эй, Çилĕ
амăшĕ, сана килĕм-йышăмпа, ача-пăчампа, выльăхăм-чĕрлĕхĕмпе, чăххăм-чĕппĕмпе асăнса
кĕл тăватпăр сана, ‒ тесе икон еннелле тайăлаççĕ.
Пурте:
‒ Çырлахтăр, ‒ теççĕ. [176]
‒ Эй, ырă Кăвак хуппи, пĕр уçăлса кайнă тĕле тăва пар, хамăрăн телейпе, килĕм-вутăм
телейĕпе, ачапчам телейĕпе, ăратнесем-тăвансем, çакă пӳртри пурсăмăрăн телейĕпе те
пулсан пĕрн уçăлса кайнă тĕле тăва пар, çырлаха пар. Кăвак хуппи, пĕр Пĕлĕхçе мĕн
парассине те эсĕ паратăн, çырлахассине те эсĕ çырлахатăн, пӳрессине те çырлах Перекет
амăшне, ‒ теççĕ. – Телее те ырра хирĕç тăва пар, а усала тӳртĕнле тăва пар, ырă кун-çула
ырă сехете тĕлне пар, вăрлăх кăларма кайнă чух та ырă кун-çул, ырă сехет тĕлне тăва пар.
Пĕр пĕрчĕ акса çĕр пĕрчĕ пулмалăхне пар, çĕр пĕрчĕ акса пин пĕрчĕ пулмалăхне пар, Турă,
‒ теççĕ. – Хумăлне хумăш пек, тăррине пăрçа пек путлăхне пар, Турă, умран уççа пыр,
хыçран пуçтарса парса хурса хур, ăна тулли çĕмел пар, а итем тулли пар, юпа çӳлли кăшăл
парса хур. Кĕлтине кӳртсен перекетлĕхне пар, кивĕ çине çĕнĕ хумалăхне пар. Панă çĕре ан
иксĕлтĕр, илнĕ çĕре ӳссе тăтăр. Кĕлет тулли тырă тăратмалăхне пара хур, ‒ теççĕ, ‒
çырлаха пар, ырă Перкерт амăшĕ, ‒ тесе икон умнелле тайăлаççĕ. – Çырлаха пар, Çĕр
йышĕ, ир тăрсан та, и каç выртсан та сан кăкăр [çинче] çӳретпĕр, ан çилен пире. Килĕмçуртăмпа та, çемйемпе те, выльăхăм-чĕрлĕхĕмпе те сан кăкăр çинче тăратпăр, çапса-хĕнесе
ан хуç пире, ‒ тесе кĕл тăваççĕ, вара икон умнелле тайăлаççĕ. – Пиçнĕ çеçке тăррине çисе
пурăнатпăр, малашне те çакăн пек лайăх савăнса, хĕпĕртесе, савăнса çитсе çакă ĕçкĕçикĕне ĕçсе-çисе савăнмалăхне пар, Çĕр йышĕ, ‒ тесе икон еннелле пурте: ‒ Çырлах, Çĕр
йышĕ, ‒ тесе тайăлаççĕ. – Çырлаха пар, Мăн клĕ кĕли, сана малтан асăнассине кайран
асăнтăмăр, каçар пире, пирĕн кĕле хапăл илсе ырă Турă амăшне çитерсем, эпир хамăр кĕле
алăран тыттарас çук, а эсĕ те пулсан çитере хур, эпир сана Турă амăшĕ вырăнне хуратпăр.
Çакă сăмахсене каласа тăракан çын аллине чашăк тыта тăрать, у çине пĕр çăкăр,
çăкăр çине пĕр пысăк чăкăт хураççĕ те, вара у çав çын чашăка аллинче тытса çĕклесе
тăрать. [177]
Кусене каласа пĕтерсен алăка хупаççĕ те, киреметсене асăна пуçлаççĕ.
‒ Çырлаха пар, ырă Хĕрт-сурт, эсĕ те пулсан ырă илем кӳрт, эсĕ те пулсан ан тустар
пар, ан юстара пар, эсĕ те пулсан туйтара пар систере, и туйманнине туйтар, сисменнине
систер, вутăнчен-кăварĕнчен, мурĕнчен, чирĕнчен-чирĕнчен [= чирĕнчен-чĕрĕнчен] витсе
сыхласа усра пар. Эсĕ те пулсан упра тăр пар, ырă Хĕрт-сурт, ывăл çуратсан та, хĕр
çуратсан та сăнлă-спатлă, ăслă хахайлă тăва пар, тӳре-тăлмача пулмалăхне пар, кине тĕпеле
лармалăхне пар, кĕрӳ алăк патне лартма пар хур, ывăллă-хĕрлĕ пулмалăхне пар, ватăлса
çитсе шур сухаллă, шур çӳçлĕ, сарă шăллă пулса пурăнмалăхне пар.
Вара пӳртри çынсем пурте икон еннелле тайăлаççĕ. Вара киреметсене кăш
вырăнтисене каласа асăнаççĕ.
[1-мĕш:] Çырлаха пар, Аслă ырă киремечĕ, ака-суха тума та кайăпăр, тырă вырма та
каятпăр, утă çулма та каятпăр, унта эпир выльăх-чĕрлĕхе те, ачапчапа та вăрçатпăр пулĕ,
каçарах, каçарах, Киремет.
[2-мĕш:] Çырлаха пар, Çăкăр çырма киремечĕ, ака-суха тума та, утă çулма та сан урлă
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çӳретпĕр, выльăх-чĕрлĕхпе те, ачапчамăрсемпе те вăрçатпăр пулĕ, каçар, пирĕн сăмах
хыçĕн ан кайса çӳре.
[3-мĕш:] Çырлаха пар, Вăрăм ту киремечĕ [Ашмарин, Словарь, V: 317 –«Вăрăм-тăв
киремечĕ, назв. киремети. Нюш-к.»], ниăçта та кайсан та сан урлă çӳретпĕр, пирĕн сансăр
пуçне пирĕн урăх ниăçта та тухса çӳреме те çук, ял çумĕнчи, эсĕ çырлахах, Киремет, тенĕ
те, икон умнелле тайăлнă.
[4-мĕш:] Çырлаха пар, Кĕлел ту киремечĕ [Ашмарин, Словарь, VII: 237 – «Кĕлел-тăв
киремечĕ, назв. киремети. Нюш-к.»], сан патăнтан иртсе çӳретпĕр, ан çилен пире, ака-суха
та тăватпăр.
[5-мĕш:] Çырлаха пар, Кĕçĕн ырă киремечĕ, мĕн пурринчен кĕçĕнни, ан çилен, сана
та асăнмасăр хăвармаспăр, каçарах пире, Киремет, ака-суха тунă чухне те вăрçатпăр пулĕ,
санăн патăнта тырă та выратпăр, каçар, ан çиленсе çӳрĕр пире. Каласа пĕтерни пулчи,
каласа пĕтерейменни пули,çырлахах, ан çиленĕр, ‒ теççĕ.
Вара икон еннелле пур çын та тайлаççĕ. [178]
Перекет курки йĕрки
‒ Эй, Турă амăшĕ, сана çакăнпа асăнса çитеретпĕр, Пелĕхе, Мăн кĕле, эсĕ те пулсан
кĕлле çитер.
Вара ăсса лартнă сăрана тултарса алла тыттарса пыраççĕ. Унтан вара чашăк çине хунă
çăкăра касса-вакласа кашный çынне параççĕ. Çăкăр çине хунă чăкăтне те хуç[ç]а параççĕ,
вара икон умнелле тăрса кĕл тума пуçлаççĕ.
‒ Эй, Турă, сана çичĕ тĕслĕ тырă-пулă шерпечĕпе асăнатпăр сана, йӳççи пире,
шерпечĕ сана, Аслă турă, çырлах, ‒ тесе тайăлаççĕ. – Аслă вăрман хыçĕнче акăрса ака
тăватпăр, 4 лаша акара, тимĕр кăвак кĕсре сĕврере [= сӳрере?], тихи хыçалтан выляса
шăналăк ватса, тыррине çисе, юхтарса пырать, ‒ теççĕ. – Çыралах, Турă, çырлахах, урăх
нимĕн те пĕлместпĕр, эпир айван чĕлхе-çăварпа сана асăнми те юлчи пулчи, пулмари,
каçар пире, Турă, ‒ теççĕ те, вара Турра виçĕ хут сăх сăхса алăра тытса тăракан çăкăрпа
чăкăта çие пуçлаççĕ вара.
Виçшер курка умлă-хыçлă ĕçеççĕ, вара тата курка тултарса параççĕ те, вара уна
тултарсан тата Турра тăрса сăх сăхаççĕ те, вара ç[а]в куркасене пĕрне ака курки теççĕ,
тепĕрне сĕвре [= сӳре] курки теççĕ, тата тепĕрне вăрлăх курки теççĕ. Вара çав куркана, ака
курки текеннине, ака пуç тытаканни[не] ĕçтерес теççĕ, вара уна ватăрах çынна ĕçтереççĕ,
тата тепĕр сĕвре [= сӳре] курки текеннине çамрăк ачарах çынна ĕçтереççĕ, тата вăрлăх
курки тенине вăрлăх кăларакан самай ват çынна ĕçтереççĕ.
Вăрлăх кăларака[н] ватă çынна ĕçнĕ чухне калаççĕ:
‒ А, асатте, тырă вырнă чухне каçалăк умĕ таса пултăр, ‒ теççĕ. А уна ĕçеймен çынна
калаççĕ: ‒ Асатте, çакă куркана ĕçмесен, хăрах тупанлă çунапа хĕр[ĕх] те пĕр лав вутă
кӳмелле, ‒ теççĕ.
Вара çакă куркана ватă çын пĕр сывламасăр ĕççе ярать.
Вара старик çав куркана сăра тултарать те, хĕрарăмсене парать те, калать: [179]
‒ Çакă куркана ĕçейменни пĕр çурăм сӳсрен хĕрĕх те пĕр аршăн пир тумалла, ‒ тесе
хăратса ĕçтереçĕ.
Хайхи ака тытма хушакан çынна калаççĕ:
‒ Эсĕ те çакă куркана ĕçеймесен, сĕм вăрмана пĕр кунта тĕплесе пĕтерсе урпа акса
пĕтермелле, ‒ теççĕ. – Вара унăн пуçĕ турпас пек пулать, ‒ теççĕ. – Вара çав хăртнă вĕĕнче
икĕ йӳплĕ çăка пур, ‒ теççĕ. – Вара уна касса хуппине уррпа [= урапа] çине сармалла тата
уна ырçа тума та аван, ‒ теççĕ, ‒ мунчала тума та усăллă, ‒ тенĕ.
Килĕш пăтти йĕрки
Тăхăр юсман тăваççĕ, пăтă пĕçереççĕ те, Турă амăшĕ [амăшне] питĕ хытă кĕл тăваççĕ:
‒ Çемйесене старав усра, эй, Турă амăшĕ, ‒ кĕл тăваççĕ.
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Çĕннĕ турăм [= тырă] пăтти йĕрки
Тырă вырса, турттарса, çапса, авăртса пĕтерсен, çакă çăнăхсем, тырăсем перкетлĕ
пултăр тесе çĕнĕ турăм [= тырă] пăтти чӳклеççĕ. Вара пăтă пĕçереççĕ, тата юсман
пĕçереççĕ. Вăл çӳхе, сарлака япала у. Тата йăвача пĕçереççĕ, вăл вĕтĕ мăйăр пек, усене
çатма çичне пĕçереççĕ, çăвпа пĕçереççĕ, питĕ тутлă тăваççĕ. Вара асăнаççĕ.
‒ Çĕнĕ тырă-пулă йĕркипе асăнатпăр, ‒ теççĕ.
Вара Турă амăшне хытă тархаслаççĕ, кĕл тăваççĕ.
‒ Çичĕ тĕслĕ тырă-пулă йĕркипе кĕл тăватпăр сана, çакă тырра перекетлĕ тăвах,
пулăш пире, ‒ теççĕ.
Карта пăтти йĕрки
Пăтă, пашалу пĕçереççĕ те, карта пăтти асăнас тесе Пихампара питĕ хытă кĕл тăваççĕ.
‒ Çырлахах, Пихампар, ‒ теççĕ. – Выльăх-чĕрлĕхе страв усра, усеем патĕнчен усалтĕселтен витсе усра, ‒ теççĕ. – Йывăр муртан, çил-тăвăлтан, вăйлă çумăртан, вăйлă çилтăвăлтан, кашкăрĕнчен, упинчен сыхла, [180] Пихампар, ‒ тесе питĕ хытă кĕл тунă. – Эй,
Пихампар, вуттинчен-кăварĕнчен витсе сыхла, усра пире, ‒ тенĕ.
Тата нимĕр пĕçереççĕ те, шыв хĕрне кайса чӳклеççĕ.
Питĕ хытă кĕл тăваççĕ, вара уна нимĕрне шыва яраççĕ:
‒ Шыв вутăшĕ, çырлах, ‒ теççĕ.
Турă сули пăтти йĕрки
Хур тытса пӳрте илсе кĕреççĕ те, хур çине шыв яраççĕ.
Вара калаççĕ:
‒ Çырлах, Тури сули, Турă сули, çырлах, ‒ тесе калаççĕ.
Хур силленмесен татах шыв ун çине яраççĕ те, калаççĕ:
‒ Çырлах, Тур сули, çакă хура курса хапăл илсе пар, ‒ теççĕ.
Хур вара силленет те, уна тула илсе тухса пусаççĕ те, вара уна пĕçереççĕ пăтă. Уна
хуранĕпе тула картишне илсе тухса чӳклеççĕ. Çав хура пĕрре те касса вакламасăр
пĕçереççĕ. Уна хуранĕпе урăх çын çĕклесе тухать. Вара чӳкле пуçлаççĕ.
Вара уна калаççĕ:
‒ Çырлах, Турă сули, ир тăрсан та, каç выртсан та çан-çурăма çăмăллăхне пар,
маллалли пурнăçа аван сывлăх пар, ‒ теççĕ.
Вара унтан çиеççĕ. [181]
Записано в 1906 г. в с. Старые Айбеси Буинского уезда Симбирской губернии
Никифором Ильичѐвым
Тата мункунта сĕрен тăваççĕ. Сĕрен тесе ак çакна калаççĕ: мункунта иккĕмĕш кун ар
çын ачасем юналут утланса тухаç те, урам тăрăх кустарса ĕççе, кам кӳртекен патне,
çӳреççĕ. Унтан вара вăрмана хулă хуçма каяççĕ. Пилеш хули хуçса килеççĕ те, староста
патне кĕреççĕ. Староста панче витене хупса хураççĕ, витерен пĕрерĕн-пĕрерĕн ыйтса
кăлараççĕ.
Ак çапла ыйтаççĕ:
– Сĕрене карăна? – теç.
– Карăм! – тет.
– Хулă хуçрăна? – теççĕ.
– Хуçрăм, ‒ тет.
– Кăчăкине татрăна? – теççĕ.
– Татмарăм!
– Мĕн ĕçрĕн, мĕн çирĕн? – теççĕ.
– Турăхпа çăкăр, – тет.
– Кампа выртрăн? – теççĕ.
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Ачи калат вара:
– Пĕр-пĕр хĕрпе çывăртăм, – тесе.
Унтан хулă муклашкипе çапа-çапа кăларса яраççĕ. Унтан каçпа çĕр хута юрласа
купăспа ташласа килĕрен киле çăмарта пухса çӳреççĕ. Çăмартасене хăшĕ пытараççĕ те,
унтан тытăнаççĕ çапăçма. Çак йĕрке сĕрен туни пĕтет те. [607]
Том 163: Никольский Н.В. Этнография. Дела переводческой комиссии. 1905-1908 гг. –
322 с.
Том 164: Переводы на чувашский язык (тематика разная). 1906 г. – 294 с.
Том 165: Никольский Н.В. Этнография. Лексикология. Переводы. Вторая половина
XIX в. ‒ 1910 гг. ‒ 434 л.
Чувашско-русский словарь. [Автор Золотницкий Н.И.?] Б.д.
Йумах сказка, повесть, загадка (тат. jомак, кир. jумбак загадка; г. чер. ямак, л. чер.
йомак); см. тăнлантар.
Йимахла сказывать сказки. [145]
Халап болтовня, разсказы, выдумки. Халап яр болтать, молоть, разсказывать.
Халапçă говорун, балясник, пустомеля. [302]
Записано в 1910 г. в д. Тенеево Цивильского уезда Казанской губернии
Алексеем Ниловым (родом из д. Тябердино-Солагаеева)
Языческие представления о лесе и деревьях
Пиртен инçех мар тăватă çухрăмра пĕр Тĕнел ятлă чăваш ялĕ пур. Çав ялта пĕтĕмпех
тĕне кĕмен язычниксем пурăнаççĕ. Тĕне кĕмен чăвашсем пит нумай тĕрлĕ япаласене
ĕненеççĕ. Хăйсем вĕсем тĕне кĕнĕ чăвашсем пекех çӳреççĕ: çӳçĕсем вăрăм, тумтиррисем те
çавсенни пекех, тата ячĕсем те пирĕн тĕне кĕнĕ чăвашсенни пекех. Вĕсем пĕчĕк ачана
çуралсанах акă çапла ят параççĕ: ачи çуралсанах урама тухса тăраççĕ, мĕн ятлă çынна
кураççĕ чăн малтан, çав ятлă пулать вара ачи те. Эпĕ вĕсен ялне час-часах кайкалаттăм,
çапла çӳресе темиçе хут та вĕсен хăйсен Туррине пуç çапса парне панине кураттăм. Çав
парнене вĕсем чӳк теççĕ: ăна е вăрманта, е пĕр-пĕр уйра пĕччен ларакан йăвăç кутĕнче
тăваç[313]çĕ. Вăрманта тĕрлĕ йăвăçсене ĕненеççĕ, пысăкрах йăвăçсен кутĕнче çӳреме те
хăраççĕ. Пуринчен ытларах хисеплеççĕ уйра пĕччен ларакан йăвăçсене. Вĕсем шухăшлаççĕ
пирĕн турăсем çавăнта пурăнаççĕ тесе. Çав эпĕ каян ялăн уйĕнче пĕр йăвăç пур, вăл йăвăç
темиçе çĕр çулхи те пуль, унăн турачĕсем темиçе кукăрлă ӳссе кайнă, тĕпĕ хăвăл, йĕритавра çерем. Вăл йăвăçа çав ялсем питĕ хытă хисеплеççĕ, вĕсем шухăшлаççĕ çав йăвăç
ăшĕнче Турă пурăнать тесе. Çав йăвăç кутне пĕр-пĕр инкек килсен укçасем е çăкăр
татăкĕсем е ытти япаласем кая-кая пăрахаççĕ, инкекрен хăтартăр Турă тесе. Пĕр-пĕр ял
инкекĕ килсе тухсан, вăсем вара ялпа парне параççĕ е чӳк тăваççĕ. Çав чӳке питĕ чаплă
тăваççĕ. Чӳк тăвас умĕн кашни килтен мĕн чул та пулсан салат пуçтараççĕ сăра тума, тата
пĕр лаша е çитерсе мăнтăрлатнă пăру сутма илеççĕ халăхпа. [314] Чӳк кунĕ çитсессĕн
вĕсем пур халăхпах каяççĕ çав йăвăç кутне. Унта çитсен вĕсем лашине е мăнтăрлатнă
пăруне пусаççĕ те, хăвăртрах яшка пĕçереççĕ. Яшки пиçиччен пуçлаççĕ сăра ĕçме. Çав
сăрана вĕсем тӳрех ĕçмеççĕ, малтан чи ватти ăсать пĕр алтăр сăра, хăй пăхать йăвăç çине,
калама пуçлат чӳк сăмахĕсене, халăхсем пурте урисем çинче тăраççĕ. Ватти сăмахĕсене
каласа пĕтерсен пурне те тав тăвать те, сăрисене ĕçсех ярат, вара пурте пуçлаççĕ ĕçме.
Яшкине те çавăн пекех чӳклесе çиеççĕ, тилмĕреççĕ йăвăçа инкеке сирсе яр тесе. Çавăн пек
чӳксем вĕсен питĕ нумай. Вĕсенчен чапли шыв чӳкĕ, ăна вĕсем çăмăр пулманшăн тăваççĕ.
Тата та нумай ун пек чӳксем, пурне каласа та пĕтерес çук. [315]
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Притчи Господни. На чувашском языке [Здесь даны перводы библейских сюжетов,
части из Евангелия. Переводчик активно использует термин юмах]
«Чул никĕс çине лартнă пӳртпе хăйăр çине лартнă пӳрт çинчен каланă юмах» (Матф.
7, 21-27);
«Вăрлăх çинчен каланă юмах» (Матф. Марк. Лук.);
«Тулăпа пукрасем çинчен каланă юмах», «Патша ывăлин туйĕ çинчен каланă юмах»
(Матф. 22, 1-14)». [359-420]
Записано в 1909 г. в Цивильском уезде бывшим учителем Старо-Урмарской школы
Бр. Св. Гурия К.Е. Ефимовым
Сведение: Христос тĕнне кĕмен Цивильский уезĕнчи чăвашсем çинчен. 1909 çулта 24
сентяб.
Чиркӳллĕ Алдиарта Христос тĕнне кĕмен чăвашсем 6 кил, вĕсенчен Сымулла ятлă
чăваш çемйипех Христос тĕнне хирĕç тăмасть.
‒ Эпир Христос тĕнне хирĕç тăмастпăр, анчах хамăр пек тĕнсĕрсенчен хăратпăр, тĕне
кĕмен, ‒ теççĕ.
Сымулла патне каях тăрсан кăмăлĕсем çемçелсе (тĕне кĕме) Христос енне çавăрăнĕç
тесе шутлатăп эпĕ. Каçхине çак Çымулла патĕнче çывăртăм. Ачисем çырува вĕренеççĕ,
ачисене священный истории çинчен, Ветхий Заветпа Новый Завет çинчен вулаттартăм…
[431]
Окол. Уразь-Касынче с. Архангельский приход 3 кил Христос тĕнне кĕмен чăвашсем;
вĕсенчен пĕр Вануха ятлă ватă старик пĕрте çавăрăнасшăн мар Христос енне. Хăйĕн куçне
пĕтĕмпе хура-хара илсе кайнă, сĕм суккăрах.
‒ Мĕнле пурăнатăр? Христос тĕнне кĕме шухăшлатра? – тесе ыйтрăм.
‒ Манран вара кирек мĕн туччăр, хам пурăмра хам та кĕместĕп, ачасене те кĕме
чарап, ‒ терĕ.
Çемйисем авăн çапаççĕ.
Тата икĕ кили ытла Вануха старик пекех мар:
‒ Халь пушă мар-ха, авăн çапатпăр, авăн çапса пĕтерсен кил, ‒ терĕç.
Çапла иркенмесĕр тăрăшса çӳресен пĕчикĕн-пĕчикĕн май килес пек туйăнать мана.
Дерев. Ивановой с. Архангельский приход 18 кил Христос тĕнне кĕмен чăвашсем.
Вĕсенчен Микула ятлă чăваш аван калаçать Христос тĕнĕ çинчен. Ку Микула патĕнче
çывăртăм, вăл Христос тĕнĕ çинчен чылай пĕлет.
‒ Тĕне кĕмесĕр вилес марччĕ, ‒ тет.
‒ Кăçан кĕретĕн? – тесе ыйтрăм та,
‒ Килес Николы праçник уммĕн кил, Хузана кайăпăр, ‒ терĕ.
Эпĕ каларăм:
‒ Хусанта учительский семинарийĕнче эпĕ пĕр тутар ачине, Бик-Мухамет
ятлăскерне, илсе кайса тĕне кӳртрĕç, Гурий ятлă хучĕç, крестный ашшĕне хамах пултăм,
Гурий Константинов тесе çырчĕç, ‒ терĕм.
Эпĕ Микула патĕнче Иисус Христос шыва кĕни çинчен вуларăм. Микулан кинĕ
хытăрах, çавăрăнасшăн мар Христос енне, итлемест.
Мана калать:
‒ Санăн ĕç çук пуль, эпир ĕçрен пушанаймастпăр, ‒ тет.
Эпĕ каларăм:
‒ Эпир авăна çапса пĕтертĕмĕр, ‒ терĕм.
Кунта ытти тĕнсĕр чăвашсем те пит хирĕçлех тăмаççĕ Христос тĕнĕ çинчен. Дерев.
Пудлесенскийĕнче 2 кил с. Можарское Архангельской приход Христос тĕнне кĕмен
чăвашсем. Пĕр Василий ятлă чăваш çĕмйипех аван калаçать Христос тĕнĕ çинчен, итлет.
[432] Василийĕн Микула ятлă пичĕшĕ пур, вăл Василий пек мар, хытă чĕреллĕ. Христос
тĕнĕ çинчен итлемест, хăй çемйине те чарса тăрать. Василий хăçан та пулса тĕне кĕрессĕн
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туйăнать çемйипех.
Дер. Тенеево с. Гришино приход 27 кил тĕне кĕсен чăвашсем. Пурте хытă тăраççĕ,
Христос енне çавăрăнасшăн мар. Кăнтăрла тĕлĕнче пырса çитрĕм ку яла, пурте авăн
çапаççĕ, пушă мар. Виçĕ киле кĕме тăтăм, виççĕшĕнче те кӳртмерĕç.
Эпĕ вĕсене тӳрех каламастăп та, е:
‒ Çав ялтан тавăрăнаттăм, кĕрсе канам, ‒ тесе ыйтатăп.
Апла каласан та çапах:
‒ Халĕ пушă мар-ха, авăн çапатпăр, ‒ теççĕ.
Унтан Христос тĕнне тытакан çын патне кĕтĕм, унтан тĕне кĕмен чăвашсем çинчен,
мĕне пуç çапса пурăнни çинчен ыйтрăм.
Вăл каларĕ:
‒ Ĕлĕк вĕсен те, пирĕн те тăват ураллă кайăксемпе (выльăх-чĕрлĕхсеме), хуркăвакалсемпе чӳк тăваттăмăр, халĕ ĕнтĕ çук апла, пĕтнĕ вăл йăла, вĕсем те кĕлле
çӳрекелеççĕ. Хамăр чиркӳве те, Ишеке те, Сĕвене те, Хусана та.
‒ Мĕнле вĕсем сăх сăхаççĕ? – тесе ыйтрăм.
‒ Сăх сăхмаççĕ, ахаль тайлайраççĕ, пуç çапаççĕ, ‒ терĕм [= терĕ].
Май киле те пуçланă мĕн хăйсен, çапла Христос тĕнĕ çинчен илтсен-илтсен Христос
тĕнне кĕрĕç, анчах çине тăмасан час кĕрсе пĕтмĕç. [433]
Том 166: Никольский Н.В. Этнография. Статистика. Просвещение. 1906-1910 гг. – 398
с.
Доклад окончившего Казанские миссионерские курсы Григория Степанова Его
Преосвященству, Преосвященнейшему Андрею, Епископу Мамадышскому. 1909 г.
Резолюцией Его Высокопреосвящества от 31 октября 1909 года я был командирован
для миссионерских собеседований с чувашами в Козмодемьянский, Ядринский и
Чебоксарский уезды…
Верование чуваш везде основано на языческих воз[з]рениях. Хотя многие говорят,
что чуваши утвердились в Христово вере, но это далеко не так. Значнение постов нигде
почти не знают; во многих местах говорят так, что эта выдумка поповская. Про Петрова
поста передавали так: этот пост будто бы выдумана русской женщиной [211] для копления
масла. [212]
Село Ишаки расположен[о] на берегу реки Унги. В этом приходе живут
исключительно чуваши численностию около 10000 душ обоего пола. В приходском храме
есть явленная чудотворна икона Св. Николая. Для поклонения этой святыни ходят с
разных сторон сторон чуваши. Теперь хочется мне спросить: приходят ли они сюда в силу
своих религиозных потребностей? Конечно, нет. Они ходят с своеобразными видами. Я
несколько раз был свидетелем того, что они делают. Горько становится об этом
вспоминать. Вот несколько примеров. Некоторые богомильцы-чуваши в этот храм
посещают, чтобы ставить свечу пред явленной иконой Николая Чудотворца и просят
наказать кого-нибудь из его врагов.
Если [217] подойти поближе к ним, то обязательно услышишь следующие слова:
‒ Николай Боже, помилуй и услыши меня, а врага моего такого-то накажи.
Некоторые чуваши за 30 или за 40 верст в недели бывают по три раза по
побуждениям чувашских юмзей. Недавно один чувашин из Чурачикского прихода в начале
января был четыре раза в недели. После этого волей неволей приходится удивляться. По
словам этих чуваш Николай Чудотворец считается самым сердитым Богом, а некоторые
боятся поминать, боясь, разгневать его. По понятиям чуваш Николай Чудотворец является
каким-то карателем. После молебна богомольцы ходят к часовни для поклонения, где уже
бросают свечу, деньги, несколько кусков белого хлеба или чувашскую салму, куда
собираются вороны, галки, собаки и утки. Кстати: многие чуваши приписывают угоднику
Божию такие действия, о которых говорить страшно и горько.
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Еще что делают прихожане? Насколько они вообще просвещены Евангельским
учением? Лет пять или шесть тому назад они вполне показали сбя на деле, насколько они
понимают христианство и до какой степени утвердились в православной вере. С весны до
Ильина дня не было дождя, чуваши изо дня в день ждали с неба дождя. [218] Некоторые
думали, что местное духовенство объявит им и отпустит на полях молебствие о дожде.
Ждали, ждали – не дождались. Наконец, старые, молодые надумали по-своему помолиться
Богу, принести по языческому обычаю в жертву Богу животных, в том числе одну лошадь.
Это они оправдывали тем, что у Пророка Божия Ильи лошадь состарилась и не может он
ездить на ней по-прежнему, вследствие чего дождя нет.
Старики говорили:
‒ Когда приносили ежегодно подобную жертву, то постоянно дожди шли и урожай
бывал всегда обильный. С тех пор, как стали мы жить по-русски, с голоду умираем.
Основательно не знакомые с христианским учениям, благодаря отсутствию живой
проповеди на родном языке (со стороны приходских пастырей) чуваши решили устроить
чук. Старики усердно стали приготовляться к нему; они выбирали в лесу то самое заветное
место, где отцы, деды и прадеды их делали то же самое. 20 июня с раннего утра народ
вереницей тянулся в этот заветный лес. Лес ожил, должно быть, диавол, внушивший им
это, возрадовался. Божий храм в день Великого Пророка Божия Ильи пустел; безкровная
жертва приносилась в отсутствие [219] чуваш, вне храма торжественно совершается
языческое жертвоприношение в присутствии всего прихода; видя все это, священники
сочли нужным молчать, чтобы не вооружить народ против себя; через это они обнаружили
полное бессилие бороться с язычеством.
Народ, совершив самый обряд жертвоприношения, с великою радостию вернулся
домой, потомучто к вечеру Бог дал дождя. После этого весь народ убежден был в том, что
эта жертва была угодна Богу. Такое жертвоприношение чуваши ежегодно совершают, но
лишь не все, а тайно. [220]
Том 167: Никольский Н.В. Этнография. 1903-1910 гг. – 474 с.
Записано [в 1908 г.] в Буинском уезде Симбирской губернии курсистом К. Еремеевым
В старые годы, когда для скота было приволье, чуваши занимались скотоводством
довольно в большом размере. Рассказывают, что были хозяева, которые держат по12-30
лошадей. Десятки коров, по 100-500 овец. По верованию чуваш, скот находится под
покровительством особого Бога, называемого [78] Богом двора Картăш тури. Ему
полагается особая жертва картăш пăтти. Она совершается следующим образом. Варят
кашу полбенную или пшенную, пекут лепешку. Потом котел снимается, в котле на
середине каши делается углубление, вливается туда скоромное масло и отправляются туда,
куда обыкновенно загоняют коров и овец. Здесь котел ставится на приготовленную чистую
солому, рядом с котлом ставится блюдо с лепешкой. Затем хозяин, сделав земной поклон,
ножом отрезывает край лепешки, кладет на него ложку помасленной каши и эту кашу с
лепешкой кладет на какой-нибудь столб под крышу для Бога-покровителя скота.
Когда случается в хозяйстве частый падеж скота, у чуваш есть обычай [79]
закапывать околевшего животного там, куда загоняется скотина и будто такое зарытое
животное оберегает скотину от падежа. Закапывание околевшего животного производится
с великой тайной и никем не разглашается.
С понятием водяных мельниц у чуваш связываются страшные рассказы.
Так, говорят:
‒ Шыв арманĕ Усалсăр пулмасть. Ĕлĕк пĕчĕкĕ ачасене арман айне лартнă.
Если плотина часто прорывалась, то мельничные хозяева крали маленьких детей,
кормили их известное время пряностями, и, когда приходило время «сажать детей» в пруд,
спрашивали их, будет ли оно держать мельницу:
‒ Арман тытатăн-и?
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По получении удовлетворительного ответа дитя немедленно живым «сажалось» на
дно пруда у плотины.
Когда мы были маленькие, нас родители не пускали [80] на речку, и при этом часто
пугали, говоря:
‒ Ас ту, хăна арман айне лартĕç.[81]
В каждой чувашской деревне есть непременно женщины-бабки, которые при родах
исполняют роль акушерки. Таких женщин в иной деревне одна, в другой две и больше,
смотря по тому, как велика деревня. Деревенские бабы среди чуваш пользуются большим
уважением. Если у чувашина состоится какая-нибудь пирушка, то он постарается позвать
бабку-акушерку и угостит ее как следует. Допустим, захворала в семье женщина родами,
немедленно посылается за бабкой. Приходит бабка, отводится ей и больной особая изба, а
за неимением такой свободной избы отводится им теплая [82] баня. Бывают случаи, когда
бабка не в состоянии бывает оказать свою помощь больной и она отказывается от лечения;
тогда чуваши обращаются за помощью к фельдшерице-акушерке – это делается в крйних
случаях (Ӳкĕнĕçе юлас мар). Но большая часть населения к акушеркам относится не
особенно доверивчиво, так ак у них у многих с давних пор сложилось убеждение, что
акушерки не могут принести пользу, а только вредят (Вĕсем Турă мар вĕт). После родов
матери дается, как лекарство, водка, которая к тому времени непременно приобретается
заранее.
После появления новорожденного в каком-нибудь доме у чуваш есть обычай носить
кушанье, с которым связывается понятие поздравления новорожденного. [83] Приходят с
кушаньем соседи, родные и знакомые. Кушанье это обыкновенно состоит из каши с мясом
или маслом. Затем через несколько дней совершается обряд наречения имени. Если
родители православные, то имя младенцу дается в церкви священником, а если они
язычники, то имя дается почтенным стариком в родстве. В день крещения в честь
новорожденного младенца созываются гости и дается известное угощение. Ко дню
крестин приготовляется известным образом творог, который разламывается и разрезается
всем собравшимся (Ача чăкăчĕ пуçлас). В тех случаях, когда дети не живут, у
православных же чуваш принято давать, кроме православного имени, особые свои имена.
Сии имена суть сле[84]дующие: Юман, Мат’ук (муж. имя), Чĕкеç, Шарук [Ашмарин
XVII: 136 – «Шарук… фамильное прозвище. К.-Кушки. Шарук Иванĕ»], Исван [у
Ашмарина нет]. Меняются имена детей на том убеждении, что смерть во время своего
хождения вместо их детей будет уносить детей из других домов, носящих имя их детища.
На этом же основании чувашами многие и христианские имена переделываются на свой
лад, например: Мария (Маюк), Матрена (Мат’ук), Василий (Ваçлук). При выборе кума и
кумы у чуваш соблюдается особый обычай. Если ребенок помрет, то его крестного или
крестную во второй раз в крестные не берут, предполагается, что такой-то несчастливый,
нехороший человек (Усал кăмăллă). В случаях частых умираний детей вообще чуваши
стремятся взять в крестные человека из [85] семейства, где много детей и все родившиеся
дети живы. Чуваши младенца (особенно в первый год) ни в коем случае не оставят одного,
даже на короткое время. Ходят сказания у чуваш, что злые духи (усал), пользуясь удобным
случаем, крадут маленьких детей и вместо их в зыбках оставляют полено. Рассказывается
такой случай. Одна мать во время своего ухода позабыла приставить к ребенку
надсмотрщика. Дитя, до этого времени бывшее совершенно спокойное, с того момента
стало сильно кричать и плакать, так что не могли успокоить его никакие убаюкивания
матери. Она обратилась к знахарю (юмăç), тот сказал ей, что у тебя [86] вовсе не твой
ребенок, а полено. Мать не поверила. Тогда знахарь пошел к ней в дом, взял ребенка,
положил его на порог, ударил по нем топором и что же оказалось? – Голое полено. Ввиду
этого, в крайних случаях, когда совершенно некому поручать, чуваши к младенцам
подкладывают железные вещи, как-то: ножницы, косырь, узкий сошник от деревянного
плуга (шăрт), которые, по их верованию, имеют силу охранять от злых духов. Краденые
дети живут вместе с нечистыми духами вблизи реки и известны в народе под названием
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Вутăш. Многие из них иногда в ночное время видят сидящими на берегах рек, где
расчесывают свои [87] волосы. Говорят, что бывали случаи, когда некоторым удавалось
вырывать таких детей посредством накидывания на них креста и что они впоследствии
сделались семейными (Вутăш ăрăвĕнчен тăван, çавăнпа вăл хура).
Чуваши сладенцев кормят различно. Если мать полная и у нее молока достаточно для
своего ребенка, то в первую половину года ребенок довольствуется исключительно грудью
матери, а если мать хилая, то подкармливание ребенка считается обязательным (Амăш
сĕчĕпе тăранаймасть). При этом первоначальной пищей ребенка является молоко (Карпа
[кăкăрпа?] ĕмĕртес), также дают сосать хлеб с сахаром в разжеванном виде. Затем
начинают кормить манной кашей на молоке. (Продолжение будет). [88]
Записано в [1898-1908] гг.
В 1898 году в Стерлитамакском уезде на поминки резали лошадей.
Семирадский: Вилнисене асăнмасан сăра юхмасть.
В Оренбургском уезде причитывают над скотиной, взваленной на зарез на поминки –
сас кăларни. На скотину кладут монету, кторая идет в пользу резака.
Вилнĕ çын кĕперĕ çине едет женщина верхом, если умерла женщина, и мужчина –
если умер мужчина, и тем заменяют резание этой лошади.
В Асакасинском приходе [Ядринского уезда] по заявлению Григория Степанова есть
каменная фигура человека.
Петр Васильев заявил, что на поминках пляшут, чтобы показать победу над злыми
духами.
Василий Михайлов: перед поминкой вечером ездят на кладбище с пивом и с головой
и ногами заколотого животного и зовут там умершего:
‒ Эй, (çав) [101] пичче, пĕтĕм вилнĕ ăратнисене пуçтарса пыр, ‒ и затем
возвращаются вскачь домой.
После похорон и поминок моются в бане в виде очищения от осквернения при
соприкосновении к покойнику и чурбану.
В Оренбургском уезде на поминках сначала поют свадебные песни и выражаются о
покойниках:
‒ Авлантаратпăр, качча паратпăр, ‒ хотя они и были не вдовыми и не холостыми.
Семирадский: После смерти ребенка бросают его рубашку за деревню. В
Шуматовском приходе Ядринского уезда выбрасывают в поле, как говорит Григорий
Степанов, колыбель, рубашки и пеленки и другие вещи ребенка. [102]
Записано [в 1907-1908 гг.] в Ядринском уезде Казанской губернии Андреевым
Чувашская легенда о происхождении киреметей
Прежде не было никаких киреметей. Они взялись вот каким образом. У Мăн турă,
как и теперь, много было служителей. В одно время некоторые из них вздумали
злоупотреблять близостью к Великому Богу. Бог видит, что они серьезно не хотят ему
больше покориться и служить, взял да прогнал их из своей обители с неба. В сутолоке они
кто низринулся в овраг, кто в лес, кто в поле и пр. Тот, кто угодил в овраг, после после
появился под именем Киремети. Тот, кто попал на дерево – Йывăçлă турă, кто в лес –
Шуйттан и Ар çури, [103] кто в воду – Вутăш или Шыври, кто в поле – тоже Киремет и
т.д.
С этой легендой тождественна легенда о происхождении киреметей и у черемисов.
[104]
Записано [в 1907-1908 гг.] Петром Васильевым
Пӳртре Хĕрт-сурт пурăнать. Çынсем çывăрма выртсан вăл кăмака çинче тимĕр
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йĕкепе кĕнчеле арласа ларать. Çав тимĕр йĕке чакăртатнине илтекен çыннăн тăрас пулать
те йĕкине туртса илес пулать, вара çав çыннăн ĕçĕ пит ăна пуçлать. Йĕкине туртса
илеймесен хăй кĕнчелипех тытса арлас пулать: апла та ĕç ăнать. Хĕрт-сурт вăл пит йăваш
кăмăллă, пурăнасса кăмака çинче пурăнать.
Хăнаран кучченеç илсе килсен кучченеçрен пăртак хуçса илеççĕ те, кăмака çине:
‒ Кучченĕç килсех тăтăр, эпир çиех тăрар, ‒ тесе ывăтаççĕ, вăл Хĕрт-сурта пани
пулать.
Чăвашсем йĕлтĕрпе çӳрекен çынна юратмаççĕ: выльăх пуссан, çав выльăхăн ури питĕ
шăвать, теççĕ, йĕлтĕр ураллă пулать.
Ачана тĕне кӳртнĕ чухне шывран тухнă чух чăсăлса тухсан, вилет, теççĕ, хутланса
тухсан пурăнать, теççĕ.
Аллисем чĕтрекен çынна калаççĕ:
‒ Эсĕ хăвăнтан аслине çапрăн пулĕ, ‒ теççĕ. [105]
Записано [в 1907-1908 гг.] в Цивильском уезде Казанской губернии
Говорят, на кладбище спать больше трех ночей не дозволяют мертвецы. [114]
Записано [в 1908 г.] в д. Собаккасы Козьмодемьянского уезда Казанской губернии
слушателем Казанских миссионерских курсов Степановым
Чӳклеме сăра
Чӳклеме сăра ĕçнĕ чух малтан пĕр витре сĕтел çине сăра ăсса лартаççĕ. Унтан мĕн
пур хăнине пĕрер курка сăра тултарса параççĕ. Тепĕр аллине çĕнĕ тырăран пĕçернĕ çăкăрпа
тăвар тыттараççĕ.
Кил хуçи кайран сĕтел хушшине кĕрсе ларать те калать:
‒ Алăк патĕнчи алпассем, сире ал валли çитсе-и?
Хăнисем калаççĕ:
‒ Çитсе, çитсе, сире иккĕ, пире пĕрре.
Унтан малта ларакан хăнисене калать:
‒ Тĕпелти Хурăнсур кассисем, сирĕн пата ал валли ярса, [125] çитсе-и?
‒ Çитсе, çитсе, сире иккĕ, пире пĕрре.
Вара ак çапла кĕл тума тытăнать:
‒ Ял-иш-пускилпе пĕрле шăкăлтатса ĕçсе-çиме, Турă, пулăш. Акнă тырă хулăн
пултăр, çичĕ тĕслĕ тырă сĕчĕпе асăнатпăр. Çур акнинчен савăнтар, кĕр акнинчен сваăнтар.
Çĕнĕ тырă-пулă перекетне пар. Кайран каласси малтан пулнă пулĕ, малтан каласси кайран
пулнă пулĕ. Пирĕн алăра кĕнеке çук, Турă, ка[126]çар пире, ‒ теççĕ.
Хуçи вара хăнисемпе ларать те, панă сăрисене пурте ĕçеççĕ. Пĕтерсен каллех тепрер
курка тултараççĕ те, тепĕр хут кĕл тума тăраççĕ.
Кĕлĕ тăваканĕ ак çапла пуçлать:
‒ Эй, Турă, çак ял-пускилпе пуç çапса килес çул каллех сыввăн суха патне кайма
пулăш, ‒ теççĕ.
Вара пурте ларса ĕçеççĕ.
Виççĕмĕш куркине тултараççĕ те, сĕтел хушшинче ларакансем ак апла каласа юрлама
пуçлаççĕ:
Асран пĕр кайми аки-сухи (2 раз[а])
Ăшран пĕр [127] атти-апи,
Сăпасçипех Турă[-]Пӳлĕхе,
Пире çуратса çитĕнтернĕшĕн,
Ырă çутă кунне кăтартнăшăн.
Эпир ĕçсе ларатпăр,
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Эпир ĕçсе ларнă вырăна
Сĕт кӳль пулса ларинччĕ, ‒ тесе юрласа пĕтерсен, хуçи тĕпелте алăк патĕнче
ларакансене калать:
‒ Халĕ ĕнтĕ мир (сирĕн) çинче. Эсир пурте ĕçĕр, çийĕр, юрлăр, ирĕк сире пултăр, ‒
тет.
Унтан вара пурте малтан çав юрах юрлаççĕ. [128]
Если первый раз увидят новолуние, то молятся так:
‒ Уйăха тулиллăх, хура халăха çăмăллăх, ‒ теççĕ.
Если увидят первый раз правым глазом, то говорят, к счастью, а если левым, то к
несчастью. [Моя мама говорила: Сылтăм хул пуççи урлă курсан – авана, сулахай хул пуççи
урлă курсан – аван мара. Батыревский р-н, д. Старое Ахпердино] [130]
О луне
Пĕр хĕр шыв патне кайнă, тет. Унта вăл лăймалашне [= лăймала ăшне] (лачкана)
лакса ларнă. Вăл лачакара асаплансан-[131]асаплансан никам та çуккине кура уйăха
пулăшма чĕннĕ, тет. Вара уйăх пынă та кăна туртса кăларнă. Çавăнпа чăвашсем çав хĕр
халĕ те уйăх çичне шыв кĕвентипех тăрать, теççĕ.
О вихре
Пĕр çын суха тунă. Çа вăхăтра ун çине Çавра çил пынă. Вăл хăранипе ним тума
пĕлмесĕр кушилрен çĕçĕ илет те – перет. Çавра çил иртсе кайсан хайхи çын çăкăр çĕççине
шырама [132] тытăнать, анчах тупайман. Хĕлле пулсан ку çын хулана тырă сутма каять,
тет. Пырать хулана. Хулара пур хапха та хупăнса тăрать, анчах пĕр çыннăн хапхи уçă, тет.
Вăл вара çавăнта кĕрет те, тыррине сутать. Тыррине турттарса пĕтерсен хуçи патне укçа
илме ку пӳрте кĕрет. Çав вăхăтра хуçи апат çисе ларать-мĕн. Çавăнтах сĕтелли çинче анна
çине Çавра çилле пенĕ çĕçĕ выртать, тет.
Кăна хуçи калать:
‒ Эсĕ хăвăн çĕççӳне палларăн-и, çак камăн [133] çĕççи? – тет.
Лешĕ калать:
‒ Манăн, ‒ тет.
‒ Эсĕ халĕ ас туса ил-ха епле эсĕ çулла мана пенине. Çавăн чух эсĕ ман сулахай
хăлхана унпа персе кастартăн, ‒ тет.
Çавăнтах хăлхине кăтартрĕ, тет, кăна. Унтан кирлĕ таран тырришĕн укçа пачĕ, тет.
Укçана ку илет те лашине кил картинчен çваăрса тухать. Çын тухать те каялла-малалла
пăхать – ним хули те çук, çирма варринче тăрать, тет. Вара хăра[134]нипе пĕтĕм сехри
хупнă, тет.
Çавăнпа халĕ Çавра çĕле курсан тырă вырнă чух çурлапа, утă çулнă чух çавапа,
тислĕк купи салатнă чух сенĕкпе е тимĕр креçепе переççĕ ăна хирĕç. [135]
Заговор против шышки
‒ Пăхăр саракавай ăшĕнче пăхăр çăмарта пур, хăçан та хăçан ăна сула пулать, çавăн
чух тин сула пул. ‒ Сурать.
‒ Ылттăн саракавай ăшĕнче ылттăн çăмарта пур, хăçан та хăçан ăна сула пулать,
çавăн чух тин сула пул. – Сурать.
‒ Кĕмĕл саракавай ăшĕнче кĕмĕл çăмарта пур. Ăна [136] хăçан та хăçан чăмласа
çемçетеççĕ, çавăн чух тин сула пул. – 3 хут сурать.
Заговор против чири
‒ Хăрăк куршанкă çине хăçан та хăçан çăпан тухать, çавăн чух тин тух.
Хăрăк шанкă çине хăçан та хăçан çăпан тухать, çавăн чух тин тух.
Чул çине хăçан та хăçан çăпан тухать, çавăн чух тин тух. [137]
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[Младенец]
Чăвашсем ача çуралсанах çуралнă кĕпипе кăвапине тĕп сакайне тăпрашне [= тăпра
ăшне] пытараççĕ. Унтан ачине çуса хурас вырăна уртăш йывăççи турачĕпе çĕçĕ е хачă
хураççĕ. Ача патне Шуйттан пырсан йĕпписем тирччĕр, хачă е çĕçĕ çине тирĕнтĕр, теççĕ.
Çапла тусассăн Шуйттан ачана хунă вырăн тавра пыраймасăр чупса çӳрет, теççĕ. Ачи хытă
йĕрет пулсан, куçăхрĕ пулĕ тесе кӳршĕрен пĕр-пĕр карчăка чĕнсе шăпăр витĕр
пĕрĕхтереççĕ. Ăна ак çапла тăваççĕ: чĕнсе килнĕ карчăк куркапа шыв илет те, алăк хăлăпне
çăвать, унтан çав куркашнех [= курка ăшнех] вучахран вĕри кăвар тем [139] сăмахсем
каласа ярать. Кайран çав шывпа пĕчĕк ачана куçĕнчен пĕрĕхеççĕ. Тата ак çапла та тăваççĕ:
вучаха вĕри кăвар çине пĕр пилĕк-ултă шăл тăвар пăрахаççĕ.
Унтан ачине кипкепе илеççĕ те, ак çапла каласа вучах умĕнче ачана çавăраççĕ:
‒ Тинĕс урлă, Атăл урлă шур çӳçлĕ, ылттă[н] шăллă ват старик (çин) килет, вăл хăçан
та хăçан сан çине килсе пăхĕ, çавăн чухне тин куçăх, ‒ теççĕ.
Унтан, вучахра тăвар шатăртатма тапратсан, ачана тытакан качăк:
‒ Тухса кай, тухса кай, ‒ тет.
Вучахран сиксе ӳкнĕ тăварсене пуçтарса сиплĕхлĕ тесе [140] ачасене çитереççĕ.
Ача çуралсан аслă ачине çăлтан шыв патне кайсан илсе килтĕм, теççĕ. Мана хама та
анне çапла калаччĕ.
Эпĕ пĕрре аннене каларăм:
‒ Эсĕ мана ăçти çăлтан илсе килтĕн? – терĕм.
‒ Уçлан çăлĕнчен, ‒ терĕ.
Апла каласан эпĕ каллах каларăм:
‒ Анне, мĕшĕн вăл çăла апла калаççĕ? – терĕм.
‒ Ачам, вăл çăла тĕне кĕмен Уçлан авăтнă, çавăнпа та унăн ячĕпе калаççĕ, ‒ терĕ.
Эпĕ каллах каларăм:
‒ Анне, ялĕпех ачасене çав çăлтан илеççи, е урăх çăлсенчен те илеççĕ? – терĕм.
‒ Çук, урăх çĕртен илмеççĕ, мĕшĕн тесен вăл çăлти ачасем Уçлан пек маттур пулаççĕ,
‒ терĕ. [141]
Записано [в 1908 г.] в Козьмодемьянском уезде Казанской губернии
Чикме уясĕнче пĕр Шипачав ятлă ял пур. Çав ялта халĕ пĕр утмăл киле яхăн. Авал
çак ялта пĕр Мăрки ятлă чăваш пурăннă, тет. Унăн ывăлĕ Иван, Иванăн ывăлĕ Ефим пулнă,
тет. Мăрки вăл пит пуян, чаплă çын пулнă, çавăнпа та ăна кӳрĕш ялсем киреметсене пăхма
хушнă. Киреметсене çырлахтарма халăхран укçа, пыл, кĕрпе, çу тата урăх япаласем те
пуçтараччĕ, тет. Çав Мăрки çинчен ватă çынсем ак çапла калаççĕ.
Пĕрре вăл Кипе киреметне тӳрлетме кайнă, тет.
Пырсассăн, пĕтĕм хатĕрленсе çитерсен ак çапла каланă, тет:
‒ Эй, Кипе, мĕн чухлĕ эпĕ сана парне паратăп, анча[х] пĕлместĕп, эсĕ чăн-чăнах пури, çук-и? Чăнах çакăнта пурăнатăн пулсассăн, мана курăн, ‒ [147] тенĕ, тет.
Вара ун умне хĕрлĕ чаршав курăнса тăчĕ тет те, аял енчен симĕс пушмак пуçĕ
курăннă. Çавна курсан Мăрки пит хĕпĕртесе килне тавăрăннă.
Халĕ çавна илтнĕ чăвашсем пурте киреметсем пурине ĕненеççĕ, анчах ăçта халĕ
киреметсем тесессĕн, ватă çынсем ак çапла калаççĕ:
‒ Ревис чухне хирсене сăнчăрпа виçрĕç, çавăн чухне киреметсем, йĕрĕхсем, ар
çурисем сăнчăртан хăраса Атăл урлă йăлăма тарнă, ‒ теççĕ.
Çав Шипачав çумĕн Унга ятлă шыв юхать. Шывăн тепĕр енчи улăха Ик-шур теççĕ.
Авал çав вырăнта кайăк-кăвакал[148]сем, акăшсем пурăннă. Халĕ вăл вырăнта утă çулаççĕ.
Авал ватă çынсем çак Ик-шур тенĕ вырăнтан пит хăранă, мĕншĕн тесен унта Торханти
турри пурăнать, тенĕ. [149]
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Записано в 1908 г. в д. Первое Чемерчеево Цивильского уезда Казанской губернии
Эпĕ 1879 çулта раштав уйăхин 10-мĕш кунĕнче Лапра ятлă ялта çуралнă. Манăн
аттепе анне иккĕшĕ те чăваш. Эпир тăваттăн пĕр тăван: виçĕ ывăл, пĕр хĕр. Пирĕн ялта
чăвашсем анчах пурăнаççĕ. Ялĕ пит пысăках мар, мĕн пурĕ те 90 киле яхăн анчах. Эпĕ
пĕчĕккĕ чухне пирĕн ялта пурте Киремете чӳк туса пурăнатчĕç, пирĕн аттепе анне те чӳк
тăваччĕç. Вĕсем чӳкленĕ чухне пурне те ывăç тупанĕ çине какай (аш) хурса алăк патнелле
пăхса хăйсемпе юнашар тăратаччĕç. Эпир пиччесем[159]пе кăшт пăртак çырăва вĕренсен
çапла кĕл тунă чухне пĕрре те тăрас килмеçчĕ, çапах та аттепе аннене кӳрентерес мар тесе
ирĕксĕрех тăраттăмăр. Чăвашсем хăйсем те чӳке тăвасшăн марччĕ те, анчах чăваша Турă
çапла хушнă тесе ирĕксĕрех киреметсене пуç çапса пурăначчĕç. [160]
Записано в 1908 г. [в Цивильский уезд Казанской губернии] слушателем
миссионерских курсов Петром Васильевым
Хĕр пĕрре сурпан сырăнсан тепĕр хут сурпан сӳтсе хĕр пулма юрамасть, сурпан
сӳтсе хĕрле çӳрекен пулсан, тыр пулмасть, теççĕ. Çавăнпа ун пек çын çине хĕрĕх витре
сивĕ шыв ямалла, теççĕ, хĕрĕх витре шыв ярсан, унăн çылăхĕ каçать те, тыр пуласса
чармасть. [195]
В дер. Тубах, Чебоксарского уезда, Покровской волости был человек, который знал
сорок один язык и мог понимать разговор как птиц, так и животных. Этому его научил
черный человек, который никому не велел говорить об этом, но он рассказал своей жене.
После этого явился ему черный человек и ударил его, после чего он все позабыл. (Рассказ
его родственника). [206]
Выльăха [записано в 1908 г.] сутнă илсе килсен киле вĕрентĕр тесе çăкăр татăкне
хуран çекли тавра çавăрса параççĕ.
Панă чухне çапла калаççĕ:
‒ Карта пуçĕ пул, хамăр килтен ниçта та ан кай, ‒ теççĕ. [213а]
Записано [в 1908 г.] в д. Щелканы Цивильского уезда Казанской губернии
Александровым
Перед тем, как снять покрывало с невесты (после чего она уже не считается
девушкой) один парень надевает на каждый конец деревянной трехконечной вилки по
одной салме, пляшет, приговаривая, три раза:
Хать-хать, хать инке,
Инке, салма çиетне?
Эс çимесен,
Хам çийĕп.
За каждой такой присказкой тычет невесте вилкой. [220]
Записано в 1909 г. слушателем миссионерских курсов Симеоном Васильевым
В Асакасах Ядрин. у. при выгоне скота употребляют священную вербу. Верба,
полученная женщиной при раздаче в заутрени вербного воскресенья, до выгона скота в
поле хранится в божнице.
После выгона скота женщина освященную вербовую ветку втыкает в стену хлева
сверху и читает молитву такого содержания:
‒ Пусть мой скот, как эта распущенная ветка, будет плодовит и здоров, как эти
весенние вербовые почки. [244]
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Овцу [записано в 1907 г.], которую предполагали принести в жертву, обливали
холодной водой; если овца встряхивалась, тогда ее приносили в жертву, так она (по
верованию древних чуваш) принималась Богом. Теперь это и самими чувашами
рассказывается как поверие древних чуваш. [456]
От болезни пӳсĕр глотают кожицу одноствольной рябины… Бог скота у нас
называется Ie (Ийе). Говорят Ийе пăткани [= пукани]. [457]
Через межи ездят от лихорадки. Ездят на телеге. Важно лишь то, чтобы ездока
трясло. [458]
Записано в 1909 г.
Есть поверие такое в народе: если появится моровая язва – чума или что-нибудь в
этом роде, то необходимо обойти деревню кругом плугом деревянным, запряженным
женщинами, которые должны быть в это время с распущенными волосами и без сарă.
Если деревня так окружена чертой, то беды не будет в деревне. [472]
Том 168: Никольский Н.В. Этнография. Фольклор. 1905-1910 гг. – 655 с.
Записано в с. Туармы Бугульминского уезда Самарской губернии священником
Д. Филимоновым
В селе Туарме Бугульминского уезда при прощании с родителями рекрут целует
левую обнаженную грудь матери. [41]
В приходе с. Чуратчино Цивильского уезда, возвращаясь из гостей, входя в дом,
хозяин или хозяйка дома приветствует первым долгом так:
‒ Хĕрт-сурт, тавăссе, ачам-пăчам, тавăссе! [42]
Та же страница [стр. 57 кн. «Н.В. Никольский. Этнография чуваш. Казань, 1908»],
строка 7-я снизу сказано: «Любимый цвет одежды у чуваш зеленый». Это неверно. По
моему наблюдению любимый цвет у них желтый и белый. Чувашки любят только бусы
зеленые – симĕс шăрçа.
Та же страница, строка 3-я снизу. К нарядам девушки причислен сурбан. Это
неверно. Сурбан есть принадлежность замужней женщины. Не упомянута
принадлежность девушки тухъя. Шĕлкеме – общая для всех женщин (замужних и
девушек) нагрудное [43] украшение. [44]
Страница 112, строка 2-я снизу. В ер. 1 Степановой, когда на поминках пляшут,
надевают одежду покойного, например: кафтан, шапку или хушпу, съпъњ, шупăр и т.д. [45]
Записано в 1910 г. в д. Полевые Яуши Буинского уезда Симбирской губернии от
Кирилла Ефремова Н.В. Никольским
У древнего рода, поселив. первым, имеется идол… 7-е поколение. [163]
Записано в 1908 г. в с. Большое Батырево Буинского уезда Симбирской губернии
слушателем Казанских миссионерских курсов Григорием Кокелем
Ялтан инçех мар Тĕме çи киремет пулнă. Вăл акă епле пулнă: авал шултăра çынсем
пулнă, вĕсене улăп тенĕ. Пĕр улăпĕ Патĕрйел ял тулашне ларнă, урисене тăсса силлесен
пĕр уринчи тăпра çак Киремет пулнă, тепĕр ури Çĕнĕ Ахпӳрт патĕнче пулнă. Çак Киремет
тĕлне укçа çук-и тесе шыраса та пăхнă, нимĕн те тупăнман, вĕтĕ шăмăсем кăна, тет. [293]
Ку ялта 934 ят, кил 350. [294]
Ялта мунча пĕр 100 яхăн пулĕ, вĕсем пурте хура. Мунчана пит вĕри хутаççĕ, чăтма
çук вĕри çапăнакан та пайтах. [296]
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Записано [в 1908 г.] М. Семирадским
Бегство Сăмсаха
Пирĕн ял патĕнче Сăмсах ятлă киремет пур. Çав вырăнта ĕлĕк пысăк вăрман пулнă.
Вăл вăрмана касма питĕ хăранă. Ялта çырăва вĕренте пуçласан пĕр çын ăна касма шутланă.
Çав вăрмана халăхран сут[304]нă илсе вăл каснă.
Касма пуçланă чух:
‒ Эпĕ касмастăп, Тăраха касать, ‒ тесе пуçланă.
Тепĕр каç тĕлĕкре пĕр çын çав Киремет кушак пулса тарнине курнă.
‒ Манăн çуртăма çĕмĕрчĕç, çавăнпа унтан таратăп, ‒ тенĕ.
Записано [в 1908 г.] в Ядринском уезде Казанской губернии Г. Андреевым
Никĕс пăтти
Вместо этого чуваши Большешатминского прих. справляют такой обряд при закладке
дома. Закладывают фундамент, на которой на всех углах по 1 медному крестику по
предварительной молитве кладут для отвращения злых духов.
При молитве становятся лицом к востоку и молятся так:
‒ Эй, Турă, ниçтан та Шуйттана усал тума çак пӳртре пурăнакан çынсем патне ан
яр и т.д. [305]
Записано в 1908 г. в с. Большое Батырево Буинского уезда Симбирской губернии
слушателем Казанских миссионерских курсов Григорием Кокелем
Шăтăк алтма кайсан малтан çĕре тăват кĕтеслĕ касса илеççĕ; ун çине пĕр пус укçа
хурса ăна айăккинелле лартаççĕ. Шăтăка чавса пĕтерсен вара вилнĕ çынна кĕл тума
чиркĕве илсе каяççĕ. Тупăка пӳртрен илсе тухнă чух алăк янахне тупăкпа кăльт тивертеççĕ.
Хапхаран тухнă чухне те тупăк айне вĕри кĕл пăрахаççĕ. [321]
Вилни 40 кун çитсен пумилке тăваççĕ. Пумилкене те хурăнташсем пухăнаççĕ. [322]
Записано в 1908 г. в д. Карабай Шемурша Буинского уезда Симбирской губернии
слушателем Казанских миссионерских курсов Григорием Кокелем
Авал çак ялти чăвашсем Ӳчӳк «Йĕрĕх ай» тунă. Ун валли пĕр çул т’ыха [в оригинале
‒ буква т с «галочкой» сверху], тепĕр çул вăкăр пуснă. Кăна пĕр ялпа кăна туса пынă. Тата
тăватă ял: Карапай Шăмăрш, Çĕнĕ Шăмăрш, Хĕрлĕ Пыльчăк, Виç-пӳрт Шăмăрш пĕрле
пухăнса Пысăк ӳчӳк тунă. Халĕ пĕр 10 çул ĕнтĕ ăна пăрахни. [328]
Записано в 1908 г. в с. Новое Ахпердино Буинского уезда Симбирской губернии
слушателем Казанских миссионерских курсов Григорием Кокелем
Авал Хĕрт-сурта парне кӳнĕ; вăл ак çапла пулать: пăтăпа çăмарта пĕçерсен картана
кайса чӳклесе килнĕ, ăна пӳртре çинĕ. Çуркунне выльăхсене кĕтĕве хăваланă чухне икона
умĕнче тăракан кăчăкăллă хăвапа хăвалаççĕ. Хăваласа килсен çав хула картана пăрахаççĕ.
Çак йăлана выльăхсем ăнччĕр тесе тăваççĕ. [336]
Записано [в 1908 г.] в Буинском уезде Симбирской губернии
При окончании жатвы оставляют небоьшой клок несжатым; этот клок дожидается [=
дожинается] старшим (дедом) из семьи; затем часть клока зарывается в землю, а остальная
часть идет для повязки серпов.

