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Семен Эльгер
Народный поэт Чувашии
Всему живому на Земле ты,
солнце, щедро чествуешь,
Кругом растут деревья, травы. Мир цветет.
Тобой никто не обделен.
Ты радостно приветствуешь
с улыбкой доброй жизнь Земли.
Тебя здесь каждый ждет.
Многоязычный род землян
себя же пусть не губит,
пусть чтит себе подобным он.
Под солнцем всем есть место.
Один другому, зла желая,
пусть голову не рубит,
Один народ другого
пусть не растопчет местью.
1918
Перевод Н.Теветкеля

Чӑваш халӑх поэчӗ Семен Васильевич Эльгер ҫуралнӑранпа
115 ҫул тултарнине халалласа.

Национальная 6иб№

ЧӐВАШ ХАЛӐХӖ:
ҪЕМЕН ЭЛКЕР, ЭСӖ - МАНӐН ПОЭТӐМ,
ЭСӖ - МАНӐН ӐСЛӐЛӐХ ЮРТТИЙӖ

ИМ ГОРДИТСЯ ЧУВАШИЯ
Почетная Книга Трудовой Славы и Героизма Чувашс
кой АССР учреждена 29 августа 1962 года постановлени
ем бюро обкома КПСС, Президиума Верховного Совета и
Совета Министров Чувашской АССР. В нее занесены осо
бо отличившиеся работники промышленности, сельского
хозяйства и других отраслей народного хозяйства, науки
и культуры Чувашской АССР.
Первым в Книгу, в ознаменование героического кос
мического полета, 29 августа 1962 года занесен слав
ный сын чувашского народа летчик-космонавт СССР
Андриян Григорьевич Николаев, дважды Герой Совет
ского Союза, генерал-майор авиации.
Накануне Международного женского дня, в 1964
году в этой Книге появилась вторая запись об увекове
чении подвига летчика-косм онавта СССР, Героя
Советского Союза, жены Андрияна Николаева Вален
тины Владимировны Терешковой.
30 апреля 1964 года в Книгу ТСГ занесены дважды
Герой Социалистического Труда бывший председа
тель Кольцовского колхоза имени Ленина Вурнарского района ЧАССР Сергей Ксенофонтович Коротков,
Герой Социалистического Труда, бывший председа
тель колхоза имени космонавта А.Г.Николаева Мариинско-Посадского района ЧАССР Василий Васильевич
Зайцев, главный инженер Чебоксарского хлопча
тобумажного комбината Чувашской АССР Александра
Ивановна Васильева, Герой Социалистического Тру
да фрезеровщик Чебоксарского электроаппаратного
завода Николай Александрович Королев и народный
поэт Чувашской АССР Семен Васильевич Эльгер.
Среди деятелей науки, литературы и искусства Чу
вашской АССР С.В.Эльгер удостоен чести быть зане
сенным в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героиз
ма - первым!
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Эльгер Семен Васильевич родил
ся 1 мая 1894 года в деревне Боль
шие Абакасы Ибресинского района
Чувашской АССР в крестьянской се
мье. Член КПСС с 1930 года.
В 1918-1919 годах С. В. Эльгер ра
ботал секретарем сельского Совета,
председателем комитета бедноты в
деревне Большие Абакасы, заведую
щим земельным отделом Кошлаушского волисполкома Ядринского уезда Казанской гу
бернии. По окончании годичных педагогических курсов
в 1920 году в течение двух лет занимался педагогичес
кой деятельностью.
В 1922 году С. В. Эльгер перешел в органы печати.
Сначала он работал в газетах «Канаш» и «Пирен ял»,
затем в литературно-художественном журнале «Сунтал», с 1935 года работал старшим редактором худо
жественной литературы Чувашгиза. С января 1950 года
являлся писателем-профессионалом.
С.В. Эльгер был одним из основоположников чувашс
кой советской литературы. Начав литературную деятель
ность в 1918 году, он весь свой талант, знания и труд
посвятил этому важному партийному делу. Как большой
художник слова и общественный деятель, поэт в своих
произведениях выражал мысли и чувства народа, его
жизнь. В поэме «Под гнетом», романе-хронике «Дни вой
ны», в историческом романе «На заре» он яркими крас
ками показал невыносимо трудную жизнь чувашского
народа в годы царизма, рост политической сознатель
ности крестьянства и солдат на фронтах первой импе
риалистической войны, борьбу народа против помещи
ков и капиталистов в дни Февральской и Великой Октябрь
ской революций, в начале гражданской войны.
Чувашскую деревню в годы становления и укрепле
ния Советской власти, борьбу представителей старого и
нового мира, победу трудового народа над эксплуата
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торами поэт представил в драматической поэме
«Восемнадцатый год».
С. В. Эльгер шел по жизни мужественной поступью
поэта и человека, всегда знающего свои цели в лите
ратуре, свой долг советского патриота и гражданина.
В годы Великой Отечественной войны он написал ряд
очерков и публицистических статей о славных сынах чу
вашского народа, храбро сражавшихся с немецко-фа
шистскими захватчиками на фронте, о рабочем классе и
колхозном крестьянстве, проявивших трудовую доблесть
в тылу. Поэт создал также небольшие рассказы, поэмы и
сказки для детей и юношества.
Многогранна и богата деятельность С. В. Эльгера как
поэта. Плодотворно работая почти полвека в литерату
ре, он в то же время много сил и энергии отдал воспи
танию молодых писателей и поэтов. С созданием чу
вашской писательской организации С. В. Эльгер бес
сменно избирался членом правления Союза писателей,
в литературно-художественных журналах постоянно вы
ступал с консультациями и статьями по теории литера
туры, редактировал произведения молодых авторов.
Одновременно поэт вел активную общественно-по
литическую деятельность. Он избирался членом Чу
вашского обкома КПСС, депутатом Верховного Сове
та РСФСР третьего и четвертого созывов.
За большие заслуги в развитии чувашской советс
кой литературы, активную общественно-политическую
деятельность 30 апреля 1964 года Семен Васильевич
Эльгер занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы и
Героизма Чувашской АССР.
С В Эльгер награжден орденами Ленина, Трудового
Красного Знамени, медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941 -1 9 4 5 гг.». Ему при
своено почетное звание народного поэта Чувашской
АССР.
С. В. Эльгер умер 6 сентября 1966 года.
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ИЗ ДЕВЯТИТОМНОЙ
«КРАТКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ»
(Москва -1 9 7 5 )
Эльгер, Семен Васильевич (19.1V - I.V). 1894, дер.
Большие Абакасы, ныне Ибресинекого р-на Чувашской
АССР, - 6.IX.1966, Чебоксары)-чувашский советский пи
сатель. Член Коммунистической партии с 1930. Народ
ный поэт Чувашской АССР (I940). Род ился в крестьянс
кой семье. Во время 1-й мировой войны попал в плен,
возвратился в 1918. Принимал участие в установлении
Сов. власти в деревне. С 1922 сотрудничал в газете «Канаш» («Совет»), журн. «Сунтал» («Наковальня»), был ре
дактором Чувашгиза (1937-49]. Печатался с 1921. Эль
гер - один из зачинателей чуваш, сов. поэзии. В 1928 вы
шел первый сборник его стихов «Эпоха» («Самана»), в
котором основное место занимают стихи историко-рево
люционного характера, а также баллада о В.И.Ленине
«Стальной корабль». В 1931 опубл. историч. поэму «Под
гнетом» (рус. пер. I960). Эльгер - автор романов: о борь
бе чувашского крестьянства за землю и полит права в 190507 - «На заре» («Шурӑмпуҫ килсен», 1940, рус. перев,
1958), о событиях 1-ой мир. войны и революции «Сквозь огонь и бури» («Вутпа ҫулӑм витӗр», 1949); о
жизни Чувашии в годы Гражданской войны повествует
драматическая поэма Э. «Восемнадцатый год» - «Вунсаккӑрмӗш ҫул», 1953). Эльгер присуще бережное отно
шение к богатствам народной речи, к изобразит, сред
ствам чуваш, песен, сказок и легенд.
Соч.: Ҫырнисене пухса кӑларни: т. 1-5, Шупашкар,
1960 - 1964.
Лит.: Кузьмин А., Худож. проза нар. поэта Чувашии
С.В. Эльгера, Чебоксары, 1961; Хлебников Г. Чуваш,
роман, Чебоксары, 1966; Чуваш, писатели. Биобибли
ографии. справочник, Чебоксары, 1964.
Н. С. Дедушкин.
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МИХАИЛ ЮРЬЕВӐН
«ЧӐВАШ ПИСАТЕЛӖСЕМ»
БИБЛИОГРАФИ СПРАВОЧНИКӖНЧЕН
ШУПАШКАР - 1968
Семен Васильевич Элкер 1894 ҫулхи майӑн 1-мӗшӗнче Чӑваш АССРӗнче, Йӗпреҫ районӗнчи Мӑн Упакассинче, вӑтам хресчен кил-йышӗнче ҫуралнӑ. Ялти пуҫламӑш шкултан вӗренсе тухнӑ хыҫҫӑн пулас поэтӑн малалла вӗренме май килмен. Ҫӗршывра пӗрремӗш тӗнче
вӑрҫи пуҫланичченех вӑл ялта ака-суха туса пурӑннӑ.
1915 ҫул пуҫламӑшӗнче ӑна патша ҫарне илсе кайнӑ.
Запасра тӑракан пӗр полкра уйӑх ытларах пурӑннӑ хыҫҫӑн вӑл аманса Австро-Венгрие тыткӑна лекнӗ. Вӑрҫӑра
хавшанӑ сывлӑха тӳрлетестесе, С.Элкерӗн чылай вӑхӑт
хушши Петроградпа Хусанти госпитальсенче выртма
тивнӗ.
Октябрьти Аслӑ революци хыҫҫӑн вӑл Хусанти аслӑ
шкулсене кӗме хатӗрлекен курса вӗренме кӗнӗ. 1918 ҫулхи кӗркунне С.Элкер каллех яла таврӑннӑ. Малтан вӑл
чухӑнсен комитечӗн председателӗ, унтан Кушлавӑш
вулӑс ӗҫтӑвкомӗн членӗ пулнӑ, пӗр вӑхӑт вулӑсри ҫӗрӗҫ
пайне ертсе пынӑ. 1919 ҫул вӗҫӗнче С.Элкер каллех Хусана кайнӑ, учительсем хатӗрлекен курсра вӗреннӗ. 1920
ҫулта хӑйсен ялӗнчи пуҫламӑш шкулта ӗҫлеме пуҫланӑ.
1922-1935 ҫулсенче С.Элкер «Канашпа» «Пирӗн ял»
хаҫатсен тэта «Сунтал» журнал редакцийӗсенче ӗҫленӗ,
ун хыҫҫӑн Чӑваш кӗнеке издательствинче илемлӗ лите
ратура редакцийӗн аслӑ редакторӗ пулнӑ.
1950 ҫултанпа вӑл пеней илсе пурӑннӑ, халӑх ӗҫне хастар хутшӑннӑ. 1958 ҫулта ӑна КПСС Чӑваш обкомӗн
членне, икӗ хутчен РСФСР Верховнӑй Совечӗн депутат8

не суйланӑ. 1937 ҫултан пуҫласа вун пилӗк ҫул хушши
пӗр вӗҫӗмсӗрех Чӑваш писателӗсен Союзӗн правлени
членӗ пулнӑ.
Тӑван литературӑна аталантарас тӗлӗшпе тава тивӗҫлӗ ӗҫсем тунӑшӑн 1940 ҫулта Чӑваш АССР Верховнӑй
Совет Президиумӗ С.Элкере Чӑваш халӑх поэчӗ ятне
панӑ, 1945 ҫулта ӑна Ӗҫлӗх Хӗрлӗ Ялав орденӗпе, 1950
ҫулта Ленин орденӗпе наградӑланӑ. 1964 ҫулта КПСС
обкомӗпе Чӑваш АССР Верховнӑй Совет Президиумӗ
тата Министрсен Совечӗ писатель ятне Чӑваш АССР
Ӗҫ Мухтавӗпе Паттӑрлӑхӗн Хисеп Кӗнекине кӗртмелле
тунӑ.
С.Элкер 1930 ҫултанпа парти ретӗнче тӑнӑ, 1934 ҫултанпа СССР писателӗсен Союзӗн членӗ пулнӑ.
Поэт 1966 ҫулхи сентябрӗн 6-мӗшӗнче Шупашкарта
вилнӗ.
Хӑйӗн пирвайхи произведенийӗсене С.Элкер 1917 ҫулта ҫырнӑ, малтанхи сӑвви («Ҫамрӑк хурӑн») 1921 ҫулта
«Канаш» хаҫатра пичетленнӗ. «Самана» ятлӑ пирвайхи
сӑвӑ кӗнеки (1928) поэт уйрӑмах чӑваш халӑхӗн кун-ҫулӗпе интересленнине кӑтартса панӑ. Ҫав кӗнекери «Хурҫӑ
карап» сӑвӑ, В.И.Ленин ҫинчен ҫырнӑскер, поэт пултарулӑхӗшӗн уйрӑмах паха та хаклӑ.
Поэт халӑхӑн ӗлӗкхипе хальхи пурнӑҫне, унӑн шухӑшӗмӗчӗсене хӑйӗн нумай произведенийӗсенче туллин те
тӗрӗс сӑнласа панӑ. «Хӗн-хур айӗнче» поэмӑра чӑваш
хресченӗсем XVIII ӗмӗр вӗҫӗнче пусмӑрҫӑсене хирӗҫ
кӗрешнине ҫырса кӑтартнӑ. «Шурӑмпуҫ килсен» романра
чӑваш халӑхӗ 1905-1907 ҫулсенчи революци юхӑмне хутшӑнни ҫинчен ҫырнӑ. «Вутпа тӑвӑл витӗр» (малтанхи
варианчӗсем «Вӑрҫӑ кунӗсем» тата «Вутпа ҫулӑм витӗр»
ятсемпе тухнӑ) роман-хроника пӗрремӗш тӗнче вӑрҫи
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тата граждан вӑрҫи вӑхӑтӗнче салтаксен революциллӗ
ӑнланулӑхӗ ӳссе пынипе, вӗсем ҫӗр улпучӗсемпе капиталистсене хирӗҫ кӗрешнипе паллаштарать.
«Вунсаккӑрмӗш ҫул» драмӑллӑ поэмӑра С.Элкер Со
вет влаҫӗ тунӑ тата вӑл ҫирӗпленсе пынӑ ҫулсенчи чӑваш
ялне, кивӗ тӗнчепе ҫӗнӗ тӗнче представителӗсен кӗрешӗвне, ӗҫхалӑхӗ эксплуататорсене хӑюллӑн ҫӗнтернине
кӑтартса панӑ.
С.Элкер Аслӑ Отечественнӑй вӑрҫӑ ҫулӗсенче чӑваш
халӑхӗн мухтавлӑ ывӑлӗсем фронтра фашистла нимӗҫ
захватчикӗсене хирӗҫхӑюллӑ ҫапӑҫнӑ паттӑрсем ҫинчен,
тылра вӑя шеллемесӗр ӗҫленӗ рабочи класпа хресченсем ҫинчен очерксемпе публицистикӑллӑ статьясем нумай ҫырнӑ. Иван Смирнов пулеметчик ҫинчен ҫырнӑ «Вӑл
вилӗмсӗр» поэма чӑваш совет литературин Аслӑ Отечественнӑй вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи лайӑх произведенийӗсенчен
пӗри шутланать.
С.Элкер пултарулӑхӗ нумай енлӗ. Унӑн ҫутҫанталӑк
илемне сӑнласа кӑтартакан сӑвӑсем те, ҫӗршыв чапне
мухтаса юрлакан сӑвӑсем те, сӑвӑласа ҫырнӑ юмахсем
те сахал мар. «Хӗрлӗ ҫӑлтӑр» (1922), «Чиркӳ ҫумӗнче»
(1923), «Илемсӗр пурнӑҫпа тутлӑ ӗмӗтсем», «Тӗттӗм ҫын
аташать» (1926), «Йӑмра» (1934), «Кивӗ ялта» (1935),
«Унтри» (1938), «Ӗҫ шыраса» (1947), «Итлемен ача»,
«Электричество» (1949) калавсем, «Шуҫӑм килнӗ чух»
(1926) поэма, «Хурала шурӑ» (1936) повесть тата «Вутпа
тӑвӑл витӗр» (1958) роман-хроника писатель хӑйӗн ӑсталӑне ӳстерес тесе ывӑнма пӗлмесӗр ӗҫленине, яланах
пурнӑҫпа тан пыма тӑрӑшнине лайӑх кӑтартса параҫҫӗ.
Поэт тӑван литературӑри ытти писательсен ӗҫне те
тимлӗ сӑнаса тӑнӑ. Вӑл К.Ивановпа Хумма Ҫеменӗ, М.Данилов Чалдунпа А.Эсхель тата Г.Тал-Мӑрса ҫинчен
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тӗплӗн тишкерсе ҫырнӑ. Ытти статьясенчен ҫаксем уйрӑмах пысӑк пӗлтерӗшлӗ: «Чӑваш илемлӗ литератури
пысӑк пултарулӑх тапхӑрӗнче», «Ҫырма пуҫлакансем
пирки ик-виҫӗ сӑмах» (1933), «Сунтал» - чӑваш чӗлхин
хурҫӑ сунталӗ» (1939), «Творчество ӑсталӑхне ӳстерессишӗн» (1935).
С.Элкерӗн чӑвашла ҫакӑн пек кӗнекесем тухнӑ: «Са
мана» (сӑвӑсем, 1928), «Хӗн-хур айӗнче» (поэма, 1931,
1937,1948, «Вӑрҫӑ кунӗсем» (мемуарсем, 1937), «Шурӑмпуҫкилсен» (роман, 1940,1953), «Тӗп пултӑр фашизм»
(виҫӑ пайлӑ пьеса, 1941), «Улӑпсем» (сӑвӑллӑ юмах»,
1941), «Ирӗклӗх юррисем» (сӑвӑсем, 1942), «Ҫутӑ кунсем»
(ача-пӑча сӑввисем, 1945), «Вӑл вилӗмсӗр» (поэма, 1946),
«Юмахсем» (1947), «Тырӑ вырнӑ чух ирхине» (поэма,
1948), «Вутпа ҫулӑм витӗр» (роман-хроника, 1949), «Ешӗл
хунав» (очерк, 1952), «Вунсаккӑрмӗш ҫул» (драмӑллӑ по
эма, 1953), «Ашшӗпе ачисем» (калав, 1957), «Хӗрлӗ
ҫӑлтӑр» (калавсем, 1959), «Ирӗк ҫӗршывра» (сӑвӑсем,
1960). Поэт, хӑй ҫырнисене пӗтӗмпе пӗтӗҫтерсе, 1960 1964 ҫулсенче пилӗктом (кӗнеке) туса кӑларчӗ.
С.Элкер ҫырнисенчен ҫак произведенисене вырӑсла
куҫарса кӑларнӑ: «Шурӑмпуҫ килсен» (роман, 1958),
«Улӑпсем» (сӑвӑллӑ юмах, 1959), «Хӗн-хур айӗнче» (по
эма, 1960).
Поэт пултарулӑхӗ ҫинчен ҫырнӑ паллӑрах статьясем:
Шолки Петри - Класс кӗрешӗвӗн историллӗ поэми» («Сун
тал», 3-4 №, 1932), Д.Данилов - «Хӗн-хур айӗнче» - историллӗ поэма» («Трактор», 5 №, 1933), Е.Захаров «С.В.Элкер» («Чӑвашсен илемлӗ литератури» кӗнекере,
1934), Е.Романова - «Усӑллӑ кӗнеке» (Вӑрҫӑ кунӗсем»
мемуарсем ҫинчен, «Сунтал», 4 №, 1938), Е.Романова С.Элкерӗн «Унтри» калавӗ» («Сунтал», 8 №, 1938),
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В.Долгов - Элкер - Чӑваш халӑх поэчӗ» («Сунтал»,
8 №, 1940), А.Эсхель - «Семен Элкерӗн творчествӑлла
ҫулӗ» («Сунтал», 3 №, 1941), Л.Агаков - «Пирӗн геройсем вилӗмсӗр» («Ялав», 5 №, 1946), Г.Краснов-Кӗҫӗнни «Чӑваш халӑх поэчӗ» («Ялав», 2 №, 1947), А.Эсхель «Халӑх поэчӗ» («Ялав», 2 №, 1951), М.Сироткин - «Халӑх
поэчӗ» («Коммунизм ялавӗ», майӑн 3-мӗшӗ, 1954), Н.Гри
горьев - «Вунсаккӑрмӗш ҫул» («Ялав», 1 №, 1955), Митта Ваҫлейӗ - «Юратса ҫырнӑ кӗнеке» ( «Ешӗл хунав» кӗнеке ҫинчен, («Ялав», 4 №, 1955), А.Кузьмин - «С.Элкер
пултарулӑхӗн пирвайхи тапхӑрӗ» («Тӑван Атӑл», 6 №,
1960), А.Кузьмин - «Вырӑс писателӗсен Элкер прозинче
палӑрнӑ илемлӗ традицийӗсем» («Ялав», 12 №, 1960),
A.Кузьмин - «Элкерӗн ҫӗнӗ повеҫӗ» («Хурапа шурӑ» по
весть ҫинчен, «Коммунизм ялавӗ», 1963, августӑн
4-мӗшӗ), В.Долгов - «Хӗн-хур айӗнче» поэма» («Чӑваш
литературин сӑн-сӑпачӗ» кӗнекере, 1963), П.Хусанкай «Ушкӑн ҫӑлтӑрӑн асли» («Ялав», 4 №, 1964), Г.Хлебников - «Вӑл - самана юрӑҫи» («Коммунизм ялавӗ», 1964,
майӑн 9-мӗшӗ), Н.Григорьев - «Халӑх поэчӗ» («Тӑван
Атӑл», 3 №, 1964), А.Алга - «Поэта асӑнса» («Ялав»,
10 №,1966).
Поэт пултарулӑхӗ ҫинчен вырӑсла ҫырнисем хушшинче А.Кузьминӑн «Художественная проза народного по
эта Чувашии С.В.Эльгера» кёнеки (1961) уйрӑмах паллӑ
вырӑн йышӑнать. М.Сироткинӑн «Очерк истории чуваш
ской советской литературы», Н.Дедушкинӑн «Чувашская
литература периода Великой Отечественной войны»,
B.Абашевӑн «Чувашская поэма», Н.Павловӑн «Пробле
ма конфликта в чувашской драматургиии», П.Хусанкайӑн
«Книга дружбы», Г.Хлебниковӑн «Чувашский роман»
кёнекисенче те поэт пултарулӑхне тёплён тишкернё. Ку12

семсӗр пуҫне, унӑн пултарулӑхӗпе ҫак статьясенче те
чылай паллашма пулать: А.Эсхель - «Халӑх поэчӗн
ҫулӗ» («Тӑван Атӑл», 18№, 1944), М.Сироткин - «Твор
чество С.В.Эльгера» (ЧНТИ кӑларакан ученӑй запискӑсен VI кӗнеки, 1952), К.Горбунов - «Народ и его певцы»
(«Знамя», 8 №, 1955), Е.Шатуновский - «На крутом бе
регу» («Литературная газета», 1955, февралён 24-мёшё),
М.Сироткин - «Народный поэт Чувашии Семен Эльгер»
(«Дружба», 6 №, 1956), Ю.Анненков - «Роман в стихах»
(«Хӗн-xyp айёнче» романа вырӑсла куҫарни ҫинчен,
«Литература и жизнь», 1961, июлён 12-мёшё), С.Даронян - «Монография о С.Эльгере» («Советская Чувашия»,
1962, январӗн 18-мӗшӗ), М.Юрьев - «Запевала советс
кой поэзии» («Советская Чувашия», 1964, майӑн 9-мёшё),
М.Сироткин - «Чувашская литература двадцатых годов»
(Кироври пединститут кӑларакан ученӑй запискӑсен XXVI
кӗнеки, 1966), В.Канюков - «Некоторые особенности раз
вития чувашской литературы тридцатых годов» (ҫавӑнтах).
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СЕМЕН ЭЛКЕРӖН АСА ИЛӖВӖСЕНЧЕН
КИЛ ЙЫШӖ. Пирӗн кил йышӗ пысӑк. Анне 11 ача
ҫуратнӑ та, вӗсенчен икӗ ывӑл, чи аслипе чи кӗҫӗнни
ҫуралсанах вилнӗ. Пӗр тӑвансем тӑххӑрӑн шӗшкӗ хунавӗсем пекех сыввӑн ӳссе ҫитӗнетпӗр. Асли Улюк (1876 ҫулта ҫуралнӑ) акка, пӗчӗкрех, асси пуснӑ тет хӑйне хӑй; ун
хыҫҫӑнхи пичче Хӗветюк (1878 ҫулта ҫуралнӑ), ку вара
аттепе шӑкӑртатсах калаҫкалатчӗ. Маттюк, Якур, Уриҫҫа,
Павӑл, Тимахви, Симун, Марья-Улюкпа Хветюкран кӗҫӗннисем. Кил-ҫуртри йывӑр ӗҫсем пӗтӗмпех ҫав икӗ асли
ҫине - Улюкпа Хветюк ҫине ӳкнӗ ӗнтӗ. Ыттисем ачашрах
пулнӑ пулас.
1924 ҫ.
*

*

*

Сентябрь вӗҫнелле Шупашкара Василий Бисяков
килчӗ. Вӑл мана хам анне вилни ҫинчен пӗлтерчӗ.
Мӗскӗн, шеремет анни!.. Усал дизентери чирӗнчен
упранаймарӗ такки. 1925 ҫулхи августӑн 16-мӗш кунӗнче
эпӗ ирхине ирех унпа юлашки хут калаҫса уйрӑлтӑм.
2 эрнелӗхе курнӑҫма кайсан 1-15 числасенче вӑй пур та
ран ӑна пулӑшрӑм. Ӗҫ ҫи вӑхӑчӗ - ӑна пӑхакан та ҫукчӗ.
Ҫавӑнпа эпӗ килте пулӑшкаласа тӑни ӑна питӗ кӑмӑллӑ
пулчӗ. Вӑл мана уйрӑлас умён:
- Ачам, эп тахҫан чӗрлӗп... Кайма вӑхӑт ҫитрӗ пулсан
каятӑн пулӗ... Спаҫипӑ, сана, Симун ачам, мана самаях
пулӑшрӑн... -терӗ.
Укҫам сахал пулчӗ, тен, эпӗ ӑна вилӗмрен те ҫӑлса
хӑварнӑ пулӑттӑм. Эпӗ Шупашкара килсен вӑл апат начаррипе тата пӑхакан ҫуккипех вилнӗ пулас. Шеремет,
хӑй виличчен пӗр уйӑх малтан ҫеҫ ӗҫлеме пӑрахрӗ. Сыв
14

мар пулсан та пуса татать, эпӗ пыриччен пӗр-икӗ кун анчах тырӑ вырма кайман... Ӗҫлеме хам чартӑм. Ватӑ вал...
анчах вӑл вилнӗшӗн унӑн ҫемҫе кёмёлне аса илсе ҫавах
та чунём хурланать. Анне! Иртрӗ ӗмӗрӳ.
1925 ҫул, ноябрӗн 25-мӗш кунӗ.

К ДЕСЯТИЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ ОТЦА
31 января 1928 года исполнится 10 лет со дня смерти
отца моего - Василия Федотова. Смерти его мне не суж
дено было видеть, так же как не видел и смерти матери.
Прощался я с отцом в последний раз в июле 1917 года,
когда я выехал в Казань на лечение от открывшейся раны.
Был тихий и солнечный июльский день. Брат Тимо
фей запряг лошадь, сели на плохонькую телегу, простил
ся с родителями, и ничуть не подозревая то, что это «пос
леднее расставание» с отцом выехал из отцовского дома.
Несмотря на недостатки, нужду и переживания беско
нечного горя отец мой был еще бодр. От роду он имел
69 лет. Но не было еще седины на волосах.
Лицо отца: худощавое, морщинистое - цвета бледно
румяного оттенка. Длинно-остриженные русые волосы
горшком покрывали его в среднюю величину квадратную
голову.
Светло-серого (и даже голубого) цвета глаза смотре
ли на человека проницательно. (У нас из 9-ти выросших
детей только один Павел наследовал цвет отцовских
глаз. А прочие все, как мать, имели и имеем карие гла
за). Борода у отца окружала подбородок небольшим квад
ратиком, в курчавых волосках.
Рост - средний, сложение - среднее, немного сутуло
ватый.
15

Язык - быстрый, строптивый и живой. Из детей его,
особенно сыновья Павел, Тимофей, частично и я насле
довали отцовский стиль разговора. Павел и Тимофей
даже с рекордом.
Характер отца был вспыльчив. В ярости гнева он
готов был растерзать своего противника.
Не любил он сидеть или лежать без дел. Либо плот
ничал, либо работал в лесу у лесопромышленников (ра
ботал по клепке дубовых досок и при теске шпал). Если
дома - то занимался починкой кожаных рукавиц и под
шивкой валенок, каковых носили ему мужики почти со
всей деревни. Не курил, мало пил.
Мать моя была характером мягкая, теплодушная и
безгранично любила своих детей, и любила их всех оди
наково. Она не хотела разлучаться с ними и вечно хоте
ла держать их при себе на глазах. Если отец начинает
ругать кого-либо из детей за непослушания, мать засту
пается за деетй, и гнев отца направляется на нее. Но он
не бил жену и уважал ее.
Мать не лишена была поэтической возвышенности.
Говорила о старине, о пережитом ей самой и картинно
разрисовывала свой рассказ своим слушателям.
1.11.28 г.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
Первая любовь моя появилась в последний год уче
бы к ученице В., девчонке белокурой, худощавой и си
неглазой. Ей было одиннадцать лет. До этого я не знал
чувства любви. А любовь эта, нежная и чистая любовь,
разгорелась так страстно и так сильно, что я не мог ви
деть спокоя в отсутствии Вассы... Писал я ей свои горя
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чие и пышащие пламенем слова... Но она не смогла от
ветить мне ни письменно и ни словесно. Быть может она
не могла понять чувства и порывы любви. Я мучился и
страдал, не получая взаимного ответа. B.C. жила от нас
далеко, на другом конце деревни, в расстоянии полуто
ра версты... Чувство страстной любви ослабло медлен
но, не получив ответа. Через год я ее постепенно стал
забывать, но эта любовь оставила глубокий след на всю
молодость, она снова и снова вспыхивала при каждой
встрече с этой девушкой. Но писем к ней больше не
писал. В.выросла стройной и скромной. Большеглазая,
белокурая девица, единственное дите у зажиточных ро
дителей, не суждено было соединить свою жизнь с моей.
Правда, она меня также любила, об этом узнал я только
тогда, когда стал уже взрослым парнем. Но начавшаяся
империалистическая война развеяла все наши мечты,
разлучив нас навсегда. Я стал инвалидом и не думал
жениться. Расставаясь со всякой мыслью, что когда-ни
будь буду женатым, уехал в Казань, а она в это время
вышла замуж за достойного и уважаемого мною парня
Н., за что я был доволен.
1930 г.
60 ҪУЛ ТУЛТАРТӐМ. 60 тултарни - ҫын пурнӑҫӗ хӑй
ӗмӗрӗн тӳпемне хӑпарса ҫитнине пӗлтерет. Ватӑлса пынӑ
май этем хӑйӗн хыҫала юлнӑ пурнӑҫне лайӑхрах ӑнланма тытӑнать.
Эпӗ тӑрлавсӑр ҫынах пулман. Яланах урӑ ӑслӑ та тӳрӗ
кӑмӑллӑ пулма тӑрӑшнӑ. Ӗҫлеме юратнӑ. Хамшӑн кӑна
мар, халӑхшӑн та ӗҫлеме хавас пулнӑ. Ҫамрӑк чух вӑй та,
сывлӑх та ҫителӗклӗ чухне, халӑх ӗҫӗнче вёресе кӑна тӑнӑ.
Халӑх хушшинчи пысӑк ёҫсенчен пӑрӑл^я тӑман, ҫав ӗҫ

^тчу/вашской Республики ]

хушшине кӗрсе кайса мӗн чухлё те пулин ӗҫлеме тӑрӑшнӑ.
Манӑн ачалӑхпа яшлӑх кун-ҫулӗ вӑл кивӗ саманара,
ҫӗр-шыва самодержавиллӗ патша влаҫӗ пусса тӑнӑ
вӑхӑтра иртсе кайнӑ.
Советлӑ ҫӗнӗ саманана ҫитсе мирлӗ ӗҫе тытӑниччен,
ирӗклӗ пурнӑҫпа ирӗклӗн ӳссе ҫитӗнсе пыма пуҫличчен
манпа пӗр тантӑшри тата манран аслӑрах ҫынсен те чи
малтан вӑрҫӑ вучӗпе революци тӑвӑлӗсем витӗр тухмалла килчӗ. Ҫав вутпа тӑвӑл самани витӗр тухасси вӑл
ҫӑмӑл пулмарӗ. Кӗрешмелли, чӑтса тӳсмелли пайтах
пулчӗ. Выҫӑ та нумай хӑшкӑлнӑ, тӳснӗ. Ҫапах та ҫав
ӗмӗртен ӗмӗре асӑнмалла историлле паллӑ ӗҫсене курмалла пулнӑшӑн, ҫав вутпа тӑвӑллӑ саманара ӳссе
ҫитӗннӗшӗн эпӗ хама телейлӗ тетӗп.
Хамӑн ӗҫсенче эпӗ яланах таса чунлӑ пулма
тӑрӑшрӑм, ӗҫӗмсем халӑхшӑн усӑллӑ пултӑрччӗ тесе
ҫунтӑм.
Мӗншӗн тесен халӑх хӑйӗн тӳрӗ кӑмӑллӑ та таса чунлӑ
ывӑлӗ-хӗрӗсене анчах юратать. Вӑл вӗсене пархатарлӑ
ӗҫсемшӗн хӑҫан та пулин тав туса тавӑратех.
1954 ҫул, майӑн 23-мӗшӗ.

КИЛЕ ТАВРӐНСАН
Эй, Кушлавӑш, ешӗл уй, Ҫут ачалӑхӑм сӑпки!
Пӗл, ӑнланччӗ мана, туй:
Эс ман пурнӑҫ кӑвапи,
Туй, эп хушӑн ҫуннине,
Пӗл - сана манмассине.
Йышӑн мана ытамна Вӑрҫӑ хуҫнӑ ывӑлна!
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Йышӑн... Сывлӑх пирчиччен
Пар канма чӗрҫӳ ҫинче...
Ик-виҫ ҫул эп аякра
Саншӑн тӗмсӗлтӗм ӑшра:
Малтан - вӑрҫӑ хирӗнче,
Тыткӑнра, ют ҫӗрсенче,
Унтан - хамӑр ҫӗр-шывра,
Тӗрлӗ шавлӑ хулара.
Эс таҫта та яланах
Аса килтӗн час-часах...
Эй, Кушлавӑшӑм, нихҫан
Тӗрӗс ачуна ан ман!
Ирӗк пар, - атте-аннем
Йӑва хывнӑ кӗтесре,
Вёсен ашшӗ-амӑшсем
Ӗмӗр пурӑннӑ ҫӗртре
Киленме - вӑрмансенче,
Ҫак вут-ҫиллӗ кунсенче.
Таврари сӗм вӑрману,
Уй ҫинчи шенкер сӑну Илӗртетчӗҫ ют ҫӗртен,
Сӑрт-туурлӑ, инҫетрен...
Сан чӗрҫӳ ҫинчи мӑн ял Сӑртламри Упакасси
Мана панӑччӗ ӑс-хал,
Пачӗ - сӑвӑҫӑ сасси.
Уншӑн - тав сана, рехмет!
Халь ҫав сас санпа пуплет.
Санӑн тӑрӑх ҫӳресен Курӑнать ман яш кун-ҫул,
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Аслӑ вӑрмана кӗрсен Эх, илемлӗхӗ мӗн чул!
Уй тӳписенчен пӑхсан
Курӑнать вун икӗ ял;
Вак шывсем юхаҫ туран:
Йӗкӗс, Кушлавӑш, Ҫавал...
Ҫак йӑмраллӑ тӗп ялсем,
Йӑлтӑркка юхан шывсем,
Хырлӑ, чӑрӑшлӑ вӑрман Ӗмӗр тухмӗҫ асӑмран;
Хуть таҫта пулам, ӗҫлем Пуҫӑмрах ман ҫак илем.
Вӗсенчен инҫе кайсан Чӗреме касать суран;
Хуҫӑк турат типнӗ пек
Саншӑн типшӗретӗп тек...
Ак халь ҫак уйра утса
Мӗн-мӗн пулнӑ - йӑлт сӑнап;
Иртнӗ пурнӑҫа курса
Йӑл кулап е хурланап...
Эй, Кушлавӑш, ешӗл уй,
Пӗл ман чунӑма эс, туй:
Ӗмӗр манмӑп эп сана;
Ан ман эс те ывӑлна!
1918, июнь.

20

КУШЛАВӐШ УЙӖ ӖЛӖК ТАТА ХАЛӖ
Элкер ҫинчен калаҫма пуҫласанах чылай ҫын унӑн
шкулта вӗреннӗ чухне тата каярахпа астуса юлнӑ «Хӗнхур айӗнче» поэмин пуҫламӑшне аса илет:
Кушлавӑш текен вун икӗ ял уйӗ
Хура вӑрманпа хупланса выртать;
Ҫулла е хӗлле такам та туйӗ Вӑрманлӑх кунта хӳтлӗхне тытать.
Хаваслӑкӗтес! Сывлать вӑл кал-кал...
Илемлӗ, аслӑ ҫакӑнти вӑрман.
Пӗр-икӗ ӗмӗр пирӗнтен авал
Вӗҫӗ-хӗрри ун ниҫта курӑнман...
Анчах та Кушлавӑш уйӗ ӑҫтине, мӗн анлӑшне тата
унта камсем хӑйсен ӗмӗрне ирттернине пӗлмен чӑваш
-

танумай. Семен Васильевич 1966ҫулта пичетленӗ «Кушлавӑш» уйӗ» очеркра ҫапла ҫырса кӑтартнӑун пирки:
«Кушлавӑш уйӗ Канашран Ҫӗмӗрлене тата Улатӑралла
каякан чукун ҫулсем хушшинче выртать. Унта пурӗ вун икӗ
ял. Вӗсенчен вуннӑшӗ: Кушлавӑш сали, Пысӑк Упакасси,
Пӗчӗк (Анатри) Упакасси, Шуркасси, Шӗпекеч, Ершипуҫ,
Кӳстӳмӗр, Хураҫырма, Кив Мӳрӗш (Мамалай), Ҫӗн Мӳрӗш
(Булатово) - чӑваш ялӗсем: иккӗшӗ - Кольцовкӑпа Зеленовка (Амачкин) - ӗлӗк помещиксем тытса илнӗ ҫӗр ҫинче
ӳссе ларнӑ вырӑс ялӗсем.
Кушлавӑш уйне хӗвел анӑҫпе ҫурҫӗр енчи Хапӑс-Уравӑш-Хирпуҫ-Рункӑ-Ачча ҫӗрӗсенчен Кӗҫӗн Ҫавал шывӗ
уйӑрса выртать; хӗвел тухӑҫӗпе кӑнтӑр еннелли Хумпуҫ
уйӗнчен Кушлавӑшпа Йӗкӗс шывӗсем тата ҫак шывсем
тӑрӑх тӑсӑлакан хыр вӑрманӗ уйӑрать; кӑнтӑрпа хӗвел
анӑҫ хушшинчен Сӑр вӑрманӗ чикӗлесе тӑрать.
Пӗр хӗрӗх-аллӑ ҫул ӗлӗкрех ҫеҫ-ха, Ҫавалпа Вӑрнар
шывӗ тӑрӑх тӗлӗпе хырлӑх, тӗлӗпе юманлӑх кашласа
ларнӑ чух, Сӗм Чӑрӑшлӑ Кӳстӳмӗр катипе Уравӑш-Хирпуҫ ращисем те ирӗклӗн сарӑлса ӳснӗ чух, Кушлавӑш уйӗн
ҫурҫӗрпе хӗвел тухӑҫ хушшинчи чикки те хура вӑрманпа
хупланнӑ пекех туйӑнатчӗ.
«Кушлавӑш уйӗ» тенине урӑх ҫӗрти чӑвашсенчен хӑшӗхӑшӗ «Кушлавӑш тӑрӑхӗ» теҫҫӗ, теприсем тата «Кушлавӑш таврашӗ» тесе чӗнеҫҫӗ.
Кушлавӑш уйӗнчи вун икӗ ялӑн кашниннех хӑйне уйрӑм
ячӗ пур. Анчах та ытти ҫӗрти чӑвашсем ҫав ялсене пурне те «Кушлавӑш» ячӗпе ҫыхӑнтарса каласан ҫех аван
пӗлеҫҫӗ. Сӑмахран: Кушлавӑш Упакасси, Кушлавӑш Хураҫырма, Кушлавӑш Шуркасси тесе каламалла тата ытти
те. Ҫапла вара кунти чӑваш ялӗсене пёрлештерсе тара
кан пёр кӑк, пёр тёп ят «Кушлавӑш» пулса тӑрать.
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Пӗр тӑрӑхри темиҫе яла ҫакӑн пек пӗр тӗп ятпа ҫыхӑнтарса чӗнесси вӑл авалах, ҫак тӑрӑхри ялсем уй ҫӗрӗпе
усӑ курассинче пӗр-пӗринпе таччӑн ҫыхӑнса тӑнинчен
тухнӑ. Вёсен тырӑ акса тумалли, ҫаран ҫулмалли пусу
ҫӗрӗсем темиҫе ялӑн пӗрле хутшӑнса тӑнӑ. Ӑна вырӑсла
«сложное землепользование» тенӗ.
Хальхи Кушлавӑш уйӗ текен тавралӑх вӑл XVII
ӗмӗрччен вӑрманлӑ ятсӑр вырӑн пулнӑ. Унта ниҫта та
нимӗнле «Кушлавӑш» тени пулман. Вӑрман хушшипе
хӗвел анӑҫӗнчен тухӑҫалла пысӑк мар, анчах та ҫыран
туллиллӗ шывсем юхса выртнӑ. Шывӗсен те ячӗсем
пулман. Пӗр пысӑкрах шывне ҫех Кӗҫӗн Ҫавал тенӗ. Ун
ҫумӗнче выртакан ҫӗрсене Кӗҫӗн Ҫавал тӑрринчи
вӑрманлӑх тенӗ. Пулас Кушлавӑш уйӗ те ҫак вӑрманлӑхах кӗнӗ.
Хӑҫан, хӑш ҫулта килсе ҫитнӗ ку вырӑна чи малтанхи
ҫынсем - ун ҫинчен уҫҫӑнах татса калама ҫук. Анчах та
1700 ҫул тӗлнелле ку таврара ҫынсем пурӑннӑ ӗнтӗ.
Йӑлкӑшса юхса выртакан Вӗлтренпе Пӑтавӑш тата Кӗҫӗн
Ҫавал хӗррисенчи уҫланкӑсенче икшер-виҫшер кил-ҫурт
курӑнкаланӑ.
Чи малтанхи ҫынсем кунта пӗчӗк ушкӑнсемпе Ҫавал
шывӗн анат вӗҫӗнчен килсе ларнӑ. Малтанах Кушлавӑш
ҫыннисем килсе ҫитнӗ те хӑйсем йышӑнса илнӗ тавралӑха «Кушлавӑш» ҫӗрӗ тесе ҫыртарнӑ. Ҫавӑнтан вара
Ҫавал тӑрринче Кушлавӑш уйӗ пуҫланса кайнӑ.
Анат Ҫавалта Кушлавӑш тенӗ ял иккӗ пулнӑ: пӗри Пысӑк Кушлавӑш, тепри - Кӗҫӗн Кушлавӑш. Ҫыннисем
иккӗшинчен те куҫса килнӗ. Вӗсем ҫӗнӗ вырӑнта XX
ӗмӗр пуҫланичченех халӑх ҫӗрӗсене е шыв арманӗсене
околодкӑсем ҫине уйӑрса уйрӑммӑн тытнӑ тата вӗсене
тара панӑ чух та ӗҫ хучӗсене яланах икӗ околодка хӑйсе23

не тӗллӗн, уйрӑммӑн тутарнӑ. Пӗрине Пысӑк Кушлаваш, теприне Кӗҫӗн Кушлавӑш околодкисем тенӗ.
Ҫавӑн пекех ӗлӗк ҫуралнисемпе вилнисене ҫырса пынӑ
метрика (загс) кӗнекисенче те пёр ял ҫыннисемех пӗрисем Пысӑк Кушлавӑш, теприсем Кӗҫӗн Кушлавӑш околодки тесе ҫыртарнӑ. Тата околодка тес вырӑнне
тӑтӑшах «ял» тесе ҫыртарни те пулнӑ. Кусем, паллах,
кушлавӑшсем Анат Ҫавалти икӗ ялтан куҫса килнине
пӗлтернӗ.
Анат Ҫавал ҫӗрӗнче халӗ Кушлавӑш текен ялсем ҫук.
Икӗ ялӗнчи ҫынсем те ӗлӗкех тӗрлӗ еннелле куҫса пӗтнӗ
пулмалла. Анчах та ҫав ялсем ларнӑ ҫӗре халичченех
пӗр «Кушлавӑш кӗперӗ» текен вырӑн ҫех палӑртса
тӑрать. Ҫав Кушлавӑш ялӗсем хальхи Алмантай Упакассисем ҫывӑхӗнчех пулнӑ.
Кушлавӑш ҫыннисем пӗр Кӗҫӗн Ҫавал тӑррине ҫех
мар, урӑх ҫӗрсене те куҫса кайнӑ пулас. Кушлавӑш тенӗ
ял халӗ Хӗрлӗ Чутайпа Элӗк хушшинче те пур. Дна тури
чӑвашсем «Кӑшлавӑш» теҫҫӗ. Тата Тутар республикинчи Тетӗҫ хули ҫывӑхӗнче те Кушлавӑш-Рункӑ текен ял
тӗл пулать. (Рункӑ тенисем Кушлавӑшсемпе авалтанпах
йӗкӗреш ачасем пек ҫыпҫӑнса пурӑннӑ. Ун пек ял АнатҪавал ҫӗрӗнче те пулнӑ; хальхи Кушлавӑш уйӗ умӗнче
те, Пасарлӑ Аччаран анатарах, Ҫавал ҫинче Рункӑ тӗл
пулать. Тата Тутар Республикинче Пӑва хули ҫывӑхӗнче те Рункӑ ялӗ пур. Кусем пурте Ҫавал ҫинчен куҫса ларнӑскерсем пулмалла). Тӳсме ҫук йывӑр пурнӑҫ хистенӗ
унти чӑвашсене хӑйсен вырӑнне пӑрахса урӑх ҫӗре куҫмашкӑн.
Кушлавӑш пирки тата тепӗр ыйту тухса тӑрать. Кушлаваш тени ҫармӑс (мари) чӗлхинчен куҫса юлнӑ имӗш.
Ҫармӑсла «Кушлавӑш» тени чӑвашла «Вӑрманкасси»
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тенине пӗлтерет теҫҫӗ. Мӗншӗн тесен ҫармӑсла «кожла» тени «вӑрман», «вӑрманта» тенине пӗлтерет; «вӑш»
тени - ҫармӑсла «вож» е «важ», авал «аж», авал «касӑ»
тенине пӗлтернӗ пулмалла. Хальхи мари чӗлхинче ку
сӑмах «кӑк», «тӗпӗ» тенисене пӗлтерет. Ҫармӑссемпе
чӑвашсем пӗр сӑмахах хӑйсене май хыттӑн е ҫемҫе сасӑсемпе каласси вӑл вёсен сасӑ законӗсем уйрӑм тӑнинчен килет.
«Кожлавож» тенинчен Анат Ҫавал ҫӗрӗнчи Кушлавӑш
ялӗсене ҫармӑссем авалах, вӗсем хӑйсен хурӑнташлӑ
йӑх-ӑру-кӑк йӗркисемпе пурӑннӑ ӗмӗрсенчех, пуҫласа яни
те палӑрать.
Кушлавӑшсем пуҫланнӑ ӗмӗрте Ҫавалӑн анат вӗҫӗнче,
паллах, сӗм вӑрмансем пулнӑ, унта ҫармӑссем те пурӑннӑ.
Этнографсем каланӑ тӑрӑх, чӑвашсемпе хутшӑнса кайнӑ
ҫармӑс йӑхӗсем пурӑна киле йӑлтах чӑвашланса ҫитнӗ.
Ҫавалӑн анат вӗҫӗнче те, Кушлавӑш тӑрӑхӗнче те халь
ҫармӑссем ҫук. Анчах та чӑваш хушшинчи хӑш-пӗр ялсемпе ҫырма-ҫатра ячӗсем паян кунчченех ҫармӑс чӗлхине е
ҫармӑс халӑхне аса илтереҫҫӗ. (Кушлавӑш уйӗпе унӑн ҫывӑхӗнчех Пӑтавӑш, Кӑкавӑш, Мӑркавӑш ятлӑ пӗчӗк юханшывсем, Уравӑш, Явӑш, Туҫи-Ҫармӑс, Хурӑнсур-Ҫармӑс
ятлӑ ялсем пур тата ытти те).
Кушлавӑш ҫӗрне Анат-Ҫавалтан чи малтан куҫса пынӑ
ҫынсем хушшинче те ҫармӑссем пулма пултарнӑ.
XVII ӗмӗр пуҫламӑшӗнче вӑрманлӑ Кушлавӑш ҫӗрне
ҫӗнӗрен ҫӗнӗ хресчен ушкӑнӗсем пырса хутшӑннӑ. Мал
тан Ҫавалӑн анат вӗҫӗнче ларакан Алмантай-Упакасси
чӑвашӗсем чылайӑн куҫса пынӑ. Алмантайсем кивӗ
вырӑн тӑрӑх кушлавӑшсен кӳршӗ ял ҫыннисем шутланнӑ.
Ҫавӑнпа та кушлавӑшсем вӗсене савӑнсах йышӑнса илнӗ.
Вӗсем хыҫҫӑн, нумай та иртмен, Ҫӗрпӳ ҫывӑхӗнчи Имӗ25

лтеш ҫыннисем, унтан Шупашкар ҫывӑхӗнчи Паҫпак (Байсубаково) хресченӗсем пырса ҫитнӗ.
Пулас пысӑк уй варринчи Пӑтавӑш улӑхне лартнӑ килҫуртсен кассине «Кушлавӑш» текен ят панӑ. Мёншён те
сен ку яла пуҫласа яракансем Кушлавӑш ялёсенчен чи
малтан куҫса пынӑ ҫынсем пулнӑ. Имӗлтешсем, вӑйлӑ
хуҫалӑхлӑ хресченсем, пурте пекех Пысӑк Упакасси ялне
пырса хутшӑннӑ.
Паҫпак хресченӗсем нумайӑшӗ Пӑтавӑш улӑхӗнчи
Кушлавӑш ялне ларса вырнаҫнӑ; хӑш-пӗрисем Упакасси
ялӗсене кайса хутшӑннӑ.
Алмантай Упакассипе (халӗ Пӗчӗк Упакасси) Кушлаваш Упакасси (халӗ Пысӑк Упакасси) ҫыннисем хӑйсене пӗр кӑкран куҫса килнӗ тӑванла чӑвашсем вырӑнне
шутланӑ.
Кушлавӑшсемпе упакассисем вырнаҫнӑ ҫӗре тепӗр
ҫирӗм-вӑтӑр ҫултан татах темиҫе ушкӑн ҫемье пырса
хутшӑннӑ. Кусем тӑварахра пурӑннӑ ҫур вирьялла чӑвашсем, Пармантейпе Утикасси ҫыннисем, пулнӑ. Пармантейсем йышлӑн пынӑ та Пӑтавӑш ҫырмин ту вӗҫнелли
ҫӗре, шултӑра юманлӑх ҫумне, ларса вырнаҫнӑ. Утикассисем пармантейсенчен инҫе мар, Пӑтавӑш улӑхӗн сулахай енне ларса хӑйсене уйрӑммӑн пурӑнма тытӑннӑ.
Ку икӗ касӑ пурӑна киле ӳссе сарӑлнипе пӗр ял пулса тӑнӑ.
Ялне Ершипуҫ ятне хунӑ.
Юлашкинчен XVIII ӗмӗр варринче Кушлавӑш ҫӗрне
Кӳстӳмӗрпе Кивӗ Мӳрӗш (Мамалаево) ялӗсене пуҫлакансем, унтан, чи юлашкинчен, Ҫӗнӗ Мӳрӗш кассине (Булатовӑна) тӑвакансем куҫса пынӑ. Кушлавӑш уйне халӑх
тулса ҫитнӗ. Ирӗк ҫӗр юлман. Хӑйсен уй ҫӗрне, вӑрмансене ирӗклӗн хӑртас-касас ӗҫе чарса лартнӑ пирки,
хӑйсем патне куҫса пыракансене урӑх йышӑнайман. Пӑта26

вӑшпа Кушлавӑш шывӗсен анат улӑхӗсенче хура
тӑпраллӑ тӳрем ҫӗр сарӑлса выртнӑ. Кунта тырӑ тума
та, ҫаран ӳстерме те ҫав тери аван вырӑн пулнӑ. Анчах
та часах Кольцов, Путилов тата Кушников помещиксем
ҫитсе тӑрӑннипе Кушлавӑш чӑвашӗсем ҫакӑнти ырӑ ҫӗрпе усӑ курайман.
Кушлавӑш (Байсубаково) сали XVIII ӗмӗр пуҫланнӑ
вӑхӑталла Пӑтавӑш ҫырмин сулахай енне, пулас пысӑк
уй варрине, вырнаҫса ларнӑ. Кушлавӑшӑн ҫӗрӗ аван
пулнӑ. Кӗҫех унта Шупашкар ҫывӑхӗнчи Паҫпак (Байсу
баково) чӑвашӗсем куҫса пырсан, паҫпаксен пысӑкушкӑнӗ
харсӑрлансах ҫак яла вырнаҫса юлнӑ та пӗтӗм ял пурнӑҫне хӑйсен аллине тытса илнӗ. Вӗсем Кушлавӑш ялне
те Байсубакино тетересшӗн пулнӑ. Анчах кушлавӑшсем
парӑнман, хӑйсен ялӗ ятнех тытса хӑварнӑ.
Кушлавӑш уйӗнче чиркӳ пулман.Чӑвашсем христиан
тӗнне йышӑннӑ тесе шутланнӑ пулсан та чиркӳ тенине
лартасшӑн пулман. Кушлавӑш чӑвашӗсен хӑйсене ҫирӗплетсе хунӑ Ҫӗрпӳ хулинчи Троицки чиркӗвне кайма
лекнӗ. Унта ҫӳреме утмӑл ҫухрӑм пулнӑ. Ҫакна шута илсе
тата миссионерсем хистенипе Кушлавӑшра пӗр пӗчӗк
чиркӳ пекки йывӑҫран пуракаласа лартнӑ. Ҫапла вара
Кушлавӑша сала теме пуҫланӑ.
1746 ҫулта, Елизавета патша указӗ тӑрӑх хуласенчи
бобыльсен сийне пӗтермелле пулнӑ. Нимӗнле ремеслана та пӗлмен, суту-илӳ тума пултарайман чухӑн бобыльсене хуласенчен ялсене кӑпарса, киректе мӗн ӗҫлесе
пурӑнма ирӗк панӑ. 1750-1760 ҫулсенче чӑваш хушшинчи пасарлӑ ялсене тата чиркӳллӗ саласене нумай вырӑс
бобылӗсем пырса кӗнӗ. Кушлавӑша та, ҫывӑхри Пасарлӑ
Аччана та, Чиркӳллӗ Хапӑса та, Нурӑс салине те, чӑваш
хушшинчи паллӑ ялсене пурне те чиркӳллӗ саласене Ху27

