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Ум сăмах 
 

Çуралса уснĕ тăван  кĕтес,  тăван  тавралăх…  Хамăра кун – çул пилленĕ 

атте - анне пекех хаклă вăл пирĕншĕн, çывăх. Инçе çула тухатпăр - ăсатса 

ярать, килетпĕр - сума суса кĕтсе илет. Акă мĕншĕн манаймастпăр эпир 

хамăрăн пирвайхи утăма курнă тăван кил-çурта, хамăра такăрлатнă çырма-

çатра, вăрман сукмакĕсене. Таçта-таçта çитсен те, темле илемлĕ çĕр-шыва 

кайсан та сирĕлмеççĕ вĕсем пирĕн умран - инçетри çăлтăр евĕр ялкăшса, 

хайсем патнеллех йыхăраççĕ, вăй-хал кÿрсе хавхалантараççĕ. 
 

 

Тăван ял историйĕ 

 
Чăваш Республикине кĕрекен Елчĕк районĕнчи Хăвăлçырма, унччен вара, 

революциччен, Хусан кĕпĕрнинчи Теччĕ уесне кĕрекен Каркалар  вуласне кĕнĕ. Ял историне 

çырса хуман пирки Хăвăлçырма ялĕ пуçланса кайнă пирки тĕрлĕ ăнлантару пур. 

Пĕрисем каланă тăрăх Хăвăлçырма ялĕ ятне хăвăллă пулнипе мар имĕш, хăваллă çырма 

пулнипе çапла ят панă. Ял варринче хăвасем питĕ нумай уснĕ тет. Эппин тĕрĕссипе 

«Хăвăлçырма» мар, «Хăва çырми» темелле пулнă. 

Теприсем çырма хĕррине вырнаçнине пула яла çакăн пек ят панă теççĕ. Чăвашларан 

вырăсла та пирĕн яла калькăласа куçарман. Вырăсла ял ячĕ - Кушелга. Çакна та тĕрлĕрен 

ăнлантаракансем пур. Ялти ватă çынсенчен пĕрисем ку тутарла ят тесе ăнлантараççĕ. «Куш» 

тутарла, чăвашла «пушă» тенине пĕлтерет теççĕ. «Елга» - çырма пулать имĕш. Урăхла 

ăнлантаракансем те нумай. «Куш» - тутарла, чăвашла - «кай кунтан» тенине пĕлтерет 

текенсем те пур. Хăвăлçырма ялĕ тутарсемпе кӳршĕллĕ. Вĕсем вара пирĕн яла пачах урăхла 

калаççĕ – «Энтри». Мĕншĕн «Энтри» тенине татсах калакансем татах та çук. Яла пуçласа 

Энтри ятлă çын пуçарса янă текенсем те пур. Тутар ялĕсене Хăвăлçырма ялĕнчи Энтри пырса 

тарăхтарнипе çакăн пек чĕнеççĕ текенсем те чылай. 

Чăн малтанах ял вырăнĕ хальхи ем-ешĕл çаран сарăлса выртакан çĕрте, улăхра пулнă. 

Кĕтне юхан шыв хĕрринче пулнă. Çакă юнашарта пурăнакан тутар халăхне ытла илĕртнĕ. 

Çавăнпа та вĕсен çак çĕрсене хайсен аллине илес туртăм пысăк пулнă. Анчах чăваш халăхĕ 

ăна ырăпа паманнине туйса, тутарсем хайсен тискерлĕхĕпе усă курма шут тытнă. Пирĕн ял 

халăхĕ çине пӳтсĕррĕн пыра-пыра тапăнма пуçланă: çĕрле киле-киле çурчĕсене вут тивертнĕ, 

выльăх-чĕрлĕхсене пуса–пуса çинĕ тата ытти усал ĕçсене тума та именсе тăман. Чăтмалла 

мар йывăр пурнăç кӳнĕ тутарсем хăвăлçырмасене. Çавна пулах чăвашсем текех унта пурăнма 

пултарайман, ирĕксĕрех Кĕтнерен çӳлелле, хальхи ял вырăнне куçса килме тивнĕ, хамăр 

çĕрсене çапах та тутарсене паман. Çавăн хыççăн тинех пирĕн ял тĕрĕкленме тытăннă. 

Малтан пирĕн ял хальхи Кивĕ кас вырăнĕнче вырнаçнă пулнă. Кунта ĕçмелли шыв 

валли пусă чавма питĕ йывăр пулнă, шыв çĕр айĕнче питĕ тарăнра юхса выртнă. 

Ялта пуян Якур пулнă. Вăл çырмана пусă чавтарнă (хальхи пусă вырăненчех). 

