Ҫӑлтӑрсем патне хывнӑ ҫул
Совет Союзӗн икӗ хут Геройне, мухтавлӑ летчик-космонавта халалласа Чӑваш
Республикин Наци библиотеки ӗҫченӗсем «Ҫӑлтӑрсем патне хывнӑ ҫул» ятлӑ электронлӑ
курав хатӗрлерӗҫ. Курав мухтавлӑ кӑйкӑрӑн нумай енлӗ пурнӑҫне уҫса парать. Вӑл
«Ҫӑлтӑрсем ҫӗр ҫинче ҫуралаҫҫӗ», «Ҫӗршыв тивӗҫне пурнӑҫласа», «Паттӑр ятне мухтаса»
пайсенчен тӑрать. «Ҫӗршыв тивӗҫне пурнӑҫласа» пайра чаплӑ ентешӗмӗрӗн пурнӑҫӗ
ҫинчен калакан кӗнекесемпе, космонавт амӑшӗн Анна Алексеевнӑн тата тӑванӗсемпе
ентешӗсен аса илӗвӗсемпе паллашма пулать. Кунтах космонавт архивӗнчи нумай сӑн
ӳкерчӗке вырнаҫтарнӑ. Вулакансемшӗн космонавт тӑванӗ Сергей Николаев ҫырнӑ
«Андриян Григорьевич Николаев. Память. Воспоминания» (Шупашкарта, 2006 ҫулта
пичетленнӗ) тата Ю. Устиновӑн «Космонавт № 3 Андриян Николаев» (Мускавра, 2004
ҫулта пичетленнӗ кӗнекисем питех те кӑсӑклӑ пулӗҫ. Чӑваш наци музейӗ 2006 ҫулта
хатӗрлесе кӑларнӑ «Притяжение Родины» альбом вара музейре тата космонавт
архивӗнче упранакан сӑн ӳкерчӗксемпе паллаштарать. Сӑн ӳкерчӗксемпе юнашар
космонавт каланӑ сӑмахсене вырнаҫтарнӑ.
Кунсӑр пуҫне куравра Чӑваш Республикин патшалӑх деятелӗ Илья Павлович
Прокопьев ҫырнӑ «Живая легенда: слово об Андрияне Николаеве» (Шупашкарта, 2004
ҫулта тухнӑ) кӗнекен тулли тексчӗпе те паллашма пулать.
«Ҫӗршыв тивӗҫне пурнӑҫласа» пайра ентешӗмӗрӗн космосри вӗҫевӗсем ҫинчен ҫырнӑ
кӗнекесем вырнаҫнӑ. «В космосе - двое» (Москвра, 1962 ҫулта тухнӑ) кӗнекере тӗнче
уҫлӑхӗнче Андриян Николаевпа Павел Попович пӗрле вӗҫни тата уҫӑ космоса тухни
ҫинчен тӗплӗн каласа кӑтартнӑ. Ҫак пайрах ИТАР-ТАСС корреспонденчӗ В. А. Иванова,
А. А. Парпара ҫыравҫӑ тата П. Попович летчик-космонавт хатӗрленӗ «Андриян Николаев»
(Шупашкарта, 1989 ҫулта тухнӑ) кӗнеке те вырнаҫнӑ. Кӗнекене Андриян Николаев
ҫуралнӑранпа 60 ҫул ҫитнӗ ятпа хатӗрленӗ. Космонавт хӑй ҫырнӑ кӗнекесемпе те паллашма
пулать. Сӑмахран, «Притяжение Земли. Записки космонавта-3» (Шупашкарта, 1999
ҫулта тухнӑ) кӗнекере автор хӑйӗн ачалӑхӗпе ҫамрӑклӑхӗ ҫинчен каласа кӑтартать.
Ҫӗршыва, атте-аннене, ҫут ҫанталӑка юратмалли ҫинчен, пулас ӑрӑва патриотла воспитани
парас ыйтусем ҫинче чарӑнса тӑрать. Ҫӗршыври космос аталанӑвӗ ҫинчен те тӗплӗн ҫырса
кӑтартать автор хӑйӗн кӗнекинче. Кӗнеке сӑн ӳкерчӗксемпе пуян.
Мухтавлӑ ентешӗмӗре халалласа ҫыравҫӑсем нумай сӑвӑ-юрӑ, калавсемпе повеҫсем
ҫырчӗҫ. Вӗсенчен А. С. Железковӑпа К. И. Семеновӑн «Шуршăл ачи» повеҫне, К. К.
Петров ҫырнӑ «Сенкер çăлтăр» романне тата чӑваш халӑх ҫыравҫи Михаил Юхма ҫырнӑ
«Çăлтăрсем чĕнеccĕ», «Мальчик из Шоршел» «Парень из светлых ключей» кӗнекесене
палӑртмалла. Паллă чăваш поэчĕсен Петӗр Хусанкайӑн, Юрий Айташӑн, Александр
Галкинӑн, Георгий Ефимовӑн, Яков Ухсайӑн ентешĕмĕр cинчен cырнă сăввисем те ҫак
пайрах вырӑн тупнӑ. Андриян Николаевӑн илемлӗ литературӑри сӑнарне тӗплӗнрех
куравӑн «Паттӑр ятне мухтаса» пайӗ уҫса парать.
Мухтавлӑ ентешӗмӗрӗн кун-ҫулӗпе ӗҫӗ-хӗлӗ, вӗҫсӗр тӗнче уҫлӑхӗнче пулни тата
космонавт ятне асра тытни ҫинчен калакан материалсене «Справкӑсем» пайра
вырнаҫтарнӑ.
Ҫӑлтӑрсем сӳнмеҫҫӗ. Вӗсем темиҫе ӗмӗр иртсен те ҫӗр ҫинче пурӑнакансен ҫулне
ҫутатса тӑраҫҫӗ. Андриян Григорьевич Николаев летчик-космонавтӑн ырӑ сӑнарӗ халӑх
асӗнче ӗмӗр упранӗ. Ҫывӑх та ырӑ кӑмӑллӑ ҫын, йӑл-кулӑллӑ сӑнар, ентешсемпе,
тӑванӗсемпе, «ҫалтӑрлӑ тусӗсемпе» пӗрле – ҫакӑн пек юлӗ вӑл пирӗн асӑмра.
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