сантан, Сӗверен тата урӑх хуласенчен кӑларса янӑ чухӑн
бобыльсем пырса тулнӑ. Кушлавӑша вырнаҫнӑ ҫирӗме
яхӑн бобыль чиркӳ ҫывӑхне хӑйсен поселкине тунӑ, ҫӗр
илсе тырӑ акма тытӑннӑ. Хусан ҫыннисенчен хӑшӗ-пӗрисем каярахпа 25 ҫухрӑмри Хумпуҫ-Хурамал салине куҫса
кайнӑ. Кушлавӑш чӑвашпа вырӑс хутӑшлӑ сала пулса
тӑнӑ.
Бобыльсем чӑваш ялне хулари вырӑс культурине илсе
пынӑ.
Кушлавӑш чиркӳ прихучӗ пысӑк пулман. Вӑрман хушшисенчи пӗчӗк ялсенче 300-400 ҫемьерен ытла шутланман.
1839 ҫултан пуҫласа Кушлавӑш салине вулӑс центрӗ
туса хунӑ. Анчах та вулӑсне «Байсубаковски вулӑсӗ» тенӗ.
Ку вулӑса Кушлавӑш уйӗнчи ялсенчен пуҫне тата Ҫавал
тепӗр енчи Уравӑш, Утар, Хирпуҫ, Рункӑ ялӗсем кӗнӗ.
Вулӑсра пур пуҫлӑхсем те вырӑссенчен тӑнӑ.
Аҫа ҫапнипе ҫунса кайнӑ чиркӳ вырӑнне Кушлавӑшра
пысӑк чиркӳ туса лартнӑ та ӑна «Воскресение Христа»
ятне панӑ.
Вулӑс кантурлӗ Кушлавӑшра кашни эрнекун чылаях
пысӑк пасар пула-пула иртнӗ.
Ухилькассипе Хураҫырма Кушлавӑш сали ҫывӑхӗнчех.
Пӑтавӑш ҫырмин сылтӑм улӑхӗнче, тата икӗ касӑ юнашаррӑн ларса тӗвӗленнӗ: пӗрне Ухилькасси, теприне
Хураҫырмакасси тенӗ. Вӗсене пёр ятпа Огилино ялӗ тесе
ҫырнӑ. XIX ӗмӗр варринелле ҫак икӗ касӑ пӗтӗҫсе пӗр ял
пулса тӑнӑ та, ӑна Хураҫырма (Хорсирмы) теме пуҫланӑ.
Ухилькассисем Кушлавӑш ҫӗрне Шупашкар ҫывӑхӗнчи Ишек патӗнчен 1710-1715 ҫулсем тӗлнелле килсе
ларнӑ. Ишек патӗнче вёсен тӗп ялӗсенчен пӗри, Хураҫырма тени, халӗ те пур. Анчах та Ухилькасси (Огилино)
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тени ҫук. Ухилькасси тени ҫӗнӗ ҫӗре малтан пырса ларнӑ
паллӑрах ҫын ятӗнчен те тухма пултарнӑ. Каярахпа Хураҫырмакасси ытларах ӳссе сарӑлнипе Ухилькассине хупласа хунӑ.
Пысӑк Упакасси Вӑрманлӑ Ҫавал тӑррине чи малтан
килсе йышӑннӑ хресченсем, 1700 ҫул тӗлнелле е унччен
маларах та пулӗ, пуҫласа янӑ ял. Пулас ялӗ малтан пилӗк
уйрӑм касӑран (околодкӑсенчен) тӑнӑ. Вӗсем тарӑн
Вӗлтрен ҫырми хӗррипе, унӑн икӗ еннипе те тӗвӗленсе
ларнӑ.
Асӑннӑ касӑсем XIX ӗмӗрте ӳссе пёр ял пулса тӑнӑ.
Пысӑк Упакассине тата каярахпа Кушлавӑш улӑхӗнче
ишкер-виҫшер кил-ҫуртпа уйрӑммӑн пурӑннӑ ҫемьесем
те хутшӑнкаланӑ пулас.
XVIII ӗмӗрӗн варри тӗлнелле ПысӑкУпакассинче мӗн
пур касӑсене илсен те пӗр аллӑ ҫемьерен ытла пулайман-ха: вӗсенче 200 ҫынна яхӑн пурӑннӑ.
Шуркасси ПысӑкУпакассинчен кӑнтӑр-хӗвел тухӑҫ еннелле Кушлавӑш шывӗ тӑрӑх вырнаҫса ларнӑ. Кунта пурӑнакансенчен нумайӑшӗ Кӗҫӗн Кушлавӑшран куҫса
килнӗ ҫынсем пулнӑ. Ял ятне вӗсем ку вырӑнта чи мал
тан пурӑнма пуҫланӑ Шуркасси ҫыннисен ячӗпе панӑ
пулмалла. Анчах та ку ҫыннисем такӑш Шуркассинчен,
те Ҫӗрпӳ хулинчен кӑнтӑр-хӗвел тухӑҫнелле лараканнинчен, - ку паллӑ мар. XVIII ӗмӗр варринче ку ялта
пурӗ те 15-20 килтен ытла пулма пултарайман. Малалли ҫулсенче Шуркасси хӑвӑрт ӳссе пынӑ.
Шӗпекеч Пысӑк Упакассинчен кӑнтӑр енче ларать.
Халӑхра юлнӑ сӑмах тӑрӑх, ку вырӑнта чӑрӑшлӑ-ҫӑкаллӑ
вӑрман пулнӑ. XVIII ӗмӗрте ҫӑкалӑхри уҫланкӑра пӗр
Шӗпекеч ятлӑ ҫыннӑн утарӗ пулнӑ. Шӗпекеч хӑй унтах
пурӑннӑ. Унӑн ывӑлӗсем пулнӑ та, вӗсем те ашшӗ ҫум29

нех кил-ҫурт ҫавӑрса лартнӑ. Ку пӗчӗк яла каярахпа ытти
ҫӗртен куҫса ларакансем те пулнӑ. Шӗпекеч пӗчӗк ял. Унта
XIX ӗмӗрӗн вӗҫнелле те 20-25 килтен ытла пулман. Пуҫланни ҫӗр ҫул иртнӗ пулин те ялӗ питӗ пӗчӗккӗн ҫех ӳссе
пынӑ. Унта пурӑнакансенчен нумайӑшӗ Кӗҫӗн Кушлавӑш
околодки ҫыннисем пулнӑ.
Пӗчӗк Упакасси Пысӑк Упакассинчен виҫӗ ҫухрӑм
хӗвел тухӑҫнелле, Вӗлтрен улӑхӗнче, ларать. 1700 дулсем тӗлнеллех пуҫланнӑ. Вӗлтренӗн анат вӗҫнелле ларнӑран ӑна урӑхла Анаткас е Анатри Упакасси те теҫҫӗ.
Кунта пӗтӗмпе тенӗ пекех Ҫавал анат вӗҫӗнчен куҫса
килнӗ Алмантай-Упакасси чӑвашӗсем пулнӑ, вӗсем
Пысӑк Упакассинчи алмантайсемпе ҫывӑх хурӑнташлӑн
ҫыхӑнса тӑнӑ. Ваттисем каланӑ тӑрӑх, ҫак икӗ Упа
кассинчи алмантайсемпе имӗлтешсем кунта вырнаҫса
ларсан та тата темиҫе вунӑ ҫул хушши хӑйсен кивӗ вырӑнти тӗп ялӗсене хӑнана кайса ҫӳренӗ: имӗлтешсем утмӑл ҫухрӑма, алмантайсем - ҫитмӗл пилӗк ҫухрӑм
таран.
Пӗчӗк Упакассинче XVIII ӗмӗр варринче те ҫирӗмвӑтӑр ҫемьерен ытла пулман пулӗ-ха.
XVIII ӗмӗр пуҫламӑшӗнчех Пӗчӗк Упакасси патне Кушников помещик пырса 360 теҫеттин ҫӗр (пӗр теҫеттин
1,09 га) касса илнӗ. Ял ҫывӑхнех хӑйӗн именине туса
лартнӑ. Ҫакӑн хыҫҫӑн вӑл Упакасси ялне те хӑй аллине
тытса илме тӑрӑшнӑ. Ялти сутникпе пуянсене хӑй майлӑ
ҫавӑрса ПӗчӗкУпакассине вӑл «Кушниково» ят йышӑнтарнӑ. Ку ят Упакасси ҫумне ҫыпҫӑнса кайран та ҫӗр ҫул
таранах ҫакӑнса тӑнӑ. Пӗчӗк Упакассине XIX ӗмӗрӗн
варрине ҫитичченех Кушниково ялӗ тесе ҫырнӑ. Анчах
та чӑвашсем патшалӑх хресченӗсем шутланнӑ пирки
выҫтах Кушников ӗмӗчӗ пурнӑҫа кӗреймен. Вӑл имени30

не Путилов помещике сутса Кушлавӑш уйӗнчен тухса
кайнӑ.
Ершипуҫ Пысӑк Упакассинчен икӗ ҫухрӑм ҫурҫӗр хӗвеланӑҫ еннелле ларакан пысӑк ял. Халӑх йышӗ тӗлӗпе
те, хуҫалӑхпа культура енчен те ҫак икӗ ял пӗрехрехех
тӑраҫҫӗ.
Ершипуҫ малтан икӗ ялтан тӑнӑ: пӗрине Пармантейкасси, теприне Утьӑккасси (Одиково) тенӗ. Вӗсем улӑхлӑ
Пӑтавӑш ҫырмипе уйрӑлса тӑнӑ. Икӗ касси те 1710-1720
ҫулсем тӗлнелле пуҫланнӑ пулмалла.
Халӑхри сӑмахсем тӑрӑх Пармантей ҫыннисем Шупашкар районӗнчи Ишлей ҫывӑхӗнче ларнӑ Йӗрӗхшывпуҫӗ
ятлӑ ялтан куҫса пынӑ пулать. Йӗрӗхшыв тесе ӗлӗк Рыкша шывне каланӑ. Рыкша вӑл Ишлей патӗнчен пуҫланса
тухать.
Ишлей таврашӗнче вирьялларах диалектпа калаҫакан чӑвашсем пурӑнаҫҫӗ. «Шыв» сӑмаха вӗсем «шу»
теҫҫӗ. Йӗрӗх шывӗ тенине кӗскетсе вӗсем «йӑр-шу»
тенӗ. XVIII ӗмӗрте пӗтӗм ялсене шута илнӗ чухне вырӑс
чиновникӗсем ку шыв ятне вырӑс чӗлхин фонетикипе
хуҫкаласа «Йырых-ша-Рыкша» тесе ҫырса хунӑ. Кунтах
Йӗрӗхшупуҫӗ ятлӑ ял та пулнӑ. Ҫапла вара Ершипуҫ
тени ҫав Йӗрӗхшупуҫ тенинчен куҫса килнӗ теҫҫӗ. Ку
чӑнах иккенне ӗненме пулать. Йӑршусем те Карачура
пулса тӑнӑ.
Кӳстӳмӗр Ершипуҫӗнчен ҫурҫӗр-хӗвел анӑҫнелле
Кӗҫӗн Ҫавал ҫывӑхӗнче ларакан вӑтам ял. Ку яла пуҫлакансем Кушлавӑш ҫӗрне ершипуҫсенчен те каярах, 17201730 ҫулсем тӗлнелле куҫса килнӗ пулмалла. Мӗншӗн
тесен ҫӗнӗ вырӑнта вӗсем хӑйӑрлӑ та тӑмлӑ начар ҫӗре
ҫех йышӑнса илнӗ. Иртнӗ ӗмӗрте Кӳстӳмӗр ял вулӑсра
Юмансар обществи ячӗпе шутланса тӑнӑ. Каярахпа вӑл
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чылай вӑхӑт хушши Ершипуҫ обществинче тӑракан ял
шутланнӑ.
Кӳстӳмӗр ҫыннисем кунта Ҫӗрпӳ хулинчен хӗвел тухӑҫнелле ларакан Кӗҫтимӗр е Кӳстимӗр текен ялсенчен ку
рса килнӗ пулмалла. Унта вёсен Юмансар обществи те
пулнӑ.
Кивӗ Мӳрӗш (Мамалаево), Ҫӗнӗ Мӳрӗш (Булатово)
Кушлавӑш уйӗн ҫурҫӗр кӗтессинче, Ҫавал хӗрринчи
хӑйӑрлӑ ҫӗр ҫинче, пуҫа-пуҫӑн тӗкӗнсе лараҫҫӗ. Ку ялсе
не пуҫлакансем те кунта, кӳстӳмӗрсем пекех, кая юлса
ҫитнӗ пулас. Вӗсем валли чипер ҫӗр юлман, ҫакна пула
мӳрӗшсем Ҫавал тӑвайккинчен хӑйӑрлӑ вырӑнсене йышӑнса илнӗ. Чӑн та, мӳрӗшсен ватӑ аслашшӗсем куҫса
килнӗ вӑхӑтра кунта, Ҫавал улӑхӗнче, вӑрманлӑх,
ҫаранлӑх пулма пултарнӑ. Ун чухне вӑл вӗсене ҫырлахтарнӑ. Кайран, вӑрманне касса пӗтерсен, вёсен
хӑйӑрлӑ уй кӑна тӑрса юлнӑ.
Чӑваш историкӗ В.Димитриев тӗпчесе пӗлнӗ тӑрӑх,
Мӳрӗш ялӗсене пуҫлакансем Шупашкар уесӗнчи Ҫатракассисемпе вёсен таврашӗнчи ялсенчен куҫса килнӗ ҫынсем пулнӑ. Анчах кунта тата ҫакна та шута илмелле. Ҫатракассисем ҫех пулнӑ пулсан вӗсем хӑйсен ялӗсене
Мӳрӗш текен ят парас ҫук. Ку ялсене чи малтан пуҫлакансем Ҫӗрпӳ уесӗнчи Нӳрӗш (Нӳрши) е урӑхла Мӳрӗш
ялӗнчен куҫса килнӗ ҫынсем пулнӑ пулмалла. Ҫӗрпӳ районӗнчех ӗлӗк Мамалаевӑпа Булатово текен ялсем те
пулнӑ.
Кив Мӳрӗшпе Ҫӗнӗ Мӳрӗш халь ӗнтӗ ӳссе кайса пӗр
ял пулса тӑнӑ. Вӗсенче иккӗшӗнче пӗр шкул. Шкулне ӗлӗк
«Нюшкассинская школа» тетчӗҫ.
Мӳрӗшсем каярахпа мӗлӗшсем пулса кайнӑ.
Кольцовка ялне Сӗве хули дворянинӗ Петр Кольцов
32

1745 -1 7 5 0 ҫулсенче чӑвашсенчен тытса илнӗ ҫӗр ҫинче
туса лартнӑ. Крепостной хресченӗсене вӑл тӗрлӗ ҫӗртен
пуҫтарнӑ: унта Рязань, Калуга, Кострома кӗпӗрнисенчен
курсе килнё хресченсем тата Хусанпа Сёверен илсе пынӑ
таркӑн хресченсем пулнӑ.
Кольцов Кушлавӑш чӑвашӗсем вӑрман кӑкласа тасатнӑ ҫӗре, Пӑтавӑшпа Вӗлтрен ҫырмисем пӗтӗҫсе улӑхланнӑ вырӑнти хура тӑпраллӑ ҫӗре касса илме тӑнӑ.
Паллах, ку лайӑх ҫӗре Кушлавӑш чӑвашӗсем помещике
парасшӗн пулман, ӑна хирӗҫ тӑнӑ. Иккӗмӗш хутӗнче по
мещик салтак ушкӑнӗпе килсе кӗнӗ те вӑйпа хӑратсах
кушлавӑшсенне 600 теҫеттин ытла ҫӗрне касса илнӗ.
Кольцов помещик Кушлавӑш уйӗнчи именине хӗрӗх
ҫула яхӑн тытса тӑнӑ. Унтах вӑл пӗчӗк эрех савӑчӗ тутарнӑ. Савӑчӗ ҫулсерен пин витре эрех юхтарнӑ. Ку эрехпе помещик чылай тупӑш илнӗ.
Пуйса ҫитнӗ Кольцовӑн ватлӑхӗнче ялта пурӑнас килмен пулас. Вотчинине пӗтӗм крепостной хресченӗсемпе
пӗрлех вӑл Аворин ятлӑ помещике сутса янӑ. Аворинӗ
вара темиҫе ҫултан именине Солова сутнӑ. Соловӗ кун
та нумаях тӑман, хӑй черечӗпе Кольцовкӑна вӑл Ушаков
ятлӑ улпута сутнӑ. Ҫапла вара кольцовкӑсен 1750 ҫултан пуҫласа хресченсене ирӗке кӑлариччен (1861 ҫулччен) тӑватӑ улпут улшӑннӑ. Ушаковӗ - хресченсене улпут аллинчен хӑтарнӑ хыҫҫӑн та Кольцовкӑра нумай вӑхӑт
хушши пурӑннӑ.
Зеленовка (урӑхла Амачкино) Кольцовкӑпа пӗр
вӑхӑталлах пуҫланнӑ пӗчӗк вырӑс ялӗ. Зеленовка ҫӗрӗ
Кольцовка ҫӗрӗпе юнашарах, Кушлавӑш шывӗ Ҫавала
хутшӑннӑ ҫӗрте выртать. Зеленовка хӑйӑрлӑрах хытанка ҫӗр ҫинче ларать. Чи малтан ку вырӑна Путилов по
мещик тытса илнӗ пулас. Ҫӗрӗ япӑххине кура Путилов
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кунта нумай тӑман. Вӑл Пӗчӗк Упакасси патёнчи Кушников помещикӑн хура тӑпраллӑ ҫӗрне сутӑн илнё те унта
куҫса кайнӑ. Унӑн малтанхи ҫӗрӗ пулнӑ вырӑна вара
Амачкина помещица йышӑнса илнё те ӑна хӑйӗн качча
кайнӑ хӗрне панӑ. Ку ҫӗр «Путилов пӑрахса хӑварнӑ пушӑ
вырӑн» тесе шутланнӑ. Амачкинан акмалли тата ҫаран
ҫулмалли ҫӗрӗ мӗн пурӗ те хӗрӗх теҫеттин ҫех пулнӑ,
вӑрманӗ вара 866 теҫеттин шутланнӑ.
Зеленовка ялне Амачкина тутарнӑ. Ҫавӑнпа ӑна таврари чӑвашсем халичченех Амачкин ялӗ теҫҫӗ. Амачки
на ку именине Ветошкина помещицӑна сутса хӑварнӑ.
Тата ҫакӑнтан тӗлӗнмеллеччӗ. Зеленовкӑпа Кольцовка кӳршӗ ялсем шутланаҫҫӗ. Анчах та вёсен ҫыннисем
авалтанпах кашни хӑйне урӑхларах пурӑннӑ. Вӗсем пӗрпӗринпе хутшӑнсах кайман. Кольцовка вырӑсӗсем
чӗмсӗртерехчӗ те чӑвашла калаҫма пӗлместчӗҫ. Зеле
новка ҫыннисем, уҫӑ та кӑмӑллӑскерсем, чӑвашсемпе
хутшӑнатчӗҫ, ваттисем пурте чӑвашла аван пӗлетчӗҫ.
Кунашкал йӑласем вёсен хӑйсене евӗрлӗ историлле условийӗсенчен килнӗ пулмалла. Ваттисем каланӑ тӑрӑх,
Зеленовка ҫыннисем вырӑсланса кайнӑ чӑвашсенчен
тухнӑ пулать.
Путилов ҫӗрӗ Кольцовка ҫӗрӗпе юнашарах, Пӗчӗк Упа
касси умӗнче, тата тепӗр Путилов текен помещик 360
теҫеттин ҫӗр тытса тӑнӑ. Путиловпа кӳршӗллӗ пурӑннӑ
Пӗчӗк Упакасси, Пысӑк Упакасси, Шуркасси, Шӗпекеч
ялӗсем ҫав вӑхӑтра Улатӑр ҫывӑхӗнчи Бурнашево (Явлей) патӗнчех 750 теҫеттин акмалли тата ҫаран ӳстермелли ҫӗр тытса тӑнӑ пулнӑ.
XVIII ӗмӗр вӗҫнелле пулас Путилов помещик Упакассине ҫӗр улӑштарма сӗннӗ: вӑл хӑйӗн ҫӗрне упакассисене пама пулнӑ, ун вырӑнне упакассисенчен хӑйсен
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Бурнашево патӗнчи ҫӗрне пама ыйтнӑ. Упакассисен Бурнашевӑри ҫӗрӗ Путиловӑннинчен икӗ хут ытларах шутланнӑ. Ҫапах та вӗсем, Улатӑр патнех ҫӳреме инҫе пирки, Путилов сӗнӗвӗпе килӗшнӗ: инҫетри ҫӗрне помещи
ке панӑ та унӑн Кушлавӑш уйӗнчи ҫӗрне хӑйсем илнӗ. Ку
ҫӗре упакассисем «Путилов ҫӗрӗ» е «вырӑс ҫӗрӗ» тетчӗҫ те ӑна тӑватӑ ял пӗрле акса тӑратчӗҫ. Тата Пӗчӗк
Упакасси ҫыннисем хӑйсен колхозне те ҫав ҫӗр ячӗпе
«Путиловка» текен ят пачӗҫ.
Анчах та колхозсем тунӑ хыҫҫӑн чылай вӑхӑтран
Кольцовкӑри колхоз председателӗ С.Коротков: «Путилов
ка» - помещик ҫӗрӗ пулнӑ, эпир те помещик хресченӗсем пулнӑ» тесе темле майпа ҫав 360 теҫеттина хӑйсен
аллине ҫавӑрса илчӗ. Суд ку ӗҫе тӗрӗс татса паман: кольцовкӑсен помещикӗсем Кольцов, Анорин, Солов, Уша
ков пулнӑ. Путилов - урӑх, вӗсемпе ҫыхӑнман помещик
шутланнӑ. Вёсен ҫӗрӗсем те хӑйсене уйрӑм тӑракан дёрсем пулнӑ.
Ширшов хуторӗ Путилов ҫӗрӗпе юнашарах, Кушлавӑш
шывӗ хӗрринче тепӗр начар помещикӑн Василий Ширшовӑн пулнӑ. Унӑн мӗн пур ҫӗрӗ те 44 теҫеттин ҫех шутланнӑ. Ашшӗ вилсен кунта унӑн ывӑлӗ Александр Шир
шов хуҫаланса пурӑнчӗ. Вӑл хутор ҫӗрӗ тӑрӑх Пӗчӗк Упа
касси еннелле икӗ ретпе йӑввӑн лартнӑ хурӑн аллеи
ӳстернӗ те хурӑнсем вара таҫтанах илемлӗн курӑнса
ларнӑ. Ӑна чӑвашсем «Саша хурӑнӗсем» тенӗ.
Саша Ширшов хуторне халӑх Аслӑ Октябрь революцийӗ хыҫҫӑн шӑлса ывӑтрӗ.
Кушлавӑш ялӗсем XIX ӗмӗр пуҫламӑшӗнче те пӗрпӗринчен вак-тӗвек вӑрмансемпе уйрӑлса тӑнӑ. Унта та
кунта катасем, уй варринчех ватӑ юмансем, хурамасем,
ҫӳллӗ хырсемпе чӑрӑшсем пӗлӗтелле кармашса ларнӑ.
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Пысӑк Упакассипе Кушлавӑш сали хушшинче Вӗлтӗрен
улӑхӗпе унӑн юпписем ҫинче «Хусах кати» текен чӑтлӑх
ращи ларнӑ. Ку ращана ҫын пырса кӗме шикленнӗ,
мӗншӗн тесен унта таркӑн-хурахсем пытанса пурӑннӑ.
Вунӑ ялӗнчи пурнӑҫ пуринче те пӗр пекех пулнӑ. Акмалли ҫӗрӗ нумаях пулман, тырри-пулли ҫитмен.
1841 -1 8 5 0 ҫулсенче Кушлавӑш уйӗнчи ялсенче пурӗ
3500 ҫынна яхӑн пурӑннӑ.
XIX ӗмӗр вӗҫӗ чӑваш ялне чылай улшӑнусем кӳнӗ. 1870
ҫулсенче кашни вулӑс центрӗнчех патшалӑх хуҫалӑх министерстви тытакан пуҫламӑш шкулсем уҫса панӑ. Каярах вӗсене земски шкулсем тенӗ. Ун пек шкул 1875 ҫулта
Кушлавӑш салинче те уҫӑлнӑ.
1894 ҫулта Кушлавӑшсен Байсубаковски вулӑсне Хапӑс
вулӑсӗпе пӗрлештерсе пӗр вулӑс-Тойсински вулӑсӗ туса
хунӑ. Вулӑс центрне Уравӑша куҫарнӑ. Уравӗш ялне Туҫи
Хирпуҫ тенӗ, ҫавӑнпа вулӑс ятне Тойси текен ят панӑ. Ку
ята уравӑшсен тӗп аслашшӗсем хӑйсен Ҫӗрпӳ хули леш
енчен илсе килнӗ.
Тойси вулӑсне кӗриччен 1893 ҫулта Кушлавӑш уйӗнче пурӗ пилӗк общество пулнӑ, вӗсенче 985 кил, 5648 ҫын
шутланнӑ.
Икӗ вулӑса пӗрлештернӗ хыҫҫӑн Туҫи вулӑсӗнче пурӑнакан халӑх йышӗ 14 пин ҫурӑ ҫынна ҫитнӗ. Ку шутран
1368 вырӑс, ытти чӑваш пулнӑ.
1895-1897 ҫулсенче Кушлавӑш уйӗнчи кашни обществӑрах пӗрер церковно-приходски е грамота шкулӗ уҫса
панӑ.
XIX ӗмӗр вӗҫӗнче кушлавӑшсемшӗн тата тепӗр
тӗлӗнмелле ӗҫ пулса тӑнӑ. 1895 ҫулта юнашар Хумпуҫ
уйӗ урлӑ Мускавран Хусана каякан чукун ҫулне туса пӗтерсе ӗҫе янӑ. Кушлавӑш уйӗнчен ултӑ ҫухрӑм вӑрман урлӑ
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каҫсанах Йӗпреҫ ялӗ патӗнчен чукун ҫул станцийӗ туса
лартнӑ. Ку вара халиччен упа шӑтӑкӗнчи пек сӗм вӑрманлӑхра пурӑннӑ ҫынсемшӗн тӗнчене пӑхмалли чӳрече кас
са уҫнӑ пекех туйӑннӑ. Йӗпреҫ станцинчен пур еннелле
те пысӑк ҫулсем хывӑннӑ. Кушлавӑш уйӗ урлӑ та Йӗпреҫрен ҫӗр ҫухрӑм тӑсӑлакан - Етӗрнепе Кӑрмӑш хулисен
пысӑк ҫулӗ хывӑнса выртнӑ. Ку ҫул хӑй каҫса каякан
Пысӑк Упакасси, Ершипуҫ, Кӳстӳмӗр ялӗсене шӑв-шав
кӳрсе тӑма тытӑннӑ.
XX ӗмӗрӗн малтанхи ҫулӗсенче земство кашни вулӑсрах пӗрер пӗчӗк больница тата эмел хатӗрлекен амбулатори уҫса парать. Тойси вулӑсӗ валли больница тата амбулатори Уравӑшра уҫӑпать. Больницинче 1912 ҫулччен врач
пулман, икӗ лекӗр (фельдшер) тата пёр акушерка-сестра
кӑна ӗҫленӗ. Ҫав вӑхӑтра Кушлавӑш ялӗсенчен 25-30 ҫухрӑмра ларакан Нурӑс больницинче кӑна пёр врач ӗҫленӗ.
Кушлавӑш хресченӗсен XIX ӗмӗр вӗҫӗнче ҫӗр кашни
ят пуҫне икӗ теҫеттин ҫур ытларах ҫеҫ тивнӗ. Ҫӗре арҫын ячӗ тӑрӑх кӑна валеҫсе панӑ, хӗрарӑмсем ҫӗр илме
тивӗҫ пулман. Ҫемьере хӗрарӑмсем ҫех пулсан вӗсем
хӑйсен ашшӗ ҫӗрӗпе кӑна пурӑннӑ. Теҫеттин ҫӗртен тырӑ
лайӑх пулнӑ ҫул та ыраш 60 пӑтран ытла тухман. Кушлавӑш хресченӗсем тулӑ акман.
XX ӗмӗр пуҫламӗшӗнче Кушлавӑш ҫыннисемшӗн
пулнӑ паллӑ ӗҫсенчен тепри вӑл Шӑхранпа (Канашпа)
Арзамас хушшинче чукун ҫул хывса тухни пулать. Чукун
ҫул тунӑ чух лини тӑрӑх кӑткӑ ҫулӗ ҫинчи пек халӑх
хӗвӗшрӗ. Пур ӗҫе те алӑ вӑйӗпе турӗҫ. Пирӗн енчи ҫынсем те унта пайтах тар тӑкрӗҫ. Укҫине сахал тӳленӗ.
Совет саманинче аллӑ ҫул тӑршшинче Кушлавӑш уйӗн
сӑн-сӑпачӗ тӗпренех улшӑнчӗ. Кушлавӑш текен вун икӗ
ялта ӗлӗк, совет самани пуҫланиччен, пурӗ те ултӑ пӗчӗк
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пуҫламӑш шкул кӑна пулнӑ пулсан, халӗ - сакӑр пысӑклатнӑ шкул. Ӗлӗк пӗтӗм шкулӗсене вӗренме ҫӳрекен ачасен йышӗ ҫулсерен 200 ачаран иртмен пулсан, халь ҫав
ялсенчех 1200 ытла ача вӗренет. Ӗлӗкултӑ шкулта ҫичӗ
учитель вӗрентсе пурӑннӑ, халӗ вун икӗ ялтах 90 учи
тель шутланать.
Совет саманинче Кушлавӑш уйӗнче административлӑ
улшӑнусем те пулкаларӗҫ. 1927 ҫулта, уессемпе вулӑссене пӗтерсе районсем тунӑ чух, Туҫи (Тойси) вулӑсне
Вӑрнар районне кӗртрӗҫ. Вӑрнар поселки пулса тӑчӗ.
Тӑватӑ ял: Пысӑк Упакасси, Пӗчӗк Упакасси, Шуркас
си, Шӗпекеч Вӑрнара ҫӳреме инҫерех пулать тесе Йӗпреҫ
районне куҫрӗҫ. Ку ялсене ӗлӗк уес хулине, Етӗрнене,
ҫӳреме сакӑр вун ҫухрӑм ытла шутланнӑ. Халь ӗнтӗ
Вӑрнар районне кӗнӗ ялсем те, Йӗпреҫе куҫнисен те рай
он центрӗсем чи инҫетре пулсан та, вун-вун икӗ ҫухрӑмран инҫех мар.
Кушлавӑш ялӗсем икке уйрӑлса икӗ района куҫни вёсен
хушшинчи тӑванла ҫыхӑнӑва нимӗн чухлӗ те улшӑнтармасть. Мӗншӗн тесен ку ҫыхӑну вӑл иртнӗ ӗмӗрсенчи
йывӑр пурнӑҫпа хура кун-ҫулта пиҫсе ҫирӗпленнӗ ҫыхӑну.
С. Элкер.
1961-1966.

★* ★
Кулкаласа калаҫнӑ хушӑрах Хураҫырма ачи Виталий
Григорьевич Родионов пуҫӗнче ҫирӗпленсе ҫитнӗ ӑсхайлавне Элкерӗн очеркӗ ҫумне хушса, ӑна тарӑнраххӑн
ӑнланма сӗнет. Хӑйӗн ӗҫӗнче Ҫемен Васильевичӑн
тӗплесех калайманни тепулкаланӑ, университетученӑйӗ
хӑш-пӗр кӑлтӑксене тӳрлетме пулӑшать. Вӑлхӑйҫуралнӑ
Хураҫырма ялӗн историне те тӗплӗнрех тишкернӗ.
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КУШЛАВӐШПА ХУРАҪЫРМА
Ҫак ялсем - Кушлавӑш уйӗ варринче. Кушлавӑш уйӗ
тесе Кӗҫӗн Ҫавалпа Кушлавӑш шывӗсен хушшинче вырнаҫнӑ ҫӗрсене калаҫҫӗ. Ку тӑрӑхра ҫынсем пирӗн эрӑччен икӗ пин ҫул маларах пурӑнма пуҫлани паллӑ. Ҫакна
Кивӗ Мӗлӗш ҫывӑхӗнче, Кушлавӑш ҫӗрӗ ҫинчи икӗ улӑп
тӑприне тӗпченинчен пӗлме пулать. Вӗсене 1962 ҫулта
Мускав тӗпчевҫи Т.А.Кравченко ертсе пыракан ушкӑн
чавса пӑхнӑ. Ҫав улӑп тӑприсене Баланов культурин ҫыннисем пирӗн эрӑчченхи XV-IX ӗмӗрсенче хӑварнӑ иккен.
Вӗсем индоиран йӑхӗсенчен тухнӑ тесе шутлаҫҫӗ. Ҫав
йӑхсем малтан Анат Днепр енчен Днепрӑн сулахай ҫыранӗпе Дон тата Ока пуҫӗсен тӗлӗнчен иртсе пирӗн тӑрӑха
3-2-мӗш пин ҫуллӑхсен чиккинче килнӗ. Каярах Кӗҫӗн
Ҫавалӑн сылтӑм енне Городец культурин ҫыннисем
ҫитеҫҫӗ. Кӳстӳмӗр ялӗ ҫывӑхӗнчи Усрав вӑрманӗнче,
Хула ҫырми ятлӑ 4-5 метрлӑ сӑмсахра археологсем 1962
ҫулта чавса кӑларнӑ япаласем те ҫакна ҫирӗплетеҫҫӗ. Ҫак
хулаш пирӗн эрӑн малтанхи пин ҫуллӑхӑн варринче (1500
ҫул ӗлӗкрех) пулса кайнӑ тесе шутлаҫҫӗ. Вӗсем каярах
«ҫармӑс» ятпа паллӑ пулаҫҫӗ, хальхи мари чӗлхине
ҫывӑх чӗлхепе калаҫаҫҫӗ. Ахальтен мар ӗнтӗ кунти ҫырма-ҫатра, юхан-шыв ячӗсем, тӗпрен илсен, ҫармӑс
чӗлхинчен юлнӑскерсем: Кушла + вӑш, Пӑта+вӑш,
Ура+вӑш, Кӑка+вӑш, Мӑша+вӑш, Вӑр+нар, Су+нар,
Шӗ+нер... «Ҫавал» тени вара индоиран чӗлхиллӗ йӑхсенченех юлнӑ пулас.
1560 ҫулсенчи хутсенче ҫапла ҫырса хӑварнӑ сӑмахсем пур: «Деревня Кошлоуш Большая, что была пустошь
мордовская Демердеевская на чебоксарском рубеже меж
двух рек Кошлоуша и Чертанла-Щучки».
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Ҫакӑн тӑрӑх акӑ мӗн пӗлме пулать. Пӗрремӗшӗнчен,
Хусан ханлӑхӗ вӑхӑтӗнче кунта тыткӑнри ирҫесем ӗҫлесе пурӑнни паллӑ. Хусана илнӗ хыҫҫӑн вӗсем ку вырӑна
пӑрахса кайнӑ. Иккӗмӗшӗнчен, ҫав вӑхӑталла (XVI ӗмӗрӗн
60-мӗш ҫулӗсенче) кунта Пысӑк тата Пӗчӗк Кушлавӑшсем пуҫланса каяҫҫӗ. 1670 ҫулсен пуҫламӑшӗнче ҫак икӗ
ял Рункӑ вулӑсне кӗни паллӑ. Вӑл вӑхӑтра ҫав вулӑс
Ҫавалпа Йӗшшӳ (Йӗрӗх шывӗ, Рыкша) пӗрлешнӗ ҫӗререх вырнаҫнӑ пулнӑ. Унта ҫак ялсем кӗнӗ: Байбахтины,
Бикчюрины, Мамалаевы, Янбулатовы, Имельдешевы,
Болатовы, Алмандаевы, Арткули, 1-й Ораевы, Яушевы,
Малой Ураевы. Рункӑ чӑвашӗсем ҫав тӑрӑхра Хусан
ханлӑхӗ вӑхӑтӗнче пурӑнни паллӑ. Вӗсем XV ӗмӗрте
Атӑлӑн сулахай енчен, Рункӑ ятлӑ шыв таврашӗнчи
чӑваш ялӗсенчен куҫса ларнӑ темелле. Вёсен хыҫҫӑн
Ҫавал ҫине Алат тӑрӑхӗнчи (Алатская даруга) Кушлавӑшсем куҫса пыраҫҫӗ. Ҫӗр хӗсӗкрен вӗсем унта нумаях тытӑнса тӑмаҫҫӗ, 1560 ҫулсен тӗлнелле Кӗҫӗн Ҫавалпа Кушлавӑш шывӗ хушшине куҫса каяҫҫӗ, ирҫе ялӗ вырӑнне йышӑнаҫҫӗ. Ҫав вӑхӑталлах Алмантай тата Имӗлтеш ҫыннисем те Вӗлтрен ҫырмипе Кушлавӑш шывӗ
хушшине пырса лараҫҫӗ. Вёсен общинине Кӗҫӗн Кушлавӑш, маларах куҫса ларнӑ Алат тӑрӑхӗнчи чӑвашсен
общинине Пысӑк Кушлавӑш тенӗ.
1723 ҫулта пӗрремӗш ҫырав (перепись) пулать. Ун чух
не Рункӑ вулӑсне Кушлавӑш уйӗнчи ҫак ялсем кӗнӗ (вырӑслах илсе кӑтартатӑп): д.Кошлоуши из д.Имельдешево,
Кашлауши Рунги, д.Кошлоуши из д.Мамалаево, д.Кашлауши из д.Булатовы, д.Рунги Байсубаковой, что на Кошлаушах, д.Байсубаковой, что на Кошлаушах.
Хальхи Кушлавӑш (урӑхла ӑна Чиркӳкасси тенӗ) XVIII
ӗмӗрте «село Воскресенское Байсубаково тож» ятпа
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ҫӳренӗ. Маларах куртӑмӑр ӗнтӗ: Паҫпак (Байсубаково)
Рункӑ вулӑсне кӗни те, кӗменни те пулнӑ. Ҫак уйрӑмлӑх
Кушлавӑшсен XIX ӗмӗрте те пулнӑ: пӗр пайӗ Пысӑк Кушлавӑш общинине, тепӗр пайӗ уйрӑм Паҫпак общинные
пӑхӑнса тӑнӑ.
Ҫапла вара хальхи Кушлавӑш ялне Шупашкар район
не кӗрекен Паҫпак (Байсубаково) ялӗн ҫыннисем XVII
ӗмӗрте пуҫласа янӑ темелле. Ун чухне вёсен ҫӗрӗсем
вӑрман хӗрринче пулнӑ, Паҫпаксенчен анатарах Пысӑк
Кушлавӑш ҫӗрӗсем сарӑлса выртнӑ. Ҫав хура тӑпраллӑ
ҫӗрсене 1745 ҫулта П.Ф.Кольцов Сӗве улпучӗ туртса илме
пуҫӑннӑ. Вӑл ӗнентернӗ тӑрӑх, ӑна ҫав уйра 258 теҫеттин сухалакан ҫӗр, вӑрман тата улӑхсем панӑ-мӗн. Ҫавӑнтах Ҫӗрпӳ улпучӗн Амачкинӑн та 186 теҫеттина яхӑн ҫӗр
пулни ҫинчен пӗлтернӗ вӑл. Ун чухне ҫав улпут чӑваш
ҫӗрӗсене туртса илеймен - сенӗкпе те айпӑлтапа хирӗҫ
тӑнӑ чӑвашсем хӑйсене хӳтӗлеме пултарнӑ.
1752 ҫулта Кольцов улпут хӑйӗн хресченӗсене куҫарса килсе Кульцав ялне никӗслет. Ун умён Пысӑк Кушлаваш ялне салатаҫҫӗ, унӑн вырӑнне Алманчӑк (Зеле
новка) ялӗ ӳссе ларать. Пысӑк Кушлавӑшсен тӗп пайӗ
Паҫпакран тӑварах, хальхи Ершепуҫпе Кӳстӳмӗр ялӗсене куҫса ларать, пӗчӗкрех пайӗсем хальхи Хураҫырмапа
Рункӑ ялӗсене каяҫҫӗ. Юлашки ялӗнче вӗсем Хирпуҫ
ҫыннисемпе пӗрлешсе пёр община туса хураҫҫӗ.
Ҫапла вара Хураҫырма ялӗ 1751 ҫул тӗлнелле пуҫланса кайнӑ теме май пур. Дна малтан яла пуҫласа яраканё ячёпе Ухиле (Огилио) тенё, кайран шыв ячёпе палӑртма пуҫланӑ.
Кушлавӑш уйӗнче Алат тӑрӑхӗнчи тата Рункӑ вулӑсӗнчи чӑвашсем хутӑшса каяҫҫӗ. Хусан енчи чӑвашсен
тӗррисем шултӑра, тухйисем шӗвӗр тӑрӑллӑ, тевет пулнӑ
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пулсан, Рункӑ чӑвашӗсем вирьялларах курӑннӑ: вӗсем
ати, апай, маҫак тесе каланӑ. Кунта майӗпен анатри калаҫупа ҫи-пуҫ ҫӗнтерет. Ҫапах та Кушлавӑш уйӗнче паян
кунчченех асаннене апай теҫҫӗ. Ати тени «аслати» сӑмахра упранса юлнӑ.
1859 ҫулта Хураҫырма ялӗнче икӗ общинӑна пӑхӑнакан ҫуртсем пулни паллӑ. Пысӑк Кушлавӑш общинине
32 кил тата Паҫпак общинине 2 кил кӗнӗ. Маларах тепӗр
икӗ кил Кӗҫӗн Кушлавӑш общинине пӑхӑннӑ. 50-мӗш ҫулсенче вӗсем Пысӑк Кушлавӑш общинине куҫса каяҫҫӗ.
Кушлавӑшпа Хураҫырма ялӗсен хушши XIX ӗмӗрте те
темиҫе ҫӗр метр кӑна пулнӑ, XX ӗмӗр варринче вӗсем
пӗрлешсех ларчӗҫ. Кушлавӑшра вулӑс ҫурчӗсем тата
чиркӳ пулнӑран вӑл яланах ытти ялсене хӑйӗн патнелле
туртнӑ. Вун икӗ ял масарӗ те ҫакӑнтах пулнӑ. УравӑшХирпуҫ ялӗсем урӑх прихута кӗнӗрен тата вӗсене Кушлавӑша ҫӳреме инҫерех пулнӑран вӗсем вулӑс центрне
хӑйсен ҫывӑхнерех куҫарма яланах ӗмӗтленнӗ. Акӑ вулӑс
старшинине суйланинех илер. 1887 ҫулта суйлав пулса
иртет. Малтан ҫав вырӑна Хураҫырма хресченне Яков
Данилова лартнӑ пулнӑ. Уравӑш-Хирпуҫсем ҫине тӑнӑран
ун вырӑнне Кивӗ Мӗлӗш ҫыннине суйлаҫҫӗ. Вӑхӑт нумай
та иртмест - старшина вырӑнне каллех Я.Данилов йышӑнать.
XIX ӗмӗрӗн 90-мӗш ҫулӑсенче Паҫпак вулӑсӗнчен Туҫи
(Уравӑш) вулӑсӗ туса хураҫҫӗ, ҫакӑн хыҫҫӑн Кушлавӑшпа Хураҫырма вулӑс айккине тӑрса юлаҫҫӗ. 1918 ҫулта
Кушлавӑш уйӗнчи чӑвашсем каллех хӑйсен вулӑсне
йӗркелеҫҫӗ, малтанхи пекех Кушлавӑш ялӗ тавра
чӑмӑртанаҫҫӗ. Шел, тепӗр ҫултанах «сепаратистсене» тӑн
кӗртеҫҫӗ: вулӑс ялӗпе центрне каялла тавӑраҫҫӗ.
Халӗ Кушлавӑшпа Хураҫырма ял хуҫалӑх центрӗ те
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пулма пӑрахрӗ. Ҫавна май кунта ҫӗнӗ объектсем ҫӗкленмеҫҫӗ, ҫамрӑксем валли ӗҫ вырӑнӗ те сахал. Юлашки ҫулсенче ҫак ялсем ватӑлса кайрӗҫ: сакӑр ҫул вӗренмелли шкул вырӑнне пуҫламӑш шкул кӑна тӑрса юлчӗ,
мӗн пур ача пӗр класра вӗренет. Кушлавӑш-Хураҫырма
ҫӗрӗсенче ҫитӗннӗ тыр-пула, утӑ-улӑма урӑх ял ҫыннисем пухса хӑйсен кӗлечӗсене, фермисене турттараҫҫӗ.
Ялсен мӑнаҫлӑхӗ чакса пырать.
Паянхи кун вырӑнти хуҫасене ятласа, кӗрӗкарки йӑваласа ларни вырӑнсӑр. Шупашкарпа Ҫӗнӗ Шупашкарта
пурӑнакан Хураҫырмасемпе Кушлавӑшсем ентешлӗхе
чӑмӑртанчӗҫ, ялсен шӑпи пирки пӗрле шухӑшларӗҫ.
Вӗсем пӗчӗк ӗҫрен пуҫлама калаҫса татӑлчӗҫ. Малтан
ял историне ҫырма, вӗсене уйрӑм кӗнекен кӑларма палӑртрӗҫ. Утӑ уйӑхӗн 21-мӗшӗнче ялсен кунне ирттерме
шухӑшларӗҫ.
Малашне ҫамрӑксем валли ӗҫ вырӑнӗ тупас, вӗсене
ялалла туртас, ҫӗнӗ йӑва ҫавӑрма пулӑшас ыйтусене те
хускатма, вӗсене пурнӑҫлассишӗн тӑрӑшма ӗмӗтленеҫҫӗ
ҫак икӗ ялӑн тӗп хуламӑрти ентешлӗхӗнче. Кирек ӑҫта
пулсан та пирӗншӗн тӑван ял яланлӑхах тӑван та хакпӑ
кӗтес пулса юлать. Тымара хӑртас марччӗ, мӑрьерен
тӗтӗм кӑларма пӑрахас марччӗ.
Виталий Родионов, профессор.
2006 ҫулхи ҫурла уйӑхӗ.

43

КУШЛАВӐШ УЙӖ ЙӖПРЕҪ ЕНЧЕ ЮЛСАН
*

*

*

Куш лавӑш уй ӗ н туртӑмӗ м ӗн
чухлӗ пултаруллӑ ҫынна хӑй ытамнеилчӗ. Ҫав ытама ӗмӗрлӗхе лекнӗ
чӑваш ачисем хушшинче Констан
тин Дмитриевич Алимасов Йӗпреҫ
тӑрӑхӗнче самай сумлӑ вырӑн йышӑнать.
Ҫын пуласси ачаран паллӑ тенӗ
пекех, унӑн ячӗ таҫта ҫитиех ырӑпа
сарӑлчӗ, хӑй ҫуралнӑ Улатӑр енчи чӑваш ялӗнчен вӑрман
витӗр кӳршӗри Йӗпреҫ районӗн чикки урлӑ хӑюсӑррӑн
каҫса кӗнӗ вӑхӑтранпах. Хура ҫырла сӑнлӗ правур качча
Йӗпреҫ хурӑнӗсем хӑйсен ҫирӗп хуллисемпе явакласа
илчӗҫ те, ҫурхи шывне ӗҫтерсе ӳсӗртрӗҫ, Кушлавӑшуйӗнче ҫӗнӗ тымар яртарчӗҫ. Хӑйӗн авалхи вӑрман хӳттинче пытанса ларакан Эйпеҫне манмасӑр вара вӑл ҫӗнӗ
пурнӑҫ туса ячӗ. Юман тымарӗ пек никӗсне Йӗпреҫ рай
он хаҫачӗнредакцине ҫапрӗ. «Ҫӗнтерӳшӗн» хаҫатра ӗҫлекен аслӑ юлташӗсен ӑслӑ сӑмахне пуҫа хыврӗ, пӗлӗвне,
ӑсталӑхне ӳстерсе пынӑ май вӗсенчен техытӑрах, ҫӳллӗрех вӗҫме пуҫларӗ хаҫат тӗнчинче. Ҫӳлелле, ҫӳлелле
хӑпарса пычӗ те тёпредактор пуканӗ ҫинех улӑхса ларчӗ.
Хаҫат редакторӗнче чи ну май ҫул - 22 ҫул ӗҫлесе чемпи
он ятне илнӗ Вӑрнар ачи Серафим Ефимович Ефимова
хуса ҫитесси тенумаях юлман-ха КонстантинАлимасовӑн
редактор ҫулӗ ҫинче. Вёл 1996 ҫултанпа «Ҫӗнтерӳшӗн»
коллективне хӑйне евӗр пӗлсе, тӑнлӑ-пуҫлӑ ертсе пырать.
Ҫулӑн-ҫулӑн редактор ҫупкӑ та ҫиет, ҫу та хыпать.
Алимасов та пурнӑҫри ҫав ырлӑх-хурлӑх юххинчен аяк44