269

Рекрут на столе из цельного каравая хлеба отрезывает ломтик, который падает на
стол; если ломтик будет лежать вверх лицом, т.е. в таком положении, в каком он находился
на самом каравае, то рекрут воротится домой целым, невредимым, в противном случае или
[353] совсем не воротится, а если воротится – то нездоровым. Затем мать рекрута
отстригает клочек волос своего сына. Эти две вещи (волосы и ломтик хлеба) она
завязывает вместе и бережет (до возвращения сына), время от времени поглядывая: не
гниет ли (кăвакарат) хлеб, если так, то сын умрет, не воротится. [354]
Записано [в 1908 г.] в Цивильском уезде Казанской губернии Петром Васильевым
Злые и жадные духи
Вопкăн, Хыпкăн, Çăткăн. Çак усал, ĕмĕтсĕр сывлăшсем çынна çул çӳренĕ чух
çыпăçаççĕ. Çул çӳренĕ чух е çĕрле урамра çӳренĕ чух çын чирлесен çăкăра хрĕх те пĕр
турам вакласа çав çын пуçĕ тавра çавăрса пăрахаççĕ. Пуçĕ тавра çавăрнă чухне çав
ăштахсăр сывлăшсене асăнаççĕ. [359]
[Çăварни]
Çăварни эрнинче малтанхи кун чăн малтан кам тăрса çапла кăшкăрать:
‒ Çăварни карчăкĕ Татьян! Çăварни çитет, çу çитет; картлă-картлă пашалу, карчĕ
тăрăх çу юхать.
Çăварни чухне ватă карчăксем чир кайтăр тесе кĕн[360]челе çине ларса ярăнать [так].
Записано [в 1908 г.] в Больше-Шатминском приходе Ядринского уезда Казанской
губернии Андреевым
В последний день масленицы, т.е. в прощеное воскресенье, чуваши Б.-Шатминск.
прихода Ядринского уезда перед тем, как оставить кататься на лошадях, около полуночи
едут на ту гору, с которой дети катались [361] во всю масленицу, вываливают часть
соломы, которая была в санях во время катанья, зажигают ее, бросают в костер блины и
говорят:
‒ Çăварни карчăкĕ,сыв пул, чипер кай.
Записано в [1908] г. П. Архиповым
Калăм кун
В руки не нужно брать веретено: укусит змея. Не нужно есть горох: будут бородавки.
Запрещается мести пол метлой: летом будут кусать комары. [362]
Записано [в 1908 г.] в Цивильском уезде Казанской губернии Петром Васильевым
О постройке избы
По постройке избы до начала жизни в ней нельзя пускать птиц, как голоногых,
отчего произойдет бедность в новой избе. [363]
Записано [в 1908 г.] в Цивильском и Ядринском уездах Казанской губернии
Присяга
Çынсем пĕр-пĕрне ĕнентересшĕн ача урлă е выльăх урлă ал параççĕ. Сăмахне
тытмасан, çавăн пек ача е выльăх вилет. (Петр Васильев).
Ĕнсе урлă алă параççĕ: ĕнсе урлă алă параканни айăплă пулсан, вилет, теççĕ. (Д.
Александров).
Етĕрне уясĕнче Кушар Юнтапа тиекен ялта пĕр хресчен ачине алла тытса турăм умне
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тăрса:
‒ Эрех ӳлĕмрен ĕçмĕп, ‒ тесе Турра сăмах панă.
Сăмах парсан кайран эрех ĕçсессĕн унăн ачи вилет тесе, вăл халĕ эрех пĕртте ĕçмест.
(С. Васильев).
Çĕрпе тупа тăвакан калать:
‒ Эп сан япалуна илнĕ пулсан, çавкăнтах мана çĕр çăттăр.
Вара выртса çĕр кăшласа илсе хăйне айăпалаканне парать. (Г. Андреев). [366]
Тата турăш тыттараççĕ. Айăплă çын ăна тытмасть вара. (М. Александров).
Пĕр-пĕр япала ухалсан, шанчăксăр çынна килне чĕнсе килеççĕ, унтан турăш умне
çурта çутса виçĕ хут сӳнтерме хушаççĕ. Чăвашсен шухăшĕпе çавăн пек сӳнтерекен çын
айăплă пулсан, вилет, теççĕ. (Г. Степанов).
Людей, подозреваемых в краже, чуваши дают хлебать из ложки соленую воду.
Виновный в краже обыкновенно не решается хлебать. (Цивиль. у., д. Стар. Щелканы).
Записано [в 1908 г.] в д. Избеби Цивильского уезда Казанской губернии
Г. Романовым
Сĕрен совершается в субботу пред Тройциным днем и ходят, имея в руках так наз.
сĕрен туйи, и поют следующ. слова:
Ик çăмарта, пĕр калаç.
Ик çăмарта памасан,
Чăххи кучĕ питĕрĕнтĕр,
Пĕр çи калаç памасан,
Кăмаки çăвар ишĕлтĕр. [367]
Записано [в 1908 г. в Ядринском уезде Казанской губернии?] М. Александровым
Вирĕм
Видимо, что чувашский обряд вирĕм перешел в вирĕм кĕлли, т.е. в праздник вербного
воскресения. [368]
Записано [в 1908 г. в Курмышском уезде Симбирской губернии?] Е. Осиповым
В 1891 г. в селе [неразборчиво]-Николаевка (тогда деревне) опахивали по случаю
холеры деревню девушки сохой. Сохой правил старик. Выезд и въезд в деревню не
запрещали при этом.
Записано [в 1908 г.] в с. Пандиково Курмышского уезда Симбирской губернии
Е. Осиповым
В Курмышском уезде селе Пандикове в 1905/6 году разогнал преосв. Гурий весь
причт за то, что Пандиковские прихожане перегоняли скотину через ров с языческими
обрядами и причт не принимал никаких мер против этого обычая. [369]
Записано [в 1908 г.] в Цивильском уезде Казанской губернии Петром Васильевым
Лечение бородавок
Пăрçа пĕрчи илеççĕ те, шĕпĕне шутлаççĕ, шутласа пĕтерсен пĕр-пĕр çынна çав
пăрçана çитереççĕ. Вара çав çын çынна шĕпĕн çыпăçать, теççĕ.
Записано [в 1908 г.] Г. Степановым
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Имлесе пани
Чирлĕ çын вĕрĕлсен ăна имлесе параççĕ: тĕслĕрен выльăхăн, тĕслĕрен кайăкăнне кал
илеççĕ, авăн йăвăçĕнчен, хапха юпинчен, алăк янахĕнчен, вăлашка тĕпĕнчен касса илсе
яраççĕ, лаша пакăлчакĕнчен çăм касса илеççĕ, чĕкеç йăвине яраççĕ, тата ытти япаласене те
ярса вĕретсе чирлĕ çынна ĕçтереççĕ. [370]
Лечение ушибов
Çын ăçта та пулсан ӳксен е лаша тапса юн кăларсан, юн юхнă вырăна çĕçĕ витĕр шыв
яраççĕ.
[Вĕрĕлесрен]
Çын чиртен чĕрĕле пуçласан, ăна шурă кĕпе тăхăнтарма юрамасть: вĕрĕлет. Шур кĕпе
тăхăнтарсан, ан вĕрĕлтĕр тесе, кĕпе аркине кѐлѐ çыхаççĕ.
Лечение поясницы
Пĕр-пĕр çыннăн пилĕкĕ ыратсан, ăна алăк урлă хураççĕ; унтан унпа юнашар улăм
пĕрчи хураççĕ те, пуртăпа касса татаççĕ улăм пĕрчине. [371]
Том 169: Поучения, читанные священниками среди прихожан-чувашей. 1834-1857 гг.
– 613 л. [Тексты параллельно на русском и чувашском языках.]
Том 170: Тексты и переводы церковного содержания. I половина XIX в. – 405 с.
№ 171: Книга истинной религии: Начальное учение православной христианской
веры. Казань, 1872. – VIII, 64, 24 с. [На чувашском языке. Всего 96 л.]
Том 172: [Михайлов. Этнографические материалы, собранные в д. Старые Щелканы
Цивильского у. Казанской губ.]. 1885 г. - 58 л.
[Пиво]
Павар – так называется потому, что в этом овраге лет 30 то[1]му назад варили
способом, называемым «павар», т.е. не в корчагах, а в больших котлах, содержимое
которых процеживали через большое корыто. Такой спспоб варики пива существует и
сейчас в с. Янтикове Цив. у. и в близлежащих к нему деревнях. Это пиво употреблялось в
жертву богам, т.е. после некоторой молитвы выливалось. [1об.]
Вихрь –
это нечистый дух, против которого надо кидать топором или ножом, чтобы он не
налетел на человека и не искалечил, не измял, вообще не навел бы како[2]го-нибудь зла.
[Разное]
Дух бани – Ийе, которые могут измять (чăмлама) человека. Особенно не годится
ходить в баню, когда все люди вымоются в ней, потомучто после людей обыкновенно
моются ийесем.
Вупăр – дух, который давит человека (кошмар) и который съест луну во время
затмен[иния]. Впрочем, стоит только выбросить вилообразную рябиновую ветку,
пред[2об.]варительно расщепавши ее вдоль, и затмение тут же проходит. [3]
Вупкăн – дух, которому приносили в жертву одного ягненка после всех богов, и
съедали его (ягн.) немного поотдаль от места главного жертвоприношения, и этим
обществен. жертвоприношение заканчивалось.
Тум хаяр – злая болезнь желудка, быстро сводящая в могилу.
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Тĕтрес – окуривать от сглазу.
При окуривании говорится так:
77 тинĕс урлă, 77 Атăл урлă Аша патман карчăк килсе тĕтрет. Эпĕ тĕтĕрместĕп,
çав тĕт[3об.]рет. Пăсăк куç, хăнчăр куç, ăмсан куç, йăвăр куç, тутар куç, чăваш куç –
пĕтĕмпе тухса кай.
А иногда на больного нечаянно обрызгивают холодной водой, говоря:
‒ Мĕн перĕннĕ, асăннă, усал-хаярсем тухса кайччăр; сивĕ шывпа сивĕнтĕр, юхăм
шывпа тасалса юхса кайтăр.
Вĕртес – нашептывать.
Нашептывают [4] от сглазу, от укуса змей от порезов; при этом говорится так:
‒ Кĕлĕ ашшĕ, Кĕлĕмпи, Вутă ашшĕ, Вутăмпи, эсĕ пĕлмен чĕлхе çук, ‒ и т.п.
Вĕрӳç ‒ вĕрекен çын.
Случай, бывший в деревне Хыркассы Чубаевск. Вол. Ядринского уезда лет 10 тому
назад:
Одинокий, не женившийся мужик Яков вместе с другими мужиками отправился к
заутренке в новый год. [4об.] Когда он проходил через киреметное место (место это – гора
небольшая, возвышающаяся среди лугов на берегу речки Унга, как остров среди моря), с
ним сделалось дурно. И его, бессознательного, привезли домой. И с ним после сего случая
сделалось легкое умопомешательстов, что его и свело в могилу года через два.
Лет пять тому назад брат мой заболел глазами и по совету слепого знаха[5]ря в
нашей деревне Кирилла он решился пинести жертву божку, называемому Вилĕ турăш.
Взял он с собой этого знахаря и пошел с ним за деревню через большой сухов овраг. В
жетву Богу они взяли с собой несколько лоскутков белой ткани. Дошедши на
предполагаемое место пребывания Бога Вилĕ турăш, слепой знахарь воткнул в землю две
палочки, на них поперек положил другую палочку и на эту палочку повесил белые
лоскутки.
При этом он говорил (насколько помнит мой брат):
‒ Мĕнле те пулса [5об.] вилле çилентернĕ пулсан – каçартăр, кама çилентернине
пĕлместĕп, епле çилентернине пĕлместĕп; акă çак парнене парăп, хĕрĕх те пĕр, хăйсем
пĕлсе, хйсем уйăрччăр.
[Похороны]
Перед самым наступлением смерти в головах умирающего ставится ковш с водой для
того, чтобы душа по выходе из тела обмылась в ней в воде.
Если умирающий остается с открытыми глазами, то стараются закрыть их,
приговаривая:
‒ Хуп, хуп куçна, ан çилен, кама çилентĕн? – и трут глаза пальцем вниз.
Для того, чтобы нижняя челюсть [6] не отвисла, ее повязывают через голову платком.
Через некоторое время после смерти часть собравшихся родственников отправляется
копать могилу, часть начинает обмывать, а один или двое делают гроб. Перед обмыванием
рубашку с умершего снимают не через голову, а немного порвавши ворот, снимают через
ноги.
Во время раздевания и обмывания умершего часто повторяют:
‒ Аллу-уруна, шăмму-шаккуна çемçет, ан çилен.
А человеку, делающему гроб, говорят:
‒ Çак ĕç тек ан тупăнтăр сана.
Когда обмывают женщину, икону в избе занавешивают белым плат[6об.]ком. В
старину в уши, в ноздри и на глаза умершего налагался армянский шелк (эрмен пурçăн) в
пожелание того, чтобы умерший не сгнил.
Мужчинам в гроб клали в карман медную деньгу, говоря:
‒ Çĕр çинчи пек, кунти пек укçаллă пул.
Кроме того, клали кочедык, расческу, а иногда и ножик.
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Женщинам кроме перечисленного клали тонкие маленькие серебряные кружочки
(нухрат таттисем), хурт куççи; в более богатых семействах к голов[7]ной повязке
женщины (к сурпану) привешивали несколько серебряных монет, т.о. получалось нечто
похожее на хушпу; при этом говорили:
‒ Кунти пек хушпуллă пул.
Клали также иголку, нитку и несколько тряпиц (пир татки), говоря:
‒ Аллу ĕçне ан ман.
Теперь эти обычаи почти вывелись. На дно гроба постилали березовых веников, для
того, [7об.] чтобы он «там» парился в бане (хорошенько не знают). Надо заметить, что дно
гроба не делают из теса, а протягивают веревки, а на них кладут луб. Делается это так для
того, что покойнику не жестко было лежать.
Причитывание по-чувашски – значит сас кăларас. Сас кăлараççĕ двое или трое.
После того как покойника выносят из избы и кладут на телегу или сани, сас
кăларакансем (всегда женщины) берутся руками [8] за повозку и со слезами причитывают
(сас кăлараççĕ):
Чĕкеç килет сассипе,
Чĕкеç сасси пек сассу пурччĕ,
Сан сассуна илтес çук.
Кĕр каять те çур килет,
Каллах килет сассипе,
Сан сассуна илтес çук.
Могильщики перед началом рытья легонько ударяют землю три раза железной
лопатой или ломом; делает это каждый могильщик поочередно, один после другого.
Тому, кто первый начал рыть [9] могилу, по возвращении домой дают копейку или
две денег, говоря:
‒ Аллу-уру ан ыраттăр.
Направление могилы бывает теперь с запада на восток. А в старину было
направление с севера на юг.
Перед тем, как опустить гроб в могилу, в нее (в могилу) бросается медная монета со
словами:
‒ Çĕр йышне пултăр.
Затем по обыкновению засыпают могилу землей, в ногах посавши крест. Мочала,
посред[9об.]ством которой опускают гроб в могилу, оставляют на могиле же.
Белье, в котором умер человек, выбрасывается в поле, куда-н. в определенное место;
этот обычай сохраняется тому поверью: Чунĕ тухнă кĕпепе чунĕ çӳрет, тет, т.е. в какой
рубашке умер человек, в той рубашке ходит и душа его.
Могильщики возвращаются к себе домой не раньше, как помывшись в бане и
поужинавши в доме покойника в честь его. Похоронивши и засыпавши покойника,
хоронившие садятся на телегу и поскорее гонят лошадь домой, ни разу не оглядываясь
назад, опасаясь того, как бы умерший или к.-н. другой покойник не сел на телегу и
приехал с ними домой.
Перед самым выносом покойника из избы тупа шăрш кăлараççĕ, т.е. делают вид,
[10] как будто бы пекут блины (это делали в старину).
Поминают умершего в 3-й (это поминание совершается обыкновенно в день
похорон), 7-й, 9-й и 20-й (по-чув. виççĕмĕш, çиччĕмĕш, тăххăрмĕш, çирĕмĕш). В дни эти
собираются в доме умершего его родственники, каждый с чем-нибудь: с сумками, калачом,
капустой, яблоками и т.п.
Каждый раздает свое приношение всем собравшимся и [10об.] едят они эти
приношения со словами:
‒ Пиллетĕр, çăтмахра пурăнтăр, тутă çӳретĕр.
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Перед иконой обыкновенно зажигают много свечей.
Поминают, наконец, в 40-й день, этот день называется пумилкке «поминки». [11] В
40-й день закалают (по крайней мере, раньше было так) то животное (корову, лошадь,
овцу), которое умерший завещал закалать в память себя. В день поминок перед вечером
родственники ездили на кладбище с колоколами, захвативши с собой сваренную голову и
ноги того животного, которое было закалываемо в память умершего, [11об.] брали также с
собой кувшин пива, блюдо, ложку, половник.
Поставивши на кладбище кувшин с пивом, они говорят:
‒ Кĕçĕр пумилкке тăвас тетпĕр. Эй, (çав) пичче, пĕтĕм вилнĕ роднене, пĕтĕм ялйыш виллине пуçтарса пыр.
И затем во всю мочь скачут обратно домой. Все то, что заготовлено и наварено в
память умершего, должно быть съедаемо, хотя бы, в крайнем [12] случае, и на другой
вечер (ăсатнă çĕр), т.е. наедаются до отвала для того, чтобы и умерший çăтмахăра
пултăр.
При этом, если кушаньев на самом деле ничего не остается, то говорят:
‒ Ай-яй (вилни) пит çăтă пулнă-мĕн.
А если заготовленное не съедается, то говорят:
‒ Пилсĕр пулман-мĕн хăй, ‒ теççĕ.
Если в день поминок на дворе являются какие-н. собаки, которые по запаху большого
ко[12об.]личества вареного мяса привлекаются во множестве, то этих собак запрещается
бить, потому что, де, вилнĕ çын йыт пулса килет, тет. Эти собаки обыкновенно едят
кости тех самых животных, которые заколоты в память умершего (будто бы).
Семик (по-старинному)
В день семика сначала поминали умерших у каждого родственника умершего особо,
по очереди. Пос[13]ле этого ближайшие родственники умершего ездили на кладбище с
пивом, яичницей, вином, калачом и блинами. Всэ это они здесь потребляли сами, наравне
с собой уделяя и всем тем, которые были около них или проходили мимо их. Самую
маленькую часть прнесенного отдавали умершему.
Пиво и вино возливалось через ладонь на могилу со словами:
‒ Çăтмăхра пул, тутă пул, эпир ĕçнипе эсĕ те ĕç. [13об.] Пӳлĕх пӳрсен, эсир те ĕçĕр.
А часть кушаньев просто полагалось на могилу для умерших с теми же словами, где
она и оставалась до тех пор, пока ее не утаскивал татарин из соседней деревни или не
съедала собака. Потребивши все привезенное, поминающие возвращались домой, но не
вскачь, как после похорон, а намеренно тихо, для того, чтобы умершие успели соскочить с
телеги. Садятся же они на телегу будто бы для того, чтобы провожать [14] своих живых
родственников.
Перед выездом с кладбища говорили:
‒ Тепĕр килеччен чипер пурăнăр, хисепсĕр ан пырăр, кĕркуннеччен ан пырăр.
В старину на кладбища священников для панихиды никто никогда не приглашал.
Теперь же в день семика на кладбище бывает так: в одном месте присходит панихида, а на
другом пьют пиво и вино и [14об.] плачут; т. что молебные слова панихиды смешиваются
с пьяными воздыханиями и восклицаниями.
Рождение младенца
Чуваши стараются о том, чтобы самый акт рождения был по возможности мало кому
известен, полагая, что в противном случае роды будут очень тяжелые (это суеверие
существует и в Руси).
Если роды происходят слишком тяжело, то бросают куда-ниб. кусочки хлеба; кроме
[15] того поминают умерших словами:
‒ Виллисем те пиллеччĕр, асап ан кăтартчăр.
Родят иные женщины лежа, другие сидя или стоя, а некоторые даже вися.
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Младенца до крещения зовут или предполагаемым христианским именем или словом
Ятсăр.
Если малолетний спросит у матери о своем возникновении, то ему отвечают:
‒ Çăлтан сиксе тухнă эсĕ.
Теперь в день крещения младенца бывает т. наз. ача сăри, т.е. угощение в честь
новорож[15об.]денного.
При этом угощении пьют пиво с пожеланиями, чтобы новорожденный Ват çын
пултăр, пирĕн пек ват çынна курсан: «Папай», ‒ тетĕр, хĕрарăма курсан: «Эпи», ‒
тетĕр.
Роженице дают денег со словами:
‒ (Ача) тӳлĕхлĕ пултăр.
Избы, где дети умирают, переносят на другое место, хотя бы сажень на три от
прежнего ее места; а иногда весь дом переносят и селятся на новой усадьбе, г.-н. на краю
деревни. Делается все это потому, что на старом месте [16] çĕр килĕшмес.
Кумятся чуваши за отстутствием вблизи себя русских или др. народностей почти
всегда с чувашами. Младенцев кормят грудью до трехлетнего возраста. Во время топки
печи младенцев, еще не могущих ходить, держат в зыбке на лавке, а ребята, начавшие уже
ходить, обыкновенно играют г.-н. на полу же; при этом они бывают одеты в кафтанчики, в
штаны, иногда в шапки. Ноги у них обыкновенно бывают обуты в лаптишки. В настоящее
время почти во вто[16об.]рой неделе после рождения младенца начинают кормить его чемниб.: сахаром, сушками (разумеется, разжеванную), манкой или полбенной кашей. [17]
[Рекрутские обряды]
Если всемье чувашина к.-н. служит в солдатах, то его в торжественные случаи (в
Пасху и т.п.) зовут через сенное окошко обедать, вообще участвовать в семейном
торжестве. [26об.]
Бранные слова
Хăямат – этому слову соответствует русское понятие «за тридевять земель». [52об.]
Мамут (говорят, что это есть меньший брат Улăп’а). [53об.]
Том 173: Никольский Н.В. Этнография. Фольклор. 1909-1910 гг. – 485 с.
Записано в [1910] г. в д. Малые Меми (Кӳльпуç) Свяижского уезда Казанской губернии
Хĕрт-сурт пăтти
Кăмака [мăрйине] кăларсан, çĕнĕ пӳрте пурăнма [17] кĕрсен, сăра тăваççĕ те (сăра
кунта чӳлмекпе тĕваççĕ), хăйĕн хурăнташĕсене, кӳрши-аршисене сăра ĕçме, Хĕрт-сурт
пăтти çитерме пуçтарать. Лешсем ун патне пĕрер чăхă илсе пыраççĕ, чăхă илсе пыманни
пăтă çинĕ чухне вăй çитнĕ таран укçа хурать. Пăттине çисе Турра кĕл тăваççĕ те, килĕсене
таврăнаççĕ. [18]
[Разное]
Ар çынсем те, хĕрарăмсем те кĕпе-йĕм шурă тăхăнмаççĕ, ĕлĕк пĕр аллă çул малтан
шурă тăхăннă, тет… Хĕрарăмсен кĕписем Течĕ (Тетюшского уезда) уясăнчи пек. Тăла
вырăнне тăларан чăлха пек туса çĕлесе тăхăнаççĕ, ар çынсем те, хĕрарăмсем те çавнах
тăхăнаççĕ, хура тăларан сăкманă çĕлеççĕ, шурăран – чăлха… Арăмсем хăйсен сарлака
сурпанĕсене пĕтĕм пуçа витĕнтерсе сыраççĕ, çӳç пĕрте курăнмаçт, ун çийĕн явлăк (тутăр)
çыхаççĕ, сурпанин икĕ вĕçне те каялла яраççĕ те, чĕр çитти кантринчен çавăрса çыхаççĕ…
[19] Шурă кĕпе-йĕме ак мĕшĕн тăхăнмаççĕ: вăл час хуралать, ăна çуса та шуратмалла мар,
теççĕ, хĕрлĕпе кăвакăн хурални те паллă мар, теççĕ. Сурпана çӳçе кăтартмасăр сырни ватă
çынсене çӳçе кăтартни аван мар, теççĕ.
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Хĕрарăмсенĕн сылтăм ури салансан, вăл калать:
‒ Мана паян такам мухтать ĕнтĕ, ‒ тет.
Сулахай ури салансан:
‒ Ман çинчен пĕри усал сăмах калаçать, ‒ тет.
Сылтăм ăвăç тупанĕ кĕçĕтсен:
‒ Мана паян укçа кĕрет, ‒ тет.
Сулахай ăвăç тупанĕ кĕçĕтсен:
‒ Ман алăран паян укçа тухат, ‒ тет.
Алă пӳрнин е ура пӳрнин чĕрнсене кассассăн çĕре пăрахмаççĕ, е хĕве чикеççĕ, е алăк
янаххи хушшине хураççĕ. Вăл ак мĕншĕн: вилсессĕн вăл чĕрнисене пурне те туптараççĕ,
тет, алăк янаххи хушшине хунисемпе хĕве чикнисем хăйсемех тупăнаççĕ, тет. [20]
Тырă вырма тухнă чухне пĕтĕм çемйипе мунча кĕреççĕ те, Турра кĕл туса каяççĕ.
Сухана тухнă чухне те çап[л]ах тăваççĕ. Ана йăранĕ çине выртма, ларма хушмаççĕ. [23]
Пĕр пулăçă çулталăкра пĕр чăхă пусса Пулăсен туррине парне парать, теççĕ…
Çуркунне кĕтӳ уя кăларнă чухне чи малтан йăваш, хаяр мар çынна хăйĕн
выльăхĕсене хăвалаттараççĕ, унтан вара пĕтĕм ял хăвалать, аллисене кăчăкăллă хулă,
икшер-виçшер çăмарта, кĕтӳçĕне валли. Малтан йăваш çын хăваласан, выльăхсен
тармаççĕ, теççĕ. Чĕрĕ кăчăкăллă хулăпа хăвалани, выльăхсем чирлемеççĕ, теççĕ. [25]
Ĕлĕк выльăхсем таса пурăнччăр тесе карта пăтти тунă, тет. Халĕ çук. [26]
Салтака çырăннă ачасем приема каяччен малтан пĕр виç эрне пĕр-пĕрин патне çӳресе
ĕçсе, юрласа ирттереççĕ. Приема тухас кайнă кунĕ слушпана тухса кайнă пек ашшĕпе
амăшĕ пахиллеççĕ, ун патне çамрăксем пухăнаççĕ. Пӳртрен тухса кайнă чухне ун хыççăн
пĕр таракана çĕре яраççĕ, вăл таракан алăк патнелле кайсан, салтака каять, тĕпелелле
кайсан – каймаçт, теççĕ. Ăна юрласа уй хапхинчен кăларса яраççĕ. Урапа çине ларсан вăл
пĕр пуслăх укçа ытса ярать, вăл укçа орел енĕпе ӳксен, салтака каймаçт, теççĕ. [27]
[Салтака] тухса кайнă чухне ашшĕпе амăшĕ сĕтел хушшине лараç те, ачине пуç
çапаççĕ. Вăл пуç çапать те, ашшĕсем ăна виçĕ хут тав туса ĕçтереççĕ.
Ĕçнĕ хыççăн вăл виçĕ хут юрă юралть те:
‒ Ĕнтĕ, сывă пулăр, ‒ тет те, йĕрсе тухса каять.
Ăна юрласа ăсатаççĕ.
Уй хапхи пате çитсен, хапха юписене çапла каласа чуп тăвать:
‒ Манăн çак хапхаран хальхин пекех сывă çаврăнса килмелле пулинччĕ, ‒ тет те,
ларса каять вара. [28]
Çураççа илекен хĕр туйне ак çапла тăваççĕ.
Туй малтан кĕрӳпе пĕрле евчĕ патне кĕрет. Вăл вăхăтра кĕрӳ патне хĕр ашшĕ
килĕнчен хĕр çуммисем виçĕ хут пыра-пыра кĕрӳпе тавлашса, ăна хурласа юрлаççĕ. Унтан
кĕрӳ хĕр ашшĕ патне пырать те, сĕтел хушшине лараччен мăн кĕрӳ такмак каласа кĕрӳпе
пĕрле сĕтел тавра виçĕ хут çаврăнать, çаврăмассерен пĕр сĕтел хушшинчи кĕççене йӳрмепе
(сала[29]матпа) çапать, унтан лараççĕ. Ларсан кĕрӳ патне хĕре илсе пыраççĕ те, виçĕ хут
чуп тăваççĕ, чуп тусан хĕрĕн инкĕшĕсем каччă çине кĕпе тăхăнтартаççĕ, хĕрĕ ăна пăхса
тăрать. Кĕпе тăхăнтарсан нумай тăмаççĕ, хĕрĕн хурăнташĕсем патне каяççĕ, анчах хĕрпе
каччă пĕр кӳме çине мар, уйрăм лараççĕ. Кашни киле кĕмессерен каччă хĕрне кӳме çинчен
çĕклесе антарса пӳрте те çĕклесех кĕрет, пӳрте кĕреччен хĕр кĕресси килмен пек пулса
алăк янаххинчен тытать, ăна вара вĕçертсе яраççĕ, каччă вара ярать те, тĕпеле илсе кайса
лартаççĕ. Каччăпа мăн кĕрӳ сĕтел тавра такмак каласа виçĕ хут çаврăнаççĕ те, лараççĕ.
Çӳресе пĕтерсен туй хĕр ашшĕ патне япала илме пырать. Хĕр çуммисем качча япала илме
кĕлете кӳртмесĕр тавлашса тăраççĕ, каччă вара вĕсене пĕрер пус, икшер пус парать те,
кĕлете кĕрет, унтан вăл илсе парать, тултисем урапа çине тиеççĕ. Тиесе пĕтерсен каччăпа
хĕр пӳрте кĕрсе хĕрĕн ашшĕпе амăшне ӳксе пуç çапаççĕ, ун[30]тан Турра кĕл тăваççĕ те,
венчете каяççĕ. Хĕр каччăран уйрăм ларать. Венчет тусан каччă килне каяççĕ, унта икĕ
кунччен ĕççе çиеççĕ те, туй пĕтет. Пуяннисем халĕ те çаплах тăваççĕ, чухăннисем хĕре
кăларса илеççĕ, çапах та икшер кун, виçшер кун ĕçеççĕ, икшер витре эрех пĕтереççĕ. [31]
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Çын вилсен ун вилли патне хурăнташĕсем пухăнаççĕ. Ашшĕ-амăшĕ виллине е
ачисем, е кинĕсем çăваççĕ, ăна шурăран çĕлесе кĕпе-йĕм, шупăр тăхăнтараççĕ те, тупăка
вырттараççĕ, тупăка вилле айне турпас, ун çийĕн пир сараççĕ, пуçĕ айне пĕчĕкçĕ минтер
(подушка) пичĕ çĕлесе, ун ăшне сава турпасси тултарса хураççĕ, урăх кирлĕ мар япаласем
хумаççĕ. Шăтăка алтма пуçланă чухне хĕвел анăç енчен пуçлаççĕ. Кам алтма пуçланă,
тупăка шăтăка ярсан малтан тăпра çавнах яртараççĕ. Вилнĕ çынна масар çине илсе кайнă
чухне ун хыççăн халăх нумай пырать. Хăшĕ тата масар çине пачăшкăна та илсе каять.
Хурăнташĕсем, тус-йышĕсем ялтан тухаччен темиçе хут та пачăшкана тăратса панихида
тутараççĕ. Пытарса таврăнсан çав виле панче пулнисем мунча кĕреççĕ те, апатлансан
килĕсене таврăнаççĕ. [34] Кунта икĕ тĕрлĕ вилнĕ çынна асăнаççĕ, пĕр тĕрли çын вилсен
тăхăр кунтан, çирĕм кунтан, хĕрĕх кунтан чиркĕве кайса асăнтарат, килĕсенче турăшне
çурта çутса асăнса çиеççĕ, сăра-мĕн ĕçмеççĕ. Тепĕр тĕрли ултă эрнерен помилке тăвать,
помилкине валли пĕр 20 витре сăра тăвать, пĕр витре эрех илет, тата е пăру, е сурăх пусать,
вара асăнса ĕçме-çиме хурăнташĕсене йăхăрать. Пумилке кунĕ тĕттĕм пулсан лаша
кӳлеççĕ, пĕкки çумне шăнкрав çыхаççĕ, виççĕн-тăваттăн лараççĕ те, масар çине вилнĕ
çынна чĕнме каяççĕ, вĕсенчен малтан пĕри юлан утпа çул тăтартса пырать.
Масар çине çитсен вилнĕ çынăн шăтăкĕ умне пырса тăраççĕ те:
‒ Атя пирĕнпе пĕрле кĕçĕр ĕççе-çиме, эпир сана илме килтĕмĕр, ‒ теççĕ те, урапа
çине лараççĕ. Унтан вара ячĕпе: ‒ Лартăн-и? – теççĕ те, купăс каласа мĕскĕн, хурланмалла
юрăсем юрласа килеççĕ.
Юлан утли вĕсенчен малтан çитет те, пӳрте кĕрсе пĕр курка сăра ĕçет те, куркине пуç
урлă ытса хăварса каллех юлан утпа ялти çынсене пӳрте кĕмесĕр чӳречерен: [35]
‒ Çурта айне пырăр, ‒ тесе чĕнсе таврăнать.
Ун патне вара тус-йышĕсем пĕрер полуштоф, çуршар полуштоф эрех илсе пырса
çынсене ĕçтереççĕ. Ĕççен-ĕççен апат çиес умĕн алăк патне сак çине ала лартаççĕ, ала çине
йĕри-тавра çурта çутаççĕ, ала патне пĕчĕкрех чӳлмек лартаççĕ, али çине тĕрлĕрен
çимĕçсем асăнса тата-тата пăрахаççĕ, чӳлмекĕ ăшне асăнса сăра-эрех яраççĕ, çуртасем
çунса пĕтсен хапха юпи кутне кăларса тăкаççĕ. Пĕтĕм çĕре çывăрмасăр ташласа-юрласа
ĕçеççĕ, çапах та пӳртре икон умĕнче çурта пĕр сӳнтермесĕр çунтараççĕ. Ирхине шурăм пуç
палăра пуçласан каллех лаша кӳлеççĕ те, купăс каласа масар çине вилнĕ çынна леçме
каяççĕ, халĕ ĕнтĕ юлан утли каймаçть. Леççе килсен мунча хутса пумилкере пулнă çынсем
пурте мунчана кĕреççĕ. Пĕр тавлăкчен çапла ĕçеççĕ те, тин вара килĕсене таврăнаççĕ.
Çакна тăвакансем ваттисене асăннă чухне те ташласа-юрласа ĕçеççĕ. Халĕ ĕнтĕ ун
пеккисем ялта нумай мар, е 10 кил, е 15 кил анчах. Ыттисем вара вырăссем евĕрлĕ,
ваттисене асăнтарма чиркĕве [36] каяççĕ, килте те сăра-мĕн ĕçмесĕр асăнса çиеççĕ…
Вĕре çĕлен хĕр, ача тусан, вĕлерсе пытарсан, унтан вĕре çĕлен пулать, вăл çынна
илешсен (ерсен) вĕлермесĕр уйăрăлмаçт, теççĕ, пăшалран, йĕплĕ хулăран хăрать, теççĕ.
Çын вилсен унăн чунĕ хĕрĕх кунччен килĕнчех пурнать, унтан сывлăхли тамăка,
сывлăхсăрри Турă аллине каять, теççĕ. Хăйне хăй вилекеннин чунĕ Шуйттан аллине каять,
теççĕ. Ĕлĕк кунта пĕр ухмахрах çын вăрмана кайса çакланса вилнĕ, тет, халĕ çав çын тĕрлĕ
япала пулса хăратать, теççĕ. [37]
Çĕн çул каçхине каччăсем, хĕрсем нартукан тăваççĕ: çăпатисене, аттисене хапха урлă
ытаççĕ, хăш енелле çăпата, атă пуçĕ выртать, çав енелле хĕрсен качча каймалла, вăл енчен
каччăсен хĕр илмелле пулать, теççĕ. Çăварни эрнинче виçĕ кун ял тулли лашасем çинче
чупаççĕ. Троица çитеччен виçĕ кун малтан çимĕк тăваççĕ, сăра килĕрен лартаçĕ, пĕринпе
пĕри хире-хирĕç ĕçсе çӳреççĕ. Ют ялтан хăна килмест. Çамрăксем таканка (качель) тăваççĕ.
[39]
Çапах та икĕ чӳке пăрахмаççĕ-ха, пĕри çумăр чӳкĕ, тепĕри сăра чӳкĕ.
Çумăр чӳкки ак çапла тăваççĕ. Троица иртсен пĕр-ик эрнерен килĕрен çăнăх, салат,
хăмла, кĕрпе, çу, тăвар, сĕт пуçтараççĕ те, шыв хĕринче пĕçереççĕ. Унта малтан ватăсем
пухăнса ĕççе-çиеççĕ, вĕсем хыçăн çамрăксем [41] пухăнса ĕççе-çиеççĕ те, пĕрне-пĕри
шывпа сапаççĕ, унтан урам тăрăх витресемпе шыв çĕклесе çӳреççĕ, кураканне пĕр шывпа
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сапса йĕпетеççĕ. Вăл вăхăтра урамра пĕр çынна та кураймăн. Ун хыççăн тепĕр кунне тата
вут-кăвартан тесе чӳк тăваççĕ, кунта шывпа сапмаççĕ.
Сăра чӳкне ак çапла тăваççĕ. Кĕркунне уйран тырăсем пуçтарса кĕрсен, авăнсем
çапкаласан (кунта авăн кĕркунне çапса пĕтермеççĕ, мĕшĕн тесен хывма кĕлтесем çук, çим
пĕтсессĕн хĕлле те çапаççĕ) сăра туса чӳке ларать, ялти хурăнташĕсене, кӳршисене
пуçтарарть те, чӳк кĕллине калаканнине (вĕсем ялта икĕ çынăç) илсе килет те, икона çумне
çурта çутать, сĕтеллине алăк патне лартать.
Ун çине çăкăр, тăвар, чăкăт хурать, пӳртри çынсем валли пуриншĕн те пĕрер курка
сăра тултарса лартать те, чӳк кĕллине калаканни çынсене:
‒ Тăрăр ура çине, ‒ тет.
Хăй те тăрать, сулахъай хул хушшине çĕлĕк хĕстерет те, икона енелле тăрса сăх сăхса
чӳк кĕллине калать. Пĕр сыпăкне каласа пĕтерсен, ларать, ун хыççăн ыттисем те [42] ларса
тултарнă куркисене илсе тав тăва-тăва ĕçеççĕ. Çапла тăхăр хут тăрса кĕл туса ларса ĕçеççĕ.
Эрех ĕçмеççĕ, сăраç, ĕçсен-ĕçсен кил хуçи пăтă çитерет те, килĕсене таврăнаççĕ. Ку сăра
чӳкне халăхпа тумаççĕ, харкам-хăй тăватью Çавăнпа пĕтĕм хĕле çăварниччен чӳк кĕллине
калакансем ĕççе çӳреççĕ. [43]
Çимĕкре каччăсем, хĕрсем ют ялсенчен те нумай пуçтăранаççĕ. Виçĕ кун пĕр
чарăнмасăр урам тăрăх алăран алă тытса йĕркеленсе юрласа çӳреççĕ.
Сăра чӳк кĕллине каласа пĕтериччен тăхăр куркана ĕçеççĕ, унтан ытла та мар, сахал
та мар. Вăл тăхăр тура пĕлтерет, теççĕ, вĕсем ак çаксем: 1) Атте турă, 2) Ывăл турă, 3)
Святой сывлăш турă, 4) Турă амăшĕ, 5) Çĕр тури, 6) Шыв тури, 7) Çил турри, 8) Уй турри,
9) Кил турри. Кĕллине каласа пĕтерсен ик-виç кунтан куркапа та ĕçтерме юрать, теççĕ. [45]
Записано [в 1910 г.] среди низовых чувашей Трофимом Афанасьевым
Чăваш юррисем
Лапкаях та лапка улма йывăç
Атте хапхи умĕнче пуличчĕ,
Ай-хай, савнă тусăм, сарă ача,
Аттен савнă кĕрӳш пулинччĕ. [119]
Маттур ута кӳлсе çула тухса
Çынтан иртмешкĕн пит аван,
Лайăх сарă хĕре илсе арăм туса
Çын куç умне тухма пит аван. [123]
Икĕ хура тыха ӳстертĕм,
Ĕнтĕ сутмашкăн мар, кӳлмешкĕн;
Савса сар ачана тус турăм,
Ĕнтĕ выляма мар, каймашкăн. [127]
Хура вăрмансенче-уйсенче
Пĕрлĕхентен хĕрлĕ тупăлха,
Юрамĕ-ши пушă аврилĕх.
Икĕ куçĕ хура, пичĕ хĕрлĕ,
Юрамĕ-ши ĕмĕр ирттерме. [135]
Хăранчуски явлăк явлăк та мар,
Савни туман туссем тус та мар. [136]
Хăранчуски явлăк пулмасан,
Пĕртте çыхассăм та килмерĕ.
Савнă тусăм пулмасан,
Пĕртте калаçассăм та килмерĕ. [137]
Хура вăрман хĕрри кăвак чечек,
Çулаймарăм чечек тăкăниччен;
Ай-хай савнă тусăм, хура куçăм,
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Илеймерĕм çултан тухиччен. [138]
Çырма хĕррипеле хурлăхан,
Вăрман хĕррипеле пĕрлĕхен;
Пирĕн савнă туссен куçĕсем
Хурлăхантан хура куçĕсем,
Пĕрлĕхентен хĕрлĕ пичĕсем. [139]
Çӳл ту çинче арпус чечекĕ
Халь çуса кайнă шурă юр пек.
Ай-хай савнă тусăм, сарă ача,
Аслă уйра пиçнĕ çырла пек.
Çӳллĕ тусем çинче пĕр чие
Хăçан пулайĕ-ши çĕр чие.
Ай-хай савнă тусăм, хура куçăм,
Хăçан пулайăпăр-ши пĕр çĕре. [141]
Саккăрăн та явнă чĕн пушă,
Юхма пасар варринче çухалчĕ;
Айван кăна пуçăм, çамрăк чунçăм,
Патĕр ял варринче çухалчĕ. [145]
Урамăра килнĕ улма сутакан,
Хăрах суйлăр хĕрлĕ улмине,
Укçисене хамăр парăпăр;
Хĕрсем, выльăр сарă ачасемпе,
Атвитсене хамăр парăпăр. [155]
Шурă пурсай чупать вăрман хĕррипе,
Лайăх шур кайăк суйласа,
Йĕкĕт анат ăрам варрипе,
Лайăх сарă хĕрсем суйласа. [159]
Хĕр йĕррисем
Алăкран тухрăм – тайăлтăм,
Атте-аннерен уйрăлтăм.
Хапхаран тухрăм – тайăлтăм,
Тăвансенчен уйрăлтăм.
Ялтан тухрăм – тайăлтăм,
Ял-йышсенчен уйрăлтăм.
Чикрен тухрăм – тайăлтăм,
Çĕршывсенчен уйрăлтăм. [168]
Атте картиш шĕшкĕлĕх,
Шĕшкĕлĕхре мăйăрлăх;
Тухсан та тататтăм,
Кĕрсен те тататтăм.
Çичĕ ют картиш юманлăх,
Юманлăхра хăмăшлăх,
Хăмăшлăхра çĕленлĕх,
Кĕрсессĕн те чăш тăвĕ,
Тухсассăн та чăш тăвĕ,
Епле пырса кĕрем-ши. [169]
Çимĕк умĕн калакан сăвăсем
Кăвак туттăр пĕр туттăр,
Уйран çӳпçи çӳмĕнче.
Курва хĕрсен ик туттăр,
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Пĕри каччă кĕсйинче. [187]
Кăвак тăрăлă кăрильса
Чиркӳ умĕнче килĕшет;
Мункун çимĕк хушшинче
Вăй выляни килĕшет.
Вăй выляни хушшинче
Çураçнă хĕр килĕшет,
Çураçнă хĕр çийĕнче
Хĕрлĕ кĕпе килĕшет. [188]
Пĕр кĕлетçĕм, пĕр пӳртçĕм,
Йĕри-тавра тĕкмеçĕм!
Тĕкми тикĕс пулмасан,
Сарă кайăк кăмăлсăр.
Сар хĕр вăййа тухмасан,
Сарă каччă кăмăлсăр,
Сар хĕр вăййа тухсассăн,
Сарă ача кăмăллă. [196]
Чăпар куккук ăçта авăтат,
Ешĕл хурăн хĕрринче,
Сар хĕр ăçта çывăрат,
Ăрам хĕрринчи кĕлетре. [211]
И çӳл кĕлет, çӳл кĕлет,
Çӳл кĕлет те, йĕс кĕлет.
Йĕс кĕлетре йĕс арча,
Йĕс арчара шăналăк.
Шăналăк ăшĕнче сакăр хĕр, [215]
Саккăрĕш те сарă хĕр,
Эп илесси хура хĕр.
Чĕнтĕм-чĕнтĕм – чĕнмерĕ,
Чĕн пушăпа чĕнтертĕм,
Сӳс пушăпа систертĕм.
Ватă каччăн сӳс пушă,
Çамрăк каччăн чĕн пушă.
Сӳс пушăран çу тумлат,
Çӳ тумлат та, чун савмас.
Чĕн пушăран юн тумлат,
Юн тумлат та чун сават.
Икĕ туттăр пĕр вĕçрен,
Хачă касрĕ ‒ уйăрчĕ,
Эпир иккĕн пит тусчĕ,
Тăшман кĕчĕ – уйăрчĕ! [216]
Записано [в 1910 г.] в Тимяшевской волости Бугульминского уезда
Самарской губернии
Чуваши села Туармы до переселения жили в Карсунском уезде Симбирской губернии
в селении Туарма; по переселении из Симбирской губернии в Самарскую губернию свое
село по имени прежней деревни назвали Туармой. В новой Туарме главным руководителем
между чувашами был род Калетер, их было три брата: Шапкильт, Шаптал, Шапал,
имена которых в настоящее время являются фамилией некоторых чуваш. Пожив в Туарме,
через некоторое время меньшая часть чуваш из Туармы переселилась в Рысайкино (Ĕрсе
ялĕ), Сурметкино (Сурмет), [242] Бугурусланского уезда. Для общественного
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жетвоприношения рысайкинские и сурметкинские чуваши на симик приезжали в село
Туарму. Во время жертвоприношения обыкновенно поминали прежнего (корсунского)
Киремета (лери Киремет çырлахтăр). Жили чуваши так долго.
Потом у них один влиятельный во всех отношениях в обществе чувашин с ума
сошел; стал он лечиться у юмзей, которые посоветовали ему устроить у себя, в Туарме,
Киремет, говоря:
‒ Эсĕ Киремет тусан чĕрĕлĕн.
Действительно больной чувашин по совету знахарей загородил березовую рощу,
которую стали называть Киремет. По образцу туарминских чуваш[ей] появились
киремети у соседних, афонькинских и салейкинских чуваш[ей]. До постройки церкви в
селе Туарме чуваши жили как язычники, даже после открытия прихода они продолжали
исполнять языческие обычаи, как-то: Учук, çăмăр учук, карта пăтти и др. [243]
Д. Афонькино (Ухинкел)
Чуваши-язычники аккуратно исполняют языческие обычаи: во время совершают
Учук (общественное жертвоприношение), потом почтенные старики идут по деревне,
подходят к каждому дому и объявляют, что по слчаю общественного жертвоприношения
постановили праздновать целую неделю. У них этот [246] праздник называется çинçе. В
прежнее время праздник çинçе праздновали целый месяц, а теперь не более недели, а то и
три дня. В этот праздник обыкновенно все чуваши носят белые рубашки, по целым дням
сидят на улице и о чем-нибудь разговаривают. Кроме Учук язычники совершают çерçи чӳк
(çăмăр учук), карта чӳк, на Пасхе (в среду вечером страстной седмицы) совершают срен. В
нынешнем году по случаю халеры провели плугом борозду кругом деревни, чтобы
предохранить деревню от холеры. [247]
Д. Подлесная Андреевка (Путлес)
Живут как язычники: в нынешнем году по случаю холеры провели плугом борозду
кругом деревни. [251]
Записано в в 1910 г. среди низовых чувашей вольнослушателем Казанской церковной
учительской школы Алексеем Васильевым
Вилнисене хывни
Вилнисене ак çапла хываççĕ: килте кил пуç пулса пурнаканни, пуринчен ватти,
мункун тунти кун ирхине ирех, кăвак çутăла, тăрать те вилнисене чĕнме хапха умне
тухать; хăйпе пĕрле çăккăр, сăра, вут хутмаллисем илсе тухат. Чи малтан вутне чĕртсе ярат,
унтан вилнисене кашнийĕншĕн çăккăр турам пăрам пăрахса, сĕрене тăкса ячĕсемпе чĕнет.
Чĕннĕ чухне ак çак сăмахсене калат:
‒ Асатте-асаннесем, тăвансем, хурăнташсем, тантăшсем, пĕлĕшсем, эс те, масар пуç,
Мирун, пурте килĕр! Паянхи кун сире асăнатпăр.
Çак сăмахсем хыççăн йăл-йăл çунакан вутне сӳнтерет те, килне кĕрсех каят.
Тул çутăлса çитнĕ çĕре çемйесем те (кил-йышсем) çывăрса тăраççĕ. Ар çынсем
выльăх-чĕрлĕхсене пăхма тытăнаççĕ, хĕрарăмсем хăшĕ-хăшĕ пӳрт ăш-чиккине
тирпейлеççĕ, хăшĕ-пĕри вилнисене асăнса хунă пĕлĕме (икерче) пĕçереççĕ. Пĕлĕм пĕçерсе
пĕтсен пуснă чăххине, çăмарта хăпартнине тата ытти çимелли япаласене те вилнисене
асăннă вăхăта пиçчĕр тесе вĕри кăмакана лартаççĕ.
Мункун юр кайсан килнĕ пулсан, çак вилнисен кунĕ тĕвеллĕ, ăшă пулсан, халăх
çуркуннехи вăрăм куна шав ăрамра ирттерет. Ăçта килчĕ унта çуйăхса шакăлла, кусналла
вылякан ача-пăча ушкăнĕсем курăнаççĕ; хĕп-хĕрлĕ те çап-çутăĕ, ĕлĕк чухне чăлт шурă
тумланнă çамрăк-кĕрĕмсем таканчи патĕнче кĕпĕрленсе тăраççĕ; таканчи сикес кăмăл
пурри[255]сем сикекенни çине ларса таканчи сикеççĕ, ăна иккĕн ик ентлетсе вăрăм пăявпа
силлесе тăраççĕ. Вылякан вылять, кулакан кулат, тата хăшĕ-пĕри чип-чипер хĕр пулса