Выльăхсене вăл пусă патне шăварма илсе аннă. Шыв ăсма пынă хресченсем пуян Якур 

выльăхесене ĕçтерсе пĕтеричченех кĕтсе тăма тивнĕ. Çавăнпа та пулĕ çынсем çырма леш енне 

куçса вырнаçма пуçланă. Ялта тепĕр урам – Çĕнĕ кас пуçланса кайнă. Ял пысăклансах пынă. 

Çĕнĕ кас хыçĕнче тепĕр урам ӳссе ларнă, ăна Хыç кас тенĕ, çырма хĕрринче тепĕр урам – 

Турчка кас. Кунта урам чăнах та турчкана аса илтерет: çуртсем тӳп-тӳрĕ вырнаçса ларнă, пĕр 

çурчĕ вара тӳрĕ кĕтес евĕр айккинче. Хальхи вăхăтра ялта тепĕр çĕнĕ урам та пур. Ăна 

«Çамрăксен урамĕ» тесе калаççĕ. Мĕншĕн тесен унта пĕтĕмпех çамрăксем пурăнаççĕ.  



Ял пысăкланнăçемĕн тĕрлĕрен çĕнĕрен кӳлĕсем, пусăсем, çырмасен ячĕсем çуралнă. 

Тĕрлĕ объектсене ят пани пурнăçра питĕ кирлĕ, унсăрăн пĕр-пĕринпе хутшăнма, ĕç тума питĕ 

кансĕр пулнă пулĕччĕ. Пĕр-пĕринчен уйăрса  илме ят параççĕ.  

Ялта пĕчĕкрех вак географи объекчĕсем: çырма-çатрасем, уй-хирсем, кӳлĕсемпе 

пĕвесем, улăхсемпе çарансем нумай. Вĕсен те кашнин ячĕ пур. Ялти ватăсем каланă тăрăх 

вĕсене çын е йывăç ячĕсене халалланă. 

Мăрсаккай, Хурама хирĕсем мĕнле пуçланса кайнине тĕрлĕрен калаççĕ. Мăрсаккай хирĕ 

Мăрса ятлă тутарăн пулнă тет. Унта вăл чăвашсене тара тытса ĕçлеттернĕ. Çав вырăнтах 

Эшепи вырăне пур. Унта ҫынсем хале те çумăр пулман чухне çӳреççе. Мăрса хуçа питĕ усал 

пулнă теççĕ. Ĕçленĕ хушăра нимĕн çиме те, ĕçме те юраман. Пĕр хĕвеллĕ питĕ шăрăх 

çанталăкра Эшепи типсе вилет текен халап çӳренĕ ялта. 

Хальхи вăхăтра çулла нумай вăхăт хушши çумăр çумасан, ялти ватăсем Эшепи вырăнне 

кайса турăран çумăр ыйтаççĕ. 

Хурама хирĕнче киремет йывăçҫи ӳснĕ. Унта çынсем тĕрлерен япала пыра-пыра 

пăрахнă. Киремет вырăнĕ халĕ сыхланса юлман, анчах ячĕ пур.  

Ялта вĕсенче вăййа тухмалли вырăн пулнă. Унта çуллахи ăшă каçсенче çамрăксем 

пуçтарăннă. Вăл Кив кас урамĕ вĕçĕнче вырнаçнă. Ячĕ –Йарах. Мĕншĕн çакăн пек ят панă, 

астăвакансем çук. 

Çырма çатрасен те хăйсен ячĕсем пур: Кайăксар, Аслă вар, Тип çырмасем. Учук 

çырминче тĕрлĕрен чуклемесем ирттернĕ. Уйрăмах çумăр çуман чухне кунта ял-йыш 

пуçтарăннă. Вĕсем пăтă пĕçернĕ, çумăр çутăр тесе шывпа пĕр-пĕрне сапнă. 

Кайăксар çырми икĕ наци халахне уйарса тăрать. Ᾰна тутар ялне асăнса каланă. Ҫырми 

тарăн пулнă пирки икĕ ял халăхĕ кĕпер туса хунă. Пĕр-пĕрин патне хăнана ҫӳренĕ. 

Аслă вар çырмине вара хирти пĕтĕм çурхи шыв пуçтарăнать. Вăл вăхăтра çырма урлă 

утса каçма çук. Шыв кĕрлесе, сарăлса юхать.  