ра тӑрса юлман. Анчах ырӑ сӑмахӗ, хисепӗ унӑн ятне
ытларах ҫӗклет. Вӑл Раҫҫейри «Пичет отличникӗ» палла тивӗҫнӗ, «Чӑваш Республикин культура тава тивӗҫлӗ
ӗҫченӗ». Ӑна Раҫҫей журналисчӗсен Союзӑн Хисеп грамотипе наградӑланӑ, Чӑваш Республикин президенчӗ
Н.В. Федоров ятарлӑ указпа мухтанӑ.
Хамӑн журналистика ӗҫӗнчи вӗренекенӗмӗн ӗҫнехӗлне сӑнасах тӑратӑп, унӑн ӳсӗмӗшӗн хӗпӗртетӗп. Ҫак
кӗнекене ха тӗрленӗ чухне килти архивра шӑпах унӑн кӗске
очеркӗ алӑ айне лекрӗ. Ӑна вёл СССР 60 ҫул тултарнине йӗпреҫсем мӗнле хастарлӑхпа кӗтсе илнине халалланӑ. Районти кашни колхозӑн тата унти ялсен историне ҫырса кӑтартнӑ иккен ҫамрӑкжурналист. Вун пӗрмӗш
маршручӗ - «Трудовик». Материалӗ 1982 ҫулхи д е кабрӗн 9-мӗшӗнче «Ҫӗнтерӳшӗн» хаҫатра тухнӑ. Унта
Кушлавӑш уйӗнчен Йӗпреҫ енне тӑрса юлнӑ Пысӑк Упа
касси, Шуркасси тата Шӗпекеч ялӗсен утӑмӗсемпе паллашма пулать.
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ӐРУРАН ӐРӐВА - СУЛМАКЛӐ УТӐМПА
Кушлавӑш текен вуникӗ ял уйӗ. Ҫактӑрӑхра вырнаҫнӑ
Пысӑк Упакассине 280 ҫул каялла, XVII ӗмӗр пуҫламӑшӗнче (хӑш-пӗр документсенче XVIII ӗмӗрте тесе ӗнентереҫҫӗ). Атӑл тӑрӑхӗнчи Ҫавал шывӗн анат юхӑмӗнчи
вырӑнсенчен (хальхи Сӗнтӗрвӑрри тата Ҫӗрпӳ районӗсенчен) хӗсӗк пурнӑҫран хӑтӑлас ӗмӗтпе «ирӗклӗх» шыраса куҫса пынӑ ҫынсем никӗсленӗ. Ку вырӑнта утса витӗр
тухма ҫук вӑрман кашланӑ, вырӑн-вырӑнпа ҫеҫ юханшывсен хӗррипе пӗчӗк уҫланкӑсем пулнӑ. Куҫса килекенсем
шӑпах ҫав уҫланкӑсенче хуҫалӑхсем ҫавӑрнӑ. Кунта
чӑваш хресченӗсем вӑрман касса-хӑртса уйсем тунӑ, ҫӗр
ӗҫленӗ. Ҫулсем иртнӗ майӑн Турикартиш (хальхи Совет
ски), Малтикартиш (хальхи Комсомольски), Маття, Шӗшкӗпуҫ, Савкка урамӗсем пулса кайнӑ. Яла никӗслекенсем
Домиковсен, Тряковсен, Ерилеевсен, Ениковсен, Ярчеевсен, Исаевсен йӑхӗсенчи ҫынсем, тесе ҫирӗплетеҫҫӗ
вӑтам шкул музейӗ валли пухнӑ хӑш-пӗр документсем.
Пысӑк Упакассине ытти ҫӗртен ҫынсем куҫасси вӑтамран 40 ҫула яхӑн пынӑ.
Хӗсӗк пурнӑҫран тарса килнӗ хресченсен «ирӗклӗхӗ»
ку тӑрӑхра нумай вӑхӑта пыман. Чӑваш халӑх поэчӗ Се
мен Элкер «Хӗн-хур айӗнче» поэмӑра ҫапларах ҫырнӑ
кун пирки: «Анчах, инкеке, пытанчӑк ялсем часах-мӗн
тухнӑ «тӗнче» куҫумне; патша тарҫисем, усал пуҫлӑхсем
кунти кӗтесе те пуҫланӑ ҫитме»... Хресченсен сахал ӗҫ
ҫинче тата вӑрман ӗҫӗнче шараҫланса тупнӑ пур-ҫук укҫи
хырӑҫ-марӑҫтӳлеме кайнӑ, пуяннисенчен ӗмӗртӑршшӗпе
хӗн-хур курнӑ. Ҫак саманан асаплӑ пурнӑҫ паллисене хрес
ченсен пӑлхавне хутшӑннӑ Чакка сӑнӗнче уҫӑмлӑн кӑтартса панӑ Элкер. Мӑн Упакассинче ҫуралса ӳснӗ поэт ял
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халӑхӗн иртнӗ кун-ҫулӗпе яланах интересленнӗ, Чакка
кӗрешӳҫӗ сӑнарӗ те унӑн произведенийӗнче ӑнсӑртран
ҫуралман.
Октябрьти Аслӑ революци пусмӑрпа асап танатинчен
хӑтарсан тин ирӗке тухнӑ Упакасси ялӗнче те ҫӗнӗ пурнӑҫ вӗреме тытӑннӑ.
Ялти ватӑсем халӗ те астӑваҫҫӗ-ха, Кольцовкӑра
ҫуралса ӳснӗ Иван Першуткин тӑван ялне фронтран
таврӑннӑ чухне (1917 ҫулхи кӗркунне пулнӑ ку ӗҫ) Упакассинчи шкула кӗнӗ. Унта вӑл Александр Николаевич Со
ловьев учительпе курнӑҫса, ӑна тата шкул ачисене Аслӑ
Октябрь ҫӗнтерӗвӗ ҫинчен каласа панӑ. Ҫак хыпара
илтнӗ хреченсем те унпа тӗл пулса калаҫнӑ. Кӳршӗ ял
ҫынни хурал пӳртне пухӑннӑ тӗттӗм халӑха пӗтӗм власть
Советсен, халӑхӑн аллине куҫни, ҫӗнӗ пурнӑҫ малашлӑхӗ
ҫинчен ӑнлантарнӑ. Ахальтен мар ӗнтӗ И.Першуткин упакассисемшӗн упранакан ҫутӑ сӑнар пулса юлнӑ.
Шӑпах ҫак вӑхӑталла ӗҫҫыннисен ӗмӗртен кӗтнӗ ӗмӗчӗ
пурнӑҫа кӗнипе хавхаланнӑ Семен Элкер, 1918 ҫулта килне таврӑнса, халӑх ӗҫне хӗрӳллӗн пуҫӑнать. Тӑван ялти
чухӑнсемпе вӑтамсене вырӑнти Совет йӗркелеме пулӑшать. Ӑна ял Совет ҫыруҫине лартаҫҫӗ. Часах унӑн чухӑнсен комитечӗн председателӗ пулма та тивнӗ. Совет
влаҫне ҫирӗплетессишӗн ҫине тӑрса кӗрешекен Элкере
Кушлавӑш вулӑс Совечӗн членне, ҫӗрӗҫ пайӗн пуҫлӑхне
суйласа хураҫҫӗ. Ҫӗршывра ҫав вӑхӑтра хӗрӳ граждан
вӑрҫи пынӑ май, фронтсенче шуррисене хирӗҫ ҫапӑҫакан Хӗрлӗ Ҫара пулӑшас, тылра ҫӗнӗ революциллӗ йӗркесене ҫирӗплетес тӗлӗшпе Семен Васильевич чунне пар
са ӗҫленӗ.
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ҪАПЛА ЧӐМӐРТАННӐ КОЛХОЗ
Ку вӑхӑт ял пурнӑҫӗшӗн хӗрӳ тапхӑр пулнӑ. Шӑп ҫав
ҫулсенче ПысӑкУпакассинче хресченсем коллективлӑ ӗҫ
йӗрки ҫине анлӑн куҫасси тапранса каять. 1927 ҫулта кун
та ялхуҫалӑх артелӗ, тепӗр ҫултан вара Шӗпекечре ҫӗр
ӗҫлесе хатӗрлекен юлташлӑх йӗркеленӗ. Иккӗшӗ те Юпала, хальхи Эконом поселокӗ вырнаҫнӑ государствӑн
вӑрман фончӗ ҫине куҫса лармаллискерсем пулнӑ. Ар
тель тата юлташлӑх руководителӗсем ҫӗр илес ыйтупа
ҫӗрӗҫ комиссариатне пынӑ, анчах та ҫак коллективлӑ
фонда маларах йӗркеленнӗ юлташлӑхсене уйӑрса панӑ
пирки упакассисемпе шӗпекечсен ыйтӑвне тивӗҫтерме
май килмен. Ун хыҫҫӑн ялхуҫалӑх юлташлӑхӗсем саланса кайнӑ.
1930 ҫулхи февралӗн 12-мӗшӗнче ПысӑкУпакассинче
136 хуҫалӑхран колхоз йӗркеленнӗ. «Победа» ят панӑ ӑна
мал ӗмӗтлӗ хресченсем. Кулаксемпе хӳрешкисем
пӗрлешӳллӗ хуҫалӑх пирки элек сӑмахӗсем сарнӑ, вӑл
вӑхӑтра вёсен витӗмӗ вӑйлӑ палӑрнӑ. Ҫураки тӗлне тин
ҫеҫ йӗркеленнӑ колхозра хуҫалӑхсен йышӗ палӑрмаллах
чакнӑ. Ялти ҫамрӑксем пӗрлешӳллӗ хуҫалӑха ҫӗнӗрен
пысӑклатса ҫирӗплетессишӗн канӑҫа пӗлмесӗр ӗҫленӗ.
«Трудовик» колхозӑн хисеплӗ колхозникӗ, ҫитмӗл тӑваттӑри Василий Иванович Кардышев ҫапла аса илет ҫав
хӗрӳ вӑхӑта:
«Пӗрлешӳллӗ хуҫалӑх умне йывӑр лару-тӑру тухса
тӑрсан, ялта хресченсен шавлӑ пухӑвӗ иртрӗ. Унта парти
райкомӗн яланхи представителӗсем Семен Маркияновпа Георгий Антонов килнӗччӗ. Вӑл вӑхӑтра ялта парти
организацийӗ пулман. Пухура пӗрлешӳллӗ вӑйпа дуракине мӗнле ирттересси ҫинчен калаҫрӑмӑр. Колхоза
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ҫырӑннӑ чухӑнсен лашасем ҫукчӗ, акма вӑрлӑх та пул
ман. Эпир, ҫамрӑксем, пӗр шухӑш-тӗллевлӗ пулса, ялти
кулаксен лашисене туртса илесси ҫинчен ыйту хускатрӑмӑр. Кулаксен чунӗсем мӗн тери вӗчӗрхенсе кайрӗҫ
ун чухне, шӑв-шав ҫӗклерӗҫ, сиенлӗ ӗҫсем тӑвассипе
хӑратрӗҫ. Пуху эпир ҫӗнтернипе вӗҫленчӗ: хресченсем
пирӗн шухӑшпа килӗшрӗҫ, чылайӑшӗ колхоза ҫырӑнма
пулчӗҫ...»
Кӑвар чӗреллӗ коммунарсем - Акрапия, Василий, Фи
липп Кудяковсем, В.Кардышев, О.Кузнецова, Е.Лазарев,
М.Ярчеев, Е.Кадричев, П.Акелов, Н.Садыкова, В.Тихонов - ялти хресченсене парти политикине ӑнлантарса
пани, кулаксене тӑрӑ шыв ҫине кӑларни кӑлӑхах пулман,
палӑртни пурнӑҫа кӗрсе пынӑ. Пӗрремӗш ҫураки, йывӑр
условисенче иртнӗ пулин те, пуянсемпе вёсен хӳрешкисен серепине лекнӗ чухӑнсемпе вӑтамсене коллективлӑ
ӗҫ йӗркин пӗлтерӗшне ӑнланса илме май панӑ. Колхоз
йӗркелениччен ялта Матвей Афанасьевич Афанасьев
учитель ҫеҫ комсомолец пулнӑ. Вӑтӑрмӗш ҫулхи сентябрьте комсомол ретӗнче тӑракан учительсем Е.Филип
пов, А.Громков, П.Семенов, Д.Миронов, Д.Егоров, М.Антонов килнӗ хыҫҫӑн, Пысӑк Упакассинче ҫӗнӗ пурнӑҫ малашлӑхӗшӗн пыракан кӗрешӳ анлӑн сарӑлнӑ, ҫивӗчленнӗ.
Кулаксем хӑйсене ҫӑварлӑхпанине курса, ирсӗр ӗҫсем
тума хӑтланнӑ. Вӗсем халӑхра пысӑк хисеп ҫӗнсе илнӗ
Артемий Громкое ҫине темиҫе хутчен те тапӑннӑ. Кашнинчех ялти учитель тӑшмансен ирсӗр аллинчен хӑтӑлма
пултарнӑ.
Тепӗр ҫултанах Упакасси «Победа» тата «Трудовик»
колхозсене пайланнӑ. 1932 - 1933 ҫулсенче, «Победа»
пӗрлешӳллӗ хуҫалӑха Петр Еников ертсе пынӑ вӑхӑтра,
Ҫӗнурам вӗҫӗнче ӗне, сысна тата лаша вити туса лартнӑ.
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Шӑпах ҫав вӑхӑталла ялта тӗлӗнмелле хыпар сарӑлнӑ.
Хресченсем тин ҫеҫ илсе килнӗ «Фордзон» трактор кол
хоз уй-хирӗнче пӗрремӗш суха касси хывнине курма
васканӑ.
Колхоз стройӗ татӑклӑн ҫӗнтернӗ. Пысӑк Упакассинчи «Победа», «Трудовик», Шуркассинчи «Строитель»,
Шӗпекечри «Осовиахим» колхозсем йывӑр условисенче
аталанса пынӑ. Вӗсем, Аслӑ Отечественнӑй вӑрҫӑ хыҫҫӑн пӗрлешсе, «Трудовик» пулса тӑнӑ.
ТӐВАЛЛА
1961 ҫулхи кӗркунне пулнӑ-ха ку. Бригадирта ӗҫлесе
опыт пухнӑ А.Шордеев, колхозниксен аслӑ пухӑвӗнче
хӑйне колхоз председательне пӗр саслӑ пулса суйласан,
ҫапла каланӑ: «Сирӗн шанӑҫа тӳрре кӑларма тӑрӑшӑп...»
Ун чухне «Трудовик» колхозӑн ӳсӗмӗсем питех те пӗчӗк
пулнӑ. Ҫавӑнпа та Антон Григорьевичӑн хуҫалӑха
хӑвӑртрах ура ҫине тӑратас тесе чылай шухӑшлама
тивнӗ. Колхоз ҫав ҫул кашни гектартан 9 центнер
тӗштырӑ, 40 центнер ҫӗрулми туса илни пурнӑҫ ыйтӑвне
тивӗҫтермен. Пӗчӗк те кивӗ витесенче пурӗ те 294 пуҫ
ӗне выльӑх, 159 пуҫ сысна пулнӑ. Ял хуҫалӑхӗнче усӑ
куракан 100 гектар ҫӗр пуҫне 9,7 центнер аш-какай, 87
центнер сӗт туса илнӗ. Лакса ларнӑ колхоза ертсе пыма
малтанхи кунсенченех мӗн тери йывӑр пулнӑ пулин те,
Антон Григорьевич пуҫне усман, халӑхпа ӗҫлес хӗрӳлӗхе
вӑйлатсах пынӑ.
Ҫак кунсенче колхоз аталанӑвӗпе интересленнӗ май,
Антон Григорьевичпа (халӗ вӑл ял Совет ӗҫтӑвкомӗн
председателӗнче ӗҫлет) тӗл пулса калаҫма тӳр килчӗ.
Акӑ мӗн каласа пачӗ вӑл ҫав йывӑр тапхӑра аса илсе:
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- Колхоза ҫӗклесси коммунистсемпе, ӗҫ ветеранӗсемпе, ял халӑхӗпе пӗр тӗллевлӗ пулса, тачӑ ҫыхӑнса
ӗҫленинчен нумай килчӗ. Пирӗнпе юнашарах ҫӗршывӗпех чапа тухнӑ Кольцовкӑри Ленин ячӗпе хисепленекен
колхоз, районти тӗреклӗ хуҫалӑх - «Путиловка» пулнӑ.
Вёсен ӗҫ опычӗпе паллашма ҫав хуҫалӑхсене темиҫе хутчен те кайса килтӗм.
Ҫакӑн хыҫҫӑн кирек мӗнле ӗҫе те - пысӑк-и вӑл,
пӗчӗк-и, - председатель наука вӗрентнӗ пек йӗркелесе
пынӑ, ҫакӑнта вёл колхоз экономикине малалла хӑватлӑн
аталантармалли иксӗлми ҫӑлкуҫ тапнине курнӑ. Тепӗр
икӗ ҫултан колхоз самаях тухӑҫлӑ тырпул пухса кӗртнӗ,
1966 ҫулта вара вӑтам хуҫалӑхсен шутне кӗрет. Малашнехи ҫулсенче - ҫитӗнӳ хыҫҫӑн ҫитӗнӳ. Акӑ, Совет влаҫӗн ҫур ӗмӗрхи юбилейне чыслӑн кӗтсе илессишӗн пынӑ
социализмла ӑмӑртура мала тухнӑшӑн «Трудовик» кол
хоза КПСС райкомӗпе райсовет ӗҫтӑвкомӗн Асӑну ялавне панӑ тата Чӑваш АССРӗн Ӗҫ Паттӑрлӑхӗпе Мухтавӑн
юбилей кӗнеки ҫине кӗртнӗ. 1970 ҫулта хуҫалӑх нихҫан
пулман тырпул - кашни гектартан 30,2 центнер тӗштырӑ
пухса кӗртнӗ. В.И.Ленин ҫуралнӑранпа 100 ҫул ҫитнӗ ятпа
колхоза КПСС Центральнӑй Комитечӗн, ВЦСПСӑн Ленинла грамотипе, хуҫалӑх председательне вара Ленин
орденӗпе наградӑланӑ. Ҫакна та палӑртма кӑмӑллӑ:
саккӑрмӗш пилӗкҫуллӑхра колхоз Пӗтӗм Союзри Халӑх
хуҫалӑх ҫитӗнӗвӗсен выставкине икӗ хутчен хутшӑннӑ.
1973 ҫул. «Трудовик» колхоз ӗҫченӗсемшӗн кӗрешӳпе
паттӑрлӑх ҫулӗ пулнӑ вӑл. Хуҫалӑх республикӑра чапа
тухрӗ.
- Пирӗн колхоз ҫӗрӗҫ культурине ӳстерессишӗн ҫуллен-ҫул пысӑк тимлӗх уйӑрчӗ, - каласа парать Ленин орденӗн кавалерӗ, колхозри партбюро секретарӗ В.И.Ге51

расимов. - Эпир ҫав ҫул кашни гекгартан 30 центнер ытла
тӗштырӑ, 227 центнер ҫӗрулми туса илтёмёр. Государствӑна выльӑх-чӗрлӗх продукчӗсем сутмалли плансене ирттерсе пурнӑҫларӑмӑр. Колхоз 832.727 тенкӗ тупӑш илчё.
Ахальтен мар ёнтё партипе правительство колхоз
ӗҫченӗсен пархатарлӑ ӗҫне пысӑка хурса хакларӗҫ. Кол
хоз председательне А.Г.Шордеева Социализмла Ӗҫ
Геройӗ ятне пачӗҫ. «Ылтӑн Ҫӑлтӑр» хуҫи район ҫыннисемшӗн ҫутӑ маяк пулса тӑчӗ. Кунсӑр пуҫне уй-хир
бригадирне К.Прохоровӑна Ленин орденӗпе, М.Крас
нова сысна пӑхакана Октябрьти Революци, А.Васильев
агронома, Ф.Савельева сысна пӑхакана Ӗҫлӗх Хӗрлӗ
Ялав, Г.Миронов бригадира, А.Романов комбайнера,
А.Яковлева сурӑх пӑхакана «Хисеп Палли» орденсемпе
наградӑланӑ.
Чӑн та, 1973 ҫулти кӗр мӑнтӑрӗ колхоз ӗҫченӗсене иксӗлми телей парнелерӗ, тата сулмаклӑрах ҫитӗнӳсен ҫулӗпе талпӑнма хавхалану, ҫӗнӗ вӑй-хал кӳчӗ.
ПОЭТ ЯЧӖПЕ ХИСЕПЛЕНЕТ
ИСТОРИРЕН. 1897 ҫулхи хӗл кунӗсенче Хусан
кӗпӗрнине кӗрекен Етӗрне уездӗнчи Туҫа вулӑсӗнчи
Пысӑк Упакасси ялӗнче шкул уҫӑлнӑ. Ҫакна кунта вӗреннӗ
Е.Васильева панӑ «Мухтав хучӗ» те ҫирӗплетет. Малтан
вӑл Осип Павловӑн ҫуртӗнче вырнаҫнӑ. Ялти пӗрремӗш
учительсем - Лев Григорьевпа Гурий Захаров.
1930 ҫулта тин икӗ сыпӑклӑ шкул ятарласа туса лартнӑ
ҫӗнӗ ҫурта куҫнӑ.
1967 ҫулта вӑтам шкула кунта вӗреннӗ, ҫирӗммӗш ҫулсенче учительте ӗҫленӗ Чӑваш халӑх поэчӗн Семен Ва
сильевич Элкерӗн ятне панӑ.
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- Шкулта музей уҫма палӑртнӑ, - каласа парать истори учительници Н.Ерилеева. - Ял, колхоз тата шкул историне тёпчесе, Семен Элкер пурнӑҫӗпе тата ӗҫӗ-хӗлӗпе
ҫыхӑннӑ тӗрлӗ материалсем пухатпӑр. Ку шкултан вёренсе тухнӑ ҫынсемпе ҫыхӑну тытатпӑр, вӗсене отпуска килсен хӑнана чӗнетпӗр.
Мухтава тухнӑ ентешӗсем сахал мар упакассисен. Акӑ,
вӑтӑрмӗш ҫулсенче ку шкулта учительте ӗҫленӗ Д.Мироновӑн ывӑлӗ Юрий Дмитриевич Мускаври государство
университетӗнчен вӗренсе тухнӑ, халӗ пӗр министерствӑра ӗҫлет. Мирон Яковлевич Яковлев вара икӗ
ҫар училищинче, gap академийӗнче, КПСС Центральнӑй
Комитечӗ ҫумӗнчи партии аслӑ шкулӗнче пӗлӳ илнӗ, халӗ
Мускавра пурӑнать. Николай Ерилеев, Василий тата
Анатолий Николаевсем (йӗкӗрешсем) gap академийӗнчен, Раиса Ястребова вӑрман промышленноҫӗн
академийӗнчен, Анатолий Архиповпа Виталий Семенов
ялхуҫалӑх академийӗнчен вӗренсе тухнӑ. Аслӑ пӗлӳ
илнисем Я.П.Ерилеев, Н.А.Сумкин, Ф.В.Елдырев,
Е.И.Федькова тата ытти ҫемьесенче те нумай.
Упакассисен ентешӗ М.Я.Яковлев тӑван яла отпуска
килсен, хӑй вӗренсе тухнӑ вӑтам шкулта хӑнара пулчӗ.
Тӗлӗнмеллипех тӗлӗнчӗ вӑл виҫӗ хутлӑ ҫӗнӗ шкулпа паллашсан. Кунта вӗренӳ ӗҫне кабинет системипе йӗркеленӗ,
аслӑ пӗлӳ илнӗ педагогсем ӗҫлеҫҫӗ, урӑхла каласан,
пӗлӗве тарӑнлатма, анлӑлатма майсем ҫителӗклӗ.

ҪУЛСЕРЕН УЛШӐНАТЬ ПЫСАК УПАКАССИ
Яла пырса кӗрсен, чи малтан Чакка несӗлӗсен ырӑ та
пархатарлӑ ӗҫӗ ӑруран ӑрӑва куҫса пынине курса, чунтан
хӗпӗртетӗн. Урамсен икӗ айккипе кашни ҫурт умӗнче ватӑ
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йӑмрасем лараҫҫӗ. Элкер выляса чупнине курнӑ, коллективизаци кӗрлевне итленӗ, ҫӗнӗ пурнӑҫтаппипеӳснӗ
йывӑҫсем вӗсем. Тата ҫакна та палӑртма кӑмӑллӑ: каш
ни кил ҫумӗнче тенӗ пекех - палисадник, сад пахчи,
вӗллесем...
Ҫулсерен улӑштарать хӑйӗн сӑнне Элкер ҫӗршывӗ.
Колхозниксем кирпӗчрен ҫӗкпенӗ ҫӗнӗ пӳртсен йышӗ
ӳссех пырать. «Трудовик» колхозра строительство анлӑн
сарӑлнӑ. 25 ҫул каялла уй-хир пулнӑ вырӑнта ял Совет
ӗҫтӑвкомӗн.ҫыхӑну уйрӑмӗн, фельдшер пункчӗн, Культу
ра ҫурчӗсем ҫӗкленчӗҫ. Юлашки вунӑ ҫул хушшинче куп
лен кирлӗ таварсем сутакан магазин, учительсем валли
тӑватӑ хваттерлӗ ҫурт, талӑкра виҫӗ тонна ҫӑкӑр пӗҫерекен пекарня, столовӑйпа правлени ҫуртне, ӑшӑ гаражмастерской туса лартрӗҫ. Йӗпреҫ - Пысӑк Упакасси асфальтлӑ ҫул ҫывӑхӗнче, Кушлавӑш шывӗ хӗрринче,
выльӑх-чӗрлӗх комплексӗ ӳссе ларчӗ. Кӗҫех 140 вырӑнлӑ
ача сачӗ хута каять. Малашнехи ҫулсенче ҫӗнӗ объектсен никӗсӗсем хывӑнӗҫ.
«Трудовик» колхоз юбилейлӑ ҫулта та ҫӗнӗ ҫитӗнӳсем ҫулӗпе утӑмлать. Мухтанмалли ҫителӗкпех кунти
ӗҫченсен. Хуҫалӑх Кушлавӑш уйӗнче тухӑҫлӑ тырпул ҫитӗнтерчӗ. Ҫур ӗмӗр каялла пӗр гектартан 5-7 центнер тырӑ
илнӗ ҫӗрсем ҫинче кӑҫал вӑтамран 30,7 центнер тӗштырӑ
пухса кӗртрӗҫ. Колхоза республикӑри Хисеп хӑми тата
Советсен ҫурчӗ умӗнчи Ӗҫ Мухтавӗн стенчӗ ҫине кӗртнӗ.
«Трудовик» тепӗр сулмакпӑ утӑм турӗ: государствӑна сӗт
сутмалли ҫулталӑкри плана октябрь уйӑхӗ тӗлне ирттерсе пурнӑҫлани ҫинчен рапортларӗ.
- Государствӑна аш-какай хатӗрлесе парассипе те пла
на пурнӑҫлама тӑрӑшатпӑр, - терӗ колхоз председателӗ
Ю.Ластухин.
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Кунти колхозлӑ ял ӗҫченӗсем мал ӗмӗтлӗ, тунӑ ҫитӗнӳсемпе лӑпланса пурӑнмаҫҫӗ, ӳсӗмсен ҫулӗпе утаҫҫӗ.
Вёсен паянхи тӗп тӗллевӗ - ССР Союзӗ 60 ҫул тултарнине ӗҫ парнипе кӗтсе илесси.
Константин АЛИМАСОВ,
СССР Журналистсен союзӗн членӗ.

* * *
Константин Алимасов ҫырни ҫумне ҫакна хушасшӑн.
Хурамал ялӗнче ҫуралса ӳснӗ Василий Иванович Ан
дреев, паллӑ журналист, сӑвӑ-поэма маҫтӑрласа чӑваш
литературине Деферан тата Хурамал хушма ятсемпе
кӗрсе юлнӑ паллӑ писатель Элкерпе туслӑ, ентешлӗ ҫыхӑнура тӑнӑ. Семен Васильевич унпа Йӗпреҫ тӑрӑхӗ, литературӑпа искусство пурнӑҫӗ ҫинчен ҫырусем урлӑ калаҫнӑ. Василий Иванович хӑй те ҫав май пах хутшӑнусене ҫирӗплетсе пынӑ. Ун чухнехи ҫул-ҫӳрев, ҫыхӑну ларутӑрӑвӗ ҫынсене паянхи пек васкавлӑ ҫывӑхлатайман.
Йӗпреҫ хаҫачӗнредакторӗнче чухне Хурамал юлташа
эпӗредакцире хаваспах ӗҫлеттертӗм, вӑл вӑхӑтра унпа
туслашсахкайрӑм, пичетленмен поэмисене темай килнӗ
таран халӑхумне кӑларма тӑрӑшрӑм. Вӑл яланхи пекех
нумай ҫыратчӗ. Йӗпреҫ тӑрӑхӗнчи паллӑ ҫынсен пурнӑҫне сӑнлама юрататчӗ. Комсомол активисчӗсен очерк пуххине BJ1KCMрайкомне хатӗрлесе парса хӑварчӗ. Кайран
ӑна, хӑй вилсен, Шупашкар архивне пачӗҫ пулас. Унпа
нумай ҫын у сӑ курса юлчӗ ӗнтӗ. Район хаҫатӗнче пичетленнӗ пӗр статйинчен илнӗ йӗркесем, акӑ, Пысӑк Упа
касси ҫамрӑкӗсен хӗрӳ вӑхӑтне ҫапла палӑртаҫҫӗ:
«Ҫирӗммӗш ҫулсен вӗҫӗ тата вӑтӑрмӗш ҫулсен пуҫламӑшӗ - ялсенчи класс кӗрешӗвӗн чи хаяр тапхӑрӗ.
Вӑл вӑхӑтра пирӗн районти комсомол организацине
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И.Свешников, М.Орлов, Сорокин, Е.Маргинов, 3.Яковлев,
Н.Теплов т.ыт.те ертсе пынӑ.
Вёсем кашниех ялсенчи комсомол ячейкисене вӑйлатассишӗн тата ҫӗнӗрен йӗркелесе ярассишӗн нумай вӑй
хунӑ. Комсомол историйӗнче вёсен пархатарлӑ ӗҫӗ-хӗлӗ
паллӑ вырӑн йышӑнӗ.
Ялсенчи малтанхи комсомолецсен ячӗсем те нихӑҫан
та манӑҫа тухмӗҫ. Шкулсенче вӗренекен комсомолецсемпе пионерсем вӗсем ҫинчен татах тӗплӗнрех
тӗпчесе пӗлӗҫ, паха асаилӳсем ҫырӗҫ.
Акӑ, пирӗн алра темиҫе асаилӳ.
- Пирӗн ялти комсомол ячейкине 1930 ҫулта йӗркеленӗ, - тесе ҫыраҫҫӗ Пысӑк Упакассинчи С.В.Эльгер
ячӗпе хисепленекен вӑтам шкулта вӗренекенсем. Вӑтӑрмӗш ҫулччен ялта пёр комсомолец пулнӑ. Вӑл Мат
вей Афанасьевич Афанасьев учитель. Ҫав ҫулах яла
комсомол ретёнче таракан учительсем Ермолай Филип
пович Филиппов, Татьяна Семеновна Розова, Марфа
Игнатьевна Никитина килнё. Вёсем ялта комсомол ячейки
йӗркеленӗ. Ҫамрӑксене комсомола явӑҫтарассишӗн ҫине
тӑрса ӗҫленипе ячейкӑра 17 комсомолеца ҫитет, вӗсенчен виҫӗ хӗрача. Комсомол ячейкин секретарӗ пулма
Михаил Кузьмич Ярчеева суйлаҫҫӗ. Вӑл халӗ 60-тан
иртнӗ. Паянхи кун та колхозра тӑрӑшса ӗҫлет.
Ҫав ҫулта ялта колхоз йӗркелеҫҫӗ. Ӑна «Победа» ятлӑ
хураҫҫӗ. Малтанхи уйӑхрах колхоза 100 хуҫалӑх ытла
ҫырӑннӑ. Анчах та ҫураки тӗлне 10 хуҫалӑх кӑна тӑрса
юлнӑ. Колхоза кулаксем салатма тытӑннӑ. Пӗрлешӳллӗ
хуҫалӑха ҫӗнӗрен пысӑклатса ҫирӗплетессишӗн комсомолецсем нумай ӗҫленӗ. Вӑл вӑхӑтра ялта парти организацийӗ пулман. Колхоз тӑвас ӗҫре парти райкомӗн
яланхи представителӗсем Семен Маркиянов тата Геор56

гий Антонов нумай пулӑшнӑ. Учительсем те активлӑ
хутшӑннӑ. Вӗсем ялти хресченсене парти политикине
ӑнлантарса панӑ, кулаксене тӑрӑ шыв ҫине кӑларнӑ. Кулаксем комсомолецсене курайман. Вӗсем ҫинчен элеклё
сӑмахсем сарнӑ. Громков учителе тапӑннӑ. Вёл ун чухне
комсомол ячейкин секретарё пулнё. Кулакла элементсем
Димитрий Миронович Миронова питё курайман. Миро
нов Пысёк Упакасси ҫынни ялти кулаксемпе спекулянтсене лайёх пёлсе тёнё.
Учитель-комсомолецсем хутпёлменлёхе пётерессишён нумай ӗҫленӗ. Шкула пырайманнисене килёсене
ҫӳресе вёрентнё. Комсомолецсем эрнере пёрре спектакль
лартнӑ. Ку ӗҫе пионерсем те хутшённё: Мирон Сябуков,
Яков Спиридонов, Татьяна Елдырева, Романов, Егоров
т.ыт.те.
Кулаксем темпе хирӗҫ тёнё пулсан та, ялта колхоз
чёмёртаннё. Вёл вёхётра активлё кёрешекенсем - Ди
митрий Миронович Миронов, Степан Михайлович Ми
хайлов, Михаил Кузьмич Ярчеев т.ыт.ячёсене колхозниксем халё те ырӑпа асӑнаҫҫӗ. Ҫавӑн пек йывёр условисенче комсомол ячейки ҫуралнӑ. Колхоз туса хурас
тата ялти хутпёлменлёхе пётерес тёлёшпе унён ролё ка
лама ҫук пысёк. Унтанпа кунти комсомол организацийё
нумай ӳсрӗ.
Коммунистсемпе комсомолецсем тата партире тёман
активистсем ҫӗннишӗн пётём вёя хуни харама каймарё.
Колхоз стройӗ татӑклӑн ҫӗнтерчӗ. «Победа» колхоз йывёр
условисенче аталанса пычё. 1936 ҫулхи январён 1-мёшё
тёлне ку хуҫалӑхӑн мёйракаллё шултра выльёх 30 пуҫ, вёл
шутран сӑвакан ӗне пёр пуҫ кёна пулнё. Пысёк Упакассинчи «Победа», Шуркассинчи «Строитель», Шёпекечри
«Осоавиахим» колхозсем пёрлешсе «Трудовик» пулса тёнё
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хыҫҫӑн пысӑк хуҫалӑх вӑйлӑн аталанма пуҫларӗ. Ӑна ӗнтӗ
чылай ҫулсем комсомол воспитанникӗ, Чӑваш АССР
Верховнӑй Совечӗн депутачӗ А.Г.Шордеев коммунист
ертсе пырать. Вӑл парти, комсомол организацийӗсемпе
тачӑ ҫыхӑнса ӗҫленипе хуҫалӑха ӑнӑҫлӑн аталантарса
пырать.
В. Андреев.

Хам таҫамрӑкчӗ тевӑп вӑхӑтра, манӑн, Вӑрнарта комсо
мол ӗҫӗпе ҫулӑмлӑн ӗҫленӗскерӗн, Йӗпреҫри хастар комсомолецсемпе, ҫамрӑк коммунистсемпе пӗрле ӗҫлес, вӗсене
хаҫатурлӑ пулӑшас килетчӗ. Пысӑк Упакассинчен Николай
Андреев ВЛКСМрайкомне ертсе пыратчӗ. Ӑна хӑйсен ялӗсемех Петр Яичников нумай пулӑшатчӗ. Эдуард Николаев,
Василий Абрамов комсомол райкомӗнче туптанса аслӑрах
вырӑнсенче ӗҫлеме вӑй илчӗҫ. ВӗсемЙӗпреҫкомсомолийӗн,
Кушлавӑш уйӗнчи ял ҫамрӑкӗсен паплӑ ертӳҫисемччӗ. Ком
сомол историйӗ ҫинчен материапсем пухассишӗн ПетрЯич
ников сахал мар тӑрӑшрӗ.
Манӑн Йӗпреҫ хастарӗсем 2006 ҫулта «Ҫӗнтерӳшӗн»
хаҫатӗнче ҫакӑн ҫинчен хавасланса халӑха пӗлтерчӗҫ:

58

ӖҪ ГЕРОЙНЕ ХАЛАЛЛАСА

КПСС Йӗпреҫ райкомӗн пӗрремӗш секретаре Н.Г. Лермонтов юлташ
А.Г. Шордеев юлташа ҫӗнӗ партбилет илнӗят па саламлать.
1973 ҫулхи апрель.

Тӑван ҫӗршыв Антон Григорьевичӑн пархатарлӑ ӗҫне
тивӗҫлипе хакланӑ, ӑна 1973 ҫулхи чӳк уйӑхӗнче Социализмла Ӗҫ Геройӗн ятне панӑ. Шел, кун-ҫулӗ вӑрӑм
пулмарӗ ертӳҫӗн, утмӑл тултаричченех вӑл пурнӑҫран
уйрӑлса кайнӑ.
Кӑҫал А.Г.Шордеев ҫуралнӑранпа 75 ҫул ҫитет. Ҫавна май
«Трудовик» колхоз правленийӗпе Пысӑк Упакасси ял тӑрӑхӗн
администрацийӗ ку ҫулталӑка районти пӗрремӑш Ӗҫ Геройне халаллама йышӑнчӗҫ. Халӗ уй-хир бригадисенче, выльӑхчӗрлӗх фермисенче, техника паркӗнче чапа тухнӑ ентешӗ
ячӗпе Асӑну вахти пырать. Ялти пултарулӑх ӑстисем, халӑх
таланчӗсен районти тата вырӑнти фестивалӗсене хутшӑннӑ
май, хӑйсен программине Антон Григорьевич уйрӑмах
юратнӑ юрӑсене кӗртрӗҫ. Кунпа пӗрлех сцена ҫинчен ӑна
халалланӑ хайлавсем те янӑрӗҫ.
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Спорта килӗштерекен яш-кёрём вара Герой ячёпе уҫӑ
турнирпа спартакиада ирттерестёллевлё. Пётёмлетерех
каласан, Пысёк Упакасси тӑрӑхӗнче пурӑнакансемшӗн Ӑсхакӑл ҫутлӑхӗн ҫулталӑкӗ хӑйсен колхозӗн чапӗпе чысне
ҫӗклессишӗн ырми-канми тӑрӑшнӑ ҫыннӑн таса сӑнарне
чун-чӗрере тытнине кӑтартса панипе те асра юлӗ».
*

*

*

Манӑн та «Хыпар» хаҫатра 2006 ҫулхи ҫӗртме уйӑхӗн
29-мӗшӗнче ҪӖР ҪӐЛТӐРӖ очерк пичетленчӗ.
Пӗр ирпе, хампа пӗр ҫуртра пурӑнакан, райсовет ӗҫтӑвкомӗнче ӗҫлекен Николай Иванович Иванов мана шухӑ
ҫил ҫуната турта хушшине кӗртсе кӳлсе пачӗ те - эпӗ
хуплӑ ҫунапа Вӑрнар ҫулӗ тӑрӑх Пысӑк Упакассинелле
шутартӑм.
Авалхи ҫак вырӑнта каш-кашлакан сӗм вӑрман тымарне
хӑртса, ун вырӑнне хӑйсен тымарне янӑ чӑвашсем, тунката ҫӗрне сарса тырӑ уйӗ туни, пӳрт-ҫурт лартса ял ҫавӑрни, тӗнче курӑмри Элкер ҫӑлтӑра хӑйсен ӗмӗрлӗх
ҫӑлтӑрӗ туса хуни ҫинчен шухӑшлакаласа пыратӑп.
Шухӑшӗ вӗҫӗмсӗр те - анчах ҫулӗ кӗске. Вунӑ ҫухрӑм хыҫалта. Акӑ эпӗ тахҫанхи сӗм вӑрман варринчи упаллӑ
пулнӑ Упакассине - патшалӑх ҫапла ят панӑ хӑйӑрлӑ,
лачакаллӑ вырӑна - Ҫӗр тӗкки пулса юлнӑ, тӗнче илемӗн
анлӑ картине кӗнӗ вилӗмсӗр Ҫеменӗн Тӑван ҫӗршывӗн
ытамне кӗрсе ӳкрӗм.
Пӗрлешӳллӗ хуҫалӑх кантурӗнче мана Шордеев кӗтсе
илчӗ. Антон Григорьевич йӑл-л кулса алӑ пачӗ те чӳрече
патнелле туртрӗ:
- Тӳрех мухтанма пуҫлам-ха. Пирӗн Ҫемен Элкерӗн
«Хӗн-хур айӗнче» поэминче пек хӗн-хур айӗнче мар паянхи Упакассисем. Патша саманине хирӗҫ тӑнӑ Емельк60

ка Пӑкачпа ирӗклӗхшӗн ҫапӑҫнӑ Чаккасемпе Пахомкӑсен
йӑх тымарӗ тарӑна кайрӗ, сарӑлчӗ. Вӗсенчен пӗр паттӑрӗпе паллаштармаллах пуль.
Савкка урамӗнчи ултӑ кӗтеслӗ капмар ҫурт умӗнче
чарӑнтӑмӑр. Кунта Ениковсем пурӑнаҫҫӗ. Кил хуҫи, Ва
силий Николаевич, колхозри ӑста платниксенчен пӗри.
Антон Григорьевич кӑтартнӑ пӳртсене шӑпах хӑйӗн строительсен звенипе тӑвать-мӗн. Унсӑр пуҫне тата вӗсем
саккӑрӑн пӗлтӗр виҫӗ пин чӑх усрамалӑх вите туса
пӗтернӗ. Председатель ӑна, тем тытса тума та пултаракан маҫтӑра, правленирех хытӑ мухтанӑччӗ. Ахальтен пин
ӗҫ кунӗ тунӑ-и?
Василий Николаевич питӗ вашават, кӑмӑллӑн та уҫҫӑн
калаҫать. Таса тумлӑ, типтерлӗ арӑмӗ кӑмакаран чукун
яшкипе хур шарккӑвӗ кӑларса сӗтел ҫине кӑпӑклӑ сӑра
лартнӑ хушӑра вӑл пире минутлӑха та тунсӑхлаттармарӗ.
Ман умра Шордеева мухтаса илчӗ.
- Эс мана, Антон Григорьевич, йӑпӑлтатса ларать тесе
ан шутла. Сана халӑх мӗн каланине ҫеҫ калатӑп. Чӑнчӑн мӑн Этемех эс. Сана пула ял ҫынни ура сырчӗ. Сана
председателе суйличчен...
- Ан та асӑн-ха вӑл нуша ҫулӗсене, Ваҫли, - тӑм куркасене сӑра тултарчӗ арӑмӗ. - Ара, гектартан ултӑ цент
нер тырӑ, утмӑл центнер ҫӗр улми илнё колхоз та пул
ман пуль Чӑвашра. Йӑлтах выҫҫа тӑрса юлнӑччӗ. Тав,
Антун, ура ҫине тӑратрӑн тӗшӗрӗлнӗ хуҫалӑха, ҫӑкӑр
ҫитертӗн пире. Эп сана уншӑн тахҫанах ҫур литр ӗҫтересшӗнччӗ-ха. Тинех майлӑ саманта лекрӗн. Эп ҫиччас...
Пуянланнӑ тулли сӗтел хушшинче шӑкӑл-шӑкӑл калаҫса ларатпӑр. Эпӗ пӳрте кӗрсенех стена ҫинчи сӑн ӳкерчӗксем хушшинче Ленин орденне асӑрханӑччӗ. Майӗпен
ун пирки ыйтса пӗлмелли черет те ҫитрӗ. Ман ыйтӑва
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кӗреке хуҫи ҫуршар стакан шурӑ эрех тултарнӑ хыҫҫӑн
тин хуравларӗ:
- Ҫапӑҫӑва кӗрес умён пире фронтра ҫакӑн чухлӗ эрех
ярса паратчӗҫте алюмини куркана... «Тӑван ҫӗршывшӑн!
Сталиншӑн!» -тесе кӑшкӑрса хавхалантаракан командир
хыҫҫӑн урнӑ пек ыткӑнаттӑмӑр, унран иртсе кайса вилӗме хирӗҫ чупаттӑмӑр...
Калаҫнӑ май унӑн пит ҫӑмартийӗсенчи тӗллӗн-тӗллӗн
путса кӗрекен вырӑнсем туртӑнкаласа илеҫҫӗ. Ку вӑл вӑрҫӑ палли - парни-мӗн.
- Эх, эрехне те ун чухне пуҫласа ӗҫсе куртӑм, - пушатнӑ савӑта сӗтел ҫине шап! лартрӗ салтак. - Аса илӳсем капланса килчӗҫ. 1945 ҫулхи нарӑсӑн вуннӑмӗшӗччӗ.
Ҫав куна нихҫан та манмастӑп. Польшӑна фашист йӑхяхӗнчен тасатассишӗн ҫапӑҫатпӑр. Бельск хулине нимӗҫсенчен тытса илессишӗн наступлени пуҫланчӗ. Хӑрушӑ
шӑв-шавра хӑлха та хупланать. Ҫухатусем тӳссе малаллах талпӑнатпӑр. Хыҫалалла та, аякалла та пӑхма юрамасть. Автомат дискне иккӗмӗш хут улӑштарнӑ вӑхӑтра
ҫывӑхрах граната ҫурӑлнине темле сиссе юлтӑм. Хытӑ
амантрӗҫ. Авӑ, ҫӗввисем халӗ те пур. Маншӑн ку ҫапӑҫу
юлашки пулчӗ. Ҫӗнтерӳ кунне госпитальте кӗтсе илтӗм.
Ленин орденӗ ӗнтӗ вӑл... Ҫӗршывӑн аслӑ наградине...
Юлашки ҫапӑҫу... Анчах та Еников сержантшӑн тӑватӑ
ҫул хушшинче мӗн чухлӗ пулнӑ-ши вӗсем?
Упакасси ачи салтака 1939 ҫулта кайнӑ. Ун чухне ӗнтӗ
фашистла Германи Польшӑна ҫавӑрса илнӗ, Хӗвел анӑҫ
Белоруссие СССРпа пӗрлештернӗ.
- Чикӗ самай анӑҫалла куҫнӑччӗ пирӗн ҫӗршывӑн...
Ҫийӗр-ха, ҫийӗр, вӑтанса ан ларӑр. Ҫирӗм хур чӗппи
ӳстернӗ эпир кӑҫал, пурин валли те ҫитет, акӑ сире пӗрер
тукмак. Арҫын аллинче яланах тукмак пулмалла. Пире
62

те тукмак тыттарнӑччӗ, пире те унпа юнатчӗҫ поляксем.
Кӗҫех чикӗ леш енче нимӗҫсен чаҫӗсем йышлӑн
йӑшӑлтатма пуҫларӗҫ. Эпир те ҫывӑрсах лармастпӑр,
ҫӗнӗ чикке вӑйлататпӑр, - пирӗнпе пӗрле черккене ҫавӑрса хунӑ хыҫҫӑн вӑл ҫӗнӗрен хавасланчӗ, калавне малалла тӑсрӗ. - 1941 ҫулхи ҫӗртме уйӑхӗчченех пысӑк хӑрушлӑхумӗнчеччӗ. Ҫарта вӑл туйӑм кунсерен палӑратчӗ.
Акӑ, ҫирӗм пӗрремӗш числара пире Брестран ҫирӗм
пилӗк ҫухрӑмри Жабинка станцине куҫарчӗҫ. Унта сӑнав
посчӗсем тӑратчӗҫ. Ҫур ҫӗр иртсен мана нарядран улӑштарчӗҫ те - ҫывӑрма выртрӑм. Ыйхӑ килмест. Пуҫра
пёр май хӑрушӑ шухӑш явӑнать. Тӗлӗрсе кайнӑччӗ кӑна,
хытӑ кӗмсӗртетнӗ сасӑпа картах вӑранса кайрӑм. Пурте
тӗлӗнсе тӑратпӑр, вӗренӳри ҫар вӑййи пуҫланчӗ пуль
тетпӗр. Тула сиксе тухрӑмӑр та куратпӑр - чукун ҫул станцийӗ ҫунать. Ҫав хушӑрах аялтанах самолетсем вӗҫсе
иртрӗҫ. Ҫуначӗсен айӗнче - хура хӗрессем. Фашистсем!
Нивушлӗ провокаци? Ҫук ҫав, ҫӗршывшӑн та, маншӑн
та юнлӑ, хаяр вӑрҫӑ пуҫланчӗ.
Вӑл вӑхӑтра, паллах, вут-ҫулӑм авӑрӗнче пурте пӑтраннӑ, арпашӑннӑ. Ениковсем те хӑйсен чаҫне, Бреста
таврӑнайман, ытти салтаксен юххипе тухӑҫалла чакса
пынӑ.
- Халь те калама хӑрушӑ, - аптранӑн ҫӗвӗк питне
сӑтӑрса илчӗ Еников. - Чакни мар, тарни пулчӗ вӑл
пирӗншӗн. Нимӗҫ кут хыҫӗнчен вут-ҫулӑмпа ӑшаласа
пынӑ чухне хирӗҫ тӑма-и унта, кашниех хӳтлӗх шыраса
чӑтлӑхалла тапать, Вилӗмрен е тыткӑнран мӗнле те пу
лин ҫӑлӑнса юласси ҫинчен шухӑшлать. Ҫав асар-писерте
пулса курман ҫын ӑнланмасть ӑна. Кинора ҫеҫ яка вӑл,
унта пурте паттӑр. Эй Турӑ, темле чӑтрӑмӑр. Пурте халран кайнӑ, выҫӑллӑ-тутӑллӑ. Нимӗҫсенчен таракан уш63

кӑнсем йышлансах пыраҫҫӗ, виҫ ҫӗр ҫынран та иртрӗ пулмалла. Пӑшалли те, ҫара алӑлли те, кӗтӳҫсӗр сурӑх кӗтӗвӗ
пек, анраса, пуҫ усса пыратпӑр. Хамӑр та сисмерӗмӗр Елецк хули патӗнче тӑшман ункине лекрӗмӗр. Юрать-ха,
ҫав вӑхӑтра темле полковник-танкист тупӑнчӗ. Аслӑ офи
цер кӗтӳҫсӗр кӗтӗве пушӑпа шартлаттарнӑ пек пистолетпа хӑратсах пӗр ҫӗре чӑмӑртарӗ, регулярлӑ ҫар чаҫӗ пекех йӗркелерӗ. Кашнин халӗ - хӑйӗн командир. Полк
майлӑ ушкӑна вӑл, фашистсемпе тытӑҫса-ҫапӑҫса,
хамӑрӑн фронт линийӗ патне ӑнӑҫлах ертсе тухрӗ. Тавах ҫав вырӑс паттӑрне. Чулхуларан терӗҫ. Вӑл пулман
пулсан-и, тыткӑнра тем кураттӑмӑр. Ҫӗнтерӳ кунӗнче кашнинчех ҫав йӑрӑ та хастар офицера аса илетӗп вара.
Ҫӑлӑнӑҫ Турри вырӑнне хурса ун ячӗпе ҫӗр грамм яратӑп.
Атьӑр эпир те...
Вӑрҫӑ хӑйӗн саккунӗпех аталанса пынӑ. Хуйха савӑнӑҫ ҫӗнтерме пуҫланӑ. Ениковсем те фашистсене анӑҫалла хӑвалаҫҫӗ акӑ. 1943 ҫулхине вӑл Воронеж хули ҫывӑхӗнчи ҫапӑҫусенче паттӑрлӑх кӑтартнӑшӑн пӗрремӗш
награда - «Паттӑрлӑхшӑн» медаль илме тивӗҫнӗ. Ун
пирки хӑйсен чаҫ командирӗ ашшӗ патне янӑ ҫырӑва салтак сунтӑхран кӑларса кӑтартрӗ.
Ениковсен полкӗ Каменец-Подольск ҫывӑхӗнчи Острополь ялӗ патӗнче сывлӑш ҫавӑрмалӑх чарӑнса тӑнӑ.
Ҫавӑн чухне ӑна штаба чӗнтернӗ. «Сирӗн умра пысӑк ӗҫ.
Остропольти кӗпере тӗрӗслемелле тата ӑна хамӑррӑннисене каҫма сыхласа хӑвармалла!» - кӗске те витӗмлӗ
пулнӑ командир сӑмахӗсем.
Кӗҫех Еников хӑйӗн сапер командине строя тӑратнӑ
та задание пурнӑҫлама тухса кайнӑ. Острополь - район
центрӗ пулнӑ пысӑк ял. Хӗрринчи килсенчен ыйтса пӗлнӗ
тӑрӑх, кунтан нимӗҫсем ирех тухса тарнӑ. Разведчиксем
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ял варрине ҫитнӗ. Чиркӳ патӗнчен сарлака шыв юхса
выртни лайӑх курӑнать. Ун урлӑ хывнӑ вӑрӑм кӗпер тӗрӗстӗкелех. Ку енчи ҫыранра пёр грузовик тӑрать. Тавралла
ҫар форми тӑхӑннӑ ҫынсем хӗвӗшеҫҫӗ. Отделени командирӗ вӑтӑра ҫитиччен шутлать. «Фрицсем вӗт кусем,
кӗпере сирпӗтме хатӗрленеҫҫӗ», - вӗлтлетсе илнӗ Еников пуҫӗнче. Чӑнах та, йывӑр ещӗксем йӑтнӑ гитлеровецсем, чул хӳме ҫуммипе пытанса, хӑвӑрт аялалла анма
тытӑннӑ. Вӑл хӑйӗн салтакӗсене васкатса тӑшман еннелле чуптарать. Кӗпер ҫывӑхрах ӗнтӗ. Лешсем вӗсене асӑрхаман-ха. Ҫав самантрах Еников команда парать:
«Огонь!» Ҫичӗ автомат пӗр харӑс шатӑртатма тытӑнать.
Кӗтмен ҫӗртен тапӑнакансенчен сехӗрленсе ӳкнӗ тӑшмансем ниҫта кайса кӗреймеҫҫӗ. Ҫапӑҫу нумая пымасть. Чӗрӗ
юлнисем аллисене ҫӳлелле ҫӗкпесе ҫырана хӑпараҫҫӗ.
Еников сержант отделенийӗнче Житомир каччи, нимӗҫле лайӑх пӗлекен Войцеховский ефрейтор пулнӑ.
Чӗрӗлле ярса илнӗ фрицсене «чунран калаҫтарма» вӑл
командирсене самай пулӑшнӑ. Хальхинче те ку лайӑх
пулнӑ. Ялан савӑнӑҫлӑ украинец нимӗҫ салтакӗсене кӗпере сирпӗтме вырнаҫтарса ӗлкӗрнӗ взрывчаткӑсене хӑйсенех илтерет.
Операци йӗркеллех пулса пырать. Кӗпер юсавли ҫинчен часрах чаҫе пӗлтермелле. Машина пур. Анчах ӑна
кам тытса пырӗ-ха? Отделенире унашкал ҫын ҫук. Вой
цеховский малалла тӗпчет, ҫухӑрашать. Кӗҫех паллӑ пу
лать: шофер чӗрех юлнӑ иккен. Ениковсем тыткӑна илнисен аллисене хыҫалалла пӑрса ҫыхса лартаҫҫӗ. Акӑ,
кабинӑна шоферпа юнашар хастар тӑлмачӑ йышӑнать.
Командир тӑватӑ боеца кӗпер сыхлама хӑварать те тепринпе кузов ҫине улӑхать. Унта вун икӗ гитлеровец
вӑкӑрла пӑхса ларать. Нимӗҫсен «студебеккерне» курса
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хамӑрӑннисем ӑнсӑртран пеме пултараҫҫӗ. Ҫавӑнпа та
вӗсем ялта тупнӑ хӗрлӗ хӑмачран ялав туса кабина ҫумне вырнаҫтараҫҫӗ.
Еников чаҫе тӗлӗнтерсе те култарса ҫитсе кӗрет. «Под
полковник юлташ! Задание тӗп-тӗрӗс пурнӑҫланӑ. Кӗпер
ҫарсене каҫма хатӗр. Машинӑпа пӗрле вун икӗ «чӗлхе
парнелетпӗр», - ҫӗре сиксе аннӑ-анман хӑпартланса
пӗлтерет вӑл полк командирне. «Пурне те правительство
награди илме тӑрататпӑр», - савӑннипе мухтаса, ҫурӑмӗнчен лӑпкаса илет сержанта командир.
Тепӗр темиҫе эрнерен арми командующийӗ пӗтӗм
полк умӗнче Еников аслӑ сержант кӑкӑрӗ ҫине Ленин орденӗ ҫакса янӑ. Кунашкал хаклӑ наградӑна кӗҫӗн командирсенчен илме тивӗҫлисем сахал пулнӑ. Упакасси
паттӑрӗ вара полка та, чӑваш ятне те чапа кӑларнӑ. Ҫав
ҫулах ӑна тата икӗ награда - Хӗрлӗ Ҫӑлтӑр орденӗпе
«Паттӑрлӑхшӑн» медаль - панӑ.
Рота старшини Василий Еников 1947 ҫулта тин демобилизаци йӗркипе тӑван ялне таврӑннӑ. Ытла та вӑрӑма
тӑсӑлнӑ унӑн ҫар ӗҫӗ. Ҫавӑнтанпах ӗнтӗ вӑл пуртӑ-сава
алӑран яман. Ӗмӗрхи платник ҫав хушӑрах суха тума та,
тырӑ акса ӳстерме те тӑрӑшсах хутшӑнннӑ. Ҫӗр ӗҫӗнчен
уйрӑлман.
...Сӗтел хушшинчен тухрӑмӑр, кайма хатӗрленетпӗр.
Василий Николаевич та кӗске кӗрӗкне тӑхӑнчӗ. Салтакри аслӑ ачи патне ҫырнӑ ҫырӑва почтӑна ҫитерсе
ярасшӑн. Амӑшӗн хӑйӗн ӑшталанӑвӗ, вӑл Шупашкарти пир-авӑр комбинатӗнче ӗҫлекен хӗрне кӗтсе илме
хатӗрленет. Кӗҫӗнни Коля шкултан хашкаса персе
ҫитрӗ.
- Турри мана телей пачӗ пулмалла, - терӗ Еников
ассӑн сывласа. - Сусӑрлантӑм пулин те - киле сывах
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ҫитрӗм. Ыттисем вара... Фронта тухса кайнӑ арҫынсенчен хамӑр ялтанах ҫурри ытла пӗтрӗ.
Йывӑрлӑха ҫӗнтерсе телей тупнӑ паттӑр салтак, ӗҫчен
хресчен килӗнчен тарӑн шухӑшлӑн тухрӑмӑр.
Ӗҫ майӗпе манӑн Пысӑк Упакассинче кун хыҫҫӑн та
сахал мар пулма тиврӗ. «Трудовик» колхоз ӗҫченӗсемпе
калаҫнине, савӑннине шутпа палӑртма та май ҫук пуль.
Элкер ҫӑлтӑрлӗ ялта тепӗр Ҫӑлтӑр ҫиҫрӗ. Тӗрекленсе
чапа тухнӑ хуҫалӑх пуҫлӑхне Антон Григорьевич Шордеева Социализмла Ӗҫ Геройӗн ятне пачӗҫ. Ҫемен Эл
кер менелникне 1999 ҫулхи ҫу уйӑхӗнче пырсан Василий
Николаевичпа чылайччен калаҫрӑмӑр. Вӑл пиншакӗ ҫине
наградисене ҫаксах тухнӑччӗ ентешӗн, чӑваш халӑх поэчӗн уявне. Салтак паттӑрлӑхӗн наградисем ҫумӗнче
мирлӗ ӗҫре ҫӗнсе илнё тата виҫӗ медальччӗ. 2004 ҫулта
Элкерӗн 110 ҫулне паллӑ турӑмӑр. Вӑтам шкул ҫуртӗнче
Ҫар Мухтавӗн музейне уҫнӑ вӑхӑтра эпӗ ял ҫыннисене
тепӗр хут пӑхса ҫаврӑнтӑм, хамӑн тахҫанхи паллаканӑма
Еникова шырарӑм. «Василий Николаевич ҫук-ҫке..» теме ӗлкӗреймерӗм, мана Владимир Ильич Герасимов,
хӑй вӑхӑтӗнче колхозра Шордеевӑн сылтӑм алли пулнӑ
маттур ҫын, хурлӑхлӑ хыпар пӗлтерчӗ: «Нумаях пулмасть
пытартӑмӑр ӑна». Антон Григорьевич та ҫук пирӗн хушӑра. Ячӗ ҫеҫ юлнӑ паттӑрсен. С.В.Элкерпе Пысӑк Упакассин мухтавлӑ ытти ывӑл-хӗрӗн ырӑ ячӗ мӑнаҫлӑн упранать музейре, халӑх асӗнче пурӑнать.
***
Хӑйӗн «Кушлавӑш уйӗнче» Семен Васильевич Эл
кер палӑртнӑ тӑрӑх, пысӑк упакассисемпе пӗчӗк упакассисем пӗрлешме те шут тытнӑ иккен. Анчах та, авалхи
тӗн-тӗшмӗше пула, ӗҫӗ патне ҫитнӗскерех чарӑнсаларнӑ
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тет. Пӗчӗкупакассисем вара, 1927ҫултанпа Йӗпреҫрайонён пёр пайё пулса, хӑйсем тӗллӗн аталанса кайнӑ. Ҫӗрӗ
вёсен начарах мар, халӑхӗ ӗҫчен. Колхоз тунӑ. Ӑнахӑйсен
ӗлӗкхи помещикӗн Путиловӑн этемле кӑмӑлне ытараймасӑр-ши, «Путиловка» ят панӑ. Ку таранчченех ҫав ятпах пурӑнаҫҫӗ.
Паллах, советхалӑхне, уйрӑмах хресчене вилес патне
ҫитернӗ аҫтахаллӑ хӑрушӑ вӑхӑтра та пӗчӗкупакассисем
те чӗррӗн тӑрсаюлнӑ, пӗрлешӳллӗхуҫалӑхне тытсапынӑ,
майӗпен вӑйлатнӑ та. Пысӑк упакассисем вёсен хӳрине
тӑрса юлнӑччӗ. Г эоргий Семенович Ильин председатель
вӑйхунипе «Путиловка» Йӗпреҫ районӗнче малтисен ретӗнчеччӗ. Астӑватӑп, 1963 ҫулхи авӑн уйӑхӗнче, Вӑрнар,
Элӗк, Йӗпреҫ районӗсене пӗрлештерсе производство управленийӗ тунӑвӑхӑтра, «Трудовик» колхозра пулнӑччӗ,
Ҫӗнӗ председатель Антон Григорьевич Шордеев вӗри ҫатма ҫине пӑрахнӑ чӗрӗ пулӑ пек сиккелетчӗ. Ю хӑннӑ хуҫалӑхлекнӗ-ҫке ӑна. Витисене тахҫанах Йӗкӗс шывӗхӗрне
лартма йышӑннӑ «Межколхозстрой» организацийӗ ӗҫе
вӑраха янӑ. Утмӑл килограма ҫитнӗ сыснасенех, район
планне тултарассишӗн, самӑртса ҫитеричченех суттараҫҫӗ.
Халӑхӗ ярункана кайнӑ. Ш ордеевӑн та ӗҫе йӗркелеме
Ильинсенчен нумай вӗренмелле пулчӗ. Каярахпа хӑйӗн
ӗҫне йӗркелесе ячӗ. Г еоргий Семенович пурнӑҫран
вӑхӑтсӑр уйрӑлчӗ те, хуҫалӑхӗ анаталла анма пуҫларӗ.
Шордеев мухтава кӑларнӑ «Трудовик» те, вӑл председательте ӗҫлеме пӑрахсан, малалла аталанаймарӗ. Ҫапла
Йӗпреҫ енне юлнӑ Кушлавӑш ялӗсен уйӗсене ҫумкурӑк
пусса илчӗ, халӑхӗ тӑрӑшма пӑрахрӗ, хуҫалӑхсем юхха
кайрӗҫ. Хапӗ вӗсене пултаруллӑ йӗркелӳҫӗсем Антон Шордеевпа Гэоргий Семенович пекех ҫӗнӗрен уралантарассишӗн ҫӗнӗ тапхӑртихӑватпа ҫине тӑрса ӗҫлеҫҫӗ.
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ЭЛКЕР ҪӖРШЫВӖ - ИЛЕМ ҪӖРШЫВӖ
Анатолий Петров,
Йӗпреҫ район администрацийӗн пуҫлӑхӗ
Анатолий Иванович Петров 1953 ҫулта Йӗпреҫ енчи
Пучинке ялёнче колхозник ҫемйинче ҫуралнӑ чӑваш.
Ялти шкулта вӗреннӗхыҫҫӑн Шупашкарти строительство
техникумёнчен строитель-техник специальностьне илсе
тухнӑ хыҫҫӑн, Главкосибирскстройӑн Искитим хулинчи
«Отделстрой» тресчён 26-мёш строительство управленийёнче маетерта, Совет Ҫарӗнче службӑра тӑрсан, тӑванялӗнчи «Красный партизан» колхозра строитель-тех
ник, строительство цехӗн началникӗ пулса ӗҫленӗ.
Совет саманинче патша саманинчен пин хут ытларах
тӑрӑшнӑ хресченшӗн. Ҫамрӑксене ялта, ҫуралнӑ вырӑнта тытса хӑварассиш ӗн Мускав правителӗсем хытӑ
тӑрӑшнӑ. Ҫавна май вӑйлӑ колхозсем ятарлӑ строитель
ство цехӗсем туса хунӑччӗ. Строительство бригадисем
те - колхозранах. Ҫамрӑк колхозниксен хӑйсен кӑмӑлӗ,
килӗшӗвӗ ҫеҫ кирлӗччӗ. Сана ху сисмесӗрех вӑйлӑ ҫурт
лартса параҫҫӗ. Ҫав юхӑмра хӑйсен колхозне, ялӗсене
патшалӑх пулӑшӑвӗпе пуянлатса хӑварассишӗн ырмиканми ӗҫленӗ Гурий Андреевич Андреевӑн хӗрӳлӗхӗпе, ял
нушишӗн ҫунакан Анатолий Петров, хӑйне председателе
суйласан, канӑҫне ҫухатнӑ. 1992 ҫултан пуҫласа, Йӗпреҫ
район администрацийӗн пуҫлӑхне суйличченех вёл «ялти
партизансене» хресчен ҫарӗн авангардне кӑларчӗ. Ҫав
вӑхӑтраххӑй тепӗлӗвне хальхи вӑхӑтшайӗпеӳстерсе пычӗ.
Гурий Андреевич Андреев, Республикӑри хресченсен
союзӗнче тӑнӑ чухне, Чӑваш Ҫӑкӑрӗшӗн мӗн чухлӗ ҫапӑҫман пуль ял хуҫалӑх аталанӑвӗн ҫулӗ ҫинче чаркӑҫ
тытса тӑракан бюрократсемпе-тӑнсӑрсемпе. Анатолий
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Петров та, Патшалӑх Канашӑн иккӗмӗшӗпе виҫҫӗмӗш
суйлавӗсенче депутат пулнӑ май, хресчен пурнӑҫӗшӗн
сахал мар чунне парса кӗрешнӗ. Ҫынна икӗ хутчен депу
тата ахальтен суйламаҫҫӗ.
Хӑй ертсе пыракан хуҫалӑха ӗнтӗ вёл, Анатолий Пет
ров, республикӑра малтисен ретӗнчех тытса пыма пултарчӗ - Гурий Андреевич умӗнче намӑс курмарӗ.
Пучинкесем ӑна юратаҫҫӗ, Йӗпреҫсем - хӑйсен пуҫлӑхне суйлаҫҫӗ. Ахальтен-и?Вӑл - Чӑваш АССРӗн тава
тивӗҫлӗ строителӗ, Чӑваш АССР А слӑ Канаш президиумӗн, КПСС Тёп Комитечӗн, СССР Министрсен канашӗн, ВЦСПСӑн тата ВЛКСМ Тӗп комитечӗн Хисеп
грамотисене, СССР халӑх хуҫалӑх выставкин кӗмӗл
медальне, Раҫҫей Федерацийӗн ял хуҫалӑх министерствин тата ытти ведомствӑсен хисеп хучӗсене илме
тивӗҫнӗ.
Анатолий Петровӑн тӗп тӗллевӗ - Йӗпреҫ тӑрӑхӗнчи
халӑхӑн пурнӑҫне вӑйлатса, тӑван тавралӑхӑн социаллӑ
аталанӑвне тӗнче культурин шайӗнчен кая мар тытса
пырасси.