282

хĕвел çаврăнĕш тирпейлĕ кишĕклесе тăрать. Пурте савăнаççĕ, хуйхăракан никам та çук.
Тепле ушкăнта пĕр-ик хĕр куç вăйсăррипе тутăрĕсене çинченех çыхнă, вĕсем те çак пурте
савăннипе пуçсене çĕклерех е чалăштарарах чăлтăр-чăлтăр пăхаççĕ. Ватă çынсем хăйсем
пĕр-пĕр çын умне пухăнса шăкăлтатса калаçса лараççĕ.
Хĕвел анас умĕн ăрам йăлтах пушанса юлать; сас-чĕв те лăпланать; çак вăхăтра вара
пурте ялти çынсем вилнисене хывма хатĕрлене пуçлаççĕ. Стеле тĕпелти кĕтесрен [NB]
алăк патне кутник çумне лартаççĕ. Уша юпи (кăмака çумĕнчи сентре юпи) çумне кăмака
сакки çине пĕр витре сăра ăсса лартаççĕ. Сĕтелĕн пĕр енчи пуçне урайне пушă витре е
чĕрес лартаççĕ; çав енчи пуçнех сĕтел çине пуш чашкă лартаççĕ. Унтан вара хатĕрленĕ
яшка-çăкăрне: пăттине, чăххине, ун шӳрпине, çăмарта хăпартнине, пĕлĕмне тата ытти
çавăн пек çимелли япаласене сĕтел тулли лартаççĕ. Мĕн пур хатĕр çитсен кил пуçĕ хывма
пуçлать. Вăл пĕр çуртана çурма таран касса татать те, çуррине уша юпи çумне çутать, тата
тепĕр çуррине турăшсем умне çутать. Çак çртана кил çурти теççĕ. Вилнисене асăнса алăк
стени çумне сĕтел тĕлне пĕтĕм çуртасем çута-çута лартать. Çуртине кашни вилĕшĕнех
лартмаçт; ашшĕ-амăшне, аслашшĕ-асламăшне, хăйне çывăх пурăннă çынна тата камалсăр
(тăлăх пурăннă çын) çынна асăнса кăна çутать.
Çуртăне çутнă майăн çапла калать:
‒ Атте, [256] (кам ятне асăнать, çавăн ячĕпе çутать) сан умăнта пултăр; ак сан ятна
çурта çутатăп. ‒ Çак сăмахсем хыççăн çак виленех асăнса харпăр çимерен кăшт-кăшт пай
илсе хатĕрлесе хунă пуш чашка: ‒ Умăнта пултăр, ‒ тесе, хурать.
Сăрăне те, эрехне те ун ячĕпех сĕтел пуçăнчи чĕресе кăшт-кăшт ярат. Унтан ытти
вилесене хыват. Чи юлашкинчен камалсăр çынна хыват; ăна ялти никам та хывмасăр
хăвармаçт, мĕшĕн тесен вăл пит хытă тытать (чирелетет), тет.
Кил хуçи хăй асăнче тытса тăракан пур вилесене те хывсан, юлашкинчен калать:
‒ Паянхи кун çак яшка-çăкăра сирĕншĕн пĕçернĕ, пурсăрăн та умăрсенче пултăр,
çаксемпе тутă пулăр. Кил-йышсене, выльăх-чĕрлĕхсене çулталăкчен сывлăхлă, тĕрĕс-тĕкел
усрăр, пил тăвăр! Умăрсенче сĕт кӳлĕ пултăр.
Кил хуçи хывнă чухне урăх никам та хывмаçт; ăна чăрмантармаççĕ; вăл хытă
калаçсах хывать. Хуçа хыççăн кил-йышсем хываççĕ, вĕсем те хуçа каланă сăмахсенех
калаççĕ. Хывасса вĕсем пурте харăс хывмаççĕ; пĕр-пĕрин хыçĕнчен пĕри е икшерĕн харăс
тăрса пĕрне-пĕри чăрмантармасăр пăшăлтатса хываççĕ. Хывни пĕр çиме тытăнаççĕ. Çисе
тăраннă çĕре çуртасем те çунса пĕтеççĕ. Çав вăхăтра хĕвел те анса ларнă пулат. Вара хывнă
çимĕсене, сăрине, эрехне кун çути çухалнă чух ăрама тухса кил хапхин пĕр енне тăкаççĕ.
Çапла вара вилнисене кашни килĕре хываççĕ. Кăларса тăкнă çимĕçсене йăт-качăксем
харкашса çисе яраççĕ.
Хăш чух вилнисене пĕр ик-виç килĕпе пĕрлешсе хываççĕ, ун чух эрех те нумайтарах
илеççĕ; вара вилнисене килĕрен-киле çӳресе, юрласа, ташласа ирттереççĕ.
Ĕлĕк-авал вилнисене ялта пĕр кил те хывмасăр хăварман, мĕшĕн тесен вилнĕ çын
[257] тытасран пит хăранă.
Вилнисене хывманнисем кил-йышсем чирлекелесе пурăнсан:
‒ Вилсем тытаççĕ пуль, вилнисене кăçал вăхăтĕнче хываймарăмăр, ‒ тесе так кулянса
çӳреççĕ.
Виле тытнине ĕненекен пирĕн ялта халь те нумай; пуринчен ытла ăна хĕрарăмсемпе
ват çынсем ĕненеççĕ. Вилнисене ĕлĕк аслă мункун кунĕ ыран тенĕ чух, шăмат кун хывнă.
[258]
Çын çине куç е ăншăрт (çилĕ) ӳксен каласа тĕтĕрмелли сăмахсем [в 1910 г.]
Кун таврăнать – таврăнтăр, çĕр таврăнать – таврăнтăр, хĕвел таврăнать – таврăнтăр,
уйăх таврăнать – таврăнтăр; килнĕ хăна тăхтаса тăмасть – таврăнтăр.
Хĕвел тăхтаса тăмасть, уйăх тăхтаса тăмасть; килнĕ хăна-вĕрле таврăнмасăр тăмасть.
Çитмĕл те çичĕ куç таврăнмасăр (тухмасăр) тăмасть; ырă çĕр тытан кăмпа çитмĕл те
çичĕ куçа вĕрет, сурать, кăларать.
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Атăл урлă, Сăр урлă юмăç карчăк килнĕ, тимĕр шăллă, тимĕр туяллă, вăл вĕрет,
сурать, кăларать; Атăлăн, тинĕсĕн леш енче мамăк тӳшек сарнă, мамăк минтер хунă, ĕçмеçиме хатĕрлен, усалне-тĕселне çавăнта кĕтсе тăрать.
Симĕс куç, кăвак куç, чакăр куç, месерле куç, тӳнтерле куç, пăсăк куç, писĕнчĕ куç,
Хаярлă куç, Вăпăрлă куç, Алпаслă куç, Ийелĕ куç, тух! Тух! Тух! Им пултăр, сип пултăр.
Сарă çын куç ӳкнĕ пусан та, хура çын куç ӳкнĕ пусан та, çырă çын куçĕ ӳкнĕ пусан
та, тух! Им пултăр, сип [259] пулăр.
Турăран ырăлăх, этемрен сиплĕх; шăмминчен-шаккинчен, ӳтĕнчен-тирĕнчен,
вăйăнчен-халĕнчен, чĕренчен, ӳт çурса, юн çурса ӳкнĕ пусан та, сыснă пăхпе, шăнă шăкпе,
шăнкарнă манкипе, сурнă сурчăкпе тухтăр! [260]
Записано [в 1910 г. среди низовых чувашей] вольнослушателем Казанской церковноучительской школы Алексеем Васильевым
Сĕрен
Вилнисене ирттернĕ хыççăнах сĕрен ӳреме тапранат. Пĕр вăтăр-хĕрĕх çын е ытларах
та пуçтарăнаççĕ те, хăйсен хушшинчен пуçлăхсем суйлаççĕ. Чи асли виççĕ пулат:
полковник, майор, шаршан; тата икĕ кĕçĕнни, вĕсене капралсем теççĕ. Унтан вара сĕрене
(сĕрен епле пулнине чи юлашкинчен каланă) илеççĕ те, старостаран пуçласа килĕрен-киле
ушкăнĕпе юрласа-ташласа çӳреççĕ. Сĕренте хĕри-пăраçсем çӳремеççĕ; унта çитĕне пуçланă
ар çын ачасемпе авланнисем, ватăла пуçланисем кăна çӳреççĕ. Чи малта, пĕр-ик-виç
хăлаçра, çуйăхса пыракан сĕрен ушкăнĕ умĕнче аслă пуçлăхĕсем пыраççĕ. Çак ача ушкăнне
умĕнчен те, хыçĕнчен те икĕ капрал паткасемпех сыхласа пыраççĕ; тараканнисене
патакисемпе пит хытă кастараççĕ. Иккĕн ăрама ик ен[261]летсе сĕрене кӳртессипе
кӳртмессине пĕлсе пыраççĕ, тата иккĕн мишуксемпе сĕрен валли çăмарта, пĕлĕм пуçтарса
пыраççĕ.
Ăрам тăрăх пынă чух сĕрен йăтса пыраканни:
‒ Сĕрен, сĕрен! – тесе сĕренне шатăртаттарать. Вăл пӳрт патне çитсен: ‒ Сĕрен
яратни?! – тесе кăшкăрать.
Кил хуçи:
‒ Яратăп, ‒ тесе пӳртĕнчен сас парать.
Вара кĕсем ушкăнĕпе кĕпĕрленсе пӳрте кĕреççĕ. Кĕнĕ майăнах кил хуçи сăра куркипе
сăра тытса сак çине ларат; ун çумне ик енлетсе сĕрен начальникĕсем пыра-пыра лараççĕ;
вара мĕн пур ушкăн вĕсене ӳксе пуç çапат.
Кил хуçи ушкăн ачана пуç çапнă вăхăтра сăмах калать:
‒ Чипер çӳрĕр, çыврас килсен те ан тарăр, вилнисене аван ирттерсе ярăр. Тăрăр, ‒
тет.
Вара пурте кĕр тăраççĕ. Начальникĕсем сĕтел хушшĕне кĕре-кĕре лараççĕ. Сĕтел çине
яшка-çăкăр, эрех, сăра хатĕрлесе хунă пулат. [262] Хуçа ĕçтерме тытăнат; ачисене пурне те
эрех, сăра-мĕн ленкмеçт, çапах та юрăпа-ташăпа пĕтĕм пӳрт янтăраса, кĕрĕслетсе кăна
тăрат. Çапла вара кашни кӳртекен патне кĕрсе ĕçсе, ташласа тухаççĕ. Сĕрен валли
мишуксемпех пуçтарса çӳрекеннисем пĕтĕм яла çӳресе масар енчи касăри чи вĕçĕнчи киле
чарăнаççĕ. Пăртак тăрсан сĕрен те вĕсем патне çитет; час çитеймесен вĕсем хăйсем сĕрен
патне çӳреме каяççĕ. Сĕрен юлашки киле çитсен пуçтарăннă çăмартасене пĕçерттереççĕ те,
пĕлĕмсемпе пĕрле çиеççĕ.
Унтан вара юлашки юлнă пĕлĕмсене тата пĕр çăмартине ушкăнĕпе масар çине кайса:
‒ Масар пуç, Мирун, умăнта пултăр, ‒ тесе ывăтаççĕ.
Сĕренне те çавăнтах пăрахса хăвараççĕ. Çак вăхăтра çурăм пуç шурала пуçлат, ачасем
вара ыйхисем килнипе сĕнксе ки[263]лĕсене саланаççĕ. Çапла çӳрени ялтан вилесене
масар çине ăсатни пулат, теççĕ.
Шатăртттарса çӳрекен япалине сĕрен теççĕ. Ăна ак епле тăваççĕ: чухрах çын чики
тăршĕ ик хăма тупаççĕ, вĕсене чутласа, саваласа сарлакăшне ал лаппи çукрах, хулăмăшне

284

пӳрнели анчах хăвараççĕ. Çак хăмасене пĕр енчи пуçсене шит ытларах хăмана ийĕпе
шăтарса тĕреклĕ тыттараççĕ. Хăмасен тепĕр енчи пуçсене пысăкрах пăрапа шăтараççĕ.
Унтан юмантан пашалу йĕтĕрĕ пеки тăваççĕ те, унăн ик вĕçне те хăмасен шăтăкĕсенче
ирĕккĕн çаврăнмалла картаççĕ. Йĕтĕрĕн пĕр пуçне алă тытма вăрăм хăвараççĕ. Пĕтĕм
йĕтĕре йĕри-тавра валакласа пĕтереççĕ те, хăмасен шăтăкĕсене урлă кӳртсе вырнаçтараççĕ;
[264] чике тăршшĕ хăмасене урлă тата виç урлашка шăтарса лартаççĕ, вара çак урлашкасен
хушшине сренĕн тăршшĕпе тăратма çатан авнă пек пĕр виç пӳрне сарлакĕш çӳхе хăма авса
хураççĕ; авса хунă хăман пĕр вĕçĕ йĕтĕрĕн хут хăш картлашкине те ленксе тăрат. Унтан
йĕтĕрĕн алă тытакан вĕçĕнчен тытаççĕ те, сĕрене йĕтĕр тавра çавраççĕ; сĕрен хытă
çаврăннипе авса хунă хăми йĕтĕрĕн картлашкисене ленксе элем-селем шатăртатать. [265]
Карта пăтти
Чӳк уйăх (ноябрь) тусан ĕлĕк пирĕн мĕн пур чӳк кĕллисем тапраннă. Çак уйăхран
карта пăттине те чӳкленĕ. Карта пăттине выльăх-чĕрлĕхшĕн чӳкленĕ. Çак чӳке ак çапла
тăваççĕ. Вир е пăри пăтти пĕçереççĕ; пĕр пысăк шит сарлакĕш çаврака пашалу, çур шит
сарлакĕшшисене хĕсепсĕр пĕçереççĕ; сарлака пашалăвин пĕр хĕрри çумне, вершка
вырнаçас вырăн, мăйăр пысăкĕш виçĕ сăмса тăваççĕ. Вĕтĕ пашалусен çийĕсене хĕреслетсе
картлаççĕ; çак вĕтĕ пашалусене пӳтексем, пăрусем теççĕ. Унтан пăттине хуран çинчех куç
хываççĕ, куçне çу тултараççĕ; пашалусене чашкĕ çине хураççĕ те, пăтăллă хурана илсе
картана каяççĕ. Унта вут хунă пулат, вăл йăлтăрса çунат. Пăтăпа пашалусене çав вут патне
лар[266]таççĕ.
Кил хуçи вара чӳклеме пуçлат; çĕлĕкне сулахай хул хушшине хĕстерет, хăй хĕвел
тухăç енне пăхса çапла калат:
‒ Турă, саншăн хуранлă пăтă пĕçертĕм, выльăхшăн-чĕрлĕхшĕн çырлах, Турă! Сана
тав тăватăп, Турă, пуç çапатăп; выльăх-чĕрлĕхе çулталăкчен тĕрĕс-тĕкел пăхса усра,
çырлах, Турă! – тет те, ӳксе пуç çапат.
Çапла кĕл тунă хыççăн кил хуçи пысăк пашалăвăн сăмсисене пашалу хĕрри-мĕнĕпех
çӳхен касса илет; тата пашалу варрине çивĕчĕ çĕçĕпе пĕр-икĕ пуслăх пысăкĕш çавăрса
витĕр шăтармасăр касса илет; ăна кăвапи, тет. Унтан пĕр кашăк пăтă ăсса илсе çу çине
пуçса кăларат, кашăк çине касса илнĕ кăвапи, сăмсисене хурат те, татах мал енне пăхса
чӳклет:
‒ Кăвапи-сăмсисемпе тав тăватăп сана, Турă, пуç çапатăп; выльăх-чĕрлĕхе çултаăкчен
тĕрĕс-тĕкел пăхса усра, çыр[267]лах, Турă! – тет те, ӳксе пуç çапат.
Кашăк çинчи пăттине, кăвапи-сăмсисене вута пăрахса çунтарат. Çаксене пурне те
туса пĕтерсен икĕ пус укçана шур тутăр çине чĕркет те, юпа çурăкне е юпа çине пасар
кунччен тесе хурат.
Пасар кун çак икĕ пуспа кулачă илет те, пасартах сăх сăхса чӳклет:
‒ Турă, сана асăннă, ‒ тет, хăй кулача çисе ярат.
Çак икĕ пус укçана «Турă çул укçи» теççĕ. Пасарта чӳкленине «мамале» теççĕ. Карта
пăттине апат тĕлĕнче чӳклеççĕ. [268]
Çын çилли – Ăншăрт
Çын çилли, Çын ăншăрчĕ çынсем вăрçса тăракан çĕре пыракан, вĕсене пĕр сăмах та
чĕнмен çынна ленкет, ӳкет, тет. Вĕçтернĕ, пăрахнă Ăншăрт (эмелленĕ) çиле май кайса
тепĕр çынна ленкме те пултарать, тет. Ăншăрт çынна хытă чирлетме пултарат, çамрăк
ачасем Ăншăртпа вилеççĕ те. Турра пăхса вăрçнă çĕртен е вилле çинче ленкнĕ Ăншăрт пĕр
киле кĕрсен туха пĕлмеçт, тет, тек асаплантарса пурăнат, тет. Хăш-хăш çыннăн Ăншăрчĕ
ленксессĕн çынна пĕр-ик-виç кунта вĕлерет, тет, е чиртен-чире ярса пит нумайччен
асаплантарат, [269] тет.
Килте кам та пулсан Ăншăрт ӳкнĕ пулсан, ăна ак çапла пăрахаççĕ. Ăншăрт пăрахас
тиекенни (хут те кама та пăрахма юрат) пуçламан çăккăртан пĕчĕкçĕ сăмса касса илет те,
çĕçĕ вĕçне тăрăнтарса кăшт вут çулăмĕ çинче ĕнтет; пĕр курка шыв хатĕрлет. Малтан
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çăкăрĕпе пăрахат. Ăншăртпа чирленĕ çынни хăй тĕл пулнă вăрçакансен ятсене каласа
парат. Ячĕсемпе каласа пăрахас пулсан, ак çапла пăрахаççĕ.
Çĕçĕ вĕçне тăрăнтранă çăкăр сăмсине илет те, чирленĕ Ваçилей пуçĕ тавра çавăрса
çапла калать:
‒ Мирун çилли ӳкнĕ пулсан та, Микуç çилли ӳкнĕ пулсан та; куçĕнчен, пуçĕнчен,
аллăнчен, урăнчен ленкнĕ пулсан та, ӳт çурса ӳкнĕ пулсан та, шăмă çурса ӳкнĕ пулсан
[270] та; куçсăр-пуçсăр, шăмăсăр-шакăсăр ан ту çак Ваçилейе; ху услана ху илсе кай, хăй
канлĕхне хăйне пар. – Унтан шывпа çапла каласа пуçĕ йĕри-тавра çавăрса пăрахать: ‒ Таса
шыв пек тасалтăр, сивĕ шыв пек сивĕнтĕр; çак шыв пĕрчине хăçан та хăçан суса кăларать,
çавăн чухне çын çилли, çын Ăншăрчĕ килсе ленктĕр.
Виле çинче ленкнĕ Ăншăрта та çаплах пăрахаççĕ, анчах пăрахасса çăкăрăн сăмсипе
пăрахмаççĕ, çăккăрн ташламипе (çăккăрăн сăмси хыçĕнчен çавăрса каснă чĕлĕ) пăрахаççĕ.
Çăккăрпа, шывпа пăрахнă хыççăн вĕсене иккĕшне те пĕрле чирлин пуçĕ йĕри-твара
çавăрса калат:
‒ Мирун ăншăрчĕ, Микуç ăншăрчĕ, Вил туй, Вил ап[п]анассем [Вил ап[п]анассем в
Словаре Н.И. Ашмарина отсутствует], Вил вупкăнĕ, Вил эсрелли! Çак шывпа-çăккăрпа
ĕçсе-çисе уйрăлса кайтăр; куçсăр-пуçсăр, шăмсăр-шаксăр ан тăвăр çак Ваçилейе, хăвăрăн
усалăра хăвăрах илсе кайăр, хăй канлĕхне хăй[271]нех парăр.
Çăккăрпа пăрахас вырăнне хăш чухне кĕлпе пăрахаççĕ, ун чух та çак сăмахсенех
калаççĕ. Чи юлашкинчен çăккăрпа шывне хӳме урлă е хапха айăнчен ăрамалла çиле май
ывăтса яраççĕ; тăкнă шывпе ывăтнă çăккăр турамĕсем (ташламĕне татăкăн-татăкăн туса
пăрахаççĕ) килелле çилпе каялла килсен, Ăншăрт килтен каймаçт, теççĕ. Çапла пăрахнипе
те Ăншăрт каймасан, Мирунпа Микуçа чирлĕ Ваçилей патне чĕнтереççĕ те, е хăйсем патне
кайса аллисене шывпа çутараççĕ; çав шыва Ваçилейе ĕçтереççĕ.
Унпа та Ваçилей сывалаймасан, вара Ăншăрта килĕшпе (пĕтĕм çемйешĕн) така
параççĕ:
‒ Ăншăрт, пире никама та ан чирлет, ‒ тесе такапа чӳклеççĕ.
Унтан вара чирлĕ Ваçлейшĕн хăй[272]шĕн кăна така пусаççĕ; вăл такана:
‒ Ăншăрт, Ваçилейе чĕрт, ан вĕлер, сана ак така паратпăр, ‒ тесе чӳклеççĕ.
Ăншăрта пуснă такине хĕвел аннă чух чӳклеççĕ те, çав кунах йăлт çисе яраççĕ. Ку чӳк
те килĕшмесен, вара юмăç патне каяççĕ, вăл мĕн калать, çавна тăваççĕ.
Уяв юрри [Записано в 1910 г. среди низовых чувашей.]
Чĕресси, чĕресси, сар çу чĕресси,
Ларт хĕвеле, най, ирĕлтĕр.
Ирĕлтĕр, ирĕлтĕр, най, ан пĕттĕр,
Пире урçа ан кĕттĕр.
Урçа каччăн, най, сӳс пушă,
Сӳс пушăран, най, çу тумлать,
Çу тумлинччĕ, чун савмасть.
Çамрăк каччăн, най, чĕн пушă,
Чĕн пушăран юн тумлать,
Юн тумлин те, чун савать. [287]
Карăм-карăм вăрмана. (2 раза)
Прип[ев]:
Уйели, уйели, наймушинка, красна девица.
Касрăм, касрăм, пĕрене,
Лартрăм, лартрăм шурă пӳрт,
Шурă пӳртре шурă сĕтел,
Шурă сĕтел çинче шур чашкă,
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Шур чашка çинче шур пулă,
Шур пуллине касмашкăн
Пулат çĕççи кирлĕ ăна,
Пулат çĕççине тытмашкăн
Тиек ачи кирлĕ ăна,
Тиек ачипе выляма
Пике хĕрĕ кирлĕ ăна.
Пике хĕрне тытмашкăн
Чĕн нухайка кирлĕ ăна. [288]
Шур çип чăлха эп тупрăм,
Шур çип чăлха ăшĕнче
Кĕмĕл çĕрĕ мерчен куç,
Пӳрнем тавра çаврăнать.
Çинçе пӳлĕ сар ача
Сар хĕр тавра çаврăнать. [289]
Урçа каччă авланчĕ,
Сӳс пушăран çу тумлать,
Çу тумлин те, чун савмасть.
Çамрăк каччă авланчĕ,
Нухайкаран юн тумлать,
Юн тумлин те, чун савать. [300]
Записано в 1909 г. в с. Новое Сережкино учителем Григорием Ижуткиным
Ĕçкĕ юррисем
Вун иккĕпе явнă чĕн нухайка,
Мĕшĕн сӳтĕлмелле явнă-ши?
Ăрасна пĕр çуралса, пĕрле ӳссе,
Мĕшĕн уйрăлмалла çырнă-ши? [309]
Прощальная
Эреветлĕ-теветлĕ,
Хӳри вĕçне туй килнĕ.
Ар çынсем сухана кайсассăн,
Хĕрарăмсем çăмарта çиеççĕ. [313]
Атте, çуна туса пар,
Пичче, лаша кӳлсе пар,
Акка, минтер хурса пар,
Йăмăк, алăк уçса пар. [314]
Уяв юррисем
Хура çыран айĕнче,
Хура çыран айĕнче
Хур вăрласа пусрăмăр,
Хур вăрласа пусрăмăр.
Хĕрлĕ çыран айĕнче,
Хĕрлĕ çыран айĕнче
Хĕр вăрласа выртрăмăр,
Хĕр вăрласа выртрăмăр,
Хĕр вăрри те темерĕç,
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Хĕр вăрри те темерĕç. [328]
Ĕçкĕ юрри
Шĕвĕр пӳрнери кĕмĕл çĕрĕ,
Хам памасан, эсир илес çук,
Хăвăр савса хăвăр пымасан,
Эп йыхăрса эсĕ пырас çук. [331]
Шурта пулĕ шур кут йăвисем,
Пирте пулĕ хĕрсен çĕррисем. [333]
Самарпала Сакмар, ай, хушшинче
Кĕленче çăмартасем кустартăм.
Кустара пĕлмерĕм – çĕмĕртĕм,
Çак тăвансем патне те килсессĕн,
Калаçа пĕлмерĕм – сивĕнтĕм. [336]
Çӳлĕ ту çине шурă юр çунă,
Çĕнĕ çăпатапа йĕр турăм,
Тахçан курман тăванăма халĕ куртăм,
Шур перчекепе алă тытрăм. [353]
Эс леш енче, тăван, эп ку енче,
Кил, иксĕмĕр хывар каçмине.
Иккĕн пĕрле пурăнни çинчен
Кил, çыртрар шур хут çине. [354]
Том 174: Никольский Н.В. Этнография. Фольклор. 1908-1910 гг. – 695 с.
Записано [в 1910 г.] в Буинском уезде учениками Казанских миссионерских курсов П.
Ильичевым и И. Алексеевым. Ответы на «Программу исследования мелкой крестьянской
промышленности в России. М., 1872. – 12 с.»
а. Ответы на вопросы о почитании огня
Огонь представляется одушевленным существом, потому при разведении огня в печи
не допускаются бранные слова, иначе огонь рассердится и может принести большой вред
посредством пожара.
У чуваш представление об отце и матери огня упоминаются в молитвенных
действиях, особенности осенью совершают благодарственное моление за новый урожай
(чӳклеме)…
Забота о домашнем огне беольшею частею принадлежит жене домохозяина;
обыкновенно мужчины разведением огня в печи не занимаются. [91]
Прощание невесты с домашним очагом, уезжая из отцовского дома, совершалось
раньше в чувашах, а теперь обряд этот совершают рекрута, уезжая из дома на военную
службу; при этом заставляют их приложиться к печи и, отломив небольшой кусок глины от
печи, взять с собой, который должен храниться у рекрута до возвращения на родину.
Существует обычай кидать молодой по приезде в дом мужа часть хлеба и сыра,
привозимых в качестве гостинцев, на печку, воображая, что на печи находится домовой,
которому необходимо выделить из привезенной пищи.
По приезде в дом мужа своего ставят молодых перед печью, а перед тем, как уходить
от печи, [92] молодая обязана сделать один земной поклон со следующими словами:
‒ Пусть пройдет век мой пред тобой благополучно.
По представлению чуваш, в каждом доме в качестве покровителей животных
должны быть змей и уж, если один из них выйдет наружу и покажется кому-нибудь из
членов семьи, то принимают к несчастию; несчастье будет состоять в неблагополучном
скотоводстве.
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Домовой жительствует на печи: это видно из того, что хозяйка, по получении
гостинца от кого бы то не было, прежде чем закусить, бросает на печку со словами:
‒ Кучченеç килех тăтăр. [93]
б. Представления о солнце, молнии, блуждающих огнях, огнедышащих горах
При появлении солнечного затмения чуваши говорят:
‒ Хĕвеле Вупăр çиет.
Вупăр этот нечистый дух, который иногда давит спящего (кошмар). [94]
Во время грозы черную кошку по возможности дальше удаляют от себя, в котрой
скрывается нечистый дух; также, по представлению чуваш, во время грозы нечистый дух
старается скрываться под гривами лошади. [95]
г. Представления о свойствах огня
Если в деревне случится пожар, то необходимо тушить во всех домах огни, именно:
лампы, костры, очаги и печи; а потом после тушения пожара отбирают спички и огонь
добывается вытиранием одного дерева о другом; для этого в деревне собираются
домохозяева на площадь, где совершают жертвоприношение. Затем, расходясь домой,
каждый берет с собой новый огонь. По возращении домой каждая семья отдельно
совершает жертвоприношение огню, жертва эта состоит из каши, лепешки и масла (Сам.
губ., Бугульм. у.). [97]
д. Почитание огня
Осквернением огня считается плевание, произнесение нал ним неприличных слов.
За плевание в огонь у виновного должны появляться по всему телу чири, за что больной
обязан принести в жертву масляные лепешки (юсман) для прощения обиды, а за
произнесение над огнем неприличных слов может огонь карать пожаром.
Для тушения пожара от молнии первым средством служит молоко от черной коровы.
[98]
I. Бесплодие; отношение к незаконнорожденным
Бесплодие считается несчастьем, которое есть кара за грехи жены или мужа,
особенности за несохранение девственности.
Бесплодным женщинам советуют принимать порошки от ладана. [107]
К незаконнорожденным относятся с презрением, называют их крапивниками.
Отношение к незаконнорожденному ребенку девушки и замужной женщины не одинаково,
более грехом считают девушку-роженицу: незаконнорожденных тех и других стараются по
возможности умерщвлять тотчас по появлении на свет Божий. [108]
III. Родины
Место для родов не определено. В летнее время родят в бане, а зимою в избе в
отсутствии семьи, в каждом случает актом рождения не оскверняется дом.
При трудных родах заставляют переступать не родильницу через мужа, а мужа через
свою жену, т.е. родильницу…
С благополучным исходом родов существует обычай поздравлять роженицу, в
подарок приносится каша с яйцами.
После ребенка повитуха также принримает послед, вымоет ею и прячет в секретное
место, завернув в тряпку. Если новорож[110]денный мужского пола, то лучше прятать в
подполье конюшни, и в данном случае ребенок, выростись, более склонен будет к уходу за
лошадьми, а если женского пола, то обыкновенно прячут на чердаке. [111]
Пуповину отрезать должен отец ребенка; отрезывает ножницами, если оставить
коротко, то ребенок будет плакать; эта пуповина впоследствии высыхает и отделяется,
которая хранится тщательно…
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Если дети в семье умирают, то выбирают для новорожденного особое имя:
мальчиков называют Дуб – Юман, Ворон – Курак; девочек называют Ласточка – Чĕкеç,
Сорока – Чакак. [112]
Записано в 1910 г. в д. Новое Изамбаево Тетюшского уезда Казанской губернии
Арсением Петровым. [Запись выполнена в форме ответов на программу А.Ф.
Котляковского]
Ешке-çăкăр пĕрле çиме икĕ кил хăйматлăх тăват. Пĕр килĕ хунĕш пулат, тепĕр килĕ
кĕрӳш пулат. Вĕсем, вĕсенĕн ача-пăчисем çав чăн хурăнташ пек чĕнеççĕ. Халĕ вăл йăла
сайра ĕнтĕ. Çак хурăнташлăх ик-виç сыпăка пырат. Çак хăйматлăха çичĕ ютпа та тăваççĕ.
[155]
Кинĕ пăятамăш, пăяхамăш, пултăрĕсен умĕнче çӳçне-пуçне салатса çӳремелле мар.
Урине те кăтартмалла мар. Хĕрарăм ют ялтан [156] килнĕ пулсан, ют çынсен умĕнче те
çӳçне-пуçне, урине кăтартмалла мар.
Сноха не должна называть по имени родственников и родственниц мужа. По имени
она называет только тех, которые родились при ней, т.е. по выходе в замуж за настоящего
мужа.
Новый родственник в большом почете, поэтому его место в переднем углу. [157]
Поговрка: Хуранти пулсан, хура вырăс та хурăнташ. Это соблюдается при пирах.
Если в родне покойник, то обязана родня, а не çичĕ ют. [158]
В вопросах родства больше разбираются женщины…
Обращение за разрешением на вступление в брак в более близких степенях родства
редкие. В нашей деревне с самого основания не было ни одного случая…
Посиделки бывают осенью. Собирались (в прежнее время) в банях и приходили
девушки с работами: кто пряла, кто вышивала, кто шила. Парни являются случайными
посетителями и они без работы. Разбора дня для посиделок нет. Допускаются и
желательные гостьи-девушки из других селений. Песни поются без разбору. В последнее
время посиделки бывают у вдовы, в бедных домах, но ни в коем [160] случае в богатом,
ибо уроняет дом.
Парни ходят к девушкам без ведома родителей.
Общее замечание: всякое половое общение вне брака считается безнравственным, и
дети (незаконнорожд.) не пользуются никаким правом и питают к нему презрение не
только родственники, но и односельчане.
Среди чуваш в прежнее время был распространен обычай похищения невесты.
Похищают без ведома невесты и ее родителей. [161] Похищение в собственном смысле
бывает помимо ее воли, почему ее увозили в лес или еще куда-нибудь для того, чтобы
опозорить. Раз она опозорена, тогда без любви выходит за него. В настоящее время это
похищение смягчилось в том виде, что жених и невеста первоначально сговариваются. В
залог похищаемая дает жениху какую-нибудь вещь.
При случае похищения в собственном смысле брак считается заключенным, когда
по[162]хититель успеет войти в половое общение.
Примирения бывают в виде сватовства, предложения хулăн. Пиршество: çĕнĕ хăта.
Побудительные причины для похищений – избежать свадебные расходы. На
похищение смотрят равнодушно. [163]
Порядочному человеку вступление в брак обязательно, холостяки не пользуются
почетом. Взгляд на тех, которые долго остаются холостыми, опреднляется презрительным
прозвищем: ватă каччă.
Если женщина с кем-нибудь сожительствует, то к ней питают полное презрение, и
если [164] она первый раз придет на родину, то прежде чем пустить ее в село, хĕрĕх витре
шыв сапаççĕ.
Девушка, родившая, или остается в девушках, или же выходит в замуж за вдовца.
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[165]
Сватовство бывает следующим образом. Приезжают к родственникам невесты и
заявляют желание. Тогда одна из женщин этого дома отправляется в дом невестин. Эта
сваха, распустив одну штанину, является к родителям невесты и садится под самую
матицу или к двери, но не вперед. [167]
Брачная постель всегда приготовляется в неотопленном помещении.
На своей свадьбе невеста прячется от жениха. [171]
Нецеломудрие невесты является предметом знания только свахи. Обличительным
средством целомудрия или нецеломудрия явялется хĕрлĕх тутăрĕ, которого приготовляет
невеста заранее и осматривает только сваха. Поведение нвеесты остается в строжайшей
тайне…
В нашей местности был один случай развода. Причиной послужил физический
недостаток жениха. [172]
В деревне Атлашкине Саврушского прихода Чистопольского уезад, по словам
священника А. Милонова, служившего в том приходе в сане диакона, среди чувашязычников был случай такого рода: один чувашин был слишком богат, но не имел детей, а
другой был бедный и многодетный; эти чуваши порешили между собой поменяться
женами на таких условиях: богатый в придачу с женой дал бедному [173] несколько
загонов засеянной озими, а бедный богатому дал в придачу с женой сына. Состоялась мена
и они прожили с новыми женами с неделю. Узнав об этом, односельчане язычники решили
собрать сход, куда и вызвали меновщиков, пробравши которых, заставили призвать на сход
жен, после чего сделали размен обратно ради того, чтобы не был нарушен и искажен их
языческий старинный закон или обряд. Было око[174]ло 1890 года.
В д. Новом Ильмове Чистопольского уезда, по словам того же священника,
существует среди язычников-чуваш обычай двухженства, особенно при болезни первой
жены. Таким обычаем воспользовался язычник этой деревни по имени Сергей (отчество
неизвестно). Этим обычаем он живет и теперь, т.е. имеет первую и вторую жену. Муж
считается выше жены. [175] Арсăр арăм йĕвенсĕр кĕсре…
Имение детей считается благословением Божием, а отсутствие – кара Божия…
Бесплодной женщине ставят горшки: чӳлмек лартаççĕ. [176]
В 48 дворах в нашей деревне больших семей было 3. Самая большая с отцом во главе
с четырьмя женатыми сыновьями и их детьми состояла из 27 членов. Вторая – из 23
членов, а третья – из 19 членов. Во всех этих семьях отец стоял во главе и отличались
зажиточностью, особенно первая. [179]
Старший в семье не есть полновластный хозяин; во всех случаях он должен
считаться с мнениями других членов и подлежит контролю. Тем больше семья, тем
присуще ей семейный совет. [180] Этот совет имеет решающий голос. [181]
Если семья делится без ссор, то сначала испекут хлебы, для того, чтобы семьи
çăкăрлă-тăварлă пултăр. В момент ухода все члены собираются в избу и, помолясь,
садятся; старший берет каравай хлеба и разрезывает его пополам; одну половину
оставляют себе, а дургую отдает выделяющемуся брату. Потом могут уходить совсем.
[183]
При покупке лошади она [186] передается из полы в полы…
Общими пользованиями являются бани, мельницы. [187]
Заключение и совершение договоров соповождаются молитвой, едой земли и
рукопожатием, неисполнение которых считается грехом. [189]
При первом выгоне каждая выгоняющая скотину женщина несет яйца для пастуха.
[198]
Убийство считается великим грехом. [200]
Записано [в 1910 г.] в с. Орауши Ядринского уезда Казанской губернии П. Ивановым
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Пиршти. Ей (или ему) некоторые лошади нравятся, а некотор. – нет. К тем лошадям,
которых Пиршти любит, подклаыдвает корму, отнимая от нелюбимых ей лошадей. В
таких случаях нелюбимые Пиршти лошади худеют, как бы их хозяева не кормили, а
любимые – поправляются. Когда утром хозяева придут в конюшню к лошадям, замечают
нелюбовь Пиршти к [250] какой-нибудь лошади, а поэтому всегда стараются продать
такую лошадь и стараются подобрать такую, какую любит Пиршти.
В конюшню без предупреждения лошадей никогда не заходят: они допускают, что в
среде лошадей есть нередко лошади с крыльями, а когда лошадь в конюшне спит, то
распускает крылья. Если же хозяин увидит лошадь с распростертыми крыльями, то,
говорят, тут же (издыхает) умирает. Поэтому прежде чем отворить дверь конюшни, хозяин
всегда перекликает лошадей.
Масмак ‒ имеет целое поверие, в женском быту связано с замужеством… Когда
жених по наречении невесты первый раз бывает у будущего тестя, то сноха невесты
подкладывает масмак работы невесты под кошму, на которую должен сесть жених. [251]
Пол конюшни не советуют, даже запрещают, мести березовой метлой. Говорят, если
мести пол конюшни и притом березовой метлой – будто бы скотина не развивается
(хунамасть, пымасть).
Сарай – карта. В карде (под сараем) у чуваш происходило моление о благоденствии
скотины Карта турри или Карталăх. Но это божество не тождественно с божеством,
находящимся в конюшне, Пирэшти. В карде когда с карды вычищают коровьи кала
(имеется в виду холодные карды, бывшие в старину, где коровьи кала замерзали комками),
выражаясь по-чу[252]вашски, ĕне пăхне сиктерсен, выртса йăванаççĕ, нужно поваляться в
карде на постланной соломе, иначе ĕне ырхан пулать.
Не всякое место, как для всего двора, так и для конюшни и карды, удобные. В
некоторых местах то [253] члены семьи хворают, зависит уничтожение всего рода тем, что
все ребята бывают девочки, вследствии чего кончается род, то скотина не размножается,
которое наряду с хлебопашеством должно служить кр-ну в его хозяйстве главным
подспорьем, ‒ падает часто скотина. Все это приписывают нечистому месту: Вырăн таса
мар. Не чистыи местами считаются: места тох [ток?], места старых дорог и места, которые
служили в представлении чуваш местопребыванием какого-нибудь Киремет, также и
места, где раньше бывали какие-нибудь страшные происшествия, как-то: убийство,
проклятие какой-нибудь ворожеи. [254]
Прежде чем выезжать пахать, в деревне собирается сход и сходом указывают на
одного крестьянина, который живет спокойно и доволь, беспечно и который пользуется
уважением в виду хорошей, выделяющей его от других, жизнью. Он прежде всех выходит
в поле и сеет вăрлăх кăларать и этим вăрлăх’ом высевает и вăрлăх çăмарти. Значение
этого вăрлăх çăмарти не могу припомнить. Этот вăрлăх çăмарти высевается потом всеми,
если у них оно есть. [263] На следующий день, когда выезжают пахать, берут с собой хлеб,
хотя бы с завтраком могли принести им хлеба женщины, как это обыкновенно бывает.
Дома до выезда с сохой, когда все готово, запряжены лошади, заходят в дом, зажигают
свечу и помолятся с хлебом на столе. Остатки свечи сохраняются до кĕр сăри, связанного с
Турă амăшĕ курки или ятлă курка. Соху мажут мсалом и еще пеекрестясь выезжают с
особенным благовением и надеждою на будущий урожай. Первый завтрак весенней пашни
состоит обязательно из каши и яиц. Кашу горячей кладут в ленкес, а яйца, вымытые,
сырыми кладут в кашу, которая пока хозяйка донесет до пахарей, свариваются в горячей
каше. На пашне вообще никогда не обедают на середине длины загона или на конце
загона; также не останавливаются доезжая до конца загона, а обязательно выедут в конец
загона, обйдут и когда обойдут конец, въедут обратно по загону, тогда [264] только садятся
обедать или завтракать. На первый завтрак всегда садятся по направлению сохи, в какую
бы сторону она не была направлена. Но молятся всегда по направлению к востоку. Прежде
чем начинать есть, берут маленькую горбушку от початого каравая, кладут на эту
горбушку ложки каши с маслом и зарывают в землю, находящуюся в данное время на