Ялта историллĕ вырăнсем татах та пур. Тахăш хирте пулсан та, ялтан таҫта аякра 

пулсан та уй варринче ларакан  ҫил армане мăнаҫлăн куранса ларать. Вăл малтан Кив кас 

хыҫĕнче ларнă, пуян Якур арманĕ пулнă. Ялти ҫынсем унта арман авăртма ҫӳренĕ. Колхозсем 

йеркеленнĕ хыҫҫăн армана  ферма ҫывăхнелле куҫарнă. Паянхи кунчченех вăл ҫавăнта. 

Улаха кайна вырăнта пĕртен пĕр йăмра кашласа ларать. Вăл хăй шăтса тухнă йывăҫ тесе 

ҫирĕплетеҫҫĕ ватăсем. Юшкăна тăрса юлнă туратран хунаса тухнă теҫҫĕ. 

Ялта ĕлĕкхи виҫĕ масар вырăнне палăртаҫҫĕ ватăсем. Пĕрин вырăнĕнче халĕ ҫырма 

хĕрри. Вăл Кайăксар ҫырмипе юнашар. Тĕпри ялта пурăнакан Кириллов Владимир пахчи 

вырăнĕнче пулнă теҫҫĕ. Икĕ масара та хамăр ял ҫыннисене анчах, хăвăлҫырмасене, пытарнă. 

3-мĕш масарта вара кӳлпуҫсемпе пĕрле пуҫланă. Унпа юнашарах халĕ усă куракан масар. 

Унăн пуҫлăхĕ Кӳлпуҫ ҫынни – Ухата Микули (Охотин Николай). 2007-мĕш ҫулта ялта тепĕр 

ҫĕнĕ масар уҫнă Унта пуҫласа ялти хисеплĕ ҫынна Василий Иванович Левыя чысласа 

пытарнă. 

Вилнĕ выльăхсене тирпейлесе пытарасси те ĕлĕкренех пулнă хăвăлҫырмасен. Выльăх 

масарĕсене вĕсем ялтан аяккалла тума тăрăшнă. Вĕсен ячĕсем ҫук, анчах вырăнĕсене шкул 

ачисем те пĕлеҫҫĕ. Хальхи вăхăтра выльăх масарĕ Аслă Таябапа Хăвăлҫырма чиккинче 

вырнаҫнă. 

Ҫынна ашшĕ ячĕпе хальхи евĕр чĕнесси чăвашсен ĕлĕкрен пулман. Вăл ХIХ ĕмĕр 

вĕҫнелле ҫеҫ йăлана кĕре пуҫланă. Унччен ҫынсене е хушма ятсемпе е ашшĕ ячĕн чăвашла 

формисемпе чĕнне: Маштук Кули, Мăн Сантар, Кашкар Санькки, Ҫерси Иванĕ. Ку 

тĕслĕхсенче Маштук , Ман, Кашкар, Ҫерси - хушма ятсем. Павăл Саньки, Микет Володийĕ, 

Макарна Вали. Павăл, Микет, Макарня - ҫын ятне ашшĕ ячĕпе пĕрле каланă чăвашла 

формăсем. 

Хушма ят кашни ҫыннăнах пур ялта. 

Ҫынна мĕнле хушма ят парасси унăн сăн-сăпатĕнчен кăмăлĕнчен, ĕҫĕ-хĕлĕнчен, 

тыткаларĕшĕнчен килнĕ. Пирĕн Ялта сулахай хушма ятлă ҫынсем йăхĕпех. Вĕсен йăх 

пуҫламăшĕ (ятне астумаҫҫĕ) сулахай алăпа ĕҫлене тет. Сыса Микули тесе чĕннĕ ялти пĕр 



ватта. Пӳртре сивĕ пулнă пирки Микула кăмака ҫине хапарса выртнă.  Амăшĕ те чуста хурса 

ăна частарах хăпартăр тесе ăшă ҫĕре хунă. Микули çывăрса кайнă, чуста хăпарса тăкăннă. 

Микула кăмака çинчен аннă та йĕмĕ çинче темĕскер çакăнса тăнине курнă. Хăраса йĕрсе янă. 

Амăшĕ чупса пырса йĕрекен ачана йăпатса ачашлать, йĕмĕ çумне чуста çыпăçнине курать. 

Çавăнтан вара Сыса хушма ят паянхи кунчченех упранать. Александров Виталийсен  

аслашшĕ пĕрмаях: «Мĕн тусан мĕн пулать,» -тесе çӳренĕ тĕт. Çавăнтан вара вĕсен çумне 

хушма ят çыпăçнă- Мĕнтускай. 

Манăн шутпа, ялти кашни çын, кашни йывăç-турат ялăн вăрттăнлăхне, унăн аталанăвне 

пĕлсе тăнăн туйăнать. 

 
 

Хăвăлçырма ялĕн карти 

 

 