РЕСПУБЛИКА КУННЕ УЯВЛАМА ТИВӖҪРӖМӖР
Чӑваш Республики Президенчӗн Н.В.Федоровӑн «2008
ҫулта Республика кунне Йӗпреҫре ирттересси ҫинчен» йышӑннӑ указӗ пирӗншӗн пысӑк
ӗмӗте пурнӑҫа кӗртме май
пачӗ. Ҫав тивӗҫе ҫӗнсе илессишӗн конкурса эпир ытти
ҫулсенче те хутшӑннӑ-ҫке. Акӑ тинех пирӗн черет те
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ҫитрӗ. Президента Правительство пирӗн района шаннине тата пирӗн ҫине пысӑкран та пысӑк яваплӑх тиенине туйса, ҫав тери тӑрӑшма тиврё. Питё тёплён хатёрлентӗмӗр уява. Ҫивӗч конкуренцире ҫӗнтерни ӑнсӑртран мар.
Республика Президенчё Николай Федоров хӑйӗн Указёнче пирён район социаллӑ пурнӑҫпа культура, инженери, транспорт инфраструктурине аталантарас, ялсенче строительствӑпа хӑтлӑх пахалӑхне ҫӗклес енӗпе пысӑк
кӑтартусем тунине палӑртнӑ. Ҫакна эпӗ вырӑнти тӗслӗхсемпе ҫирӗплетсе парасшӑн.
Мухтанса каламастӑп, республика ӑмӑртӑвӗн пӗтӗмлетӗвӗсем тӑрӑх район юлашки вӑхӑтра социаллӑ пурнӑҫпа экономика кӑтартӑвӗсемпе кашни кварталтах ҫӳлелле ҫӗкленни сисӗнет. Пирӗн тӑрӑхра предприятисем хупӑнма чарӑнни тата панкрута тухнисем вырӑнне ҫӗннисем уҫӑлма пуҫлани те ырӑ пулӑм. Унчченхи юсавпа тех
ника предприятийӗ (РТП) вырӑнӗнче халӗ «Йӗпреҫри
юсавпа техника» ООО уҫӑлнӑ. Ҫӗнӗ предприяти ҫулталӑкра район бюджетне кӑна 1,5 млн. тенкӗ аренда укҫи
хывать, кунсӑр пуҫне тӗрлӗ налуксене вӑхӑтра тӳлесе
бюджетӑн тупӑш пайне пуянлатса пырать. Йӗпреҫри
кирпӗч завочӗ те ҫӗнӗрен сывлӑш ҫавӑрса ячӗ. Унӑн ҫӗнӗ
хуҫи - «Волжский кирпич» ООО хӗрлӗ кирпӗч хӗртекен
тоннель кӑмакине ӗҫе ячӗ. Унта 40 ҫын валли ӗҫ вырӑнӗ
хушӑнчӗ.
Йӗпреҫри «Реал-Бизнес-Лес» ООО - вӑрман тирпейлекен промышленноҫӑн ҫӗнӗ предприятийӗ. Унӑн малашлӑхӗ пысӑк. Ҫак предприяти кӑларакан биотопливо
(пеллетсем) экологи тӗлӗшӗнчен таса тата ҫунтармалли
ытти топливӑран йӳнӗрех, хӗрӳлӗхпе ахаль кӑмрӑкран
ирттерет. Тепӗр усӑллӑ енӗ - районта йывӑҫа тирпей71

ленӗ хыҫҫӑн юлакан каяшсене туянни. Ҫӗнӗ биотопливӑна ыйтакансем хушӑнсах пыраҫҫӗ. Пирӗн районти котельнӑйсенчен хутса ӑшӑтмалли хурансем валли пысӑк
заказ парасшӑн.
Районта ҫынсене йыхравлакан ӗҫ вырӑнӗсем йышланчӗҫ, тӗрлӗ професси ҫыннисем -станочниксем, строительсем, тракторист-машинистсем, рабочисем - пурӗ
200 ҫын хутшӑнчӗ. Районти вӑтам ӗҫ укҫи пӗлтӗрхи тапхӑртинчен 34,5 процент таран ӳсрӗ. Уйрӑмах строительсен
шалӑвӗ сисӗнмеллех хӑпарчӗ.
Пирӗн тӑрӑхра строительство ӗҫӗсем кӑҫалхи пек анлӑ
сарӑлни нихӑҫан та пулман. Чӑваш Тимешри вӑтам
шкулӑн ҫӗнӗ ҫуртне ҫичӗ уйӑхран хута ятӑмӑр. Ҫак объек
та уҫнӑ чухне ЧР Президенчӗ Н.Федоров капмар та хӑтлӑ
пӗлӳ ҫуртне XXI ӗмӗрти тӗнче шайӗнчи шкулпа танлаштарчӗ.
Йӗпреҫ поселокӗнче пирӗн куҫ умӗнчех тепӗр пысӑк
объект - физкультурӑпа сывлӑха ҫирӗплетмелли комп
лекс ҫӗкленчӗ, ӑна «Патвар» ят патӑмӑр. Сывлӑх керменне тума 120 млн. тенкӗ уйӑрнӑ. Ҫак комплексра рай
он центрӗнче пурӑнакансем кӑна мар, ял ҫыннисем те
хӑйсен сывлӑхне ҫирӗплетме пултараҫҫӗ. Ҫак ырӑ пулӑм
чӑннипех пурнӑҫа кӗтӗр тесе ятарлӑ график туса хутӑмӑр.
Ҫавӑн пекех Хӗр шывӗнчен Йӗпреҫе тата таврари ялсе
не таса шывпа тивӗҫтерекен водовод пирки те каласа хӑварасшӑн. Вунӑ ҫул ытла каяллах тума пуҫланӑ объект тӑхӑр
вуннӑмӗш ҫулсенче «сухалланнӑччӗ». Ӑна хута ярас
тӗлӗшпе хӗрӳ ӗҫ пычӗ. «Водстроймонтаж» ООО шыв
пӑрӑхӗсене 24 ҫухрӑм тӑршшӗ хывнӑ. Буинскран икӗ ҫухрӑмра шыв хранилищине туса пӑтернӗ, унта шыв тасатмалли сооружени ҫӗкленчӗ. Кӗскен каласан, групповой водо
вод - кӑткӑс объектсен комплексӗ, унта гидроузел, насус
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станцийӗ, газификаципе электротивӗҫтерӳ тата ҫыхӑну
кӗреҫҫӗ. Таса шыв Йӗпреҫе тинех ҫитрӗ.
Малашне ял вилет тени чӑнлӑхпа килӗшсе тӑмасть,
пачах тепӗр майлӑ ӳкерчӗк куратпӑр - ял-поселоксенче
ҫулсеренех пурӑнмалли ҫуртсем ҫӗкленеҫҫӗ. Пирӗн рай
он уйрӑм ҫурт-йӗр тӑвассипе республикӑра лайӑххисен
шутӗнче. Федерации «Пурӑнмалли ҫурт-йӗр» программипе килӗшӳллӗн ҫамрӑк ҫемьесене хваттер е ҫурт
туянма паракан субсиди сумми ӳссех пырать, вӑл ҫак вӑхӑт
тӗлне 2 млн. та 400 пине яхӑн тенкӗпе танлашать. Сӑмах
май каласан, ялти ҫамрӑк специалистсене тата ҫемьесене ҫуртсем ҫавӑрма федераци бюджетӗнчен 1570 пин
тенкӗ уйӑрса панӑ.
Ял аталаннине ҫирӗплетекен тепӗр Указ республикӑра ҫул-йӗр тӑвассине хӑвӑртлатассипе ҫыхӑннӑ. Япалана ятран калар, 4-5 ҫул каялла Савкка, Алших, Ҫӗрпӳел,
Анатриял, Чӑваш Ҫармӑс, Ҫиҫӗмкасси, Орел, Красная
Заря, Новая Жизнь, Костер, Спотара, Ленинкасси ял-по
селоксенче пурӑнакансем хӑйсем патне автоҫул ҫитесси
пирки тёлленме те пултарайман. Кӑҫал кӑна районта
халӑх пурӑнакан 13 пункта асфальт сарнӑ ҫулпа ҫыхӑнтартӑмӑр. Кӗскен каласан, лайӑх ҫул Йӗпреҫ Енри пур
ял-поселока та ҫыхӑнтарчӗ.
Лайӑх ҫул, газ пулсан, ял пурӑнать. Апла-тӑк, ял хуҫалӑхӗнче те ырӑ улшӑнусем пуласси пирки иккӗленӳ ҫук.
Агропромышленноҫ комплексӗ - пысӑк та нумай енлӗ
хуҫалӑх. Унӑн ҫивӗч ыйтӑвӗсем те сахал мар. Ҫирӗплетсе калатӑп, паян йывӑр лару-тӑруран тухса пыратпӑр. Ял
хуҫалӑх продукцине туса илекенсем мӗнпур майсемпе усӑ
курса машинӑпа трактор паркне пуянлатса пыраҫҫӗ. Рай
онта паянхи кун тӗлне 13 млн. тенкӗлӗх техника (пурӗ 28
единица) туяннӑ. Хуҫалӑхсенче выльӑх-чӗрлӗх йышӗ
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чакса пырасси чарӑнчӗ. Аш-какай тата сёт туса илессипе кӑҫал лайӑхрах ӗҫленӗ. Ӳсӗм пӗлтӗрхипе танлаштарсан 12 тата 21 процентпа танлашать. Тӗш-тырӑ акса
ҫитӗнтерме лаптӑксене ӳстерсе пыратпӑр. Кӑҫал, акӑ, кӗр
тыррине пӗлтӗрхинчен пёр пин гектар нумайрах акса
хӑвартӑмӑр. Ял хуҫалӑх таварӗсене туса илекенсене патшалӑх пулӑшать.
Ялсенче уйрӑм хушма хуҫалӑх аталанса пынине те
хамӑр куҫпа куратпӑр. Йӗпреҫ тӑрӑхӗнче «АПК аталанӑвӗ» наци проекчӗ ҫул хывсах пырать. Ял ҫыннисем
хушма хуҫалӑха аталантарма илнё кредит калӑпӑшӗ 155
млн. 700 пин тенке ҫитрӗ. Ку - республикӑра япӑх мар
кӑтарту. Ҫак вӑхӑт тӗлне нацпроект пулӑшӑвӗпе 1 пин
ытла ҫемье усӑ курнӑ. Уйрӑмах Эйпеҫ, Энтриел, Пысӑк
Упакасси, Пучинкке ял тӑрӑхӗсенче пурӑнакансем ырӑ
тӗслӗх кӑтартаҫҫӗ.
Пирӗн районӑн илӗртӳлӗх енӗпе те ырӑ енсем пур.
Йӗпреҫ тӑрӑхӗ чӑннипех илӗртӳллӗ вырӑн: ҫутҫанталӑк
илемӗ, таса сывлӑш, вӑрман пуянлӑхӗ, уҫӑ тӳпе айӗнчи
музей, Камай уйӗ т.ыт.те. Тӗслӗхрен, пирӗн республикӑра ялти туризм тин ҫеҫ вӑй илме пуҫларӗ, Йӗпреҫ Ен ку
енӗпе палӑрма та ӗлкӗрчӗ. Кӑҫал ҫулла пирӗн патра ялти
туризм ыйтӑвӗпе Пӗтӗм Раҫҫейри семинар-канашлу
иртрӗ. Эпир тӗрлӗ регионсенчен килнӗ делегацисене
Йӗпреҫ районӗнчи ялти туризм программипе паллаштартӑмӑр. Хӑнасене Пучинке ял тӑрӑхӗнчи «Карӑк кати»
текен вырӑн кӑмӑла кайрӗ. Ӳлӗмрен Йӗпреҫ районӗ те
туристсен ҫул ҫӳревӗн маршручӗ пуласса шанса тӑратпӑр.
Ҫак пысӑк уява чи ҫӳллӗ шайра ирттерес тесе нумай
вӑй-хал хума тиврӗ ӗнтӗ.
«Хуҫа мӗнле пурӑнни алӑк урати урлӑ каҫсанах курӑнать», тенӗ чӑвашсем. Йӗпреҫсен республикӑн тӗп уяв74

не килекен йышлӑ хӑнасем умӗнче намӑс курас мар тесе
питӗ пысӑк калӑпӑшлӑ ӗҫ туса ирттерме тиврӗ. Акӑ,
Йӗпреҫ поселокӗн Энгельс тата Маресьев урамӗсем палламалла мар ҫӗнелсе улшӑнчӗҫ: тӗп ҫулсене тата тротуарсене тӗпрен юсарӑмӑр, скверсене, кану вырӑнӗсене
ҫӗнӗ сӑн кӗртрӗмӗр, суту-илӳ ҫурчӗсене, ытти учрежденисен ҫурчӗсене тата вёсен территорийӗсене илемлетрӗмӗр. Паллах, кунта строительствӑпа хӑтлӑх тӗп
вырӑнта пулчӗ, ку енӗпе район администрацийӗ ҫумӗнче туса хунӑ дизайн канашӗ пысӑк пулӑшу кӳчӗ.
Район центрӗнчи культурӑпа кану паркӗ уяв мероприятийӗсен тӗп вырӑнӗ пулса тӑнӑ май, унта та ҫӗнетмелли чылай пулчӗ. Кӗскен каласан, пӗрлехи вӑйпа социаллӑ пурнӑҫпа культура, инженери, транспорт инфратытӑмне аталантарассипе нумай ӗҫ туса ирттертӗмӗр.
Президент хӑйӗн Указӗпе республика Правительствине
Республика кунне ирттерекен районсене общество инфратытӑмне аталантарма укҫа-тенкӗ уйӑрса пама хушнӑччӗ. Пирӗн республикӑра ҫакӑн пек йӑла пур: кам ӗҫлет,
талпӑнать - ҫавна ытларах пулӑшаҫҫӗ. Эпир те хамӑр
енчен пуҫарулӑхпа тӑрӑшулӑх кӑтартрӑмӑр. Уяв тӗлне
Йӗпреҫри чукун ҫул станцийӗ тата ун таврашӗнче территори ҫӗнӗ сӑнпа илӗртме пуҫларӗ.
Ҫавӑн пекех халӑх пурӑнакан пунктсене, автоҫулӑн
айккисене тирпей-илем кӗртессипе ял тӑрӑхӗсен администрацийӗсем тата ял хуҫалӑх кооперативӗсемпе
колхозсен правленийӗсем ҫине нихҫанхинчен пысӑк
яваплӑх тиенчӗ.
Ҫӗртме уйӑхӗн 25-мӗшӗнче уяв халӑхне Камай уйӗ
йышӑнчӗ. Кунта йӑлана кӗнӗ «Камай уйӗн урхамахӗсем»
турнира хресчен лашисемпе ӑмӑртма Раҫҫейри ытти
регионсенчен те килчӗҫ. Ҫавӑн пекех ҫак илемлӗ вырӑна
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республикӑри ял тӑрӑхӗсен командисен иккӗмӗш спартакиадине хутшӑнакансем йышлӑн пухӑнчӗҫ. Ҫавӑнпа та
Пучинке ял тӑрӑхӗ тирпей-илем енӗпе чи ҫӳллӗ шайра
пулчӗ.
Уявсенче ҫӗнӗ объектсене уҫасси йӑлана кӗнӗ. Эпир
те ку енӗпе ӗҫлерӗмӗр. Сӑмахран, физкультурӑпа сывлӑха ҫирӗплетмелли комплексӑн иккӗмӗш пайне - кермен умӗнчи лапама, фонтанпа аллейӑна Республика уявӗнче савӑнӑҫлӑ лару-тӑрура уҫрӑмӑр. Кунсӑр пуҫне ком
плекса ҫак вӑхӑт тӗлне Хӗр юхан шывӗнчен таса шыв
килсе тӑма пуҫларӗ. Газозаправка станцийӗ, пурӑнмалли ҫурт-йӗр, ҫӗнӗ ҫулсем тата ытти объектсем уҫма палӑртатпӑр.
Элкер ҫӗршывӗ Йӗпреҫ Ен чаплансах, илемленсех пы
рать. Хӑй вӑхӑтӗнче поселокран аякри хуласемпе облаҫсене куҫса кайнӑ ентешсем халӗ вӑрман тӑрӑхӗнче капмар ҫуртсем лартаҫҫӗ. Уҫӑ сывлӑшра пурӑнма та, канма
та мӗн тери аван. Йӗпреҫре чиркӳ ӗҫлет ӗнтӗ. Ирҫе Ҫармӑсри чиркӳ ҫуртне те ҫӗнететпӗр. Кушлавӑш текен вун
икӗ ялтан Пысӑк Упакассипе Пӗчӗк Упакассине, Шӗпекечпе Шуркассине ҫӗнетсе вӑйлатмалли план пурнӑҫа
кӗрсе пырать.Чӑваш халӑх поэчӗн тӑван вырӑнӗ малашне пуян та культурӑллӑ, хӑнасем умӗнче мухтанмалли,
хальхи саманари туртӑмлӑ илем кӗтесӗ пултӑрччӗ тесе
ҫине тӑратпӑр вырӑнти халӑхпа пӗр шухӑш тытса. Аллааллӑн тытӑнса пӗрле тӑрӑшсан - палӑртнисем пурнӑҫланасса шанатпӑр.
2009ҫул.
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ПУЛТАРУЛӐХ ҪӐЛКУҪӖ ИКСӖЛМИ ТАПАТЬ
Вячеслав Федоров,
Шупашкарти «ЙӖПРЕҪСЕМ» ентешлӗхӗн пуҫлӑхӗ
Кӑлкан ҫӑра ҫӳҫлӗ, ӑшӑ хӗлхем сапакан вичкӗн куҫлӑ,
тулли ырӑ кӑмӑллӑ сӑн-питлӗ, тасан, уҫҫӑн калаҫакан вӑрвар тӑлпан арҫынна йӗпреҫсен ентешлӗхӗн уявӗнче пуҫласа курсан куҫӑм у мне Йӗпреҫ районӗнчи Энтриелте пурӑнакан Василий Васильевич Федоров йӑкӑшт тухса тӑнӑн
туйӑнчӗ. Каснӑ-лартнӑ ҫавӑ: «Гвардеец» колхоз председателӗ, Йӗпреҫ поссовечӗпе Энтриел ял советне ертсе
пынӑ партипе совет органӗсен ҫивӗч активисчӗ, умӑлмӗшҫитмӗлмӗш ҫулсенчи принциплӑ коммунист, активист.
Анчах та... типтерлӗ тумланнӑйӑрӑс пӳллӗ арҫын ман алла
ҫирӗппӗн чӑмӑртарӗ те: «Вячеслав Васильевич», - тесе
пуҫне пӗкрӗ. Эпӗ вара тинех ӑнлантӑм хам умӑмра кам
тӑнине. Энтриелӗнчи Федоровӑн ывӑлӗ иккен.
Эпӗ Йӗпреҫре ӗҫленӗ вӑхӑтра вёл, паллах, аякра
пулнӑ. Шкулта ӗҫлекен Серафима Тимофеевнапа Васи
л ий Василеьвич хӑйсем пекех м алалла ӑнтӑлакан,
пӗлӳшӗн ҫунакан ывӑл пӑхса ӳстернӗ.
Ҫамрӑк чух пуҫра ялан шырав. Вячеслав Федоров та
хӑйӗнпурнӑҫ ҫулне шыранӑ, заводра токарьте теӗҫлесе
пӑхнӑ. Унхыҫҫӑн Чӑваш патшалӑхуниверситетӗнче «ин
женер-электромеханик» специальнӑҫне илнӗ, тӗрлӗ ҫӗрте инженер должнӑҫӗсенче хӑйне ырӑпа кӑтартнӑ. Пултарулӑхне кура ӗҫ картлашкипе ҫӳлерех те ҫӳлерех улӑхса пынӑ. Акӑвӑл «Чувашагропромстрой» пӗрлешӗвӗн пӗр
трестӗнчи тёп инженер, строительство материалӗсен
комбиначӗн директорӗ, «Чувашстром» пӗрлешӗвӗн тӗп
инженерӗ, 1995ҫултанпа - хӑй йӗркеленӗ «Строма» уҫӑ
акционер обществин генеральнӑй директорӗ.
77

Хальхи пурнӑҫ ытларах та ытларах ҫаврӑнӑҫуллӑх,
пӗлӳ ыйтать. В. В. Федоров Раҫҫей Федерацийӗн Правительстви ҫумӗнчи Халӑх хуҫалӑх академине вӗренсе
пӗтерет, Г ерманири Бад Гэрцбург хулинчи Менеджмент
институтӗнчен аслӑ категориллё менеджер квалиф икацине ӑнӑҫлӑ вёренсе и лет. Хӑй тӗллӗн вӗренме пӑрахмасть.
1998 ҫулта пултаруллӑ йӗркелӳҫӗ-ертӳҫе Шупашкартийӗпреҫсем хӑйсен пуҫӗнче тӑма шанаҫҫӗ. Ҫавӑнтанпа
ӗнтӗ вӑл ҫулсерен ентешлӗхпухӑвӗсене ирттерет, Йӗпреҫ
район администрацийӗпе тачӑ ҫыхӑну тытса ӗҫлет. Хӑй
тавра хастар йӗпреҫсене пухнӑ. Вӗсем Шупашкарта та,
Йӗпреҫре те тӗрлӗрен тематикӑпа интереслӗ мероприятисем ирттереҫҫӗ, мухтамалли ентешсене мухтаҫҫӗ,
пулӑш у кирлисене пулӑшаҫҫӗ.
* * *

Пирӗн Йӗпреҫ районӗ ӗлӗк-авалтанах нумай нациллӗ
халӑхсен пӑттинче йӑшаланнӑ. Вӑрманпа пуян симӗставралӑха такамӑн пуясла алли те туртӑннӑ. Кӗреш юмансемпе йӑрӑс пикесем пек хырсене касса кирлӗ ҫӗре питӗ
нумай ӑсатнӑ. Ҫирӗммӗш ӗмӗр тӗлнелле Рязань хули
енчен пӑравус хура тӗтӗм мӑкӑрлантарса, чуна ҫуракан
сассипе таврана янратса, хашлата-хашлата ҫитет. Чукун
ҫул станцийӗ тусан пирӗн тӑрӑха чӑвашсем те, тутарсем
те, мӑкшӑсем те, Мускавран юсанма ссылкӑна янӑ темле
ӑслӑ ҫын та капланса килет. Пурнӑҫра хӑйсен вырӑнне
шанчӑклӑн тупайман хула чухӑнӗсем-бобыльсем те, патша вӗсене «хресчен» ятне панӑ хыҫҫӑн, Чӑваш анлӑшне
те пурӑнма куҫаҫҫӗ. Вырӑс Тимеш ялӗ те ҫавнашкалах
чӑваш ялӗсен хушшине хӗсӗнсе юлать.
Ҫавӑнпа Йӗпреҫ тӑрӑхӗ - Ҫемен Элкер поэт чапа
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кӑларнӑ нумай ял ушкӑнӗ - хӑйне евӗр нумай нациллӗ
ҫынсен пӗчӗк патшалӑхӗ пекех. Ку ҫыхӑну, аталану, паллах, пире, чӑвашсене те, пурнӑҫ тытӑмӗнче, ӑслӑлӑх аталанӑвӗнче усӑ памасӑр пулма пултарайман. Ҫавӑнпа
эпир, чӑвашсем, Йӗпреҫ тӑрӑхӗнче нихҫан та нимӗнле
«национализм» юррине ӗнӗрлемен, «совет халӑхӗ» те
кен ятпа вӑрҫӑра та ҫӗнтернӗ, хамӑра хамӑр та мӑн эртелпе тӑрантарса пурӑннӑ.
Маншӑн, нумай ҫӗрте пулса, нумай наци ҫыннисемпе
хутшӑнса пурӑннӑ май, тӗнче цивилизацийӗн представителӗсем Йӗпреҫре тымар яни, вёсен ачисем Шупашкара ҫитсе хӑйсен пултарулӑхне тем енчен те кӑтартни этемлӗхӗн вӑйлӑ енӗ пек ҫеҫ шутланать.
Эпир - ытти районсенчи пек «таса чӑвашсем» мар,
эпир - интернационалистсем.
Пурпӗрех хамӑрӑн йӑхташсене, чӑваш ӑсчахӗсене,
халӑх хушшинче культурӑна ҫӗнетсе, вӑйлатса пыракансене, наука ӗҫченӗсене, ҫар ҫыннисене, пурнӑҫра тӗнче
культурине сарма тӑрӑшакансене мухтас килет. Йышлӑн
вӗсем.
Пысӑк Упакассинче ҫуралса ӳснӗ Семен Васильевич
Васильев-Эльгер Сӑр вӑрманне чӑвашла сасӑпа янраттарса янӑ. Ҫав сасӑ халӗ, аякка-аякка сарӑлса, тӗнче уҫлӑхне ҫитиех вӗҫсе, эхо пек каялла Чӑваш ҫӗрӗ ҫине кил
се ҫапӑнать, пирӗн, литературӑна юратакансен чӗринче,
ҫӗнӗ хӗлхем йӑлкӑштарать. Ҫавна эпӗ хамӑрӑн ентешӗмӗр 115 ҫул тултарнине К.В.Иванов музейӗнче ирттерес умён чӑннипех туйса илтӗм. Ҫав вӑй мана Шупашкарти паллӑ вырӑна кайма хистерӗ. Хама сӑмах парсан,
самаях пӑлхантӑм. Ман умра вӗт литературӑпа искусст
во ӗҫченӗсем, хаклӑ хӑнасем чӑр-чӑр пӑхса лараҫҫӗ.
Манӑн вара ҫакна палӑртас килчӗ.
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Патша саманинчи чухӑнлӑхра, вун тӑххӑрмӗш ӗмӗрте
кун ҫути курнӑ Семен Васильевич Эльгер, ҫирӗммӗш
ӗмӗрте ӗҫлесе пурӑннӑ, эпир вара ҫирӗм пӗрремӗш ӗмӗрте
те унӑн ӑс-тӑнӗ, халӑх хушшинче туса хӑварма ӗлкӗрнӗ
пултарулӑхӗ ҫинчен хӑпартланса калаҫатпӑр, унӑн хӑватлӑхӗнчен тӗлӗнме пӑрахмастпӑр. Мӗншӗн тесессӗн вӑл вилӗмсӗр, ялан пирӗн хушӑра. Хальхи вӑхӑтра та вӑл кӗрешӳҫӗ, халӑха малалла чӗнекен ҫӗмрен. Ҫавӑнпа та
уйрӑмах ҫамрӑксен унӑн кивелмен хайлавӗсене вуламалла, вӗсенчен кашнин хӑйне евӗр шухӑшлав тумалла, пурнӑҫра Элкер пек паттӑр пулма тӑрӑшмалла. Элкер пире
чӑваш нацийӗн малашлӑхӗшӗн кӗрешмелли, ҫӗнтермелли ҫинчен хӑйӗн пурнӑҫ туйипе тӗллесе кӑтартать.
Семен Васильч пек талантлӑ ҫынсем Йӗпреҫ тӑрӑхӗнче сахал мар пулнӑ, халӗ те пур вӗсем. Эпир вӗсемпе
мухтанатпӑр.
Вячеслав Федоров республикӑри паллӑ мероприятисенче яланах пулать. Вӑл, общество ӗҫне активлӑ хутшӑнаканскер, нимле пысӑк канашлу-тӗл пулу хӗрӗвӗнчен
те аякра тӑрса юлмасть. Ӑна, республика калӑпӑшӗнчи
паллӑ ҫынна, унаш кал тӗл пулусене яланах чӗнеҫҫӗ,
паллӑ ҫынсем унпа ӗҫлӗн калаҫаҫҫӗ.
2007 ҫулта, ноябрӗн 3-мӗшӗнче, Шупашкарта Чӑваш
наци конгресӗ пухӑнчӗ. Делегат пулса В. В. Федоров та
пулчёунта. Конгресс ӗҫлеме пуҫличчен те, ларусен тӑхтавёсенче те Чӑваш патшалӑхдрама театрӗн керменёнче
питӗ хаваслӑн нумай ҫывӑх ҫынна хӑйӗн ӑшри иксӗлми
куллипе савӑнтарса ҫӳрерӗ. Ҫавӑн чухне Г эннадий Вер
блюдов фото ӑстин куҫӗ тӗлне те пулнӑ иккен вӑл. Акӑ
(сылтӑмран сулахаялла), Вячеслав Васильевич Влади
мир Кузьминпа татаЙӗпреҫ ачипе Николай Ж ирнов ҫыравҫӑпа хитрен калаҫа ть.
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КУШЛАВӐШ УЙӖ ВӐРНАР ЕННЕ КАҪСАН
1927 ҫул...Ҫӗршыв питӗ йывӑррӑн ура ҫине тӑрать.
Ҫӗнӗрен ҫӗнӗ улшӑнусем кивӗ йӑла-йӗркене Мускав аттипе таптаҫҫӗ. Уессемпе вулӑссен чиккисем арканса рай
он текен администраци картине кӗреҫҫӗ. Кольцовкӑсемпе зеленовкӑсем, ершипуҫсемпе кӳстӳмӗрсем, кушлавӑшсемпе хураҫырмасем, Кив Мӳрӗшпе (Мӗлӗшпе) Ҫӗн
Мӳрӗш (Мӗлӗш), ҫӗнӗ картана кӗнӗскерсем, хӑйсен тӗп
кантурне Вӑрнара пуҫ ҫапма тытӑнаҫҫӗ.
СССРти коллективизаци хумӗ килсе ҫапать те...
ирӗклӗн те, ирӗксӗррӗн те хресченсем, пӗр хушӑ ялсен
общинисенче пурӑнса-тертленсе курнӑскерсем, кашни
ялта уйрӑм пӗрлешӳсем тума пуҫлаҫҫӗ. Пӗрлешӳллӗ хуҫалӑхсем - колхозсем - Кушлавӑш уйӗн пысӑк пайӗнче
те шӑтса тухаҫҫӗ: 1930 ҫулта - Ершипуҫӗнче «Трудовик»
(163 кил, 712 ҫын, 625гаҫӗр), ПармантейпеУтикассинчеКрупская ячӗпе тӑр. (88 кил, 568 ҫын, 408 га ҫӗр), Кушлавӑшра - Дзержинский яч. т. (54 кил, 225 ҫын, 220 га ҫӗр),
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Кӳстӳмӗрте - «Красная Звезда» (105 кил, 425 ҫын, 500 га
ҫӗр), Хураҫырмара - «Ландыш» (87 кил, 418 ҫын, 442 га
ҫӗр), Кивӗ Мӗлӗшре - Ворошилов яч.т. (108 кил, 409 ҫын,
495 га ҫӗр), Ҫӗнӗ Мӗлӗшре - Молотов яч.т. (64 кил, 251
ҫын, 408 га ҫӗр), Кольцовкӑра - Сталин яч.т. (194 кил,
861 ҫын, 1060 га ҫӗр), Зеленовкӑра - Ленин яч.т. (106 кил,
610 ҫын, 637 га ҫӗр).
Аллӑмӗш ҫулсенче вак колхозсене пӗрлештереҫҫӗ.
Ершипуҫӗнче (Ершепуҫӗнче) Утикасси, Кӳстӳмӗр, Хураҫырма, Кушлавӑш ялӗсенчен «Родина» колхоз чӑмӑртанать. Хӑй тӗллӗн ку хуҫалӑх уралансах ҫитеймерӗ.
Вӑрнарти зооветтехникум ҫумне пӗрлештерсен те асӑннӑ
ялсен утти пурнӑҫ хӑвӑртлӑхӗпе тан пыраймасть-ха.
Мӗлӗшсем те пӗрлешсе мӑн ял хуҫалӑхӗ туса пӑхрӗҫ.
Хӑйӑрлӑ начар ҫӗр хура тӑпраллӑ ҫӗре ҫитеймест ҫав.
Концентраципе специализаци хӑватлӑн аталаннӑ тапхӑрта мӗлӗшсем республикӑри «Свинопром» пӗрлешӗвӗн
сысна самӑртакан «Вурнарский» совхоз тытӑмӗнче
кӑштах ырӑ курса юлчӗҫ. Совет Союзӗ арканчӗ те, совет
хуҫалӑхӗсем (совхозсем) те пурнӑҫ шывӗпе юхса кайрӗҫ.
Раҫҫей ҫӗршывӗнче мӗлӗшсем «Цивиль» хуҫалӑх турӗҫ,
2000 ҫулта «Сявал» ял хуҫалӑх производство кооперативӗ ятпа ӗҫлеме пуҫларӗҫ, тепӗр икӗ ҫултанпа вара
вёсен - «Агро-Инвест» ял хуҫалӑх кооперативӗ. Улшӑну
вӗсене нимех те памарӗ, икӗ ялта ӗҫлекен 54 ҫын юлчӗ,
вӗсем гектартан 16 центнер тӗштырӑ, 160 центнер ҫӗр
улми туса илеҫҫӗ, 100 ӗнерен ҫулталӑкра 1700шер кило
грамм сӗт сӑваҫҫӗ. Совет влаҫӗ вӑхӑтӗнче вӗсем кашни
ӗнерен 4 пин килограмм енне сӗт сунӑ. Вакпаннӑ, арпашӑннӑ хуҫалӑхсем уйрӑм ҫынсен аллинче хӑҫан вӑй
илесси те паллӑ мар-ха.
Кушлавӑш уйӗнчи вырӑссем кӳршисенчен ытларах
82

ӑнтарчӗҫ. Н.М.Храмкин ертсе пынипе зеленовкӑсем-алманчӑксем - чапа тухрӗҫ. Председательне 1936 ҫулта
Вӑрнар районӗнче пӗрремӗш ҫынна Ленин орденӗпе наградӑларӗҫ. 1950 ҫулта кольцовкӑсемпе пӗрлешсен,
Алманчӑкӑн мухтавӗ мӑн колхоз кӑрманӗнчетамалчӗ. Зе
леновка ҫыннисем аякка тухса кайма пуҫларӗҫ, П.В.Амачкин подпоручик тӑрӑшнипе никӗсленӗ ял куҫ умӗнчех ҫӗр
ҫинчен ҫухалчӗ. Пӗр карчӑк кӑна пурӑнать халӗ унта.
Кольцовкӑн шӑпи урӑхларах пулса тухрӗ. Турӑ кульцавсене чӑннипех телей панӑ. 1908 ҫулта ҫуралнӑ, шкулта ултӑ
класс кӑна кӗтернӗ чӑн-чӑн хресчен чунлӑ, ҫирӗп кӑмӑллӑ,
хӑй хыҫҫӑн халӑха тӗрӗс ҫулпа ертсе пыма пултаракан ҫӗр
паттӑрӗ Сергей Ксенофонтович Коротков ӗлӗк-авалхи
чухӑнсен-бобыльсен, таркӑн хресченсен йышлӑ йӑхне ҫӗр
ҫинчи чӑн-чӑн этемсен ретне кӗртме пулӑшрӗ. Вӑрнар райхаҫатӗнче ӗҫленӗ чухне манӑн унпа темиҫе хутнен те пӗрле
ларса калаҫма тӳр килнӗччӗ. Унӑн турӑ пани пурри яланах
сисӗнетчӗ. Чӗрӗк ӗмӗр хуҫалӑх пуҫӗнче тӑрса вӑл кольцовкӑсемпе зеленовкӑсене ҫӗршыв шайӗнче чаплантарчӗ.
Пысӑк ҫитӗнӳсемшӗн 1948-50 ҫулсенче 13 ӗҫ паттӑрне
Социализмла Ӗҫ Геройӗ ятне панӑ. Соцӗҫ геройӗсенчен
бригадирта, ферма заведующийӗнче, колхоз председателӗнче ӗҫленӗ А.Ф.Доманинӑн, А.Д,Ашанин бригадирӑн
кӑкӑрӗ ҫинче, Социализмла Ӗҫ Геройӗн ылтӑн ҫӑлтӑрӗпе
юнашар 5-шер Ленин орденӗ, Коротковпа В.Д.Ашанин Ӗҫ
геройӗсен - 4-шар Ленин орденӗ йӑлкӑшатчӗҫ, икӗ ялти
104 ӗҫчен орден-медаль илнӗ.
2004 ҫултанпа хуҫалӑх С.К. Коротков ячӗпе хисепленет. Хуҫалӑхӑн ҫӗр ҫителӗклӗ -1 8 8 7 га. 30 центнер ытла
тӗштырӑ туса илеҫҫӗ кашни гектартан, ҫӗр улми - 300
центнера яхӑн. Ӗне выльӑх, сысна усраҫҫӗ. Вӗсем тупӑш
параҫҫӗ.
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Икӗ пая пайланнӑ Кушлавӑш
ҫӗрӗ Вӑрнар енче ытларах тухӑҫлӑ.
Чӑвашсемпе вырӑссем кунта вуншар ҫул туслӑ пурӑнаҫҫӗ. Йӗпреҫ ен
кушлавӑшсем те хӑй вӑхӑтӗнче мухтава тивӗҫнӗччӗ, Элкер ҫуралнӑ вырӑнтах - «Трудовик» колхозра - Социализмла Ӗҫ Геройӗ ятне илнӗ
пӗр ҫын, Ленин орденне тивӗҫни пиллӗк.
Сергей
Кушлавӑш уйӗ, хӑйӗн авалхи
Ксенофонтович
Коротков
йӑли-йӗркине манмасӑр, тӗрлӗ ҫӗртен пухӑннӑ халӑхӗпе, Чӑваш ҫӗршывне малалла аталантарать.
Кольцов помещик пысӑк хуласенчен пухса килнӗ
вырӑс бобылӗнчен - чухӑн ҫынсен йӑхташӗсенчен
чӑваш ҫӗрӗнче ҫӗршывӗпе, тӗнчипе паллӑ ҫынсем
ҫуралса ӳснӗ. Хӑшӗсем вӗсенчен чӑн-чӑн ӗҫчен хресчен, ӑста йӗркелӳҫӗ-ертӳҫӗ пулса хӑйсене те, Чӑваш ҫӗршывне те, Раҫҫее те, тӗнчене те тӗлӗнтернӗ. Сергей
Ксенофонтович Коротков, хресчен чунлӑ хастар, Кольцовкӑна тата унӑн ҫыннисене мухтава кӑларнӑ. Хӑйне
икӗ хутчен Социализмла ӗҫ Геройӗ ятне панӑ. Ялӗнче
бронзӑран палӑклартнӑ.

ВЫРӐССЕН ЧИ TABА ТИВӖҪЛӖ БАСЁ
Унран маларах Кольцовка Максим Дормидонтович Ми
хайлов ячӗпе шавласа кайнӑ.
СССР халӑх артисчӗ Максим Дормидонтович Михай
лов 1893 ҫулхи ҫурла уйӑхӗнче Кульцавра ҫуралнӑ. Максимкӑн ашшӗпе амӑшӗ ҫамрӑкла вилнӗ. Вӑл кӗҫӗнни
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пулнӑ. Михала аслашшӗ пилӗк мӑнуклӑ тӑрса юлнӑ.
Ачалӑхӗ Максимкӑн ялтах иртнӗ. Вӑп аслашшӗнех хывнӑ:
юман кӗреш пек, тӑппан, чурӑс кӑмӑплӑ, тимлӗ, ҫине тӑракан, янӑравлӑ саслӑ. Юнашар ялта Кушлавӑшра вӗреннӗ
чухне чиркӳ хорӗнче юрланӑ. Пуп патне хӑнана килнӗ пиччӗшне, юрӑ ӑстине тата вӗрентекене, ҫак ача юрлани уйрӑмах килӗшнӗ. К.Н.Поливанов вара ӑна Лаишево уесӗнчи Бетьки текен яла илсе каять, икӗ класлӑ шкула вырнаҫтарать. Ачан сасӑ майӗпен ӳссе ҫирӗпленет, баса
ҫитет. Ҫак ӑслӑ Константин Николаевич Максимкӑна
тӗрӗс ҫул ҫине тухма пулӑшать. Вун ҫиччӗри йӗкӗт ҫывӑхри Хусана ҫитет. Пристаньре япала йӑтса тӑранать.
Спас мӑнастирӗн хорне вырнаҫать, ҫав хушӑрах пасторсен (протестант пупӗсен) курсне хӑй тӗллӗн вӗренме
ҫӳрет.
Хусанти музыка училищинче Ф.А.Ошустович профессор-вокалистпа паллашни уншӑн тепӗр пысӑкутӑм пулнӑ.
Вӑл унран нумай вӗреннӗ.
Пасторсен курсӗ хыҫҫӑн Максим Михайловӑн тӗнчиркӳ енӗпе чылай вӑхӑт Уфара, Омскра, Хусанта, Мускавра тияккӑнра (пачӑшкӑна пулӑшаканӗ), аслӑ тияккӑнра ӗҫлеме тивет. Унӑн уҫӑмлӑ та янравлӑ хулӑн сассине
итлеме халӑх чиркӗве шӑнӑҫайми пухӑннӑ.
Чиркӳпе ҫыхӑнман юрӑҫ пуласси ӑна Мускавра пурӑнма тытӑнсан канӑҫ памасть. Паллӑ юрӑҫсемпе паллаш
ни, вӗсенчен вӗренни, А.М.Горькийпе тата А.В.Луначарскийпе тӗл пулни, вёсен канашне итлени паллӑ баса радиовещани студине илсе ҫитерет. Унта вӑл нумай юрлать. Вӑйлӑ сасса пӗтӗм ҫӗршыв итлет.
Кӗҫех уншӑн Пысӑк театр алӑкӗ те яриех уҫӑлать. Унта
вӑл 1932 ҫултан пуҫласа 1956 ҫулччен пӗтӗмпе 25 оперӑра юрлать. Халӑх умӗнче вӑл юлашки хут 1957 ҫулта
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юрланӑ. Максим Дормидонтович вӑйлӑ юрӑҫсемпе пӗрле
ӗҫленӗ, ӑна Ф.И. Шаляпин вырӑссен чи тава тивӗҫлӗ басӗ
тесе ырланӑ. М.И.Глинкӑн «Иван Сусанин» оперинчи
Иван Сусанин партине чи тӗлӗнмелле юрланӑ юрӑҫсен
Федор Иванович Шаляпинпа Максим Дормидонтович
Михайловӑн сӑн ӳкерчӗкӗсем Воронеж облаҫӗнчи Сусанино ял музейӗнче юнашар вырнаҫнӑ.
Ҫуралнӑ тӑван ҫӗршыва мухтавлӑ артист нихҫан та
манман, килсех ҫӳренӗ. Мускавра та хваттерӗнчен ентешӗсем татӑлман. Республикӑна килсен Кульцавра, Шупашкарта концертсем панӑ. Юрий Илюхин музыковед аса
илнӗ тӑрӑх, 1956 ҫулта М.Д.Михайлов Чӑвашрадио хорӗнче А.Г.Казакова тава тивӗҫлӗ артисткӑпа вырӑс юррисене юрланине никам та манас ҫук. Мускав филармонийӗн концертм ейстерӗнче чӑваш композиторӗн
С.М.Максимовӑн хӗрӗ Га
лина Степановна ӗҫленӗ.
Ҫивчӗ чунлӑ аккомпаниаторпа
вӑл нумай ҫӗрте юрланӑ. Репертуарӗнче унӑн Гаврил Федоровран ҫырса илнӗ чӑваш
юррисем те пулнӑ. Вӗсенчен
пӗрне мухтавлӑ юрӑҫ Кремльти Пысӑк керменти йышӑнура шӑрантарнӑ.
ш
Ывӑлӗ те, мӑнукӗ те ҫемье
Чӑваш Республикин президенчӗ
йӗрӗпех кайнӑ. Игорь Макси
Николай Федоров mama
мович ПысӑкТеатрта 27 ҫул
Раҫҫей Федерацийӗн культура
министрӗ Михаил Швыдкой
юрланӑ. Максим Игоревич
СССР халӑх артисчӗ
малтан аслашшӗпе ашшӗн
М.Д. Михайлов ячӗллӗ
Тӗнчери XI опера фестивальне
театрӗнче оркестрта ӗҫленӗ,
Шупашкарта 2001 ҫулта
каярахпа конкурсра ҫӗнтеруҫнӑ чух.
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се, солиста куҫнӑ. Шупашкарта час-часах пулать, оперӑпа балет театрӗнче ӑсталӑхне кӑтартать.
Аслӑ юрӑҫа халалласа Шупашкарта оперӑпа балет искусствин пӗтӗм тӗнчери фестивалӗсем пулаҫҫӗ. Михай
лов уявне Раҫҫейри, АПШри, Францири, Турцири тата
ытти ҫӗршывсенчи чаплӑ театрсенчен пултаруллӑ артистсем ӑмӑртма килеҫҫӗ. Максим Дормидонтович мӑнукӗ
кашнинчех мухтава тивӗҫет.
Кушлавӑш уйӗнче 12 ялтан пӗринче, Вӑрнар районӗнчи Кольцовкӑра, мухтав ҫӑл куҫӗ иксӗлми тапать.
Аслашшӗн фестиваль-уявне килсен, 2005 ҫулта, Мак
сим Игоревич Михайлов Шупашкарти опера театрӗнче
«Евгений Онегин» оперӑри тёп роле тӗлӗнмелле ӑстан
кӑтартнӑччӗ. Фестиваль артисчӗсемпе пӗрле Кульцавра
вӑйлӑ концерт панӑ ҫӗре хутшӑнчӗ.

* ★*
СССР халӑх артисчӗ М.Д.Михайлов, Кушлавӑш уйӗнче ҫуралнӑ мухтавлӑ вырӑс, вӑрнарсене-ентешӗсене хӑй
пекех лира-муза ӑстисем пулма, хӑйӗн чапне малалла
аталантарма халалласа хӑварнӑн, Кушлавӑш-Вӑрнар
ҫӗрӗ тулӑх илем ҫӗрӗ пулса тӑчӗ. СССР халӑх артистки
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Н.В.Павлова, Раҫҫей халӑх артисчӗ Ю.В.Васильев,
чӑваш халӑх артисчӗсем А.Н.Кутузова, М.М.Михайлов,
В.В.Смирнова, Л.И.Семенова, М.Д.Туринге, Раҫҫей тава
тивӗҫлӗ артистки М.И.Еланова, Раҫҫей тава тивӗҫлӗ художникё В.П.Петров-Праски Витти, чӑваш халӑх писателӗ А.В.Емельянов... Илемпе мухтав хунавӗ ҫуллен чечекленет.
ХУСАНКАЙСЕМ ЭЛКЕРӖН ӐС-ХАКӐЛӖ ПИРКИ
Петёр Хусанкай (Петр Петрович
Казанков) 1907 ҫулхи кӑрлачра Ту
тар АССРӗнче, Элкел районӗнчи
Сиктӗрме ялӗнче, ҫуралнӑ.
1923 ҫулта икӗ сыпӑклӑ шкултан
вӗренсе тухнӑ, Хусанти чӑваш педтехникумӗнче, Хӗвелтухӑҫӗнчи халӑхсе н педагогика инситутӗнче
вӗреннӗ. ВӑрҫӑхыҫҫӑнА.М . Горький
ячёпе хисепленекен Литера тура инП. Григорьев_
Савушкин художник
ститучӗ ҫумӗнчи Литературэ эслӑ
ӳкернӗ.
курсӗнчен вӗренсе тухнӑ.
Ҫамрӑк чухне «Сунтал» журнал секретарӗнче, «Ком
мунар» хаҫат корреспондентӗнче, литература консультантӗнче, тӑлмачра ӗҫленӗ.
Аслӑ Отечественнӑй вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче ахаль салтак,
командир пулса ҫапӑҫнӑ, йывӑр аманнӑ.
Чӑваш АССРӗн, РСФСРӑн аслӑ канашӗсендепутачӗ
пулнӑ. Чӑваш писателӗсен организацийӗн правлен и не
ертсе пынӑ, 1934 ҫултанпа - СССРписателӗсен Союзӗн
членӗ, 1950 ҫултанпа - чӑваш халӑх поэчӗ. Константин
Иванов премийӗн лауреачӗ. Унӑнятне 1967ҫулта Чӑваш
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1950 ҫулхи ноябрь уйӑхӗ. Мускавра Чӑваш литературипе
искусствин эрни иртнӗ кунсем. Ӳкерчёкре (сулахайран сылтӑмалла):
Я.Г.Ухсай, А.Т. Твардовский, С.В.Элкер, П.П.Хусанкай.