292

железе сохи.
До начала жатвы тоже начинает жать одно лицо, после которого вообще признается,
что будто бы хорошо идет работа в поле:
‒ Çав урла кăларсан, ĕç çи питĕ лайăх иртекенччĕ, пилĕк таврашĕ ыратнине
пĕлместĕн; ялта çав аллине çурлапа кастарнă тенине илтместĕн, ‒ теççĕ ваттисем.
Когда кончают жать яровой хлеб, совершают обряд, имеющий характер моления.
Оставляется куст свтоящего овса стеблей 50 не больше с колосьями, разделяют пополам
этот куст и одной половиной завертывают серпы на земле же, а другую полвину
прижимают к земле, подложив под ним маленькую горбушку [265] от начатого каравая и
закрывают живой так, чтобы люди не могли найти его. [266]
Çĕлен пулла не едят. [267]
Вообще кормить ребенка грудью дольше стараются для того, чтобы замедлить
появление другого ребенка. [271]
Венчание у чуваш по языческому обряду – развание ног жениха невестой в первую
ночь. До принятия христианства венчание состояло главным образом из этого, но были и
другие предшествующие обряды. [274]
Клянутся:
‒ Турăшăн та, çăкăр-тăвар, ак хам ĕнсем урлă алă парам; ачам урлă алă парам; эпĕ
çапла пулсан, виçĕ кунтан çĕре кĕрем. [275]
Когда она достигает семилетнего возраста, назначают в приданое супинкепе телку
как крова отелится. В случае же, если девочка помрет, то эту корову или другую,
купленную вза[277]мен первой, закалывают в сороковой день. В старину также в приданое
предназаначли и жеребят – большею частью жеребят кобылок. В таких случаях корова
закалывалась в ранней помике, а кобылка – в 40-й день или же в годовой день смерти.
Такой почет оказывали девушке, сели она помирала взрослой до замужества. [278]
Вихрь Çавра çил – Шуйттан.
Когда проходит вихрь, то плюют несколько раз со словами:
‒ Турă çырлахах.
Накануне нового года или рождества в карте ловят ноги овец сурăх ури тытас. Если
попадет (в темноте) нога белой овцы, то у девушки жених будет белый – шурă, т.е. сарă.
Если попадет (ула сурăх ури) нога пестрой овцы, то жених будет некрасивый, а если же
поймает девушка ногу черной овцы, то жених будет черный. [287]
Тогда же, кажется, подслушивают у чужих под окном, и если услышат худое слово,
то это вообще в жизни девушки в замужестве к несчастию, а если услышит хороший
разговор, то это к хорошему. Если же девушка или парень услышит разговор о богатом или
о красоте, …то парень женится на богатой, а девушка выйдет замуж за богатого.
Тогда же бросают через ворота со двора на улицу женский башмак или же вообще
башмак мужской или женский, безразлично. Башмак в какую сторону упадет носом, в ту
сторону выйдет девушка замуж, а парень с той стороны женится. [288]
Записано [в 1910 г. воспитанником Казанской учительской семинарии Николаем
Поляковым] в Буинском уезде Симбирской губернии
Чăваш йăли
Ĕлĕк чӳк нумай пулнă: карташ пăтти чӳкленĕ, килĕшĕн чӳк кӳнĕ, Хĕрт сурт чӳк тунă,
унтан тата урăхла чӳксем те пулнă.
Карташ пăттине картара вутпа чӳкленĕ. Виç тĕрлĕ выльăхшăн-чĕрлĕхшĕн тесе
чӳкленĕ. Карташ пăтти тунă чух унта вĕсем пашалупа пăтă исе пынă. Выльăхшăнчĕрлĕхшĕн тесе пĕр пысăк пашалу, кашни çыншăн пĕрер пĕчĕкшер пĕçернĕ. Унтан вара çав
пысăк пашалăва кăштă касса илсе пĕр кашăк пăтă илсе çатан хушшине хĕстерсе хунă.
Унтан вара мĕнле выльăх хыпса илнине пăхса тăнă.
Тата мĕн пур килшĕн пăтăпа чӳк тунă.
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Вăл пăтта кӳнĕ чух çапла каланă:
‒ Ашшĕпе, амĕшпе тасаран Турра пăтă парап, ‒ тенĕ.
Тата Хĕрт сурт чӳкĕ кӳнĕ. [323] Çавăнта пĕçернĕ пăтта никама та ют çына çитермен.
Çав пăтăран икĕ чашкă илсе пĕрне кăмака çине, тепĕрне çăнăх çине лартнă. [324]
Туй йĕрки
Хĕре качча илес тесессĕн, хĕрĕ патне евчĕ яраççĕ. Унтан вара килĕшеççĕ,
килĕшсессĕн чăпăркă пăрахса хăвараççĕ, унтан вара чертвĕт эрех ĕçеççĕ. Ĕçнĕ-çинĕ чух
параççĕ тăхлачăшпе хăтăшне тутăрпа сурпан. Унтан вара аранчĕ тăрсан каяççĕ çураçма.
Çураçнă çĕре виç витре эрех, витре сăра, пылă, чей-сахăр, тир, сукна, вунă кĕмĕл тенкĕ исе
каяççĕ. Каччи енчен ăратнисем пуçтарăнсан, каяççĕ хĕрĕ енне. Чăн малтан кĕреççĕ евчи
патне. Евчи патне кайсассăн, евчи виçĕ хут каят хăтисем патне туй халăх пуçтарăнчĕ тесе.
Каччисем евчи панчен тухнă чух хĕр çумăнсем хăйсем панчен тухса каяççĕ пуç сырма
хĕрĕсен енчи ăратни патне. Каччисем хĕриĕн ашшĕсем патне кайсассăн хĕр çумăнсем икĕ
хут [325] каяççĕ. Виççĕмĕш хут каччисем те пуç сыракан патне каяççĕ. Каччисем пуç
сыракансен хапхи патне çитсен, хапхине уçмасăр тăрса хĕр çумăн хĕрĕсем укçа илеççĕ.
Пӳртре пĕркенчик умĕнче татах илеççĕ.
Укçа парсассăн каччисем виçĕ ăрас сĕтел йăра-тавра çаврăнаççĕ çапла каласа:
‒ Ĕçетри-çиетри, вылятри-кулатри, пире, хăтасем, кĕтетри? – теççĕ.
Хĕриĕн ашшĕсем:
‒ Кĕтетпĕр, ‒ теççĕ.
Пуç сыракан патĕнче каччине кĕпе тăхăнтараççĕ, пысăклăхне пичет тĕвви çыхаççĕ.
Ăна веç хĕриĕн инкĕшĕ тумлантарат. Тумлантарса пĕтерсен, ăна ыталаса чуп тăват. Уншăн
ăна каччи укçа тӳлет. Каччи япалисене йинкĕш исе каят. Килĕшнĕ чух хăварнă чăпăрккине
халĕ каччисем укçа тӳлесе илеççĕ. Унтан тухсан хĕриĕн енче çӳреççĕ. Çӳресе пĕтерсен,
татах хĕриĕн ашшĕсем патне кĕреççĕ те, япала тиеççĕ. Япалине тиесе пĕтерсен, каччи
кĕлете кĕрсе арчи вырăнне укçа хурса тухат. Унтан вара хĕриĕн [326] ашшĕсем патĕнчен
каччисем патне кĕреççĕ. Каччисем патне кĕнĕ чух пăшал переççĕ, çăнăхпа хăмла
вĕçтереççĕ. Çăнăхне вĕçтерсе ярсан, пуркаине не ывăтса яраççĕ. Çав пурка тупаканран
пуркине укçа тӳлесе илеççĕ. Унтан вара пӳртне кĕрсен аранчă тăрсан хĕве хупаççĕ. Хĕве
хупсан, каччиĕн аттине хĕрĕ хыват. Аттине хывсан, каччи унăн атти ăшне укçа ярат, ăна
хĕрĕ илет. Унтан вара туй пĕтет. Туй хыççăн аранчĕ тăрсан тăваççĕ çĕнĕ хăта. [327]
Записано [в 1910 г.] в д. Чикилдым Буинского уезда Симбирской губернии
О. Тимофеевым
Куç ӳксен вĕрмелли (тĕтĕрмелли)
Йе пĕсмĕлле! Тур çырлах!
Атăл урлă, Сăр урлă Аша патман карчăк килнĕ,
Кутĕнче пĕр тĕк, çăварĕнче пĕр шăл,
Çав имлет, çав юмлат, çав вĕрет, çав сурать,
Вĕрет те тасатать,
Вăл вĕрсе-сурса кăрайманнине
Çак ырă Вут ама тĕтĕрсе кăлартăр.
Юман кăмпинче вут тăмас,
Çак çын (ятне калать) çинче куç тăмас.
Кун таврăнать – таврăнтăр,
Çĕр таврăнать – таврăнтăр,
Уйăх таврăнать – таврăнтăр,
Хĕвел таврăнать – таврăнтăр,
Çӳлте ‒ Турă, çĕрте ‒ Патша,
Тӳрепе Патша вырăна ларать,
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Вырăна лартăр…
Çак çын çинчен çитмĕл те çичĕ çынăн куçĕ тух:
Пĕвĕнчен, çийĕнчен, шăмминчен-шаккинчен, вырăнчен-васакĕнчен,
Куç тух (анаслать).
Икĕ питне ӳкнĕ пуин те,
Икĕ куçне ӳкнĕ пулин те,
Çӳçĕ çине ӳкнĕ пулин те, [337]
Лĕпки çине ӳкнĕ пулин те,
Тăлă пӳне ӳкнĕ пулин те,
Çара çан çине ӳкнĕ пулин те,
Ăмсанса пăхнă пулин те,
Сăхланса пăхнă пулин те,
Çав вĕрет, çав сурат,
Çав имлет, çав юмлат –
Вĕрет те тасатать;
Хура куç пулин те,
Хăмăр куç пулин те,
Чакăн куç пулин те, ‒
Ӳтĕнчен-тирĕнчен,
Шăмминчен-шаккинчен,
Варĕнчен-васакĕнчен
Куç тух, тух, куç тух (анаслать).
Эрне кун ӳкнĕ пулин те,
Шăмат кун ӳкнĕ пулин те,
Вырсарни кун ӳкнĕ пулин те,
Тунти кун ӳкнĕ пулин те,
Ытлари кун ӳкнĕ пулин те,
Юн кун ӳкнĕ пулин те,
Кĕçнерни кун ӳкнĕ пулин те,
Куç тух.
Тунти кун – туна шăмминчен,
Ытлари кун – ытла шăмминчен, [338]
Юн кун – юн тымарĕнчен,
Кĕçнерни кун – кĕçен тымарĕнчен,
Куç тух (анаслать).
Çилпе килсе вăрăннă пулин те,
Шывпа килсе вăрăннă пулин те,
Пин тымарне ӳксе пин тымарне тăтти çук,
Чари çине шурă ӳксе, шур чар пусса – тăтти çук,
Кăкри çине сарă ӳксе, сарă пусса тăтти çук.
Куç тух!
Ӳтĕнчен-тирĕнчен, шăмминчен-шаккинчен, варĕнчен-васакĕнчен
Куç тух, тух, куç, тух.
Хура пĕлĕт килет,
Хуралтă çине çăват-çăват та тасатать,
Çавăн пекех çак çын çинчен (ятне калать)
Хура куç пулин те,
Чакăр куç пулин те,
Хăмăр куç пулин те,
Ӳпне куç пулин те,
Усал куç пулин те,
Хаяр куç пулин те,
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Тух, тух, куç, тух. [339]
Кĕмĕл сĕтел,
Кĕмĕл сĕтел çинче кĕмĕл тиркĕ,
Кĕмĕл тиркĕ çинче кĕмĕл кашăк.
Хăçан та хăçан çав кашăкпа тытса сыпĕ –
Çавăн чухне (ятне калать) куç ӳктĕр;
Алăк умĕнче юман хăма,
Çав хăма çине хăçан та хăçан
Пин карчăкпа пин старик килсе пусĕç –
Çавăн чӳне сан çине (ятне калать) куç ӳктĕр,
Кăмака çинче кутăн ларса хăçан суха сухалĕç –
Çавăн чуне куç ӳктĕр.
Юман йывăçне хăçан куç выляса куç ӳкет,
Ăвăс йывăçне хăçан куç выляса куç ӳкет,
Йĕлме йывăçне хăçан куç выляса куç ӳкет,
Шурă хăвана хăçан куç выляса куç ӳкет,
Палан чечекне хăçан куç выляса куç ӳкет,
Пилеш йывăçне хăçан куç выляса куç ӳкет,
Çĕмĕрт чечекне хăçан куç выляса куç ӳкет, [340]
Хурăн тымара ярать,
Йывăç пулать,
Çулçине сарать,
Кăчăкине тăкать,
Ăна хăçан куç выляса куç ӳкет,
Суккăр вĕлтĕрене хăçан куç выляса куç ӳкет,
Куçлă кутанана хăçан куç выляса куç ӳкет,
Танлă пиçене хăçан куç выляса куç ӳкет, ‒
Çавăн чӳне, ачам (хĕрĕм), сан çине куç ӳктĕр!
Çеçен хир варринче тӳкерек [Ашмарин. Словарь, XIV, 205: Тӳкерек, круглый] кӳл,
Ун варринче ылтăн юпа,
Ылтăн юпа тăрринче ăмăрт кайăк,
Ăмăрт кайăк месерле çаврăнса
Шывăн тĕпне хăçан чăмса кайĕ –
Çавăн чухне куç ӳктĕр.
Тух, куç, тух (анаслать). [341]
Çĕре хывас вилли-тĕр,
Тупни – тупнипе çырлахтăр,
Туманни – туманнипе çырлахтăр.
Тĕтĕм пултăр – салантăр,
Пĕлĕт пултăр – сирĕлтĕр,
Хăмла пек хăпартăр,
Çулçă пек сарăлтăр,
Ыранччен ырах пултăр,
Каçчен кашах пултăр.
Тетте пултăр, аван пултăр,
Им пултăр, сип пултăр,
Имĕ-юмĕ çак пултăр. [342]
Записано [в 1910 г.] в селениях Верхне-Тимерсянской и Городищенской волостей
Буинского уезда слушателем миссионерских курсов Т. Афанасьевым
Лесоводством чуваши означенных волостей не занимаются. Деревья около изб стали
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сажать после того, как был приказ, чтобы около каждого дома были рассажены ветлы,
которые во время пожаров могут принести большую пользу. Поэтому в нынешнее время у
большинства чувашей на усадьбах имеются ветлы. На чувашских кладбищах не видать
растущих деревьев. Киреметных деревьев, исключая Городищ, ни одно селение не имеет.
Хотя около Городищ и есть киреметные деревья, но им никакого священного значения не
придают и нет ни одного семейства, которое бы верило в эти деревья. [376]
Записано [в 1910 г.] в д. Старое Котяково (Аслă Катек) Буинского уезда Симбирской
губернии слушателем Казанских миссионерских курсов Михаилом Крышкиным
Чĕмпĕр кĕпĕрнинче, Пăва уясĕнче, Юхма вулăсĕйин Аслă Катек ятлă ялта ватăрах
çын вилсен çулла та вилнĕ çына пытарма çунапа турттарса каяççĕ. Вăл çунине виçшер,
тăватшар, пилĕкшер лаша кӳлеççĕ те, малтан лаши çине пĕрне утлантараççĕ. Масар патне
çитсен масар тавра виçĕ хутчен хытă чуптарса çаврăнаççĕ. Унтан вара тупăкне масар çине
йăтса кӳртсе шăтăка яраççĕ те, тăпра тултарса хăвараççĕ. Вилнĕ çыннин хĕрĕхмĕш кунĕ
çитсен, тăпри çине чартак лартаççĕ. Вăл чартакне [377] çула пулсан та çунапа турттарса
каяççĕ. Чартакĕ ăшне ĕçме-çиме хураççĕ те, ларса каяççĕ: ăна та масар тавра виçĕ хутчен
турттарса çавăрăнаççĕ, унтан чартакне йăтса кĕрсе вилнĕ çын тăпри çине лартаççĕ.
Лартсан кайран вилнĕ çынна асăнса хываççĕ те, ĕçсе çиеççĕ. Çав ялта çапла тунине 1900мĕш çулта куртăм та, питĕ тĕлĕнтĕм, мĕшĕн тесен эпĕ ун пеккине нихăçан та курманччĕ.
Вăл ялта хăшĕ-хăшĕ ак çапла калаçкалаччĕç: пирĕн ялта ар çын тукатмăш çитмĕл
[378] çиччĕ, хĕрарăм тукатмăш тăхăр вун тăххăр, теччĕç. Халĕ çавăн пек тунипе туманнине
эпĕ пĕлместĕп, вăл яла пырса кĕменни вунă çул пур ĕнтĕ. [379]
Записано [в 1910 г.] в Буинском уезде Смбирской губернии Е. Кондрашкиным
Çĕнĕ çул каç
Чĕмпĕр кĕпĕрнинче Пăва уясин чăваш ялĕсенче çамрăк ачасем, çамрăк хĕрсем çĕнĕ
çул каç кассии-кассипе пĕр çĕре пуçтарăнса лараççĕ.
Чăн малтан тĕттĕм пулса çитсенех ушкăнĕпе пĕр-пĕр кив ыраш капан пур анкартне
каяççĕ, унта вара пĕр сасăсăр капанран шăлпа çырта-çырта ыраш хăмăлне туртса
кăлараççĕ. Вăл ыраш хăмăлин пуçахсене вара чипер пĕр пĕрчине те çухатмасăр чăмăртаса
тытса пурте пĕрле пĕрин пӳртне пуçтарăнса кĕреççĕ. Пӳртре вара ыраш пуçахĕсене сĕтел
çийĕнче харпăр хăйĕнне шĕкĕлчет. Шĕкĕлчесе пĕтерсен лайăх, тăкмасăр-тумасăр икшер
пĕрчĕн сума тытăнаççĕ.
Сума ак çапла сăваççĕ:
‒ Пӳлме, ырçа, мишук, çук, ‒ теççĕ.
Вара камăн [381] юлашки пари пӳлмепе пĕтет, вăл вара ĕмĕрĕнче пуян пулмалла,
унăн тырри пӳлме тулли тăмалла; камăн ырçапа пĕтет, унăн вара пурлăхĕ вăл тĕрлех пулас
çук, тырри те ырçапа анчах пулмалла; камăн мишукпа пĕтет, унăн вара тырри мишукпа
анчах пулмалла, хăй пурнăçне вара чухăн ирттермелле; камăн «Çук» тенипе пĕтсен, вăл
çын пĕтĕмпех юрлă пулмалла, унăн тырри те пулмалла мар вара.
Çапла ыраш пĕрчисене суса пĕтерсен, йĕтем çине итлеме каяççĕ. Йĕтемĕ çине çитсен
вара пурте çĕре выртса илтлеççĕ, илтлесе пĕтерсен кам мĕн илтнине калаçса параççĕ. Хăшĕ
шăнкăрав сасси илтрĕм теççĕ, хăшĕ йытă вĕрнине илтрĕм теççĕ, хăшĕ тата мĕн сасси те
пулин илтрĕм, теççĕ. Шăнкăрав сасси илтнине вара, хĕр ача пулсан, туйла качча каян,
теççĕ, ар çын ача пулсан, туйла [382] авланан, теççĕ, йытă вĕрнине илтнине ĕмĕрĕ аван
иртмелле пулĕ, теççĕ.
Кун хыççăн вара пурте ушкăнĕпех кантăрасам [NB: кантăрасам вместо кантăрасем ‒
аффикс множественного числа – сам, характерный для верхового диалекта, зафиксирован
в низовом (буинском) говоре] илсе картана сурăх ури тытма каяççĕ. Сурăхĕсене мăйĕнчен
тытма хушмаççĕ, уринчен тытса мăйне кантăра çыхаççĕ, кам мĕнле сурăха çыхса янине
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тепĕр кунччен пăхмаççĕ. Тепĕр кун вара сурăхне кура кам мĕнле ачана качча каясса, кам
мĕнле хĕре качча илессе чухлаççĕ: шур сурăх çакланнă пулсан, упăшки е арăмă шурă
пулать, теççĕ; хура сурăх пулсан, упăшки е арăмĕ хура пулать, теççĕ; хушка сурăх пулсан,
упăшки е арăмĕ кукша пулать, теççĕ.
Сурăх ури тытса кĕрсен тата пĕр-пĕр çын çӳремен пахчана таса юр çине мĕлке тума
каяççĕ. Мĕлкине месерле выртса тăваççĕ, тăнă чухне пĕрне-пĕри аллисенчен, [383]
мĕлкине пăстармасăр, туртса тăратаççĕ те, пӳрте пуçтарăнса кĕреççĕ. Пӳртре вара хуçи
хăçан ачасенчен йăлăхса, хăваласа кăларичченех лараççĕ.
Унтан вара вăсем [вăсем – характерный для верхового диалекта, записан в низовом
диалекте] урăх мĕнле те пулин вăйă тупаççĕ. Çапла выляса ларсан-ларсан пурте харпăр хăй
килне саланса çывăраççĕ.
Тепĕр кунне ирхине пĕрне-пĕри чĕнсе пуçтарăнса çĕрле тунă мĕлкисене пăхма
каяççĕ. Мĕлкисем çинче мĕнле паллă, мĕн пур, çавна кура пурнăçĕ мĕнле иртессине
чухлама пултараççĕ: пĕр-пĕр улăм пĕрчи-мĕн ӳкнĕ пулсан, телейлĕ пулать, пурнăçне пуян
ирттерет; пĕр-пĕр йытă е кушак-мĕн йĕрĕ пулсан, тăшман кураймасăр тăрăнса тăрать,
теççĕ.
Кăсене туса пĕтерсен тата пуслăх урлă лаша çавăтса каçарас йăла анчах юлать. Ăна
ак çапла тăваççĕ: карташ варрине пĕр пуслăх пăрахаççĕ те, пĕр лашана йĕвен тăхăнтарса
[384] пĕрерĕн-пĕрерĕн çавăтса виç хут пуслăх урлă каçараççĕ. Лаши каçнă чухне урипе
пуслăхне перĕнтерсен, вара çавăтаканĕ туйла авланать, тет, хĕр ача пулсан, туйла качча
каять, теççĕ; урине перĕнтермесĕр каçса кайсан, чаплă туйла авланаймасть, теççĕ. Çак
юлашкинчен пуслăх урлă лаша каçарса пĕтерсен, урăх сăнамалли йăлисем çук вара. [385]
Записано [в 1910 г.] в Ядринском уезде Казанской губернии
Чăвашсем Пугачева калаççĕ Пăхачав. Чăваш хушшинче пирĕн тĕлте ак çапла калаççĕ.
Пăхачав пирĕн ял урлă та каççа кайнă, тет. Иртсе кайнă чухне вăл мĕн пурне çара
юрамаллине пĕрле ертсе кайнă, тет. Пăхачавпа пĕрле никам та ухата кайман, тет. Унтан
хăраса хăшĕ вăрманта пурăннă, тет, хăшĕ çĕр айĕнче пытанса пурăннă, тет. Пухачев
чăвашсене чукмар илсе хăй хыçĕнчен пыма хушнă, тет. [399]
Записано в 1908-1910 гг. в д. Сормвары Ядринского уезда Казанской губернии
учителем Кириллом Макаровым
О пищеварении чуваши не знают, но когда заболит у них живот, говорят:
‒ Хаяр ӳкрĕ полмалла, ‒ и тогда дают заболевшему внутрь снадобья, а именно: хаяр
тымарри, умпӳр, орапа тогон çомĕнчи лапрана хырса илсе килсе уна шыв çине яраççĕ.
Çав шывпе алăк хăлăпне чӳхеççĕ, тата орай хăмине йĕпе алăпа шăлса илеççĕ те,
аллине çавăнта чикеççĕ, турчка хртсе чикеççĕ, хăш чух чăхă пăхĕ те яраççĕ, вара çавна вар
ыратнăран ĕçтереççĕ. [417]
Авăн çапса пĕтернĕ чух юлашки авăнтан пĕр кĕлте суйласа (обязательно ар çын
кĕлтине) илсе авăн йăвăççи тăрне çакса хăвараççĕ. Вăл кĕлтене çапмаççĕ, чĕррипех çакаççĕ.
Вĕçен кайăк валли апатлăх, теççĕ.
Тырă вырса пĕтернĕ чух тырра тунти кун, йон кон пĕтермеççĕ, пĕтмелле полсан та,
пăртак çорла çихмаллăх хăвараççĕ: вăл кунсене йăвăр кунсем, теççĕ. Тырă пĕтернĕ чух
юлашки кĕлтене вырса илсен, пĕр уçă пулас пек тырă юлать. Çав тырă котне ларса çăкăр
пуçлаççĕ, чăкăт пуçлаççĕ. Унтан çăкăр сăмсипе чăкăтăн пĕр пуçламĕш катăкне пĕр çĕре
тытса çав ларакан тыррăн пайĕпе чăркаса çĕр айне авăтса хураççĕ, юлашки тыррипе
çурласене çыхаççĕ. Унтан çăкăрпа чăкăтне çияççĕ. Çапла тунипе Çĕр туррине ‒ тырă-пулă
çитĕнтерекен турра тав тăватпăр, теççĕ.
Тырра çил е пăр çапса тăксан:
‒ Вăл Турра кирлĕ пулнă, кайăксем валли апатлăх, ‒ тетчĕç ĕлĕкрех. [421]
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Ватă авалхи йывăçсене хăйсем ӳкитченех латаççĕ, вĕсене касмаççĕ: мĕншĕн тесен
авалхи йывăçсем юласси те халĕ киреметлĕ вырăнсенче анчах юлнă.
Акă Шоркасси текен ял патĕнчерех, пирĕн ялтан пĕр-икĕ çохрăм пола пырать, 7-8
çăка ларать. Ĕлĕкрех çав çăкасенчен пĕр çăкинхăвăлне кашнă каçах Вĕре çĕлен ялтăртатса
анат, тетчĕç. Çав çăкасем ларакан вырăн – авалхи Киремет вырăнĕ. Халĕ çав Вĕре çĕлене
никам та куни илтĕнмест. Анчах çăкасене касакан çок, ӳксен те номайччен выртаççĕ.
Çавăн пек паллă вырăнсем тата пур: Сорм вари ялĕнчен пĕр çухрăм ытларахра пĕр
Хыр варĕ текен вар пор. Çав варăн вĕçĕнчерех пĕр типĕ пысăк мар хыр ларать. Çана
киреметлĕ вырăн, теççĕ. [423]
Киреметлĕ вырăн татах пур. Вăл ялтан инçе мар, юнашарпе пĕрех, Хĕрлĕ çыр ятлă.
Ятне – олăха хирĕç Хĕрлĕ çыран (çырма хĕри) пор, çавăнпа панă. Çавăнта тоже ни вăрçма,
ни ятлаçма питĕ хăраççĕ. Киремет тытать, теççĕ. [424]
Тата Çот текен вар çомĕнче ĕлĕк пĕр йоман ларатчĕ, тет. Она никам та хăраса касман.
Пĕр çын йот ялсам çав йывăçа çĕрле касса кайнă, тет. Çав çын вара тĕпĕ-йăхĕпех пĕтнĕ,
теççĕ.
Киреметлĕ вырăн тата Чора кассипе (с. Крымзарайкино) юнашар пор. Вăл вырăн пĕр
5 кв. чалăш пек çерем выртать. Анасам варринчех, анчах никам та сохаламасть. [425]
Ваттисем каланă сăмахсем
Вилекен хыççăн вилмелле мар, каякан хыççăн каймалла мар.
Вот куçне шу.
Вутăн алли вăрăм.
Ваттисем калаçнă чох пуçна чиксе итлесе лар, эпĕ пĕлетĕп тесе малтан кăçкăрса ан
тăр. [450]
Пысăк сăмах калатчен, пысăк чĕлĕ çăкăр йăтма хошнă.
Пӳрт кĕтессисемпе мар, куккăльсемпе чипер, теççĕ. [457]
Сахал калаç, нумай итле. [458]
Апла-капла ан калаç, çын арăмне ан чоп ту. [460]
Чĕлхӳпе калаçма ан васка, ĕçне тума васка. [461]
Хăна ху ан мухта, çынсем мухтасса кĕт. [463]
[Тени кӳлли]
Çав Тени кӳлли кашнĕ çолах пĕр чĕрĕ чон парне илет, теççĕ, т.е. кам та полин (е çын,
е выльăх) çолне пĕрре-иккĕ шыва кайсан… Кона ват çынсем каланине илтсе çырса. [465]
Записано [в 1908-1910 гг.] в с. Хоршеваши Курмышского уезда
Симбирской губернии Александром Алексеевым
Хурашаш прихотĕнчи çăмăр чӳк
Çулла çăмăр нумайччен çумасассăн çынсем çăмăр çутарасшăн çăмăр чӳк тăвас тесе
пурте канаш тăваççĕ. Çав канаша тусассăн кайран килĕрен апат-çимĕç пĕçерме çăнăх,
кĕрпе, çу, çăмарта пуçтарма каяççĕ. Çав япаласене пуçтарса çитерсессĕн пĕр Яхути
Хĕветĕр тенĕ куççăр старик петне исе пыраççĕ. Тепĕр кунче ватăрах çинсем – старикснем,
карчăксем – пухăнаççĕ яшка, пăтă пĕçерме. Апат-çимĕç пиççе çитсессĕн ачасем ялти
çинсене çима чĕнсе çӳреççĕ. Çинсем пухăнса çитсессĕн çав Яхути Хĕветĕр тенĕ старик пĕр
икĕ-виçĕ ачая çиран хĕрринчи чĕкеç тенĕ кайăка тытма [477] ярать.
Кайк тытса пырсассăн ун пуçне ĕне çӳ сĕрсе çапла каласа яраççĕ:
‒ Чипер кайăк чĕкеç, çӳлти патшалăха вĕççе хăпар та, çӳлти Патша тура çапла кала:
«Эй, çӳлти Патша турă! Пирĕн çĕр-шыв типсе кайрĕ, пур çĕр çинче çитĕнекен япала та
типсе ĕнсе кайрĕ, ырă çăмăрна яр, пире выçă ан вĕлер».
Кайран вара çав кайăка ярсассăн Яхути айкки тенĕ ту çине пĕр сĕтел исе тухаççĕ, вăл
сĕтел çине чӳк туа пĕçернĕ апат-çимĕçсем лартаççĕ: çăкăр, çӳхӳ, пăтă, çăмарта хăпартни.
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Çав апат-çимĕçсене лартса тултарсан пурте хĕвел тухăç енне çавăрăнса тăраççĕ те,
пурте чăр пуççи çине тăрса икĕ сахат хушши çапла каласа кĕл тăваççĕ: [478]
‒ Эй, Атте турă! Христос турă! Çӳлти Патша турă! Турă амăшĕ! Пире выçă ан вĕлер,
ырă çăмăрна яр, çĕр типсе кайрĕ, пур çĕр çинче çитĕнекен япала типсе-хăрса кайрĕ, тырăпулă та çук, мĕлле пурнас, пирĕн кĕллĕмĕре илт.
Çапла каласа кĕл туса пĕтерсессĕн, сĕтел çине лартнă апат-çимĕçе çима тапратаççĕ.
Апат çиса пĕтерсессĕн кĕтӳрен пĕр хура така тытса пыраççĕ те, пĕвсе [?] шыва кайса
прахаççĕ. Çав така шывран тухса силленсессĕн çăмăр çăвать, тиççĕ, силленмесессĕн çăмăр
çумаçт, тиççĕ. Така хыççăн пурте – ватти-вĕтти, хĕрĕ-арăмĕ – шыва сикеççĕ (кайран).
Шивран тухсан вара пурте витре-чĕрес йăтса урам тăрăх çинсене йĕпетсе çӳреççĕ. Çăмăр
çусассăн вара пирĕн кĕлĕ çитрĕ, тиççĕ. [479]
[Киремет]
Тăван кассы прихотĕнче Кăмаша ятлă ялсем пур. Пĕрне Тури Кăмаша тиççĕ, тепĕрне
Анат Кăмаша тиççĕ. Çав икĕ ял вăрман варринче лараççĕ, вом пилĕк çухрăмран кая чӳркӳ
ял çук вăсем петне. Çавăнпа та çав ялсенче пит Киремете ĕненекен çинсем нумай. Çапла
ятлă киреметсене ĕненеççĕ: Кăканар çирми киремечĕ, Мăн хурăн кутĕнчи киремет,
Чăрăшлăх киремет, Çăкаллă уй киремечĕ. Çав киреметсене пит хаяр киреметсем тесе
калаççĕ, çавăнпа та çав киреметсене çирлахтарашшĕн чустаран этем кĕлетки, лаша кĕлетки
туса пăрахаççĕ. Тата чĕрĕ сурăхсем, атансем, [481] хурсем, кăвакалсем, кăрккасем кая-кая
яраççĕ. Тата сĕтел, тенкел туса лартаççĕ те, сĕтел çине кленчепе эреке лартаççĕ, çумне
стакан та лартса хăвараççĕ. [482]
Суеверия чуваш
3. Во время сна младенца в колыбели, желая охранять [548] его от какого-либо злого
духа, кладут ножик или же какое-либо железное вещество.
4. Во время обеда и ужина чуваши любят отделить мясо каждому члену семьи, в то
же время отделывается часть и на долю младенцев. Если же из этой семьи один отбывает
военную службу, то и на его долю оставляется мясное и другое что-либо съестное.
5. Во время жатвы чуваши любят ночевать на загоне. Прежде чем ложиться спать,
один из семьи всегда просил Домового их дом и отламывался [549] кусок хлеба Домовому
Хĕрт-сурт; ему же первому давалось на печку кусок приносимого гостинца родными или
знакомыми.
При этом чуваши приговаривали:
‒ Пусть будут носимы нам гостинцы, а мы все будем есть да есть, на и тебе, Хĕртсурт… ‒ По чувашски: Кучченеç килех тăтăр, эпир çийех тăрар, на эсĕ те, Хĕрт-сурт,
астив.
6. После того, как отелится корова, через три дня, а когда и после по накоплении
молока ведра три, варят это молоко и из него полу[550]чается вроде кашицы, так что
свертывается молоко и получается точно молоко с творогом. Прежде чем употребить такое
молоко в пищу, созывают соседей. Первым долгом дают теленку кусок хлеба, намазанный
этим молоком, в знак того, чтобы теленок был здоров, а потом всем присутствующим
лицам. Наевшись такое кушанье, обливают друг друга водой, в знак того, чтобы теленок
(если телка) была молочною коровой. Хĕрт-сурт и здесь первым [551] долгом угощается,
как сказано раньше. Такое молоко называется «коровье добро» ‒ ĕне ырри.
7. Жених после свадьбы, выезжая с невестой за околицу домой, ударяет ее три раза
по спине нагайкой – это потому, чтобы никакое злое с него не перешло и не пристало к их
супружеской жизни; с другой стороны – жена должна была бояться мужа, как нагайки.
8. В бане существует, по понятию чуваш, дух бани Иййе, который есть в образе
человека, но всегда ходящий по баням нагою, и, как находя[552]щийся исключительно в
бане, не нуждается и нет ему времени одеваться. Чуваши баню считают мсетом страшным,
а потому одному оставаться в бане не советуют, боясь Иййи, который, говорят, будто
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запаривает человека, выматывает кишки человека и наматывает ими столбы полки.
Прежде чем начинать париться, чуваши, поддав пару, веником ударяют по камнке три раза,
чтобы нечистая сила бани удалилась из бани. [553]
Записано в 1910 г. в Буинском уезде Симбирской губернии слушателем
миссионерских курсов К. Еремеевым
Чувашские села Буинского уезда Симбирской губернии
Тойси, чуваши, свящ. из чуваш, оконч. Симб. чувашскую учит. школу, Антип Иванов.
[614]
Записано [в 1910 г.] в Козмодемьянском уезде Казанской губернии
Спиридоном Яковлевым
Предметы одушевленные и неодушевленные; понятие о душе
По представлению чувашина человек, животное, деревья, травы – словом все, что
движется и растет на земле – и даже самая земля – есть предметы одушевленные.
Как предметы, имеющие в себе жизнь, одушевленны для чувашина, так наоборот все
предметы, не имеющие в себе жизни, для него неодушевленны, напр., неодушевленные
предметы: здание, срубленное дерево, скошенная трава и т.д.:
‒ Йывăçа пустай ан сусăрт – унăн та чунĕ пур, вăл та хурлăх курать «Не порть
дерево (живое), и у него есть душа, и оно страдает».
Выражение это показывает, что чувашин приписывает дереву одушевленность. [667]
Если чувашин встретит кого-нибудь (хотя бы чувашина же), сдирающего кору с
живого дерева, тотчас же обрывает последенго словами:
‒ Йывăçăн хуппине ме вистетĕн, хăвăн тиррӳне вистесен лайăх-и?
Смысл этого выражения таков – хорошо ли, де, будет тебе, если с тебя будут сдирать
кожу, подобно тому, как ты теперь сдираешь кору с дерева (живого). По понятию
чувашина, страдание дерева равносильно телесному страданию человека.
Еще выражние:
‒ Хурăн шывне ан ĕç, вăл унăн юнĕ «Не пей сок березы – он кровь березы».
Из этих примеров мы видим, что чувашин [668] в деревьях признает жизнь и
поэтому он не причиняет зря дереву вреда, зря, без нужды не рубит его – считает это
грехом. Не мало удивительно и то, что чувашин приписывает дереву некоторые свойства,
присущие исключительно твари и твари более разумному, как человек. В выражениях
чувашина мы часто встречаем: дерево доброе, дерево злое, дерево плачет и т.д. Усал
йывăç, каснă чух, çынна мĕнтен те пулин суран тăвать: çынна хăй айне тăвать-и, е
йывăç çине ланкăнать [Ашмарин, Словарь VIII: 17 – «Ланкăн (лаҥгын], застревать»]. По
мнению чувашина, злое дерево обязатльно причиняет вред рубящему его человеку.
Йăваш-кунь йывăç лайăх ӳкет «Доб[669]рое дерево, напротив, при падении своем не
причиняет рубящему вреда». Хăш йывăç макăрса ӳкет «Которое дерево при падении
плачет».
Относительно травы, цветов, у чвашина также есть выражения, показывающие, что у
чувашина о траве понятие как о имеющей жизнь и обладающей симпатичными чертами;
напр., ей чуваши приписывают радость. Çумăр çăврĕ те, курăксем хĕпĕртерĕç или Çумăр
хыççăн курăксем савăнаççĕ «После дождя цветы радуются».
Çуркунне çĕр пĕтĕ «Весною земля беременна», ‒ говорят чуваши о земле. Бить по
земле в это время, т.е. весною палкой или другим [670] каким-нибудь орудием считается
для чувашина грехом. Из этого последнего примера мы видим, что земля по
представлению чувашина опять-таки нечто живущее, обладающее производительностью.
Из примеров, приведенных выше, видно, что все одушевленные предметы имеют душу;
унăн та чунĕ пур – говорит чувашин о тех или иных предметах, вовсе не имеющих душу,
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как, напр., дерево, трава и т.д. Однако следует сделать оговорку – слово «душа»
чувашином употребляется в двояком значении. В одном случае под «душой» разумеет
только [671] жизнь, а в другом – действительную душу и душу бессметрную. По мнению
чувашина, ничто не вечно на земле. Так, животные умирают, у растений тоже
прекращается жизнь. Но относительно того, что душа животного или растения бессмертна
– ни в сказаках чувашина, ни в преданиях, ни в поговорках, ни даже в частных
выражениях не встречается. Следовательно, чувашин, говоря, что дерево, растения имеют
душу, разумеет под словом «душа» только жизнь, а не душу. Но не такова душа человека.
Она, по представлению чувашина, бессмертна, верит чувашин в загробную жизнь. [672]
Загробная жизнь
Загробную жизнь чувашин представляет себе или в виде блаженства в раю или же в
виде мученяи в аду. [673]
Рай будто находится на самой высокой и высшей степени крутой горе, подниматься
же может на эту гору лишь тот, кто при жизни своей не разбрасывал зря свои ногти, а
клал-собирал их в одну кучу. И вот умирает человек, и он уносит с собою и свои ногти,
собранные им при жизни в кучу; эти ногти тотчас же сростаются с ногтями пальцев рук и
ног его и у этого человека получаются уже ногти более крепкие и более длинные, при
помощи которых он легко вскарабкивается на эту гору, т.е. попадает в рай. Кто же при
жизни легкомысленно разбрасывал свои [674] ногти куда ни попало, то он не находит их
после смерти и поэтому не попадает в рай. Из только что сказанного видно, что чувашин
представляет душу всегда не иначе, как в связи с телом; напр., по отходу из тела душа
имеет уже пальцы, а раз есть пальцы, то, естественно, душа в теле. Под телом разумеется
не то тело, в котором пребывала дуща первоначальноЯ, а нечто похожее на него. А так как
тело, в которое входит душа по выходе из своего первоначального тела, не так ясно
преставляется в сознании чувашина, потому что никогда не видел его он, то это второе
[675] тело представляется ему в виде тени, о которой много будет сказано в свое время.
Ад, по мнению чувашина, находитя под раем, внизу, в земле или скорее в
преисподней. Выражение при ругани: Çĕр тĕпне кайман! можно понимать как «Зачем, де,
ты не умираешь», а Çĕр тĕпне каймалла пултăрах не есть ли пожелание тому, к кому
относятся эти слова, чтобы в будущем его ожидал ад – преисподняя. Ад – место мучения.
Представление чувашина об аде таково:… [676]
Тень
Чувашин представляет душу, и я сказал выше, всегда не иначе, как в связи с телом,
вообще в связи с чем-нибудь, скорее – с тенью. Один чувашин рассказывал, мне [679]
лично самому пришлось выслушать этот рассказ, что у него старик отец лежал при
смерти; у этого чувашина на одном и том же дворе стояли совсем отдельно друг от друга
два дома – оба дома лицом в улицу – так что между этими домами нужно представить себе
маленький дворик. Жил этот чувашин с отцом отдельно: отец с матерью жили в одном
доме, а он с своим семейством – в другом. И вот наш чувашин, сын больного старика,
выходит раз к вечеру из своего дома и направляется в дом своего отца с целью навестить
больного. И что же он видит на дворе! Отец его, за не[680]сколько минут до этого
лежавший при смерти, переживая последние минуты, идет, так бодро ступая, от сарая к
своему дому, причем старик не обращает на сына никакого внимания, не удостаивает его
даже и взгляда. Сын, ошеломленный виденным, не говоря отцу ни слова, уступает ему
дорогу и пропускает его вперед себя в дом, за отцом входит в дом и сын и видит: отец его
лежит уже бездыханно – умер.
На вопрос сына:
‒ Почему такого больного нужно было выпустить на двор?
Мать отвечает, что он вовсе не выходил на двор и только в сию минуту выпустил дух
душу. По объяснению [681] чувашина, это видение или душа его отца или же смерть,
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поразившая старика. Приходится часто выслушивать от чуваш, что такой-то видел только
что умершего отца – Атте мĕлки карта патнелле кайрĕ «Тень отца (умершего) прошла к
сараю». Такой видел недавно умершую жену – Эпĕ арăма шап-шурă тумтирпе карта
патĕнче тăнине куртăм «Я видел жену умершую, стоящую у сарая в белой одежде». И,
таким образом, по представлению чувашина, от человека после смерти остается один
только призрак, тень, что не что иное, как душа его. [682]
[Разное]
Самая вышивка чуваш на пасхальной неделе зовется мункун пăтти. Мункун пăтти
как бы связывает, сродняет чуваш между собою, отчего у них и существует [693] такая
взаимопомощь, услуга в разных несчастных случаях жизни.
Обрубки, обрезки, щепки, стружка дерева, из которого сделан гроб, вывозятся
чувашином вслед за покойником же в поле и вываливется по дороге к кладбищу в овражке
каком-нибудь или же просто на дорогу вываливают.
По представлению чувашиан, хворают долго, затяжной болезнью те, которые
одержимы злым духом.
‒ Ăна Вĕре çĕлен ернĕ, ‒ говорят чуваши про такого человека.
Такой человек никогда не вылечивается – умирает. Мое наблюдение над
одержимыми болезнью Вĕре çĕлен таково – человек будто без всякой причины начинает
чахнуть [694] и чахнуть, доходит до того, что умирает. У чуваш обыкновение довталять
труп умершего на кладбище на холстяных носилках. При этом сделано чувашами
наблюдение, что особенно тяжел бывает труп того человека, который умер от Вĕре çĕлен –
злого духа. То же наблюдается и над трупами юмзей – гадателей и заклинателей. Тяжел
труп, по мнению чуваш, оттого, что в гроб покойника садятся злые духи. [695]
Том 175: Никольский Н. В. Религия. 1909-1910 гг. – 279 с.
Записано в 1909 г. в д. Таяба Бугульминского уезда Самарской губернии слушателем
Казанских миссионерских курсов
Эпир тĕне кĕмен çынсем пек пурăнаттăмăр: пирĕн килте чӳклеме те тăваччĕç, юсман,
йăва, чӳклеме пăтти те пĕçереччĕç. [198]
Том 176: Никольский Н.В. Религия. Археология. Грамматика. Этнография.
Фольклор. 1905-1911 гг. – 616 с.
Записано в 1909 г. в с. Шакулово Цивильского уезда Казанской губернии
М.Т. Семирадским
Сказать про Шакуловский храм, что он выстроен на языческом кладбище, то
подтверждается следующим фактом: ныне в ограде схоронена была покойная матушка
Евгения Федоровна Яхонтова. Во время рытья могилы могильщиками найден был череп
человеческого трупа целиком, кроме костей от рук. Длинные седые волосы (женские) с
засохшейся головною кожей в целости. Причем головная кость находилась [36] в
восточной стороне, кости от ног – в западной. Одна кость от бедра, говорят, свежая,
холодная и незасохшая. [37]
Записано в 1909 г. в д. Белая Воложка Тетюшского уезда Казанской губернии
К.С. Юманка
Пирĕн ялта эпĕ астăвасса пурте темиçе тĕрлĕ чӳк тăваччĕç. Халĕ пит ĕлĕкхи пекех
мар, пит пысăк чӳксе тумаççĕ. Çынсем умĕнче тунисе курмалла мар. А тулькĕ çапах
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пăрахса пĕтермеççĕ, вăрттăн та пулсан тăваççĕ. Ĕлĕк чӳк тăвакан тĕле халĕ укçа пăрахаççĕ.
Мимĕр пĕçерсе пăрахаççĕ. Ĕсене [74] чӳклеме вăрттăн, çынсем укрман чух çĕрле каяççĕ.
Эпĕ астăвасса пирĕр аттесем те çавăн пек темиçе тĕрлĕ нумай чӳкленĕ. Килте Хĕрт-сурт
пăтти тесе чӳклерĕç, пĕçерчĕç пăтă, пăтта антарчĕç трикĕ çине, унта çу хыврĕç, кашăк
хучĕç, кăмака умне тенкелпе шурă тутăр сарса лартăрĕç. Каçхине çĕрле пĕçерсен, хамăр
çийĕччен у пăтта хамăр малтан çимен-халĕ (у вит Хĕрт-сурта валли, пирвай у çимесĕр).
Пăтă çĕр хута ларнă, ирхине ирех тăтăмăр, пирĕн пăтă çинче кашăк йĕрĕ те çук.
Ну вара аттесем каларĕç:
‒ Ку пăтта çынсем киличчен часăрах хамăр çиер, ‒ терĕç.
Тата килти çемйесе çынран юсман икерчĕ туса чӳклеччĕç. Карта пăтти чӳклеччĕç,
така пусса чӳклеччĕç, хур-кăвакал пусса чӳклеччĕç. Тата сăра туса чӳклеччĕç. [75]
Сăра чӳкленине эпĕ сире калам-ха. Сăра чӳкленĕ чух пĕр витĕре сăра тултарса
лартаççĕ тата тепĕр витĕре сăрасăр пушă витĕре лартаççĕ, вара килти ватти (хĕт атте
пултăр) пĕр курка илсе (хул айне) аллипе тытса алăк уççа чӳклеме тытăнат. Вара хăй
пĕлмесен пĕлекен çынна чĕнсе пыраççĕ. Вара у пĕлекенни каласа парат, у каланă тăрăх
хуçи каласа чӳклет. Пирĕн сăра чӳкне çав витĕре çинчен 40 курка 40 рас чӳклеччĕç ăссаăсса илсе, 40 куркара 40 ят пур. Вăт кашни курка ячĕсем. Калам! Пирвай – 1) Турра, 2)
Пӳлĕхçе, 3) Перекет, 4) Перекет амăшĕ, 6) Хĕвел ашшĕ, 7) Хĕвел амăшĕ, 8) Уйăх ашшĕ, 9)
Уйăх амăшĕ, 10) Çил ашшĕ, 11) Çил амăшĕ, 12) Çил синкерĕ, 13) Çил сехмечĕ, 14) Çил
хатарĕ, 15) Пиханпар, 16) Пиханпар ашшĕ, 17) Пиханпар амăшĕ, [76] 18) Хĕрт-сут, 19)
Хĕрт-сут ашшĕ, 20) Хĕрт-сут амăшĕ, 21) Çĕр ашшĕ, 22) Çĕр амăшĕ, 23) Çĕр тăвакан, 24)
Çĕр тытакан, 25) Çĕр çуратакан амма, 26) Тырă-пулă тăвакан, 27) Тырă-пул тытакан, 28)
Тырпул тăвакан ама, 29) Упраса çӳрекен, 30) Упраса çӳрекен ырсем, 31) Хырă панчи
ырсем, 32) Пусăри ырсем, 33) Аслă ырсем, 34) Кĕçĕн ырсем, 35) Хайпирен, 36) Вупăр, 37)
Кĕлилен, 38) Килти кĕлилен, 39) Аслă кĕлилен, 40) Кĕçĕн кĕлилен. Çаксене кашни çул
кĕркунне тăваччĕç. Пирĕн атте пит лайăхах пĕлмесчĕ, çавăнпа хамăр ăратнере пĕр ăрăм
карчăк пĕлекенни пурччĕ, çавна илсе пырса калаттараччĕç. Пĕрре çав карчăка тепле
çилентернĕ те, пирĕн сăра чӳкне каласа тăма пыман, ну миçлес [= мĕн ĕçлес, мĕн тăвас],
аптранă. Пирĕн аттепе пĕр тăван ачи çиру пĕлет. Кĕсем патне чӳклеме [77] пырсан, всен
ачи çак сăра чӳклекен сăмахсе карчăк каланине хут çине çырса илет. Ну пирĕн те
чӳклемелле, каласа паракан çук. Карчăк пымас. Пирĕн аттесем те мана хут çине çав ăратне
ачи хут çине çырнине çыртарса илтерчĕç те, эпĕ вара каласа параттăм. Эпĕ ун чух тин çех
пуккăсе çырма вĕреннĕ. Ну пĕр çул та иртет, 2-кĕ çул та иртет. Миçлес, ку ĕç килĕшми
пулчĕ. Епле пăрахтарас. Турă ăн пачĕ. Чӳклеме вăхăт çитрĕ.
Эпĕ аттепе аннене калап:
‒ Ку ĕç çывлăх, капла тума юрамас, пăрахас пулать.
Нимпе те пăрахасшăн мар.
‒ Вăт эпĕ, эсир пăрахмасан, каласа памастăп. Эсир чӳклеме пĕлместĕр, халĕ карчăк
çук, çиру пĕлекен те çук, эсир пăрахăр, вăл Киремете пуç çапни çывлăх пулать, ‒ теп. – Эпĕ
пурĕ пĕрех каласа памастăп. [78] Хута чĕркелесе çурса пăрхатăп та, кăмакана пăрахса
çунтарап, ‒ терĕм.
‒ Ну каласа пар, ‒ теççĕ, вăрçаççĕ мана.
Эпĕ каларăм:
‒ Ну, кăçаллăха çакна çех каласа парап, урăх никçан та каласа памастăп, ‒ терĕм. –
Вăт эсир çапла тăвăр: кашни куркана чӳклемессайран: «Кăçалтан урăх чӳклеместпĕр,
пăрахатпăр», ‒ тесе калăр! – терĕм.
Вара чăнах та çапла турĕç. Ун чух ирхинеччĕ, кăмакана вут хутса янăччĕ.
Чӳклесе пĕтерсен, эпĕ каларăм:
‒ Вăт ĕнтĕ, урăх ан шухăшлăр, пăрахăр. Курса тăрăр – чӳклеме калакан хутне те
кăмакана пăрахса çунтарса ярап, ‒ терĕм.
Кăмакана пăрахса çунтарса ятăм! Çавăнтан вара пирĕн пăрахăрĕç!
Тата эпĕ астăвасса ялпа пухăнса иккĕ рас лаша пусса чӳк турĕç! Тата кашни çул ялпа
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пухăнса [79] Ӳчӳк тăваççĕ. Çав Ӳчӳке халĕ пĕр 4 çул анчах пăрахни. Ăна та эпĕ пухура
кĕнеке вуласа кăтартрăм та, çавăнтан вара пăрахăрĕç. Эпĕ Сире ун çинчен çырса янăччĕ!
Халь кăçал 1909 г. пирĕн çĕрте ыраш пит начар, çавăнпа пирĕн ыраш кăçал та начар, çав
Ӳчӳке пăрахнăран вара начар пулат, теççĕ, кăçал тăвар тесе шавлаççĕ. [80]
Записано в 1909 г. слушателем Казанских миссионерских курсов
Петром Васильевым
Никĕс пăтти
Пӳрт никĕсне хурсан, çапла каласа кĕл тăваççĕ:
‒ Лартнă çуртшăн, ача-пăчашăн, çăкăр-тăваршăн, выльăх-чĕрлĕхшĕн кĕл тăватпăр.
Лартнă çурт вырăнта çĕртĕр, çĕрни вырăнне çĕнĕ тума пар, киввине пăхса юсама ту. Турă,
Усалтан çăл, хаяртан-хатартан (значение слова неизвестно), усалтан-тĕселтен, вутранкăвартан, аçаран-çиçĕмрен, Турă, хăтарса тăр.
Хĕрт-сурт пăтти
Кăмака çапса пĕтерсен, ун çине ларса тăваттăн çор штав эре ĕçеççĕ; пĕр çăкăр
хураççĕ, пĕр чăкăт. Хĕрт-сорт [83] пăтти чӳкленĕ чухне те никĕс пăтти чӳкленĕ чухнехи
сăмахсенех калаççĕ. Кăмака çапса пĕтерсен вутă хураççĕ те, тула тухса тĕтĕм ăçталла
кайнине пăхаççĕ. Тĕтĕм малалла кайсан, пурăнăç та малалла каять, тĕтĕм каялла кайсан,
пурăнăç та каялла каять.
[Разное]
Авăн çапса пĕтерсен авăн юпи çине е йĕтем юпи çине кĕлте çакаççĕ. Çав кĕлтене ар
çын çаксан, ĕнесем вăкăр тăваççĕ, хĕрарăм çаксан, тына тăваççĕ.
Делать с человека фотографические снимки вредно: căн каять. [84]
Масар (çăва) çине пырсан, шăтăк пуçлаканĕ çĕр çине пуртă е кĕреçе пăрахса вилнĕ
çынна тата çăва пуçне хывать, вара çĕре чавса пĕр катăк кăларса илет, анчах вăл тăпрана
тупăк айне хумасть (Цив. у.), çынна пытарса тăприне витсе пĕтерсен, вăл катрашкана
(комок) шăтăкне миçен чавнă, çавăн чухлĕ та[89]тăк тăваççĕ те, пĕрер татăк çынсерен
параççĕ. Вара пурте вилнĕ çын пуçĕ вĕçне çав татăка, çăкăр татăкки, çăмарта, хăймалу
хурса ăна асăнаççĕ.
Вилнĕ çынна пӳртрен илсе тухаччен «сулахай юрă» юрлаççĕ.
Вăл юрă ак çапла:
Чĕкеç килет чĕлхипе,
Санăн чĕлхӳне илтес çук.
Шăнкăрч килет чĕлхипе,
Санăн чĕлхӳне илтес çук.
Малалла та çаплах. Унтан тупăкĕ çине виçĕ çурта лартса Турра кĕл тăваççĕ. Вилнĕ
çын питне ал шăллипе е хăйĕн кĕпипе шăлса илеççĕ, апла шăлмасан, унпа пĕрле Хĕрт-сорт
[90] тухса каять. Çав кĕпене е çук çынсене параççĕ, е хăйсем пит шăлса пурăнаççĕ. Вилле
пӳртрен йăтса тухнă чухне унăн умĕнчен пĕр ар çын ача тухать. Вăл ача пĕр аллине çурта
тытать, тепĕр аллине – пĕр чике пир. Çуртипе пиррине урамра чăн малтан кама кураççĕ,
çавна параççĕ. Вилнĕ çын выртнă вырăна сак çине ладан е шăтăклă кăмпа хурса тĕтĕреççĕ.
Пытарма кайнă чухне сӳсмен (хăмăт) çумне чиксе кайнă йĕппе пурçăна тавăрăннă
чухне хуп пăрахнă вара пăрахса хăвараççĕ. [91]
Вилнĕ çыннăн çăпата канрисене салтни пит усăллă. Пĕр çын арăмĕпе сăра ĕçме
кайнă, тет; тавăрăннă чухне кăсен масар патĕнчен ир[т]се пымалла пулнă. Сасартăк масар
çинчен пĕр вилнĕ çын (хĕрарăм) сиксе тухать тет те, çак çынсене тытăнать, тет, хăвалама.
Ку çыннăн хăйпе пĕрле пĕр пĕчĕкçĕ йытă пулнă, тет. Çак йытă пĕрмаях вилнĕ çыннăн
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çăпати канринчен çырта-çырта туртать, тет. Çапла вилнĕ çын йытăпа асапланса тăнă
вăхăтра кăсем тарса хăтăлнă, тет. [92]
Записано [не позднее 1910 г. русским по национальности] в Курмышском уезде
Симбирской губернии
Похороны чуваш
Лет двадцать и даже менее тому назад чуваши были полудикими. Хотя они и были
христианами, но мало исполняли требования христианской церкви, а кланялись Керемети.
Что бы только ни случилось у прежних чуваш, они всегда обращались к емзе. Емзями у
чуваш были старик или старуха; они исполняли обязанности жреца, научали чуваш как
кланяться Керемети, что дать ей, одним словом, обманывали чуваш как им хотелось, и за
это брали деньги, или подарки. Особенно усердно [?] молились чуваши Керемети, когда
кто-нибудь в семье заболеет, тут они не жалели последней копейки, чтобы дать емзе и
бросить Керемети. Как только человек заболеет, то чуваши скорее обращались к емзе и
емзя научала их что надо делать, какой Керемети сколько дать и чуваши испол[157]няли
все обязанности, которые возлагала на них емзя, как бы они не были тяжелы. Больного
чуваши кладут на перину, а когда он совсем ослабеет, то его стаскивают с перины и кладут
на полу на соломе, боясь кабы он не умер на перине и тогда на том свете его заставят
считать в перине перья.
Как только человек умирал, то прежде всего ловили курицу, приносили ее в избу, и
удавляли эту курицу над головой умершего, говоря:
‒ На, этой курицей спаси себе душу.
Потом эту курицу выбрасывали на улицу или в поле. А если у кго мало куриц, тогда
брали куриное яйцо, клали на голову покойника и катали по всему телу умершего с головы
до ног и яйцо выбрасывали. Потом умершего обмы[158]вали. Завертывали в тряпку
серебряную монету и этой тряпкой мыли умершего, а потом тряпку выбрасывали на двор,
а монету брал тот, кто мыл умершего. Обмыв умершего, привязывали ему челюсти
платком, чтобы он не мог говорить, клали на глаза ему красного шелку, чтобы он не мог
видеть. Уши и нос умершему тоже затыкали, чтобы он не мог слышать, что про него тут
говорят и чтобы не мог обонять носом. После этого начинали делать гроб. Гроб прежние
чуваши редко делали из досок, а просто выдалбливали из дубового, или из другого какогонибудь дерева, корыто, или употребляли вместо гроба старую колоду, отпиливали концы
колоды, заделывали их досками и по[159]крывали сверху доской вместо крыши, вот и гроб
готов.
Чуваши, прежде чем делать гроб, приготовив для гроба лесу, чуваши все, кто
участвовал в делании гроба, вставали около приготовленного леса, начиная с самого
близкого родственника умершего, брали в руки топор и, бросая этот топор на землю,
говорили:
‒ Кингер-кáнгара кáидар, ‒ что по-русски значит: «Чтобы тебе провалиться в
преисподнюю».
Чуваши посылали умершего в преисподнюю потому, что они очень боялись
покойников. Теперь, конечно, этого нет, так как теперешние чуваши настоящие христиане
и хоронят умерших по-христиански. И вот бросив каждый из делающих гроб, топор на
землю и послав умершего собрата в преисподнюю, начинали делать гроб. В это время
один отправлял[160]ся к священнику и заявлял ему, что умер такой-то человек, и
священник приказывал им рыть могилу.
Кончив делать гроб, в него клали покойника и клали к нему в гроб следующие вещи:
мешочек, так называемый свап худаси, что по-русски значит «мешочек спасения»; яйцо, со
словами: «На, ешь», трубку, огниво, кремень и трут, чтобы умерший мог курить, рубашку,
штаны, мыло и гребень, чтобы умерший мог вымыться и причесаться, и даже говорили:
«Когда надо будет, то смени белье», и еще денег, чтобы умерший мог купить на том свете у
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Бога место. А также ножик и кочедык, которым плетут лапти. Женщинам в гроб клали
женские принадлежности: женскую рубашку, сорбан, масммак, немного серебра, так как
чувашские женщины [161] при жизни своей носят серебро, иголку и ниток, а также яйцо и
денег.
Если умирала взрослая девушка, ей в гроб клали наряд не девичий, а женский, и
говорили:
‒ Выходи замуж, а не живи девушкой.
Даже назначали ей жениха какого-нибудь молодого человека недвно умершего. Это
делали потому, что у прежних чуваш было поверье, что если умрет девушка, не выйдя
замуж, то ее на том свете заставят пасти кур, уток и прочих домашних птиц. И вот собрав
таким образом покойника, и снабдив его всем, что бывает нужно человеку при жизни его
на земле, и нисколько не заботясь о душе его, нет, чтобы отслужить о упокоении души
умершего панихиду, чуваши отправлялись рыть [162] могилу: впрягали лошадь, брали все
принадлежности, какие нужны для рытья могилы, и ехали на кладбище.
Приехав на кладбище, они избирали место для могилы и, встав все в одно место,
прежде чем начать рыть могилу, один за другим, начиная с самого близкого родственника
умершего, брали топор и, бросая его на то место, где должна быть могила, каждый по три
раза говорил:
‒ Кингар кáнгара кáйдар.
Первым начинал тот же близкий родственник умершего, который первый бросал на
землю топор, а за ним все остальные, произнося опыть слова:
‒ Кингар кáнгара кáйдар.
Дома в это время готовят покойника к выносу из дома: впрягают лошадей одну для
покойника, если женщина, то вместо вожжей и попеечника привязывают холст, а на [163]
другую положат: щепы от гроба, тряпку, которой мыли умершего, его одежду и шапку,
солому, на которой он умер, и веник – и все это вывозят в поле и бросают где-нибудь у
моста или у овражка, или же на перекрестках дорог. Потом закрывают гроб крышкой и,
прежде чем вынести из избы, накаливали докрасна камень, и, положив этот камень на
гроб, катали по гробу, начиная от головы к ногам, потом с гроба этот камень катали по
лавкам вокруг всей избы и выбрасывали на двор. Потом гроб с покойником выносили,
ставили на телегу или на сани, если зимой, и везут его в церковь отпевать.
Когда покойника везут в церковь, то кто бы ни попался на дороге, хоть сто [164]
человек, непременно говорили:
‒ Кингар кáнгара кáйдар, ‒ т.е. чтобы умершему провалиться в преисподнюю.
И ни один не перекрестится и не пожелает умершему царствия небесного. Привезут
в церковь, священник отпоет умершего и его несут на кладбище. Когда придут на
кладюище, подойдут к вырытой могиле и, прежде чем спустить гроб с умершим в могилу,
туда бросали три или пять копеек денег. Деньги эти бросали для того, чтобы купить земли
для тела покойника. Они и назывались вырăн укçи, т.е. деньги за место.
Бросив в могилу денег, туда спускали гроб с покойником и все говорили:
‒ Мы тебя будем поминать, а ты нас там не поминай.
Это они говорили потому, что [165] боялись, что умерший и их может взять с собой.
Спустив гроб с покойником в могилу, один из бывших тут спускался в могилу, открывал
гробовую крышку и развязывал на обеих ногах покойника лапотные веревки, чтобы
покойник не мог возвратиться назад с ними, так [как] развязанные лапотные веревки
запутаются вокргу ног и ему нельзя будет ходить. Потом могилу зарывали и клали на
могилу все, сколько тут было, по кусочку блина, сырца и яйца. Зарыв могилу, ноги,
лопаты, которыми рыли могилу, и прочие предметы очищали от змели, чтобы с ногами и с
этими предметами не захватить земли с могилы домой. [166] В это время оставшиеся дома
варили немного на имя умершего пива, закалывали курицу и тоже варили. Когда
приезжали с похорон, то сани или телегу, на которой везли покойника, на двор не ввозили,
а оставляли на улице, чтобы болезнь умершего не возвратилась опять в этот дом.
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Взойдя в избу, [один] из близких родных умершего садился за стол и спрашивал всех,
кто ездил с ним на кладбище:
‒ Куда и по каким делам вы ездили? По мирным или по ссорным?
А те все отвечали:
‒ Нет, мы не по мирным делам ездили, а по ссорным (враждебным).
Сидевший за столом говорил:
‒ Когда так, то чтобы ему провалиться в преисподнюю (кингар кáнгара кáйдар).
Прочие возвратившиеся с по[167]хорон все один за другим говорят те же слова:
‒ Кингар кангара кайдар.
Потом все, кроме семейных, из которой семьи был умерший, садятся за стол есть
курицу и пить пиво. Хозяева же этой курицы не ели, потому что у чуваш было поверье,
что если кто из доашних будет есть мясо этой курицы, заколотой на имя умершего, то он
будет есть тело умершего члена семьи. Голову и ноги курицы клали в чашку, тут же
крошили блинов, клали ложку и ставили эту чашку к порогу на лавку. Еще наливали в
черяс пива, пускали туда ковш и тоже ставили вместе с чашкой к порогу на лавку. Делали
это потому, что чуваши думали, [168] что умерший придет и будет есть голову и ноги
курицы, блины и пить пиво. А сами, поевши, пили пиво и водку, а потом делили холст, тот,
которым выносили умершего из дома, и тот, который был подвязан вместо вожжей и
поперечника. Родственникам умершего, который начинал делать гроб и еще который
начинал рыть могилу, давали холста больше всех. Кроме холста каждому, сколько тут было
человек – мужчинам, женщинам и детям – давали по три нитки. Потом все расходились
по домам. Пиво, сваренное на имя умершего в день его смертиЯ, никогда не оставляли [на]
более [чем] трех дней, а всегда выпивали. Поэтому на другой и на третий день опять
собирались все родные и [169] соседи пить пива. Чашка с ложкой и черяс с квошом,
поставленные у двери на лавку в день похорон умершего, оставлялись тут до сорока дней.
После каждой еды туда клали понемногу всего, что сами ели, и вливали пива. В
продолжение недели сменяли по три раза в день, а потом до сорока дней по одному разу в
день. Чуваши думали, что умерший несколько времени находится невидимо в доме, где
жил прежде, поэтому они и уделяли часть пищи для него и в то же время очень боялись
его. До сорока дней если услышать вечером или ночью какой-нибудь шум или стук, то
думали, что это пришел покойник пугать их.
Тогда брали горячей золы и, [170] бросая этой золой к порогу, как бы в покойника,
говорили:
‒ Вот тебе, не ходи, не пугай.
Но вот наступит сороковой день, тогда варили пиво, и если состоятельные, то кололи
лошадь, а которые победнее, то кололи теленка или овцу или хоть гуся; и все обязательно
курицу – все богатые и бедные. В этот день ставили на могилу памятник, а некоторые
делали ограду вокруг могилы. Памятник состоял из обрубка бревна и клали [NB] его
прямо на могилу вдоль нее.
Положив [NB] на могилу памятник или, лучше сказать, обрубок бревна, на могилу
крошили блинов, сырцов, яиц и вливали пива и звали умершего к себе домой, говоря:
‒ Пойдем домой пиво с нами пить, [171] мы тебя сегодня будем поминать.
Потом делали где-нибудь в овражке мостик для того, чтобы на нем справлять
поминки. Мостик делался так: клали через овражек две или три доски, вместо перил
втыкали на четыре угла по одной палке и к ним с обеих сторон мостика привязывали по
длинной палке. Около мостика делали два столика, чтобы во время поминок ставить на
них черяс с пивом, блины и чашку с мясом. Столик делался так: брали доску в пол аршина
и четверти три длины, выдалбливали в середине доски дыру и вделылвали в нее нарочно
для этого выстроганную палку. Другой конец этой пал[172]ки делался острый и вбивался в
землю около мостика. Устроив где-нибудь на овражке мостик, чуваши, когда наступит
вечер, собирались в дом, из которого был покойник, и всю ночь ели мясо, заколотое на имя
покойника, пили пиов и водку. Потом перед утром собирались все и отправлялись к
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мостику (который делался днем) на лошадх и с пузырем, как будто на свадьбу. Приехав к
мостику, пили пиво, водку и ели мясо, а потом пузырник начинал играть в пузырь, все
остальные плясали и пели песни. Плясали они с метлой: каждый один за другим брал
метлу, которую нарочно для этого привозили из дома, и приплясывали по мостику взад и
вперед. Сперва приплясыва[173]ли, подвигаясь вперед и мтя перед собой метлой, а потом,
пятясь назад и заметая свои следы. И это проделывал каждый из них. Голову животного,
заколотого в этот день, сваренную клали на столик для покойника. Тут же ставили чашку, в
которую были накрошены блины, сырцы и яйца и ставили черяс с пивом.
Когда это все поставят, говорили покойнику:
‒ На, ешь и пей.
Все это продолжалось до утра. А потом они разбивали чашку, ложку и черяс и
бросали в овражек. Туда же бросали голову животного, блины, сырца и яйца, все, чем
угощали покойника, а сами уезжали домой. [174] Такой обычай вывелся не очень давно, не
более как лет пятнадцать. В нашем селе чуваши справляли поминки на кладбищенской
канаве, так как у нас кладбище обнесено канавой. Когда мы были небольшими
мальчиками, мы постоянно после справления чувашами поминок собирали их мостики на
дрова, а столики отец наш употреблял на фонари и эти фонари продавал чувашам же. Но
иногда мы поступали более дерзко: как только чуваши приедут для справления поминок,
мостика нет и им приходилось делать новый мостик. За это чуваши ужасно сердились на
нас и много раз со[175]бирались нас побить, но мы мало обращали на их угрозы
внимания. Однажды мы с товарищем ездили по какому-то делу в другую деревню верстах
в трех от нашего села. На возвратном пути, проезжая мимо одного овражка, мы заметили
мостик, на котором чуваши справляли поминки. Мы тотчас же собрали этот мостик,
положили в сани и поехали. Подъезжаем к деревне – вдруг из деревни выбежал чувашин с
лопатой в руках. Мы испугались и не знаем, что делать, так как мы были еще небльшими:
мне было лет двенадцать, а товарищу лет десять. А чувашин схватил нашу лошадь,
прикрутил ей голову к оглобле, [176] чтобы она стояла, и стал нас бранить за то, что мы
взяли мостик, грозя ударить лопатой. Мы со страху бросили все и хотели бежать, оставив
даже лошадь. Но чувашин, видя, что мы хотим бежать, не тронул нас, а отпустил лошадь и
ушел, заставив прежде сбросить мостик. Таким образом мы едва не поплатились за наше
неуважение к чувашским поминкам. Как только стали в каждой деревне строить школы,
обучать чуваш читать и писать, и стали грамотные объяснять неграмотным закон
христианский, то мало-помалу чуваши вместе с другими языческими обычаями стали
бросать и обычаи поминовения покойников на мостиках в овражке. [177] Теперь уже лет
десять мне не приходилось встречать ни одного мостика. Слава Богу, теерь чуваши стали
поминать своих умерших братьев по-христиански: подают за упокой просфоры, служат в
храме и на могилах панихиды, а состоятельные даже заказывают сорокоусты. Во дни
поминовения умерших теперь в храмах битком набито народу.
Поминовения в продолжение всего года
Дни поминовения усопших у прежних [чувашей] не вместе с русскими, не по
субботам, а по четвергам и не в одно время с русскими. Первые поминки в году чуваши
совершали на страстной неделе. В великий вторник или в среду они варили пиво, и когда
начинало течь из чана сусло, то они наливали сусла в чашку, пили сперва сами, а потом
ставили чашку в избе к порогу для умерших родных.
Потом все, начиная со старшего в семье, подходили к чашке, называя по имени всех
умерших родных:
‒ Нате вам сусла, пейте и не живите голодные.
Так делали все, не исключая даже детей. Если кого из родных забывали помянуть, то
подходили [183] после, подливали в чашку сусла и произносили имя забытого умершего.
Когда чашка наполнялась, то ее выносили на двор к забору, выливали сусло к забору
и говорили:
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‒ Пейте, все умершие.
Как будто все умершие родные были тут около забора.
В великий четверг чуваши пекли блины и варили мясо, так как постов в прежнее
время чуваши не соблюдали; и вот как испекут первый блин, то его крошили в чашку,
ставили чашку к порогу на лавку для покойников и говорили:
‒ Нате, ешьте.
При этом опять называли всех умерших родных по именам. Когда настанет вечер, то
собирались несколько семейств вместе, более близкие родные и соседи для поминовения
умерших. Собравшись в один дом, у порога в избе [184] зажигали на каждого уершего в
этой семье по одной свече, а если семейство это бедное, то каждую свечу разрезали на две
части, но все-таки на каждого умершего члена семьи ставили отдельно, а не одну на всех,
хотя бы и пол свечи. Кроме того еще одну свечу зажигали и ставили на дворе к окну,
чтобы покойникам светло было ходить. Потом на лавку к порогу ставили черяс и чашку. В
чашку клали один целый блин, испеченный нарочно для этого на молоке и на яйцах.
Потом все, сколько их человек было тут, начиная с самого старшего в семье, подходили
один за другим к чашке, отламывали каждый по стольку кусочков блина, сколько в этой
семье было умерших и кладя каждый [185] кусочек блина в чашку, произносили имя
одного из умерших.
Каждый, положив в чашку на каждого умершего по кусочку блина, брал в ковш пива,
подходил к черясу и вливал в черяс, опять на имя каждого умершего понемногу пива,
называя их по именам и говоря:
‒ Вот вам пива, пейте его.
Так они делали один за другим все, не исключая даже детей. После всего этого все
они садились за стол, ели и пили пиво. Садясь за стол, ни один из них не молился Богу. В
каждом доме они сидели до тех пор, когда поставленные у порога свечи начинали
догорать.
Потом собирали ограки свечей, клали их в чашку с блинами и вместе с черясом,
[186] чашку эту выносли на двор к забору и выпрáстывали около забора из чашки блины и
из черяса пиво, опять говоря:
‒ Ешьте и пейте.
Помянув покойников в одном доме, все отправлялись в другой и там делали то же,
что и в первом. Кроме того, если у кого из них сын или близкий родственник подлежал к
призыву на военную службу, то все чуваши умоляли покойника, который был роднее
других призывавшемуся, чтобы он оставил призывавшегося от военной службы (как будто
это было во власти покойника), обещая за это поставить ему двух или трехкопеечную
свечу. Так доходили они в эту ночь до утра со двора на двор [187] до тех пор, пока не
перебывают у всех, сколько их тут есть, а компания их состояла из нескольких семейств,
от пяти до десяти и даже более. В каждом доме они пили пиво, а идя из одного дома в
другой по улице, они шли с песнями, так что поминки их скорее были похожи не на
поминки, а на гулянки.
Вторые поминки чуваши справляли в четверг перед троицей. В это время они опять
варили пиво и так же, как и в великий четверг, зажигали у дверей свечи, ставили к двери
на лавку черяс и чашку. Потом подходили и клали в чашку для каждого покойника по
кусочку блина и вливали в черяс пива, [188] поминая имена всех умерших.
Пиво их черяса и блины из чашки выпрастывали на дворе к забору на то же место,
куда и в великий четверг, и с теми же словами:
‒ Нате, ешьте и пейте.
Помянув в одном доме, с песянми уходили в другой и опять ходили до тех пор, пока
не пребывают у всех, кто есть в их группе.
Третий раз чуваши поминали умерших родных осенью перед Димитриевской
субботой, опять в четверг же. В это время они опять варили пиво и непременно в каждом
доме кололи по одной курице, чтобы этой курицей помянуть своих умерших родных.
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Перья с этой курицы чуваши бросали на двор к [189] забору покойникам на подушки. В
старину у чуваш было поверье, что если кто не заколет курицу для поминовения умерших
родных, то они рассердятся. И в том доме, где не закололи для них курицы, куры не будут
водиться. В прежнее время в нашей стране было много лесов, а в лесах водилось
множество разных хищных птиц: ястребов, сов и др., которые истребляли у жителей кур и
цыплят, и вот чуваши думали, что это покойники серядтся на них и посылают хищников за
то, что в день поминовения кто-нибудь не заколол им курицу. Поэтому, чтобы не
рассердить покойников, они в четверг перед Димитриевской [190] субботой в каждом доме
обязательно кололи курицу. Заколов и сварив курицу, ее оставляли до вечера. Потом пекли
блины. Вечером они опять так же, как в великий и троицкий четверги, собирались вместе
в один дом для поминок. К двери на лавку опять ставили чашку и черяс, на дно чашки
опять клали целый блин, испеченный нарочно для этого на яйцах и на молоке. Потом
клали в чашку голову и ноги курицы и каждый из них подходил к чашке, вливал в чашку
для умерших бульона, всем по одной ложке, в котором варили курицу, и отходил, а вместо
него подходил другой и делал то же, что и первый. У двери тоже, как и всегда, зажигали
свечи по числу [191] умерших в этой семье.
В черяс тоже вливали пиво и говорили умершим:
‒ Ешьте и пейте.
Сами же в этот раз еще более, чем перед Пасхой и перед Троицей, пили и почти всю
осеннюю ночь ходили со двора на двор с песнями. Такой обычай поминовения умерших у
чуваш вывелся не очень давно. Первыми бросили его молодые люди, они стали
проделывать такие штуки: пока пожилые и старики поминают в одном доме, они,
собравшись несколько человек вместе к одному из них, у которого родители ушли в
соседи поминать, стянут приготовленную для поминок курицу и съедят. [192] Хозяева,
помянув в соседях, приглашают соседей к себе. Придут, хватятся курицы, а ее нет. Так
продолжалось несколько лет; наконец и старики стали бросать этот обычай поминок.
Теперь этого уж вовсе нет – все поминают по-русски. [193]
Записано [в 1910 г.] в с. Хочаши Ядринского уезда Казанской губернии
А.Н. Могониным
Киремет
‒ Киремет мĕн вăл? – тесе ыйтăр пĕри.
Тепри уна хирĕç каларĕ:
‒ Вот мĕн вăл Киремет. Помещик пак урăм çĕрте, вырăнпа пурнакан Усал, ‒ терĕ.
Ку тата ыйтать:
‒ Вăл Киремет мĕнтен пулнă? – тит.
Леш калать:
‒ Ак мĕнтен пулнă, ‒ тит. – Ĕлĕк Хусана туртса илнĕ чух Хусан пенче пит выйлă
вăрçă пулнă, ун чухне пĕр Хусан çынни Хучаш çĕрне тарса килнĕ. Тарса килсен, вăл пĕр
çĕрмая [?] пытаннă. Унăн хырăм выççан, вăл яла кайнă та: «Эп усал Киремет!» ‒ тесе
çынсенчен çимелли ыйтнă. «Памасан, эп сире вĕлеретĕп», ‒ тесе хăратнă. Вара çынĕсем
уна çимелли-ĕçмелли леççе панă. Вăл вара унта вилнĕ, вилсен уна никам та пытарман,
йытăсем çисе янă, ‒ терĕ ку çын лешне вара.
Чăнах та ялта пĕр çын халсăр пулать, юмăçа каят те, юмăçи калать уна:
‒ Сана Хусан киремечĕ тытнă, ‒ тит.
‒ Ман уна мĕн тăвас? – тесе ыйтăр, тит, çын юмăçран.
Юмăçи вара уна каланă:
‒ Эсĕ пасара кайса шуç укçа (нухрат вăл) ил те, çăнăх хур та, кĕрпе хур, салат хур,
тата тиркĕ-çăпала хур, тата çынна мĕн-мĕн кирлĕ япала пур, çавсене илкеле те, пĕр тутăр
ăшне çых та, çав вилнĕ вырăна кайса пăрах, ‒ терĕ. – Эсĕ ак çапла каласа пăрах: «Киремет,
Киремет, эсĕ мана ан тив ĕнтĕ, эпĕ сана халь ĕçтеретĕп-çитаратăп, мана халсăртан чĕрт», -
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тесе калама хушнă юмăçи çынна.
Çынĕ çапла туса чĕрĕлнĕ вара. Вăл çырмая халь те Хусан киремет çырми, теççĕ. Халь
те çынсем çакнашкал каланă пек киремет тăваççĕ. [219] Если пĕр çын тепĕр çыннăнне
садра ларакан йăвăçне кассан, вăл çын лешне вара тӳлеттерет е хуптарать (тюр.). Киремет
те çакĕн пек! Если Киремет çывхăнчен пĕр йывăç кассан, Киремет çиленсе çынна тытать,
тытать те, пасăр каланă пак çималли-ĕçмелли парсан, çураçет. Вот пĕрре икĕ ача выляса
ларнă, пĕри пысăкрах, пĕри пĕчĕкрех пулнă.
Пысăкки пĕчĕккин япалине туртса илнĕ те, вара пĕчĕкки:
‒ Эп апия калам-ха, ‒ тесе макăрса килне кайнă.
Амăшĕ вара ку пусăк ачине çавăрса илнĕ те, ватса пăрахнă:
‒ Ма уна тиврĕн? ‒ тесе.
Çавăн пекех пĕр пусăк çын пĕчĕк çыннăнне уй анине пĕр утăм пек кĕрсе сухаланă.
Пĕчĕк çын калать:
‒ Эс ма ман анана сухаларăн? – тит.
Пусăкки калать:
‒ Ме, эп сан ануна сухаламан, ман хамăн çав таран, ‒ тенĕ.
Вара пĕчĕк çынĕ силенсе ним тума пĕлмесĕр, ача амăшне каланă пек, кайнă та
Киремет патне, ак çапла калать:
‒ Ах туррă Киремет тус! Эпĕ пĕчĕккĕ, вăл пусăккă, ман анана çуррине туртса илчĕ, э
пуна нимĕн те тăваймастăп. Эх, Киремет! Эсĕ ман хута кĕрсе çав çынна сăян ту, эпĕ сана
хăçан та полин чӳк тăвăп, ‒ тесе Киремете те сулса хăварнă вара.
Чăнах та вара Киремечĕ пĕчĕк çын сумахне итлесе пусăк çына кĕç вĕлермен,
асаплантарса пурăннă.
Пĕчĕк çынĕ пусăк çын патне кайса ак çапла калать:
‒ А! Вот сана, ман анана сухаланăшăн Киремет мĕлле асаплантарать-ха, ‒ терĕ пĕчĕк
çын.
Пысăк çынĕ вара Киреметне çураçтарма хăтланса нумай расхот кăларнă. Çынĕ вара
аран-аран чĕрĕлнĕ. Киремете ме вăл çын çапла каланине итлет? Мĕншĕн тесен: «Эпĕ
Турăран уйрăлатăп, Киремет çумне çыпçăнатăп», ‒ тит, çавăншăн усал Киремет савăнса
вăл каланине итлет. Пирĕн халь те, çамрăк çын вилсен, Киремет вĕлерчĕ, теççĕ. [220]
Йĕрĕх
‒ Йĕрĕх мĕн вăл? – тесе ыйтрĕ ĕлĕк пĕри.
Тепри она вот Йĕрĕх мĕн вăл тесе каланă:
‒ Ялта, огородра, картара пурнакан Усал, ‒ терĕ.
Тата ыйтать:
‒ Йĕрĕх мĕн тăвать вăл?
Леш калать:
‒ Вот мĕн тăвать. Йĕрĕх ыйхăллă çын евĕрлĕ. Çын çурнă чухне ачи пырса тăратсан ей
çывăрма ирĕк памасан, çын тăрать те, ачине ватать пăрахать. Çавăн пек Йĕрĕх те çынна
тытать, если Йĕрĕх тĕлне шăрсан, е сыссан, е таптасан, е сурсан, вăл вара тăрать те, çав
çынна кĕсен-çăпан чирĕпе асаплантарать, ‒ терĕ.
Тата ыйтать:
‒ Апла Йĕрĕх çынна вĕлерĕ те?
Леш калать:
‒ Чнах та вĕлерет, ‒ тит.
Леш калать:
‒ Вот она мĕнпе çураçтармалли, ‒ тит. – Сĕлĕрен кĕсел пĕçермелле те, кунтă е пĕрне
ăшне хурса çав Йĕрĕх пурăннă тĕле кайса çакмалла, çакнă чух каламалла: «Эй, Йĕрĕх,
Йĕрĕх! Эп сана кĕсел те, çу та паратăп. Мана ан тив ĕнтĕ», ‒ тесе йăлăнать те, Йĕрĕхĕ вара
вăл çынна каçарать, каран тивмест. Çын та чĕрĕлет вара, ‒ тенĕ.
Кусем иккĕшĕ кулса каланă:

312

‒ Йĕрĕх ват çын пек шăлсăр, нимĕр çиять, нумай çурать, ‒ тесе кулнă.
Вара вĕсене Йĕрĕх тытнă та, иккĕшне те кулнăшăн вĕлернĕ. И халь те Йĕрĕхе чӳк
туса пурнакан пур. Йĕрĕхлĕ картая вара кайсан Йĕрĕх тытать те, хуçи пĕлет; вара хуçипе,
Йĕрĕхпе çураçма росхот кăларас полать.
Хĕрт-сорт
Пĕри ыйтнă:
‒ Хĕрт-сорт мĕн вăл? – тенĕ.
Тепри каланă:
‒ Ак мĕн Хĕрт-сорт, вăл ватă карчăк евĕрлĕ, ватă Усал, вăл пӳртрен тухмасть. Унăн та
тошĕ шăлĕ çук пулмалла, уна çынсем ак çапла хисеплеççĕ. Первей ĕне пăрулать, первей
сунă сĕте сăваççĕ те пĕçереççĕ. Никам астивиччен кăмака çине сапаçĕ те, Хĕрт-сорт
астивет, тесе калаççĕ. Тата первейхи çĕнĕ тырăран çăнăх авăртса çăкăр пĕçереççĕ те, чи
первей çăкăра хуçаççĕ те, кăмака çине хураççĕ: «Хĕрт-сорт, астив», ‒ тесе. Вот çакă полать
Хĕрт-сорт.
Хăт
Хăт мĕн-ши вăл? Ак мĕн вăл. Если арлă-арăмлă çын лайăх пурнатĕки, хăтлă пурнать,
теççĕ. Если арăм вилет, упăшки юлать, вара вăл пӳртре Хăт çук, теççĕ. Мĕншĕн-ха вăл?
Мĕншĕн тесен вăл пӳртре тискер, пурăнма лайăх мар. Çакна калаççĕ Хăт тесе.
Тухатмĕш
Пĕри ыйтнă:
‒ Тухатмĕш мĕн вăл? – тенĕ.
Тепри каланă:
‒ Ак мĕн тухатмĕш. Пит нумай чĕлхе пĕлекен (язычник) çын. Вăл чĕлхипе темĕскер
калаççĕ те, мăкăртатать те, хунĕ хăва курăнми полать, йытă полать, кашкăр полать, упа
полать, тата нумай тем те полать. Вот çакна калаççĕ тухатмĕш тесе.
Вăл тухатмĕш вот мĕлле тухатать:
‒ Ларан йăвăçа хоппине сӳсен мĕнле хăрса каять, çанашкал çав çын хăртăр, ‒ тит. –
Тфу! – сурать чĕлхипе. [222] – Кӳлĕри шу мĕнле чарăнса тăрать, çак çын юнĕ çавнашкал
чарăнтăр, ‒ тит. ‒ Тфу, ‒ сурать. – Хăмлая татсан мĕлле типет, çав çын çавнашкал типтĕр, ‒
тит. ‒ Тфу», ‒ сурать.
Тата нумай тем-тем калать те (эп пĕлместĕп). Вара çапла каласа çынна пурăннă
çĕртех хĕрхенмесĕр çынна нужда кăтартса усрать тухатмĕш.
Каран çав çынна çак тухатмĕш полнă çынах пырса калать:
‒ Сана тухатнă, ‒ тит. – Эп тӳрлететĕп, мĕн чол паратăн, ‒ тит.
Таса мар çынĕ калать:
‒ Виç тенкĕ парăп, ‒ тит.
Вара тухатмĕш хава пăсать, хава юсать. Çавна калаççĕ тухатмĕш тесе. Вăл живой
çынах.
Ĕлĕк икĕ шăпăрçă туйра шăпăр калама тапратнă. Пĕр тухатмĕш, тепри чĕлхеçĕ пулнă.
Чĕлхеçи чĕлхе сурнă та, тухатмăшин шăпри çăварĕнчен тухса утăнса кайнă. Тухатмĕшĕ
тухатнă та, чĕлхеçин сăмсинчен-çăварĕнчен юн кайса ӳкнĕ, вот мĕнле вĕсем хыт пĕлнĕ.
Тата тепре пĕри юлан утпа пынă, тепри çуран пынă, çуран пыраканĕ чĕлхе сурнă та,
учĕ-мĕнĕпе тирĕнсе кайнă, тăримасăр выртнă ку иртсе кайиччен. Иртсе кайсан тăнă та,
хуне тухатнă та, çуран çынĕ темле кăçтăрмачă пак пулса йăванса çырма тĕпне çитнĕ. Ку
чăнах пулнă.
Тухатмĕшĕн, чĕлхеçĕсен çулталăкра пĕр вĕрем анчах, вăл врем ак мĕн тĕлте, кăчăкă
прасник иртсен мункон çитиччен. Калăм пулать тиççĕ. [223]
Калăм пасарĕ
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Калăм пасарне пур тухатмĕш, пур чĕлхеçĕ, пур киремет тăвакан çынсем пухăннă
пасара калаççĕ. Унта вăл çынсем тем тепĕр илсе тавăрăннă. Нухрат илнĕ, çурта илнĕ,
пасартан тавăрăннă ар çи[н]сем. Килте арĕмсем пăтă, юсман яшки пĕçерсе хатĕрленĕ. Вăл
ĕç полнă аслă кĕçнерни кун. Стелне урай варне лартса унта çимелли, ĕçмелли хунă,
нухратне те унтах хунă.
Çуртине алăк сулине лартнă та, алăк патнелле пăхса çапла кĕлĕ тунă:
‒ Эй, Тур çырлах, Мăн тур амăш, Мăн тур ашшĕ, пирпе пĕрле апат çима килсемĕр.
Воймона хурине тротса [?] Ати турă сак аньче, Апи турă тĕпелте, Ывăл турă сак çинче,
Светой торă кăмака çинче, Каçхи турă кашта çинче, ‒ тесе чӳкле пĕте[т].
Апатне хусем ларса çинĕ, çиса тăрансан та çаплах кĕл кĕленĕ.
Юмăç
Юмăç мĕн вăл? Юмăç тесе калаççĕ ăста пĕлекен çынна. Киремет тытнине пĕлет вăл,
Йĕрĕх тытнине пĕлет, шу тытнине пĕлет. Вăл мĕле, ăштан пĕлет? Ак мĕле пĕлет! Пĕр
çынăн арĕм халсăр пулнă та, юмăçа кайнă.
Ку çын кĕрсенех:
‒ Мĕн кирлĕ? – тесе ыйтнă юмăç çынтан.
Вара çынĕ каланă:
‒ Ман арăма тем полчĕ-ха.
‒ Ну, юрать, ‒ тет юмăçи.
Çынĕ (3 к.) вунă пус укçа панă та, юмăçи укçа çине пăхса калать:
‒ Сан арăма Киремет тытнă полсан, çак укçа хуралтăр, ‒ тит. – Сан арăма Йĕрĕх
тытнă полсан, çак укçа хуралтăр, ‒ тит. Укçи иккĕшĕнче те ху[224]ралман. Тата: ‒ Сан
арăмна шу тытнă полсан, çак укçа хуралтăр, ‒ терĕ те, хуралчĕ. Вара юмăçи каланĕ: ‒ Сан
арăмна шу тытнă, ‒ терĕ.
Çынĕ ыйтать:
‒ Ман уна мĕн тăвас? – тет.
Юмăçи калать:
‒ Эсĕ кулачă татăк ил, сăкăр сăмси ил, сахăр ил, вара шыва кайса яр, ‒ терĕ.
Çын чăнах та çапла тунă та, арĕмĕ чĕрĕлнĕ вара. Пирăн чăвашсем çампа çаксене пор.
Ĕлĕххи çынсем
Вот ĕлĕххи çынсе[м] мĕлле пурăннă Хучаш çĕрĕнче. Çĕр аслă пулнă, вăрман нумай
пулнă, Турра пĕлмен.
‒ Пирĕн Туррă кам? – тенĕ, ыйтнă пĕри.
Тепри каланă:
‒ Пирĕн Туррă Микишка, ‒ тенĕ.
Микишка тени хĕвеле, уйăха, кĕлеткесене, урăх кирлĕ мар Туррăсене пĕрле калани
пулать. [Это предложение опубликовал Н.И. Ашмарин. При этом он переправил два слова:
турăсене, полать – Словарь, VIII: 237.] Пирĕн Хочашра ĕлĕк çын вилсен çынĕ хыççăн
ĕстел туса лартнă, чашкă панă, кашăк панă, çĕçĕ, шĕшлĕ, пуç тури, тем те, тем те тата
нумай япаласем панă. Помилккине ирттерме 40 кунтан ун ячĕпе сăра тунă та, çăва çине
кĕслепе, купăспа, тумрапа кайса ташласа-юрласа, ĕççе-çиса, савăнса таврăннă. Мĕншĕн-ха
вăл апла? Мĕншĕн тесен вара вилнĕ çын кусемпе пĕрле савăнса ĕççе-çиять пулĕ тесе.
Вилнĕ çын хăнча ĕççе-çини пор. Тата пит нумай усал ĕçсем туса пурăннă, пурне те ӳкерме
тăн та çитес çук. [225] Тата авалхи çынсем вылăх пуснă та, юнне пĕр тăкмасăр тиркĕ ăшне
илсе юн çăмахĕ пĕçернĕ, юнпа чуста çăрса юсман пĕçернĕ. [Предложение опубликовано:
Ашмарин, Словарь IV: 333. Оригинал позволяет установить паспорт текста.] Пĕçерсен
юсманне хунă, пăтă пĕçерсе лартнă, пыллă пашалу пĕçернĕ те, вылăх картине кайса лартса
чӳклесе çинĕ вара. Мĕншĕн унта вылăх картинче çинă? Мĕншĕн тесен вылăхсем таса
пурăнччăр тесе. Ĕлĕк пирĕн Хочаш халлăх пит нумай усал ĕçсем туса пурăннă, пурте
киреметсене, йĕрĕхсене, хĕрт-сортсене, тата нумай усал япаласене пуç çапса, вĕсен усал
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япалисене туса тытса пурăннă. Халь ун пек çынсем сахал, тата Рурă еннелле çавăрнаççĕ.
Кашни ялтах ун пеккисем пирĕн Хочашра.
1) Село Хочашра 8 çын Киремет, 3 ыттисене.
2) Дер. Лапра кассинче 11 ç. Кир. тăв., 4 Йĕрĕх тăв., 6 çын ыттисене.
3) д. Симей кассинче 9 çын Кир. тăв., 4 Йĕрĕх тăв., 6 çын ыттисене.
4) д. Хорамалыхра 7 çын Киремет т., 3 çын Йĕр., 4 çын ыттисен.
5) Олешкинта 6 çын Кир. тăвать, 2 Йĕрĕхе чӳклет, ытти çук.
6) Хирле çырта 5 çын кир., 3 Йĕрĕхе чӳк., 4 çын ыттине чӳк.
7) дер. Бобыльта 10 çын Кир., 9 Йĕрĕхе чӳ., 8 çын ыттине.
8) Нижний Ачакра 9 çын Кир., 5 çын Йĕр., 1 çын ыттисене.
9) Верхний Ачакра 16 çын Кир., 9 Йĕрехе, 5 çын ыттине.
1) Лапра кассипе Чураш хушшинче Пумăрта Аслă киремет.
2) Лапра кассии çывăхĕнче кукăр çăка кутĕнче пĕчĕкрех Кир.
3) Л-кас. Çыв-че хурамалăх петнелле, Хусан киремечĕ çырмара Аслă.
4) Лап. Кассипа Хурамалăх хушшичне, хытăрка çӳçи [Название растения хытăрка
çӳçи опубликовано: Ашмарин, Словарь XVI: 117. Н.И. Ашмарин поменял çӳçи на çуçи,
возможно, это – ошибка при типографском наборе. В рукописи верно. Оригинал позволяет
уточнить паспорт текста.] кутĕнче; Аслă кир..
5) Симек кассипа Хучаш хушшинче, тăн çырмара; Пĕчĕк киремет.
6) Хучашпа Хирлĕ çыр хушшинче, тăв айккинче; Пĕчĕкрех киремет.
7) Хучаш вĕт вăрманче, Çот уй каççинче; Пит аслă киремет.
8) Хучашпа Хумрака хушшинче, Хумаркка çирминче; Пит аслă кирем. [226] [На стр.
227 дается карта-схема Хочашской земли с указанием киреметей и других сакральных
мест.]
Ар çури
‒ Ар çури мĕн? – тес ыйтнă ĕлĕк пĕри.
Тепри ăна каланă:
‒ Ак мĕн Ар çури, çынтан пулнă усал, ‒ терĕ.
‒ А вăл мĕлле çынтан пулнă? – тесе ыйтрĕ кайлах.
Леш калать:
‒ Вот мĕлле пулнă. Ĕлĕххи çынсем Турра та, суда та пĕлмен, çавсем ялта пĕр канаш
туса, кам усал ĕç тунă, кам ырă ĕç тунă, никама та калама хушман, çапла вĕсем пĕрне-пĕри
тупа туса чарнă. Кам суккăр, куççăр, холхасăр, сусăр, уксак, ĕçлеме полтарими ват çынсене
тăрантасран хăраса (например, килте йĕрĕнтерекен çын пулать) вăрмана илсе кайнă та,
çапса вĕлернĕ, вилнĕ чох мĕлле кăшкăрса вилнĕ, çавнашкал вăрманта кăшкăрса çӳренĕ
вĕсен чунĕсем, çавсене вара ар çурисем тенĕ. [Этот текст опубликован: Н.И. Ашмарин,
Словарь, II: 72. Начало текста в произвольном сокращении. Фразу «(например, килте
йĕрĕнтерекен çын пулать)» Н.И. Ашмарин в Словаре опустил.]
Вре-ĕçлен
Вре-ĕçлен мĕнтен пулнă? Ак мĕнтен пулă, ĕлĕк те, халь те унашкал ялсем пур. Хĕр
ача тăвать те, намăсран вăл ачана ташта пытарать никам сисиччен, çав ачана «курвă ачи»
теççĕ. Çапла хĕр мĕлле курвăпа, ясрапа ача тăвать, ачи те вара курвăпа ясара шыраса çӳрет.
Вăл ак çапла çӳрет: хĕвел ансен тĕттĕм поличчен таçтан тухать те, хăва вут пек хĕп-хĕрлĕ,
çап-çутă хĕм тăкса, уй урлă, ял урлă чулкăштарса каять вара. Хăш çынна усал ерсен Вĕре
ĕçлен ернĕ, теççĕ авалхи çынсем. [229]
Ниш
Ниш тесе калаççĕ пирăн чăвашшем. Ниш ак мĕн: пĕчĕкçĕ сăпкара выртакан ачана
типĕтсе, хăртса яракан чир. Если йăвăç лартсан усал йӳçĕ шывпа шăварсан, типсе-хăрса
каят-и? Çавăн пак ача çуралсан усал шывпа çуçан е амăш çĕт пама пĕлмесен, ачи
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ырханланса каять те, ачуна Ниш ернĕ, теççĕ. Пирăн чăвашшем уна ак çапла тӳрлетеççĕ.
Пĕр çулталăка çитимĕн пĕчĕк ачана Ниш ерет, Ниш ерсен, амăш пĕлетĕ Нише тӳрлетме.
Ачана вутăпа пĕрле кăмакана хутать те, амăшĕ кăшкăрать:
‒ Эп хам ачана ернĕ Нише çунтаратăп! – тет.
Нишрен чĕртме çапла сивĕ кăмаканах хута[ççĕ]. Тата çав ачана тылăпа тыланçи
пулаççĕ, килĕпе тĕвенçи пулаççĕ, тата иттисем те пит нумай, каласа та пĕтерес çук.
Амĕш кашни сумахрах:
‒ Ниш тылатăп, Нише касатăп, Нише чикетĕп (çĕçĕпе), Нише тĕветĕп, Нише
пĕçеретĕп, ‒ тит.
Ачана сивĕ хурана ярать те, вучах çине çакать те, хуран айне вутă хуранçи пулате,
чăнах та ачи чĕрĕлет, çапла тăрăшша хăтлансан, такам та ĕненмелле, ку пирĕн чăваш
хушшинче халь те пур, такамран ыйтсан та пурте çак Ниш çинчен калама пултарать. [230]
[Этот текст опубликован: Н.И. Ашмарин, Словарь, II: 72. Начало текста в произвольном
сокращении. Фразу «(например, килте йĕрĕнтерекен çын пулать)» Н.И. Ашмарин в
Словаре опустил.]
Шыв тытни
Пирĕн чăваш çинисе[м] шыв хĕрне каяççĕ те е хăраççĕ, е ӳксен тытать вара.
Уна калаççĕ:
‒ Шывра пурнакан усал, ‒ теççĕ пирĕн чăвашсем.
Ку чăнах та пулса: пĕр çын (не здоров) ăшшăр пулнă, çиясси килмен, ĕçесси килмен,
так таса мар пурăннă, вăл таçти аптека та çитнĕ, таçта çынсем патне те çитнĕ, ништа та
уçăлийман.
Вара вăл юмăçа кайнă та, юмăçи каланă çак çынна:
‒ Сана Салтак çирминчи шыв тытнă, ‒ тенĕ.
Çинĕ ыйтнă:
‒ Ман уна мĕн тăвас? – тенĕ.
Юмăçи уна каланă:
‒ Эсĕ çăкăр сăмси ил, кĕлентĕр ил те, çав Салтак çирмине кайса яр, ‒ тенĕ.
Çын çапла тунă та, чĕрĕлнĕ. Çакна пĕри курать, тепри илтет, тепри пĕлет те, Турра та
ĕненмеçт, çавăн йышшинех чӳклесе пурнать.
Турăпа Усал
Ак пирĕн чăвашсем Туррăпа Усала çапла калаççĕ: Туррă асли, Усал кĕçĕнни, теççĕ.
Напрмер, пиччĕшпе шăлнĕ ашшĕ пенче пурнаç те, кайран уйрăлаç, çавăн пек Туррăпа Усал
уйрăлнă, теççĕ. 1) Вĕсем первей çĕре уйăрнă; çырмасене, шывсене, шăтăксене, тăв
айккисене Усал илнĕ. Турем çĕрсене, улăхсене, лапам çĕрсене, вăрмансене Туррă илнĕ,
теççĕ. [231] 2) Тата вĕсем йăвăçсене те çапла уйăрнă. Юманпа шĕшке, хырсене, чăрăшсене,
улмуççисене, вишнисене тата лайăх йăвăçсене Туррă илнĕ. Шăлан йăвăççисене, йытă
çĕмĕрч йăв., купчан йăвăççисене, йĕплĕ йăв. Усал, лайăх мар йăвăçсене Усал илнĕ, теççĕ. 3)
Тата вĕсем çынна уйăрнă: çылăхлă çын Усалăн, тенĕ, таса çын Туррăн, тенĕ. 4) Тата вĕсем
курăка уйăрнă: лайăх курăксене Турă илнĕ, Усал курăксене Усал илнĕ, теççĕ. Хывмасăр
шутласа пĕлĕр, хăш лайăх курăк Туррăн, теççĕ. Хăш Усал курăк пулать вăл Усалăн, теççĕ.
5) Тата вĕсем выльăхсене уйăрнă: утсене, ĕнесене, сурăхсене тата нумай лайăх выльăхсене
Туррă илнĕ, теççĕ. Кашкăрсене, упасене тата ытти усал зверсене Усал илнĕ, теççĕ. 6) Тата
вĕсçен кайăка та çапла уйăрнă: лайăх хитрее кайăксене Туррă илнĕ, усал тискер (хищный)
кайăксене Усал илнĕ, теççĕ пирĕн чăвашсем. Вара Турри çӳле вырнаçнă, Усалĕ айла
çырмая вырнаçнă, мĕшĕн тесен Турри çӳле юратнă, Усалĕ аяла юратнă.
Туррă ыйтнă Усалтан:
‒ Эсĕ ме çырмая юрататăн? – тенĕ.
Усалĕ каланă:
‒ Çын тулли вуспа çырма урлă каçнă чух çырма тĕпне çитет те, мана (Усала) асăнать,
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рукани сумахсем калать. [232] – Усал ыййтать Туррăран: ‒ Эсĕ ме çӳле юратан? – тет.
Туррă калать Усала:
‒ Ман ме çӳле юратас мар, эс каланă çын вусне туртса хăпарать те, çырмаран çӳле:
«Эх, çырлахах Турр», ‒ тит те, каять вара. Пĕчĕк ача та йăвăç çине улăхать те, хĕпĕртесе
савăнать: «Мана никам та тытаймĕ», ‒ тет. Çын та çавах, аслăрах, çӳлĕрех ĕçе кĕрсен:
«Спасипо Турра», ‒ тесе савăнать, ‒ тесе каласа кăтартнă Туррă Усала.
Вĕсем халь те çавăн пек пурнаççĕ, тесе калаççĕ пирĕн чăвашсем.
Чи лайăх чăвашла çулталăк кĕнеки
Пирĕн чăвашла календарь ак çапла, 1901 çултан пуçланать 1911 çитиччен. Календарь
на 1901 и 1902. Мункунтан пуçланать. Пирĕн чăвашла календарь шутлаççĕ уйăхра çĕн
уйăхран или кив уйăхран.
Ку календарь пулать 1901 çулпа 1902 çул хушшинче.
1. Пуш уйăхĕ 30 кун
2. Ака уйăхĕ 29 кун
3. Çу уйăхĕ 30 кун
4. Çĕртме уйăхĕ 30 кун
5. Утă уйăхĕ 29 кун
6. Çурла уйăхĕ 30 кун
7. Авăн уйăхĕ 30 кун
8. Юпа уйăхĕ 29 кун
9. Чӳк уйăхĕ 30 кун
10. Раштав уйăхĕ 29 кун
11. Мăн кăрлачă уйăхĕ 30 кун
12. Кĕçĕн кăрлачă уйăхĕ 29 кун
13. Нурс уйăхĕ уйăхĕ 30 кун
1901 çулпа 1902-мĕш çул хушши. [233]
1902 çулпа 1903 çул хушши.
1. Пуш уйăх 29 кун
2. Ака уйăх 30 кун
3. Çу уйăх 29 кун
4. Çĕртме уйăх 30 кун
5. Çурла уйăх 30 кун
6. Авăн уйăх 29 кун
7. Юпа уйăх 30 кун
8. Чӳк уйăх 30 кун
9. Раштав уйăх 29 кун
10. Мăн кăрлачă уйăх 30 кун
11. Кĕçĕн кăрлачă уйăх 30 кун
12. Нурс уйăх 29 кун
1903 çулпа 1904 çул хушши
1. Пуш уйăх 30 кун
2. Ака уйăх 30 кун
3. Çу уйăх 29 кун
4. Çĕртме уйăх 30 кун
5. Çурла уйăх 29 кун
6. Авăн уйăх 30 кун
7. Юпа уйăх 30 кун
8. Чӳк уйăх 29 кун