АССРӗн Ӗҫ Мухтавӗпе Паттӑрлӑхӗн Хисеп кӗнеки ҫине
ҫырсахунӑ.
Поэт литература ӗҫне вун ҫиччӗрех тытӑннӑ. «Ҫирӗм
улттӑ», «Магнитту», «Ҫӗр йӗркелӳ» поэмӑсемпе анлӑ ҫул
ҫине тухнӑ. Каярахпа «Таня», «Аптраман тавраш» поэмӑсем», «Тури Вылта туй сикет», «Ҫуллахи талӑк», «Эп
сӑмах хӑватне ӗненетӗп», «Тӑван ҫӗршыв» поэмӑсем,
«Тилли юррисем» тата ытти произведенисем поэт чапне ҫӗклеҫҫӗ.
Хусанкай пӗр харӑсах икӗ чӗлхепе, чӑвашла та, вырӑсла та ӑста ҫыракан поэт тата куҫаруҫӑ-маҫтӑрӗ пулнӑ.
Ҫеҫпӗл Мишшин поэзи ярӑмне вырӑсла куҫарни мӗне
тӑрать!
Вӑл чӑваш халӑх поэчӗпе Семен Васильевич Элкерпе ҫывӑх пулнӑ, унӑн пултарулӑхне ӗненнӗ, халӑх хушшине сарма тӑрӑшнӑ.
Петр Петровича эпӗ пуҫласа писательсен Атӑл леш
енчи «Кувшинка» кану ҫуртӗнче курнӑччӗ. Вёл ун чухне
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Бол гари Халӑх Республикинчен тин кӑна таврӑннӑччӗ те,
чӑваш писателӗсене хӑйӗн аякри тӑван ҫыравҫӑсен пурнӑҫӗ, пултарулӑхӗ пирки питӗ тӑнлӑн, асра юлмалла каласа паратчӗ. Эпир те, ҫамрӑк ҫыравҫӑсем, унӑн кашни
сӑмахне хӑлха тӑратсах итлеттӗмӗр. А ташса кайма пуҫланӑхӑш -пӗр писательсене вӑлтса тӑнпанисене тӑнланӑ
май эпӗ хамӑн кун кӗнекине ҫырса хунине тупса вуларӑм:
«А тӑлӑн лӑпкӑ шывӗнче ишсе киленни сывлӑхшӑн лайӑх,
анчах А тӑлӑн «хаяр ш ывӗнче» иш се тӑнран кайни
сывлӑхшӑн сиенлӗ».
Кашни ир вӑл уҫӑ сывлӑшпа киленетчӗ, ҫурт умён чех
гимнастика тӑватчӗ, кранриуҫӑ шывпа кӑкӑр таран ҫӑвӑнатчӗ. Сывлӑхне сыхпатчӗ. Ҫемен Элкер канмалли ҫурт
умӗнче чечекйӑранӗсене шӑваратчӗ.
Хусанкайпа Элкер ҫамрӑксем хушшинче пулни, вӗсене юратни, пулӑшма тӑрӑшни асра юлнӑ.

Уйӑп Мишши, С.Элкер, К.Турхан, А.Талеир, П.Хусанкай mama Болгари
писателе Г.Караслаеое.
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Петӗр ХУСАН КАЙ
ҪЫВӐХ ТУСНЕ ХАЛАЛЛАНИСЕМ
Ҫ.Элкере
Йӗс таканлӑ тимӗр кӑвак ут
Такӑнминччӗ ҫурма ҫул юртсассӑн.
Ялкӑшинччӗ чунӑм тепӗр хут,
Сивӗнминччӗ сӑвӑра пӗр саншӑн.
Ах, пӗлетӗп: халь сана кичем,
Мана хытӑ ӳпкелетӗн пулӗ.
Эп чӗнмерӗм... Каҫарах, пиччем!
Ҫырупа ҫеҫ мар-ҫке кӑмӑл тулӗ.
Юрататӑн эс тӑван уя,
Атӑла чунна памашкӑн хатӗр.
Пуклак пуҫлӑ тупӑлха туя
Час-часах сана ертсе тухать-тӗр.
Эс ҫӳретӗн пулӗ пӗр-пӗччен, Тӑнӑҫра ӳсет ҫав пысӑк шухӑш.
Каҫпала, пӗр авӑктӗттӗмччен,
Пур юмах та, пурӑнӑҫ та хутӑш.
Вак ӗшнеллӗ лӑпкӑ вӑрмана
Эс кӗретӗн уйӑх хӑпарсассӑн.
Вӑрман урлӑ алӑ пар мана, Уҫӑрах янратӑр манӑн сассӑм!
1927
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ҪИРӖМ УЛТТӐ
Елкере
Ҫирӗм улттӑн вӗсем,
Ҫирӗм улттӑн,
Ҫирӗм ултӑ ҫулпуҫ
Сахал мар.
Вёсен йачӗ пуриншӗн те ылттӑн,
Ҫирӗм улттӑн вӗсем,
Ҫирӗм ултӑ чӑн-чӑн комунар.
Авӑн уйӑхӗн ҫирӗммӗш кунӗ,
Тамӑкри пек вунсаккӑрмӗш ҫул.
Кам пытарӗ пайан,
Кам тунӗ?
Авӑн уйӑхӗн ҫирӗммӗш кунӗ
Ҫирӗм ултӑ маттур Пулчӗҫ ҫук.
Каҫпи тинӗс чӑнах та йӗрет-ҫке,
Каҫпала ес итлеха,
Сӑна:
Шаумен.
Аҫиспек...
Чшаппаритҫе...*
Каҫпи тинӗс чӑнах та йӗретҫке Ҫирӗм ултӑ йата асӑнать...

* 26 комиссартан чи паллисем. Шаумене унти пролетариат «Капкас Ленинӗ»
тесе хисепленӗ.
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«Ҫирӗм улттӑ» поэмӑна эпӗ вӑтӑр ҫул ытла ӗлӗкрех
ҫырсаттӑм. 1926 ҫулхи кӗркуннерен пуҫласа 1927 ҫулхи
ҫуллаччен манӑн пӗрремӗш хут Чӑваш ҫӗршывӗнчен инҫенелле тухса ҫӳремелле пулчӗ. Эпӗ Вӑтам Ази тӑрӑх
пайтах хутларӑм. Юлашкинчен Ашхабадран Красноводска, унтан Каспи тинӗс урлӑ Баку хулине ҫитрӗм. Ҫирӗм
ултӑ Баку комиссарӗн трагедиллӗ шӑпи ҫинчен шухӑшланӑ майӑн эпӗ ҫав материалсемпе интереслентӗм. Астӑватӑп - ҫав сӑлтавпах «Бакинский рабочий» ятлӑ хаҫатӑн редакцине те кӗрсе тухсаттӑм. Унччен вырӑс поэзийӗнче ҫав темӑпа ҫырнӑ сӑвӑсенчен Есенинӑн
«Ҫирӗм улттӑ ҫинчен хунӑ балладине» вуласаттӑм. Вӑл
ман асра юлнӑччӗ. (Маяковскипе Асеевӑн ҫав темӑпа
ҫырнӑ сӑввисене эпӗ хам ҫырнӑ хыҫҫӑн тин вулама
ӗлкӗртӗм). Ҫав романтикӑлларах баллада, ҫирӗм ултӑ
комиссара вӗлернӗ вырӑна хам куҫпа хам курни, Каспи
тинӗсӗн хӑйне майлӑ сӑн-сӑпачӗпе хум шавне хам курсаилтсе туйни, Якулов художникӑн ҫав темӑпа ҫырнӑ картини, 1918 ҫулхи пичетре тухнӑ тӗрлӗ документсене вулани - ҫакӑ пурте мана ун чухне хам ӑнланнӑ пек революциллӗ-интернационаллӑ шухӑшпа пысӑкрах япала
ҫырса пӑхма хистерӗ. Вара 1927 ҫулхи ҫулла, Бакуран
Сталинград урлӑ Атӑлпа Шупашкара таврӑнсан, С.В.Эль
гер хваттерӗнче (ун чух вӑл хальхи К.Иванов урамӗнче
пурӑнатчӗ), виҫӗ ир хушши садра ӗҫлесе, ҫак «Ҫирӗм
улттӑ» поэмӑна ҫырса пӗтертӗм. Вӑл вӑхӑтри чӑваш кри
тики ӑна сӑнаса чылай пысӑк хак панине астӑватӑп.
Сӑмахран, Г.Кели статйине асӑнма пулать. Унтан вара
поэма нумай сӑвӑ пуххине, шкул кӗнекисене кӗчӗ. Кӑҫал
вӑл пуҫласа вырӑсла тухрӗ.
Хамшӑн пулсан, ҫав поэма, идеи енӗпе кӑна мар,
чӑваш поэзинчи ҫӗнӗ шкул - Ҫеҫпӗл шкулӗ - ҫирӗплен93

се пынине тепӗр тӗслӗхпе кӑтартса панӑ пирки те хаклӑ
пек туйӑнать. Ун чухнехи критика та ӑна ҫаплах хакланӑччӗ.
Бакури ҫирӗм ултӑ комиссара пирӗн революци тӑшманӗсем персе вӗлерни 40 ҫул тултарнӑ кун Чӑваш радио
станцийӗ радио итлекенсене манӑн ҫав чи малтанхи поэмӑна тепӗр хут итлеттерме кӑмӑл тунӑшӑн радиора
ӗҫлекенсене тав тӑватӑп.
19. XI. 58.

ЭЛКЕРЕ - ВӐРҪӐ ХИРӖНЧЕН
Нумай-и пурнӑҫӑм, сахал-и, Пӑхассӑм ҫук калла-малла.
Сана тытма эп тивӗҫ алӑ,
Салтак пиччеҫӗм, салтакла.
Пӗрре килет этемшӗн аллӑ,
Пуртех ҫитеймӗпӗр алла.
Вут-ҫиллӗ, кӗллӗ-хӗмлӗ тапхӑр!
Ӑша ҫунтармӑш самана!
Кам юнлӑ чӳклеве юраттӑр?
Сана вӑл тунсӑх е мана?
Анчах вутран ӳсет ҫӗн паттӑр
Чармашкӑн юхакан юна.
Сӗм пӗлӗт витӗр тавра курӑм
Уяррӑн ҫӗкленет умра.
Ӑна эп халь мухтаймӑп юррӑн,
Ман юррӑм - м а л а л л а ! у р р а !
Ӑна ҫӗклет ман пилӗк-ҫурӑм
Ҫывӑхартать ман ал-ура.
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Курап, курап ҫӗршывӑн аслӑ,
Тулли, паха кӗрекине.
Куратӑп халӑхӑн пуласлӑх
Ытарайми кӗнекине.
Шанатӑп ӑшшӑн та хаваслӑн
Куҫран пӑхса пуплессине.
Эп ҫирӗм ҫул сана пӗлетӗп,
Ачаранпах сан умӑнта.
Хальччен пулса хаяр ҫиле те
Вӗртмерӗмӗр хушшӑмӑрта.
Салтакӑн флягине ҫӗклетӗп
Пӗччен халь саншӑн эп кунта.
Тавсси, поэт! Пуҫламӑш пусӑм
Ман ҫеҫ те мар сан ҫӗр ҫинче.
Паян сан уявна эп, тусӑм,
Чыслатӑп вӑрҫӑ хирӗнче,
Анчах, ӑҫта пулсан та пуҫӑм,
Ман чунӑм Атӑл хӗрринче.
Десна та Сож, Нева та Днепр...
Мёнле шыв урлӑ эп каҫман!
Кашни хума вӑрҫса илетпӗр,
Илемлӗ пур тӑван ҫыран.
Ҫапах та Атӑл шайлӑ тепӗр
Шыв-шур курман эп ку таран.
Тахҫан,сӗм авалах ят панӑ
Чӑваш хӑй чӗлхипе ӑна.
Унта ҫуралнӑ-ҫке, тӑванӑм,
Вилес килет унта кӑна.
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Унта эп юрата пуҫланӑ
Асран кайми Российӑна.
Салтакчӗ эп. Историк куҫӗ
Ялхахланатчё тётёмпе.
Куда дед мар, чуна та йӳҫӗ
Пулатчӗ, тен, вӑхӑчӗпе.
Анчах пёр шухӑш - хамрӑн ку дёр! Тени дидетчё дидём пек.
Курап, курап ҫӗршывӑн аслӑ,
Тулли, паха кёрекине.
Куратӑп халӑхӑн пуласлӑх
Ытарайми кёнекине.
Итле, тӑван йӑх, паттӑр саслӑ
Ывӑлусен кӗввисене!
1944. Польша.

ХАЛӐХ СӐВӐҪИН УЯВНЕ
Висла шывӗ тӑрӑх аслати кӗрлерӗ,
Илтӗнми вӑл турӗ тупӑ сассине.
Туй пӗкки пекхӳхӗм асамат кӗперӗ
Карӑнчӗ шыв урлӑ, каҫрӗ леш енне.
Ҫӗнтерӳллӗ халӑх тепӗр пысӑк утӑм
Ярса пуснӑ евӗр куртӑм эп ҫавна.
Ҫавӑн чух эс аллӑ тултарсаттӑн, тусӑм,
Савӑнса асилтӗм инҫетре сана.
Кӗрекем ҫумрахчӗ: флягӑна ҫӗклерӗм,
Сыпрӑм, ҫӑкӑр ҫыртрӑм, турӑм эп тупа.
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Анӑҫа васкарӑм, тӑшмана йӗрлерӗм
Ҫухрӑм шутне маннӑ йывӑр атӑпа.
Хамӑр ҫутӑ ҫулшӑн, ирӗклӗ ҫӗршывшӑн
Сывлӑш ҫавӑрмасӑр утрӑм малалла.
Ӗмӗрлӗх пӗрлешнӗ тӑванла кил-йышшӑн
Аллӑмран ямарӑм тӗрӗс пӑшала.
Сарлака Россия, ылтӑн Украина,
Хӗм хӗвеллӗ Грузи пулчӗҫ асӑмра...
Казахпа туркменӑн, латышпа литвинӑн Пур йӑхсен ҫилли те ҫунчӗ ӑшӑмра.
Тӳсӗмлӗ, илемлӗ, чул касан чӗлхешӗн
Чунӑм пулчӗ хурҫӑ, шухӑшӑм - кӑвар;
Аслӑ Ивановшӑн, Ҫеҫпӗлшӗн, Элкершӗн Хамӑрӑн мухтавшӑн ҫапӑҫрӑм хаяр.
Таврӑнтӑмӑр акӑ. Ырӑ кӗрекемӗр
Ян янрать пурне те хаваслантарса.
Килейменнисемшӗн хурланса илетпӗр
Сан тавра, пиччемӗр, салтакла тӑрса.
Сан паха ятушӑн, сан таса чӗрӳшӗн,
Халӑх халал(л)анӑ хисепӳшӗн те,
Асапа ҫӗнтернӗ ҫамрӑк ӗмӗрӳшӗн,
Ватӑлми хастарлӗ тимлӗхӳшӗн те Тайӑл сана пуҫӑм, тайӑл сана пуҫӑм!
Ҫӗр ҫулччен курасчӗ пӗлӗтпе ҫӗре.
Курӑнми пулсассӑн... сывӑ пултӑр, тусӑм,
Пархатарлӑ шухӑш ӗмӗр-ӗмӗре!
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Сывӑ пултӑр пирӗн сассӑмӑра илтнӗ,
Ӗмӗте ӑнланнӑ ҫитӗнес тӑван!
Вӑл пурне пӗлсессӗн эпӗ, пурнӑҫ ҫитнӗн,
Кулянмасӑр, лӑпкӑн кайӑп ҫакӑнтан.
Вӑл чуна ҫутаттӑр, ӑс-пуҫа пуйтартӑр,
Чӗрене ҫӗклетӗр, ӑшӑттӑр юна,
Кайӑк пек юрлатӑр, аслати пек ҫаптӑр Ҫавӑн пек поэтшӑн эп хыпса ҫунап.
Ӗненеп, шанатӑп: вӑл ҫуралӗ, килӗ,
Час ӑна ӳстерӗ аслӑ самана.
Халӑх чун хавалӗ, унӑн ырӑ пилӗ
Ҫулӑмлӑ, ҫунатлӑ тутӑрччӗ ӑна.
Эй, эп тунсӑхланӑ, ӗмӗтре палланӑ
Ӑмӑрткайӑк куҫлӑ халӑх юрӑҫи!
Тайӑл сана пуҫӑм, пил сана, тӑванӑм,
Пирӗн уява эс ӗмӗр урлӑ ҫит.
Шыв-шурсем хумханччӑр, сӗм вӑрман кашлатӑр,
Чыс тӑватпӑр пурте хамӑр Элкере.
Ҫӗнӗ йӑх шавлатӑр, шухӑш шухӑшлатӑр,
Вӗҫсӗр пултарулӑх пытӑр тӗнчере!
1954
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УШКӐН ҪӐЛТӐРӐН АСЛИ
С. В. Элкерӗн 70 ҫулне
Элкер е Ӗлкер - пӗр ушкӑн ҫӑлтӑрӑн чӑвашла ячӗ.
Урӑхла ӑна Ала ҫӑлтӑр теҫҫӗ. Сӑмахӑн тӗпӗ-тымарне ку
чухнехи чӑваш сӑмахӗсен кӗнекисем пӗри те ӑнлантарса
параймаҫҫӗ-ха... сахал-и ун пекки чӗлхемӗрте? Халӑхӑмӑр - хура ҫӗр ӗҫченӗ ҫеҫ мар - тӗнче тӗпчевҫи те,
сӑвӑҫӑ та, ҫӑлтӑрҫӑ та хӑех пулнӑ.
Элкер... Пайтах ҫӑлтӑр ҫутӑлчӗ ун тавра. Ҫутти те,
чухраххи те, тӗксӗмми те курӑнӗ, тинкерсе пӑхсан. Пӗрпӗр питӗ ҫӳлти ҫӑлтӑр сӳнсен ун ҫути кунта ҫитиччен
темиҫе ҫӗр ҫул та, пин ҫул та иртет, теҫҫӗ вӗреннӗ
ҫынсем. Хӑй ҫук ӗнтӗ, ҫути ҫаплах ҫул тытать, ярӑнать
пулать тӗнче уҫлӑхӗнче. Аҫта ҫитӗ пирӗн хамӑра кура
хыпӑннӑ сӑмах ҫути? Кирек ӑҫта ҫитсен те, малтан вутхӗм тивертсе чунӑмӑра ҫурта пек ҫутнӑ вӗри чӗреллӗ
сӑвӑҫӑмӑрсенчен пӗри вӑл - ҫак халӑх сӑвӑҫи. Маншӑн
ҫапла. Ытти тантӑш-тусӑм та, кӗҫӗнреххи те тунаймӗ
ҫакна.
Элкер... Ӑру ваттине тахҫан авал ял ҫинче хунӑ ят-и
ку, несӗл пуҫласа яракан пархатарлӑ ар-ама ӗрчетнӗ
ҫӑлтӑр карти пек йыш-и, тавраш хушамачӗ-и? Ӑҫтан
пӗлес! Пӗлсен хӑй пӗлет-тӗр. Маншӑн пулсан, ҫӗнӗ саманари кун-ҫулта чӑваш ӗҫне хутшӑннӑ йышӑн чӑвашла
хушамачӗсем яланах халӑхӑмӑр сапаланса ҫухалса пӗтес
ҫӗртен тепӗр хут чӗрӗлсе ҫӗкленсе кайнине пӗлтеретчӗҫ.
Элкер, Элле, Элмен, Элтиван; Лашман, Патман, Юман;
Алентей, Аксентей, Савантей; Пайраш, Тукташ, Янкас,
Чӗкеҫ, Курак, Шӑпчӑк; Ырсем, Этюкка, Тани Юн... Ҫакнашкал ятсем хӑйсем тӗллӗнех юррӑн илтӗнетчӗҫ мана;
чӗлхе илемне, сӑмах ӑшшине туйтаратчӗҫ, малашлӑха
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П. Хусанкайпа С.Элкер. 1954 ҫул.

ӗнентеретчӗҫ. Тен, пӑртакДон Кихот та пулнё пулёэпир.
Пултӑрах. Ӳкӗнместӗп.
Элкер... Хӗрӗх ҫул ытла хӗрсе вулатӑп ӑна. Аллӑ ҫул
асапланать вёл, шурӑ ана ҫине хура вёрлёх акса. Хёвёрт
та иртет-ҫке вӑхӑчӗ! Асапӗсӗр хавасӗ ҫук, хавасӗ ҫӗнӗ
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асап ҫуратать. Ҫапла татти-сыпписӗр, куҫ шарса кайичченех, ҫӑпатана кутӑн сыричченех...
Хӗрӗх ҫул патнеллех куратӑп, итлетӗп ӑна. Акӑ вӑл
хальхи Ҫеҫпӗл урамӗпе туяланса анать. Ун чухне вӑл
Канаш урамӗччӗ. Унта пӗртен пӗр хаҫат, тин ҫеҫ пулас
чӗлхе тимӗрҫисен пуканӗ ҫине ҫапса лартнӑ «Сунтал»
тата лаҫҫине сарса яма ӗлкӗреймен «Капкӑн» вырнаҫнӑччӗ. Анать Ҫемен пичче... Ҫаврака, пысӑк куҫӗ чӑнкӑ
ҫамки айӗнчен, ҫын ҫине пӑхман пек, таҫта инҫетелле
тинкернӗ. «Хӗн-хур» айӗнче тӗвӗленнӗ вӑхӑт. Анчах вӑл
курать, курать... Йӑл кулса ҫутӑлса илет унӑн шухӑшлӑ
пичӗ-куҫӗ.
Акӑ вӑл инвалидсен ушкӑнӗ тытакан апат килӗ пеккинче. Буфет пуҫлӑхӗччӗ пулас. Ҫын ҫукрах хушӑра
«Капкӑн» вуласа ларать.
- Кунта пӗри, темле «Ҫиппӑтти» тесе алӑ пусса,
сӑвӑсем кӑларкала пуҫларӗ. Хӑш сӑвви - самаях. Славни ҫыркалать. Кам вӑл ҫав, пӗлместӗн-и?
-Ҫ у к, пӗлместӗп...
Ӑҫтан калайӑн-ха? Намӑс пек. Часрах ҫӑпатана салтса сӑран атӑ тӑхӑнас ӗмӗтпе пурӑнаттӑм та, тем те ҫырнӑ
пулӗ ҫав...
Элкер... Акӑ вӑл 1925 ҫулхи чӑваш уявӗнче. Автономии
пилӗк ҫулӗ. Облӑҫран республикӑ туса хунӑ ҫул. Хальхи
вырӑс театрӗ ун чухне - хӗллехи чӑваш театрӗ. (Атӑл
хӗрринче, хальхи «Ҫулла» кафе патнерех, ҫуллахи те
пурччӗ). Чӑваш Тӗпӗҫтӑвкомӗн чаплӑ ларӑвӗнче Тинехпи
Петӗр Михалкки халӑхӑмӑр ӑҫтан хунаса кайни ҫинчен
лекци вуласа пачӗ. Кайран (е тепӗр каҫ-ши?) концерт пулчӗ.
Элкер сасси асӑмра ӗнер илтнӗ пекех янӑрать-ха:
Чӑваш ӗҫ ҫынни!
Чӑнах та вара эс сахал чӑтрӑн-и?..
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Сӑвӑҫӑ ятарласа ҫав кун валли ҫырнӑ «Паян» ятлӑ
сӑввине пӗтӗм чунӗпе ҫӗкленсе вуларӗ. Хавхаланса тейӗччӗҫ хальхи хаҫат хыпарҫисем. Ун чухне ҫав сӑмах
тӗнсех каймастчӗ-ха.
Ҫавӑнта илтсе юлнӑ йӗркесем мана хамӑр халӑх кунҫулӗн этаплӑ тапхӑрӗсем ҫинчен шухӑшланӑ вӑхӑтра
яланах аса килетчӗҫ.
Паян эс истории мӑн ҫулӗ ҫинче
Умна та, хыҫна та пӑхса тӗлӗнен...
Ҫӗнӗ виҫеллӗ сӑвӑпа, тӗрӗс сӑмах майлашӑвӗпе ҫырса кӑтарт-ха ҫав пысӑк шухӑша ҫапла кӗскен!
Элкер... Мускавратухсатӑнӑ «Ӗҫлекенсен сасси» ятлӑ
журналта курсаттӑм эпӗ чи малтан ҫак хушамата. 1923
ҫулта пулчӗ пулас ку. Поэтӑн «Икӗ тӗнче» ятлӑ сӑвви
мана пысӑк шухӑша янӑччӗ. Халӗ тухса тӑракан томӗсенче курмарӑм-ха эпӗ ӑна. Тем ҫитмен пекех туйӑнчӗ.
Хуҫин хӑйӗн кӑмӑлӗ, хӑйӗн ирӗкӗ.
Ac тумастӑп ӗнтӗ: те Хусантах, те Шупашкара куҫсан
тин пуҫласа вуларӑм эпӗ «Хурҫӑ карап» сӑвва. Анчах Атӑл
ҫыранӗпе ҫак йӗркесене касса татса утӑмлани - хальхи
пекех асра:
Кӑвак тинӗсре шавлакан хумсем урлӑ
Шӑвать пёр карап тӑп ҫыран еннелле.
Вӑл ишнӗ шыв ҫулӗ пит тертлӗ, хӗн-хурлӑ,
Нумай вӑл кӗрешрӗ умри хӗнпеле...
Тискер ҫил кашлатӑр, сив тинӗс шавлатӑр,
Нимрен те шикленмӗ ҫак хурҫӑ карап!
Манми капитанӗн ҫулне ҫухатмасӑр,
Ҫитес ҫӗре ҫитӗ вӑл - пулмӗ асап!
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Ленин вилни ҫулталӑк тулнӑ тӗле ҫырнӑ ӑна сӑвӑҫӑмӑр. Ман шутпа, хамӑр поэзи историйӗнче ҫак 28 йӗркеллӗ сӑвӑ - чи хӑватлӑ, чи тарӑн шухӑшлӑ, чи ӑста калӑпланӑ сӑвӑсенчен пӗри. Кисренми ҫӳллӗ палӑк пек
ҫӗкпенет вӑл малашлӑх тӳпинелле. Вӑл - нумай ӗмӗр
хушши пиҫӗхсе таса хурҫӑн янӑра пуҫланӑ тӳсӗмлӗ
чӑваш сӑмахӗнчен Ленина лартнӑ хӑйне евӗрлӗ пӗр
палӑк. Хӑйӗн поэтикӑ ҫӗнӗлӗхӗпе вӑл Ҫеҫпӗл теорине
чӑнлать. Тинкеререх пӑхсан, Ҫеҫпӗл шкулӗнче Элкерӗн
ҫӳллӗ маччаллӑ, пысӑк та ҫутӑ хӑйӗн класӗ пурри палӑрать. Ҫеҫпӗлӗн «Хурҫӑ шанчӑкӗпе» Элкерӗн «Хурҫӑ
карапӗ», маншӑн пулсан, пӗр вӗркӗчпе вӗрӗнсе, пӗр вучахра шӑраннӑ чӑннипех тимӗр татмалли сӑмах хӗҫӗсем. Ҫеҫпӗлӗн амфибрахийӗ кӗскерех йӗркеллӗ, пӗрпӗрин ҫумне тачӑраххӑн хӗсӗнсе, пӗр-пӗрин «чавсине
сиссе» утӑмлакан салтаксем пек, Элкерӗн амфибрахийӗ, - темине кура, - сарлака, мӑнаҫлӑ, аславлӑ,
тейӗттӗм эпӗ.
Элкер... Чӑваш хушаматлӑ чӑваш сӑвӑҫи. халӑх ывӑлӗ.
Патша Раҫҫейӗн нушаллӑ салтакӗ. Вӑрҫӑпа революци
ҫулӑмӗ витӗр тухса, тӗнчене урӑхлатма килнӗ аслӑ
партийӗн ретне тӑрса ҫивӗчленнӗ хастар кӗрешӳҫӗ, граж
данин, патриот. Хӑйне ҫутҫанталӑк кӑтартнӑ халӑхшӑн
тӑрӑшасси, ун ятне ҫӗклесси ҫамрӑкранпах канӑҫ паман
ӑна. 1917 ҫултан пуҫласа юлашки ҫулсене ҫитичченех
унӑн сӑвви-калавӗсенче, романӗ-юмахӗсенче хӑйшӗн чи
кӑмӑллӑ, чи юратнӑ пӗр кӗвӗ илтӗнет. Эпӗ кунта хӑшпӗр сӑввисене ҫеҫ илсе кӑтартасшӑн. Акӑ 1918 ҫулхи виҫӗ
сӑвӑри виҫӗ ҫавра.
Чӑваш ҫынни, паттӑрлан,
Ху ӗмӗрне ан ҫывӑр!
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Вӗренӳпе маттурлан, Тӗттӗмлӗх вӑл пит йывӑр!..
Ҫӗр чӗлхеллӗ халӑх та
Ҫут тӗнчере тан пултӑр.
Вёсен пуҫне никам та
«Пӗттӗр!» тесе ан пустӑр...
Чью та тав, мухтав сана
Ҫак таранччен чӑтнӑшӑн, Халӑхлӑхна, ху ятна
Ҫухатмасӑр тытнӑшӑн.
Аван каланӑ. Халӑхлӑх - ҫӗнӗ сӑмах. Тӑванлӑх, ҫынлӑх
пекех, чӗлхе йӗркине пӑхӑнса тунӑ вырӑнлӑ, кирлӗ ӑнлав.
1926 ҫулта ҫырнӑ «Тахҫан, ачаран» сӑввинче поэт
«тӑван халӑх ячӗ ӳснине курасчӗ» тет.
Миллион чӗлхишӗн вунӑ ҫын ӗҫлесен те,
Ӑна вилми чун кӗрессе шанап...
Хальхи тӳперен пӑхсан, тӗлӗнтереймӗҫ ҫак шухӑшсем.
Чӑваш ывӑл-хӗрӗ ҫӗршерӗн те пиншерӗн туртӑнать тӑван
сӑмахлӑ Шупашкаралла. Сӑвӑҫсем, тӗпчевҫӗсем, кӗнекеҫӗсем - хамӑрӑн. Тӗрлӗ енлӗ тӑван культурӑмӑра
вӗренсе-тӗпчесе, ҫӗршер кандидат та вуншар доктор
тухрӗ. Анчах ун чухнехи «Сайра маяксен» саманинче
ҫыра-тӑран ҫынсем пӑт-пат ҫеҫ курӑнкаланӑ ҫав. 1923
ҫулта халӑхӑмӑр ҫинчен поэт ҫапла ҫырнӑ:
Нумай ӗмӗрти пусмӑрпа мӑшкӑлта
Сӑвви-юррине те вӑл ян янратман;
Ҫапах та асаплӑ хура кун-ҫулта
Этем тивӗҫне хӑй нихҫан ҫухатман!
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Чӑваш ячӗ, унӑн этем тивӗҫӗ космос тӳпине ҫити ҫӗкленнинче Элкерӗн ырми-канми тӑрӑшӑвӗ те пур. Халӑхӑн
пархатарлӑ хура тарӗ ун сӑввисенче ӗнчӗ пек ялтӑрать.
Элкер... Чӑваш ҫӗршывӗн сӑн-сӑпатне, халӑх кӑмӑлне,
унӑн, хӑй каларӑшле, «ӗмӗтлӗ ялӗсене» ытла та лайӑх
чухлать-ҫке вӑл!
Ҫанталӑк сана пит савсах та тӑмасть, Ҫемҫе нӳрӗ ҫилӗ тӑтӑш лӑпкамасть.
Часах - типӗ, сивӗ; хуплать пӑрпа юр?
Санра ҫавӑнпа кӑшт кичемлӗх те пур.
Ҫавах та эс маншӑн пит хаклӑ, паха, Эсех-ҫке илмерӗн хавшак сывлӑха.
Хӗлле хир-уй тӑрӑх сив ҫил шӑхӑрни,
Ҫулла типӗ шӑрӑх хӗртсе ҫунтарни,
Кичемлӗх кӳрсен те, ӗҫчен чӑваша
Нихҫан та я масть вӑл салху шухӑша.
Е акӑ халӑхранах илнӗ танлаштарусене мӗнле майлаштарса, мӗнле кӗвӗлесе, ҫӗнӗ виҫепе ҫырнӑ «Чӑваш
хӗрӗсем».
Хӗрелнӗ ҫырла пек илемлӗ хӗрсем
Нумай пирӗн лӑпкӑ, ӗҫчен ялсенче;
Вёсен хура куҫлӑ сӑпай сӑнӗсем
Вӗри хӗм чӗртеҫҫӗ яш ҫын чӗринче.
Хӑва хуллисем пек яштак пӗвӗсем
Савсах пӑхтараҫҫӗ маттур каччӑна;
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Шӑнкӑр шыв юххи пек янрав сассисем
Уҫса ҫемҫетеҫҫӗ чи чӑрсӑр чуна.
Илемлӗ романс тумалли сӑвӑсем те ҫук мар поэтӑн.
Сӑмахран, «Сакӑлта ҫыр хӗрринче» сӑвви. Ӗлӗкрех вӑл
«Хӑрнӑ чечек» ятпа тухнине ас тӑватӑп.
Ҫуралнӑ ҫӗршывпа халӑх ҫинчен, тӑван чӗлхепе ун
пуласлӑхӗ ҫинчен шухӑшласах поэт хамӑр культурӑн ҫыннисене те пайтах ӑшӑ кӑмӑллӑ сӑвӑ халалланӑ. Вёсен
хушшинче Н.И.Ашмарин, К.Иванов, В.П.Воробьев, Ҫеҫпӗл, Талмӑрса тата ытти ятсем те пур. Тахҫантанпах вӑл
Н.В.Никольский профессорпа та ҫыру ҫӳрететчӗ. халь
пурӑнакан сӑвӑҫ-терӗш те унран ҫыру илменни пит сай
ра пулӗ. Эрне, хӑш чух тӗрлӗ пули-пулмипе те чӑрмантараттӑмӑр-и, тен. Яш чух ҫын хӑйне сахалтан та Ҫӗр кӑвапи пек шутлать. Йывӑра илместчӗ-ши асли? Кӑмӑлӗ ҫапла ӗнтӗ: ҫыннӑн ӑнӑҫлӑ ӗҫӗпе савӑнма, шанчӑклӑрах ҫамрӑксене ура ҫине тӑратма, пичетлӗ ӗҫӗн йывӑрлӑхне
ӑнлантарса пама хӑнӑхнӑ вӑл - асӑрхануллӑ ӑста, хистемесӗрех вӗрентме пултаракан сӑмах тимӗрҫи.
Элкер... Ҫемен пичче! Санӑн темиҫе туюна ас тӑватӑп.
Тёрли лекрӗ аллуна: самшит тыткалли те, пӑхӑр пуҫли те,
шӑмӑ авӑрли те... Хам та эп сана касса-эрешлесе тунӑ йытӑ
пуҫлӑ пёр туя парнеленёччё пулас. Куну-ҫулу, сарӑмлӑсарӑмсӑр ҫӗре кӗнӗ хамӑрӑн ытти тӑвансемпе танлаштарсан, ӳпкелемеллех пулмарӗ. Тата та вӑрӑм пултӑр ӗмӗрӳ!
Тую кивелсех тӑтӑр, хуҫӑлни хуҫӑптӑр, ҫийӗнни ҫийӗнтӗр.
Аллу сывӑ пултӑр та куҫу куртӑр. Чухлавлӑ ӑсу-халу тӗрӗстӗкел уйлатӑр. Ху каларӑшле, «тӑрӑш пурӑнма ҫӳҫ шуричченех». Санӑн ҫӳҫӳ кӑвакарман та-ха. Аҫу-аннӳ сиплӗ юн
пилленӗ-мӗн, ҫӑра юн, таса юн! Вӑй патӑрах!
Самана аслӑ шывӗн шӑнк варрипе ишрӗ сан киммӳ. Халӗ
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Ҫемен Элкер ҫемйипе 1938 ҫулхи
ака уйӑхӗн 19-мӗшӗнче.

те ишет-ха. Унта тем те пулать: ҫил-тӑвӑл та, хушка хум
та, шуҫи хурах та (виръялла каласан)... Анчах «эпё - Чакка-ҫке!» теттӗн эсӗ ҫавӑн пек пӑтӑрмахлӑ кунсенче. Мана
ҫавӑ савӑнтаратчӗ. Халь те савӑнтарать. Аса илӳ ҫырас
кӑмӑлӑм ҫукрахчӗ: иксӗмӗр те чӗрӗ-ха. Тантӑшусем сайралса пыраҫҫӗ. Ман ӳсӗмрисем те пит йышлах мар ӗнтӗ.
Кам пӗлет: санӑн тепӗр уявна, тен, эпӗ ҫитеймӗп...
Сӑлтавӑм урӑхла та пулма пултарать: ҫул ҫӳреме юрататӑп. Курса-илтсе ӗлкӗресчӗ, тетӗп, ҫын ӗмӗрӗ вӑрӑм
мар, тӗнчемӗр аслӑ. Мӗн курни-илтни пирӗн пеккисен
нихӑҫан та сая каймасть. Епле пулсан та, куҫа-куҫӑн сас
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параймасан, халӑх пур. Вӑл пирӗн питӗ пурнӑҫлӑ-ҫке!
Унӑн кун-ҫулӗ вӗҫӗмсӗр. Ҫӗнӗрен ҫӗнӗ вӗри чӗресем,
ҫунатлӑ кӑмӑлсем ҫуралӗҫ. Ҫавӑнпа сӑмахӑм юлтӑр,
тетӗп. Инҫетри ҫӑлтӑр ҫути пек, тен, ҫитӗ вӑл ҫав ҫӗнӗ
ӑрури чӑваш ывӑлӗ-хӗрӗ патне. Унта хӑйсен ушкӑн ҫӑлтӑрӗ
пулӗ. Пире ун ячӗ паллӑ мар. Эпир ӑна пӗлеймесӗрех
кайӑпӑр. Анчах пирӗн саманари чӑваш сӑвӑҫисен ҫӑлтӑр
ушкӑнне пӗрлештерсе, ҫутӑ парса тӑраканни - халӑх
йышӑннӑ пӗр ҫӑлтӑр. Вӑл- Элкер.
Тайма пуҫ сана, тусӑм. Тавсси!
1964

ЭЛКЕРЕ
Ҫуллен сайраланса пыратпӑр
Асаплӑ ватӑ салтаксем.
Сурансенчен те хӑтӑлатпӑр Салтах, сестра, пит ан тӗксем...
...Чӑваш ҫӑлтӑрӗсем яп-ялтӑр,
Шултраланаҫҫӗ кӗрхилле:
Ав Кӗвенте, Ала, ав Алтӑр...
Ҫӳлте те пурнӑҫ ҫӗртилле!
Эс ху та ҫӑлтӑр хушаматлӑ,
Пӗр ярӑм ҫӑлтӑрччӗ: Элкер!
Каятӑн... Ҫут тӗнче - самантлӑх,
Ҫӗртен шӑтса ҫӗрех кӗрер.
Элчел ҫитсе куҫна хуптарчӗ.
Тусу та, тӑшману та ҫук.
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Хӑшне, тен, алӑ та ҫуптарчӗ,
Ун пеккисем те пур ку чух...
Эс канӑҫсӑрччӗ,кансёрлеттён.
Мӗн кирлӗ пулнё? - Хушён мар:
Эс халӑх кӑмӑлне пёлеттён,
Чёвашшён сапрён шёл кёвар.
Ҫав шёл кёвар - чёваш сёмахё,
Чечен чёлхе - чёваш чёлхи.
Вёл упрансассён - хам хамах эп,
Упранмасан - эп ҫын мёлки...
Чёваш ҫӗршывӗнче пурнатпёр
Чёваш чӗлхишӗн ҫапӑҫса.
Кам чӗлхене таптать - ҫав паттёр...
Епле чӑтас ҫак намёса?
Ыйткалакан пек кёленетпёр:
«Тархасшӑн, Ҫӑкӑр сёмаха
Лавкка ҫине ҫырсамӑр, - тетпӗр. Тӑван шкула ан хупӑр-ха...»
Эс ҫакӑншӑн та сас параттӑн
Ниҫта кайса кӗме ҫукран.
Кӗҫ «националист» пулаттӑн,
«Ҫӳлте» ыйту тӑратчӗ сан.
Камсем вара, ман пит пӗлесчӗ,
«Интернационалистсем»,
Кам хушнипе ирӗксӗрлеҫҫӗ
Чӑваш ачисене вӗсем?
109

«Атте, анне» тесе ачашшӑн
Пуплен хальхи Сенттисенне
Ма ҫӑварне хупса лартасшӑн
Шкула пырса кӗрсессӗнех?!
Ҫапла-ши Ленин хушнӑ, калӑр!
Ҫапла-ши сӗннӗ Мускавран?
Чӑваш ӗҫне тӑвар-ха хамӑр
Пур танлӑ халӑхпа пӗр тан.
Патшалӑх-хамӑрӑн. Патшалӑх!
Пур Конституци - Тӗп Саккун.
Апла пулсассӑн пур тӗп халӑх,
Ҫӗршыв тытма чӗлхи пур ун.
Республика! Чӑваш ҫӗршывӗ!
Уес-кӗпӗрне мар текех.
Вӑл аслӑ тӗнчене ҫул хывӗ
Ракетӑллӑ карап пекех.
Чӑваш чӗлхин сӑвап-хисепӗ
Пин хут та ӳсӗ хальхинчен.
Чӑваш ятпах кӗресшӗн эпӗ
Коммунӑн аслӑ хапхинчен!
...Элкер, Элкер... Чӑваш мухтавӗ!
Эс юлашки могикан мар.
Тӑпру ҫинче пур халӑх тавӗ
Палӑкупа халь юнашар.
Йӗри-тавра (эпир кӗтетпӗр!)
Ҫӗкленӗҫ ҫӗнӗ ӑстасем.
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Ҫӗр пин сӑмахлӑ вут чӗлхемӗр
Ҫиҫтерӗ вӗҫӗмсӗрхӗлхем.
Ҫакна шанми пулсан, кӑвак пӑр
Пулса пӑрлантӑр ман чӗре!
Яшсем! Сире шанса каятпӑр,
Ҫитерӗр ӗмӗтӗмӗре!
1968
it

*

it

Атнер Петрович Хузангай 1948
ҫулта Шупашкар хулинче ҫуралнӑ.
Питӗр патшалӑх университ ечӗн
хӗвел тухӑҫ факультетне вӗренсе
пӗтернӗ хыҫҫӑн СССР Наука Академийӗн Хӗвелтухӑҫ пӗлӗвӗн институтӗнче аспирантурӑра вӗреннӗ.
Чӗлхе, поэзи, ӳнер тӗпчевҫи, фи
лологи ӑслӑлӑхӗсен кандидачӗ.
Чӑваш патшалӑх гуманитари ӑслӑлӑхӗсен институчӗн чӗлхе пӗлӗвӗн пайӗн ертӳҫи.
Чӑваш халӑх поэчӗн Петр Петрович Хусанкайӑн тата
СССР халӑх артисткин Вера Кузьминична Кузьминан
ывӑлӗ тӑван килёнче тата ӑслӑлӑхпа сӑмахпӑх ӑстисен
хушшинче чӑвашлӑх туйӑмне аталантарса пынӑ.
Ашшӗн «Аптраман тавраш» сӑвӑлла романӗнче ывӑлне халаллани пур:
А тнер! И к аллӑма хурам-ха
Сан и к хул пуҫҫийӳ ҫине.
Хура куҫусенче курам-ха
Ачалӑхӑм таврӑннине...
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Чехи л сана, пӗртен-пӗр ывӑл,
Ӑ ру малашлӑхӗ, пехил!
Пуянлӑхӑм - Тӑван ҫӗршывӑм,
Атте-аннен чечен чӗлхи.
Ҫавна эп сан валли упрасшӑн
Ӑша ҫунтартӑм кунран-кун.
Выля, ачам! Тӳленӗ саншӑн:
Тӳленӗ, тар, куҫҫулӗ, юн.
А тя, А тнер! Ҫулу сан такӑр.
Йӗри-тавра пӑхса тинкер:
Тӗпче, шыра, самант та ан тӑр,
Ҫитмен ӗмӗтӗме ҫитер...

Алексей Талеир, Петӗр Хусанкай mama
унӑн ы еӑлӗ Атнер Семен Элкер патӗнче хӑнара
(1952 ҫулхи июль уйӑхӗ).
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Ашшӗ-амӑшӗн пехилне асра тытса, Атнер Петрович
чӑваш чӗлхишӗн, чӑваш культуришӗн, чӑваш халӑхӗн
малашлӑхӗшӗн вӑй-халне шеллемесӗр ҫӳлелле хӑпарса
пычӗ, иртнӗ ӗмӗрӗн сакӑр вуннӑмӗшпе тӑхӑр вуннӑмӗш
ҫулӗсен чиккинче чӑвашӗн культура пурнӑҫӗнче мала
тухса палӑрма пултарчӗ, кивелнӗ, йӑшса пыракан малаш сӑрлӑх обществинче хӑйӗн уҫӑ сассине пачӗ, ҫӗнӗ
общество пурнӑҫӗнче хӑйӗн усӑллӑ вырӑнне тупрӗ. Акӑ
вёл СССР писателӗсен союзӑн членӗ, университет преподавателӗ, доцент. Халӑх ӑнлавӗ ҫивӗчленнӗ вӑхӑтра
пултаруллӑ, курӑмлӑ интеллигента халӑх республикӑн
Аслӑ Канашне депутата суйлать. Унта ӑна Культура,
чӗлхе аталанӑвӗ тата нацисен хутшӑнӑвӗсен комиссине
ертсе пыма шанаҫҫӗ. Мён пур хавалӗпе ӑнтӑлса, халӑха
ырӑ тӑвассишӗн ҫунса вӑл 1991, 1993 ҫулсенче Чӑваш
Республикин президенчӗн суйлавӗсене хутшӑнать, нумай
сасӑ пухать. Политикӑн чее те хаяр вӑййинче, укҫа миххисенхушш инче ҫамрӑкдемократа аяла туса хӑварчӗҫ.
Кӗрешӳре Хусанкай пурпӗрех хӑйӗн вӗри чун-хавалӗпе ҫӗнтерӳҫех пулса юлчӗ, тэтах та ҫирӗпленчӗ, хастарланчӗ. Ун хыҫҫӑн та хуравлӑ ӗҫ нумай пулчӗ уншӑн.
Чӑваш наци конгресне ертсе пычӗ. Пӗрлешӳллӗ Нацисен Организацине (ООНа) кӗмен халӑхсен конгресӗсенче чӑваш халӑхӗн-нацийӗн аталану малашлӑхӗн интересӗсене ҫирӗппӗн хӳтӗлерӗ. Чӗлхепе общество ҫыхӑнӑвӗсене ӑнӑҫлӑ тӗпчекен ученӑя тинтерех йӗркеленнӗ Раҫҫейри тюркологсен комитечӗ ҫичӗ ҫынран тӑракан комитетне кӗртнӗ. Ӑслӑлӑх ӗҫӗсемпе нумай ҫӗршывра палӑрса ят илнӗ Тухӑҫ тӗпчевҫине Атнер Хусанкая эпӗ
чӑваш ҫӗрӗнчен тухнӑ паллӑ ентешӗмӗр Никита Яковле
вич Бичуринсен вилӗмсӗр ретӗнче куратӑп. Чӑвашра
у нашкал ҫынсем нумай мар.
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«Тӑван Атӑл» журнал кӑларнӑ ҫулсенче, астӑватӑп,
редакци коллегийӗн йышне Атнер Петрович уҫӑмлӑх
сывлӑшӗпе кӗрсе кайрӗ, унта тӑрӑшса ӗҫлекен сумлӑ
писательсемпе Лаврентий Таллеровпа, Анатолий Емельяновпа, Василий Алагерпа, Николай Дедуш кинпа,
Александр Артемьевпа тата ыттисемпе те хӑйне мӑнна
хумасӑр, пуҫа каҫӑртмасӑр, ӑнлануллӑ, юлташла туйӑмпа журналшӑн, чӑваш литературишӗн вӑхӑтне шеллемесӗр тӑрӑшрӗ.
Куль турӑллӑ ҫемьерен шӑтсаӳснӗ ачаран куль турӑллӑ
ҫы нахпулать ҫав. АтнерХусанкай таашшӗ-амӑшӗнятне
ҫӗртмест, чӑваш нацийӗн паллӑ та курӑмлӑ ертӳҫисенчен пӗрийӗ. Купӑста анинче те пуҫӗсем пёр пек мар та,
этем анинче те - ҫавнашкалах.
Акӑмӗн шухӑшлать вӑл ашшӗхисепленӗ чӑвашхалӑх
поэчӗ Семен Васильевич Эльгер пирки.
ВИҪҪӖМӖШ «ҪӐЛТӐР»
Эпӗ Шупашкарти 4-мӗш номерлӗ вӑтам шкулта
вӗреннӗ. Аттен килте кӗнеке нумайччӗ. Вӗсене эпӗ
чӑвашлисене те, вырӑслисене те пуҫа ҫӗклемесӗрех вулаттӑм. Ҫапла чӑваш халӑх поэчӗн Ҫемен Элкерӗн «Хӗнхур айӗнче» поэми те ман куҫ тӗлне иртерехех пулчӗ.
Теодор Драйзер, Борис Пастернак, Геннадий Лисин-Айхи тӗлӗнмелле тыткӑнлатчӗҫ.
Ӑслӑлӑхпа сӑмахлӑх ӑстисене хам куҫпа курни, вёсен
интереслӗ, тавлашуллӑ калаҫӑвӗсене хӑлхана чикни
сӑнарлӑх шухӑш-ӗмӗтне вӑратса ҫунатлантарса ячӗ пулмалла. Поэзин ӑсран кӑларакан хӑватлӑ вӑйӗ чуна канӑҫсӑрлантарма пуҫларӗ.
Атте писательсен Союзӗн ӗҫӗпе те, патшалӑх ӗҫӗпе
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Семен Васильевич Элкер чӑваш ҫыравҫисемпе пӗрле
(ларакансенчен сулахайран иккӗмӗшӗ).
1939 ҫулхи аван уйӑхӗн 5-мӗшӗнче ӳкернӗ.

те час-часах ҫул-ҫӳревре пулнӑ пирки манӑн аннепе театрта вӑхӑта ирттерме тиветчӗ. Унта эпӗ чӑвашсен пултаруллӑ артисчӗсемпе ҫывӑхлантӑм, вӗсем вылякан
кашни спектакле курса тӗлӗнеттӗм. Литературӑпа театр
искусстви маншӑн пӗр пултарулӑх тӗввинче вӑйланса
пычӗҫ.
Аслӑрах поэтсемпе писательсем, аттен ҫывӑхтусӗсем:
Ҫемен Элкер, Митта Ваҫлейӗ, Алексей Талвир, Петӗр
Осипов, Илпек Микулайӗ, Петӗр Чичканов... Писательсен Кӑкшӑмри кану ҫуртӗнче, Йӑлӑмра, Атӑл хӗрринче
вӗсем, кӗрекере-и е канура, яланах пӗрлеччӗ. Сӑра-эрехпе
аташмастчӗҫ. Шӑкӑл-шӑкӑл калаҫу ҫумра ишекен лӑпкӑ
юхан шыв хумӗ пек юхатчӗ. Анне вӗсене тутлӑ апат-ҫимӗҫпе хӑналатчӗ. Эпӗ ҫав талантсем хушшинчен тӑнланса ӳснӗ.
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Туслӑ икӗ ҫемье: В. Кузьмина, А. Хусанкай, Е. Эльгер,
С. Эльгер, П. Хусанкай.

Семен Васильевичпа атте хушӑран хырлӑхри сукмакпа туйисем ҫине таянса васкамасӑр утатчӗҫ. Чӗлхи ҫинче те вёсен пӗрмай «пурнӑҫ», «халӑх», «литература»
сӑмахсемччӗ. Эпӗ кӑмпа, ҫырла пуҫтараттӑмччӗ. Кӑмӑл
ҫаврӑмӗнче чӑвашла юрласа та илетчӗҫ.
Литература пурнӑҫӗ вӑл вӑхӑтра чӑваш халӑхӗн ҫак
икӗ поэчӗ тавра йӗркеленсе пынине эпӗ майӗпен ӑнланса илтӗм. Ӑшра аттепе мухтанаттӑм, унӑн аслӑ юлташӗ
пулнишӗн хӑпартланаттӑм.
Петр Петрович Семен Васильевичӑн пултарулӑхне
туйса ӗненме, ӑша хывма чун-хавал ҫитернӗ, унран
вӗренме те вӑтанман, ятне ҫӳле ҫӗклеме те, кирлӗ чухне
хӑйне хӳтӗлеме те хастарлӑхне ҫитернӗ. Ахальтен-и
«Ҫирӗм улттӑ» поэмине Елкере (Элкере) халалланӑ.
Тӗнче умӗнче сӑмах тытма, чӑваш халӑхне ҫӳле ҫӗкпеме пултарнӑ патриотсем пулнӑ вӗсем. Вёсен туслӑхӗ, икӗ
ҫемье туслӑхӗ манӑн ӑсран халӗ те иксӗлмест. Ҫемен
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Элкер чӑваш халӑхӗн историйӗнче Константин Ивановпа Ҫеҫпӗл Мишши хыҫҫӑн виҫҫӗмӗш «ҫӑлтӑр» вырӑнӗнче.
Атнер Хусанкай.
2009 ҫулхи ҫу уйӑхӗ.