317

9. Раштав уйăх 30 кун
10. Мăн кăрлачă уйăх 29 кун
11. Кĕçĕн кăрлачă уйăх 30 кун
12. Нурăс уйăх 29 кун
1904 çулпа 1905 çул хушши
1. Пуш уйăх 30 кун
2. Ака уйăх 30 кун
3. Çу уйăх 29 кун
4. Çĕртме уйăх 30 кун
5. Утă уйăх 29 кун
6. Çурла уйăх 30 кун
7. Авăн уйăх 29 кун
8. Юпа уйăх 30 кун
9. Чӳк уйăх 29 кун
10. Раштав уйăх 30 кун
11. Мăн кăрлачă уйăх 30 кун
12. Кĕçĕн кăрлачă уйăх 29 кун
13. Нурс уйăх 30 кун
1905 çулпа 1906 çул хушши
1. Пуш уйăх 30 кун
2. Ака уйăх 29 кун
3. Çу уйăх 30 кун
4. Çĕртме уйăх 29 кун
5. Çурла уйăх 30 кун
6. Авăн уйăх 30 кун
7. Юпа уйăх 29 кун
8. Чӳк уйăх 30 кун
9. Раштав уйăх 30 кун
10. Мăн кăрлачă уйăх 29 кун
11. Кĕçĕн кăрлачă уйăх 30 кун
12. Нурăс уйăх 29 кун
1906 çулпа 1907 çул хушши
1. Пуш уйăх 30 кун
2. Ака уйăх 30 кун
3. Çу уйăх 29 кун
4. Çĕртме уйăх 30 кун
5. Çурла уйăх 30 кун
6. Авăн уйăх 29 кун
7. Юпа уйăх 30 кун
8. Чӳк уйăх 29 кун
9. Раштав уйăх 30 кун
10. Мăн кăрлачă уйăх 29 кун
11. Кĕçĕн кăрлачă уйăх 30 кун
12. Нурăс уйăх 29 кун [234]
1907 çулпа 1908 çул хушши
1. Ака уйăх 30 кун
2. Çу уйăх 29 кун
3. Çĕртме уйăх 30 кун
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4. Утă уйăх 30 кун
5. Çурла уйăх 29 кун
6. Авăн уйăх 30 кун
7. Юпа уйăх 29 кун
8. Чӳк уйăх 30 кун
9. Раштав уйăх 30 кун
10. Мăн кăрлачă уйăх 29 кун
11. Кĕçĕн кăрлачă уйăх 30 кун
12. Нурс уйăх 30 кун
13. Пуш уйăх 29 кун
1908 çулпа 1909 çул хушши
1. Ака уйăх 30 кун
2. Çу уйăх 29 кун
3. Çĕртме уйăх 30 кун
4. Çурла уйăх 30 кун
5. Авăн уйăх 29 кун
6. Юпа уйăх 30 кун
7. Чӳк уйăх 29 кун
8. Раштав уйăх 30 кун
9. Мăн кăрлачă уйăх 30 кун
10. Кĕçĕн кăрлачă уйăх 29 кун
11. Нурс уйăх 30 кун
12. Пуш уйăх 29 кун
1909 çулпа 1910 çул хушши
1. Ака уйăх 30 кун
2. Çу уйăх 29 кун
3. Çĕртме уйăх 30 кун
4. Çурла уйăх 29 кун
5. Авăн уйăх 30 кун
6. Юпа уйăх 30 кун
7. Чӳк уйăх 29 кун
8. Раштав уйăх 30 кун
9. Мăн кăрлачă уйăх 29 кун
10. Кĕçĕн кăрлачă уйăх 30 кун
11. Нурс уйăх 30 кун
12. Пуш уйăх 29 кун
1910 çулпа 1911 çул хушши
1. Ака уйăхĕ 30 кун
2. Çу уйăхĕ 30 кун
3. Çĕртме уйăхĕ 29 кун
4. Утă уйăхĕ 30 кун
5. Çурла уйăхĕ 29 кун
6. Авăн уйăхĕ 30 кун
7. Юпа уйăхĕ 30 кун
8. Чӳк уйăхĕ 29 кун
9. Раштав уйăхĕ 30 кун
10. Мăн кăрлачă уйăхĕ 29 кун
11. Кĕçĕн кăрлачă уйăхĕ 30 кун
12. Нурс уйăхĕ 29 кун
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13. Пуш уйăхĕ 30 кун
1911 çулпа 1912 çул хушши
1. Ака уйăх 30 кун
2. Çу уйăх 29 кун
3. Çĕртме уйăх 30 кун
4. Çурла уйăх 29 кун
5. Авăн уйăх 30 кун
6. Юпа уйăх 30 кун
7. Чӳк уйăх 29 кун
8. Раштав уйăх 30 кун
9. Мăн кăрлачă уйăх 29 кун
10. Кĕçĕн кăрлачă уйăх 30 кун
11. Нурс уйăх 30 кун
12. Пуш уйăх 29 кун [235]
Ку чи лайăх чăваш календарне пирĕн чăвашем пит аван шутлаççĕ. Вырăсла календаре
январĕнче пуçлаç те, декабрĕнче пĕтет çулталăк хушши. А пирĕн чăвашла календаре ак
çапла шутлаççĕ: мункун иртсен ака уйăхĕпе пуçланат те, мункун çитиччен пуш уйăхпа
пĕтет çулталăк хушши. Пирĕн Хочаш чăвашем уна уйăх çуратнинчен те, уйăх пĕтнинчен
те, çĕн уйăхран та, кив уйăхран та шутлаççĕ, çавăнпа пирĕн шутпа 2 çул 12 уйăх килет,
виççĕмĕшĕнче 13 уйăх килет. Пирĕн чăваш шучĕпе мункун ĕлĕкрех пушă уйăх пĕтнĕ чух
килет 4 кун малтан. Апостолсен çине çветой сывлăш анни ĕмĕрех çу уйăх туллинче килет.
Çăварни килет кĕçĕн кăрлачă пĕтсен нурăс уйăх çуратсан пĕр кунтанлĕ, ик кунтанлĕ кĕçĕн
çăварни пулать. [236]
Записано [в 1905-1911 гг.] Н. Никитиным
Сурăх ури юррисем
Шушшила мимила,
Шушшил çинчен ӳкрĕм те,
Виçĕ кун халсăр выртрăм та,
Тăват кун инче чĕрĕлтĕм,
Чĕре патне пымалăх
Пĕр татăк кукăль парсамăр. [284]
Записано [в 1911 г.] в д. Чепкасы Буинского уезда Симбирской губернии
В Буинском уезде, Симб. губ. в селе Чепкасах у одного мужчины падали лошади.
Тогда по научению йомзей исполнен был следующий обряд. Сняли с палой домашней
лошади шкуру, разостлали ее шерстью вверх среди двора и вся семья плясала на ней с
рукоплесканиями. После этого приготовленный заранее от черной собаки череп зарыли у
ворот мордой к ули[348]це, дабы он, череп, не допускал нечистого духа до этого дома. От
падежа лошадей избавляются еще другим способом. Случаи бывали тоже в Чепкасах.
Палую лошадь зарывают в конюшню. Тогда будто несчастие проходит. [349]
Никитин И. Конспект [дополнение к книге] Н.В. Никольского «Заметки по
этнографии чуваш», с. Устье Ядринского уезда Казанской губернии
К 89 стр. Свадебный поезд, собравшись около 12 – 2 ч. дня у жениха на дворе и
угостившись отчасти, направляется к невесте во главе с туй пуç. Последний имеет такмак
или ведро с 9 çӳхӳ и сыром. Едут и другие чины – вăй кили пуç, мăн кĕрӳ и кĕçĕн кĕрӳ с
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женихом (кĕрӳ, кĕрӳ каччи). Во двор невесты их сразу не пускают, приходится двать
медную или серебряную монету и тогда младший брат невесты (или заменяющий его)
отворяет ворота. Лет сорок-тридцать т.н. в Яназалах ездили верхами на свадьбу, невесту
сажали также в седло; после до и тогда имелись повозки (кӳме), в к-рых впрягалась
тройка. Теперь стали ездить в тарантасах на паре и на одной. Прежде невесту
сопровождал шăпăрçă. В Цивильском уезде и в Ядринском по соседству с ним ездят
отчасти верхом. Для пиршества отводится на дворе особое место (шилĕк карти), на к-ром
посреди развестистая липа и стол, а кругом скамейки. Это бывает в Селоусях и Яназале,
но не всегда. Около Чебоксары свадьбу справляют [373] ночью. В Яназалах и Селоусях к
ночи уже возвращаются в дом жениха. Перед отъездом из дома отца невеста раздает всем
родным подарки начиная со старших, те, получив рубаху (мужчины и девушки), сорпан,
масмак (женщины), отдают ей деньги. При этом туй арăмĕсем поют песни, расхваливая
подарки.
На одну телегу стаивтся сундук и складывается одежда и все приданое невесты,
здесь туй арăмĕсем так же распевают песни в таком роде:
Эпир окçа париса
Сĕтел ори потиччен,
Парăр пире япала
Орапа токăнь потиччен.
(к 94 и 89 [с.]) Во время пира у невесты последняя в старину ходила с подругами по
соседям хӳхлеме и прощалась со слезами и причитаниями, была покрыта платком с
бахромами (çӳçель); так что лица своего не показывала. Теперь (лет 20) уже хӳхлени
упразднилось и невесты по[374]крываются шелковым платочком. После отъезда туй пуç’а
и приданого (его везет родственник жениха) уезжает и молодежь, к-рая по пути заезжает к
родным. Невеста с хыйматлых’ом и его женой, а также с женихом и шафером (кĕçĕн кĕрӳ),
сидящими на козлах в кӳме, едет в дом жениха. Там бывает в амбаре одевание невесты в
костюм дамы (сорпан, масмак), а затем ее, покрытую платком, вводят в избу. Здесь вместе
с женихом она кланяется в ноги сидящим за столом родителям и родственникам жениха.
Старики говорят благопожелания вроде:
‒ Тырри-полли лайăх полтăр, карти толли выльăх полтăр…
Через некоторое время покрывало с невесты снимают и она угощает всех
присутствовавших пивом, а жених – водкой. Раздаются невестою подарки. [375]
(к 109 [с.]) По вынесении гроба с покойником из избы на это место кто-нибудь
садится, чтобы не осталось после него пустого места. [376]
Моление Киремети [Записано в 1905-1911 гг. в Ядринском уезде Казанской
губернии]
Что бы только ни случилось у прежних чуваш, они всегда обращались к емзе, и [она]
научала их, какой Керемети надо поклониться и что бросить. И обращались к емзе они
при каждом случае: кашель ли, головная ли боль или более опасная болезнь, скот ли
заболее или какое-нибудь другое несчастие, ‒ все к емзе, и она врала им, что придет ей на
ум, а они верили, думая, что она много знает и говорит им правду. [381]
Не зная значения христианского богослужения, чуваши только считаются
христианами, а служили и кланялись Керемети. Кереметей у чуваш было много, почти в
каждом овражке, где есть кустик или родник, тут у них была и Кереметь. Керемети
делились на старшие и на младшие. В нашей местности самая старшая Кереметь
считалась Выльская кереметь, поклоняться ей приходили со всей окружности за
несколько верст. Кроме того в кажой деревне было по несколько своих Кереметей,
которым они тоже кланялись. Моления Керемети у них были двоякое: малое и большое.
Малое мо[383]ление совершали так: пекли небольшие лепешки, называемые у них
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юсманы, каждой Керемети по девяти юсманов и каждой Керемети по три лепешки. И еще
пекли так называемые ива, что занчит по-русски «гнездо». Ива пеклись маленькие
круглые, пекли на сковороде в виде гнезда, в масле. И пекли кашу. Когда чуваши молились
Керемети, то в этот день старались ни с кем не говорить и Богу не молились, а если кто
придет, то никак не допускали перекреститься, а то Керемет не примет их моления. Когда
мне было лет восемь, со мной был такой случай: один раз мы с сестрой, которой было лет
четырнадцать, пришли к чувашам покупать картофеля; входим в избу и, по обыкновению,
начинаем молиться. [384]
Вдруг выскочила старуха и бармочет:
‒ Ан сух сух, ‒ что значит «не крестись», и схватила сестру за руку.
Я тогда еще не знал по-чувашски ни слова, а потому подумал, что она бранит нас.
Сестра знала по-чувашски, она обернулась ко мне и сказала, что старуха не велит нам
креститься. Муж этой старухи был при смерти, он лежал в переднем углу к образам
ногами. Мы тогда не понимали, почему старуха не велела нам креситься; воротясь домой,
мы рассказали отцу и он объяснил нам, что это чуваши молили Кереметь, чтобы она
вылечила больного, и нельзя было креститься, а то Кереметь не примет моления. Когда
чуваши молились Керемети, в это время они ни с кем не ссорились и даже ни на кого не
сердились, а то Кереметь не примет их моления. Даже если ребята шалили [385] или
дрались, и тогда их за это не бранили. Молились чуваши больше вечером или утром.
Молились так: ставили стол на середину избы, на стол ставили чашку, в которую
положат юсманов столько, сколько велит им емзя, ива, нохрат (нохратами называют
маленькие кругленькие денежки, сделанные из белой жести, их чуваши дают Керемети) и
старший в семье наденет кафтан, возьмет шапку под левую мышку, встанет около стола и
начнет молиться прежде самой старшей Керемети, выльской, говоря:
‒ Помилуй, Выльская кереметь, я со всем семейством и со всем домом и скотиной
отдаюсь под твое покровительство; помилуй меня и я дам тебе все, что нужно.
И с этими словами возьмет из чашки юсман, иву и ест, а потом всем прочим, сколько
их [386] есть тут в избе и они все едят.
Потом кладут в чашку новых юсманов опять по девяти и старик опять берет под
левую мышку шапку, а в руки чашку и опять молится другой Керемети, второй по
старшинству, и говорит те же слова:
‒ Помилуй меня, такая-то Кереметь.
И опять берут все и едят юсманы и ива. Так молятся до тех пор, пока не помянут всех
кереметей. Остатки из чашки после каждого моления юсманы и ива кладут в кошель.
Кончив молиться юсманами и ивами, ставят котел каши. [Старший в семье] возьмет в руки
чашку с ложкой, положит в чашку одну ложку каши, положит на стол одну лепешку и
молится, держа в руках чашку, в которую положены ложка и каша, начиная опять со
старшей Керемети, говоря:
‒ Помилуй, такая-то Кереметь, [387] я тебе дам [неразборчиво] и все, что надо.
Потом отрезает от лепешки маленький кусочек, возьмет из чашки немного каши и
положит на стол, прося Керемети помилования. Затем выпростают кашу из чашки и
кладут на имя другой Керемети опять одну ложку каши и одну лепешку и опять молется,
также прося вторую Кереметь, чтобы она помиловала их, обещая дать ей всего, что ей
надо. Так они молились каждой Керемети отдельно, а после моления каждой Керемети
брали из чашки каши и отрезали от лепешки кусочек и клали в ковш. Кончив молиться, из
ковша кашу и кусочки от лепешки отдавали скотине, а Керемети давали нохрат, денег,
солода в тряпочке и хмелю. Так как у чуваш в каждом овражке, где только есть родник и
[388] и деревцо, была Кереметь, поэтому они каждой Керемети относили отдельно,
начиная с самой старшей и кончая младшей. Молились Керемети в старину все чуваши, а
потому к каждой Керемети у них и летом, и зимой была дорога, так что к дальним
Кереметям они ездили на санях или на телегах. Так как в наших краях старшей
Кереметью считалась Выльская кереметь, поэтому на другой день после моления кашей,

322

лепешками, юсманами и ивами чуваши первым делом отправлялись к ней.
Придя туда, т.е. к деревцу или к пеньку, вставали на колени, брали шапку под мышку
левой руки и молились, говоря:
‒ Вот, Выльская кереметь, тебе, раздели всем поровну, помилуй нас.
И бросали тут денег, нохрат, солоду и хмелю, а потом ходили к другим кереметям и
так же молились [389] стоя на коленях и тоже бросали денег, нохрат, солоду и хмелю.
Когда они молились, стоя перед деревцом или перед пеньком на коленях, то не
оглядывались назад и по сторонам и ни с кем не говорили ни одного слова. Если подойти к
ним и позвать или ругать его, смеяться над ним – и то он не скажет ни одного слова.
Когда мы были еще небольшими, нам часто приходилось видеть, как где-нибудь у
деревца или пенька чувашин молился Керемети, или возвращался после моления,
спросить его:
‒ Что ты делаешь? – Или: ‒ Куда ты ходил? – он ни за что не ответит, а только
посмотрит косо и сердито.
На другой день после моления кашей, юсманами и ивами чуваши варили для
Керемети пива, и когда потечет сусло, то молились. Они верили, что если во время
моления оглянуться назад или с кем ни[390]будь поговорить, то Кереметь не примет
моления. Поэтому они не оглядывались и не говорили ни с кем. Сваривши пиво, клали на
стол каравай хлеба, ставили соли, чашку пива (наливали особый черяс пива для Керемети
и из него никому не дают пить до тех пор, когда [неразборчиво].
Первая чашка пива ставилась у них во имя Бога и молились сперва Богу, говоря:
‒ Помилуй нас, Господи, мы с пивом молимся тебе.
Молились они стоя не к образам, а к порогу и не крестились, а словами. Потом пиво
это из чашки все до конца выпивали. Помолясь Богу [= Турă] наливали опять в чашку
пива и молились Керемети.
Сначала Старшей керемети, Выльской, говоря:
‒ Помилуй нас, Выльская кереметь, молимся тебе с пивом, а также всем близ тебя
находящимся кереметям.
И опять пиво из чашки все выпивали. Так они молились, наливая [391] для каждой
Керемети отдельно в чашку с пивом, молились с хлебом опять сперва Богу, а потом
кереметям.
Опять старший в семье брал в руки каравай хлеба, а под мышку левой руки брал
шапку и молился опять сперва Богу, говоря:
‒ Помилуй нас, Господи, молимся мы тебе с большим хлебом.
А потом опять молились кереметям, начиная со Старшей и кончая Младшей и
говоря те же слова.
Помолясь всем кереметям, они опять обращались к Выльской керемети и говоря:
‒ Всех кереметей мы не можем припомнить, ты раздели нашу молитву сама между
ними.
После этого старший в семье отре[392]зал от каравая горбушку и разрезал хлеб с
одной стороны в толщину каравая и каждый ломоть разрезал на мелкие кусочки в виде
пряников. На каждый из этих кусочков клал по кусочку немолотой соли, брал в руки один
кусочек и прочим семейством давал всем по одному кусочку, сам молился опять сперва
Богу, а потом всем кереметям. Когда старший в семье молился, все прочие сидели, держа
кусочек хлеба с солью на ладони. Кончив молиться, кусочки эти съедали и выпивали по
ковшу пива. На другой день или даже в этот же день после моления они ходят в церковь.
[393]
Как во время моления керемети, так и во время моления Богу чуваши старались,
чтобы никто не знал, что они делают. Например, когда молились в избе, то заставляли
одного из детей караулить, и если кто приходил, то караульный говорил, что отца с
матерью дома нет. А если пришедший, не обращая ни на что внимания, шел в избу, то они
быстро убирали [394] все со стола. [395]
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Татары и чуваши. Составил Н.К. Перевод с чувашского
Подошел к ребенку, и дал ему хлеба.
‒ Как имя вашему ребенку, инке? – спрашиваю я.
‒ Анчăк «Собачка», ‒ отвечает она.
‒ Как, т.е. Анчăк?
‒ Просто. Христианское имя у него Вася. Мы же сами назвали его Анчăк.
‒ Дети не жили у меня, потому и назвали так, ‒ отвечает чувайка.
Вот теперь поговори с чувашином! Нашел он средство заставить жить детей, если
они не живут! [521]
Записано [в 1910 г. в Цивильском уезде Казанской губернии] учителем
Андрюшевской церковно-приходской школы Павлом Лукиным
Чăвашсем Турра парне кӳни
…Юрлам-халĕ малалла, чӳк йĕркине каласа.
Пĕр-ик кун маларах халăх пухăвĕ пулчĕ.
Авалхине ас туса, тапратрĕç ваттисем калаçма:
‒ Эпир ĕлĕк час-часах чӳк тăваттăмăрччĕ, тырă-пулăсем те пулмасăр тăман, выльăхчĕрлĕх те тĕрĕсчĕ, этемсене те çăмăллăх пулнă, ‒ текелесе.
Выçлăх пуласси куç умĕнче. Нимĕн тума пĕлмесĕр, çамрăксем те пĕлмерĕç ватăсене
чармашкăн.
Шухăшларĕç ватăсем лайăхрах тумашкăн çав йăлана:
‒ Илес пĕр вăкăр, вăкăр пек – пăру пек, халăхпа вăл сурмаллăх та çук, ‒ терĕç. [550]
Пурте канаш турĕç те, çав кунах хушрĕç пуçтарма, кам мĕн парать, çавна илме.
Пирĕн пата та çитсе кĕчĕç çав çынсем. Пурин аллинче те пĕрер витре, пĕрин витринче
кĕрпе, теприн – çăмарта, çу тата ытти çимелли япаласем те пур.
Вĕсем çитсе кĕрсенех эпĕ аттене каларăм:
‒ Атте, ыйткалакансем килчĕç, ‒ терĕм.
‒ Ах, ача-пăча çăварĕ, ‒ тесе хăтарса тăккăрĕ атте мана.
Мĕншĕн манăн сăмахсем юраманнине эпĕ пĕлеймерĕм. Атте кĕлетрен виçĕ çăмарта
парса ячĕ кусене. Вăлсем тухса кайсассăн мана атте каласа тăнлантарчĕ, пăртак ятларĕ те,
чĕлхе-çăвара пĕртак чарас пулать, тесе. Тепĕр кунне пĕтĕм халăх çут çине (икĕ çырма
хушшине) пухăнчĕ. Эпир аттепе [551] çывăхарахран пăхмашкăн, май пулсассăн, çимешкĕн
(ман шухăшпа), утрăмăр çанталла. Тăраканни тăрать, утаканни утать, тата курăк çинче те
нуммайăн лараççĕ. Пурин те пекех аллинче чашăк, кашăк: пиçессе анчах кĕтсе выртаççĕ.
Тата хăшĕ-хăшĕ ĕçлекелеççĕ: такансем хатĕрлерĕç, хуранне çăваççĕ. Иккĕн тата пĕвене
кĕрсе кайнă, карас сĕреççĕ. Эпĕ пĕчĕкрехех пулмалла çав, атте мана хул пуççи (ан пуççи)
тăрне лартнăччĕ. Нуммай тăтăмăр-и, сахал-и, пиççе çитрĕç пулмалла: халăх кĕр! Ларчĕ
чĕркуççи çине. Курах карăм: сĕтел тулли апат, пĕр тирĕк çăмарта, пĕр тирĕк пăтă, тата
çавăнтах пĕр мăнă хуранпа яшка пăсланса ларать. Пĕр шап-шурă çӳçлĕ, çут çамкаллă ватă
старик чĕркуçланса ларнă сĕтел умнерех. Пĕрре [552] çӳлелле, тепре сĕтелли çинелле
пăхса кĕл тăвать. Вăл мĕн тунине пĕтĕм халăх чĕререн тăвать. Анчах мĕн каласа кĕл туни
илтĕнмест. Нумай-нумай кĕл тусан тăчĕç те, пĕри те пĕри чашăккисемпе пырса хăшĕ пăтă,
хăшĕ яшка тултарса карĕç. Тата тепрер çăмарта. Эпĕ те аттене çăмарта çиме атя тесе
антратрăм, анчах вăл итлемерĕ, кам çиекене шыва тытса утаççĕ тесе хăратрĕ мана. Çисе
тăрансассăн нумай кĕл тумарĕç. Пурте кĕпе-тумтирпех сикĕрĕç пĕвене: ар çынсем ‒ пĕр
пĕвене, хĕрарăмсем – тепĕр пĕвене. Шыва кĕме хăракан хĕрарăмсем те витрепе ăса-ăса
пуçĕсем çинчен яра пуçларĕç. Кам йĕпенменнисене вăрттăн пыра-пыра тытса пĕвене
кӳртсе ячĕç.
Вăл эттеле (пухăва) хутшăнмасăр аякра пăхса тăракансе[553]не:
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‒ Эсир çумăрсăр пурăнса йăлăхман-и мĕн, ‒ тесе каларĕç йĕписем.
Унччен те пулмарĕ, пĕр-иккĕн çитсе тăчĕç пирĕн пата.
‒ Атьăр, Палюка шыва утар, ‒ терĕç те, эпĕ питĕ хăраса кăçкăрса макăрса ятăм.
Вара атте мана киле исе тавăрăнчĕ. Пирĕн хыçран ытти çынсем те часах саланчĕç.
Парне пани май та килчĕ: нуммайччен пĕлĕт татăкĕ курăнманччĕ, çав кунах курăна
пуçларĕç. Каç пĕртак çăмăр ӳккелесе те пăхăрĕ, анчах пикенсех çăваймарĕ. Виç-тăват кун
пĕлтлекелесе тăрсан, питĕ хытă çуса ячĕ. Ватăсем вара хĕпĕртерĕç: такçанах çапла тăвас
пулать, терĕç. [554]
Записано в 1908 г. в д. Лапракасы от парня Энтри Н. Никитиным
Калăм каç
Пирĕн Шупашкар уясĕнче калăм кунĕ тесе мункунăн пирвайхи кунне калаççĕ.
Йĕтĕрне уясĕнче апла мар. Йĕтĕрне уясĕнче калăм кун, калăм каçĕ виççĕ, виççĕшĕ те Аслă
типĕн кайранхи эрнинче, асап эрнинче килеççĕ. Пр калăм каçĕ юн каç пулать, тепĕри эрне
каç, виççĕмĕшĕ шăмат каç пулать. Çак калăм каçсенче тухатмăшсем тухатса çӳреççĕ, чи
вăйлă çӳрекен каç юн калăм каçĕ пулать, ун чухне пĕр тухатмăш та тухатмасăр юлмасть.
[571]
Киремет
Киремет мĕн вăл? Акă мĕн вăл: помещик пек уйрăм çĕрте пурăнакан Усал. Улпута
тарçисем мĕлле ĕçлесе итлесе пурăнаççĕ, çавăн пекех Киремете те çынсем итлесе
пурăнаççĕ. Улпутăнне пĕр йывăç кассан, вăл виçĕ тенкĕ тӳлеттерет, çавнашкалах Киремет
те ун çывăхĕнчен пĕр йывăç кассан, вăл тытать, тытать те, вăл çынна халсăр тăвать
(чирлеттерет). Çынни мĕн пулчĕ мана тесе юмăçа каять.
Юмăçи калать:
‒ Сана çавăнти Киремет тытнă, ‒ тет.
Çынĕ калать:
‒ Манăн ăна мĕн тăвас? – тет.
Юмăçĕ калать:
‒ Эсĕ ун валли шуç укçа, нухрат ил, кĕрпе ил, çăнăх ил, салат ил, мĕн йывăç касрăн,
ăна ил, тата çынна мĕн кирлĕ япала пур, çавсене илкеле те, пĕр тутăр ăшне хурса çав ху
йывăç каснă тĕле кайса пăрах, ‒ терĕ кăна юмăçи.
Чăнах та ку çын çапла тусан чĕрĕлчĕ. Улпута тӳленĕ пек Киремете тӳлесе ку çын
чĕрĕлнĕ вара. [575]
Помăр киремечĕ тытни
Помăр киремечĕ Лапра-кассинчен аякрах мар, вăраманлă çĕрте. Вăрманĕнче çăкасем,
пилешсем, палансем, улма йывăççисем çитĕнеççĕ. Кам та пулин çав вăрмантан йывăç мĕн
касса килес пулсан е ятлаçас пулсан, Киремет тытмасăр хăвармасть: чĕлхесĕр, куçсăр,
ухмах туса хурать. Каснă йывă6а кайса лартсан, çимĕçсем пăрахсан тин çураçать. Пĕрре
Лапра-касси çыни çакăнтан пушăт касса килнĕ, тепĕр куннех халсăр пулнă та, мĕн пулчĕши мана тесе ялти юмăç патне кайса пăхнă.
Леш (юмăçĕ) пăхсан-пăхсан, макăлтатсан-макăлтатсан:
‒ Сана Пумăр киремечĕ тытнă, ‒ терĕ. – Эсĕ ăна çырлахтарма пушăт йывăçĕ кайса
ларт, çимĕçсем кайса пăрах, ‒ терĕ.
Çапла тусан хай çын чăнах та чĕрлчĕ. Тепĕре çак Пумăрти вăрман çимĕçисене (мăйăр,
палан, улма) Лара-кассинчи Иван мучи илнĕ хурал тăнă чухне, вăл хăйсен ялĕнчи Ляка
арăмне мăйăр татнă çĕртен тытнă. Ляка маткипе вăрçма тапратнă; ку пит сана Киремет
тыттăр тесе ылканса пĕтернĕ. Çакăнтан кайран Иван мучи урисем шыçса [576] кайса
урасăр утаймасăр пурăнчĕ. Пумăр киреметне çырлахтарсан аран чĕрĕлчĕ. [577]
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Сăнавсем
Йытă уласа вĕрсессĕн, çын вилет. [590]
Проводы в солдаты
Салтака-мĕне тухса кайнă чухне каякан çынни çăкăр сăмси касса илет те, çурмаран
уйăрать, çуррине çисе ярать, çуррине амăшне парать. Амăшĕ тата каякан ачи кĕссинчен
вăрттăн укçа кăларса илет. Вара çав çăкăр сăмси юлашкине ачи кайсассăн кĕлете çип çине
çакса ярать. Çăкăри çине хăй вăрттăн кăларса илнĕ укçана хурать. Вара кайнă ачи
чирлесессĕн çав [592] укçа хуралса тăрать, чирлемесессĕн çуттипех выртать. Ачи
вилсессĕн, çав çипçĕне [=çип çине] çакнă çăкăр сăмсипе укçа хытă сулланма тапратаççĕ.
[593]
Том 177: Никольский Н.В. Этнография. Фольклор. 1910-1911 гг. – 804 с.
Записано [в 1910-1911 гг.] С. Яковлевым
Ограничения отношений между одним из супругов и родственниками другого
…Для чувашского парня счита[11]ется неприличным или чуть ли не дурным
предзнаменованием брать себе невесту из той деревни или села, откуда взята его мать;
также неприлично выходить девушке в то селение, где замужем ее сестра. В обычае также
и то, что чувашин вообще не берет себе невесту в своем же селе, а старается подыскать
себе невесту по возможности в чужой деревне. Нарушить этого обычая, т.е. человек,
женившийся на девушке своего же села (или деревни), осуждается односельчанами – Урăх
çĕрте ун валли хĕр пĕтнĕ пулĕ çав – говорят чуваши-[12]односельчане в осуждение про
человека, который берет себе невесту в своем же селе. Наоборот – неудобно выходить
девушке в свое же село. Если все эти обычаи и не так строго соблюдаются чувашином в
настоящее время, если парень и женится на односельчанке и наоборот девушка и выходит
за односельчанина, то отголоски неудовольствия против нарушителей этих обычаев со
стороны чуваш все же слышится вроде следующего: Урăх çĕрте ун валли каччă пĕтнĕ пулĕ
çав и т.д. Если, говорю, подобные обычаи чувашами до некоторой сте[13]пени
соблюдаются и в настоящее время, то нужно думать, что эти обычаи несколько [лет] назад
соблюдались очень строго и не без основания, во всяком случае, каждый из этих обычаев,
описанных выше, имел свое особое значение. [14]
Записано [в 1910-1911 гг.] в Буинском уезде Симбирской губернии П.Ф. Ильичевым
О рекрутстве
…Мать встает, а если есть другая женщина, то она подает на стол кашу. Здесь уже
рекрут не поест, а должен выпить тав курки и поесть кашу.
Мать угощает:
‒ Çи, ачам, пăттине ас тив хуть.
Со стороны подтверждают то же самое, а некоторые говорят:
‒ Мĕн çиме, ĕнтĕ унăн тулса çитнĕ, значит сильно удручен горем.
Выпивает тав курки, поест немного каши и встает. В особенности тут следят за
свечой, которая горит перед иконами; рекрут, пока свеча не догорит, [44] должен выйти из
избы. Встав из-за стола, поблагодарив Бога, берет в руки цельный каравай хлеба, заранее
приготовленный на стол, ножик и, перекрестившись сам, потом перекрестив три раза
каравай ножом, отрезает горбушку от коровая. Горбушка падает на стол. Если горбушечка
упала горбом вниз, а отрезанной стороной вверх, то к добру, если наоборот, то – к худу…
Около околичных ворот он останавливаентся и прощается со всеми. Когда кончит
прощаться, становится к востоку и делает три земных поклона, потом берет из кармана
монету, глядит – орлом или решка и знает это только сам. Орел – значит к добру, а если
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решка, то худо. Монету бросает в сторону. Это [45] называется Хаяр укçи…. Когда сядет в
сани, он уже не должен оборачиваться.
Они так говорят:
‒ Ан пăх çаврăнса, ан тĕмсĕл ял çине пăхса, ун пеки çаврăнаймасть, теççĕ. [46]
Сватовство у чуваш
…Приходит зима. Девки разъезжаются [64] гостить по родным. Приезжает в село та
самая девка, о которой рассказывали ей родственники. Мать жениха пользуется приездом
этой девки в село. Она варит пиво, готовит угощение и в один из праздничных дней
созывает девок в гости (Ларма хĕрсене яшка çиме пухни). Гостьи со своими
родственницами, разодетые в самые лучшие одежды, являются к ней. Она также к этому
дню готовится на славу, в дому убрано, пол чистый, лавки устланы кошмами. Усаживает
девок за стол и угощает пивом и прочими. Девки, зная, что она следит за ними, сидят за
столом чинно, всеми силами стараются быть аккуратными во всех отношениях. Про это
даже сложилась легенда: Пĕр хĕрĕ çинĕ чухне [65] пĕчĕкçĕн çиес тесе салмине катса
хыпма пикеннĕ тет те, яшкине тăкса янă, тет. Мать жениха все время следит за
девками, выглядывает ихние наряды, выспрашивает кое о чем, смотрит за каждым
движением, и как они встают из-за стола. Если девка прежде чем встать, соберет крошки с
колен (чĕрки), то она будет опрятная, если не соберет, то – наоборот. После обеда просит
она, чтобы девки спели ей песенку, но соглашаются очень редкие, большинство не поет.
Мужчины в этих случаях не участвуют, они стараются не казаться, чтобы не пристыдить
девок. Таким образом высмотрев, она сосредоточивается на одной. Потом о ней передает
[66] своему сыну, хвалит ее наряды, говор и проч. Часто жених соглашается выбором
матери, но некоторые не соглашаются. Которые родители и не домогаются согласия
жениха, а ограничиваются выбором матери. Сватовство начинается по большей части
около маслинцы или на самую маслинцу, когда вообще все гуляют. Родители жениха,
переговорив между собою, решают послать кого-нибудь из родных сватать невесту. Евчĕ
выбирается, чтобы был смелый и словоохотливый. Призывают его к себе и советуются все
втроем, как начать дело, сколько назначить кладки, какие подарки и т. под., а потом чего с
них самих выговорить. Помолившись Богу, евчĕ [67] отправляется в дом намеченной
невесты свтать… Приходит евчĕ в дом, помолившись и расспросив о здоровье и о делах,
садится под маткой потлка или к дверной стороне от матки. Шапку кладет около себя.
В доме встречают его, как и всех, с приветом Килях, çӳретĕр-и? – и просят, чтобы он
пересел ближе к столу. Евчĕ с этих слов и объявляет свое намерение.
Он как-будто шуткой начинает беседу:
‒ Мĕн тĕпеле иртме, çĕлĕкме те хам çумма хутăм, май пулмасан, тухса тармалла
пулĕ. [68]
Здесь же получают задаток, но задатком не называют, а пушă пăрахни; вероятно, в
старину вместо денег оставляли кнут. Назначают день запоя, т.е. çураçма и провожают
гостей [75]
Каша – последнее угощение (пашол пăтти), поев каши, сватья должны уходить.
Если кто не встает из-за стола и после каши, то таких гостей осуждают:
‒ Чиссăр хăна, пăтă лартсан та кая пĕлмест.
Потому новые сватья встают и, благодарив за угощение, отправляются домой. [84]
Свадьбу играют у чуваш на троицу (çимĕкре), до этого невеста все заготовляет себе,
по праздничным дням к ней собираются подруги и по целым дням работают на нее (хĕр
çум тĕрри туни), а она их угощает чаем, а когда есть – и пивом. Таким образом незаметно
настает и день свадьбы. [85]
Похороны у чуваш Буинского уезда
…Если покойник мужчина, то за водой мыть его идут на реку два мужика и одна
женщина. Когда женщина, то две женщины и один мужик (ытă). Берут с собой нитки
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суровые (виçĕ сĕвем çĕлен çип). Куда-то кладут нитку, не изв. Когда принсут воду, моют те,
которым было велено самим покойни[86]ком. …
Некоторые мужчины идут копатьмогилу. Они с собой берут кусочек хлеба, а если
пекли блины, то – один блин. На кладбище прежде чем начинать копать могилу, поминают
масар пуçлăхне и просят у него чистого места. Если место чистое, т.е. не было похоронено
на этом месте заранее, то покойник будет счастливый. Когда отщиплют от блина, то кладут
на землю и вырубают квадратом с середины могилы. Это называют çĕр пуçлани, а квадрат
земли ‒ çĕр пуçланă тăпра. После этого роют уже могилу.
Гроб делают из половых досок, из сосновых и еловых. Низ постилают [87] вениками,
а некоторые – куделью. …В гроб кладут денег копейки 2 или 3 на выкуп себе места – çĕр
укçи тӳлеме. …Если в семействе есть маленькие дети, то их переносят через гроб с одной
стороны на другую. На то место, где стоял гроб с покойником, [88] кладут раскаленный
камень-дикарь. Это, вероятно, потому, чтобы не остался после покойника какой-нибудь
злой дух. Перед выходом из двери углом гроба трижды стукают об дверной косяк. [89]
К похоронам приносят на кладбище блинов и все над могилой поминают, каждый
берет блин и сначала отщипнет кусочек и кладет на могилу, а сам причитывает:
‒ Умăнта пултăр, ‒ а потом ест сам….
После молитвы старший объявляет, чтобы все взяли лопаты и прочие в руки, а потом
трижды обходят кругом могилы.
Когда обходят кругом могилы, то каждый дотрагивается рукой к могиле и говорит:
‒ Йăвăр тăпру çăмăл пултăр. [90]
В доме покойника на крыльце встречают с водойи все моют руки и идут в избу.
Собирают обед, а за обедом каждому раздают по лоскутку холста и ниток суровых – çĕлен
çип виçшер сĕвем. После похорон поминки бывают в третий день, в 7-ой день, в 9 день и в
40-ой день. [91]
Записано [в 1910-1911 гг.] в д. Емелькино Бугульминского уезда Самарской губернии
Константином Емелькиным
Çĕнĕ çул каç
Çĕнĕ çул каç çамрăк-кĕрĕм пĕр пӳрте пухăнать. Çĕнĕ çул ыран тенĕ чух çăнăх, çу,
сăра тунисенчен сăра пухса çӳреççĕ. Вăйă тапраначчен хĕрсем пынă çынсене икерчĕ
пĕçерсе çитереççĕ, сăра та ĕçтереççĕ. Тĕттĕм пулсан ушкăнăн-ушкăнăн итлеме саланаççĕ:
чӳрече кутĕнче, пӳртри çӳппе ăрама кăларса пăрахнă вырăнта, йĕтем çинче, хирте итлесе
çӳреççĕ. Çапла итлесе çӳренĕ чух пурăнăç тăршшинче мĕн пулассине илтм пулать, теççĕ.
Хире итлеме вăй питти çынсем кăна каяççĕ, унта кайнă чух хĕрессене хăвараççĕ, хăйсемпе
пĕрле йĕри-тавра ти[117]мĕр карта çавăрма пуртă, çăкăр сăмсипе тăвар илеççĕ. Ялтан пĕр
вунă çухрăма кайса хăйсене тимĕр карта çавăрса выртаççĕ; унтан Усал пырса малашне мĕн
пуласси çинчен каласа парать пулать. Çамрăк-кĕрĕм итлесе çӳресен-çӳресен, малтан
пухăннă пӳрте пухăнса çĕрĕ яраççĕ (гадание). Çĕрĕ ярса йăлăхсан, çамрăксем мăшăрланса
выляма тытăнаççĕ: пĕр-пĕрне пуç çаптараççĕ, пĕрне-пĕри шав чуп тутараççĕ, чуп тумасан,
явнă пиçиххипе хĕнеççĕ, пукан урлă сиктереççĕ, лайăх сикеймесен, каллах чуп тутараççĕ.
Çурçĕр çитеспе сурăх ури тытма каяççĕ: сурăх витине кĕрсе сурăх çăмĕ çăлса тухаççĕ, хура
çăм пулсан ‒ хура каччă, хура хĕр пулать, шурă çăм лексен – сарă хĕр, сарă каччă пулать,
теççĕ. Пĕчĕк ачасем юр çине мĕлке ӳкереçĕ; мĕлке çине пуçах пырса ӳксен, çын телейлĕ
пулать, теççĕ, йă[118]тă вараласан – салтака каять, теççĕ. Хăшĕ-хăшĕ тата е лаша, е упа, е
чуста пит, е тата мĕн те пулин пулса пĕчĕк ачасене хăратса çӳреççĕ. [119]
Записано [в 1910-1911 гг.] в д. Средние Алгаши Симбирского уезда Симбирской
губернии от Лискава Ерендеева Константином Емелькиным
Банный дух Ийе
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По мнению чуваш, обитает в бане особый дух, которого называют Ийе.
Часто пугают детей, говоря:
‒ Ийе тытать!
Действительно, иногда дети хворают после бани, тогда мать дитяти приносит Ийе
жертву, делая из теста изображение птицы, коровы, теленка и тому подобное. Пьяному
человеку не советуют мыться в бане, также одному человеку, особенно вечером на том
основании, что будто банный дух Ийе является в виде лисицы или собаки, а то в образе
человека и начинает щекотать и щекотать будто человека до того, что он умирает; потом,
будто, вынимает кишки из живота – кумса хурать лапка юписенчен. Вообще в бане по
понятию чуваш обитают злые духи. [121] Чувашин Средних Алгашей Симб. у., Лискав
Ерендеев рассказывал, что в бане можно выучиться хорошо играть на скрипке. Для этого
берут скрипку и петуха с собою и отправляются в баню; в бане следует сидеть до
полуночи: будто является злой дух в образе искусного скрипача, иногда стариком, и
заключает условие с желающим выучиться на скрипке. Заключение условия состоит в
следующем: человек должен сделать порез на мизинце и кровь должен дать злому духу,
явившемуся в образе человека, в знак передачи своей души злому духу. После заключения
условия злой дух, будто, берет скрипку и играет, а после передает человеку и человек
сразу начинает хорошо играть. Но при этом очень трудно бывает [122] освободиться от
злого духа и выйти из бани – вот для этой цели берут с собою петуха: если желает
поскорее выйти из бани, так как злой дух может задушить, то бросают в злого духа
петухом и поскорее выбегают из бани, а злой дух очень боится петуха, потому он тогда не
может напасть и задушить человека. [123]
Добывание огня после пожара
Чуваши после пожара добывают посредством трения новый огонь çĕнĕ вут, а при
этом старый огонь в очагах каждый чувашин в своем доме тушит и приносит в дом новый
огонь, добытый путем трения стариками села. Старый огонь считается нехорошим, так как
случился в селе пожар, на этом основании уничтожается старый огонь. После пожара
старики собирают крупы, масла, мясо для [123] жертвоприношения родителям богов огня
Вут ашшĕпе Вут амăшне, чтобы они держали новый огонь в своих руках, чтобы в деревне
не было пожара. Кроме общественного жертвоприношения каждый домохозяин совершает
частное жертвоприношение богу огня. Тут жертвой является каша, сваренная посредством
нового огня. Это дело было около 1888 г. (Бугульм. у.). [124]
Обитатели воды
По мнению чуваш, в воде обитают Шыври, Шуйттан; они являются людям в образе
человека, рыбы и собаки. Шыври, будто, ездит верхом на утопленнике. Чуваши во время
грозы не советуют купаться, так как Бог поражает, по мнению чуваш, громом злых духов.
[125]
Записано [в 1910-1911 гг.] в Симбирской и Самарской губерниях
Константином Емелькиным
Воинская повинность
Дер. Средние Алгаши Симбирского уезда у чуваш есть обычай – перед выездом
рекрут целует чело печки, при этом мать читает молитву следующего содержания:
‒ Эй Турă, çак кăмака ăшши халиччен ачам-пăчама ăшăтса тăчĕ, малашне те
çаплах ăшăттăр, сана та, ачам, çак кăмака ăшшипе ăшăнса пурăнма çавăрса килтĕр.
Дер. Емелькино Бугульм. у. …Пекут из полбенной или пшеничной муки йăва –
крупная салма, мелкая салма, для йăва тесто месят на масле или [133] же на сыте; йăва
является пищей для рекрута в дороге.
Прощание с рекрутами присходит в поле около околичных ворот; на прощальное
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место выходит вся деревня, при этом отправляется пешком: впереди всех идут рекрута,
никто из публики не должен забегать вперед, особенно мальчики. Если кто-нибудь из
мальчиков очутится перед рекрутами, то про него говорят, что этот мальчик обязательно
пойдет в солдаты.
Записано [в 1910-1911 гг.] в Бугульминском уезде Самарской губернии Константином
Емелькиным
Во время еды
Во время еды хлеб режется на куски старшим (отцом, если есть) в семье.
Прежде чем резать, ножом проводит крестообразно по караваю, причем говорит:
‒ Пĕсмелле.
Потом режет горбушку (сăмси) и берет себе, что и означет, что он является главою
семьи. Следующий круглый ломоть дается мальчику, которому более десяти лет.
При этом отец говорит:
‒ Петр, ак сана таш[134]лама ташши (круглый ломоть) паратăп.
Мальчик улыбается от удовольствия и берет предлагаемый главою семьи кусок хлеба
ташши. Следующий кусок хлеба получает опять мальчик, который возрастом старше
первого, получившего ташши.
Глава семьи говорит:
‒ Сана, ачам, çуппи. Петр ташланă чух çупса тăма.
Çуппи немного больше половины ташши. [135]
Записано [в 1910-1911 гг.] в с. Ещебенкино Чистопольского уезда губернии
Константином Емелькиным
Чувашин Ермак
По мнению чуваш, богатство посылает людям Бог, хотя оно зависит и от самого
человека, что и видно из следующего. В селе Ещебенкине Чистопольского уезда живет
чувашин, зовут его Ермаком. В первые годы своей жизни он был бедный, но потом
постепенно стал богатеть, в настоящее время он стал очень богатый: его чуваши называют
çĕрме пуян.
Из слов самого Ермака видно, что Бог послал ему богатство:
‒ Эпĕ Кăвак хуппи уçăлнă чух: ”Мана Турă тыткаламалăх укçа патăр”, тесе
кала[142]рăм, çавăлтен вара эпĕ çĕкленме тытăнтăм, халĕ манăн хама тыткаламалăх
укçам пур. [143]
Записано в 1911 г. в д. Таковары Буинского уезда Симбирской губернии учеником I
класса Казанской духовной семинарии Иваном Григорьевым
Чăвашсем путексем пула пуçласан халлапсем каламаççĕ вара. [198]
Ăш ыратнинчен эрĕм шыĕ ĕçеççĕ. [199]
Записано в 1911 г. в д. Ижеборискино Спасского уезда Казанской губернии
слушателем Казанской духовной семинарии В. Сидоровым
Наговоры против [с]глаза
Куç ӳксен хур кăмпи илсе ăна тивертеççĕ те, çына (куç ӳкнĕне) тĕтĕреççĕ.
Тĕтĕрнĕ чуха к çапла калаççĕ:
‒ Куç тух, куç тух, симĕс куç пулсан та, кăвак куç пулсан та, хăмăр куç пулсан та,
хĕрлĕ куç пулсан та, пур тĕрлĕ куç пулсан та, тутар куç пулсан та, вырăс куç пулсан та,
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чăваш куç пулсан та, пур çын куçĕ пулсан та – тухтăр.
Вообще про наговоры нужно сказать, что их существует много, и до сих пор еще
сохраняются, но узнать (допытаться) трудно. [236]
Перед жатвой обр[яд]
Малтан мунча кĕнĕ те чӳкленĕ, хывнă (о которых нет точн. сведений, сохраняются,
но не говорят, а теперь не исполняются).
Анана пĕтерсен юлашки кĕлте çине ларнă:
‒ Ана, вăйма пар, киле пырсан хăйма пар, пилĕкĕн пишĕне [?], аллăм сыпăна, çурлам
шăлне, 50 пасмана ыраш пар, ‒ тесе каланă. [243]
Записано в 1910 г. в д. Вурманкасы Цивильского уезда Казанской губернии учеником
I класса Казанской духовной семинарии Андреем Васильевым
Туй
…Унтан вара сĕтел патне пĕр йывăç (çăка) лартаççĕ. [272]
Вĕсем кил картине кĕреççĕ те, хĕвеле майлă виçĕ хут çавăрăнаççĕ… Кĕрӳ аннă çĕре
кĕççе сараççĕ, кĕççи çине хĕрĕн ашшĕ укçа пăрахать, çав укçана унăн кĕрӳшĕ илет. Вара
ăна пӳрте илсе кĕреççĕ.
Вара вĕсене виçшер курка сăра тав туса ĕçтереççĕ те:
‒ Хăвăра валли хăвăр вырăн шырăр, ‒ теççĕ те, вĕсем виççĕн умлă-хыçлă тухса
каяççĕ.
Вырăнне каяççĕ те, сĕтел йĕри-тавра виçĕ хут çавăрăнаççĕ. Кĕрӳшĕ ларас вырăнне
сĕтел хушшине кĕççе сараççĕ. Вара каллех сĕтел йĕри-твара çавăрăнаççĕ. Кĕрӳшĕ кĕççине
çапать те, ларать. [276] Кĕрӳшĕсем вырăнаçсан малтан хĕрĕн ашшĕсе[м] пуçлаççĕ, унтан
хăтинне пичке пуçлаççĕ. Вара кучченеçсене пуçлаççĕ. Каждый хăпартуне çичĕ татăк
тăваççĕ. Каждый чăкăтне çичĕ татăк тăваççĕ. Хăпарту çине пыл сĕреççĕ. Çавă татăксемпе
пур çынна та çитереççĕ. Вара эреке пуçлаççĕ упăшкинне, арăминне. Çав вăхăт[280!]рах
мăн кĕрӳши такмакинчи хăпартуне пуç çапса çиеççĕ. [281!]
Кĕтӳ яма пуçласан туй ачисем кайма пуçлаççĕ. [277!]
Записано в [1910-1911] гг. в с. Моргауши Козмодемьянского уезда Казанской
губернии Илларионом Алексеевым
Святочные гадания
1) Чтобы узнать свою судьбу, парни и девушки, собравшиеся у какой-нибудь вдовы,
ходят подслушивать под окнами соседей и по случайно выслушенным словам судят о
своей судьбе. Если в подслушанном разговоре будет упомянуто название болезни, то
гадающий должен будет страдать болезнью; если упомянуты будут деньги, то он
разбогатеет; если упомянута рубаха, то умрет.
2) Чтобы узнать, богато или бедно придется жить гадающему, ходят слущать к
амбару с хлебом: если в амбаре послышится шум, как при пересыпке хлеба, то
гадающий(ая) будет дить бо[363]гато; если же в амбаре тихо – бедно.
3) Выходят ночью в огород или гумно и ложатся на снег, затем, осторожно
поднявшись, уходят. Поутру рассаматривают отпечаток на снегу, сделанный телом. Если
отпечаток будет отчетлив и ясен, то жизнь гадающего(ей) в течение целого года будет
счастливой; растрескавшийся отпечаток предвещает несчастную жизнь.
Гадания о замужестве.
4) Девушки ходят слушать на перекресток дорог. Припадают они к земле и, слушая,
замечают, с которой стороны послышится шум, оттуда приедет к гадающей и жених.
5) Для того, чтобы узнать, какой будет жених, богатый или бед[364]ный, гадающая
девушка ночью идет к поленнице дров и берет нагад первое попавшееся полено. Если
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выбранное полено окажется ровным, гладким, то жених будет бедный; если попадется
сучковатое, то жених будет богатый.
6) Кидают за ворота лапти, а при этом замечают, в какую сторону лежат они
веревочками, оттуда приедет к гадающей жених.
7) Гадающие девушки отправляются на реку или колодезь. Набрав там полный рот
воды, бегут во всю мочь к своим домам. Если девушка добежит до дому не проглотивши и
не выплюнув своей воды, то выдадут ее замуж в будущем году, в противном случае ей
придет[365]ся весь будущий год сидеть в девицах.
8) Ставится в комнате чашка с водой, рядом кладутся хлеб, соль, уголь, монета и
зола. Затем девушка отправялется в курятник, откуда внесет в комнату курицу и, впустив
ее к приготовленным вещам, замечает, что она прежде клюет. Если поклюет хлеб и монету,
то у гадающей муж будет богатый; соль, золу и уголь – бедный; воду – пьяница. При этом
замечают цвет курицы, если курица будет черная, то муж будет черный, белая – русый.
9) Гадающая девушка подходит к житнице и начинает вымеривать стену ее во всю
ширину вытянутыми руками и произнеся при каждой перемене [366] рук слова: «сусек»,
«мся при ышок». Если последний раз вытянутые руки уложатся при слове «сусек», то
гадающая будет жить богато; если же уложатся при слове «мышок» ‒ бедно.
Чтобы увидеть суженого во сне, поступают так:
10) Гадающая днвушка съедает, ложась спать, наперсток соли со словами: «Суженый
– ряженый, явись ко мне». В эту ночь ей непременно приснится суженый.
Все вышеуказанные гадания происходят в канун Нового года или крещения
Господня.
Родины
По рождении обмывании ребенка бабушка ставит перед иконой свечку, берет
непочатый хлеб и, отрезав от него горбушку, едят ее мать, отец ребенка и бабушка, [367]
приговаривая:
‒ Çакă ачанăн пурăнăçĕ пуçламан çăкăрăн пек пултăр (Жизнь новорожд. Пусть
проходит в изобилии, символом чего служит непочатый хлеб).
Ребенок чтобы он впоследствии был представительным (ял пуçĕ), до сосания груди
матери дают ему в рот имбирь. [368]
В день крестин мать [369] ребенка дарит куму копейки 2 или 3 и этим, будто,
выкупает ребенка. [370]
Записано в 1911 г. [в Буинском уезде Симбирской губернии слушателем Казанской
духовной семинарии] Ильей Алексеевым
Некоторые моменты из жизни чуваш и связанные с жизнью суеверия
Суеверных, чисто языческих обычаев у чуваш так много, что думается мне, ни один
чувашин и ни одна чувайка не делают ни одного дела без предвзятой мысли: они во всех
своих поступках стараются жить и действовать так, как жили и действовали их предки при
совершении известных обрядов.
Вообще все чуваши любят семейную жизнь, а потому у них считается величайшим
несчастием, наказанием Божием неимение детей. В тех семействах, где не живут дети,
[411] родители при рождении младенца выносят на двор, если рождение его бывает летом,
или же кладут его около порога избы на сору, если рождение его бывает зимою. Затем
бабушка, которая участвовала при родах, берет на свои руки и, отдавая родной матери,
предсказывает родителям, что младенец непременно будет жить. Бабушка при этом же
советует родителям дать новорожденному младенцу особое имя, отличное от того, какое
имеет даться при совершении крещения. Так, например, нередко некоторые называются
именами дерев, птиц и животных, а именно: Упаç или Ипаç – искаженное слово от упа –
что значит по-русски медведь; [412] Чĕкеç – ласточка, Хорç или Хурçă – сталь, Юман – дуб
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и много другие имена. Каждому из сих имен человека придается особенное значение. Так,
напр., человек, названный Юман, по крепости своих сил должен уподобляться урепости
дуба. Чĕкеç означет бойкость, Упаç-Ипаç – твердость, неустрашимость. [413]
Девицам при спускании гроба в могилу строго наказывают идти в замужество
(деревня Ишаково Шераутского прихода Буинского уезда).
…Свечи эти ставят не пред иконами, а на стене около двери.
У них и доселе сохраняется обряд принесения жертвы, называемый чӳклеме или чӳк.
Этот обряд принесения жертвы совершается или целыми обществами или же только одной
семьей. Так, напр., жертва, приносимая целыми обществами есть жертва благодарственная
за дарования Богом урожая хлеба и за сохранение целости деревни от несчастных случаев,
напр., пожара или других бедствий. Чӳк совершается вдали от села в лесу или в овраге, на
таком месте, куда не проникали бы взоры постронних людей. Для принесения этой жертвы
делаются подворные сборы натурой или же облагают по душам определенным
количеством денег, на которые покупают все, что только нужно для совершения жертвы,
как-то: домашних птиц всякого рода и домашних животных. [417] Эти домашние птицы и
животные закалываются и после известного молитвословия съедаются целыми
обществами.
Моление же семейное с произнесением определенной жертвы всегда совершается по
совету юмзей. Семейное моление большею частию бывает просительное, которое
совершается вследствие болезни кого-либо из семейных. Семейное моление не имеет
никакой торжественности и не требует крупных издержек. [418]
Записано в 1910 г. в д. Средние Алгаши Симбирского уезда Симбирской губернии
Константином Фѐдоровым
О родильных обрядах
На вопрос детей о появлении ребенка на свет взрослые отвечают:
‒ Ачана çăл куçĕнчен таканапа ăсса килеççĕ.
…Если женщина будет грызть орех и подсолнечное семя, которые имеют по два
ядрышка, то у ней будут родиться двойни; этого очень боятся: появление на свет двоен
считают чуваши наказанием, посланным от Бога за какой-нибудь тайный грех, а потому в
таком случае вместо радости у них появляется горе. [438]
Муж родильницы играет некоторую роль при родах; если только он не ушел далеко
на работу, то его зовут к жене. Жена ложит[439]ся на спину, а муж переступает через нее:
будто это ускоряет роды.
Пупок ребенка-мальчика отрезывает муж топором или ножницами, при этом говорит
следующее:
‒ Алли-ури каскалама пытăр. Или: ‒ Алли-ури çĕвĕçе пытăр.
Таким образом ребенку, когда он придет в возраст, желают, чтобы он был плотником
или же портным; тут же, кажется, заговаривают крыжу (слов не знаю)…
Родильница считается нечистой в продолжение шести недель после родов. [440]
Обряд, известный под названием ача чăкăчĕ, он состоит в следующем: на стол
кладут каравай хлеба, а на каравай – чăкăт «сыр», читают особую молитву, дают ребенку
имя (язычники), потом режут хлеб. Чăкăт разламывают на куски, раздают всем
присутствующим и все едят, желая ребенку счастья и [441] долголетия. Обряд ача чăкăчĕ
до сих пор совершают чуваши-язычники дер. Средних Алгашей Симб. у. …
Зыбку делают из луба. Когда мать уходит из избы, то она кладет в зыбку желензную
вещь: нож, ножницы, гвоздь, кусок железа; будто железо предохраняет ребенка от злой
силы, которая даже может похитить ребенка. [442]
Чтобы не сглазили ребенка, на шею его вешают хурт пуççи (раньше) или бусы. Мать
хранит пуповину; если ребенок захворает, то ему дают воду, в которой полощут пуповину.
О долговечности ребенка судят по следующей примете: если у него в нѐбе есть ямочка, то
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он скоро умрет. Çăвар маччи шăтăк пулсан, ача пурăнмасть. Если дети умрают, то чуваши
меняют имена, чтобы они жили. [444]
Загорбный мир по верованиям чуваш
Иногда чуваши называют гроб шурă пӳрт «белая изба».
Дом для чувашина является местом для отдыха и покоя после трудов при жизни и где
состредоточена семейная жизнь и, отчасти, религиозная (Хĕрт-сурт, Йĕрĕх), что и
подтверждается следующим выражением:
‒ Килте пĕççе кăна тăратса вырт.
Гроб служит тоже местом отдыха после смерти, что и видно из следующего
выражения:
‒ Манăн вилсен кăна канмалла пулĕ, кунти ĕçе ĕçлесе пĕтереймĕн: кунти ĕç вилсен
те виç кунлăх юлать, теççĕ.
Смерть по понятию чуваш есть продолжение земной жизни….
Душа покойника враждебно относится к живым:
‒ Вилнĕ çын тытать. [445]
Нельзя хоронить после заката солнца. [446]
Раньше на сороковой день устраивали торжественные поминки юпа. В этот день
закалывают быка или овцу, иногда лошадь, а бедные – курицу. Собираются родные, даже и
знакомые в доме покойника, с собою приносят что-нибудь съестного: хлеб, лепешки,
язычники дер. Средних Алгашей, Симб. у., даже бутылку водки. Сбор родственников
происходит после обеда; все пьют, едят, даже поют и пляшут, поминают покойника. Как
наступит ночь, то родственники покойника отправляются на могилу: впереди всех едет
верхом кто-нибудь из присутствующих в обряде юпа, к шее лошади привязывается
колокольчик; другие участники в обярде едут верховым, при этом, ка[447]жется, поют
(улаççĕ), на могиле поминают покойника водкой и едой – хываççĕ. …Перед рассветом все
выходят на улицу и жгут солому – греют покойника, последний раз поминают и водкой, и
едой – хываççĕ. После этого все расходятся по домам.
[Разное]
Кроме юпа у чуваш-язычников д. Сред. Алгашей есть общее поминовение усопших:
на Пасхе и на çимик. В первом случае кроме этого поминают на могиле, туда едут те, у
кого помер отец или мать, а другие остаются дома… На общих поминках режут курицу.
[448] По верованию чуваш, душа представляет что-то раздельное от тела. Она нуждается в
пище и жилище, без них она чувствует холод и голод, а потому чуваши во время поминок
уделяют часть от всего съестного, утром после юпа несут солому на улицу, чтобы
погрелись около огня покойники, которые пришли с кладбища на поминки.
Вся природа делится у чуваш на живую и мертвую. Между животными занимает
более видное место собака. Собака может видеть злых духов, а потому она, по мнению
чуваш, постоянно лает, она может видеть и в темную ночь. [449]
Между чувашами распространено верование: будто колдуны могут испортить
человека (пăсаççĕ) при помощи его волос и ногтей; если птица утащит его волосы в свое
гнездо, то у него будет кружиться голова (пуç çаврăнан пулать), а потому чуваши
стараются скрыть или же жгут остриженные волосы и ногти.
Снотолкование
…3) Видеть новую постройку, особенно избу – кто-нибудь из знакомых помрет. 4)
Купаться в чистой воде – быть счастливым. [450] 10) Видет свадьбу – похороны…. 12)
покойника – следует его поминать (хывмалла). [451]
Записано в 1910 г. в с. Вознесенское Чебоксарского уезда Казанской губернии
Т.Р. Лышевым
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Пирĕн ял улăхри ял варрипе Енĕш каять тулен пĕр сăрт пур, çав сăрта ĕлĕк чӳк тума
60 и 70 çухрăмран пынă, теççĕ. Унта вара укçа та темĕн чул пăхнă [= пухнă], пирĕн атте те
арăкпа пуçтарса кӳлле прахнă, тет. [456]
Çурт таврашне йăмра лартаççĕ, ăвăспа тирек уса[л] йывăç, теççĕ. [457]
Авăн пĕтерсен авăн йвыççи çумне пĕр çапман кĕлте хăварнине авăн пайĕ и этем пайĕ,
теççĕ…
Ĕне-лаша вилсен пуçне витене кĕнĕ çĕре çĕр айне хурас пулать, вара вилмес; эпĕ
хамах сăнанă. [458]
Записано в 1910 г. в д. Изамбаево Козмодемьянского уезда Казанской губернии
Василием Митрофановым
Деревья
Чăвашсем кил-çурт йĕри-тавра йывăç лартса тултарма юратаççĕ. Пуринчен ытла
хурăна юратаççĕ, çавăнпа ăна нумайрах лартма тăрăшаççĕ. Чăнах çав усăллă йывăç. Вăл
вут-кăвартан хăтарать тата килĕшӳ кӳртет. Унтан пуççи [= унсăр пуçне] ăмла [= улма]
йывăççи, çĕмĕрт, пилеш çимĕç тутарас тесе лартаççĕ. Хăшĕн-хăшĕн пысăк ăмлаççи
пахчисем пур. Унтан хуçисем пысăк усă кураççĕ. Чĕн пысăкки çимĕççи пулнă çу икшер çĕр
тенкĕ сутаççĕ. Пилешре хăватлă вăй пур, çавăнпа унтан хĕрессем туса çакакансем нумай.
[473]
[Разное]
Пĕр ар çин ача чупса пырчĕ те, пичерен пăшал ыйтать. Ун чухне пирĕн тăватă
кĕпçеллĕ пĕчĕк пăшал пурччĕ.
Пичĕ:
‒ Мĕн тăватăр? – тесе ыйтрĕ.
Вăл калать:
‒ Хĕрарăмсем чир кисе кĕресрен тимĕр карта çавăраççĕ, ‒ тет. [475]
Епле тăвассине нимĕн те каламарĕ. Тĕтĕм пулсан сасартăк пăшал сасси илтĕнсе
кайрĕ. Эпĕ урама тухрăм та, унта ман пек икĕ ача тăраççĕ, анчах вăсем те кам пăшал
пенине пĕлмеççĕ. Эпĕ вăсене хам илтнине каласа кăтартрăм та, вăсемпе пăшал сасси
илтĕннĕ çĕре кайрăмăр. Тĕтĕм пулса çитрĕ. Ял тулашĕнче пĕр ушкăн хĕрарăмсем тем
аппаланса хулен каяççĕ. Çывăхарах пырсан эпĕ тĕттĕм çĕрте куртăм: пурте вĕсем пĕр суха
пуçне (соху) тытнă та, лашасăрах суха тунă пек çĕре чĕрсе каяççĕ. Тепри пĕчĕк хуранпа
çунакан кăвар йăтнă та, темĕскер (латăн пулмалла) çунтарса пырать. Вĕсем хыççăн икĕ ар
çын ачасем пыраççĕ. Пĕри пирĕн пăшала илсе каяканĕ, тепри ‒ урăххи. Урăххи чăршă
турачĕ илнĕ те, хыçалтан хăваласа пырать. Пире курсанах хăвалама тапратрĕ, анчах эпир
тарса хăтăлтăмăр. Эпĕ унтан пĕлтĕм епле вăсем тимĕр карта çавăраççĕ.
Кăнтăрла çырмасенче суха йĕррине курсан:
‒ Ку мĕн? – тесе ыйтатчĕç, анчах никам та калаканни çук. [476]
Пысăк пичин икĕ ачи пирĕн пата пыраччĕçĕ.
Вĕсем, инке аллинчи пĕчĕк ачана курсан:
‒ Ăçтан тупрăн? – терĕç, ыйтрĕç.
Вăл каларĕ:
‒ Çăлтан тупрăм, сирĕн аннӳ те акă тупĕ, ‒ терĕ.
Çавăнтан вара пĕр уйăх иртиччен амăшĕ хыççăн çăл патне пырса:
‒ Ача тухать-и, хăçан тухать-ши? – тесе ыйтаччĕç. [477]
Пирĕн патри чăвашсен туйă йĕрки
Чăваш каччисем (сирĕн кĕнеке çине çырнă пек) ларма пуçтарăннă çĕрте паллашаççĕ.
Хĕр ачасем кĕркуннерен пуçласа çура тухиччен е пĕри, е тепри патне, çула урам хушшине
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пухăна-пухăна лараççĕ. Ар çин ачасем унта хĕрĕсемпе ларма пырсан е пасарта, е
ярманккара, унтан тата пăраçник вăхăтĕнче паллашаççĕ. Яш ачасем праçниксенче от яла
хурăнташсем патне каяççĕ те, унтан каç пулсан ларнă çĕре каяса хутшăнса калаçкалаççĕ.
Çапла паллашсан тата хĕрĕ килĕшсен, каччи хăй ашшĕ-амăшĕнче:
‒ Çавна эсир курса-и, килĕшет-и? – тесе ыйтать.
Унашкал тупса хуни çук пулсан, ятарса лаша кӳлсе ялтан яла ăçта аван хĕр тенĕ çĕре
кайса пăхса çӳреççĕ.
Тупсан хăйсем е евчĕ тупса хĕр ашшĕ-амăшĕ патне:
‒ Пама шутлаççĕ-и е шутламаççи? – тесе ыйтма яраççĕ.
Евчĕ пырать та, пайтах юмахласа ларсан хăйĕн ĕçне каласа кăтартать; анчах хĕрĕн
ашшĕсем малтан тӳррине каламаççĕ. Вăсем, хăйсем парма шутласан та, хăйсенĕн йăлипе
памастпăр, теççĕ. Ашшĕ-амăшĕ пит тĕплĕ аван çынсем пулсан, парасси пулсан, çывăх
хурăн[482]ташĕсене пухаççĕ те, вăсемпе йĕрĕпе [= ерипе] канашлаççĕ.
Пурте хĕрне пама юрать тесен, евчине:
‒ Паратпăр, çураçма килĕр, ‒ тесе яраççĕ.
Анчах ун пеки пит сахал. Манăн тăватă пичче авăланчĕç, юлашкине çураçнă чухне
анчах çапла тӳррипе каласа ярнăччĕ. Памастăп тесен, евчи тата ватăрларах [Ср.: Н.И.
Ашмарин V: 188 – «Ватăрлан (вадырлан), усиленно работать»; в данном контексте –
«более настойчиво»] ыйтать те, хыттăн памастăп темесен, киле тавăрăнать. Каç пулсан çур
çĕр патнелле (около 12 часов ночи) каччине лаша кӳлтерет те, ашшĕпе иккĕшне лартса
татах хĕрĕн ашшĕсем патне каяççĕ (яланах пирĕн патра хĕр çураçма çĕрле çӳреççĕ). Вăсем
хăйсемпе пĕрле пĕр четвĕрт эрехе, хура çăкăрпа хăпартлу тата тура (чăкăт) илсе каяççĕ.
Хĕр ашшĕсем çывăраççĕ пулсан, вăсене тăратса кĕреççĕ.
Унта пайтах калаçкаласа ларсан:
‒ Хĕр паратри? – тесе ыйта пуçлаççĕ те, ĕреки-çăкăрипех стел çине кăларса хураççĕ.
Çапла ватăрласа ыйтса тул çутăла пуçличчен лараççĕ. Пармасан, эрехисене пуçтарса
киле тавăрăнаççĕ. Хăшĕ-хăшĕ çавнашкал виç-тăват çĕре [на три-четыре ночи] кайса
лараççĕ те, тин çурат[= ç]аççĕ. Парас тесен, хĕр ашшĕ пĕр-ик тăванне чĕнсе пырать те,
Турра кĕл туса çураçаççĕ. Унтан вара хĕр эреххи ĕçе пуçлаççĕ. Пĕр штоф эрекине ĕçсен,
[483] каччинчен хĕршĕн мĕн чухлĕ укçа илессине, хĕрне мĕн памаллине шутласа хураççĕ.
Пирĕн патра хĕршĕн 20 тенкĕрен 50 тенке çитиччен илеççĕ. Çав укçана хулăм укçи теççĕ.
Хĕрĕсем хăйсемпе лаша е тиха, ĕне е пăру, пĕр виçĕ-тăватă сурăх тата пир хатĕрĕсем илсе
каяççĕ… Туйи ыран тенĕ чуне анчах каччи кăмăлççала тесе вăхăтлăха ашшĕпе е çывăхри
хурăнташĕпе хĕрĕ патне кайса килет. Хĕрĕн ашшĕсем вăсем пынă вăхăтра чĕн çывăх пĕр
виç-тăват хурăнатшнечĕнсе пыраççĕ. Унта туя миçе лашапа, нумайăн пымалла-и, тесе
калаç[484]аççĕ те, киле тавăрăнаççĕ. Исе тухсан каччин амăшĕсем апат пĕçерсе хатăрланма
пуçлаççĕ. Вăл вăхăта туя пуç, хăйматлăх, мăн кĕрӳ пуçтарăнаççĕ. Туя пуçĕ вăл пуринчен
малтан туйине ертсе каять. Хăймаçлăхран туяран тавăрана чухне хĕрпе каччине лартса
килет, мăн кĕрӳ туйăра пуçарса çӳрет. Кăнтăрла ирте пуçласан пур тăванĕсем те лашасем
кӳлсе пуçтарăнаççĕ те, кăтьах кĕрӳ каччи панче ĕçкелесен, туя тухса каять.
Вăсем хыççăн кĕçĕн кĕрӳ тиекенни ял витĕр:
‒ Туя айтăр, кайăпăр туя! – тесе кăшкăрса тухса туй каять.
Вара кам каяс тиекенни лаша кӳлсе туя малтанхисен йĕрипе каяççĕ. Туйă пуççĕсем
çитсен вăсене малтан алăкне уçмаççĕ. Туйă пуçĕ алăкне уçма пĕр 20 пуç укçа парать те, тин
уçаççĕ. Туй килнĕ (çĕре) вăхăта качча тухакан хĕрсен кил хушшине тăваткал вăрăм
хăмачсенчен сак пек туса хатĕрлеççĕ. Ăна шилĕк теççĕ. Унăн пĕр енне стелсем лартса
хатĕрлеççĕ. Ытти çĕрте пушă вырăн юлать. Туйи кил хушшине кĕрсен, туйă çынсем çав
шыльăк çине лараççĕ. Хĕрĕн хурăнташĕсем сăра куçченеç илсе пыраççĕ те, стел çине
лартаççĕ. Куçченеçне çитереççĕ, а сăрипе [485] эрехине ĕçтерсе киле тавăрăнаççĕ… Вăсем
тухнă çĕре хăйматлăхĕ утне çавăрса хатĕрлесе тăрать. Унăн арăмĕ çуни патĕнче саркаланса
юрлать. Упăшки юрласан, ăна пит ятлаççĕ. Унтан хĕрпе каччи тухса ларса каяççĕ…
Хĕрĕсем каччин ашшĕсем патне пырсан, вăсене хирĕç каччăн амăшĕ тухать те, хĕрĕ утса
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каяс çĕре кĕççе сарса ун çине пĕчĕк хутаçпа укçа хурса парать. Хĕрĕ укçине илет те, пӳрте
[486] кĕрсе ларать. Хыççăн çынсене хирĕç пĕр кукăльпа, витре сăрапа тухаççĕ, анчах
кукăльне касса çиме çĕççине памаççĕ. Хыççăн çынсен хăйсен çĕçĕ çук пулсан, укçа тӳлесе
илеççĕ. Унтан кукăльлине касса çиеççĕ, сăрине ĕçеççĕ те, япалисене ураписем çинчен
антарса пӳрте кĕрсе лараççĕ. Унта вăсене ĕçимиччен ĕçтерсе çитереççĕ. Кăтьах тăхтасан,
хĕрне кĕлете кăлараççĕ те, унта ун çине сурпан сыраççĕ, мĕн пур арăм тумтирне
тăхăнтараççĕ. Пуçĕ çинчен тутăр çыхса пӳрте çавăтса кӳртеççĕ. Унта кĕрсенех çынсем ун
пуçĕ çинчен тутăрне салтса илеççĕ. Вăсем аса илимасан, упăшкин йăмăкĕсем салтса
илеççĕ. Унтан вара хĕрĕ сăра ĕçтере пуçлать. Хыççăн çыннисем юрла-ташлама пуçлаççĕ.
Унтан хĕрĕ[пе] каччи çывăрма выртаççĕ. Тепĕр кунне ирхине ирех тăраççĕ те, апат-çимĕç
хутĕрлеме пуçлаççĕ, çĕн çинне (невесту) нимĕн те тĕрĕсле ĕç памаççĕ. Вăл ыттисене апат
тума пулăшкаласа анчах çӳрет: шыв илсе килет, урай шăлать, кăнтăрла патнелле хăйĕн
арăм тумтирĕсемпе тумланса хатĕрленет. Упăшки вăл кунне ирех хун[ь] стариксем патне
кайса вăсене шыльăк тума чĕнет (шыльăк тесе туйран тепĕр кунхи ĕçкĕ-çикĕне калаççĕ).
[487]
Хăнисем пырсан хăналанă вăхăтра çĕнĕ çынĕ хĕр яшки пĕçерет. Яшки пиçсен
хăнисене пĕрре ĕçтеркелесен, упăшкин тăванĕсене пуçтарса вĕсене пĕрер кĕпе параççĕ.
Кĕпине исен пурте унтах çине тăхăнаççĕ. Тăхăнмасан вăл кĕпине юратмасть, теççĕ. Кĕпе
илекеннисем кашни кĕпешĕн укçа хураççĕ. Унтан яшка çиеççĕ. Вăсем хыççăн ытти
çынсене пурне те çитереççĕ. Пурте яшкашăн кам мĕн чухлĕ пур укçа хураççĕ. [488]
Записано [в 1910 г.] в д. Сабакассы Козмодемьянского уезда Казанской губернии
И. Васильевым
[Злой дух]
Бывают случаи, что в известном доме хворает какой-нибудь болезнью целая семья,
или даже начинает вымирать. В таких случаях чуваши стараются скорее продать избу и
купить новую, и ставят ее обязательно на другом месте двора. Это делают для того, чтобы
избавиться от (злого) духа, который карает их за то, что они перестали почитать его и этим
прогневали его. Бывают случаи, что у чувашина начинают умирать лошади, и чтобы
прекратить эту беду, нужно, говорят, одну [павшую] лошадь зарыть в хлеве же, тогда
па[512]дение лошадей прекратится, иначе перемрет до двенадцати голов. В этом видят
чуваши наваждение злого духа.
Леший (Ар çури)
Верование в духов, населяющих леса, находится у чуваш в более сильной степени,
чем верование в каких-либо других духов, напр., домового. В прежние времена, говорят,
очень много было леших. Лешие преимущественно живут в лесах, а также ме[513]стами
их обитания являются поля, луга и овраги, где были убийства людей, или же были
подбрасываемы убитые и умершие без религиозных обрядов. Лешие являются в виде
человека с большими зубами, зайца, волка, собаки, птицы, копны и т.д. Весьма часто
являются в виде свадебного поезда с песнями, криком и шумом. Свое присутствие леший
проявляет громким свистом, хохотом, плачем ребенка, причитанием или зовом по имени
того лица, которому является, или еще сильным ветром, производящим необыкновенный
шум над лесом. [514]
У нас в лесу есть овраг, называемый Вилĕ варĕ. В этот овраг один чувашин бросил
свою зарезанную жену; эта женщина часто является проходящим в различных видах и
старается сбивать проезж[ающ]их с пути всевозможными средствами.
Один чувашин рассказывал, как очевидец, что он раз пошел в этот лес лыко рубить.
Заходя в Вилĕ варĕ, увидел у большого дуба женщину в белом одеянии и в свадебном
наряде: с шĕлкеме, хушпу, аму. Женщина стояла лицом к дереву, а сзади видно было
шĕлкеме. Мужик, намереваясь сорвать в нее шĕлкеме, схватил было за край его, но [515]
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неожиданным и сильным взмахом руки женщина отбросила его назад. Мужик упал и в
безчувственном состоянии долго лежал, а потом, придя в себя, он встал, но женщина тогда
пропала; и он скорее отправился домой.
Другой мужик рассказывал мне так. Раз ночью пошел он из своей деревни в наше
село, находящееся в верстах. Дорогой он увидел женщину, лежащую на самой дороге на
спине и с пребелыми зубами. Мужик испугался и не знал что делать; а потом
одумал[516]ся, перкрестился и, севши при дороге, переменил обувь с одной ноги на
другую, ‒ после этого видение сразу пропало и он благополучно дошел до села. В
прошлом году был другой случай. Одна лавочница поехала в Чебоксары за товаром, и,
закупив товару около 5 пудов, отправился домой, находящемуся в 20 верстах от города.
Дорогой ее застала ночь. Не доезжая до дому, у ней лошадь совершенно устала, везла
тяжело, как будто 25 пудов клажи на ней было, и, кроме того, она часто выпрягалась.
Женщина совершенно замаялась. Потом она, вспомнив про своего [517] отца, который лет
восемь тому назад замерз в этом месте, отломила кусок белого хлеба и бросила на землю,
умоляя, чтобы отец ее не погубил. Как она это сделала, лошадь побежала шибко и ни разу
не выпрягалась. Она это рассказала как факт, с ней случившийся; это явление называет она
атте тытрĕ.
Леший является человеку всегда со злым намерением, чтобы погубить его, заведя
куда-нибудь в глушь. У проезжего ломает сбрую, экипаж; пешего уви[= о]дит по другому
пути; охотников обманывает, являясь в [518] какого-нибудь хромого зверька, либо
подстрелянной птицы. Спасаться можно от леших молитвой или наговором, после чего
отступают от человека с руганью и смехом. Равно от леших избавиться можной переменой
обуви.
Существуют люди, которые имеют общение с лешими. Они умеют вызывать
заговором леших, так же и удалять могут. Таким людям лешие всегда подчиняются.
Некоторые из них умеют вызывать волков, где они водятся. Про подобных людей говорят,
что они Ар çури чĕлхи пĕлеççĕ, кашкăр чĕлхи пĕлеççĕ. [519]
За псоледнее время, как я говорил выше, лешие изводятся: их уничтожают удары
молний, молния всегда преследует их и убивает.
Водяной (Шыври)
Водяные живут в бездонных реках и озерах. Они являются людям очень редко; а если
и является, то в виде черной собаки, большой рыбы, лежащей по течению реки, и в виде
женщины, сидящей на берегу или прыгающей при виде человека в воду. Водяному
подчинены реки и озера, которые мы видели из следующего рассказа.
Около нашего села было рань[520]ше озеро под названием Çутă кӳлĕ. Вода в нем
была очень прозрачная и чистая. Раз одна женщина вышла на это озеро и мыла в нем
запачканную пелен[к]у ребенка. В следующую же ночь это озеро исчезло совершенно, а на
его месте осталось лишь болото, которое существует и по настоящее время. Потом следом
пошли это [т.е. вслед за этим озером засохло] озеро в Ядринском уезде, около Вылы.
Дорогой [после засыхания озера] кое-где остались рыбешки – между сучьями деревьев и
на полях. Это озеро будто бы и по настоящее время существует под тем же именем Çутă
кӳль и имеет чудодейственную силу, как-то: [521] не замерзает никогда, утопает людей; раз
пахаря с лошадью проглотило; дна оно не имеет. Такая легенда ходит у нас про это озеро.
Воядяной в своих отношениях к людям является большею частью злым существом:
он старается затащть купающихся в глубину и утопить их. Особенно опасным является
купанье в полдень и полночь, когда озера и реки совсем обращаются в бездонную
пропасть. Купающихся в это время водяной ухватывает за ноги и тащит в пропасть; после
умерщвления выпускает их на поверхность воды. [522] Водяные тоже происходят из
утопленников, умерших без исповеди. Где утонул человек, на том месте бывают частые
жертвы, т.е. утопленник преобразуется в водяного и утопляет других купающихся.
Водяные, по верованию чуваш, уже изводятся, так как их, как и леших, беспощадно
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истоебялет молния ударами в воду.
Колдуны и ведьмы (тухатмăш, асамçăх)
Колдуны и ведьмы родятся обыкновенными людьми, но свое искусство получают от
другого лица, занимающегося колдовством, обыкновенно при его смерти. Колдун не
может умереть, не передав [523] своего знания кому-нибудь другому. Узнать колдуна или
ведьму по внешнему виду нельзя; они стараются не выдавать себя; ведут себя так же, как
обыкновенные люди. Только настолько можно догадаться при ссоре с нмии, когда они
грозятся повредить своим соперникам. Они отличаются необщительностью с людьми, ни с
кем дружбы не водят; всем завидуют – счастью людей, богатству, вообще благосостоянию
соседей. Губы у них бывают синие, глаза широкие, пронзительные, сами неразговорчивые.
Их мучает злой дух, если они не вредят кому-нибудь, потому они при [524] всем
нежелании этого делать должны испортить человека. Они портят людей и расстраивают их
взаимные отношения, изводят скотину, отнимают у нее силу и здоровье и спорость у
хлеба. Они посылают болезни, сводят человека в могилу; испорченный начинает чахнуть,
и таким образом целую семью могут сводить в могилу. Порча производится посредством
наговоров над пищей, питьем или подбрасыванием наговоренных вещей: яиц, монет и т.д.
Они могут отнимать силу загонов с хлебом. Человек, бравший наговоренную вещь в руки,
непременно [525] умирает; они также способны расстраивать семейное согласие людей,
особенно молодых, после чего часто бывают разводы вследствие этого. Ведьмы всегда
бывают лишенными счастья; они живут бедно, скотина исхудалая, вообще в них ничего
привлекательного нет, что есть у простых крестьян. Ведьмы в Великую субботу
преобразуются в животных и ездят на метле. От навождения колдунов и ведьм можно
избавиться особыми молитвами, так же нужно уметь обращаться с подброшенными ими
[526] вещами: если монету подбросили, то ее нужно примазать глиной к челу печки; если
яйцо, то разбить его и тоже замазать им чело печки; если свечку, ‒ то поставить ее вниз
головой и зажечь, ‒ тогда несчастье обращается к ним самим, тогда они сами будут
переносить эту беду. Если человека, занимавшегося колдовством, при жизни нельзя [т.е.
невозможно] было подозревать в его занятии, то при его кончине вполне это
обнаруживается. Он при смерти переносит страшные мучения и агонии: кидается,
бросается с полу вверх, скрежечет зубами, кричит страшным голосом, катается клубком и
т.д. [527]
Записано в 1910 г. Петром Ивановым
Йĕрĕх
Качча каякан хĕрсене амăшĕсем ĕлĕк кашнинех икĕ пукане (ар çынпа хĕрарăм
кĕлетки) парса янă. Вăл пуканесене амăшĕ, темшĕн, хăй хĕрĕ сисиччен вăл курман çĕре ун
япалисемпе пĕрле хурса [646] янă. Качча каякан хĕрĕ амăшĕ пуканесене ăçта хунине
пĕлсен те, пĕртте чарман. Хăй пĕлмен пек пулса ирттерсе янă. Амăшĕ вăл пуканесене е
хĕрĕ çӳпçи тĕпне хурса янă, е кĕпесем çыххи ăшне хурса янă. Хăшĕ тата тӳшек-минтер
ăшне хурса ярат, теççĕ. Потому то раньше взрослые девушки и… невесты не запирали
свои çӳпçи от матери. Мать все знала, что нужно своей дочери в замужестве, потому
последний день (в день свадьбы), когда невеста выезжала к родным, она укладывала при
помощи еще другой женщины все имущество своей дочери. Тут же передавала ей и Йĕрĕх
под видом этих куколок. Женщина после замужества, будучи детными, сохраняют эти
куклы не в çӳпçе, а где-нибудь со старым, изношенным, но чисто выстиранным бельем.
[Разное]
Кĕлет алăк тăрне шал енчен ватă çынсем яланах тимĕр татăкĕ хураççĕ. Пысăкрах
тимĕр хумалăх вырăн çук пулсан, çӳлти янахпа пĕрене хушшине пĕр-пĕр кив укçа та
пулсан хĕстереççĕ. Вăл тимĕре ачапчана илтермеççĕ. Унта тимĕр тăратсан, вăрă
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[неразборчиво] çăрана çĕмĕрсе кĕримаст, тет, имĕш. [647]
Авăн сыхчи. Божество не страшное. Часто во время работы на токи[= у] дети играют
и прячутся в овине. Но старики лазить туда зря запрещают маленьким.
Овин. По окончании работ на гумне на овине привешивают ржаной сноп не
молоченный с молитвой, куда входят слова:
‒ Авăн хурсан – авăн перекетлĕхне патăр, йĕтем хурсан – йĕтем перекетлĕхне
патăр, кăшăл тусан – кăшăл перекетлĕхне патăр.
Ĕййе
Не черт, а особая сила, поражающая людей. Имеет свое пребывание главным
образом в бане, также бывает и в избе.
О параличных говорят:
‒ Ĕййе чăмланă.
По некоторым отзывам, [649] этот дух приводит и в сумашествие – асни.
Страдающие параличем с малолетства в среде чуваш почти все этой болезнью захворают
псоле того как упадут ночью с постели в испуге. Взрослые в таких случаях большею
частью впадают в бред и сумашествие – осран кайнă, аснă. Некоторые бывают буйного
характера, таких называют аснă – сумашествие, а иные впадают в бред, про таких говорят:
ухмахланнă. Такие вообще ведут себя [неразборчиво] без вреда для жителей и постоянно
бормочат.
Шалунам детям матери говорят:
‒ Ассăрăн-им, ачам, Ĕййе вăрăннă пек çӳретĕн.
Ĕййĕ поражает людей ночью, потому матери, когда дети и в просонках соскакивают и
начинают кричать, успокаивать [= успокаивают] их, притом очень боятся Ĕййе. Но сказка
соединяет понятие об Ĕййе с понятием о черте.
Черт, попавший в один дом в виде странника, когда муж попросил жену дать поесть
страннику, сказала:
‒ Манăн мĕн пĕçерсе парас, чĕчче касса пĕçерес-им, вăн, чăланта Ĕййе пуçĕ пурччĕ,
илсе кĕрсе пĕçер çавна.
Черт убежал. [650]
Вĕри çĕлен
Вĕри çĕлен хĕрсем ача туса шыва кӳртичченех вĕлерсе пытарнă ачаран пулать, тет.
Вĕри çĕлен хĕрарăма та, ар çынна та çыпçăнать. Çавăнпа хĕрарăм Вĕри çĕлен те, ар çын
Вĕри çĕлен те пулать пулас. Вĕри çĕлен хăй çыпçăннă çын килне çитерехпе хăйĕнчен
тăкăнса пыракан вут-хĕмне çухатать те, çынна курăнмасăр çав çĕлен ернĕ çын пурăнакан
пӳрте пырса кĕрет, тет. Хăшĕ-хăшĕ çав çын пурăнакан пӳрт тавралла тимĕр карта хываççĕ,
тет. Ун пек чухне çĕлен вара çӳлтен пӳрт тĕлне çитсен вутне пăчах пĕтерет те, çавăнтах çав
пӳрт çине анать, тет. Вĕри çĕлен [654] ернĕ çын начарланса шурса каять. Хăшĕ-хăшĕ вăл
çĕлене хăратма та пĕлеççĕ, тет. Знает Иличев [Должно быть, имеется в виду ученик
Казанских миссионерских курсов П.Ф. Ильичѐв, родом из Буинского уезда].
Шыври – водяные
Водяные способствуют лов[у] рыбы рыбаку. Некоторые думают, что это[= и] водяные
представляют не что иное, как души мертвых. И объясняют, что если рыбак сделает
[неразборчиво] моление хывса çăкăр пăраса, то лов рыбы бывает удачной. Эти шурисем
или шыврисем потшучивают иногда на мельнице тем, что задерживают жернова, спускают
плотину. И вообще стараются взять человеческих[= е] душ[и] в воду, т.е. утоплять. [655]
[Лечение животных]
Курăк ятне астăваймастăп. Выльх тавраш – пăру, ĕне е сурăх пилĕксĕр пулсан, çав
курăка сулахай алла тытса тăххăртан пуçласа каялла 9,8,7,6,5,4,3,2,1 тесе тăхăр хут
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сăваççĕ. [656]
Туса пани ‒ тухатса пани «наговор – порча»
Пирĕн ялта пĕрин пĕр лаша вилчĕ. Лашин тирне сӳсен тирĕпе ӳт хушшинче икĕ
енчен туя пек, туя пек икĕ аякĕ тăхăр [= тăрăх] юн çивăрса ларнăччĕ. Юн çывăрни çĕлен
пекех пулнăччĕ. Икĕ хулха чиккине çитсен иккĕшĕ те пĕтнĕччĕ. Хулха ăшĕнче тăракан
вĕçĕсем çĕлен пуçĕ пекехчĕ. Куçĕсем те, çăварĕ те пурччĕ. Чĕрисенче те çапла юн çывăрса
çĕлен евĕрлех пулнăччĕ. Çавна чăвашсем туса панă, терĕç. Çынна туса парсан, çын та
çапла асаплан[657]са вилет, тет. Çын ăшĕнче те çавăн пекех çĕленсем пулаççĕ, теççĕ
чăвашсем. [658]
[Прощание у околицы]
У всех крестьян, живущих вблизи известной околицы, и у тех, которым уходя на
военную службу нужно прощаться по выходя из околицы невдалеке от деревни, имеются
всегда загоны. А когда у крестьянина, имеющего много детей-сыновей, нет такого загона,
общество ему дает обязательно хотя бы даже и отнимая от других.
Во время передела мужик сам обращается к народу, чтобы ему загон дали около
своей околицы и приводит:
‒ Ачасем ӳссе çитеççĕ, салтака каймалла пулаççĕ, ял çывăхĕнче хам анна çинче
ачама ăсатма аннам çук, парăр-ха, хура халăх, çакăнта мана çур пилĕк те пулсан. [664]
Записано [в 1910 г.] в Курмышском уезде Симбирской губернии Григорьевым
Сожительство вне законного брака
К детям, рожденным вне законного брака, народ относится с презрением. Народ не
дает им земли, не выбирает на общественные должности. Они лишены всякого доверия со
стороны народа.
Если парень и девушка состоят в связи и последствием ее бывает рождение ребенка,
то бесчестие падает всецело на девушку, на парня смотрят снисходительно. На содержание
ребенка не взяскивается, так как родители обольщенной девушки считают неудобным для
себя возбуждать по такому делу судебный процесс. [676]
Среди чуваш обычай похищения невест существует. Похищение всегда
сопровождается по обоюдному между женихом и невестою согласию. Оно большею
частью совершается тайно от родителей невесты, нередко и с согласия родителей жениха и
невесты для избежания больших расходов на устройство свадебного пира. Временем для
похищения невест служит преимущественно ночь и притом такая, когда родителей
невесты не бывает дома. Когда похищение бывает по согласию родителей невесты, тогда
они нарочно уезжают из дома, чтобы отклонить от себя подозрение народа в содействии
дочери вйти замуж тайно. Средством для примирения с родителями после похощения
служат вино и деньги. [677]
О ведовстве и колдовстве
Скотские падежи народ считает произведением ведовства. Во время падежа рогатого
скота чуваши на ночь в сарае в дойнице оставляют молоко. По верованию народа, будто
ночью ходит ведьма и убивает коров тех крестьян, которые не оставляют в сарае молока. А
где есть молоко – выпиваент молоко и проходит мимо.
Пение курицы народ сяитает признаком чего-то недоброго. Такую курицу нисколько
не медля убивают.
При болезнях и в других несчастных случаях народ обращается к ворожкам.
Ворожки, по представлению народа, узнают причину несчастия и дают советы: как и чем
надо умилостивить того или другого бога. Нередко чуваши по совету ворожки бросают в
воду пряники, белый хлеб, свечку, монету, яйца, подобия животных, птиц и т.п. [678]
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Записано в 1910 г. в Буинском уезде Симбирской губернии П.Ф. Ильичѐвым
[Приглашение на совместную еду]
Если чуваши садятся обедать за стол, то есть поверие оставлять на стол во время
обеда одну ложку не занятую, т.е. лишнюю. Они предполагают, что с ними невидимо
должен еще обедать домовой. Если во время обеда кто из семейных спит, ну хотя бы
ребенок, и они считают долгом позвать его обедать, хотя бы еще ребенок и не ест, и
обязательно уделяют его пайком, если за обедом делится у них чего-нибудь, хоть бы мясо.
Мясо чуваши делют каждому паями.
В поле во время работы на жнитве, на сенокосе, как садятся обедать, то старшая из
семьи говорит:
‒ Симе! Пире пулăшу пар, Турă!
Но кого они зовут, не знаю. Выяснится если, могу объяснить.
Мунча кĕлли
Ăшă парать те, çапла кĕл тăвать:
‒ Йӳççи тула, тутли шала,
Пыл пек тутлă, çу пек çемçе,
Çан-çурăма канăçа.
Хĕрĕх хĕрарăм, аллă ар çын кĕмелле,
Юпах тиха утланса ял тавра çаврăнмалла.
Ар çынсене ‒ тăрринчен,
Хĕрарăмсене ‒ варринчен,
Хĕрсене – хĕринчен.
Ялти ясар пĕтмесĕр, мунча ăшши ан пĕттĕр.
[Усал, тимĕр]
Каçхи усал сывлăш алăкран шаккать, тет:
‒ Уçса кӳрт-ха мана, шăпăр, ‒ тесе калать, тет.
Шăпăрĕ:
‒ Урай шăлса ывăнтăм-ха, канатăп, ‒ тесе калать, тет.
Унтан:
‒ Тирĕк мунчали, уç-ха алăк, ‒ тесе калать, тет, леш каллех.
‒ Сĕтел шăлса ывăнтăм-ха, канатăп, ‒ тесе калать, тет.
Унтан:
‒ Турчăка, [707] уç-ха алăка, ‒ тесе калать, ‒ тет.
Лешĕ:
‒ Мана Турра асăнса хунă, уçаймастăп, ‒ тесе калать, тет.
[Лечение от желтухи]
Сар кайăк по-русски «соловей». Чуваши считают полезным эту птицу от желтухи, и
птица вся желтая. Хворые купаются до семи утров и на пороге до солнечного восхода,
водой, предварительно выкупанной той же птицей 7 разов. От этой же болезни помогает
будто и желтая курица. Нужно заколоть и до солнечного восхода сварить и съесть. [708]
Том 178: Никольский Н.В. История. Археология. Этнография. Фольклор. 1902-1909
гг. - 322 с.
Записано в [1902-1909] гг. в с. Шумшеваши Ядринского уезда уч[ителем?]
Степановым
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Той йорри
Называя имя [= название] селения, поют:
Асламас улах [?] улах,
Вурам улахра шур ка[й]ăк,
Ним парсан та тыттамасть,
Шур пир сарса тытрăмăр. [15]
Испуханские киремети
…Для каждой Киремети существовал особый жрец, а в последствии, вероятно, во
избежание расхода, каковой требовался жрецу, и вследвия запрещен православ. …Валĕм
хузя от д. на 1½ вер. к ю-в. На горе около оврага Валĕм хуçа олăх; овраг впадает в р.
Шумш. Лет 30 тому назад был кустарник. [25] Сар хорăн от д. на 1½ в. к вост. в лесу,
который называют Сар хорăн вăрмань, на вершине оврага Сар хорăн вар пуç. Овраг
впадает в реку Сорăм. …Шар хорăн киремечĕ от д. на ½ в. к ю-вост. На поле лет 40 тому
назад росло[= и] там березы. [26]
Записано [в 1902-1909 гг.] в д. Исмендеры Ядринского уезда Казанской губернии
[Туй юррисем]
Çакă Урташ хĕрĕсем,
Çакă Урташ хĕрĕсем
Юман касаççĕ,
Юн кăлараççĕ,
Юнсăр çăмах çимаççĕ,
Таканапа шу йăтаççĕ,
Витрепе пуç çăваççĕ,
Вилнĕ сурăхпа чӳк тăваççĕ.
Çакă Исментер хĕрĕсем,
Çакă Исментер хĕрĕсем
Урпа тĕвеççĕ, авăртаççĕ,
Урпа çăнăхсĕр çăмах çимаççĕ,
Витрепе шу йăтаççĕ,
Таканапа пуç çăваççĕ,
Чĕр сурăхпа чӳк тăваççĕ. [35]
Записано [в 1902-1909 гг.] в Ядринском уезде Казанской губернии
Пирĕн ати канава пошăт вăрлама кайсан виç кон çохалса çӳрерĕм, тет. Отап-отап, тет,
нимпе те вăрмантан тохимасп, тет. Карян чĕлĕм чĕртсе тортрăм тит те, çăпада олăштарса
сыртăм, тĕт. Çантах тăн çавăрнса килчĕ, тит. Çохалса кайсан ялан çăпата олăштар[са]
сырас полать, тит. [95]
Ăйă
Ăйă çол çине вите лартсан, утсам начар полаççĕ, тит: Ăйă çĕрле утсене утлана-утлана
чупать, тит. Пĕр çынăн вити Ăйа çӳлĕ çине полнă тит те, [утсам] хоп-хора шăва ӳксе
тăраççĕ. Ăйă пит хытă табать, тит.
Хытă тапакан ачасене мăн çынсам [96] калаççĕ:
‒ Утсене хĕрхенместĕн, Ăйа пытякки пак тапан. [97] [Опубликовано со
значительными изменениями: Ашмарин, Словарь IV: 30.]
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Записано в 1905 г.
Чӳклеме çинчен
Престольный праздник çитсен татах пĕре ĕретпе çӳреç[ç]ĕ, уна чӳклеме ĕречĕ, теççĕ.
Чăн малтанах вăл ак çяпла пуçланать. Пухăнсан çынсем вара малтанах сăра ĕçеççĕ, сăра
ĕçсен вара яшка çиеççĕ, аш çиеççĕ, çăмарта хăпартни çиеççĕ. Унта пĕр ватă старик çӳрет 70
çулти, унтан вара çяв старик сĕтел хушшинче ура тăрать, Турă умне çурта çутаççĕ, пирĕн
чăваш хушшинче хăшин лампатка пур, çявна çутаççĕ. Ват старик çумĕнче ларакан çынсем
те тăраççĕ, çавăнпа пĕрле арăмсем те, карчăксем те тăраç. Кĕрекере тăракан çинсем те, çяв
старик те пĕр чай куркипе сăра исе тăрать. Çяв старикех пĕр çĕлĕк исе хул хушшине исе
тăрать, вăл çĕлĕке сулахай хул хушшине хĕстерсе тăрать. Вара çяв ват старик пĕр курка
сăра илсе вара чӳкле пуçлать.
Чӳклесе пĕтерсен вара пурте:
‒ Çирлах, Турă, ‒ тесе пуç çапаççĕ Турра сăх сăхса.
Вара лараççĕ. Унтан татах сăра ĕçеççĕ, ĕççен-ĕççен вара ун панчен [181] тухса ун
кушипе [? В Словаре Н.И. Ашмарина этого слова нет] каяççĕ. Çяпла вара ĕрет тухаччен
çяпла çӳреççĕ, çяпла чӳклемене ирттерсе яраççĕ. [182]
Записано [в 1902-1909 гг.] в д. Козыльяры Цивильского уезда Казанской губернии
Александром Васильевым и М.Ф. Чарочкиным
Ку çирăва эпир Александр Васильевпа Михаил Филипов Козыльяра ятлă ял кивĕ
масарĕ çинчи чул юпа çинчен куçарса илтĕмĕр. Çав масар çинче çавăн пек чул юпа тăваттă
(4). 1) Ку çируллă юпан çӳллĕшĕ 1½аршăн, сарлакăшĕ 12 вершка и хулăмĕшĕ 4 вершка. 2)
Тепĕри те çирулă, анчах унăн питех лайăх палăраймас, çавăнпа вара унăн çируне
ӳкреймерĕмĕр; унăн çӳллĕшĕ 1 аршăн та 15 вершка, сарлакăшĕ 12 вершка, хулăмăшĕ 4½
вер. Тата иккĕшин çирăвĕсем çук, пĕрре те палăрмаççĕ. Çав чулсене ĕлĕк тĕне кĕмен
чăвашсем çине лартнă, теççĕ. Çав яла чăвашла Хĕрлĕ çир, теççĕ. [191]
Записано [в 1902-1909 гг.] в Оренбургском уезде Оренбургской губернии и
Стерлитамакском уезде Уфимской губернии
О похоронах и поминках чуваш Орен. и Стер. уезда
Когда один из членов семьи заболеет тяжелой болезнью и если больной человек
взрослый, то дом, в котором находится больной, то и дело посещается родственниками и
соседями больного, большею частью пожилыми людьми. Более близкие родственники
больного, по обычаю, должны неотлучно находиться при больном, или, выражаясь почувашски, çинче лараççĕ, т.е. «над (больным) сидят». Если больной помрет, то тотчас пред
иконой зажигают свечку, говоря:
‒ Çут çанталăкра пултăр «Пусть будет в светлом мире».
Находящиеся тут же мужчины принимаются за устройство незатейливого гроба на
гвоздях. В это указанные самим покойником близкие родственники вениками обмывают
тело покойника; на него надевают белую холщовую рубаху и панталоны, а сверх рубахи –
поддевку и подпоясывают кушаком, ноги обувают в белые шерстяные чулки и лапти. В
таком виде покойника кладут в гроб, который сверху покрывается холстом и ставится на
лавочке или скамейке, головой к переднему углу. [Ср. № 179: 34] В большинстве случаев
покойника хоронят тотчас по окончании необходимых приготовлений; так, напр.:
скончавшийся ночью на следующее утро уже предается земле. С этого вечера до больших
поминок ежедневно в пятницу и воскресенье вечером в доме покойника совершают малое
поминовение. [199]
В д. Тенеевой, Стерл. уезда гроб по выносе из избы ставят на дровни, во всякое
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время года. Впрягается пара лошадей гусем, на переднюю лошадь сажают мальчика, напр.,
сына покойника. Двое-трое из самых близких к покойнику садятся на гроб назад лицом.
Странный обычай везти покойника зимой и летом на дровнях чуваши объясняют тем, что
покойнику покойнее на дровнях, чем на телеге. На гроб садятся по ому убеждению, что
покойники сами по себе бывают неимоверно тяжелы, так что пара лошадей не в состоянии
везти, если не будет живого человека, который облегчает тяжесть.
После похорон тут же на свежей могиле совершается поминание покойника
(хываççĕ) хлебом.
Затем какая-нибудь из пристутствующих старух сасă кăларать, т.е. издает голос или
причитывает:
Когда поспевала земляника,
Ты расстался с родственниками.
Кукушка прилетает с голосом,
Твоего голоса (нам) не услышать.
Ласточка прилетает с песней,
Твоей песни (нам) не услышать.
Когда поспевала клубника,
Ты расстался с землей и водой.
По возвращении домой участвовавшие на похоронах иудт в бани.
После бани вкушают пищу в память новопредставленного, говоря:
‒ Пусть [200] будет пред ним (Умĕнче пултăр).
После чего все расходятся по домам. Лишь человека да или три из близких остаются
на ночь, чтобы не так боязно было осиротевшей семье.
На другой день осиротевшая семья варит пиво для совершения поминания на третий
день. Это поминание называется çиччĕш.
В третий день для поминания закалывают овцу. Вечером собравшиеяс на поминки
берут с собой ведро пива, мясо и отправялются на кладбище; здесь на могиле совершают
малые поминки пивом и мясом. По возвращении с кладбища вкушают приготовленную
пищу и пиво, иногда в небольшом количестве подают и водки.
Поминки (большие)
Большие поминки устраиваются по прошествии сорока одного дня со дня смерти. В
этот день строят так называемый чартак или небольшой струб, который в тот же день
ставится на могилу. Иногда могила загораживается решеткой. К вечеру постепенно
собираются на поминки. В это время женщины пекут икерчĕ «блины». Прибывающих
гостей одна из женщин угощает блинами и пивом. В это время мужчины закалывают
предназначенное для поминок животное: жеребенка или телку, если дом зажиточный,
беднее – овцу. Иной старик еще при жизни намечает себе для своих поминок животное. Во
время варки поминаемого мяса старшие члены семьи и собравшиеся гости с музыкантом
шăпăрçă отправляются на клад[201]бище. Где под игру на пузыре происходит не веселая
без смеха и шуток пляска. После пляски совершают малые поминки. После этого
возвращаются домой и начинаются настоящие поминки. Пузырщик играет на пузыре;
первыми пялшут две женщины: одна, стряпавшая блины, другая, которая угощала
приходящих на поминки. Эти две женщины таким образом открывают начало пляски.
После них может всякий плясать, но желающий плясать сначала должен в особо
приготовленное ведро с пивом опустить медную монету; эти деньги в полночь из ведра
вынимаются и отдаются музыканщику за труды. В полночь гостям предлагается
поминаемое кушанье или ужин, состоящий из мяса поминаемого животного. После ужина
опять начинается пляска, а женщины поют свадебные песни, менее молодые из гостей
сказывают сказки. Таким образом поминки продолжаются до самого утра. Только на
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рассвете гости расходятся по домам. [202]
Общее поминание усопших (вилле хывни)
Иначе это поминание называется Ваттисене асăнни, в буквальном переводе
«Поминание старых»; под старыми вообще подразумеваются покойники. Это поминание
совершается на другой день после Пасхи. После обеда женщины в доме пекут икерчĕ
«блины», варят заколотую курицу. После захода солнца начинается обряд поминания.
Предварительно у дверей ставят стол, на нем ‒ ведро пива, тарелку с блинами и курятину
в чашке. Потом старший из членов семьи берет церковные свечи (у бедных – домашнего
приготовления), разрезывают на мелкие кусочки по числу душ поминаемых покойников.
После этого зажегши одну свечку сажает на стену избы, сбоку от двери, говоря:
‒ Атте, сана хыватпăр, пахил ту «Отец, тебя (делаем возлияние) поминаем, сделай
(нам) благословение.
Таким образом свечи ставятся в честь всех поминаемых покойников, число которых
у иных доходит до 10-ти. Под свечами ставится пустой сосуд, ведро или деревянная чашка.
Далее тот же старший член семьи из ведра черпает чашку пива, из этой чашки
отливши в по[= у]стой сосуд немного пива, говоря:
‒ Атте, умăнат пултăр, т.е. «Отец, пусть будет пред тобою».
Затем садится на стул и выпивает оставшееся в чашке пиво.
После поминания пивом поминает блинами и курятиной: отламывает кусок блинов
или курятины, бросает в тот же сосуд, говоря:
‒ Пусть будет пред тобою.
В таком порядке поминающий перечисляет вещь [= всех] покойников. [203] За
старшим членом семьи точно таким же образом поминают остальные члены семьи по
старшинству. Только малыши освобождаются от этой обязанности.
По окончании все произносят:
‒ Пусть будет пред всеми вами.
Поминальные пиво и блины с куртятиной по окончании поминания тем же старшим
членом семьи выносится из избы и выливается где-нибудь за домом.
Общее поминание усопших совершается еще летом, во время полевых работ (в
средних числах августа). Это поминание не для всех обязательно. [204]
Записано в 1906 г. в с. Шемалак Буинского уезда Симбирской губернии
А.Г. Нефедовым
Нуммай вăхăт иртмен-ха чăвашсем чӳк туни, пирвайхи чӳкĕ вĕсенĕн ака пĕтсен ака
пăтти тесе чӳк тунă, ун хыçĕнчен карта пăтти чӳклеччĕç. Унтан хыçĕнчен вун икĕ кун
çимĕк тунă, ăна тата уяв та тенĕ. Унтан çăмăр чӳк тунă, унтан Учук тунă, кĕркунне вара
чӳклеме тунă. Чӳклеме тумасăр пӳлмери тырăсе те пуçламан, ытакана паман, вăрман
тăрăшшĕнче халĕ чӳклеме тумасăр тырă памаççĕ, пӳлме пуçламан, теççĕ.
Çумăр чӳк тенине ак çапла тăваччĕç: вуннăн-вун пиллĕкĕн пуçтарначчĕç, унтан вара
ял тăрăх кĕрпе, çу, сĕт, çăмарта пуçтараччĕç, ялĕпе пуçтарса пĕтерсен шыв хĕрринче
çирмара хуранпа пăтă [293] пĕçереччĕç, пăтта чӳклеме кĕл тума ваттисем те п[= т]ухаччĕç.
Шыв варрине, çумăр хули теççĕ, хулă пур, çав хула шыва лартаççĕ, хулă çине çерçи чĕппи
лартаччĕç, вара тин çиме тытăначчĕç, çимешкĕн нуммай çын пуçтарначчĕç. Çисе тăрансан
пурте шыва сикеччĕç. Шывран йĕпенсе тухсан каяччĕç ялти çынсене йĕпетме. Хăшĕ вара
йĕпенесрен хăраса пытаначчĕç, пытансан та шыраса тупса йĕпетеччĕç. Çак çумăр чӳкне
кăçал та тунă пирĕн ялта. Вăл ĕç ак епле пуçланса кайнă. Пирĕн ял тăват касса уйăрлать: Ту
касс, хĕвел анăçĕнче унтана Вăта кас, Анат кас, унтан Пикшик кассии теççĕ. Çав Пикшик
кассии арăмĕсем урама тухса ларнă, тет.
Вĕсем калаçа лараççĕ иккен:
‒ Кăçал пĕрте çумăр çумаст-çке, тырăсем кăçал та начар пулаççĕ, иккен.
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Икĕ арăм каларĕç, тет:
‒ Начар пулмасăр, хальхи саманара ĕлĕкхи пек-им; чӳк тума пăрахăç турĕç, ĕлĕк чӳк
тăваччĕç, кăçал та тавай çумăр чӳк тутарас, ‒ тесе каларĕç, тет, çак икĕ арăм.
Вĕсен ячĕсем: пĕри Матрон, тепĕри Екатерина, çак Екатеринана хăйсен кассисем
земский начальник, теççĕ. Çавăнпа вĕсен сăмахне итленĕ, ухмах чăвашсем, халиччен çутă
курманнисем, сĕм суккăррисем çутă тĕлĕнчен.
Пĕр çын, хăй кассисем, каларăм, тет, вĕсене:
‒ Мĕн ухмахланатăр, çумăр чӳк тунипе çумăр çăват-и? – тесе каларăм, тет, кусене.
Лешсем хăйсеннех каларĕç, тет:
‒ Эсĕ мĕн пĕлетĕн, кĕлле çӳре-çӳрех çапла пултăмăр ĕнтĕ, çав сан пеккисем чӳке
пăрахтарчĕç те, çавăнпа халĕ тырă пулмас та, ‒ тесе каларĕç, тет, çак çынна.
Иртнĕ кунăн çутти çук, теççĕ, авалхи выçлăхсе маннă вĕсем. Леш чăвашсем вĕсен
сăмахне итлесе çумăр чӳкĕ тунă вара.
Учука ак çапла тăваççĕ. Халăхпа выльăх илеччĕç, ялтан инçе мар хирте икĕ хурăн
пур, çав хурăн патне кайса пусаччĕç; унта Учука пĕри те юлмаççĕ, пурте каяççĕ, Учук
пуличчен пĕр кун малтан хушаччĕç пашалу пĕçерме. Унтан каççине кашни килĕрен кĕрпе,
çу пухаччĕç. [294] Куштан çынсем каяччĕç пĕçерме çав икĕ хурăн патне. Çынсем кайран
каяччĕç. Унтан вара йĕркипе ларса тухаччĕç çаврака. Сарлакăшне икĕ хăлаç, тăрăшшĕне
вунă хăлаç. Вара тытăнатчĕç валеçме: куштантараххине пурне те аваннине паратчĕç
какайне те, пашалуне те, пăттине те, шӳрпине те; начартараххине какай вырăнне шăмă,
шӳрпи те начар, пашалу та начар. Çапла çав упшур çынсем хăйсем çиешшĕнех Учук тунă.
Эпĕ астăваймастăм, асатте мана каласа парать, çыннине астăватăп, Илйе пичче тетчĕç, çав
пирин Илйе питче Учукра какай нуммай çинĕ, тет. Ăшă какайпа ку пирĕн Илйе питче
кӳпĕннĕ, тет. Вĕсен кассинче шыв аванччĕ эпĕ астăвасса та, çавăнта шыва кĕрсе выртнă,
тет, ку мăй таран, пуçĕ кăна курăнать, тет… Çав Учука пăрахни 13 çул.
1898 çулта пирĕн ялта пĕр çын вилчĕ. [297]
Том 179: Никольский Н.В. Этнография. 1910-1911 гг. – 284 с.
Записано в 1911 г. в д. Бездна Буинского уезда Симбирской губернии
О ведовстве и колдовстве
Чуваши колдунов боятся и стараются не противиться им. Перед началом свадьбы
родители жениха или невесты обязательно должны призвать колдуна и угощать его, иначе
он может наделать много бед поезжанам. В д. Бездне, Буинского уезда, рассказывают, был
следующий случай: перед началом свадьбы колдуна не угощали. Колдун, видимо,
обиделся. Как только растворили ворота, чтобы выехать тройке, на которой был жених,
колдун в воротах перешел тройке дорогу и сам отправился домой. Тройка, как только
дошла до ворот, стала таращиться. Лошади то пятились, то тянули в стороны, [22] то
вставали на дыбы. Сколько их не били, ничего не могли сделать, а лошади уже были в
мыле. И вот вспомнили, что у них не угощался колдун и что это его дело. Побежали за
ним, привели и стали просить, чтобы он позволил им выехать и благополучно справлять
свадьбу. Колдун послушался, обратно перешел тройке дорогу и тройка свободно выехала
из ворот. После этого колдун угощался у хозяина.
О клятвах, присягах и лжеприсяге
Чувашин божится именем Бога и именами неразумных тварей, напр.: солнцем,
луной, землей, хлебом и др. В важных случаях, когда грозит ему опасность, он божися
своим ребенком следующим образом: если ты мне не веришь, вот тебе ребенок, и если я
говорю неправду, завтра же не видать мне своего ребенка, и при этом берет он ребенка на
руки. Таким же образом он божится иконой. По верованию чуваш, когда он божится
ребенком и если он при этом говорит неправду, то ребенок непременно должен умереть.
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[23]
Записано в 1911 г.
Вымазывание ворот дегтем у чуваш бывает в следующих случаях: парень и девица
живут очень согласно, их согласию и любви может ненавидеть другой парень или девица.
Чтобы опозорить живущих в любви и вызать про них дурное мнение народа, ненавидящие
ночью мажут им ворота, большею частью девиц. Вместо вымазывания ворот дегтем есть
другой способ: между домами парня и девицы прокладывают ночью след из опилков.
Первый способ считается более обидным, чем второй. [24]
Записано в 1911 г. в д. Мокры (Мăккăр) Цивильского уезда Казанской губернии
И.М. Рябчиковым
Пирĕн ял лупашкара ларать. Пиртен хĕвел тухăçĕ еннелле сăрт пур. Сăртне Чĕке ту
теççĕ, ĕлĕк çав Чĕке туна пуç çапса пурăннă. Чĕке ту пит усал пулнă, час-часах тытнă
çавăнпа. Ăна пит пăхăннă, унта укçа пит нумай пăрахнă та кирек мĕн кайса тăкнă: салат,
çăкăр, пăтă таврашĕ.
Чĕке ту патĕнчен иртсе кайнă чух кулма юраман, иртсе кайнă чух ачи-мĕн макăрсан:
‒ Асту, ан макăр, Чĕке ту тытать, ‒ тенĕ. [25]
Униче патне çитеччен çуран пыраççĕ ытти юлташсемпе юрласа, вĕсем хыçĕнчен
халăх кĕшĕлтетсе пырать. Унта хăшĕ сăра йăтса пыраççĕ. Тата умран кушак каçса кайсан,
лайăх мар, теççĕ, вилет, теççĕ. Тата уничерен никама та малтан кăлармаççĕ, салтаки хăй
тухать те, вара чуп тума тытăнать çавăнта пынă çынсене.
Чуп тунă чух:
‒ Чипер кайса кил, Турă кала çавăртăр сана, ‒ теççĕ.
Тата хăй юратнă хĕрсене çăваринчен чуп тунă чух укçа хыптарса хăварать.
Салтаки калать:
‒ Эпĕ килеччен качча ан кайăр, ‒ тет.
Унтан чей курки утма тапратаççĕ. Чей куркуне çӳле переççĕ те, чей курки ӳкессе
кĕтсе тăраççĕ. Чей курки ăçталла ӳкет. Чей курки ялалла пăхса выртсан, лайăх, теççĕ, кала
тавăрнать, курка кучĕ ялалла пулсан, лайăх мар, теççĕ, тавăрнмаçт, теççĕ. [28]
Амăшне усал çыпăçасран тесе вĕрсе-сурса шыв ĕçтереççĕ. Курка çине шыв яраççĕ,
вара юмăçи пеки пĕр шăрпăк исе тек çаврать-сурать, хăй темскер пăшăлтатать. Вара сурчăк
шывне ĕçтереççĕ. Йывăр çăмăлланнă чул та акушерка патне каймаççĕ, унтан хăраççĕ, вăл
вĕлерет, теççĕ, вĕсем пĕр суккăр карчăка чĕнеççĕ. Анчах çуралнă ачасене çăлран (пусран)
тупрăмăр, теççĕ. Чăвашсем ача пурăнмасан та усрама пĕлеççĕ, вĕсем ятне пăсса хураççĕ.
Ар çына пулсан Курак, Шăнкăрч, Уйăп, Ятсăр, хĕрарăм пулсан Кайăки, Чĕкеç, Çӳпи теççĕ.
Тата чăвашсем куçăхать тесе питне те çумаççĕ ачине. Тата куçăхсан шăтăкла кăмпапа
тивертеççĕ те, çавăн сĕрĕмпе шалт антăхтарсах яраççĕ. Тата сивĕ шывпа пĕрĕхеççĕ.
Шăтăкла кăмпапа тĕтĕрнĕ чух çапла калаççĕ:
‒ Атăл тĕпĕнчен тухнă сарă шăллă, сарă çӳçлĕ карчăк имлет, сумлать; тухса кайтăр
чакăр куçсам, кăвак куçсам, амĕшĕ куçĕсем, ашшĕ куçĕсем, пиччĕшĕ куçĕсем тухса
кайччăр, тухса кайччăр, ‒ тесе сĕрĕмпе тĕтĕреççĕ. [29]
Çураçса кайсан, çураçнă хĕр ытти хĕрсемпе [31] хĕрсене пухса пĕрле яшка çияççĕ,
хĕр çум яшки, теççĕ. Çав яшкана çиякан хĕрĕн çураçнă хĕре мĕн те пулсан ĕç туса парас
пулать. Яшка çисе тăрансан уя каяççĕ яшка çиякан хĕрсемпе, пĕр çăмарта исе каяççĕ. Уя
çитсен анна çинче тапратаççĕ кустарма, çăмарти çĕмĕрĕлмесен лайăх теççĕ, çĕмĕрлсен
вилет теççĕ çав хĕре. Вара киле таврăнаççĕ. Унтан хĕр пур япалине те хатĕрлесе çитерсен
туй тăвас щухăшлаççĕ… Хĕрне кĕлетре тумлантараççĕ те, кĕлетрех йĕртеççĕ. Хĕрне
йĕртме пĕр кӳршĕ маткине хушаççĕ… Кĕрсен, хĕрĕ ашшĕпе амăшне ӳксе пуç çапать те,
пĕрер курка сăра тултарса парать те, ашшĕ пиллет хĕрне.
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‒ Ну, хĕрĕм, сана пиллетĕп. Чипер çӳрĕр, чипер пурнăр, ватăличчен пурнăр, урунти
тăллуна пуçна сырăн, кутăнти йĕмне пуçна тăхăн, ‒ тет. – Сарă шăллă, шур çӳçлĕ пулаччен
пурнăр, ача-пăчаллă пулăр, ‒ тесе пиллет…
Унтан вара хĕре матка туса упăшки килне исе каяççĕ. Килне çитсен кĕлете хупаççĕ.
[32]
Унтан вара çăмарта çавăраççĕ те, часрах чăхă пусса пăрахаççĕ те, шыва тухса тăкаççĕ.
Çынăн чунĕ тухсан. Шыва кӳртсен вара сăмси шăтăкне, хулхи шăтăксен[е] те пурн[=
ç]ăмпа чикеççĕ, вилнĕ çын ан куртăр, ан илттĕр тесе. Пуçне алăк патнелле туса
вырттараççĕ. [Ср. № 178: 199.] Асăннă чухне алăк патне сĕтел лартаççĕ те, пĕрене çине
çуртасам çутаççĕ, пĕр çуртине кăмака çумне çутаççĕ. Вĕсем пĕр çуртана темиçе татăк
тăваççĕ.
Унтан чашăксем хатĕрлеççĕ, пĕр чашăки çине какай, тепĕр чашки çине çăкăр, çăмарта
хураççĕ, тепĕр алтăри çине сăра, пыл яраççĕ те, пăртак кĕл тăваççĕ те, кашни чашки çинчи
япалине:
‒ Умăнта пултăр, ‒ тесе тăкаççĕ.
Кайран йытăсене тухса параççĕ. Тата хĕрĕх кунĕ çитсен пумилккине ирттерес тесе
пĕр лаша пуснă, лашине çырмана исе кайса пуснă, какайне те унтах пĕçернĕ, унтах çинĕ,
сăрине те унтах ĕçеççĕ, унта вара ялĕпе пухăннă лаша какай çиме. Пĕр виçĕ кунтан çисе
пĕтернĕ, какайисене çинĕ-çименех йытăсене панă, унта вара шăпăр каласа ташлаççĕ, çапла
тăваççĕ ваттисене асăннă чух. Халĕ апла тумаççĕ. [34]
Çумăр пулмасан, çăмăр чӳкĕ тăваççĕ. Халăх хвалаççĕ те, çамрăк ачасене япала пухма
яраççĕ ял тăрăх. Ачасем вара çăнăх, кĕрпе, сĕтĕ, çăмарта, тăвар, çу пухса çӳреççĕ кашни
килтен. Çав пухнă япаласене халăхпа пĕçереççĕ çырма хĕрнче, пĕçерсен яшкине хуранпех
хăма çине лартса шыва ярса сиктерсе çӳреççĕ. Вара ачасене калах ял тăрăх çерçи чĕппи
пухма яраççĕ, хурана шывран кăларнă çĕре çерçи чĕппи хатĕр пултăр. Вара ачасем темĕн
чухлĕ кайăк чĕпписем пухса пыраççĕ. Хуранне шывран кăлараççĕ те, кайăк чĕпписен[е]
шыва яраççĕ çăмăр çутăр тесе, туха пуçласанах кала тĕртсе кӳртсе яраççĕ, кайăк чĕпписем
çантах вилеççĕ. Унтан тата яшка çинĕ çĕре ялти ватă çынна исе пыраççĕ, старикки хура
кĕпепе, хура пӳртри çын, чĕлĕм туртаканни пултăр, шур пӳртри çын юрамаçт. Çав старике
яшка çинĕ çĕре кĕл тума исе пынă. Унпа пĕрле пĕтĕм халăх кĕл тунă. Вăл старикки çĕлĕкне
хул хушшине хĕстернĕ, чĕлĕмне хăйĕнчен аяккарах тивертсе пăрахнă, вăл йăсăрланса
выртмалла пулнă, чĕлĕми пысăк пулнă, кĕлли пĕтеччен сӳнмелле мар пулнă, ладон вырне
табак çун[н]ă. Кĕлĕ туса пĕтерсен апат çинĕ, çисе тăрансан пурте шыва сикмелле пулнă,
сикмеллисене шыва ирĕксĕрех пăрахаççĕ, ватти-вĕттипе шывра лапăртатаççĕ. Унта пынă
чух пурте хура кĕпепе пымалла, мĕншĕн тесен шыва сикес пулать, шывра вара вĕсене
никам та палас çук. Хуп-хура [35] пулаççĕ, пылчăк шывпе лапăртатса шывран тухса киле
саланаççĕ, вара шурă кĕпесем тăхăнаççĕ. Çапла тăваççĕ çăмăр чӳке.
Çапла тунăшăн Турă çиленсе вĕсем çине тĕрлĕ йывăрлăх ярать, кайран хăшĕ суккăр,
хăшĕ кĕсенлĕ-çăпанлă пулаççĕ те, халăх хăваласа, тавай халăх сурăмĕ тăвас, теççĕ. Калах
каяççĕ пуçтарма хăмла, салат, вутă. Вĕсене пуçтарсан, çырмана кайса сăра тăваçĕ те, кĕтӳ
ансан халăх хăвалаççĕ сурăм сăри ĕçме. Çĕрĕ каçаччен ĕçеççĕ, ĕçнĕ чух сăх сăхма
юрамаçть, сăх сăхсан Сурăм çырлахмаçть, тенĕ. Сăх сăхнă çынна ялпа ятлаççĕ. Тата
вăрçмасан юраман. Вара пурте пĕр çын[на] ярса илсе вĕлерес пек тăваççĕ, вара тин Сурăм
çырлахнă. Халăх сурăмĕ тусан, килте сурăм тунă.
Çавсене тусан та çумăр çумасан, Уйă чӳкĕ тунă. Уйă чӳкне уйри çырма хĕрне кайса
тăваççĕ, унта лаша пусаççĕ, ĕне пусаççĕ, хурă-кăвакал пусаççĕ. Унта лашине исе пыраççĕ
те, шыв яраççĕ, хулхи шăтăксене, çурĕмсем çине шыв яраççĕ виçĕ хут. Виçĕ хут ярсан та
лаши чĕтренмесен, вара уна илмен, Турă юратмаçт, тенĕ.
Выльăх чĕтренсен вара:
‒ Ну куна Турă юратрĕ, тĕсне юратрĕ, ‒ теççĕ.
Унта сĕтел çинче çăкăр-тăвар пур. Унта вара лашине пусма исе каяççĕ çырма хĕрне.
Унтан вара ачасене яраççĕ вăрмана пилеш хули касма, кашни ачи пилĕкшер хулă касса
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тавăрнаççĕ те, ял тăрăх чупаççĕ. Вара ăçта пынă унта хапхасене, урай хăмисене çапса
çӳреççĕ, кама курнă, ăна çапаççĕ, кирек-мĕн хăлтăр-халтăр пулсан, ăна çапса çĕмĕрсех
хăвараççĕ. Кашни килтен çăмарта, чăкăт, çăкăр пухаççĕ те, хайхи çырмана кайса çияççĕ,
хуллисене уях персе хăвараççĕ.
‒ Чи-чĕр тухса кайтăр! – тесе персе хăвараççĕ.
Пухнă япалисене çияççĕ, çисе яраймасан уях персе хăвараççĕ. Унтан вара каçпала
лаша какай çиме пухаççĕ. Кашни килтен пĕрер чĕрес исе каяççĕ. Вара какй валеçме
тапратаççĕ, çĕр каçчен валеçеççĕ, кашни пĕрер чĕрес какай тултарса киле таврăнаççĕ,
килĕнче вара килĕ-йышĕпе какай çияççĕ.
Çак йăласене халĕ тумаççĕ, ăна пĕр Михаил Гаврилов ятлăскер пăрахтарнă, пĕр 15
çул çитет пăрахни. Аран-аран земский начальниксемпеле пĕрле пăрахтарнă. Халĕ апла
тумаççĕ, приговор тусах пăрахтарнă, пачăшкасемпеле хĕрес чуп тусах пăрахтарнă. [36]
Чăвашсен акă çакăн пек туррисем пулнă: 1) Чĕке ту, 2) Тепе киремет, 3) Исата
киремеч, 4) Çĕн ир киремечĕ, 5) Йĕрĕх, 6) Сурăм, 7) Кĕмел сурăмĕ, 8) Ăру сурăм, 9) Тӳр
кĕлли, 10) Хурлхан вар, 11) Кăмăлсăр [Камалсăр?], 12) Хĕрлĕ çыр, 13) Çĕн киремет, 14)
Енĕш, 15) Вĕт хурăн. Çав киреметсем чиртен сыватса тăнă.
Юмăçа каяççĕ те:
‒ Манăн ача чирлерĕ, ‒ теççĕ.
Юмăçи калать:
‒ Çанти киремет тытнă ачуна, часрах кайса пăрах, ‒ тет. – Ачу Тӳр кĕлли кĕлечĕ
патне шăнă пулĕ е мăшкланă пулĕ, çавă тытнă, ‒ тесе суять.
Çавăнпа питĕ хисепленĕ кирмечĕсене те, юмăçсене те. Вара часрах юмăçран
таврăнать те, кайса пăрахать юмăç хушнă пек. Тӳр кĕлли текенни кĕсен-çăпан кăлараканни.
Уна кĕлетре усраççĕ, этем кĕлетки пек йывăçран каснăскерне, унта укçасем пырса яраççĕ
шăтăкран. Укçи пухăнсан халăхпа кăвакал илсе пусаççĕ, пыл илеççĕ, эрех илеççĕ те,
асăнаççĕ. Ăна иконана хисепленĕ пек хисеплеççĕ, кашни кил тăрăх йăтса çӳреççĕ, кĕрсе
тухса укçа илеççĕ. Укçипе калах ĕçеççĕ. Юмăçсам çав киреметсене пуç çаптарма питĕ
тăрăшаççĕ.
Çавра çил ăшĕнче Усал пур, теççĕ, çавăнпа тимĕрпе персен юн тухать, теççĕ. Çавра
çил ăшĕнчи Усалĕ мăн сăмсаллă, тет. Сăмсипе çĕре нăшт-нăшт вĕрсе пырса тусан вĕçтерет,
теççĕ. [37]
Чун ӳтрен тухсан тепĕр ача ăшне кайса пурăнать, теççĕ. Чун вăл ӳтрен тухсан 7 ача
ăшне кайса кĕрсе тин ватăлса вилет, теççĕ. Нумай пурăнакана вара çав кайранхи чун кĕнĕ,
теççĕ, çавăнпа нумай пурнать, теççĕ. Тата пĕр вилсен çын никçан те чĕрĕлсе тăмаçть, тесе
шухăшлаççĕ. [38]
Записано [в 1910-1911 гг.] в д. Синь Алдыш Кибек Ядринского уезда
Казанской губернии крестьянином Иваном Андреевым
Йĕрĕх
…Йĕрĕхе асăнмалли йăла килте: клетре, нӳхрепре, лаçра асăнса парнесем панă.
Пуринчен ытла ӳссе ларан хăвăл йăвăçсенче: йăмрара, хурамара, ытти йăвăçсенче те
пулнă. Чир-чĕр, кĕсен-çăпан кăларнăшăн Йĕрĕхе çырлахтарни:… Пĕр мăйăр пек тăхлана
çунакан вут çине тытса шăратнă, шăратнă чух тăхлан тăмланă, вут айне кусар е кăмака
питлĕхĕ тытса тăнă, вара тăхлан шăратса тумласа тимĕр çине шăтăклă сарлса анчан, вара
Йĕрĕх çырлахнă, çав сарлса аннă тăхлана шăтăкĕнчен çиппе тир[45]се, тĕрлĕ пурçăнсам
çакса ытти япаласампе тата 3 пус пысăкăш чуста, пӳрне пĕрле илсе клете, нӳхрепе е лаçа
прене çумне пăтаран çакса янă, е ӳсекен ялти çырмари, уйри хăвăл йывăç çине çакса янă,
кĕпер айне те çакни пур. Капла тунипе вара Йĕрĕх çырлахнă. Тата ĕнтĕ шăратнă чух тăхлан
чăмăртанса юхса ансан, вара Йĕрĕхе чăмăртанă шăтăксăр тăхлан кирлĕ пулман, Йĕрĕх унпа
çырлахман… Тата пурçăнсемпе, çипсемпе илемлĕ тăмлантаратпăр, тенĕ, кĕркунне пулсан
Йĕрĕх ятне асăнса пит çуллă нимĕр пĕçерсе çынă, вара Йĕрĕх çырлахнă. Йĕрĕхшĕн кĕлĕ
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кĕске пулнă.
Кĕлĕ:
‒ Çырлах, Йĕрĕх. Сана нимĕрпе асăнатпăр, усал ан ту, нимĕрне çулă туса асăнатпăр.
Çырлах, Йĕрĕх. Ача-пăча çине кĕсен-çăпан ан яр. Акă сана пурçăнпа илемлетнĕ парне
паратпăр, сурпан çакки паратпăр, акă çав хурама хăвăлне пырса çакса яратпăр, ху юратса
хăвах ил. Çырлах. Текех кĕсен-çăпан ан кăлар. Çырлах. [46]
Ялпа тунă халăх сурăмĕ
Авал пирĕн чăваш халăхĕ пит тĕттĕм, нимĕн пĕлмен халăх пулнă. Пирĕн Кибек
(Казан. губ. Ядринского уезда, Мало-Яушск. волости) ялĕнче аллă-утмăл (50-60) çул ĕлĕк
хутла пĕлекен пĕр çын та пулман, çавăнпа вăлсем пур суя япаласене те ĕненсе пурăннă,
пурне те каласа пĕтерес те çук. Акă ун пек чаплăраххи çинчен ваттисем каланă пек çырас
тетăп. Акă пирĕн (Казан. губ.) Ядрин. уезда, Аликовск. вол. Сурăм ятлă ял патăнче пĕр
чаплă киремет Сурăм пулнă. Çав Сурăма парнесем пама, чӳк тума пирĕн патăрти халăхсем,
таçти аякри чăвашсем пĕрле пухăнса парне кӳнĕ, теççĕ.
Пурăнсан-пурăнсан, темиçе çул иртсен çав Сурăм кĕл кĕтӳçĕсем юмăçсем
вĕрентнипе Сурăм патне çӳреме инче тесе килсенче Сурăма чӳклесе çырлахтарма
вĕрентнĕ. Акă ĕнтĕ кĕл кĕтӳçĕсем юмăçсем каланипе Сурăм кашни яла килчĕ пулать, унтан
кашни киле килчĕ пулать.
Халĕ ĕнтĕ ял халăхпе Сурăма кĕл туса çырлахтарнине çырам. Пĕр-пĕр чир-чĕр е
инкек-синкек, е ялта ачасем чирлесен, вара халăхсем тапратаççĕ калаçма, пуринчен ытла
кĕл кĕтӳçсемпе юмăçсем калаçаççĕ.
Вăлсем акă мĕн калаçаççĕ:
‒ Эсир, халăхсем, сисметĕр-ха мĕн пулнине: акă яла тĕлĕкре кĕтӳ (чир) килсе кĕчĕ,
пĕр-пĕр чире пирĕн ял çине ăсатнă [49] пулмалла.
Вара пурте калаççĕ:
‒ Пĕр вăл анчах тĕлленмен-ха, чилай çын тĕлĕкре куркаланă теççĕ яла кĕтӳ (чир)
килсе кĕнине.
Вара малтан вуннăн-вун пиллĕкĕн канашлаççĕ те:
‒ Пĕр-пĕриншĕн анчах мар, пур ялшăн та айтăр тăвар çав сурăма, ‒ теççĕ.
Вара теçетникпе ял черечĕпе лав туптараççĕ те, лаша кӳлсе килтен-киле кĕрсе кашни
çынтан салат, çăнăх, вутă, тăвар, çу лав çине тăяса ял тавра пухса çаврăнаççĕ. Хăмлине
халăх укçипе илеççĕ, мĕн хаклăх илнине тĕрĕс калама çук, салат нумай пулать, салат сахал
пулсан, хăмла сахал кирлă пулать, вăл кашни çул пĕр пек мар пухăнат. Вара çапла ял тавра
пухса çаврăнса пĕтерсен, çав кунах пĕр-пĕр çырма хĕрне е пĕр-пĕр лаçра шыв вĕретсе
салата пыллантараççĕ. Салат пылланиччен кĕл кĕтӳçĕсем çавăнтах çывăраççĕ, салат
пыллансан тата çĕнĕрен шыв вĕретеççĕ те, салат пыллантарнă катка çине яраççĕ. Вара
пыллантарнă салатпа вĕри шыва пĕрле пăтратаççĕ те, салат шывне тепĕр пушă катка çине
илеççĕ, пылланнă çăра салата шан çине сараççĕ, вара шанран ăсла юхать. Вара сурăм
сăрине тăвакансем – кĕл кĕтӳçисем ăслине ĕçнĕ чух акă çапла каласа асăнса ĕçеççĕ. Млтан
пĕр алтăр ăсла алла тытать те, вара кĕл тăвать.
Кĕлли:
‒ Çырлах, Сурăм. Сана ăслапа ял-йышшăн мĕн те пулсан [50] асăнатпăр, витĕнетпĕр,
усал ан тăвах, çырлахах пире. Пур ватти-вĕттишĕн, ачи-пăчишĕн çакă яла усал ан ту, халĕ
ăслапа асăнатăп, ăслине ăнтар, йӳçĕт, ыран вара сана пур халăхпа сăрапа асăнатпăр.
Çырлах, Сурăм.
Вара ăслана асăнса ĕçет сăх сăхмасăрах, сăх сăхма юрамаст, сăх сăхсан Сурăм
çырлахман. Кĕл тăваканĕ ĕçсен кайран крик кама та ĕçме юранă. Пĕр-пĕр çын хăйĕн ăсла
ĕçес килнĕ пирки юри сăлтав тупса унтан иртсе каямçи пулат-и е юри ăсла ĕçме пыраççĕ.
Вара Сурăмшăн тăрăшакан калать:
‒ Килăрах, ăсла ăсса ĕçĕр, маншăн мар, ялшăн, салат хăмли пурте ялăн, ĕçĕр, ‒ тет.
Ăсла йӳççе сăра пулатчен пухăннă çăнăхран пашалу пĕçереççĕ. Вара сăра ĕçме