ТӖП ЭЛКЕРҪӖ - ӐСЧАХӐН ТАСА СӐМАХӖ
Виталий Григорьевич Родионов
Куш лавӑш уйӗн варринче, Пысӑк
Упакассинчен инҫех мар вырнаҫнӑ
%
Хураҫырма ялӗнче, 1947ҫулхи юпа
E j f r уйӑхӗнпиллӗкмӗш ӗнче ҫуралнӑ та...
хресчен-колхозник килӗнчи ӗмӗрӗпех ҫитмен пурнӑҫ тути-масине
тӳсе-тӳсе, ӑшран тапакан илем юххине малалла чуптарасшӑн Ҫ ӗрпӳхулине ҫитнӗ. А валхилӑпкӑлӑххулинче ял ачи культурӑпа ҫут ӗҫучи л ищ инче тӗнче культурин анлӑ алӑкӗнчен хӑю сӑррӑн
йӑпшӑнса кӗрсе, сӑнарлӑ пурнӑҫ кӗввипе чунне хаваслантарса янӑ, «пиллӗк» паллӑ ҫамрӑк талантшӑн пурнӑҫ палли пулса тӑнӑ. И .Н .Ульянов ячӗллӗ Чӑваш
патшалӑх университетӗнче те, А .М .Горький ячӗллӗ
Тӗнче литературин институчӗ ҫумӗнчи аспирантурӑра та «пиллӗк» паллӑунӑн пӗлӗвне ҫирӗплетнӗ. 1980
ҫулта ф илологи ӑслӑлӑхӗсен кандидачӗн, 1993 ҫулта ф илологи докторӗн диссерт ацийӗсене хӳтӗленӗ
вӑхӑтра та ҫам рӑкученӑй «пиллӗкпе» тӗлӗнтернӗ ком иссисен хуравлӑ ҫыннисене.
Журналистикӑра та, литературӑра тахӑйӗн ӑсталӑх
йӗрне хӑварма пултарчӗ вӑл хӑй вӑхӑтӗнче, халӗ те
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сӑнар хы ҫҫӑн сӑнар тӗртет ӑс-тӑн вӗтӗхӗҫӗпе пурнӑҫ
вырӑнӗнче. Шупашкартан Йӗпреҫрайхаҫат не ӗҫ практикине пырсан, пулас журналиста эпӗ те, талантне
кура, «пиллӗк» лартса панӑччӗ.
Университетпӗтерсен, хаҫатри-журналти ӗҫпе вакланса кайманшӑн эпӗ Виталий Григорьевичшӑн хамӑн ӑшӑмра
савӑннӑ та. Наука картлашки ҫине ярса пуснӑ хыҫҫӑн Ро
дионов уҫҫӑнрах сывласа ячӗ пулас. Чӑваш Республики
Министрсен Канашӗн наукӑпа тӗпчев институтӗнче кӗҫӗн
тата аслӑ наука сотрудникӗнче, литературӑпа фольклор
пайӗн заведующийӗнче тӑрӑшрӗ. Хӑй вӗренсе тухнӑуни
верситета таврӑнсан вёл, профессор, чӑвашлитературин
кафедра пуҫлӑхӗнче ӗҫлерӗ. Сиссе те юлаймарӑмӑр, кӗҫ
пирӗн чӑваш филологийӗпе культурин пӳлӗм алӑкӗнчен
шаккаса кӗрсен, сӗтел хушшинчен васкаса пире хирӗҫ тухакандеканӑн ҫирӗп аллине юлташла, ӑшӑ кӑмӑлтан тытмалла пулса тухрӗ. Уншӑн, паллах, хӗпӗртерӗмӗр. Ӑнахапӑлласах саламларӑмӑр: Чӑваш Республики наци академийӗн член-корреспондентне суйланӑшӑн, ЧРнаукин тава
тивӗҫлӗ деятелӗн хисеплӗ ятне панӑшӑн, РФ Писательсен Союзӗн членне илнӗшӗн...
В .Г.Родионов ӗнтӗ хӑйӗн пурнӑҫӗнче нумай монографи, вӗрентӳ пособийӗсемпе кӗнекесем кӑларчӗ.
« Чёваш литера тури. 1917-1930-мӗш ҫулсем» учебникш ён питё паллё преми илчё. «Чёваш литературин ҫак
тапхёра халалланё академ иллё историйё хальлёхе
ҫуккине асра тытса, автор ку кёнекене монографи принципёсене тёпе хурса ҫырма тӑрӑшнӑ. Кӗнеке аслӑ
ш кулсенче вӗренекенсемш ӗн кирлӗ пулнӑ хуш ӑрах
чӑваш литературине аслӑ классенче вӗрентекен учительсемшӗн хуш ма материал пулма пултарасса та
шута илнё», - тенӗ ум ён каланинче.
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Виталий Григорьевич ентешӗмӗрӗн, ял кӳрш ин Се
мен Васильевич Эльгерӗн пурнӑҫӗпе пултарулӑхне
тӗплӗн пӗлет. Ун пирки вёл пичетре сажал мар хайл а в
кёларнё.
Хураҫырма ачипе нумай ҫул хушши пёрле пёр хупа
ра пурённё май, ун ӑнуҫӑ кӑмӑлӗ, ӑслӑ пуҫӗ, юлташлӑхпа туслӑх туйӑмӗ иксӗлми хӑватпа тапса тӑнинчен
нимӗн чухлӗ те тӗлӗнместӗп. Ӑна тепӗр чухне ҫавнашкал аслӑ ҫын тесе те калаймӑн. Калаҫса кайсан ҫеҫ
ӑслӑлӑхӗ сана хӑв сисмесӗрех ҫавӑрса илет. «Эпир пӗр
тымартан - Куш лавӑш уйӗ панӑхӑватран», - тесе ирхи
хӗвел пек йӑлл кулать те майлӑн сӑмах ҫӑмхине сӳтсе
ярать.
Маншӑн Виталий Родионов вӗренекенӗм те, вӗрентекенӗм те. Виталий Григорьевич хӑй те Элкер ҫумӗнчи тепӗр телей ҫӑлтӑрӗ - чёваш халӑхӗн Ҫӑлтӑрӗ.

КӖРХИ ҪӐЛТӐР
Сӑнанӑ-и эсир кӗрхи тӳпене ҫӗрлесенче? Вӑл яп-янкӑр
та тӑп-тӑрӑ. Ҫӑлтӑрсем шултӑра, куҫӗсене чарӑлтарсах
пӑхаҫҫӗ ҫӗр ҫине.
Тӑрӑлӑх. Тасалӑх. Вӗҫсӗрлӗх. Вилӗмсӗрлӗх.
Унталла та кунталла тӳп-тӳрӗ ҫулсем ҫуталса тӗссӗрленеҫҫӗ. Ҫӑлтӑрсем ӳкеҫҫӗ. Сӳнеҫҫӗ. Вилеҫҫӗ.
Самантлӑх. Уҫӑлми куҫ хупкӑмӗ...
Ман умра Ҫ.Элкерӗн вилес умён ҫаптарнӑ сӑн ӳкерчӗкӗ
выртать. Кӗрхи кунсенче ӳкерттернӗскер. Юлашки. Поэтӑмӑр сулхӑн пӳлӗмрен хӗвеллӗ урамалла тинкерет.
Унӑн куҫӗсем тӗмсӗлнӗ, шухӑшӗпе вӑл вӗҫсӗр тӳпере
ярӑнать, Тен, аса илӳ авӑрне чӑмнӑ. Кӗрхи Элкерӗн кӗрхи
шухӑшӗсем. Кӗрхи ҫӑлтӑрӑн ӳксе ҫуничченхи пӗр са119

манчӗ. Ҫӗр хӑвачӗ хӑй патне туртса илнӗ самант. Ҫӗре
таврӑнас умӗнхи курӑм. Кӑвак хуппи пек хӑналӑх хапхи
хыҫа юлнӑ самант. Умра тӑрӑ тасалӑха, вӗҫсӗр вилӗмсӗрлӗхе ҫитерекен ҫул выртать. Умра - Сӗт кӳлӗ...
Чӑн-чӑн Элкере эпир паян кунччен те лайӑх пӗлместпӗр-ха. Унӑн пултарулӑхне хӑрах енлӗн кӑна ҫутатнӑ,
ҫыравҫӑн официаллӑ сӑн-сӑпатне гипсланӑ. Элкерӗн
«Шурӑм пуҫ килсен» е «Вӑрҫӑ кунӗсем» ҫеҫ мар, унӑн
«Хурапа шурӑ» повеҫӗ те, хӑй вӑхӑтӗнче пичетленмен
сӑввисемпе аса илӗвӗсем те чылай. «Хӗн-хур айӗнче»
поэмӑн темиҫе варианчӗ (редакцире) упранать. Пӗринче Чаккана революционер пек кӑтартнӑ, тепринче вӑлчӑваш халӑхӗн патриочӗ. Кун кӗнекинче ҫырнисемпе
ҫырусем ҫыравҫӑн чун-чӗрине тарӑнрах туйма, унӑн ӗмӗттӗллевне тӗрӗсрех ӑнланма пулӑшаҫҫӗ.
Мӗнлерех ҫутӑлнӑ-ши поэзи тӳпинче Элкер ҫӑлтӑр?
Мӗн канӑҫсӑрлантарнӑ поэтӑмӑра, ӑҫта шыранӑ ҫӑлӑнӑҫ?
Мӗншӗн хӗнпе хур, хурапа шурӑ? Мӗншӗн вӑл урӑхла мар,
Элкерле ҫырнӑ, тата мӗнре палӑрать ҫав стиль?
Вун-вун ыйту ҫӑмхаланать, ҫиппин вӗҫне тупма ыйтать...
Хӗлхемрен хыпнӑ вут. Ҫӗнӗ вӑхӑтри ҫутлӑх Анӑҫран
Тухӑҫалла куҫса пыни паллӑ. Ҫавӑнпа та чӑвашра вӑл
чи малтан Cap шывӗ тӑрӑхӗнчи ялсене ҫитсе кӗрет.
Хӗрлӗ Чутайпа Етӗрне хутлӑхӗнче чӑвашран та вӗреннӗ
ҫынсем тухма пуҫлаҫҫӗ, вӗсенчен паллӑраххисем словарь
тӑвас, кӗнеке куҫарас ӗҫе пуҫӑнаҫҫӗ (Ермейпе Григорий
Рожанскисем, Петр Талиев т.ыт.те).
XIX ӗмӗрӗн 40-60-мӗш ҫулӗсенче чӑваш ҫутлӑхӗн тӗп
пайӑрки Ҫавал тӑрӑхне ҫитет. Халӗ тури чӑвашсемпе
харӑс ҫав ӗҫе анат енчисем те хастар хутшӑнаҫҫӗ
(М.Дмитриев, Г.Филиппов). Ҫав юхӑм пуҫӗнче малтан
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В.Вишневский, каярах Н.Золотницкий тӑраҫҫӗ. Ҫав ҫулсенчех Н.Ильминскин мӑсӑльман тӗнӗпе кӗрешекен
вӗрентӳсистеми йӗркеленсе пырать, вӑл чӑваш хушшинче 70-мӗш ҫулсенче анлӑн сарӑлать. Чӑваш ӗҫӗн пуҫне
И.Яковлев тухса тӑрать. Ҫав тапхӑрти чӑваш ҫутлӑхӗ
анатрисен хӑвачӗ-хевтипе аталанать.
Ҫырулӑхӑмӑрпа культурӑмӑр аталанӑвне тӑрӑхсем
ҫине уйӑрса пӑхни традици пӗлтерӗшне ытларах курма
май парать. Хӗрлӗ Чутай тӑрӑхӗнче авӑ ҫапларах ҫыхӑну пур: Рожанский - Н.Базилевский - В.Лебедев. Етӗрне
- Шупашкар хутлӑхӗнче: Петр Талиев - В.Громов - Чӑваш
Хвети - С.Михайлов (Янтуш)... Пӑва тӑрӑхӗнче: И.Яковлевпа унӑн вӗренекенӗсем т.ыт.те.
Ҫакӑн пек тепӗр пӗлтерӗшлӗ тӑрӑх вӑл Кушлавӑш уйӗ,
Ҫ.Элкерӗн тӑван енӗ. Кунта ҫутлӑх ӗҫӗ 1865 ҫулта Кушлавӑш чиркӗвне ӗҫлеме Иван Петрович Оточев (18371876) пуп куҫсан пуҫланать. Вӑл 1860 ҫултан пуҫласа Хусанта тӗн семинарийӗпе училищинче чӑваш чӗлхине
вӗрентсе пурӑннӑ, Н.Золотницкипе ҫывӑх туслашса
кайнӑ. Каярах, священника тухсан, Кушлавӑш тӑрӑхӗнчи
чӑваш ачисене вӗрентме пуҫӑнать. Унӑн чи юратнӑ вӗренекенӗсем Пӗчӗк Упакасси каччи Митрофан Дмитриев
тата Хураҫырма хӗрӗ Ксения Тимофеева пулнӑ. Кӗҫех
М.Дмитриев хӑйсен ялӗнче шкул уҫать, таврари чӑваш
ачисене тӑван чӗлхепе вулама-ҫырма вӗрентет. Ҫав шкула Ҫ.Элкер ашшӗ - В.Федотов - та ҫӳрет.
И.Оточев Кушлавӑш тӑрӑхне илсе ҫитернӗ хӗлхем
ҫамрӑк чӑвашсен чӗрине чӗртсе вутлантарать, ҫутлӑх
ӗҫне кӳлӗнтерет. М.Дмитриев каярах паллӑ музыкантпедагог ятне тивӗҫет, вӑл К.Тимофеевӑпа пӗрле чӑвашсен малтанхи профессилле музыкантне И.М.Дмитриева
(вӑл Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗнче ӗҫленӗ, Ф.Павловпа
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С.Максимов композиторсене, А.Букаревӑпа К.Эсливанова юрӑҫсене анлӑ ҫул ҫине кӑларнӑ) ҫитӗнтерет, Д.Фи
лимонова тата ытти чӑваш ачисене ҫутлӑх ӗҫне кӳлӗнме
пулӑшать.
Ҫ.Элкер ашшӗ хресчен ӗҫне пӑрахман пулсан та хӑй
вӑхӑчӗшӗн вӗреннӗ те мал туртӑмлӑ чӑваш пулнӑ. Ҫакна эпир вӑл Н.В.Никольский патне янӑ ҫыруран та куратпӑр. Унта ҫапла ҫырнӑ: «Эй, тӑвансем, эпӗ сирӗнтен
сӑмах ыйтасшӑн, каласа парӑр-ха мана, тархасшӑн. Акӑ
ҫапла эсир 1908 ҫулхи календарь ҫине ҫырса янӑччӗ, вӑл
56-62 -мӗш страницӑсем ҫинче, томас-шлакпа, фосфорапа, селитрӑпа ҫӗре ҫемҫетесси ҫинчен ҫырса янӑччӗ,
томас-шлакпа тырӑ лайӑх пулать тесе ҫырнӑччӗ эсир,
мӗнле вӑл пӗр ҫуллӑха анчах тырӑ лайӑх пултарать-и?
Ҫав япаласене эпир ҫырса ярса илесшӗн, тулӗккӗ ҫтан
илмелли адресне пӗлместпӗр. Халь эпир первай проба
илсе акса хӑварасшӑн, вара ӑна кура, тырӑсем лайӑх пул
сан, тата нумайтарах ҫырса илме пултаратпӑр. Тата
пирӗн ҫӗрсем пёр пек мар, тӑмлӑ ҫӗр, хӑйӑрлӑ ҫӗр, хура
тӑпраллӑ ҫӗрсем пур пирӗн, ҫакӑ тӗрлӗ ҫӗрсене пурне те
ҫемҫетет-и вӑл, ҫавсене ҫырса ярӑр. Пирӗн кӑҫал кунта,
ҫитменнине, ыраш калчисем начар юлчӗҫ». Ҫемен Элкерӗн пиччӗшӗ Егор Васильевич ҫырӑва ҫапла вӗҫлет:
«Тата ыйтам сирӗнтен: чӑвашла газет кӑларма май ҫуки сирӗн? Эсир пӗр вӑхӑтра кӑларнӑччӗ, халь ма
пӑрахрӑр, цензор хушмасть-им чӑвашла газет ҫапма?
Тата поляксем, грузинсем, нимӗҫсем валли ма газетсем
кӑларма чармаҫҫӗ, пирӗн чӑвашӑнне ма чараҫҫӗ?»
Ҫапла вара, пулас ҫыравҫӑн кил-йышӗ «Хыпар» хаҫата та, чӑваш календарӗсене те тӑтӑшах вуласа тӑни, хрес
чен ӗҫӗнчи ҫӗнӗлӗхсене асӑрхама тӑрӑшни иккӗленӳсӗр.
В.Федотов хӑйӗн ачисене чӑвашлӑх туйӑмӗ парса ҫитӗ122

нтернӗ. Чӑваш хаҫатне кӑларма мӗншӗн чараҫҫӗ тени те
хӑй вӑхӑчӗшӗн хӑюллӑ ыйту пулнӑ. Ҫ.Элкер мӗн ачаранах чӑваш кӗнекине тата халӑхӑмӑра юратса ҫитӗннӗ
теме пултаратпӑр. Ахальтен мар вӑл 1917 ҫулта «Хыпар» хаҫатра чӗлхе, вӗрентӳ ыйтӑвӗсене хускатса хӗрӳ
статьясем ҫырать, халӑхӑмӑр пуласлӑхӗ ҫинчен шухӑшласа чӗрине ҫунтарать. Ҫав ӑшри вут унӑн мӗн юлашки
сывлӑшӗ тухичченех упранса юлма пултарнӑ, П.Хусанкая тата ытти ҫыравҫӑсене чӑвашлӑхшӑн ҫунма йыхӑрнӑ.
«Хӗн-хур курса пурӑнтӑмӑр...» Ҫ.Элкер 1917 ҫулта
ҫапла ҫырать: «Эх! эпир чӑвашсем вырӑспа тутар хушшинче авалтанах хурлӑх, хӗн-хур курса пурӑнтӑмӑр,
хамӑр сикмен пиркиех каллех юлатпӑр вёсен ури айне.
Вӗсем вӗренеҫҫӗ, ҫуталаҫҫӗ, эпир ҫаплипех пурнатпӑр,
кайран каллех пиртен кулма пуҫлӗҫ...»
Ҫ.Элкер пултарулӑхӗнче «хурлӑх», «хӗн-хур» сӑмахсем яланах тӗпре темелле. Ҫав хушӑрах ку ӑнлавсен
пӗлтерӗшӗ уншӑн тӗрлӗ тапхӑрта тӗрлӗрен пулнӑ. Вун
ултӑ ҫулта вӑл, авӑ хӑй вӗренме каяйманнине хуйхӑ вырӑнне йышӑнать. Ҫав хушӑрах килӗнчи лашана вӑрлани те уншӑн пысӑк хуйхӑ.
Тепӗр ултӑ-ҫичӗ ҫултан, тӗнче вӑрҫи вучӗ витӗр тухсан, Ҫ.Элкерӗн хӗн-хурӗ - тыткӑнри салтак инкекӗ.
1917 ҫул тӗлнелле Ҫ.Элкер уйрӑм ҫын хуйхи ҫинчен
мар, тӑван халӑхӑмӑр шӑпипе телейӗ ҫинчен шухӑшлама пуҫлать. Пур халӑх та чӗрӗлет, чӑмӑртанса пӗрлешет,
ирӗклӗхшӗн кӗрешет. Ҫак ӗҫре чӑваш мӗншӗн ҫывӑрса
юлать? Ӗлӗк ытти халӑхсем чӑвашсенчен вӗсем сахаллине тата тӗттӗммине кура мӑшкӑлланӑ. Эппин - вӗренмелле, ҫӗнӗ шкулсем уҫмалла, пуҫсене ҫӗкпесе ҫут ҫанталӑка йӗри-тавра пӑхмалла! Вара тин тӗттӗм чӑваш хӗнхур курма, хӑйӗнчен мӑшкӑллаттарма пӑрахӗ.
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Ҫ.Элкер чӑвашсене вырӑссем хӗсӗрлесе пурӑннишӗн
вӗсене тавӑрма чӗнмест: «Вӗсем ҫапла пиртен хӗсӗрлесе-мӑшкӑлласа кулнисене эпир часах манаяс ҫук, анчах
ҫавах та вырӑссемпе те, тутарсемпе те малашне ӗлӗкхине ас туса, вӗсем ҫине ҫилленсе, вӗсемпе ҫапӑҫса-вӑрҫса пурӑнас мар! Яланах пуринпе те килӗштерсе пурӑнма
тӑрӑшар!!! Пӗр-пӗринпе килӗштерсе пурӑннине нимӗн те
ҫитес ҫук».
Ҫ.Элкер хӑйӗн пӗрремӗш историлле поэмине чи мал
тан «Хӗн-хур айӗнче» мар, «Айӑпсӑр таркӑн» ят пама
шутланӑ. Ҫакӑ вӑл поэмӑн шухӑшласа хунӑ тӗп шухӑшӗнчен килнӗ. Чаккан пӗр айӑп та ҫук ҫинчен (Пахомка йышшисем айӑпа кӗрсе таркӑна тухнӑ) таркӑн пулса тӑма тивет. Мӗнпурӗ те вырӑс тӳре-шари юлашки тире сӗвиччен пусмӑрланӑран, вырӑсран тухнӑ вӑрӑ-хурах инкек
кӑтартнӑран.
Поэмӑри сӑмах наци ирӗклӗхӗ ҫинчен, чӑваш хресченӗн (хутла пӗлменскерӗн) вырӑстиек-пурмисӗн куҫӗнчен пӑхса пурӑнма тивни ҫинчен пырать.
Ку вӑл малтанхи вариантра. Каярах поэтӑн конфлик
та социаллӑх еннелле ытларах та ытларах куҫарма тивнӗ,
ҫакӑ наци танмарлӑхӗ, ютшӑнӑвӗ ҫинчен ҫырнисене кӑларса пӑрахма хистенӗ. Тӗслӗхшӗн ҫавӑн пек кӑларса
пӑрахнӑ пӗр ҫаврана илсе кӑтартар (вӑл 1925 ҫулта тухнӑ
вариантра пичетленнё):
Ҫак икӗ халӑх часах пӗрлешмен,
Сӗм вӑрман витӗр сукмак та хуман,
Пӗр-пӗрин патне кайман, ҫӳремен,
Ютшӑнса тӑрса пӗрле пурӑнман.
Икӗхалӑх пӗр-пӗринчен ютшӑнни ҫинчен калани 1930
ҫулти тата кайранхи ытти вариантсенче те ҫук.
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Тепӗр тӗслӗх. Малтанхи вариантсенче Пахом ҫыннисем Чакка патне пырса кӗрсен унран ӗҫмелли-ҫимелли
ыйтаҫҫӗ, хӑратса та илеҫҫӗ. Эппин, вӗсем чӑваш ялне
ҫаратма (чухӑнне е пуянне - вырӑс халӑхӗсемшӗн пурпӗрех) пынӑ. Юлашки вариантра Пахом ҫыннисем яла Чаккана хӑйсен енне ҫавӑрма, ӑна пулӑшма пынӑ иккен.
Ҫапла вара, «Хӗн-хур айӗнче» поэмӑн тӗп идейи икӗ
сийлӗ: малтанхи тата кайранхи. Малтанхин тӗп шухӑшӗ
чӑваш наци пусмӑрӗн тата унӑн ирӗклӗхӗн ыйтӑвӗсем
тавра явӑнать. Каярах ҫав шухӑша автор социаллӑ пусмӑра тата класс кӗрешӗвне вӑйлатса тӗссӗрлетнӗ. Сӑлтавӗ вара 30-мӗш ҫулсенче парти классен кӗрешӗвӗ
(ҫыравҫӑ кирек хӑш вӑхӑтра ҫырса кӑтартсан та) яланах
тӗпре тесе вӗрентнинче.
Ҫав ҫулсенче чылай поэтӑн икке пайланма тивет:
пӗрне официаллӑ пичет валли ҫырмалла, теприне хӑйӗн хыпнӑ чунне пусарма. П.Хусанкай авӑ Сталина
мухтаса ҫырнӑ хушӑрах вилӗмсӗр «Тилли юррисем»,
«Юлашки пӑлхар» поэма хайлать, унта вӑл Турхан Энтри ячёпе революцие сивлет, мала наци идейине кӑларса тӑратать.
Ҫ.Элкерӗн чӑн поэзийӗ те вӑхӑтра кун ҫути кураймасть. Поэт ытларах ҫут ҫанталӑка туртӑнать, йывӑр самантсенче, Чакка пек, вӑрмана тарма кӑмӑллать.
Ҫавӑн пек ирӗклӗх тупса поэт хӑйне каллех ыррӑн туять, ҫӗнӗ сӑвӑсем хывать.
Официаллӑ идеологи аслӑрах ҫулсенчи ҫыравҫӑсене
епле пулсассӑн та хӑйӗн майлӑ ҫавӑрасшӑн пулнӑ, хӑй
хушнипе юрлаттарма тӑрӑшнӑ. Вырӑсра М.Горькипеҫапла хӑтланнӑ, чӑвашра - Н.Шелепипе тата Ҫ.Элкерпе.
Революциччен чипер сӑвӑ-поэма хайлама пултарнӑ Шелепи куҫсӑр кӑна мар, поэзи сассисӗр те тӑрса юлать.
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Элкертен вара «ҫӗнӗ пурнӑҫ юрӑҫи» туса хураҫҫӗ. Шел,
поэтӑн мӑнкӑмӑллӑхӗ ҫителӗксӗр пулнӑ, хӑйне вӑл вӗренмен ҫын вырӑнне хунӑ, ҫавна май «нумай вӗреннӗ» идеолог-критиксене ӗненнӗ, вӗсем каланине итленӗ.
Ҫ.Элкер мухтав юррисем ҫырассинчен ҫут ҫанталӑка
кӑна мар, халӑх сӑмахлӑхне те тарнӑ. Чылайӑшӗ ӑнӑҫлӑ
пулса тухнӑ, ҫапах та вӗсене пурне те пичетлеймен поэт
(«Сахрун мучи калавӗсем» т.ыт.те). «Выҫлӑх аллинче»
поэма та кун ҫути курайман, мӗншӗн тесен унти тёп ге
рой выҫӑпа вилни критик-цензорсене ҫырлахтарма пултарайман.
Официаллӑ хутсенче Ҫ.Элкер «чухӑн хресчен» ывӑлӗ
шутланнӑ, чӑннипе вара вӑтам хресчен кил-йышёнче
ҫитӗннӗ. Ҫыравҫа ҫакӑншӑн айӑплама кирлӗ мар. Вӑл
кӑна мар-ҫке, Ф.Павлов та хӑй Кушлавӑш чиркӗвӗнче
юрланине пытарнӑ. Унсӑрӑн совет органӗсенче ӗҫлеме
май килмен-тӗр. Самани ҫапла пулнӑ, пытарӑнчӑк пулма хистенӗ.
«Ху чӗлхӳне ан хурла!..» -т е с е ят панӑ Ҫ.Элкер 1917
ҫулта «Хыпарта» пичетленнӗ пёр статйине. Унта вӑл
ҫапла калани пур: «Кам хӑй чӗлхине юратмасӑр унтан
йӗрӗнсе тӑракансене Турӑ та юратмӗ, ун пек халӑхсем
Турӑ умӗнче те, ытти халӑхсем умӗнче те малалла каяймӗҫ, вӗсем пурӑннӑҫем пӗтсе ҫӗр ҫинчен ҫухалсах
пырӗҫ...».
Пирӗн пек ют халӑх патшалӑхӗнче пурӑнакан халӑхсен чӗлхе ыйтӑвӗ яланах тӗпре тӑнӑ. Официаллӑ чӗлхе
тӑван чӗлхе мар пулсассӑн атте-анне чӗлхин сумӗпе
пӗлтерӗшӗ чылай кая юлать, вӑл кил-йышра усӑ курмалли чӗлхерен ҫӳлерех ҫӗкленеймест.
Чӑвашӑн тепӗр инкекӗ вӑл чӗлхене (йӑла-йӗркепе ҫипуҫа та) тӗнпе ҫыхӑнтарма пӑхнинче. Чӑн чӑваш тӗнӗпе
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пурӑнакансем, енчен те вӗсем тутар тӗнне уяма пуҫларӗҫ пулсан, тутарла кӑна калаҫма пуҫланӑ. Чӑваш тӗнӗ чӑваш чӗлхи, тутар тӗнӗ - тутар чӗлхи. Ҫак принципа
пула чылай чӑваш тутара тухса пӗтнӗ, пуҫне хыртарса
тӳпеттей тӑхӑннӑ.
Чӑваш хушшинче вӗреннӗ ҫынсем курӑна пуҫласан ҫак
чир тэтах та шалалла кайнӑ: вырӑс тӗнне кӗнӗ вӗреннӗ
чӑваш хӑвӑртрах вырӑсланса кайнӑ, чӑваш ӗҫӗнчен
пӑрӑннӑ, ачи-пӑчи вырӑс пулса ҫитӗннӗ. Паянхи кун, ял
чӑвашӗ хулана-мӗне йышлӑн куҫнӑ тапхӑрта, ҫак чир хула
халӑхӗ хушшинче те сарӑлчӗ, халӑхӑмӑр пӗтсе ларасси
патне илсе ҫитерчӗ.
Ҫ.Элкер ҫак хӑрушӑ чире 1917 ҫултах асӑрханӑ.
Тӗрӗссипе ку тӗлӗшпе вӑл «.Иванов шухӑшне малалла
тӑсаканӗ пулнӑ.
Ҫ.Элкер те вӗреннӗ чӑваш ҫынни чӑвашла калаҫманшӑн чунтан пӑшӑрханать. Ун шучӗпе, хӑйсен чӗлхине, хӑйсен тӑван халӑхне питӗ хисеплесе юратакансем
кӑна ытти ют халӑхсене хӑйсенчен мӑшкӑллама памӗҫ.
«Ху чӗлхӳне ан хурла!» - тет вӑл кашни чӑваша чӗлхе
ячӗпе пӗр пулма чӗнсе. Ку тӗлӗшрен Ҫ.Элкер Ҫеҫпӗл
Мишшинчен маларах вӑраннӑ, наци идейипе Октябрьти
'революцичченех ҫунма пуҫланӑ (каярах, 1921 ҫулта,
Ҫеҫпӗл Ваҫанкка патне «Чӑваш чӗлхи ячёпе пурте пӗр
пулар!» тесе ҫырать).
Чӑвашлӑхшӑнах Ҫ.Элкере 30-мӗш ҫулсенче айӑплама пӑхнӑ. Тӗслӗхрен, 1938 ҫулта пёр критик поэт ҫинчен
элеклӗ статья ҫырса «Красная Чувашия» хаҫата, МГБ
тата ВКП(б) чӑваш обкомне ҫитерет. Ҫав ҫӑхаври хӑшпӗр йӗркесемпе паллашар-ха: «...С.Эльгер на всем про
тяжении своей «деятельности» только и делал, что рья
но защищал буржуазных националистов. Этого-то он
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тщательно скрывает от партии и советской обществен
ности... Давно пора разоблачить этого махрового нацио
налиста и «литератора» С.В.Эльгера, ибо он своим
«творчеством» приносит непоправимый вред социалис
тическому строительству».
Ҫакӑн пек ҫӑхав хыҫҫӑн пуҫ илерен (ссылкӑран) хӑтӑлса юлма ун чухне май пулман-тӑр. Ҫав хушӑрах чӑваш
идеологӗсене пӗр япала хӑратнӑ: ватӑ ҫыравҫӑсем хушшинче тӗслӗх илмелли ҫын юлманни, чӑваш Горькийӗ
ҫукки.
Ҫав лару-тӑрура Ҫ.Элкерӗн икӗ ҫул пулнӑ: е тӗрмере
ҫӗрмелле, е пуҫ илерен хӑтӑлса официаллӑ идеологсен
читлӗхӗнчи «сар кайӑк» вырӑнне йышӑнмалла. Пӗрремӗш
ҫулӗпе кайма ҫамрӑклӑх вӑй-халӗ те, ҫирӗп ӗненӳпе
мӑнаҫлӑх та сахал мар кирлӗ-ҫке! Элкер ун чухне хӗрӗх
тӑваттӑри вӑрҫӑ инваличӗ, икӗ ача ашшӗ пулнӑ. Тата
ҫамрӑк П.Хусанкай тӗслӗхӗ те мӗне тӑрать. Вӑл, репрессирен хӑтӑлса юлнӑскер, мухтав сӑввисемпе пӗр вӑхӑтрах вилӗмсӗр «Тилли юррисем», «Юлашки пӑлхар»
тата ытти ӑнӑҫлӑ сӑвӑ-поэма хайлама пултарнӑ. С.Эл
кер иккӗмӗш ҫула суйласа илет. Чи малтанах ӑна хистесе статья ҫыртараҫҫӗ, унта вӑл хӑш-хӑш ҫыравҫа мӗншӗн
репрессилени ҫинчен каласа кӑтартать. Ку вӑл ватӑ поэтӑн сӑмахӗ пулнӑ, халӑх ӑна лайӑхрах ӗненме пултарнӑ.
Ҫавӑн чухне ҫырнӑ сӑмахсемшӗн поэт кайран мӗн виличчен ӳкӗнсе пурӑннӑ, хӑйне айӑплӑ тесе шухӑшланӑ.
Ҫ.Элкер суйланӑ ҫул вӑхӑтлӑх компромисс ҫулӗ пулни халӗ пире пачах та иккӗлентермест. Ҫапла, «Хӗн-хур
айӗнче» поэмӑна класс кӗрешӗвӗ кӗртнӗ вӑл, вӑйсӑр вариантсем ҫырнӑ. Ҫапла, «Шурӑмпуҫ килсен» роман, революципе класс кӗрешӗвне мухтакан ытти сӑвӑ-калав
хайланӑ. Ун чухне пурте ҫапла ҫырнӑ, урӑхла ҫырма вара
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майӗ те пулман. Ҫав хушӑрах наци идейинчен пӗрре те
хӑпман поэт. Ку туйӑм унӑн ят-сум илсе пынӑ майӑн
вӑйлансах пынӑ, вӑхӑтӑн-вӑхӑтӑн ҫиеле тапса тухнӑ.
50-мӗш ҫулсен вӗҫнелле писатель пултарулӑхӗнче
тепӗр хут «кӑвак хуппи» уҫӑлать. Ҫыравҫӑ «Хурапа шурӑ»
повесть ҫырать, малтан кӑларма май килтереймен сӑввисене ҫӗнетсе пичетлет. Ҫав ҫулсенче вӑл чӑваш чӗлхипе культурин пуласлӑхӗ пирки хытах пӑшӑрханать.
60-мӗш ҫулсен пуҫламӑшӗнче наци интеллигенцийӗ
хӑюллӑрах пулма пуҫлать, наци политикинчи хӑш-пӗр
ӗҫсене уҫҫӑнах сивлеме пӑхать. Ҫак ӗҫ пуҫне интеллигенци шур сухалӗ Ҫ.Элкер тӑрать, официаллӑ идеологсене
«канӑҫсӑрлантарма» (П.Хусанкай) пуҫлать. Паллах, ун пеккисене нихӑҫан та пуҫран шӑлман, ята-сума та пӑхса тӑман.
Ку хутӗнче те парти обкомӗ халӑхӑмӑрӑн поэтне вырӑна
лартма тата унӑн ҫӑварне хуплама васкать: парти конференцийӗнче Элкере хытах айӑплаҫҫӗ, национализмпа сехрене хӑпартаҫҫӗ. Шиклӗрех ҫыравҫӑсем «кӗрӗкпӗркенме»
васканӑ, Ҫ.Элкертен пӑрӑнса ҫӳреме тӑрӑшнӑ, вӑл ҫырнисене пичетлеме пӑрахнӑ. Хута кӗрекенсем те пулман мар.
Кунта чи малтан П.Хусанкай ятне асӑнмалла. Вёл Элкерён
обкома янӑ ҫырӑвӗсене нумайлатса ҫыравҫӑсем, ытти
творчество ҫыннисем патне ҫитерме хӑраман, ватӑ поэтӑмӑра хӳтӗлеме чӗннӗ. Каярах ҫак ӗҫе С.Шавли, Хв.Уяр
тата ытти хастар ҫыравҫӑсем хутшӑнаҫҫӗ.
Ҫапларах лару-тӑрура иртнӗ поэтӑмӑрӑн юлашки ҫулӗсем. Чӗлхемӗре хӳтӗлесе, культурӑмӑр пуласлӑхӗшӗн
чунтан пӑшӑрханса уйрӑлнӑ вӑл пирӗнтен. Тӳре-шарашӑн
вӑл канӑҫсӑрлантараканӗ тата кансӗрлекенӗ пулсассӑн,
хура халӑхпа интеллигенцишӗн яланах пулӑшаканӗ, малта пыраканӗ пулса юлчӗ. Пирӗншӗн вёл - наци ҫӑлтӑрӗ,
идеал енне ҫул кӑтартаканӗ.
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ЭЛКЕР ПОЭЗИЙӖ. «ХӖН-ХУР АЙӖНЧЕ»

Кирек хӑш жанрпа ҫырсассӑн та Элкер чунӗпе поэт
пулнӑ. Ахальтен мар вӑл йывӑр вӑхӑтра уй-хире е вӑрмана тухса утать, йывӑҫ-курӑкпа, улӑх-ҫаранпа калаҫать.
Пирӗн кашниннех хамӑрӑн пурнӑҫ кӑвапи пур. Ҫав хушӑрах Чӑваша ҫуратакан Амапа та кӑвапаранах ҫыхӑннӑ
эпир, ҫав Ама кӑкӑрне ӗмнӗ, ҫав Амаран калаҫма-пуплеме вӗреннӗ, чӗрҫийӗ ҫинче утьӑкка сикнӗ. Чӑваш Сӑмахӗпе, Поэзийӗпе тата Сӑмахпӑхӗпе те пёр эпир. Ҫ.Элкер
те ҫакна ача ҫулӗсенчех сиснӗ, ун пирки ҫапла аса илнӗ:
«Мана ытларах поэзиллӗ япаласем килӗшетчӗҫ, вӗсене
вара чӗререн киленсе вуланӑ». Пурнӑҫӗ вӗҫӗнче ҫырнӑ
сӑввинче те ҫав шухӑшах пӗлтернӗ:
Чӑн-чӑн поэт пулман пуль эпӗ,
Мана тӗсмест-тӗр ун хисепӗ.
Анчах поэзие юратнӑ,
Унпа пуҫа ҫех хытӑ ватнӑ.
Чӑваш халӑх поэчӗн ятне тивӗҫнӗскер, вӑл сӑвӑран
мӗн виличченех писмен, ӑна чун-чӗререн юратнӑ. Ҫапларах ҫын пулнӑ поэзи тӳпинчи Элкер ҫӑлтӑр...
Ҫыравҫӑ пурнӑҫӗпе пултарулӑхне ҫактапхӑрсем ҫине
уйӑрса пӑхма пулать: 1. Ачалӑх, вӑрҫӑпа тыткӑн тапхӑрӗ
(1894-1916). 2. Ирӗклӗҫырнӑ тапхӑр (1917-1930). 3. Репрессипе вӑрҫӑ тапхӑрӗ (1931-1945). 4. Юлашки тапхӑр
(1946-1966).
Ачалӑх, вӑрҫӑпа ты ткӑн тапхӑрӗ. 1906 ҫулта чӑваш-

ла «Хыпар» хаҫат тухма пуҫлани ял ҫыннисене савӑнтарнӑ, пурӑнма хавхалантарнӑ. Тепрер ҫултан хаҫат хупӑнни хресченсене хытах хурлантарать. Хӑшӗ-пӗри, вӑл
тухма пӑрахнине пӗлменнисем, хаҫат редакторӗ пулнӑ
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Н.В.Никольский патне тӗрлӗ ыйтупа ҫырусем ҫырнӑ.
1910 ҫулхи январӗн 4-мӗшӗнче Пысӑк Упакасси ялӗнчи (вӑл ун чухне Хусан кӗпӗрнин Етӗрне уесне кӗнӗ, халӗ
Чӑваш Республикин Йӗпреҫ районне кӗрет) Василий
Федотов кил-йышӗ Никольский патне Хусана ҫыру ҫырса янӑ. Кил хуҫи, ҫырма-вулама Д.Дмитриев шкулӗнче
хӑнӑхнӑскер, тырӑ тухӑҫне ӳстермелли мелеем пирки
ыйтса пӗлесшӗн. Аслӑ ывӑлӗ Якур чӑвашла хаҫат кӑларма май килет-ши тесе ыйтать. Ҫемен хӑйӗн вӗренес килни, вёсен лашине вӑрланӑран вӑл хӑйӗн пӗлӗвне ӳстерме инҫете кайма пултарайманни ҫинчен кулянса пӗлтерет. «Ҫапла ӗнтӗ, укҫа ҫук пирки паянхи кун та килтех
пурӑнатӑп, ним тума та ҫук, - тесе пӑшӑрханать пулас
ҫыравҫӑ. - Темӗн чул манӑн кӗнеке вулас килет... халӗ
ялти учительтен кӗнекесем иле-иле вулатӑп, анчах ӗнтӗ
эпӗ вуламан кӗнеке шкулӗнче те юлмарӗ. Халӗ кӗнеке
вула пуҫласанах килтисем ятлаҫҫӗ, ӗҫсӗр теҫҫӗ. Ман ӑҫта
ҫав тӗрлӗ нумай кӗнеке вуласа ӑша лӑплантарас-ши?»
Малалла вӑл ҫиме ҫӑкӑр ҫитменни, хӑй пӗр-пӗр ӗҫе
вырнаҫма, учитель пулма ӗмӗтленни пирки ҫырать.
Империализм вӑрҫи тухсан пулас ҫыравҫӑ ҫапӑҫу хирӗнче пулать, аманса тыткӑна лекег. Ҫав ҫулсене аса илсе
вёл кайран «Вутпа тӑвӑл витӗр» роман-хроника хайлать
(1930-1935). Ҫ.Элкерӗн ҫак тапхӑрне пурнӑҫ материалне
пухнӑ, хӗн-асап курса ҫитӗннӗ вӑхӑт тесе хакламалла.
Ирӗклӗ ҫырнӑ тапхӑр. 1917 ҫулта Ҫ.Элкер «Ху чӗлхӳне
ан хурла», «Чӑваш хаҫачӗ» тата ытти статьясем ҫырать,
вӗсене ҫӗнӗрен тухма пуҫланӑ «Хыпарта» пичетлесе
пырать. «Асӑннӑ статьясем эпӗ литературӑра ӗҫлеме
пултарнине кӑтартса пачӗҫ, - аса илет каярах Ҫ.Элкер. Тал-Мӑрсапа Ф.Павлов ҫак статьясене вуласан: эсӗ
чӑвашсен пулас журналисчӗ е писателӗ те пулма пулта131

ратӑн тесе хучӗҫ». Ҫапах та вӑл малтан ытларах поэзи
енне туртӑннӑ. Ку ҫыравҫӑ пӗчченлӗхе, ирӗклӗхе
кӑмӑлланинчен килнӗ пулӗ. Ытлашши калаҫман, хӑйне
ҫынран каярах лартаканӑн туйӑмӗ ӑшра капланнӑ, сӑвӑ
йӗркисене хывӑнса хут ҫине ҫырӑннӑ. Унӑн чи малтанхи
сӑввисем пурте вӑрҫӑ кӗввипе ҫыхӑннӑ.
Ҫыравҫӑ чӑваш поэзине лирик пек пырса кӗнӗ. 1918
ҫулхи ҫӗртме уйӑхӗнче хайланӑ «Киле таврӑнсан» сӑввинчи лирика харкамҫи, вӑрҫӑ хирӗнче темиҫе ҫул пулнӑскер, тӑван еншӗн хытах тунсӑхлани сисӗнет.
Элкер сӑввисенчи лирика харкамҫин пысӑк ӗмӗчӗ тӑван чӗлхепе тӑван халӑхӑмӑр «ҫут тӗнчере тан пулни», ӑна ытти халӑх пусманни («Тӗрлӗ йывӑҫ-курӑксем...», 1918). Тӑван чӗлхемӗр мотивне Элкер Турхан
Яккӑвӗпе К.Иванов хыҫҫӑн ҫине тӑрсах аталантараканӗсенчен пӗри пулнӑ. Ҫеҫпӗл ҫӗре кӗрсен вӑл унӑн сӑввисенчи ҫак мотива эстафетӑри пек малалла тӑснӑ. 1923
ҫулта хайланӑ «Таптаннӑ, хӑртаннӑ чӑваш ӗҫ ҫынни»
сӑввине поэт ҫапла вӗҫленӗ (вӑл ҫаврасене автор «ҫырнисен пуххине» теме пула кёртмен):
Тӑван чӗлхене савакан юлташсем,
Тапранӑр хастарлӑ - ӗҫе пуҫӑнар!
Хӑватлӑн янраччӑр чӗлхен кӗввисем,
Кал-кал ҫул, пӗтми ҫул ун валли уҫар.
Тапранӑр, тимленӗр,чӗлхе ӑстисем,
Чӗре вут-хӗмне ялкӑшсах ҫиҫтерер:
Октябрь тивлечӗн Сунталӗ ҫинче
Туптар чӗлхене, хӑйрар, ҫивӗчлер!
Ҫав ӗҫе «Пирӗн чӑваш ҫӗршывне Ҫурхи илем кӗриччен, Ялсем, уй-хирсем ҫине Хӗвел ҫути ӳкиччен» - эппин, XX ӗмӗр пуҫламӑшӗнчех - К.Иванов пуҫӑннӑ. Вӑл
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Чуралӑхри чӗлхене
Шанчӑк пама курӑннӑ,
Тухас сӑвӑҫ туссене
Ҫул кӑтартма пуҫӑннӗ.
(«Нарспи авторне», 1925)

«Тӑван чӗлхен сухине кӳлӗннӗ» поэтӑмӑрӑн ӗмӗтне,
шанӑҫне ӑша хывнӑ Элкер 1926 ҫулта «Мӗн хаваслӑхпа,
мӗншӗн ман пурнас?» ятлӑ хӑйне евӗр програмӑллӑ сӑвӑ
хайлать. Шел пулин те, «Ҫырнисен пуххине» (I том, 155
с.) ҫав хайлавӑн вӑйсӑртарах, ватлӑх ҫулӗсенче юсанӑ
вариантне кӗртнӗ.
Элкер 20-мӗш ҫулсенчи чӑваш лирикинче Ҫеҫпӗл ӗҫне
тӑсаканӗ пек палӑрса юлнӑ. Вӑл тӑван халӑхпа ҫӗршыв
тата чӗлхе мотивӗсемсӗр пуҫне вӑрҫӑ, тӑван ен кӗввисене кӑмӑлланӑ. Философилле сӑввисенче поэт ытларах
чухне Пысӑк Вӑхӑт категорийӗпе шухӑшлать, унӑн харкамҫине вилӗмсӗрлӗхпе вилӗмлӗхӗн кӑткӑс ҫыхӑнӑвӗ
илӗртет. Ҫулла «Сакӑлта ҫыр хӗрринче Хӑй ӑҫтине йӑлт
манса» чалхӑрса ларакан сарӑ чечек сивӗ кӗрпе лачӑрах
шӑнса ларать иккен. Ҫав вырӑнта «Хӑрнӑ чечек тӗпӗ ҫеҫ
Ларать ҫилпе чӗтренсе!» («Хӑрнӑ чечек», 1923). Харкамҫӑ ҫын ӗмӗрӗ те чечекӗнни пек кӗске пулнине аса илтерет, ҫавна манса кайма юраманнине систерет.
Элкер эпика енне ирӗкпӗ ҫырнӑ тапхӑрӑн малтанхи
ҫулӗсенчех туртӑннӑ. Унӑн чи малтанхи сӑвӑлла баллади (Н.Ваҫанкка ӑна эпикӑллӑ поэма тенӗ) «Селтти» (1919)
пулнӑ. Унта ҫав ятлӑ тӑлӑх карчӑк «чипер этем ҫинченех» тулли лав айне пулса сарӑмсӑр вилни ҫинчен ҫырса кӑтартнӑ. Вилнӗ амӑшне курнӑ чирлӗ Кулюҫӑн чунӗ те
ҫав ҫырмарах тухнӑ иккен. Вёсен чунӗсем арҫурине ҫаврӑнаҫҫӗ, ҫӗрлесенче иртен-ҫӳрене хӑратаҫҫӗ. «Ҫапла
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вӗсем нумайччен Ҫӳҫентернӗ халӑха, Ҫампах Селтти
ҫуртӗнчен Ял та тарнӑ аякка...»
1919 ҫулта сӑвӑҫ «Сахрун мучи калавӗсем» ятлӑ по
эма хайлать. Ятне кура унӑн жанрне сӑвӑлла калав е
очерк тесе палӑртма та май пур. Унти пайсенче чӑвашӑн
йӑла-йӗркепе ҫыхӑннӑ пурнӑҫне ҫырса кӑтартнӑ.Чӑваш
йӑваш пулсассӑн та питӗ тӳсӗмлӗ те ҫирӗп иккен. Хӑйӗн
ӗҫӗ пирки вӑл хӑнара та манса кайман, кӗлӗ-юрӑпа та
асӑнсах тӑнӑ. Хайлавра автор чӑвашӑн йӑлапа мифла
пурнӑҫне ҫулталӑк ҫаврӑнӑшӗнче (ҫуртан пуҫласа хура
кӗрччен) хӑй еплерех курса хаклани тӗпре тӑрать.
20-мӗш ҫулсенче Элкер халӑх халапӗсене сӑвӑланипе ҫырлахмасть, унӑн хальхи пурнӑҫӗ пирки те эпикӑлла
хайлавсем ҫырать. «Выҫлӑх аллинче» ятлине (19211922) сӑвӑҫ выҫлӑх ҫулсенчи пурнӑҫран илсе ҫырнӑ
сӑвӑлла калав тесе ӑнлантарнӑ. Кунти ӗҫ-пуҫ та ҫурхи
уяр кунсенче пуҫланать те хӗл вӗҫӗчченех тӑсӑлать.
Халӑхӑмӑрӑн пурнӑҫне анлӑн кӑтартас туртӑм Элкерӗн
ҫултан-ҫул вӑйланса пынӑ. Ҫакна унӑн 1927 ҫулта хайланӑ «Улӑпсем» ятлӑ сӑвӑлла эпосӗ те аван кӑтартать.
«Сунталта» пичетленнӗ вариантӑн (1927.10 №) ум сӑмахӗнче поэт ҫапларах каланӑ:
«Улӑп ятне асӑннине пур ҫӗрти чӑвашсем хушшинче
те илтме пулать. Анчах мӗнлескер, кам пулнӑ ҫав Улӑп?
Ун ҫинчен никам та пат татса ӑнлантарса параймасть.
Ваттисенчен нумайӑшӗ: «Улӑп вӑл сём авал темпе
тӗлӗнмелле ҫӳренӗ питӗ пысӑк пӑхаттир пулнӑ», -теҫҫӗ.
Тепле сайраран, хӑшӗ-пӗрисем ҫеҫ вӑл мӗнле ҫӳрени
ҫинчен калаҫкалаҫҫӗ. Анчах тӗрлӗ вырӑнти чӑвашсем
тӗрлӗ май, урӑхларах калаҫаҫҫӗ.
Улӑп юмахӗ вӑл - чӑваш халӑхӗн сӗм авалхи пурнӑҫӗ
ҫинчен пӗлтерекен юмах. Ҫакнашкал юмахсем вырӑссен
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те «Илья Муромец», «Святогор» текеннисем тата урӑххисем те пур. Хусанта вилнё Катанов профессор ҫырнӑ
тӑрӑх, Улӑп ҫинчен калакан юмахсем тӗрӗк халӑхёсем
хушшинче те пур. Анчах ку халӑхсем ӑна пурте Улӑп темеҫҫӗ, хӑшӗ Алӑп, хӑшӗ Алиф теҫҫӗ. Унӑнах кӑркӑссен
Атша ятлӑ Улӑпӗ ҫинчен ҫырни пур (Известия Казан.общ.археологии и этнографии. Т.13.Вып.1). Анчах Атша
Улӑп ытла та сём авалхи ӗмӗрсенче пурӑнать. Чӑвашсен Улӑпӗ - чӑваш халӑхӗн вӑл выльӑх кӗтӗвӗсемпе
ҫӳрессине пӑрахса ҫӗр ӗҫӗ ҫине куҫас умӗнхи пурнӑҫӗ
ҫинчен пӗлтерекен юмах. Ку Улӑп ватӑ амӑшӗ калакан
сӑмахсенчен аван палӑрать. Апла пулсан чӑвашсен Улӑпӗ
кӑркӑссен Атшинчен чылай кайран пурӑннӑ.
Эпӗ ку поэмӑна Улӑп ҫинчен чӑваш хушшинче кала
кан татӑк-кӗсӗк халапсене пухса, хӑшне-пӗрне «Атшаран»
илсе тата хамран та шухӑшласа ҫырнӑ. Автор. 1927 ҫул,
августӑн 15-мӗшӗ».
Каярах Элкерӗн хайлавне тӗпе хурса ҫак ӗҫе Ҫуйӑн
Хӗветӗрӗ пуҫӑнни паллӑ. «Ноябрь уйӑхӗнче пӗр ҫӗнӗ ав
тор ҫырнӑ фольклор япалине тӳрлетсе тинке тухрӗ, - тесе
ҫырать вӑл 1947 ҫулта В.Хурамал патне. - Улӑп ҫинчен
ҫырнӑ япала ку. Пуҫламӑшӗ кӑна-ха. Эпӗ 2000 йӗркене
яхӑн тӳрлетрӗм. Тӳрлетсе кӑна мар, нумай тӗлте хамӑнах сӑвӑласа хума тиврӗ. Авторӗ 5000 строка ҫырса панӑ,
малалла ҫырать. Пӗтӗмӗшле ҫырсан 30-40 пин йӗрке
пулма пултарать. Ӑна лайӑх ҫырса йӗркелеме пӗлсен вӑл
япала чӑннипех те чӑваш халӑхӗн эпосӗ пулса тӑрать.
Ҫавӑнпа та ку ӗҫ мана питӗ хытӑ интереслентерет».
Каярах (1961 ҫулта) поэт Ҫуйӑн Хӗветӗрӗ ҫырнинче
халӑхӑннипе уйрӑм авторӑнне уйӑрса пӑхма кирли пир
ки каланӑ, илтнӗ хальлӗнех прозӑлла ҫырни вырӑнлӑраххине астутарнӑ. Кунта эпир Элкер сӑвӑлла эпос йӗрке135

лес ӗмӗтрен сивӗнсе ҫитнине, сӑмахлӑха мӗнле илтӗнет,
ҫавӑн пек ҫырса хумалли принципсемпе ҫирӗпленсе ҫитнине куратпӑр.
«Улӑп» эпосра Элкер Ахрат улӑп Эсремет ятлӑ усал
паттӑрпа ҫапӑҫнине ӳкерсе кӑтартнӑ. Юлашкинчен «Вил
пек Эсремет ӳтне Ярать Ахрат тинӗсе, Ун Хӑямат йыттине Пӑрахать хӑй шӑтӑкне». Пурӑнсан-пурӑнсан вӑл
амӑшӗпе кӗмӗл пӑлан йӗррипе анӑҫалла куҫса каять,
Атӑл хӗрне ҫитсе тухать. Кунта Ахрат вӗтӗ, «ҫӗр ӗҫлекен
этемсене» курать. Амӑшӗ ӑна малашне унӑн ачи-пӑчинчен те ҫавнашкал вӗтӗ ҫынсем юласса, улӑпӑн йӑхӗ ӗрчесе каясса пӗлтерет.
Эпосра автор чӑваш халӑхӗ тухӑҫран анӑҫа куҫса кайни, вӑл Атӑл ҫине ҫитсе вырнаҫни, кӗтӳ кӗтсе ҫӳреме
пӑрахса ҫӗр ӗҫне пуҫӑнни пирки сӑнарлӑн ҫырса кӑтартнӑ.
Ҫыравҫӑ халӑхӑмӑрӑн историне тарӑн пӗлни, халӑх
сӑмахлӑхӗнчи илемлӗх саккунӗсене аван чухлани сисӗнет хайлавра.
Ҫапла вара, ирӗклӗ ҫырнӑ тапхӑрта поэт хӑйӗн тӗп
сӑвви-поэмине хайлама, тӑван литературӑра хӑйне тивӗҫ вырӑн тупма пултарнӑ. Унӑн поэзийӗ эпика анлӑхӗпе, лирикӑри хӑйне евӗр мотивсемпе тата сӑвӑ кӳлепипе
уйрӑлса тӑрать. Чӑваш силлабико-тоники енне вӑл хӑйӗн
ҫулӗпе утнӑ, Ҫеҫпӗлӗн поэтикӑри традицийӗсене малалла тӑснӑ.
Репрессипе вӑрҫӑ тата ю лаш ки тапхӑрӗсем. Ҫак
тапхӑрсенче Ҫ.Элкер тӗпрен илсен проза хайлавӗсем
ҫырать, хӑйне драматургире тӗрӗслесе пӑхать. Унӑн ку
вӑхӑтра хайланнӑ сӑввисем публицистикӑлла сӑмахсене ҫывӑх, вӗсем ҫирӗпленсе ҫитнӗ соцреализм эстетикипе ҫураҫӑнса тӑраҫҫӗ. Хушӑран малтанхи тапхӑрта
палӑрнӑ туртӑм кӗввисем те илтӗнсе каяҫҫӗ. Ҫакна «Ҫул136

ла ку...» сӑвӑра та асӑрхама пулать. Ҫу иртсе пынӑ вӑхӑта
сӑнланӑ унта. Элкер ун пек чухне вулавҫа яланах уй-хире,
унтан вӑрмана илсе ҫитерет. Кунта «Типшек ҫулҫӑсем...
ҫурхи ҫеҫкесем! - Пӗр сассӑр ӳкеҫҫӗ тӑван туратран»,
хӑмӑр пӗлӗтсем «хӗвел айнелле» хуллен шӑвӑнаҫҫӗ.
«Унтах - ҫула тухнӑ хура хӑлатсем Майпе ярӑнаҫҫӗ тӗнче
хӗрнелле...»
Лирика харкамҫи ҫут ҫанталӑка сӑнаса ҫапла пӗтӗмлетет:
Хӗвел йӑлкӑшать-ха, ҫанталӑк вӗри,
Анчах синкерленчӗ ҫут тӗнче хӗрри.
Сив кӗр те ҫитмен-ха, инҫе вӑл, инҫе,
Ҫавах ун чаршавӗ - ҫанталӑк ҫинче.
Ҫут ҫанталӑкри пулӑма асӑрханӑ харкамҫӑ ҫакна ҫын
пурнӑҫӗ ҫине куҫарса шухӑша путать:
Ҫаплах пурнӑҫра та, ҫур ӗмӗр иртсен
Темле сисӗм-туйӑм тытать кӑмӑлна;
Вӑю та нумай-ха, ватту та ҫитмен,
Анчах ак шеллетӗн васкан кун-ҫулна.
(«Ҫулла ку...», 1940)

Ку тапхӑрта ҫыравҫӑ «Тырӑ вырнӑ чух, ирхине» (1937),
«Ирӗклӗхшӗн, миршӗн!» (1940-1941) тата «Вӑл вилӗмсӗр» (1943-1945) ятлӑ поэмӑсем ҫырать. Пӗрремӗшӗнче
вӑтам хресчен хӑйӗн кил-йышӗпе колхоз майлӑ ҫаврӑнса пынине ӳкерсе панӑ. Пӗрлешӳллӗ хуҫалӑх хирӗнче ком
байн ҫӳрет, грузовик тырӑ турттарать пулсан, Хӗлип ав
ӗлӗкхиллех тӑрмашать, пур ӗҫре те «хӑйӗн йӗркипе» хӑтланать. Соцреализм саккунӗсемпе килӗшӳллӗн юлашкинчен вӑтам хресчен колхоз уссине ӑнланса илет те унта
кӗрсе ҫамрӑк хӗрӗпе ытти ачи-пӑчине савӑнтарать.
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Иккӗмӗшӗнче пӗрремӗш империализм вӑрҫине хутшӑннӑ салтаксен пӗр пайӗ усӑсӑр юн тӑкнине ӑнланма
пуҫланине, ҫавна пула атакӑна кайманнине каласа панӑ.
Ҫар сучӗ ҫав салтаксене персе пӑрахма хушать. «Конвойсем те чунсӑр мар» иккен: вӗсем тивмелле мар переҫҫӗ, хӑйсен офицерне итлемеҫҫӗ, юлашкинчен ӑна та,
сутӑнчӑк унтера та персе пӑрахаҫҫӗ.
«Вӑл вилӗмсӗр» поэмӑра Ленинграда хӳтӗлесе вилнӗ
Иван Смирнов взвочӗн паттӑрла ӗҫӗ ҫинчен каласа
кӑтартнӑ. Ҫав чӑваш ачин интернациллӗ взвочӗ нимӗҫ
танкӗсене хирӗҫ тӑрать, ҫуран салтаксене малалла кай
ма памасть. Ҫавӑн йышши ҫапӑҫусенчен пӗринче Смир
нов пулеметчик паттӑрсен вилӗмӗпе вилет.
Хайлава Элкер хаҫат материалӗсемпе усӑ курса ҫырнӑ
пулсан та унти ӗҫ-пуҫ питех те ӗнентерӳллӗ те чӗрӗ пул
са тухнӑ. Автор хӑйӗн геройӗсен чун-чӗрипе хавхине,
кӑмӑл-туйӑмне уҫса парас тӗллев лартнӑ, вёсен хӑтланӑвне психологи тӗлӗшӗнчен сӑлтавлама пултарнӑ.
Хӑйӗн «Вун саккӑрмӗш ҫул» ятлӑ эпикӑлла хайлавне
Ҫ.Элкер драмӑлла поэма тесе хакланӑ. Унӑн малтанхи
вариантне 1948 ҫулта «Тӑван Атӑлта» пичетленӗ, 1954
ҫулта юсаса ҫӗнетнӗ вариантне уйрӑм кӗнекен кӑларнӑ.
«Хӗн-хур айӗнче». Хайлав малтанласа «Сунталӑн»
1925 ҫулхи 8-мӗш номерӗнче пичетленме пуҫланӑ. Унта
автор ҫапла ӑнлантарнӑ: «Айӑпсӑр таркӑн» ятлӑ историлле поэмӑн малтанхи сыпӑкӗ». Хайлав умне икӗ эпиг
раф кӗртнӗ: «Пурнӑҫ - хӳри пӑрнӑҫ» (ваттисен сӑмахӗ);
«Ни пурмис мар, ни тиек мар - Пуҫҫапмасӑр кӗмелле
мар» (авалхи юптаруллӑ юмах). Поэма 1926 ҫул пуҫламӑшӗнчен (1 №) V сыпӑк таран пичетленнӗ. Кайран вӑл
тепӗр хут 1928 ҫулта (7 №) тин ҫапӑнма пуҫланӑ, 1929
ҫул пуҫламӑшӗнче юлашки XIII сыпӑкӗ («Шӑннӑ вӑрман
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хӳттинче») кун ҫути курнӑ. Унтах вӑл малалли сыпӑксенче мӗн пулса иртессине каласа панӑ.
Ҫак журналта пичетленнӗ текста хайлавӑн пӗрремӗш варианчӗ (редакцийӗ) тесе хакламалла. Ӑна Эл
кер 1923 - 1928 ҫулсенче хайлани паллӑ. «Хӗн-хур
айӗнче» поэмӑна 1923 ҫултах ҫырма пуҫланӑччӗ, - аса
илнӗ сӑвӑҫ 1931 ҫулта ҫапӑнса тухнӑ кӗнекин ум сӑмахӗнче. - Ун хыҫҫӑн ӑна пӗр-икӗ тапхӑр та ҫырма пӑрахса,
ҫулталӑк-ҫулталӑкӗпе вырттарнисем те пулчӗҫ. Анчах
поэмӑн малтанхи сыпӑкӗсем («Сунталра») ҫапӑнса тухнӑ
пирки тата вулакансенчен нумайӑшӗ ӑна ҫырса пӗтермех ыйтнӑ пирки ку поэмӑна юлашки ҫулсенче те пулин
ҫырса пӗтермеллех килчӗ. Ҫакӑнпа пӗрлех поэмӑн «Сун
талра» ҫапӑннӑ сыпӑкӗсене те чылай ҫӗнӗрен тӳрлетсе
якатмалла пулчӗ. Анчах 6-7 ҫул ӑна пролетари литературин паянхи задачисемпе ҫыхӑнтарса ҫитерме ниепле
те май пулмарӗ».
Ум сӑмаха 1930 ҫулхи юпан 20-мӗшӗнче ҫырнине шута
илсен, поэмӑн иккӗмӗш вариантне Элкер 1929-1930 ҫулсенче йӗркелесе ҫитернине пӗлетпӗр. Унта вӑл пилӗк
ҫӗнӗ сыпӑк хушнӑ, хайлав вӗҫне «пролетари литературин задачисемпе ҫыхӑнтарса» урӑхлатнӑ. Ку редакци
1931 ҫулта уйрӑм кӗнекен пичетленсе тухнӑ.
Хайлавӑн виҫҫӗмӗш вариантне Элкер 1946 ҫул вӗҫӗпе 1947 ҫул пуҫламӑшӗнче йӗркелени паллӑ. «Декабрьпе январьте тата февралӗн пуҫламӑшӗнче хамӑн «Хӗнхур айӗнче» поэмӑна ҫӗнӗрен тӳрлетсе тухрӑм, - пӗлтерет вӑл пӗр ҫырӑвӗнче. - Икӗ главине (VII, IX главасемччӗ
пулас) кӑларса пӑрахрӑм. Вёсен вырӑнне ҫӗнӗрен виҫӗ
глава (750 йӗрке) ҫырса хушрӑм. Поэмӑна ӗнер Чӑвашгиза тӑратрӑм ӗнтӗ. Пуҫӑм ҫинчен тахҫантанпа капланса
тӑракан пысӑк ҫӗклеме илсе пӑрахнӑ пекех пулчӗ. Поэма
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тексчӗн чылай вырӑнӗсене тӳрлетрӗм. Хӑш-пӗр уйрӑм
сӑмахсене улӑштарасси те сехечӗ-сехечӗпе шухӑшлаттарчӗ. Нумай ыйхӑсӑр каҫсем ирттермелле пулчӗ. Восстани тапхӑрне сартӑм. Ҫав кирлӗччӗ унта».
Ку вӑл Элкерӗн 1947 ҫул тӗлӗнчи курӑмӗ, ӑнлавӗ. Хайлаври ӗҫ-пуҫа ытлашши революцилетсе янине ун чухнехи литературӑра вӑй илнӗ романтикӑлӑхпа ӑнлантарма
кирлине маларах каланӑччӗ ӗнтӗ.
50-мӗш ҫулсен вӗҫӗнче «Хӗн-хур айӗнче» хайлавӑн
виҫҫӗмӗш вариантне вырӑсла куҫарма пуҫӑнаҫҫӗ. Куҫаруҫӑсем автора поэма вӗҫне улӑштарма, хусахсемпе
(вӗсене Пахомка ҫынни Ивашка ертсе ҫӳрет-мӗн) пӗрле
пултарма, ирӗклӗхшӗн кӗрештерме сӗнеҫҫӗ. Кӑмӑлсӑр
пулсан та, Элкер ҫак вӗҫленӳпе килӗшет, виҫҫӗмӗш ре
дакции вӗҫне куҫаруҫӑсем сӗннӗ пек улӑштарать. Ҫапла
майпа хайлавӑн тӑваттӑмӗш варианчӗ ҫуралать. Ӑна
автор 1960 ҫул тӗлнелле юсаса ҫырнӑ, ҫав ҫулах чӑвашла тата вырӑсла пичетлесе кӑларнӑ.
*

*

*

Семен Васильевич Эльгер (1894 - 1966) был муд

рым поэтом, с юных лет пережившим угнетение и все те
унижения, которые пришлось испытать родному народу
на своем историческом пути, до последнего дыхания от
стаивавшим права и свободы чувашей в отношении язы
ка, культурного развития и национального самоопреде
ления. Моральный авторитет его среди младших совре
менников всегда был высок (П.Хузангай почитал Эльге
ра как своего непосредственного Учителя и наставника).
Хотя Эльгер начинал как лирик, во всей его поэзии ощу
щается широкая поступь эпического повествования. Его
лирический герой говорит с эпохой (первая книга стихов
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поэта так и называлась «Самана», 1928), с человече
ством, «он с веком наравне». Сам поэт мыслил катего
риями Большого исторического Времени, в философс
кой проблеме смерти и бессмертия для него лежит раз
гадка тайны бытия. Его поэмы «Селтти», «Сахрун мучи
калавёсем» (Рассказы деда Сахруна, 1919), «Выҫлӑх аллинче» (В руках голода. 1921 - 1922), укорененные в по
чве чувашской деревни, рассказывают о повседневных
и трагических событиях в жизни крестьянства. В 1927 г.
Эльгер на основе народных преданий, отчасти исполь
зуя общетюркские аналогичные сюжеты, предпринима
ет попытку создания чувашского эпоса «Улӑпсем». По
зднее (1948, 1954), апробируя и расширяя поэтику эпи
ческого, он создает драматическую поэму «Вун саккӑрмӗш ҫул» (Восемнадцатый год). И все же самым извест
ным, классическим произведением 20-х гг. стала поэма
Эльгера «Хӗн-xyp айёнче». Угнетенный, униженный и
безмолвный чуваш доходит до такого состояния, что
чаша его терпения переполняется, и тогда он готов на
все - на самые отчаянные поступки и действия, на бунт,
жестокий и беспощадный. Такова главная тема поэмы,
которую воплощает главный герой Чакка. Другая тема это спесь, презрение к соплеменникам (куштанлӑх) и про
дажность (сутӑнчӑкпӑх), отрицательные черты чуваш
ского менталитета, сформированные многовековым пре
быванием в условиях экономического и духовного раб
ства.
К написанию данной исторической поэмы поэт при
ступил в 1923 г. и завершил ее первую редакцию в 1928 г.
а над второй редакцией работал в последующие два года.
Третья и четвертая редакции появились в 1947 и 1960 гг.
Основной причиной такой переработки и изменения
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структуры поэмы были общественно-политические фак
торы. Самым органичным и удачным текстом автор счи
тает первый вариант поэмы, который имел совершен
но другое название - «Айӑпсӑр таркӑн» (Безвинный
беглец).
Если в поэзии Эльгер возвышал и романтизировал
своих героев, то в прозе, опираясь на собственный жиз
ненный опыт, он был гораздо приземленнее и реалис
тичнее. Таковы его роман-хроника «Вӑрҫӑ кунӗсем»
(«Вутпа тӑвӑл витӗр», 1930 - 1935), повесть «Шурӑмпуҫ килсен» (1940,1952-1953), прототипы которой взя
ты, в основном, из реальной жизни, и его отдельные
рассказы. Особое место в творчестве Эльгера занима
ет повесть с философским подтекстом «Хурапа шурӑ»
(Черное и белое, 1960), где он показал себя как писа
тель-моралист, мастер психологического письма, спо
собный тонко чувствовать и передавать сложные ин
тимные отношения.
ЭЛКЕР ПРОЗИ
1917 ҫулта «Хыпар» хаҫатра пичетленнӗ хӑйӗн статйисен вӗҫне Ҫ.Элкер «Кушлавӑш ҫынни Семен В.Эльхерин», «С.В.Э.», «С.Э.» тесе кӑтартнӑ. Пёррехинче унпа
пёр ҫуртрах пурӑнакан Г.Тал-Мӑрса ӑна ҫапла каланӑ:
«Эпӗ сана Эльхерин теместӗп, мӗншӗн тесен мана хушамату «херин» тесе вӗҫленни килӗшмест. Ӑна Эрхел е
Элкер темелле. Улӑштарас пулать хушаматна». Хӑйӗн
литературӑри псевдонимне те вӑл Элкер пекех тавраш
ятне кӗртсе лартнӑ.
Ҫав вӑхӑтра чӑваш ҫыравҫисен вӑрттӑн ят илес туртӑм
вӑйланать. Ҫак пулӑма вӗсем чӑваш ячӗ-шывӗ христиансен пулнишӗн ҫырлахманнипе, наци ӑнӗ ӳссе пынипе
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ӑнлантармалла. Пӗрисем пӗр-пӗр пахалӑхлӑ япалана
символланӑ (Ҫеҫпӗл, Ахах, Юман), теприсем хӑйсен ятне
йӑх-таврашра шыранӑ (Милли, Тал-Мӑрса, Элкер). Ҫак
туртӑм вӑл е ку ҫыравҫӑн пултарулӑхне хӑй евӗрлӗ рулпа кайма пулӑшнӑ. Тӑван йӑх, ял аваллӑхне пӗлме
тӑрӑшни юлашкинчен чӑваш халӑхӗн историйӗ патне
илсе ҫитернӗ. Ун йышши ҫыравҫӑсем калура ытларах
чухне аса илӳ ҫине таянаҫҫӗ, аваллӑх халапӗсене
кӑмӑллаҫҫӗ. Пурнӑҫ ыйтӑвӗн чылай хуравне вӗсем историре шыраҫҫӗ.
Малтанхи Элкершӗн истори факчӗ вӑл - хӑйӗнпе пул
са иртни. Ҫулсем шунӑ майӑн ҫав пулса иртни хакланса
та сӑвапа курса пырать. Ытларах чухне ҫав ӗҫ-пуҫ асапланупа ҫыхӑннӑ. Асап тӑвӗ ҫине утакан харкамҫӑ тӗрлӗ
хӗн-хур тӳсет, равна май вӑл сӑвапа тухса пырать. Элкер
поэзийӗнчи Лариван («Выҫлӑх аллинче»), Чакка («Хӗнхур айӗнче»), Иван Смирнов («Вёл - вилӗмсӗр») йышшисем вилсе апостолсене ҫывӑхланаҫҫӗ, чӑннипех те вилӗмсӗрленеҫҫӗ.
Элкерӗн прозӑри харкамҫисем урӑхларах сӑн-сӑпатлӑ.
Вӗсене автор пурне те ӗнентерӳлӗх куҫӗпе пӑхса калӑпланӑ, аталануллӑн кӑтартма тӑрӑшнӑ. Ҫак принципсем
соцреализм меслетӗнчен тухса тӑни паллӑ ӗнтӗ. Фабула-сюжетсене марксизм вӗрентӗвӗнчен мар, хӑйӗн пурнӑҫӗнчен илни Элкере хытса ларнӑ эстетика картинчен
тухма, ирӗк сывлӑшпа сывлама май панӑ. Ҫакна унӑн
«Вӑрҫӑ кунӗсем» («Вутпа тӑвӑл витӗр») роман-хроникинче (1930-1935) аван курма пулать.
Жанр енчен пӑхсан ҫак хайлав автобиографиллӗ повеҫе ҫывӑхрах тӑрать. Ҫыравҫӑ 1939 ҫулта «Вӑрҫӑ кунӗсем» ятпа пичетленнӗ хайлава истори факчӗсемпе тата
пулӑмӗсемпе пуянлатса 1949 ҫулта ӑна ҫӗнӗ ятпа пичет143

лет, жанрне роман-хроника тесе палӑртать. Тӗрӗссипе
хайлав тенденциллёрех те схемӑллӑрах пулса тухать.
Унӑн чи вӑйлӑ сыпӑкӗсем - автор хӑй тӳссе ирттерни
ҫинчен ҫырса кӑтартнисем.
Кушлавӑш уйӗнчи пёр ялта ҫирӗм ҫул пурӑннӑ Семен
Васильева 1915 ҫул пуҫламӑшӗнче салтака илеҫҫӗ, Пен
за кӗпӗрнинчи Мокшан хулинче ҫар вӑййине вӗрентеҫҫӗ.
Пилӗк эрне хушшинче «ҫамрӑк салтаксен шухӑшӗ вылять, юнӗ вӗрет». Вӗсем хӑвӑртрах фронта ҫитсе тара
кан тӑшмана хӑваласшӑн.
Салтаксен романтики пӗрремӗш ҫапӑҫурах сӗвӗрӗлет.
Ҫакна калавҫӑ (хайлава тӗп харкамҫӑ каласа панӑ пек
йӗркеленӗ) ҫырнинчен пӗлетпӗр: «Юлашки кунсенче
пирӗн салтаксем пит те салхулланса ҫитрӗҫ. Вёсен утти
те йывӑрланчӗ... Выҫӑ та хуйхӑллӑ салтаксем ним
чӗнмесӗр, тарӑхнӑн сӗнксе утса, пиншер мӑшӑр ура
сӑтӑрса хускатнипе вӗҫекен хӑмӑр тусана ҫӑтса пыраҫҫӗ».
Пӗр ҫапӑҫура ураран аманнӑ Ҫемен тыткӑна лекет,
тӗрлӗ хӗн-хур курса асапланать. Виҫӗ хут операци сӗтелӗ
ҫинче пулнӑ чӑваш каччи юлашкинчен ура ҫине тӑрать,
инвалидсен лагерьне лекет. Унтан вӑл ытти инвалидсемпе пӗрле Раҫҫее таврӑнать. Пӗр хушӑ Питӗрти гослитальте вӑй пухсан тӑван ялне ҫитет, Хусанта сывалать.
Ҫак кӑткӑсах мар фабулӑллӑ хайлаври тӗп харкамҫӑ
пысӑк пӗлтерӗшлӗ ӗҫ-пуҫа курать (тӗнче вӑрҫи, Питӗрти
пурнӑҫ, Граждан вӑрҫи), вӗсем ҫинчен уйрӑм ҫын куҫӗпе
ҫырса кӑтартать. Тӗрӗссипе унта чӑн пулнипе шухӑшласа кӑларнине уйӑрса пӑхма майӗ те ҫук. Ҫапах та хӑшпӗр сӑнарсене (Февралев, Цыганов, Барта, Щербаков
йышшисене) автор идейӑллӑ содержание соцреализм
меслечӗпе килӗшӳллӗн йӗркелес тӗллевпе кӗртни иккӗлентермест. Вӗсем хӑйне евӗр идея-сӑнарсем пулса
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тухнӑ, вӑл е ку идеологи тӗлӗшӗнчен ытла та тӗрӗс калаҫаҫҫӗ е хӑтланаҫҫӗ. Ҫав ҫынсене сӑнланӑ чух автор
ытларах вёсен сӑмахӗсене каласа парассишӗн тӑрӑшать.
Ҫакӑ уйрӑмах хайлав вӗҫӗнче сисӗнет.
Ҫ.Элкер хӑйӗн повеҫне «Вӑрҫӑ кунӗсем» ят пани унти
ӗҫ-пуҫа хӑй вӑрҫӑра пулнӑ вӑхӑтпа (1915-1916) ҫыхӑнтарнинчен килнӗ. Ҫапларах шухӑшланӑ та вӑл унӑн малтанхи вариантне ҫырнӑ ҫулсенче (1930-1935). Ҫав хайлав
чӑннипех те автобиографиллӗ повесть пулнӑ. Унта пей
заж пӗлтерӗшӗ капашсӑр пысӑк, детальсем те йышлӑ,
вӑхӑт ерипенрех шӑвать. Ҫак малтанхи варианта чи ӑнӑҫли тесе шутламалла.
Ҫ.Элкерӗн тепӗр повеҫӗ (ӑна автор роман тенӗ) «Шурӑмпуҫ килсен» ятлӑ. Ӑна автор 1940 ҫулта уйрӑм кӗнекен
кӑларнӑ, 1952-1953 ҫулсенче ҫӗнӗ сыпӑксем хушса хайлава чылай пысӑклатнӑ. Шел пулин те, ҫав тулли вари
ант та ӑнӑҫлах пулса тухайман: унти идея-сӑнарсем (Бур
цев большевик, Любимов пуп) малтанхи редакцири пе
кех схемӑллӑ, чёрё мар, лозунг сӑмахӗсемпе калаҫма
кӑмӑллаҫҫӗ. Автор унта Долбиловпа Вера Ивановна юратӑвне хушса кӑтартни хайлава чӗрӗлӗх кӗртет ӗнтӗ. Ҫӗнӗ
вариантра И.Я.Яковлев тата ытти паллӑ ҫынсем те пур,
хайлаври талккӑш (ӗҫсем Турханта тата Етёрнере те пул
са иртеҫҫӗ) нумай анлӑланнӑ. Ҫав улшӑнусем хайлава
роман жанрё енне чылай сулӑнтараҫҫӗ. Ҫапах та унти
калӑва нумай сийлё тата стильлё тесе калама ҫук пулё.
Ӗҫ-пуҫа ҫӑралатни, характерсене типласа тата аталанура кӑтартни хайлава эпикӑлӑх сӗмӗ кӗртеҫҫӗ, чи мал
тан соцреализм эстетикин тёп енёсене аса илтереҫҫӗ.
30-мӗш ҫулсенче ҫыннӑн ӗҫри паттӑрлӑхӗпе ҫӗршыв хуҫалӑхӗ ура ҫине тӑнине сӑнлани уйрӑм ҫын пурнӑҫӗпе
туйӑмне ҫырса панинчен пӗлтерӗшлӗрех тесе ӑнланни
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ҫыравҫӑсене ушкӑнла ӗҫе сӑнлакан проза патне илсе
ҫитернӗ. Чӑваш хресченӗн ӑнне улшӑнура кӑтартма
кӑмӑллакан Ҫ.Элкер те ҫав ҫулсенче поэзирен прозӑна
куҫса каять. Ҫапах та вӑл сӑвӑҫ пулни «Шурӑмпуҫ килсен» повеҫре те палӑрать.
Хайлаври харкамҫӑсене Ҫ.Элкер чӑн пурнӑҫран илни
иккӗленӳсӗр. Калӑпӑр, Муҫҫа ҫыравҫӑн ашшӗне Варда
на, Леврен Ҫ.Элкере хӑйне, Ҫитӑр Иванӗ хӑйсен ялӗнчи
И.Сидоров хресчене аса илтереҫҫӗ. «Иван Сидоровӑн
арӑмӗ вырӑс майриччӗ те, ҫавӑнпа ӑна ялта «Майра
Иванӗ» тетчӗҫ, - каярах аса илнӗ ҫыравҫӑ. - Сидоров
ялта шкул ҫурчӗ лартас пирки тата двухкпасснӑй шкул
уҫас пирки хытӑ тӑрӑшрӗ, пухусем пухса приговорсем
тутарчӗ, хӑй вӑйӗпех уесри земски управёсене кайса
ҫӳрерӗ... Вёл Чёмпёрти чёваш шкулён инспекторёпе
И.Я.Яковлевпа тата Хусанти учительсен семинарийёнчи чёваш преподавателёсемпе (Кузьма Сергеевпа,
Ф.Н.Никифоровпа тата ыттисемпе те) ҫыхӑну тытса
тӑратчӗ, вёхётран-вёхёт вёсем патне ятарласах курса
калаҫма тесе кайса килетчё. Аслё ывёлё унён Чёмпёр
шкулӗнче вӗренетчӗ...»
«История родного края» кёнекере (Чебоксары, 1993.
Ч. 1) Н.А.Почуев учителе (вёл социал-демократсен
Кёрмёш-Етёрне-Васильсурск ушкённе йёркелекенёсенчен пёри пулнё) арестлени ҫинчен калакан документ пур
(276 3). 279-мӗш номерлӗ документра Туҫи вулёсёнче
(унта Ҫ.Элкерӗн тёван ялё те кёнё) социал-демократсен
ушкӑнӗ ӗҫлени пирки каланӑ. Тёп активистсем ҫаксем
пулнё: В.Богоявленский тиек, Таисия Будникова тата
Анна Андреева вёрентекенсем, Будниковён тёванё, Юхтанов, Беляев, Почуев, Долбенков. Вёсем патне Тимахви Хури пырса ҫӳренӗ (350-353 с.).
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1905-1907 ҫулсенче Кушлавӑш салинче (вӑл ял Пысӑк
Упакассинчен виҫӗ ҫухрӑмра ларать) чӑннипех те революцилле ушкӑн ӗҫлени паллӑ. Дна ертсе пыраканӗсем
М.П.Долбиловпа Н.И.Почуев вӗрентекенсем (вӗсем
иккӗшӗ те Етӗрне хули ҫыннисем) пулнӑ. Пӗрремӗшӗ
Кушлавӑшри, иккӗмӗшӗ Зеленовка ялӗнчи шкулсенче
ӗҫленӗ, гектографпа тӗрлӗ листовкӑсем нумайлатса салатнӑ.
Ҫапла вара «Шурӑмпуҫ килсен» повеҫри сӑнарсемпе
хӑш-пӗр ӗҫ-пуҫ чӑннипех пулса иртни иккӗленӳсӗр. Ҫав
хушӑрах унта автор типласа, пулма пултарассине пулнӑ
пектуса кӑтартни те сахал мар. Сӑмахран, Муҫҫапа ытти
чухӑнсем земство пуҫлӑхне хирӗҫ тӑни, стражниксемпе
ҫапӑҫни (Улӑхкассипе Уйкасра) чӑннипе пулса та иртмен.
Ҫыравҫӑн пурнӑҫа революцилле ӑн еплерех улшӑнса
пынине кӑтартас тӗллевӗ кӗрттернӗ вӗсене.
Ҫав ҫулсенчи чӑваш ҫӗр ӗҫченӗсем пӗр-пӗринпе хирӗҫнин тӗп сӑлтавне Ҫ.Элкер тӗрӗс асӑрханӑ. Ҫӗр хӗсӗк
пулни тарӑхтарнӑ та вӑрҫтарнӑ вӗсене. Паллах, ҫав хирӗҫӳсене класс кӗрешӗвӗпе кӑна ӑнлантарни ҫителӗксӗр.
Наци пусмӑрӗ вӑйланса ҫитнине те, ялти куштан-сутӑнчӑксем влаҫпа пёр чӗлхе тупнине те курмалла кунта. Социал-демократсем улпут ҫӗрӗсене вӑйпа туртса илме
йыхӑрни чӑвашшӑн мар, вырӑсхресченӗшӗн кӑна юрӑхлӑ
пулнине ӑнланнӑ Муҫҫа йышшисем. Ҫакна Ҫ.Элкер
ӑнӑҫлӑ кӑтартма пултарнӑ. Кирек мӗнле пулсан та ҫак
ҫыравҫӑ хӑйӗн прозипе чӑваш романӗ енне ҫул хывни,
вӑл ӑна чи малтан историлӗхпе пуянлатни иккӗленӳсӗр.
Элкер калавӗсем. Ҫ.Элкер калавӗсем чылай чухне
пулни-иртнине каласа пани пек пулса тухнӑ. Чӑвашсен
пулмасла халапӗсене («Тӑрнаккайпа тӑрнасем», «Ҫӗвӗҫ
Йӑван») илемлетсе ҫӗнетме кӑмӑлланӑскер, ҫыравҫӑ
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хивре те кӗтмен ҫӗртен урӑхла ҫаврӑнса ӳкекен ӗҫ-пуҫа
ҫырса кӑтартма та кӑмӑлланӑ. Ҫав приключенилӗхпе
ӑнсӑртлӑх, унӑн шучӗпе, ҫыпӑҫусӑр тата ӗнентерӳсӗр пулмалла мар. Ҫавӑншӑнах вӑл М.Данилов-Чалтунӑн «Тай
га паттӑрӗсем» ятлӑ калавне тиркенӗ. Паттӑрлӑх хавхиллӗ хайлаври сӑнарсен хӑтланӑвӗ ӗнентерӳллӗ пулмаллине тӗрӗсех асӑрханӑ Элкер. Шӑпах ҫав енпе уйрӑлса тӑрать те ун пултарулӑхӗнчи приключенилӗх. Тӗслӗхрен, «Вутпа тӑвӑл витӗр» хайлаври ӗҫ-пуҫ та, хӑшпӗр тӗлпулусем те енчен енне ҫаврӑнаҫҫӗ, ӑнсӑртран пек
(калӑпӑр, Ҫемен Хусанта Бартӑпа Щербакова тӗл пулса
калаҫни) курӑнаҫҫӗ. Ҫав хушӑрах ун чухне венгрсемпе
Питӗр рабочийӗсем Хусана шуррисене хирӗҫ ҫапӑҫма
чӑннипех пырса ҫитни паллӑ. Эппин, ҫав ҫынсемпе тӗл
пулнине ӗненме те май пур.
«Унтри» калава Ҫ.Элкер сӑваплӑ пурӑнӑҫ жанр тытӑмне тӗпе хурса йӗркеленӗ. Тӗп харкамҫӑ ачаран тӗрлӗ
асап (унта анекдотпа мыскарасем те сахал мар) тӳссе
ҫитӗнет, юлашкинчен сӑвапа тухать (хисеплӗ пекарь
ударник пулса тӑрать). «Куштан» калава тӗлӗкрен пудлани те автора интрига енне сулӑнтарать. Кунти тёп ге
рой («пит те хаяррӑн» каладакан Хаяров) сатира журналӗнче питлемелли ҫын, вӑл хёйён тёлёкне пурнёда кёртет,
ял пуянёсем пулёшнипе вулёс старшини пулса тёрать.
Урёх самана дитсен дав тёранми куштан нимсёр-мёнсёр
тёрса юлать.
Ҫак икё калавён тытёмё пёр евёрлех, вёсенчи тёп харкёмсем кёна хире-хирёдлёскерсем: Унтри пурнёднеТурё
курса тёрать, Хаярова шуйттан хётёртет. Чёваш литературинче дав ыйтусене Игн.Ивановпа И.Юркинран пудласах хускатнё, Элкер те унта хёйён сёмахне каланё.
«Хурапа шурё» повесть (1960). Хайлав ячё. Ят хыдё148

нче яланах тӗп шухӑш тӑрать. Ҫакна чёваш ҫыравҫисем
XIX ӗмӗртех шута илнё. Турхан Яккёвё хёйён поэмине
тёп харкамҫӑ ячёпе «Варуҫҫи» ят парать. Ун хыҫҫӑн ҫак
мелпе К.Иванов («Нарспи»), Н.Шупуҫҫынни («Хитре
Чӗкеҫ», «Пӗтелмей»), Ҫ.Элкер («Унтри»), Трубина Мархви («Мучар»), М.Чалтун («Якур», «Лизавета Егоровна»),
Ухсай Яккӑвӗ (»Тутимёр», «Кёлпук мучи»), П.Хусанкай
(«Таня») т.ыт.те усӑ кураҫҫӗ. Ҫапла туса вёсем хайлаври ӗҫ-пуҫ ята кӑларнӑ ҫын тавра пынине кӑтартаҫҫӗ. Чылай чухне ҫав героя романтика е питлев сӑрӗсемпе ӳкерме тӑрӑшаҫҫӗ.
Ленёпа Сергей юратёвё пирки ҫырнӑ хайлава Ҫ.Эл
кер малтан «Лена санитарка» ят панё. Автор тёп шухёша
ҫав сёнар урлё каласшён пулнё. Повеҫе пичете хатёрленё чухне редакторсем хайлав ятне улӑштарма сӗнеҫҫӗ.
Ҫапла вара, ҫыравҫӑ «Хурапа шурё» ят патне ҫитсе тухать. Философиллё сёмлё повесть геройсен пурнӑҫӗнче
савӑнӑҫӗпе юнашарах хуйхи, телейӗ ҫумӗнчех инкекё
ҫӳрени ҫинчен каласа кётартакан хайлав пек пулса тухать. Ҫав-ҫавах унта тёп вырёнта Лена тёрать.
Сёнарсен тытёмё. Лена сёнарне калёплама Сергей,
Наҫтӳҫ тата Попов сӑнарӗсем пулӑшаҫҫӗ. Аса илер-ха
ҫамрӑк санитаркёпа Сергей хушшинчи хутшёнёва. Хёр
юратёвне пула унччен хуҫӑлса ӳкнӗ Сергей ҫӗнӗрен
чёрёлсе тёрать. «Манён каллех пурӑнас килекен пулчӗ», тет калавҫӑ. Тепёр вырёнта Сергей Кашӑк Хӗветӗрне
ҫапла пӗлтерет: «Пирӗн ун чухнехи юрату ахаль юрату
мар-ҫке-ха вёл, таса юрату пулнё. Елена Яковлевнӑн чи
малтанхи юратёвё мана ун чухне, тин ҫеҫ вӑрҫӑра ҫӗмӗрӗлсе пурнӑҫ шанчӑкне ҫухатнӑ ҫынна, темӗнле имлӗ
эмел ӗҫсе сывалнӑ пек ҫӗнӗрен чӗртсе ячӗ, хамӑр ялти
савнӑ хӗр пӑрахнипе салхулланнӑ инвалида ҫутӑ ӗмӗр
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хушса пачӗ. Унӑн таса юратӑвӗ мана пурӑнас килекен
турӗ, пурнӑҫшӑн кӗрешме хавал чӗртсе ырми вӑй кӳчӗ».
Наҫтӳҫ сӑнарӗ Ленӑн тепӗр енне палӑртма пулӑшать.
Акӑ вӑл Сергей арӑмӗ урӑх арҫынсемпе ермешсе ҫӳренине пӗлсен мӗн калать: «Тӗлӗнетӗп эпӗ: мӗнле вӑл саккунлӑ мӑшӑру пур ҫинченех урӑх ҫынпа пурӑнмалла?!
Мӗншӗн ху мӑшӑрна суймалла, улталамалла?! Мӑшӑрланнӑ чух пӗрле пурӑнма сӑмах манӑ тӑк - пурӑн!..»
Лена - туйӑм хыҫҫӑн кайса мӑшӑр хушшинчи сӑваплӑ
тасалӑха вараламан ҫын. Редактор кӗскетнӗ пёр вырён
та Сергей хӑйӗн вӗри туйӑмӗпе Ленӑпа ҫывӑхланасшӑн
пулни ҫинчен ҫырса кӑтартнӑ. Сергей ытамӗнчен вӗҫерӗннӗ ӗлӗкхи савни акӑ ҫапла калать: «Ют мар та, эпӗ
упӑшкаллӑ арӑмне эсӗ пӗлетӗн-ҫке-ха? Юрататӑп-и,
юратмастӑп-и ӑна - пурӗ пӗр хамӑн мӑшӑра улталама
юрамасть».
Ленӑпа Сергей пӗр-пӗрне малтан та юратнӑ, халӗ те
юратаҫҫӗ. Сергей туйӑм хыҫҫӑн кайма та хатӗрччӗ. Лена
килӗшменни ӑна ҫапла шухӑш патне илсе ҫитерет: «Чӗре
туртни хыҫҫӑн кайма юрамасть. Чӗре туртнине ӑс-пуҫа
пӑхӑнтарас пулать». Ку ӗнтӗ пурнӑҫра туйӑм кӑна мар,
кӑмӑл-сипет те пур тенине, ҫавӑнпа ӑса та итлемелле
тенине пӗлтерет.
Попов сӑнарӗ Ленӑн чунне туллин уҫма пулӑшать. Упӑшки эрех ӗҫе-ӗҫе супнине те, ун пек чухне килӗнчен тухатуха тарса тӗрлӗ ҫӗрте ҫӗр каҫнисене те тӳссе ирттернӗ
ҫав хӗрарӑм. Ҫав-ҫавах мӑшӑрне усал сунман, Наҫтӳҫ пек
ыттисемпе улталаман. «Упӑшкам пур ҫинченех мӗнле
чунпа урӑх арҫын ытамне кӗрсе ҫыпҫӑнам-ха эпӗ?! тӗлӗнсе хуравлать Лена хӑйӗн пӗрремӗш юратӑвне. Ҫук, ун пек пулма нихҫан та килӗшместӗп. Ҫакна ан
ман!..»
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Поповсен кил-йышне туртса пыраканӗ, тӑрантарса усраканӗ ӗҫкӗҫ упӑшки мар, чирлӗ арӑмӗ пулни те ҫав сёнара тёрёс хак пама май ларать. Лена ҫӗре кёрсен тепёр
икӗ-виҫӗ эрнеренех Попов хуйхине эрехпе пусара-пусара арӑмӗн вил тӑпри ҫинчех вилсе каять. «Аннене вал
питё нумай нуша кӑтартрӗ, ҫавӑнпа вӗсене юнашар пытарас мар», - терё Сима ашшӗне пытарма пынӑ кӳршисене». - каласа парать калавҫӑ. Кунта автор ҫапла майпа Попов хӑйӗн арӑмӗпе тӑван хӗрне мӗн тери нушалантарса ҫитернине ӗненмелле кӑтартса панӑ. Лена хӑйӗн
упӑшкине юратман, чунӗпе вӑл яланах Сергей ҫумӗнче
пулнӑ. «Пирӗн ун чухнехи юрату вӑл иксӗмӗрӗнне те
ӗмӗрлӗхех чӗресене, пуҫсене кӗрсе юлнӑ, - ӑнлантарать
Сергей хӑйсен юратӑвӗ ҫинчен. - Эпир ҫав юрату ҫинчен калаҫмасан та ӑна туйсах тӑратпӑр. Ҫав туйӑмпа халь
пӗр-пӗрне ырӑ тус-юлташ пек хисеплесе пурӑнма пултаратпӑр».
Ҫак сӑмахсене илтекен Кашӑк Хӗветӗрӗ пуҫне пёркаласа иккӗленет, юрату ӗҫӗ ун пек пулмасть пуль вёл тесе
хуравлать. Лена сӑнарӗ урлӑ автор пире апла юрату пул
ма пултарнине пуҫӗпех ёнентерет. Ахальтен мар Лена
Сергее чунне уҫса ҫапла сӑмахсем калать: «Эпё сана
юратни вёл - чи малтанхи таса юрату. Ҫавӑнпа та эпё
ёна хам виличчен те манас ҫук».
Тёп идея. Юратёва мёшёр тата амӑшӗ тивӗҫӗсемпе
хирӗҫтерме кирлё мар тет автор. Сергейпе Лена шёпине
Мӑн Турӑ хӑй ҫырнӑ. Геройсем ёна саманапа ҫыхаҫҫӗ.
«Пирӗн пурнӑҫ ҫулӗсене вёл кӗтмен ҫӗртен пёрлештерчё
те, вёлах пёр хӗрхенӳсӗр хӑвӑрт уйӑрса ячӗ...» - пурнӑҫ
тупсёмё пирки шухӑшласа калаҫать Лена. Вёл хёйсем
уйрёлнишён никама та айӑпламасть. Ҫӗр ҫинчи ҫыннӑн
тӗллевӗ - ҫав шӑпапа ҫураҫасси, тем пек йывёр пул151

сассӑн та хуҫӑлмасӑр юлма пултарасси, тасалӑхпа сӑваплӑха упраса хӑварасси. Вӗсене пӗрле пулма пӳрмен пулсассӑн таса юратӑва ӳт-тир шайӗнчи выльӑхла туйӑмпа
варалама кирлех-ши? Ҫав тасалӑхпа сӑваплӑх ҫынна
тӗрӗсҫултан пӑрӑнасран, Наҫтӳҫтунӑ йӑнӑшсене тӑвасран упраса сыхлать.
Прототипсем. Ҫ.Элкер яланах хӑй тӳссе курнӑ ӗҫ-пуҫ
ҫинчен ҫырнӑ, историлле хайлавӗсене халӑхра ҫӳрекен
халапсемпе истори докуменчӗсем ҫине таянса калӑпланӑ.
Ҫавӑнпа та вӑл тунӑ чылай сӑнарӑн прототипӗ пур.
«Хурапа шурӑ» повеҫри калавҫӑ (Сергей) автор хӑй
пулни иккӗлентермест. Ҫав хушӑрах Лена сӑнарне ҫыравҫӑ темиҫе ҫынран илсе идеаллӑ кӑтартнӑ тени тӗрӗсрех
пек. «Вутпа тӑвӑл витӗр» роман-хроникӑра Семен Васильевӑн тӑван ялӗнче Клавти ятлӑ савнийӗ пур пек
кӑтартнӑ. Элкер хӑйӗн малтанхи юратӑвӗ пирки ҫапла
ҫырнӑ: «Манӑн ачаш та таса юратӑвӑм питӗ хыпса ҫуннӑран Вассана курман чухне канӑҫа ҫухататтӑм... ун патне
вӗри те кӑвар сӑмахсемлӗ ҫырусем ҫыраттӑм... Хуравсем кӗтсе илейменрен ҫак туйӑм вӑраххӑн сӳнме пуҫласанах Вассана курмассерен каллех вӑранатчӗ. Ҫав мал
танхи юратӑвӑм ӗмӗрлӗхех чӗрене кӗрсе юлчӗ. Кайран
эпӗ вӑл та мана юратнине пӗлтӗм. Пирӗн ӗмӗтсене вӑрҫӑ
путарчӗ, ӗмӗрлӗхех уйӑрса ячӗ. Эпё хам инвалида тухнӑ
хыҫҫӑн авланас шухӑш тытман. Эпӗ Хусана кайсан вӑл
пӗр лайӑх йӗкӗте качча тухрӗ. Ҫакӑншӑн кӑмӑллӑ юлтӑм».
Лена сӑнарне калӑпланӑ чухне ҫыравҫӑ хӑйӗн
пӗрремӗш юратӑвне асра тытнӑ темелле.
Лена биографине аса илтерекен тепӗр сӑнар пур ҫав
роман-хроникӑра. Вӑл - Настя санитарка. Унпа Семен
Васильев Хусанта сывалнӑ чухне паллашать, темиҫе хут
кинона кайса килет. Автор пире Настя Семена килёш152

тернине кӑтартать. Ҫав Настьӑпа Ленӑн амӑшӗсем вырӑс,
ашшӗсем вара чӑваш. Ахӑртнех, ҫыравҫӑ Лена сӑнарне
Хусан больницинче туслашнӑ хӗртен илсе те калӑпланӑ.
Элкер Нурӑс больницинче чӑнласах выртнӑ, анчах та
унта вӑл нимӗнле хӗрпе те паллашман. Хусанти паллашӑва Нурӑса куҫарни ҫыравҫа хӗрпе каччӑ уйрӑлса кайнине сӑлтавлама кирлӗ пулнӑ.
Попов кил-йышӗн прототипӗ те пулнах-тӑр. Ҫемье
ӗҫкӗҫ кил хуҫине пула арканнӑ тӗслӗхе таҫта та, кирек
хӑш саманара та тупма йывӑр мар. Наҫтӳҫ сӑнарне те
Ҫ.Элкер чӑн пулнӑ ҫынран илсе калӑпланӑ. Унӑн, хӑй аса
илнӗ тӑрӑх, 1923 -1 9 2 7 ҫулсенче Анастасия ятлӑ «арӑм
пекки» пулнӑ-мӗн. Ҫав пурнӑҫри хӗрарӑма повеҫе кӗртсе
автор Ленӑн идеаллӑ сӑнарне вӑйлатнӑ. Тен, малтанхи
ӑнӑҫсӑр мӑшӑрланӑвӗ ҫинчен аса илнё май ҫирӗпленнӗ
унӑн ҫак хайлава ҫырас шухӑшӗ? Кирек мӗнле пулсан та
сӑнарсене вӑл хайлавӑн тӗп идейипе ҫураҫтарса калӑплани, ҫавна май геройсене хӑйсен прототипӗсенчен урӑхларах сӑнлани иккӗленӳсӗр.
Ҫ.Элкер халӑх пурнӑҫне социаллӑ куҫпа пӑхса тишкерекен эпик кӑна мар, вӑл туйӑмпа кӑмӑл-сипет, ӑс шайлашӑвӗсем ҫинчен философилле шухӑшлакан тишкерӳҫӗ
те. Ҫакна унӑн «Хурапа шурӑ» повеҫӗ те ӗнентерет.
Виталий Родионов.
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ЭЛКЕР-ЖУРНАЛИСТ