351

пухăнаççĕ, тата хăш чух пурте тухчăр тесе ялти ĕçлĕ çын пурне те ял сăри ĕçме тесе
килĕрен каласа тухат, килĕрен каламасан та пурте пĕлеççĕ те, пĕр-пĕр çын ялта ан
çилентĕр, мăкăр-мăкăр сăмах ан калаçтăр тесе пурне те систереççĕ. Пурте пухăнсан сăрине
ĕçме пуçлитчен Сурăма кĕл тăваççĕ. Пирĕн ялта кĕл тăвакан пуçлăхсем акă çакă çынсем:
пĕри ар çынĕ Упа Хветр Микулайски салтак пулнă, тата хĕрарăмĕ Малине ятлă, иккĕшĕ те
пĕр килтен, ар çынĕ ĕçкĕшĕ пулать, хĕрарăмĕ кинĕ пулать. Вара çакăскерсем ак çапла кĕл
тăваççĕ. Малтан кĕл пуçлатчен пур [51] çын та ура çине тăраççĕ. Вара кĕл кĕтӳçĕ алла пĕр
алтăр сăра илет те, çапла каласа кĕл тăвать, çĕлĕкне хул хушшине хĕстерет.
Кĕллĕ:
‒ К-и-ль-а-х, çырлах, Сурăм. Паян ир сана ăслапа асăнтăмăр, халĕ ĕнтĕ сана сăрапа
асăнатпăр тата апатпа. Сан ятунтан пашалу пĕçертĕмĕр. Ç-ы-рлах, Сурăм. Тата асăнапăр
ял-йышпа, халăхпа, ача-пăчашăн та, выльăх-чĕрлĕхшĕн те, çак яла тата çырлах. Тата кĕл
тăвап. Чир-чĕр ан йĕрĕнтер. Çырлах, Сурăм. Малтан каласси кая юлчĕ пулĕ, кайран
каласси малтан пулчĕ пулĕ, пирĕн айвансене çырлах. Эсĕ пирĕн кĕлле ху пĕлсе çырлах.
Акă кăçал килтĕн, сана çырлахтартăмăр. Килес çулсăр ан кил, килес çул калех кил. Клес
çул та татах çакăн пек асăн[ă]пăр. Ç-ы-рлах, Сурăм.
Пурте вара çĕр çина лараççĕ, кĕл тăваканĕ сăрине сăх сăхмасăрах ĕçет, пурте сăх
сăхмаççĕ, пурте сăрине черетпе ĕçеççĕ.
Пĕр-пĕр çын каярах пырсан, асăрхаса:
‒ Чим-ха, çавна сăра паман-ха, кил кунта, маларах ирт, ‒ йăвашшăн калаççĕ, ‒
алтăрна тытса сăрăна ĕç-ха, çырлахтăр ĕнтĕ Сурăм. Ара, ял-йыш хушши пăтранса карĕ, при
те тимлемесен, кам тата тимлĕ.
Кĕл кĕтӳçсем ун чух пит йăвашăн çӳреççĕ, сăрине тăваччен мал[52]тан сивĕрехĕн
çӳреççĕ. Сăрине тунă чух Сурăм тăвакансем ăслине те, сăрине те килне вăрттăн вăрласа
хăйсене кайран ĕçме килне илсе тавăрнă, теççĕ. Сурăм сăрине çав каçах сăри пĕтечченех
ĕçнĕ. Сăрине ĕçсе пĕтерсен апат хатĕрлесе: пашалу, пĕр савăт сăра, тепрĕр савăт эрех тата
ытти япаласем те пулмалла (пурне те пĕлместĕп). Пур хатĕрне те çитерсен лаша кӳлеççĕ те
каçпала, чир-чĕр ăсататпăр тесе ют çĕре кайса тăкаççĕ. Çул çинче çын тĕл пулса
айăпласран витĕнмелли япаласем илнĕ те, çын ан куртăр тесе пĕр çынĕ е иккĕ çын урапа
çине сăранпа витĕнсе выртнă, урапи çинче çынсемпе пĕрле ют çĕр çине кайса тăкмалли
япалисем те пулнă. Çынĕсене сăранпа витсе вĕренпе çыхнă, пĕр çынĕ вара малта ларса
лаша тытса пынă.
Çул çинче пĕр-пĕр çын тĕл пулса ыйтсан: «Капла эсĕ ăçта каятăн?» ‒ тесен, лешĕ
калать: «Çанта армана кайма тухнăччĕ те-ха, арманта çын те пур, те çук», ‒ тет. Е: «Сута
каятăп», ‒ тесе иртсе каять.
Пăхсан, урапа çинче сăран айĕнче чир-чĕре, инкек-синкеке, пăш-паша, чире ăсатма
каякан çынсем выртса пыраççĕ-мĕн. Хăш чухне вăлсем пилĕк-ултă çухрăма ăсатнă, хăш
чух вун пилĕк çухрăма ăсатнă, теççĕ. Ют çĕре çитсен, хатĕрленĕ япалисене, апатсене, сăриэрехне тăк[53]сан, пăртак хăйсен йăлипе ĕççе-çинă тата юрланă, ташланă, мăкăртатса кĕл
туса ăсатса хăварнă, вара кайла тавăрнă.
Тата хăш чух акă çапла та пулнă: пĕр-пĕр çын вăрттăн çисен е систерекен пулсан:
‒ Сирĕн пата кĕçĕр чир тăкма, ăсатма пыраççĕ, ‒ тесе, вара сыхласа тытса пит хытă
хĕненĕ, ватнă, вăрçнă, вара ун чух Сурăм çырлахман.
Чир-чĕре тăкса лайăх тавăрăнсан, Сурăм çырлахнă, вара кĕл кĕтекенсем те пур ялйышпа хĕпĕртенĕ, савăннă.
Кайран вара тĕлĕнекенсем пулаççĕ:
‒ Кĕçĕр пирĕн ялтан çав ӳнечепе кĕтӳ хӳтерсе тухса карĕç тутарсем (Сурăма тутар
тенине те илтнĕ тĕлĕк тăрăх), чир-чĕр тасалать пулас те-ха малашне ĕнтĕ, ‒ тенĕ.
Сурăм тăвас мар тесе калакансене акă çапла каланă:
‒ Ара, çав çамрăк пуçпе чарат халăха, вăл çамрăк пиçмен çырла вĕт. Акă халĕ Сурăм
турĕç те, ял хушши шăпах, ни чир-чĕр çук, ни пăш-паш çук, çпаçипе, рахмат пуçтарса
тăвакансене, ‒ тенĕ. [54]
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Записано в 1911 г. в Чистопольском уезде Казанской губернии учителем
Вас. Никифоровым
Максăма сăра
Ăсла çине квас чусти яраççĕ те, йӳçĕтеççĕ, çав максăма пулать. Максăмана тырă
пĕтерсен ĕçеççĕ.
Çураçма сăра
Çураçма сăрана тырă вырса турттарса пĕтерсе[н] ĕçеççĕ. Хурăнташпа анчах ĕçеççĕ
ăна. Çураçма сăра тăвайманнисем максăма тăваççĕ.
Записано в 1910 г. в д. Ендоба Буинского уезда Симбирской губернии
Ильей Алексеевым
Заговор на любовь девушек и всех людей
Çитмĕл те çичĕ çул юппи, çул юппине епле пасар пуçтарăнать, çавăн пек (ятсене
кала) пĕр çĕре пулмалла пулччăр. Урапа епле çаврăнать, епле урапа çумĕнчи пиçихи
çаврăнать, çавăн пек (ятсене кала) пĕр çĕре çыпăçмалла пултăр. Шапа епле пĕр çĕре
çыпăçать, çавăн пек (ятсене кала) çыпăçмалла пултăр. Тинĕс варринче ылтăн юпа пур.
Епле юпа янтăраса тăрать, çавăн пек пĕрле (ятсене кала) пурăнмалла пулччăр. Курканак
епле çыпçăнать, çавăн пек (ятсене кала) çыпăçса пĕрле пурăнмалла пулччăр. Тинĕс
варринче çичĕ хурăн пур, çичĕ хурăнăн çулçи епле шăлтăртатса ларать, çавăн пек (ятсене
кала) шăнкăртатса пурăнмалла пулччăр.
Заговор, чтобы не шла кровь из раны
Эй, Турă, пилле! Турăран ырăлăх, этемрен сиплĕх пултăр! Тимĕр чĕлхи вĕретĕп!
Çĕçĕпе çĕçĕ е пуртăпа пуртă (мĕнпе каснă, çавăн ятне калас пулать) касăлсан хăçан юн
тухать, çавăн чухне алăран е ураран (мĕнпе каснă, çавăн ятне калас пулать) тин юн тухтăр.
Турăран ырăлăх, этемрен сиплĕх пултăр! Тинĕс тĕпĕнче плев чул пур, çавна çĕçĕпе е
урăх япалапа кассан кăçан юн тухать, çавăн чухне аллăран е урăх япаларан тин юн тухтăр.
[115]
Турăран ырăлăх, этемрен сиплĕх пултăр!
Тинĕс тĕпĕнче кăвак чул пур. Кăвак чула çĕçĕпе е урăх япалапа кăçан кассан юн
тухать, çавăн чух каснă çĕртен тин юн тухтăр.
Турăран ырăлăх, этемрен сиплĕх пултăр!
Тинĕс тĕпĕнче шур чул пур. Шур чула кăçан çĕçĕпе е урăх япалапа кассан юн тухать,
çавăн чух каснă çĕртен тин юн тухтăр.
Турăран ырăлăх, этемрен сиплĕх пултăр!
Кун таврăнать – таврăнтăр; çĕр çаврăнать – çаврăнтăр; уйăх таврăнать – таврăнтăр;
хĕвел таврăнать – таврăнтăр!
Этемрен сиплĕхлĕ пултăр, Турăран ырăлăх пултăр! Унтан вара вĕрет те, юн тухнă
çĕре сурать.
Хаяр ӳксен вĕрмелли
Ип пултăр, сип пултăр! Кун таврăнать – таврăнтăр; çĕр таврăнать – таврăнать
[таврăнтăр]. Турăран ырăлăх пултăр, этемрен сиплĕх пултăр! Атăл тĕпĕнчен ылтăн çӳçлĕ,
кĕмĕл шăллă вĕрекен килнĕ: вĕрет, сурать, кăларать. Усал-тĕселе кăлар! Эпĕ вĕрместĕп, çав
(кунта урăх вĕрекен çын ятне калать) вĕрет. [116]
Сăра йӳçмесен вĕрмелли
Аслати епле кĕрĕлтетсе авăтать, çавăн пек тапранса кĕрлесе кайтăр. Шыв епле
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кĕрлесе юхать, çавăн пек кĕрлесе тапранса кайтăр. Вĕрман епле çилпе кашласа ларать,
çавăн пек кашласа кайтăр. Асан кассии асса килет, Сик кассии сиксе килет. Хăнисем килсе
тăкăлнă: «Сăра», ‒ тесе калаççĕ. Час йӳç! (Виçĕ хутчен калать).
Мунча хутнă чухне кĕл тумалли кĕлĕ
Çĕр ашшĕ, Çĕр амăшĕ! Инкекрен-синкекрен сирĕр! Çил ашшĕ, Çил амăшĕ, Çил
ачисем! Çилĕре чарăр! Вут ашшĕ, Вут амăшĕ, Вут ачисем! Вутăра чипер сыхлăр!
Мунчара малтан ăшă панă чух кĕл тумалли кĕлĕ
Эй, Турă, пилле! Мунча ăшши пыл пек тутлă пултăр, çу пек çемçе пултăр! Хĕрĕх
хĕрарăм, аллă ар çын ăшшине кĕрсе ан пĕтерейччĕр. Ясар арăмăн кучĕ пĕтмесĕр, мунча
ăшши ан пĕттĕр. Пыйтисем вилччĕр, шăркисем çурăлччăр. Каç выртсан канлĕне патăр, ир
тăрсан çăмăллăхне патăр! [117]
Молитва пред началом жатвы
‒ Чипер ĕçлесе тырă-пулла пуçтарма ырăлăх-сывлăх пар. Ача-пăчасемпе, выльăхăмчĕрлĕхĕммпе, чăх-чĕппĕмсемпе ĕçсе çимешкĕн чипер алла илмелĕхне пар, пӳр, Турă! Çилтăвăлтан чипер сыхла!
Çапла каласа сăх сăхать те, пучахлă тыра касса илсе малалла:
‒ Ман каçалăк çавăн пек ӳсĕнсе пытăр, ‒ тесе ывăтса ярать.
Пĕр пучахне пиçихи хушшине хĕстерсе:
‒ Пилĕк таврашĕ ан ыраттăр, ‒ тесе хурать.
Тырă вырса пĕтерсен
‒ Тавтапуç Турра-Пӳллĕхе! Хирти ĕçе пуçтартăмăр, анна, вăйма пар, ‒ тесе кĕл
тăваççĕ те, анна çинчех çăкăр касса пĕрер татăк валеçсе параççĕ, тата пĕрер татăк чăкăт
параççĕ. Çисе пĕтерсен пĕри пĕр татаăк чăкăтпа çăкăр сăмсине ларакан виçĕ хăмлпа
чĕркесе çĕр айне витсе хурать. Çапла тусан çурласана пуçтарса пуç урлă хĕвел анăç
еннелле ывăтса ярать. Кам çурли инçерех каять, çав вара малтан вилет, теççĕ. Хĕрипăраçăн
малтан ӳксен, качча каять, теççĕ. Унтан вара çурласене пуçтарса пурне те çур ывăç касса
илсе çурласене çыхса хураççĕ. Тата анна çине пĕр ывăç тырă вырмаср хăварса хĕвеле май
пăрса хураççĕ, килес çул та çавăн пек тырă лайăх явăнса пултăр, тесе
Юнтапа çĕрĕнче тăват кĕлĕ: Асли, Иккĕмĕш, Вăтамми тата Чи кĕçĕнни. Тырă вырса
пĕтерсен кĕркунне тутлă [118] чуста çăрса тăватă икерчĕ пек туса пыл сĕрсе пĕрер икерчĕ
пăрахса çӳреççĕ. Чи малтан Аслă кĕлĕрен пуçласа пăрахаççĕ.
Пăрахнă чухне:
‒ Аслă кĕлĕ! (Е: «Иккĕмĕш кĕлĕ»). Ĕçлерĕмĕр, ĕнтĕ ĕçе пĕтертĕмĕр, сана
çилентертĕмĕр пулĕ; сыснă, шăнă пулĕ, е шавланă, е кулнă пулĕ, ан çилен, каçар, çырлах!
Вири хăвалани
Мункунччен эрне малтан эрне кун хĕвел ансассăн çамрăк ачасем пĕр çĕре пухăнаççĕ.
Хăшĕ çатăрка, хăшĕ пилеш хули илеççĕ. Пĕри, ватăраххи, кушил çакса ярать. Унтан вара
пурте пĕр хĕрринчи килрен пуçласа тепĕр вĕçне çитиччен кашни киле кĕрсе çӳреççĕ.
Пӳрте кĕмессерен çатăрка тытнисем çатăркисене çатăртаттараççĕ, хулă тытнисем:
‒ Чир-чĕр кайтăр, ‒ тесе кил хуçисене ыратмалла мар çапаççĕ, çитĕннĕ хĕрсене юри
выляса хытăрах çапаççĕ, çавăнпа та вĕсем ун чухне пӳртре тăмаççĕ.
Кушил йăтни кашни киле кĕмессерен мĕн те пулин: е йăва, е çăмарта, е çулланă улма
пуçтарса çӳрет.
Ачасем тухса кайсан кил хуçи карташне тухать те, кĕписене хывса:
‒ Чир-чĕр кайтăр, ‒ тесе силлет.
Ял хушшинче çӳренĕ чухне хулă татăсене те, çатăрка çĕмĕрĕксене те ӳкерсе хăварма
юрамасть. Ӳкерсе хăварсан, ял хушшинче чир-чĕр юлать, теççĕ. [119] Килсерен çӳресе
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пĕтерсен, ачасем вара хире тухса каяççĕ. Унта вара пĕр вырăна пухăнаççĕ те, пĕри пĕр чĕрĕ
çăмартана хĕвеле май виçĕ хут çавăрса вырăсла апат енне ывăтса ярать, ытти ачасем вут
чĕртсе çатăркисене, пилеш хуллисене çунтарса яраççĕ. Вут çуннă чухне пухнă апачĕсене
уйăрса çисе яраççĕ.
Çисе тăрансан вут урлă чупа-чупа каçаççĕ те, киле хыпаланса, тумтирĕсене:
‒ Чир-чĕр юлтăр, ‒ тесе силлесе таврăнаççĕ.
Чупса таврăннă чухне хăшĕ кая юлать, çав вара ыттисенчен малтан вилет, теççĕ. [120]
[Разное]
Çын шăлĕ ӳксен пĕрене çурăкне пуçтарса хураççĕ, вилсен вара çăварне хураççĕ.
Лаша хăмласан тихине амăш сĕтне ĕмиччен этем сĕтне параççĕ: çапла тусан вара çав
тыха çын ăслă пулать; вăрласа кайсан та каялла хăех киле таврăнать.
Йытă çурине сăпса карасне параççĕ. Вара йытă çури сăпса пек хаяр пулать. [121]
Записано в 1910 г. в с. Шумшеваши Ядринского уезда Казанской губернии
псаломщиком Михаилом Николаевым
Пичĕке пуçлани
… [143]
‒ Эй, Мăн турă, Мăн турă амăшĕ! Пире тăранмалăх патăр (партăр). Çĕр çинче çĕр
хурал тăракан Турă! Эсĕ ирĕн-каçăн хурал тăратăн. Çĕр атти, Çĕр апи, сан çинче нумай
калаçатпăр, кирлĕ мар сăмахсем ытлашши вырăнсăрах пуплятпăр, эсĕ каçар! Пӳлĕхçи,
Пӳлĕхçи амăшĕ! Эпир паянхи кун ачам-пăчамсемпе, пĕтĕм кил-йыш чунпа хĕпĕртесесавăнса сана асăнса тав туса тулли пичĕке пуçлатпăр. Эй, Мăн турă, Мăн турă амăшĕ,
Пӳлĕхçи, Пӳлĕхçи амăшĕ! Пире илтсе çырлах пире. Пĕтĕм кил-йыш чунпа, выльăхчĕрлĕхсемпе [144] савăнса ырă курса пурăнмалла ту пире. Çурт çумне çурт хушма, мул
çумне мул хушма, чун çумне чун хушма, кил-йышĕпех тĕрĕс-тĕкел пурăнмалла ту пире.
Картари выльăх-чĕрлĕхсене ĕрчесе хунамалла ту: вĕсене шăварма кайнă чух пĕр вĕçĕ килте
картара, тепĕр вĕçĕ шыв хĕрринче çырмара тати-сыпписĕр пулччăр, хыççăн-хыççăн утчăр.
Уя-хире тухнă чух вун сухапа, вун ик сӳрепе тухмалла ту пире. Эй, Пӳлĕхçи, итле пире,
пирĕн кĕлле хапăл ту! Хирте ĕçлени вирелĕ [от вире «в гору», в данном контексте – «пусть
работа спорится»], килте ĕçлени килĕшӳлĕ, пур ĕç те вырăнлă пултăр. Уйри тырă лайăх
пултăр, хăмăлĕ хăмăш пек, тăррийĕ пăрçа пек, ĕçлеме те канлĕ пултăр. Эй, Çил ашшĕ, Çил
амăшĕ! Çил-тăвăлна ытла хаяр ан яр. Тăрăшса тунă çуртсене тапратмасăрах ĕмĕр ларт. Эй,
Вут ашшĕ, Вут амăшĕ! Вутна çиленсе ан яр: [145] вут-кăвар тытмасăр пирĕн пурăнăç та
çук, авалтанпа вăл пулнă. Эй, Пӳлĕхçи, çырлах, çăл, вут-кăвартан та, хĕç-пăшалтан та,
пуринчен те çăлса пыр пире. [146]
Записано в 1910 г. в Малояушевской волости Ядринского уезда Казанской губернии
воспитанником Казанской учительской семинарии Степаном Порфирьевым
[Пăтăпа чӳклени]
Пăтта çулталăкра икĕ хут чӳклеççĕ. Пĕрре мăн кун чух, тепре кĕркунне, авăнсам
çапса пĕтерсен, кĕр сăринче чӳклеççĕ. Мăн кун чухне пурте пĕр кунтах чӳклеççĕ. Ку чухне
Турă ака-суха тума, тыр акма пулăштăр, акнă тырри хулăм пултăр (пĕр пĕрчĕрен пин пĕрчĕ
пултăр) тесе кĕл тăваççĕ. Пăттине ак епле чӳклеççĕ. Ялти пур хурăнташсем те пухăнса
çитсессĕн пăттине хуран çинчен чашăк çине антарса сĕтел çине лартаççĕ. Унтан пичке
пуçласа тухса сăрине куракансем [= куркасем] çине тултарса лартаççĕ те, пурте кĕлле
тăраççĕ.
Кĕллисем ак çапла пуçлаççĕ:
‒ Çӳлте Турă, çĕрте Патша! Тур, Тур амăшĕ, çак куркасене, пур çăкăр-тăвара та
пиллесе парах! Шерпечĕ сире, йӳççĕш пире! Çич-çич кĕлет, çич кĕлетре çич пӳлме, çич
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пӳлмере вун ик пай, виçĕ пайĕ сире, пĕр пайĕ çынна, юлашки [219] пире, ‒ тет. – Çĕр пуç
сурăх пĕр кĕтӳ, пĕр пуç шывра, тепĕр пуç картара, ‒ тет. – Вăрăран-хурахран, аçаранçиçĕмрен, вутран-хĕмрен, шывран-шуртан, пуринчен те çăлса тăр, ‒ тет. – Чипер, чĕкеç пек
чĕкĕлтетсе, шĕкĕлчи [= шăкăлчи «птица щеголь»] пек шĕкĕлтетсе пурăнма пар, ‒ тет. –
Сивве-шăнна ăшăтса яма, выçса килекене тăрантарса яма пар, ‒ тет. – Тур, Тур амăш, пăхса
тăрах.
Çак кĕлĕ хыççăн вара пурте харпăр хăй вырăнне лараççĕ: ваттисем – кĕрекене,
çамрăкраххисем – алăк патнерех, хĕрарăмсем тĕпелелле кĕрсе лараççĕ.
Унтан пĕри, кĕреке хуçи пулаканĕ, тултарса лартнă пĕр куркине илет те:
‒ Эй, алăк патĕнчи арсамассем, тĕпелт кĕске йĕм пĕççисем, эсир пурте-и? – тет.
Лешсем:
‒ Пурте! Пурте! – теççĕ.
Кĕреке хуçийĕ:
‒ Пурте пулсан, каилĕрах хам пата, ‒ тет те, тултарнă куркине ĕçсе ярать.
Кун хыççăн кил хуçипе арăмĕ чаплăрах хурăнташĕсемпе кĕреке умне пыраççĕ те,
тултарса лартнă куркисене исе сĕтел айне пуçĕсене чикеççĕ.
Леш, кĕреке хуçийĕ, тепĕр курка тултарса илет те:
‒ Чипер, ачам, сире, чĕкеç пек чĕкĕлтетсе, шĕкĕлчи пек шĕкĕлтетсе пурăнмалла
пултăрах, ‒ тет те, тăма хушать.
Лешсем тăраççĕ те, аллисенчи куркисене ыйти ларакан çынсене тав туса ĕçеççĕ.
Çав вăхăтрах вара кĕрекери ват çынсем кĕреке юррине (Тур амăш юрри) те юрлама
[220] тапратаççĕ:
Аки-сухи çăмăл пултăр,
Турти-чĕренĕ тӳре [= тӳрĕ] пытăр, ‒ тесе юрлаççĕ.
Ку юррине эпĕ лайăхах пĕлместĕп. Çак юрă хыççăн вара ĕç татăлать.
Карта чӳкки валли те пăтах пĕçереççĕ, анчах пăттине Карта турри çырлахтăр, тесе,
каптарах çыса ямалла, те.
Кайăк чӳккине çăмăр çуман чух чӳклеççĕ. Çак чӳкке чӳклес пулсан, первей ял
тавралла кирек-мĕн: вут-шанкă, кĕрпе-çăнăх, сĕт-çу, аш е çăмарта пухса çавăрнаççĕ те, уя
тухса пĕр-пĕр сăрт (тăвайкки) тăрне кăва[й]т хурса çав пухнă çимĕçе пĕр хурана ярса
пĕçереççĕ. Çимĕçĕ пиçсессĕн хуранне антарса лартаççĕ те, пурте кĕлле тăраççĕ. Хăшĕ те
пулин пĕр ват çинĕ вара кĕллине калать. Кĕлĕ пĕтсессĕн пурте çĕре ӳксе пуç çпаççĕ те,
кашăксем исе апатне антарса çымах тапратаççĕ. Апатне çыса пĕтерсен пурте çийĕнчи кĕпейĕмĕпех пĕвене сикеççĕ. Кам çулпа темле ирттерсе каякан çынна курсассăн, кашни пĕрер
витре шыв илеççĕ те, çав çынна лачкам туса яраççĕ. Кашăкки-тиреккисене, хуранĕсене
киле исе таврăнмаççĕ, йăлтах е уя пытарса хăвараççĕ, е çĕмĕрсе хăвараççĕ. Авал чухне ку
чӳкке темиçешер ялăн пухăнса чӳклеччĕç, тет. Чӳкки валли шур такасам суйласа пусаччĕç,
тет. Явăш вулăстинче Чи аслă чӳкĕ вырăнĕ. Уй пуç ятлă тăвайккире, Уйкас Кипек ятлă ял
патĕнче пулнă, тет. [221]
Йĕрĕх
Ватă хăрăк йăмрапа хурама таврашсенче, е пĕчĕкрех тăвайкки тăррисенче, е çырмаçатар, кĕпер таврашсенче час-часах çут тенкĕсемпеле мăтрашкаласа пăрахнă хăюсем
курма пулать. Çав хăюсем нумайĕшĕ е шерепе, е хĕрсем çакса çӳрекен çурăм хыç евĕрлĕ
пулаççĕ. Çут тенкисене хăювĕсене çыпăçтарса пăрахаçĕ; тенкисене час-часах тăхлантан
шăратса тăваççĕ. Ку япаласемсĕр пуççăр тата çурта тĕпĕсене тупма пулат. Çурти тĕпĕсене,
пĕр-пĕр кăлтăрка пек, çаврашка хăма татăк çине лартаççĕ те, çунтарса тĕпне кăшт анчах
хăвараççĕ. Çак таврашрах тата салат-хăмлапа кăмрăк чăмăртаккисем тупма пулать.
Çакнашкал япаласем пурте Йĕрĕх таврашсем пулаççĕ. Йĕрĕхрен чăвашсем питĕ хăраççĕ.
Йĕрĕх пăрахакан йывăçсем патĕнчен иртсе кайнă чух çав йăвăçсем патнелле куçпа та
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пăхма хушмаççĕ. Йĕрĕхе мĕлле те пулин çилентерсен, вăл пĕтĕм кĕсен-çăпансем кăларса
пĕтерет, тет. Хăш чухне этеме сапсара [сап-сарă?] чирлеттерме те пултарать, тет. Анчах
хытă чупапкан çынтан çак Йĕрĕх те хăрать, тет. Пĕре (чăвашсем каланă тăрăх) Йăван ятлă
старик утсемпе çырмаран тавăрнать, тет, ир çинче. Йĕрĕх хурами патĕнчен пĕр чăх тухăрĕ
тет те, лаша умне ӳксе кĕç-вĕç лаша ури айне кĕрсе каяс пекех пырать, тет. Лаши кунăн
харт-харт тăвать, тет. Çапла мăталанкаласа кускер килне çитсе кĕтĕм, тесе калать, тет. Кун
хыççăн чăххи те çаплах [222] кил картине кĕрсе карĕ тет те, тек лаша ури айĕнчех
çулкаланать, тет.
‒ Чим-ха, куна мĕн тăвам эпĕ, ‒ тесе каларĕ, тет, Йăван старик. Пĕр сӳс пушă илчĕ
тет те: ‒ Ман килте-и кунта Йĕрĕх, ‒ тесе ку чăхха ну вĕтелеме тапратăрĕ, тет.
Чăх кил картичен йĕрт анчах тухса тарчĕ, тет. Ун хыççăн старик пушăпа
çатăлтаттарса пырать, тет. Çапла вара чăххине йăвăç çине хăвăлĕ ăшнех хăваласа кĕртсе
ячĕ тет те, лешĕ пачах çухалчĕ, тет. [223]
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