Элкер пурнӑҫне тӗплӗн тишкернё май Виталий Григорье
вич Родионов Ҫемен Васильевичӑн журналистикӑри пултарулӑхне тӗплӗн палӑртать. Тӗпчевҫӗунӑн ҫулҫӳрев очеркӗсем,
историпе этнографи очеркӗсем паянхи кун тапысӑк пӗлтерӗшлине ӗнентерӳллӗ илсе кӑтартать. Вёсен шутӗнче - «Кушлавӑш уйӗ» очерк (1961-1966).
Хӑй вӑхӑтӗнче хаҫат-журнал валли ҫырнӑ очеркӗсем теСе
мен Васильевичӗн ҫивӗчлӗхпӗлтерӗшне ҫухатман. Вӗсенче вӑл
чӑваш халӑхне питӗ кирлӗ чи хумхануллӑ та пысӑк ыйтусене
хускатнӑ. «Ху чӗлхӳне ан хурла», «Пурнӑҫра икӗяпала кирлӗ»,
«Йывӑр вӑхӑт», «Чӑвашхаҫачӗ» (Пурте 1917ҫулта «Хыпарта»
кункурнӑскерсем), «Чӑваш йышӗхӑвӑртирӗлет» (1959), «Хам
чӑваш, ачасем - вырӑс» (1959) татаыттисем те.
Тӑван халӑхӑмӑра, халӑхӑн ашшӗ-амӑш чӗлхине, авалхи
культурине вӑраха ямасӑр ҫӑлса хӑварассишӗн тӑрӑшмалли
ҫинчен чӑваш халӑх поэчӗ парти обкомӗн пуҫлӑхӗсем патне
питӗ хумхантаракан ҫыру ҫырса янӑ. Ҫавна май хӑйне валли
хӑрушлӑх тупнӑ, анчах парӑнман, хӑйӗн шухӑшӗнчен чакман.
Хӑюллӑ салтак ҫав вӑхӑтра чӑваш халӑхӗ умӗнче паттӑрлӑх
кӑтартнӑ, халӑхшӑнусӑллӑ ӗҫ тунӑ, республика пуҫлӑхӗсене
йӑнӑша тӳрлетмелли мелсене кӑтартса панӑ. Ҫав историлле
хутсем И.Я.Яковлевӑн халал сӑмахӗсемпе, Ҫеҫпӗл Мишшин
ҫырӑвӗсемпе пӗрретре тӑраҫҫӗ. Поэтӑн тӗрлӗ аса илӗвӗсем
те («Милли ушкӑнӗнчен - «Канаш» союзне», «Хӑрушӑ тӗлӗк
хыҫҫӑн», «Г.В.Зайцев - Тал-Мӑрса») тӑванлитературӑмӑршӑн
питӗ пӗлтерӗшлӗ. Паянхи кун та вёсем илемлӗ литература
пек вуланаҫҫӗ. Вӗсенчен чылайӑшӗ пичетленмен, кунсерен
ҫырсапынӑ типтерсенчеупранаҫҫӗ, теттӗпчевҫӗ профессор.
Ҫирӗммӗш ҫулсен пуҫламӑшӗ пурнӑҫ таканари шыв пекех
хумханнӑ. Кам сӑмахпа, чеелӗхпе ҫӗнтернӗ - ҫавӑ ҫиеле тухнӑ,
хӑйӗнчен «ухмахраххисен» пуҫне минретнӗ. Хирӗҫ тӑру, пӗрпӗрне курайманлӑх, хӑрушӑ тавӑру мелӗсем хуҫаланнӑ.
1923 ҫулта ҫапла А.Милли пуҫарнипе «Чӑваш ҫыравҫисен
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ушкӑнӗ» ятлӑ пӗрлӗх чӑмӑртаннӑ. Унта Н.Шелепи, Ф.Павлов,
С.Элкер, Н.Ваҫанкка тата ытти ҫыравҫӑсем те кӗнӗ. Ҫак
пӗрлӗхе коммунист мар ҫын ертсе пыни партии Чӑвашри ертӳҫисене тивӗҫтермен. Вӗсем Миллие пуҫлӑхран кӑлармалли
вӑхӑтшыранӑ.
Милли пирки. Вёл - Алексей Прокопьевич Прокопьев.
Иккӗмӗшхуттухакан «Хыпар» редакторӗ пулнӑ. Унтапӗрремӗш
номертен пуҫласа хаҫата 1918 ҫулта чӑвашсен Тӗп ҫар канашӗн сулахай эсерӗсен ушкӑнӗ хупичченех ӗҫленӗ. Сулахай эсерсем Совет влаҫне ырлакансем пулнӑ, сылтӑм эсерсем Учредительнӑй пуху майлӑ, большевиксене хирӗҫ тӑнӑ.
Прокопьев 1918 ҫулта чӑваш коммунисчӗсене пӗр чӑмӑра
йӗркелекенсенчен пӗри пулнӑ. Граждан вӑрҫинче Хӗвел тухӑҫ
фрончӗн 5-мӗш ҫарӗн политпайӗнче фронтри чӑвашсем вал
ли «Чухӑнсен сасси» хаҫаткӑларса тӑнӑ. Чӗмпӗр чӑваш ҫыравҫисен пултарулӑхушкӑнне йӗркеленӗ, «А тӑл юрри» журнал
кӑларнӑ ҫӗре хутшӑннӑ. Чӑваш ҫыравҫисен ушкӑнӗн Шупашкарти пӗрремӗш съездӗнчех, ушкӑн членӗсемпе ВКП (б) обкомӗн кӑтартӑвӗсем пӗр-пӗринпе килӗшсе тӑманнине пула,
Милли ушкӑнне салатса яраҫҫӗ, хӑйне «буржуази националисчӗ» тесе намӑслантараҫҫӗ. Вёл вара Мускава тухсакаять,
археологи институтӗнчен вӗренсе тухать, Чӑваш енне тӗпчекенсен ушкӑнне йӗркелет. Анчахунӑн тӑшманӗсем теҫывӑрмаҫҫӗ. Вӗчӗрхенӳ туйӑмӗ ҫынна ялан шывра е шурлӑхра путарма, вут-ҫулӑмра ҫунтарса яма хӗмленсе тӑрать. Вӑтӑрмӗш
ҫулсен вӗҫнелле ӑна, чӑваш халӑхӗн малашлӑхӗшӗн вӑй-халне
шеллемен патриота, «Хыпарта» ӗҫленине тата иккӗленӳллӗ
вӑхӑтра 1917 ҫулхи революцисен вӑхӑтӗнче революцилле
юхӑма хирӗҫ, патша саманин йӗркине сыхласа хӑварас тӗллевпе Раҫҫей империйӗн тӗпхулинче ирттерекен Учредительнӑй
пуху тӗллевӗсене чун ҫывӑхне йышӑннӑ тесе, Шалти ӗҫсен
комиссариачӗн хура читлӗхне яланлӑхах тапса кӗртсе яраҫҫӗ.
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Хӑв та сиссе юлаймастӑн тӑрӑшса ӗҫленӗ хушӑрах сан пукану айне вӑрттӑн сирпӗтӳ хурса хӑварнине. Вӑл вӑхӑтра об
щество ӗҫӗнче халӑхра палӑрнӑ Н.Золотовпа унӑн ӗҫтешӗсем
Миллие вӑл класлӑха асӑрхамасть тесе, чӑваш илемлӗ литературишӗн пурин тепӗрле тӑрӑшмапла текен тӗллевлартнишӗн
вӗчӗрхенсе айӗпланӑ. Халӑх сӑмахлӑхне, совет тапхӑрӗччен
ҫырнӑ произведенисене, ҫав шутра КИвановӑн «Нарспине» те,
йышӑнасшӑн пулман парти чурийӗсем. Хӑрушӑ вӑхӑт пулнӑ.
Мӗнлерех тытнӑ-ши хӑйне ҫак лару-тӑрура Ҫ.Элкер? Ун
пирки акӑ мӗн хайланӑ Виталий Родионов:
«Чӑваш халӑх поэчӗ партии XX съезчӗ хыҫҫӑн 30-мӗш ҫулсене аса илнинче ҫав ҫусенче хӑй тунӑ пӗр йӑнӑшшӑн (репрессиленӗ писательсене мӗншӗн айӑплани ҫинчен ҫырса кӑларнӑ
статьяшӑн) питӗ хытӑ ӳкӗнсе ҫырнӑ. Тӗрӗссипе, ун чухне ӑна
ҫав статьяна ҫырма ирӗксӗрлесе хистенӗ-мӗн. Ҫав тапхӑртах
поэтӑмӑра 1923 ҫулта А.Милли обществинче пулнӑшӑн тата
сӑвӑсенче «чӑваш халӑхӗ» тесе ҫырнӑшӑн (ҫапла ҫырнине ун
чухне национализм, чӑваш обществи хире-хирӗҫ кпассенчен
тӑнине йышӑнманни вырӑнне хунӑ) айӑпласа партирен кӑларма пикенеҫҫӗ, Берия йӗрлевҫисем канӑҫ памаҫҫӗ.
Ҫ.Элкере тапӑнасси маларах, 1933 ҫултах, пуҫланнӑ. Ҫав ҫулччен вӑп «Сунталӑн» секретарӗнче пулнӑ, яваплӑ редакторӗнче
вара А.Петтоки ӗҫленӗ. 1932 ҫулта парти Тӗп комитечӗн литера
тура организацийӗсене тепӗр евӗрлӗ улӑштарма йышӑннӑ постановленийӗ тухнӑ хыҫҫӑн пирӗн критиксем ҫӗнӗ юрӑ тапратаҫҫӗ: малтан пролеткультҫӑсене мухтанӑ пулсан, халӗ вӗсене
хурлама пуҫлаҫҫӗ. Аса илер-ха Н.Шупуҫҫынни статйинчи пӗр
вырӑна: «Ҫапах та творчество ӗҫӗ малалла хӑвӑртрах кайма тапраннӑ хушӑрах, парти Чӑваш обкомӗн культпроп пуҫлӑхӗ Кузне
цов юлташ каланӑ пек, хӑш-хӑш писательсем хушшинче урлӑпирлӗ арпашӑнса кайни курӑнчӗ.. Ҫав урлӑ-пирлӗ арпашнийӗ
ҫӗрӗк либерализм ӑшне кӗрсе кайса ют класлӑ идейӑсем кӗрсе
кайнипе килӗштерни пулса тӑрать. Вӑл оргкомитета ертсе пыракан юлташсенчен пӗри - Петтоки юлташ парти Тӗпкомӗ постановленине тӗрӗс мар «каялла чакни» тесе ӑнланнинчен килнӗ...
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Петтоки юлташ ҫавӑн пек йӑнӑш ӑнлантарнине парти обкомӗ пит
татӑклӑ кӑтартса ҫӗмӗрсе тӑкрӗ» (Сунтал. 1933. 3-4 №).
Кӗҫех А.Петтокие редактортан кӑлараҫҫӗ, ун вырӑнне Н.Шупуҫҫыннине лартаҫҫӗ. Ҫав уйӑхсенче Ҫ.Элкерӗн пурнӑҫӗ те
чаплах пулман-тӑр. Редактор ӑна идеологи йӑнӑшӗсемпе
хӑратса тенденциллӗ статья ҫырма хистет (кунта сӑмах «Мил
ли ушкӑнӗнчен - «Канаш» союзне» статья ҫинчен пырать). Те
статья килӗшменрен, те ытти сӑлтава пула - майӗпен Ҫ.Элкере секретарь ӗҫӗнчен (октябрьте), ҫулталӑк вӗҫӗнче редколлегирен те кӑпарса пӑрахаҫҫӗ, ун вырӑнне В.Алакӗре тата Н.Ки
риллова (Патмана) илеҫҫӗ.
Н.Шупуҫҫыннипе Ҫ.Элкер хушшинчен хура кушакчупса кайнине чӑваш халӑх поэчӗн «Сунталта» пичетленнӗ «Кӑтартуллӑ
республикӑшӑн, произведенисен пахалӑхӗшӗн» (1933. 8 №)
статйин историйӗнчен аван курма пулать. Ҫав статьян малтанхи вариантӗнче Ҫ.Элкер «Еркӗн» поэма авторне хытах вӑрҫнӑ
иккен. Критикӑна чӑтма пултарайман Шупуҫҫынни вара статьяри хӑй ҫинчен ҫырнӑ вырӑна чӗрсе пӑрахнӑ. Ҫакна эпир Ҫ.Элкерӗн сыхланса юлнӑ ал ҫырӑвӗсемпе танлаштарса пӑхсан аван
куратпӑр. «Е тата Шупуҫҫыннин «Еркӗн» поэмине илетпӗр, тесе ҫырнӑ Ҫ.Элкер хӑй статйин малтанхи вариантӗнче. - Ку
пысӑк поэмӑна Шупуҫҫынни васкаса, ик-виҫӗ уйӑх хушшинче
ҫырса пӗтерчӗ. Ҫавӑнпа та поэмин ритмики тӗрӗс мар, сӑвӑ
йӗркисем ни силлабикӑпа, ни тоникӑпа ҫыхӑнман начар сӑмах
куписем. Тата пуринчен ытларахӑшӗ - ҫак поэмӑра панӑ ӗҫсем
вӗсем, чӑваш халӑх историйӗ енчен илсен, ниепле те пулма
пултарайман пушӑ фантазиллӗ шухӑшсем кӑна».
Октябрь уйӑхӗнче Ҫ.Элкерӗн ҫак йӗркесене кӑларса пӑрахнӑ
статйи тухать, ҫав вӑхӑтрах вӑл яваплӑ секретарь ӗҫӗсене
туса пыма та пӑрахать.
Мӗн ҫырнӑ-ши Ҫ.Элкер «Чӑваш ҫырӑвӗн ушкӑнӗ» ҫинчен?
Н.Шупуҫҫынни пекех питленӗ-ши вӑл ӑна е урӑхларах каланӑ?
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«Чӑваш илемлӗ литератури тӗлӗшпе ӗҫлекенсем йышланаҫҫӗ пулин те, ку вӑхӑтра Шупашкарта (ҫавӑн пекех ытти
хуласенче те) вӑл литераторсене пӗрлештерсе тӑракан нимле организаци таврашӗ те ҫукчӗ-ха, - аса илет Ҫ.Элкер. - Ун
пек организаци тума хӑтланнисем 1921 - 1922 ҫулсенче Шу
пашкарта (Общество ревнителей чувашской литературы) тата
1920 ҫулта Чёмпёрте (литкружок) пулнё пулин те, кусен ӗҫӗсем
ӑнӑҫман. Шупашкар организацийё хёйён ӗҫӗсене те кётартман. Чёмпёрти литкружок ҫеҫ 2 номер «Атёл юрри» ятлё жур
нал кёларса хёварнё».
Ҫак йёркесем журнал редакторне ниепле те килёшме пултарайман. Пёрремёшёнчен, унта автор А.Милли ӗҫне пысёка
хурса хаклать. Иккёмёшёнчен, 1922 ҫулта Н.Шупуҫҫынни Шупашкарти обществӑра хёй тёнё, эппин, ун ӗҫӗн пёлтерёшне
хакламан пек пулса тухнё.
Малалла Ҫ.Элкер А.Миллие «Хыпарта» ӗҫленӗ ҫулсемчченех лайёх пёлни, «Атёл юрри» вёл пуҫарнипе тухни, хёй
Милли чёвашсен пулас литераторё тесе хавасланни, ёна хисеплени ҫинчен ҫырать. Ҫав хушёрах статья авторӗ А.Милли
чӑваш литературипе интересленекенсене еплерех шыраса
тупса хёй тавра пӗрлештерме тӑрӑшни, хӑйӗн укҫипе устав
кӑларни, пичет тутарни ҫинчен ӑшшӑн каласа парать. «Рабфакра Милли ушкӑнне ҫырӑнас текенсем 30 ҫынна яхӑнах, аса илет Ҫ.Элкер. - Уйрӑм паллӑ ҫынсенчен пирӗн ушкӑна
Иван Мучи, И.Максимов-Кошкинский, Ф.Павлов, облӗҫтӑвком
секретарӗ Г. Михайлов тата урӑххисем те кӗме пулчӗҫ».
Апрелӗн 29-мӗшӗнче организацилле пуху пуҫтарӑнать. Пухура 40-50 ҫынна яхӑн пулать. Вёсем А.Милли докладне итленӗ хыҫҫӑн «Ушкӑн» уставне йышӑнаҫҫӗ, ертсе пыма канаш
уйӑраҫҫӗ: Милли (председателӗ), Ваҫанкка (секретарӗ), Эл
кер, Шелепи тата Аверкиев (членӗсем).
Ҫакӑн хыҫҫӑн «Ушкӑн» канашӗ чӑваш писателӗсен 1-мӗш
конференцине хатӗрленме пуҫлать. Ҫ.Элкер ҫав тӗлӗшпе
А.Милли мӗн чухпӗ тӑрӑшни, вӑй хуни ҫинчен аса илет. Ма
лалла вёл общество мёншён саланса кайнин сёлтавне лайёх
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кӑтартса парать. «Ҫак вӑхӑтрах, - тет вӑл, - Милли хӑй обществи ҫине Элменпе Золотов Микулайӗсем енчен сиввӗн пӑхнине, унӑн программные тиркенине те аванах пӗлсе тӑрать. Акӑ
пӗлетпӗр: эпир конференци пухма хатӗрленнӗ тӗлеллех, июнь
уйӑхӗнче, Элменпе Николай Золотов та хӑйсем уйрӑм чӑваш
писателӗсен ушкӑнӗ тума хатӗрленеҫҫӗ иккен».
Конференци уҫӑлнӑ кунсенче Элменпе Н.Золотов А.Милли
«Ушкӑнне» хирӗҫле «Канаш» союз туса хураҫҫӗ, ҫапла майпа
оппозицине кӗрсе каяҫҫӗ. Мӗнле майпа ҫӗнтереҫҫӗ-ха вӗсем?
Чи малтанах, конференцине саламланӑ пек туса А.Милли хыҫҫӑнах сӑмах илеҫҫӗ. Элмен парти Чӑваш обкомӗ ячӗпе, ыттисем «Канаш» хаҫат тата союз ячӗпе салам сӑмахӗ калама тухаҫҫӗ те «саламсене каланӑ хыҫҫӑнах, сасартӑк Милли про
граммные тиркесе, унӑн обществине ҫӗмӗрмешкӗн тытӑнаҫӗ».
Ҫ.Элкер Милли оппоненчӗсен сӑмахӗсене те илсе парать:
«Милли программӗ вӑл хытса шӑнса ларнӑ чӑваш аваллӑхӗ
ҫинче тапӑртатса тӑрать... Милли чӗрӗлекен ҫутӑ, ҫӗнӗ пурнӑҫшӑн тӑрӑшмасть... Милли национализм енне туртӑнать!» тесе кӑшкӑраҫҫӗ трибуна ҫинчен хӗрсе кайнӑ Элменпе Золо
тов Н.Пирӗн Милли аптӑрать, вӑл хӑй программӗшӗн вирлӗн
хирӗҫ тӑраканни те пӗртен-пӗр ҫын анчах. Анчах ӑна та
лайӑххӑн калама ирӗк памаҫҫӗ».
Акӑ епле пулса иртнӗ Милли обществине аркатни. Паллах,
асаилӳре аркатуҫисене тӳрккеслӗх енчен кӑтартни журнал редакторне килӗшме пултарайман. Кунта вӑл автор Миллие ӑш
пиллӗн ӳкернине туйман мар ӗнтӗ. Тата ҫав ушкӑн ҫапла
ҫӑмӑллӑн арканса кайнӑ тени ун чухнехи «класс кӗрешӗвӗ хаярланса пырать» тенипе ниепле те ҫураҫман-ҫке! Ҫакна Н.Шупуҫҫынни аван ӑнланнӑ. Ахальтен мар ӗнтӗ вӑл пёр номер
маларах ҫеҫ, Д.Данилов тӗпчевҫӗпе тупӑшса, лешӗ Милли
обществи хӑйне хӑй арканнӑ тенине хирӗҫлесе, ҫапла калать:
«Ҫапла литература фронтӗнчи ҫапӑҫӑва кӑтарни нимӗн чухлӗ
те чӑннине кӑтартмасть. «Теорилле» пулма пултарнӑ тесе
шухӑшлани оппортунистла теорисене «ют класс организацийӗсемпе вёсен идейисем ҫапӑҫусӑрах пӗтме пултараҫҫӗ» те159

нине тӗрекпетеҫҫӗ. Ҫапла ӑнлантарни писательсен речӗпе
вулакан массӑсен пуҫӗсене пӑтратни кӑна пулса тӑрать».
Н.Шупуҫҫыннин ҫак шухӑшне Ҫ.Элкер тепӗр номертенех хирӗҫлет, А.Милли нимӗнле «ют класс организацийӗ» те йӗркелеменнине кӑтартса парать. Статья вӗҫӗнче вӑл Миллие Н.Золотовпа унӑн юлташӗсем мӗншӗн айӑплани ҫинчен ӑнлантарать:
«Милли обществипе «Канаш» союзӗ хушшинчи уйрӑмлӑха эпӗ
конференци хупӑннӑ чух Миллипе Золотов Н. хушшинче пулнӑ
пысӑк тавлашуран тин сиссе ҫитрӗм, - тесе ҫырать вӑл малалла каланӑ шухӑш хӑйӗн пулманни, вӑл унпа килӗшмесен те пултарни ҫинчен шахвӑртса. - Ку уйрӑмлӑх «Канаш» союзӗ «Ка
наш» хаҫат платформи ҫине тӑрса чӑваш илемлӗ литературинче класлӑ ҫул-йӗршӗн кӗрешес, малашне социализмла пурнӑҫ
тӑвассишӗн кӗрешес задачӑсене лартнинче. Милли хӑй обществи умне, нимӗнле класлӑха та асӑрхамасӑр, чӑваш илемлӗ
литературишӗн пурте пӗрле (националистсем те, кулакла писательсем те, пролетарла писательсем те) тӑрӑшас задача лартнӑ».
Паянхи кун Миллие айӑпланӑ ҫак сӑлтавсем ытла та айван, куштанлану ҫеҫ пулни куҫ умӗнчех. Е тата «Милли чӑвашсен авалхи йӑлисене идеализацилесе вӗсем умӗнче пуҫ
тайнӑ» тенине илсе пӑхар. Ҫав ҫулсенче чиркӳсене аркатнӑ,
масар-ҫӑвасене чыссӑрлатнӑ, ырӑ йӑла-йӗркене тӑпӑлтарнӑ,
халӑх сӑмахлӑхне пуянсемпе чухӑннисенни ҫине уйӑрнӑ,
«чӑваш халӑхӗ» теме те чарнӑ пулнӑ.
Халӑхӑмӑрӑн ырӑ йӑлисемпе фолькпорӑн хакне паянхи кун
эпир пӗлсе ҫитрӗмӗр ӗнтӗ. Ҫавӑнпа та ун чухне Н.Золотов
мар, А.Миллиех тӗрӗс пулнӑ тесе калама пултаратпӑр. Вӑл
ҫав ҫулсенче халӑх сӑмахлӑхне, ҫи-пуҫне, археологи палӑкӗсене ялтан яла пӗччен пухса ҫӳренӗ, вӗсене Чӗмпӗрти педтехникум тата Шупашкарти краеведени музейӗсене панӑ. Экспедицине вӑл 1922 ҫулта тухса кайнӑ та сакӑр уйӑхран Шупашкара 44 кӗпе, 3 пин ҫавра юрӑ пухса таврӑннӑ. 1923 ҫулта
Пӗтӗм Союзри ял хуҫалӑх выставкине хутшӑннӑ, унта
пӗрремӗш степеньлӗ диплом илме тивӗҫнӗ.
А.Милли хӑй чӑваш ялӗсенче ҫӳрени, унта мӗн-мӗн пухни
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ҫинчен «Чӑваш ҫӗршывне тӗпчекен ушкӑнӑн» («Общество по
изучению Чувашского края») 1923 ҫулхи ака уйӑхӗн 1-мӗшӗнче
иртнӗ ларӑвӗнче каласа ларать. Шӑп ҫав командировка хыҫҫӑн пуҫӑнать те ӗнтӗ вӑл «Чӑваш ҫырӑвӗн ушкӑнне» чӑмӑртама. Ҫав ушкӑнӑн тӗп тӗллевӗсенчен пӗри халӑх сӑмахлӑхӗпе
йӑлисене пухса тӗпчесси, пултарулӑхра вӗсемпе усӑ курасси
пулнӑ та ӗнтӗ. Ҫак ырӑ ӗҫе А.Милли тӑшманӗсем, идеологи
сферине тӳнтеррӗн куҫарса, «аваллӑха идеализацилени»,
«кпаслӑха йышӑнманни» вырӑнне хунӑ. Политикӑлла ярлӑк
ҫакни вӗсене хӑйсен авторитарлӑ влаҫне ҫирӗплетме, хӑйсем
ҫеҫ тӗрӗс тума пултараҫҫӗ тесе калама кирлӗ пулнӑ.
А.Миллин «Чӑваш ҫырӑвӗн ушкӑнӗ» еплерех йӗркеленсе
саланнине пӑхса тухнӑ май эпир чӑваш культура историйӗнчи
тӗрлӗ пулӑмсене, вёсен чӑн сӑлтавне асӑрхама пултартӑмӑр».
ЭЛКЕР - «ХЫПАРТА» ҪУРАПНӐ ЖУРНАЛИСТ

Турӑ панӑ хӑвачӗ чун-чӗрине кӑтӑклантарса хӗмлентернӗ
вӑхӑтра Мӑн Упакасси ачи Ҫемен ашшӗн, хӑйсен кӳршин Сидоровӑн, арӑмӗ вырӑс пулнӑран Майра Иванӗ текен тӑнлӑхресченӗн, ҫунатлӑ шухӑшӗпе пӗрле малашлӑхаутмалли ҫула курнах. Кӳршӗри Кушлавӑш шкулӗнче пӗлӳ илнё ашшӗ Василий
Федотов чӑвашсене ӑслӑпантарассишӗн тӑрӑшаканН.В.Николь
ский патне ҫыру ҫырма хал ҫитерни те, И. Сидоров Мӑн Упакассинче шкул ҫурчӗ лартса ачасене икӗ ҫул вӗрентес ӗмӗтпе
Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗн инспекторӗпе И.Я.Яковлевпа татаХу
санти учительсен семинарийӗнчи чӑваш учителӗсемпе ҫыхӑну тытни тата ытти пулам та алла кӑранташ-ручка тыттарнӑ.
Чухӑнлӑхра нушаланакан хут пӗлмен ентешӗсене май килнӗ
таран пулӑшас килнӗ вӗренсе ӑслӑланса пыракан талпӑнуллӑ
чӑвашӑн. Ҫапла майпа вӑл чӑвашсен «Хыпар» хаҫат ӗҫлевҫисемпе ҫывӑхланать, хӑй техаҫата тӑтӑшах ҫырма пуҫлать.
Журналист-публицистӑн кун кӗнекинче хӑварнӑ «Ачалӑхри паллӑ кунсем» асаилӗвӗсем унӑн пурнӑҫӗнчи пӗр тапхӑрне пирӗн куҫумне кӑларса тӑратаҫҫӗ:
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«И.Сидоров 1906-1907 ҫулсенче «Хыпар» хаҫата илсетӑчӗ.
Хусанта е Чӗмпӗрте тухнӑ чӑвашла кӗнекесене илсе вӗсене
чӑваш ялӗсенче салатрӗ. Ҫав вӑхӑтра чӑваш ялӗсенче читальнӑсемпе библиотека таврашӗ ҫукчӗ, ҫакна пула усӑллӑ
кӗнекесем тупса вулама та питӗ йывӑрччӗ. Сайра хутра кӑна
уйрӑм кил-ҫуртсенче шкул ачисен учебникӗсене е кӗлӗ кӗнекисемпе «святойсен пурнӑҫӗ» ҫинчен калакан кӗнекесене куркалама пулатчӗ пулсан Иван Сидоров килӗнче вара хӑйӗнех
пёр пӗчӗкрех шкап тулли кӗнеке тӑратчӗ.
Иван Сидоров илсе таракан «Хыпар» номерёсене те ҫыру
пӗлекенсем алран алла ҫӳретсех вулатчӗҫ, ун хаҫачӗсене пуринчен ытла ялти учитель хӑй патне пухӑннӑ ҫамрӑк хресченсене вуласа паратчё. Анчах та ҫак хушӑрах нимӗнле хаҫатпа
та интересленмен ҫынсем ялта пушшех те нумай пулнӑ. Пирӗнпе юнашарах пуян Матви Мӗтри ҫемйи пурӑнатчӗ. Унӑн ҫитӗнсе ҫитнӗ ывӑлӗсем те пурччӗ ӗнтӗ. Пирӗн ҫемьере тӑтӑшах
кӗнеке-хаҫат вуласа ларакансене курсан ҫав Мӗтри тӑрӑхласа кулма кӑна тытӑначӗ. «Хуть хӑҫан кил - сирӗн ачасен аллинче ялан кӗнеке-хаҫат кӑштӑртатать! Те темӗнле тиек-улпут пуласшӑн ӗнтӗ вёсем!.. Суха касси тӑрӑх ҫӳрекенсем пулмаҫҫӗ пулмалла ку ачасем сан, Ваҫҫа пичче!» - тетчӗ те вӑл
аттене унӑн-кунӑн пӑхкаласа мӑшкӑллӑн кулса илетчӗ.
Кӳршӗсем темӗн каласан та пирӗн ҫемье кӗнеке-хаҫат таврашне юратма пӑрахмарӗ. Вӗсене пиччесем тӗрлӗ ҫӗрте пасарсенче, чукун ҫул станцийӗсенче тупкаласа илетчӗҫ. «Хы
пар» хаҫата пирӗн килте ятарласах ҫырӑнса илмен. Унӑн
уйрӑм номерёсене кӑна Ачча пасарӗнче пӗр коробейникран
илсе тӑнӑ, пасарта илеймен номерёсене И.Сидоровран илсе
вуланӑ. Тӑван чӗлхепе тухакан хаҫатри ҫӗнӗ хыпарсем, унта
патшалӑхри тата тӗнчери лару-тӑру ҫинчен каласа панисем,
паллах, пире хытӑ интереслентернӗ. Эпё хам пуринчен ытла
рах хаҫатри сӑвӑсене, калав пеккисене кӑмӑлласа вулаттӑп.
«Хыпар» хаҫата хупни пирӗн ҫемьене чылай пӑшӑрхантарчӗ.
Ҫав вӑхӑталлах «Хыпар» редакторне Сидор Игнатьева арестлени те паллӑ пулчӗ. Ун ҫинчен пире И.Сидоров пӗлтернӗччӗ
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пулас. С.Игнатьев «Хыпарӑн» чи активлё та революциллёрех
редакторӗ шутланнӑ.
«Хыпара» хупса хуни малта пыракан чёваш хресченёсемшён умри хунара сӳнтерсе лартнӑ пекех туйӑнчӗ пулмалла. Ҫавӑнпа вёсем уншӑн хытах кулянчӗҫ.
«Пӗртен-пӗр чӑваш хаҫачӗ пётрё, редакторне те хупса лартрӗҫ... Хӑҫан та пулсан ҫӗнӗрекн кӑларма май ҫук-ши чёваш
хаҫатне? Тухё-ши вёл, тухмӗ-ши?» - ҫакӑн пек ыйту тухса
тӑчӗ хаҫата юратнӑ ҫынсем умне. Анчах та ун ҫинчен камран
ыйтса пӗлес? Редакцие хупнӑ, унта ӗҫленӗ ҫынсем ӑҫта пурӑнни паллӑ мар. Кам патне ҫырса ярас? «Атьӑр-ха Никольс
кий профессортан ыйтса пӑхар», - терӗҫ те пирӗн пиччесем,
ун патне ҫыру ҫыртӑмӑр. Мӗншӗн Никольский патне? Мӗншӗн
тесен ун чух Никольский пулни тата чёвашла календарьсене
кёларса тёни паллё пулнё.
Никольский нумай кёттермерё, ответ ҫырса ячё. «Пилёк
пин тенкё пулсан чёвашла хаҫата каллех кёларма пултарёттёмёр. Тата ҫак укҫа ҫулленех кирлӗ пулӗччӗ. Анчах та
ун чухпӗ укҫана ниҫтан та тупса илме ҫук», - тесе пӗлтерчӗ
вёл ҫырӑвӗпе. Никольский отвечӗ савӑнмаллах мар пулсан
та ҫав пысӑк вӗреннӗ ҫынтан ҫыру илни мана ҫав тери ҫӗклентерсе ячӗ. Эпӗ ҫак статья пуҫламӑшӗнчех хам ҫинчен
«кӗнеке ҫыракансене темӗнле турӑ вырӑннех хурса хисепленӗ»
тесе ҫырнӑччӗ. Никольский ҫырӑвне ипнипе хытӑ хавасланнине пула манӑн ҫакӑн пек кулӑшла инкек те пулса тӑчӗ. Ҫыруне такам пырса панӑ вӑхӑтра эпӗ хамӑр пӳртре пӗр-пӗчченех
пулнӑччӗ: пиччесенчен пӗри, хаҫата юратаканни, пахчара темскер чакаланатчӗ. Ҫырӑва васкавлӑн вуласа тухрӑм та ӑна пиччене кӑтартас тесе анкартине кайма чупса тухрӑм. Анкартине
тухмалли калинкке уҫах тӑратчӗ. Юпах тиха пек ӗрӗхсе пыраканскер калинкке урати урлӑ каҫнӑ чух пӗрре кӑна ялт! ҫӳлелле
сикрӗм. Сикрӗм те, ҫамкам калинкке тӑррине витнӗ хулӑн хӑмана
шан-н! пырса ҫапӑнчӗ. Пуҫӑм янраса кайрӗ, куҫсенчен вут-хӗм
сирпӗнсе тухрӗ. Шӑм-шакӑм лӑчӑрах тӗршӗнсе анчӗ. Ни макӑрас, ни кулас! Анчах та кам айӑплӑ? Никам та мар - хамах!..
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Ҫамкана тытса хыпашларӑм та ыратнине палӑртмасӑр пичче
патне утса кайрӑм. Вӑл ан куртӑр тесе ҫырӑва вуланӑ чух ыратакан сурана ал лаппипе хупласа тӑтӑм.
Пичче ҫырӑва ик-виҫӗ хут вуласа тухрӗ те:
- Ҫук, тухаймасть пулӗ ҫав ӗнтӗ ку хаҫат!.. Кам лама пултартар пилӗк пин таран?! Халӑхран пуҫтармалла та - май килмест пулӗ. Пухма ирӗк памӗҫ, - тесе ҫырӑва мана каялла пама
тӑчӗ. Ҫав самантра вӑл курах кайрӗ: ман ҫамка ҫине пысӑк
мӑкӑль тухса ларнӑ иккен! Тата тирӗ шӑйрӑлса кайнипе унтан
юн сӑрхӑнма тытӑннӑ.
- Ах, чим! Мӗн пулнӑ вара сана?! Ҫамку ҫине юнлӑ ҫӑпан
ӳссе ларнӑ! - терӗ вӑл сасартӑк хӑраса кайса.
Эпӗ ӑна хампа мӗн пулни ҫинчен каласа кӑтартӑм.
- Акӑ мӗн тунӑ сана савӑнӑҫ! Анчах ҫырӑвӗнче савӑнмалли нимӗн те ҫук вӗт!.. Юрать-ха, пуҫ мими кисренмерӗ пул
сан. Виҫесӗр савӑннипе вилме те пултараттӑн! - тесе хучӗ
пичче сӳрӗккӗн кулкаласа.
«Хыпар» хаҫат чӑнах та урӑх тухаймарӗ. Анчах та вӑл сапса хӑварнӑ чӑваш поэзийӗн хӗм пӗрчисем ман чӗрене те лексе унчченех поэзие юратнӑ кӑмӑл-туйӑмра нумай ҫулсем хушши сӳнмесӗр ҫиҫсе тӑчӗҫ.
*

*

*

Хусана вырнаҫсанах мана февральти революци хыҫҫӑн тух
ма пуҫланӑ «Хыпар» хаҫат редакцине кайса курас шухӑш тыт
са илчӗ. Унта эпӗ чӑвашсен ҫӗнӗрен ӳсекен журналисчӗсемпе
писателӗсене курма пулать пулӗ тесе шухӑшланӑ. «Хыпарӑн»
малтанхи номерӗсенчех А.Милли ҫырнӑ пысӑк сӑвӑсемпе пичетленсе тухнӑччӗ те - ҫав Миллие курма ӗмӗтленнӗ тата урӑххисемпе те паллашма пулӗ тенӗ. Кунта ҫакӑн ҫинчен те кала
са асӑрхаттармалла: кӗнеке-хаҫат кӑларакансемпе эпӗ ачаранпах интересленнӗ, писательсене вара темӗнле турӑ вырӑннех
хурса хисепленӗ. Ҫавӑнпа та «Хыпар» редакцинче пулассине
тата унта ӗҫлекенсене курассине пит те пысӑк вырӑна хунӑ.
Эрнере икӗ хут кӑна тухакан «Хыпар» редакцийӗ ун чухне
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Хусан хулин пӗр лӑпкӑ районӗнчи Дегтярев урамӗнче икӗ хутлӑ
пысӑк мар ҫуртӑн аялти хутӗнче вырнаҫса тӑратчӗ.
«Хыпар» хаҫат редакцинче эпӗ август-сентябрь уйӑхӗсенче ҫеҫ мӗнпурӗ улт-ҫичӗ хут пултӑм, кайран унта ҫӳремен,
мӗншӗн тесен Октябрь революцийӗ ҫывхарнӑ май ку хаҫат
тӳрленми йӑнӑш ҫулпа кайни ман пек политикӑллӑ айвансемшӗн те паллӑ пулчӗ. (Манӑн сентябрьте панӑ статьясене
вӑл октябрь уйӑхӗнче тин пичетлесе кӑларчӗ.) «Хыпар» редакцийӗ пӗртен-пӗр пӳлӗм кӑна йышӑнса тӑратчӗ те, ун ӑшчикӗ чухӑнччӗ. Виҫ-тӑватӑ кив сӗтел, пилӗк-ултӑ пукан тата
пӗр-икӗ пысӑк мар шкаф кӑна ларатчӗҫ ҫак пысӑк мар пӳлӗмре.
Редакцинче мана яланах редколлеги членӗ М.Филиппов тата
хаҫат секретарӗ А.Лбов юлташ йышӑнса илетчӗҫ. Филипповӗ
университетӑн юридици факультетӗнчи виҫҫӗмӗш курсра вӗренекен Чистай уесӗнчи чӑваш пулнӑ. Тарават кӑмӑллӑ ҫын, вӑл
редакцие пынӑ ҫынсемпе аван капаҫатчӗ. Филипповпа эпӗ лайӑх
паллашса ҫитрӗм. Унтан хама Милли поэтпа паллаштарма
ыйтрӑм. Анчах та Милли хӑй, хаҫата калӑпласа кӑларакан ре
дактор пулнӑ пирки, редакцире сайра хутра кӑна пулкаланӑ та,
ӑна курма ҫукчӗ. Пӗррехинче, юлашки хут кайсан, редакцине
тӗссӗрленнӗ кӑвак костюмпа кӑвак шлепке тӑхӑннӑ, хул хушшине портфель хӗстернӗ пысӑк мар, хӑйпашка та шурччас питлӗ
ҫын пырса кӗчӗ. Вӑл редакцири ҫынсем еннеҫӑмӑплӑн пуҫтайса
Филипповпа тата Лбовпа темӗн калаҫкаларӗ те пушӑ сӗтел хушшине кӗрсе ларчӗ. Портфелӗнчен хаҫатӑн ҫитес номер гранкисене кӑларчӗ, корректура вулама пикенчӗ.
- Акӑ эсӗ курас тенӗ Алексей Прокопьев килчӗ, паллаш! терӗ мана Филиппов.
- Мӗнле Прокопьев? Мана вӑл мар, Милли кирлӗ терӗмҫке! - тетӗп эпӗ.
- Прокопьев - Милли ӗнтӗ вӑл, - терӗ Филиппов.
Филипповпа эпӗ мӗн калаҫнине Милли илтрӗ-и, илтмерӗ-и пуҫне ҫӗклесе пӑхмасӑр ҫаплах корректурине вуларӗ.
Поэта темӗн вырӑнне хунипе эпё хам вырӑнтан та тапранаймарӑм-ха. Вӑхӑтран-вӑхӑт майӗпе ҫех ун ҫине пӑхкаласа
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илетӗп. Пӗрре пӑхатӑп та - вӑл, ырханскер, шурччас та ҫӳхе
питлӗскер, ҫав тери имшер те мӗштӗркке ҫын пек курӑнать,
тепре пӑхатӑп та - мӑн кӑмӑллӑ чӗмсӗр интеллигент пек туйӑнать. Ӗҫне пӑрахса унталла-кунталла пӑхкаласанах эпё унпа
калаҫма пуҫланӑ пулӑттӑм тен. Анчах та вӑл куҫӗсене гранкисем ҫинчен илмерӗ, ниҫталла та пӑхмарӗ, корректурине пикенсех вуласа ларчӗ. Ҫакна пула эпӗ ӑна сӑмах хушма хӑяймарӑм тата мӗнтен калаҫма пуҫлас пирки те аптӑрарӑм. Писательсене-поэтсене ытла та пысӑка хурса хакланипе унӑн
умӗнче именерех те тӑтӑм пулас. Вара «Хыпар» редакцинчен
Милли поэтпа калаҫмасӑрах тухса кайрӑм.
Ҫакӑнтан кайран ҫак Миллие манӑн шӑпах тепӗр ҫур ҫултан кӑна, 1918 ҫулхи ҫуркунне тин, курма тӳр килчӗ. Мӑнкун
эрнинче эпё киле кайса курма шут тытрӑм. Мускава Улатӑр
урлӑ каякан поездпа Хусантан ҫӗрле тухрӑмӑр. Купесӗр уҫӑ
вагонра ларатпӑр. Мӑнкун эрни тӑнӑ пирки пулас, поездра ҫын
сахал. Хунарсене ҫутман та, вагонсенче тӗттӗм, ҫакна пула
ху ҫывӑхӑнта ларса пыракан ҫынсен сӑнне те уйӑрса илме
ҫук. Ире хирӗҫ поезд Шӑхран (Канаш) станцине мӗшӗлтетсе
ҫитрӗ. Кунта чылай тӑтӑмӑр. Тул ҫутӑлса ҫитет. Халь ӗнтӗ
уҫӑ вагонра камсем, мӗнле ҫынсем ларнине те куратпӑр. Акӑ
эпӗ ура ҫине тӑтӑм та хамран пӗр виҫӗ плацкарт урлӑ, проход
тепӗр енче, хайхи Милли ҫывӑрса ларнине курах кайрӑм. Вӑл
хура пальтопа, шлепкепе, хул хушшинче хӑйӗнчен уйрӑлми
тулли портфелӗ. Ун патне пырса лартӑм, анчах вӑл ҫывӑрать
те, ӑна сӑмах хушма каллех хӑяймарӑм. Поезд Йӗпреҫ стан
цине ҫитсе чарӑнчӗ. Миллие куҫран ҫухатмарӑм. Вӑрансанах
пӗр виҫӗ сӑмах калаҫасчӗ кунпа тетӗп. Йӗпреҫе ҫитсен Мил
ли пуҫне йӑтса чӳречерен пӑхса илчӗ те васкасах вагонран
тухрӗ. Эпё те анса юлтӑм. Анчах эпӗ анса ҫитнӗ вӑхӑтра Мил
ли вокзал ҫуртӗнчен иртсе Йӗпреҫ станции кӑнтӑр енчи урамӗ
хушшинелле кӗрсе те кайнӑ. Манӑн каллех унпа калаҫса паллашасси пулмарӗ. Эпӗ чухлатӑп: вӑл Шурут енчи ҫын, хӑйсен
ялне кайма васкать ӗнтӗ. Манӑн ҫул унталла мар, тепӗр еннелле каймалла. Аш-чик вӗчӗрхенсе кайрӗ. «Паллӑ поэтпа»
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калаҫса паллашайманшӑн хама хам ӳпкелесе пӑшӑрхантӑм.
1917 ҫулхи «Хыпар» Чӑваш халӑх ушкӑнӗ (Чувашское на
циональное общество) кӑларакан хаҫат пулнӑ. Малтанхи
вӑхӑтра эпӗ ку сӑмахсем мӗне пӗлтернине те тӗрӗс ӑнланман-ха, унӑн задачисене те пӗлмен. Чӑваш халӑх ушкӑнӗ по
литика тӗлӗшӗнчен мӗнле платформа тытса пынипе эпӗ ун
чух интересленсех те кайман. Ку ушкӑна нимӗнле партипе те
ҫыхӑнса тӑман, партисӗр организаци пулӗ тесе шухӑшланӑ.
Тепӗр енчен тата, тӗрлӗрен партисемпе политикӑлла ушкӑнсем пӗр-пӗрин программисене хытӑ хурласа харпӑр хӑй ҫулйӗрӗсене ҫех мухтанӑ тапхӑрта кам тӗрӗссипе тӗрӗс маррине
тишкерсе ӑнланма та чылай вӑхӑт кирлӗ пулнӑ. Маншӑн пул
сан ун чухне ӗмӗртен ӗмӗре пусмӗрлӑх тӳссе пурӑннӑ чӑваш
халӑхӗ ирӗке тухни тата унӑн тӑван чӗлхипе тухма пуҫланӑ
пӗртен-пӗр хаҫачӗ хаклӑ шутланнӑ. Малтан тата эпир 1917
ҫулта тухма пуҫланӑ «Хыпар» та 1907 ҫулта хупса лартнӑ «Хыпарӑн» платформинех тытса пырать пуль тесе шаннӑ. Саванпа та эпё «Хыпар» хаҫата кӑларакансене курасшӑн ҫуннӑ,
вӗсемпе паллашма тӑрӑшнӑ. «Хыпар» хаҫата кӑларакан Чӑваш
халӑх ушкӑнӗнче те, хам пекех, чӑваш литературипе искусствине тӑвасшӑн ҫунакан ҫынсем ҫех тӑраҫҫӗ пулӗ тенӗ. Анчах
та унта тӗрлӗрен ҫынсем пулнӑ. Ушкӑн пуҫӗнче совет влаҫӗ
тӑвассине хирӗҫ кӗрешекен эсерсемпе националистсем - Г.Алюновсем, С.Николаевсем, И.Васильевсем тӑнӑ. Вёсем пу
лас Совет влаҫӗпе нихҫан килӗшми ҫынсем пулнӑ, ку вӑл Ок
тябрь революцийӗ ҫывхарнӑҫем пушшех те уҫҫӑн палӑрса
пычӗ. Алюновпа Семен Николаевсем «Хыпар» редакцинче
хӑйсем ӗҫлесе ларман, вёсем унта теплере, сайра хутран кӑна
кӗркелесе тухнӑ пулӗ тен, анчах та вӗсем хаҫат платформине
тытса тӑраканӗсем пулнӑ. Редакци аппаратӗнче ӗҫлекенсем А.Лбов, университет студенчӗсем Андрей Васильевпа М.Фи
липпов тата А.Милли - влаҫ тӗлӗшпе кусем хӑйсем те иккӗленнӗ пулмалла, ку вӗсем каярахпа коммунистсен партине
кӗнинчен те паллӑ пулчӗ. Анчах та вӗсем хӑйсене националистла общество пуҫлӑхӗсем парса тӑракан кӑтартусенчен ир167

теймен. Редакцире ӗҫлекенсем хӑйсем патне пынӑ ҫынсене
ӑшшӑн йышӑнса илетчӗҫ, вӗсемпе кӑмӑллӑн калаҫатчӗҫ.
Октябрь революцийӗ ҫывхарса ҫитнӗ майӑн «Хыпар» советсене хирӗҫ хаяр статьясем ҫырма пикенчӗ. Вӑл Совет влаҫӗ
тӑвассине хирӗҫ пыни, юлашкинчен Аслӑ Октябрь революцине те сивлесе ҫырни мана килӗшмерӗ. Ҫакна курса эпё «Хы
пар» редакцийӗпе ҫыхӑну тытма пӑрахрӑм. Октябрь хыҫҫӑн
вара унта кайса та ҫӳремен».
*

*

*

Ҫемен Элкер
ПУРНӐҪРА ИКӖ Я ПАЛА КИРЛӖ

Тинӗсри вӑйпа хумсем ҫырана пырса ҫапнӑ пек манӑн пуҫӑма пысӑк шухӑшсем хумханса килсе пурнӑҫӑма канӑҫлӑх памаҫҫӗ. Ҫак хама канӑҫсӑрлантарса тӑракан вӑйлӑ шухӑшсене
лӑплантарасчӗ тесе, вӗсем асаплантарнинчен хӑтӑласчӗ тесе
вӗсене хамӑн пуҫӑмри тӑн йӗтемминчен кӑларса шурӑ хут ҫине
тӑкас терӗм. Ҫакӑ шурӑ хутах тата «Хыпар» редакцине ярса
«Хыпар» ҫине ҫаптарастерӗм: мана канӑҫсӑрлантаракан вӑйлӑ
шухӑшсем «Хыпар» хаҫачӗ урлӑ пӗтӗм тӑван чӑвашсем хушшине сарӑлччӑр, вӗсене те пурне те пысӑк шухӑша яччӑр тетӗп...
Тӑван чӑваш ҫыннисем! Эпё сире: манри пысӑк шухӑш «Хы
пар» урлӑ пӗтӗм тӑван чӑваш хушшине сарӑлтӑр та вӗсене пур
не те пысӑк шухӑша ятӑр тесе каланӑшӑн ан ҫилленӗр мана. Эпӗ
ку сӑмахсене усал сунса мар, чӑваш халӑхне пурне те тӑван
вырӑнне хурса, ырӑ сунса калатӑп. Ҫак шухӑшсемпе эпӗ ҫывӑрайматӑп. Ҫавӑн пекех ҫак шухӑшсем пур вӑранмасӑрах ҫывракан чӑваш хресченӗсене вӑратинччӗ часрах тесе анчах калатӑп...
Мухтавлӑхра пурӑнас тесен пурнӑҫра «икӗ япала» кирлӗ:
пӗри пурлӑхшӑн тӑрӑшни, тепри ӑслӑлӑхшӑн тӑрӑшни пулать. •
Пурлӑхшӑн тӑрӑшни: ҫурт-йӗршӗн, ӗҫме-ҫимешкӗн тата ытти...
ӑслӑпӑхшӑн тени вӗренӳшӗн е ӑс хастарлӑхӗшӗн тӑрӑшни тени
пулать...
Ҫапла пирӗн чӑваш хресченӗсем: пурлӑхшӑн тӑрӑшнипех
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тӗнчере мӗн-мӗн пуррине те, мӗн пулнине те пӗлмеҫҫӗ,
пӗлесшӗн те хыпмаҫҫӗ; ҫырура ӑслӑлӑха вӗренсе, ун урлӑ
ҫутӑ тӗнчене курасшӑн мар. Авал Hcaia пророк иудейсене каланӑ пек, пирӗн чӑваш халӑхӗ те вӗренӳ ӑслӑлӑхне илтесшӗн
мар, хӑлхисене хуплаҫҫӗ, курасшӑн мар, куҫӗсене хӗсеҫҫӗ...
Ҫапла эпир ку тӗнчере хамӑрӑн пурлӑхшӑн анчах пурӑнсан,
пурӑнма пулать-и вара вӑл?!
Чӑвашсем! Ҫапла хальхи пекех пурӑнсан, эпир ҫӗр ҫинче
хамӑр чӑваш чӗлхине нумаях сыхпаса тӑраймӑпӑр, эпир ку
таранччен ют халӑхсен ури айӗнчен тухаймарӑмӑр, хальтерех васкамасан, пире ӗлӗкхинчен те хурлӑрах кунсем килӗҫ,
мӗншӗн тесен ытти халӑхсем пурте васкаҫҫӗ, пурте пӗрлешсе, ушкӑнсем пухӑнса пурнӑҫӗсене малалла яма хыпаланаҫҫӗ.Тутарсенех илер-ха, вӗсем епле тӑрӑшаҫҫӗ: пӗтӗм мусульманран суйласа янӑ пуху малтан Мускавра турӗҫ, унтан
иккӗмӗш пуху Хусанта июлӗн юлашки кунӗсенче эрне ытла
тӑчӗ, тата халӗ виҫҫӗмӗш пуху Ташкент хулинче пулать. Вӗсем
пур пысӑк хуласенче пекех пӗрлешсе ушкӑнсем тунӑ, хапӗ темӗн
тӗрлӗ хаҫат-журнал хӑйсене валли кӑлара пуҫларӗҫ. Эх! эпир,
чӑвашсем, вырӑспа тутар хушшинче авалтанпах хурлӑх, хӗнхур курса пурӑнтӑмӑр, хамӑр сикмен пиркиех каллех юлатпӑр
вёсен ури айне. Вӗсем вӗренеҫҫӗ, ҫуталаҫҫӗ, эпир ҫаплипех
пурӑнӑпӑр, кайран каллех пиртен кулма пуҫлӗҫ...
Ҫапла чӑвашсем хушшинче ларакан пӗр вырӑс ялех мӗнле
чӑвашсене пӑхӑнтарса пурӑннӑ. Ун пек вырӑссене кулмалла,
чӑвашсене макӑрмалла ӗҫсем ӗлӗк лӑнках пулкаланӑ... Ытти
ҫӗрти, таврари вырӑссем те час-часах хӗсӗрлесе пурӑннисене калаҫҫӗ. Вӗсем ҫапла пиртен хӗсӗрлесе-мӑшкӑлласа кулнисене эпир часах манаяс ҫук, анчах ҫавах та вырӑссемпе те,
тутарсемпе те малашне, ӗлӗкхине астуса, вӗсем ҫине ҫилленсе, вӗсемпе ҫапӑҫса-вӑрҫса пурӑнас мар! Яланах пуринпе
те килӗштерсе пурӑнма тӑрӑшар!!! Пӗр-пӗринпе килӗштерсе
пурӑннине нимӗн те ҫитес ҫук.
Тата ватӑсем калаҫҫӗ: «Авал чӑваш ачисем ӑҫта та пулсан
ҫул ҫинче атӑ йӗрри курсассӑн, ах, вырӑс пур тесе хӑраса
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тарса пытанаттӑмӑр теҫҫӗ. Мӗншӗн апла атӑ йӗрринчен те
хӑрама вӗреннӗ-ши ун чух вӗсем? Хӑрама вӗрентнӗ! Ҫавӑнпа
вёсем ытти халӑхсенчен хӑраса сехӗрленсе анчах пурӑннӑ.
Ҫав хӑранӑ пирки вӗсем тутарпа пӗрлешеймен, хутшӑнайман.
Вӗсемпе мар, хӑйсем ӑссӗн те пӗрлешсе, пухусем туса хӑйсен
пурӑнӑҫӗ йывӑрри ҫинчен канашлайман, пухӑнас тесен те вӗсене пухӑнма паман.
Чӑвашсем! Ҫак манӑн каланӑ сӑмахсенчен ытти халӑхсем
ӗлӗк пирӗн асаттесене нимӗн вырӑнне те хуман, нимле ҫын
вырӑнне те шутламаннине куратӑр ӗнтӗ! Вӗсем таптанӑ сире!
Эпир вёсен ури айӗнче сапаланса пурӑннӑ, халӗ те ку таранчченехтухаймастпӑр, ку таранччен вёсен урисем айӗнчех мари вара эпир?! Чӑваш халӑхӗ! Эпир халӗ те ют ҫын айӗнчех
таптанса пурӑнатпӑр! Ӗлӗк пире ирӗклӗх памарӗҫ, пире вӗрентмерӗҫ, эпир халӗ те тӗттӗм. Мӗншӗн вӗрентсе ҫутта кӑлармарӗҫ-ши пире? Никам та пирӗн хута кӗрекен ҫук!..
Тӑван чӑвашсем! Ӗлӗк пирӗн ирӗклӗх ҫукчӗ, ҫак ирӗклӗхе
ӗлӗкхи патшасемпе пуҫлӑхсем партармарӗҫ, анчах ҫӗр ҫул хушшинче те ҫак ирӗклӗхе илсе хура халӑха парасшӑн нумай
тӳрӗлӗхлӗ ҫынсенӗн пурнӑҫӗсем пӗтрӗҫ, нумай юн тӑкӑнчӗ. Хапӗ
ӗнтӗ ҫав ырӑ ҫынсем тӑрӑшнипе пире те, чӑвашсене, «ирӗклӗхе» хамӑр алла илсе килсе пачӗҫ. Ӗлӗк хамӑр пурнӑҫа лайӑхлатас тесен те пире ҫӑмӑллатма ҫукчӗ, халӗ ҫав ӗҫ хамӑр ҫинче. Юсас пулсан хальтерех васкамалла, васкамасан, ытти халӑхсенчен юлатпӑр! Халӗ ӗнтӗ ҫак ирӗклӗхре пур (халӑх)сем те
хӑйсемшӗн тӑрӑ(шаҫҫӗ). Хамӑр тӑрӑшмасан (...) Уес управ
(,..)енӗсем те пурте чӑваш (...)нченех, вара вёсем пире
(хӳтӗ)лӗччӗҫ. Ытти халӑхсене мӑшкӑллама ямӗччӗҫ... Эпир
вӗсене хамӑр чӑвашсем пурӑнакан вырӑнсене паянахсуйлама
тупса кӳртӗттӗмӗрччӗ те, анчах тата пирӗн чӑваш хушшинче
вӗреннӗ ҫын сахал, ҫитмест. Ун пек вырӑнсене пысӑкрах школсенче нумайтарах вӗреннӗ ҫынсем кирлӗ. Нумай вӗреннӗ ҫынсене тупас тесен пирӗн, чӑвашсен, пысӑкрах школсем тума
тӑрӑшас пулать... Халӗ пирӗн чӑвашсен хӑш-хӑш пысӑк ялсенчех пӗчӗкҫӗ кӗҫӗн школсем те ҫук. Ҫакна курсан эпӗ питӗ пысӑк
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хуйха каятӑп. Мӗншӗн пирӗн чӑвашсем вӑранмаҫҫӗ-ши часрах,
мӗншӗн пырпала хырӑмшӑн тӑрӑшсах пуҫа ҫӗклесе ҫут ранталака йӗри-тавра пӑхма та ерҫеймеҫҫӗ-ши? тетӗп... Хресчен
сем, тӑван чӑвашсем, вӑранӑр часрах!!!
«Хыпар» хаҫат, 1917, 39 №.

АРКАДИЙ ЭСХЕЛЬ ҪЕМЕН ЭЛКЕРӖН
ХАҪАТ-ЖУРНАЛТИ ӖҪӖ ҪИНЧЕН

АркадийАлексанрович Эсхель, эпӗ Йӗпреҫ вӑрманӗнче вунӑ
ҫул «ҫӗтсе ҫӳренине» пӗлсен, «Капкӑн» редакцийӗнче ялан
Элкере аса илетчӗ. Чылая каякан калаҫусенче вӑл хӑйсем
Шупашкарта мӗнле ӗҫлени, Семен Васильевичпа туслашни
пирки калаҫатчӗ. Унӑн сӑмахӗсенчен те, чӑваш халӑх поэчӗн
сакӑр вунӑ ҫулхи менелникӗ тӗлне ятарласа кӑларнӑ «Поэт
кунҫулӗ» кӗнекинчен теҫакна асра тытсаюлнӑ:
«Семен Василеьвич 1921-1922 ҫулсенче Мӑн Упакассинчи
пуҫламӑш шкулта учительре ӗҫлет.
Ӗнтӗ революци пулнӑранпа тӑватӑ-пилӗк ҫул иртнӗ, анчах
ялти лару-тӑру йывӑр-ха. Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче юхӑннӑ хуҫалӑха
ура ҫине тӑратма ӗлкӗреймен, Атӑл тӑрӑхӗнчи халӑхшӑн
хӑрушӑ выҫлӑх йӑтӑнса килет. Ял ачисем шкула ҫӳреме ӳркенмеҫҫӗ-ха, ҫапах та вӗсене выҫлӑх халтан ярать, ураран ӳкерет. Инкекрен хӑтӑлмалла! Семен Васильевич тӑрӑшнипе ялти
ачасем валли виҫӗ столовӑй уҫаҫҫӗ, вёсен ӗҫне учитель хӑй
пӑхса-йӗркелесе тӑрать. ӗҫ нумай: кӑнтӑрла ачасене вӗрентмелле, каҫсерен - ҫитӗннисене. Ҫав хушӑрах Семен Василь
евич сӑвӑ-калав валли те вӑхӑт тупать. Унӑн «вӑрттӑн тетрачӗ» (сӑвӑ тетрачӗ, ара!) хулӑнлансах пырать, хӑшпӗр сӑввисем ӗнтӗ Шупашкарта та ҫапӑнса тухаҫҫӗ.
Тин ҫеҫ чӑмӑртаннӑ Чӑваш автономийӗн тёп хули - Шупашкар ӳснӗҫемӗн ӳсет. Кунта ӗнтӗ Хусантан Чӑваш театрӗ,
«Канаш» хаҫат редакцийӗ куҫса килнӗ. Майӗпен кӗнеке кӑларас ӗҫ аталанма тытӑнать. Шупашкар ӗнтӗ - тӑван культура
вучахӗ. Вӑл инҫетри Мӑн Упакассинче пурӑнакан ҫамрӑк по171

эта та илӗртмеллипех илӗртет. Тата ӑна Хусанта паллашнӑ
тусӗ - Хумма Ҫеменӗ хаҫатра ӗҫлеме йыхӑрать.
Ҫапла вара, 1922 ҫулхи кӗркунне С.В.Элкер ялтан Шупашкара куҫса килет. Малтан вӑл - «Канаш» хаҫатри тӑлмачӑ,
корректор. Ҫав вӑхӑтрах Семен Васильевич инвалидсен коопераци ӗҫне те активлӑ хутшӑнать. 1923 ҫулхи апрель уйӑхӗнче Коопераци пӗрлешӗвӗн уполномочӗннӑйӗсен облаҫри
съездӗнче С.В.Элкере пӗрлешӳ правленийӗн членне суйласа лартаҫҫӗ. Правленире вӑл член-секретарь ӗҫӗнче икӗ ҫул
ытла ӗҫлет. 1925 ҫулхи август уйӑхӗнче, «Канаш» хаҫат редакцийӗ чӗннипе, Элкер каллех журналист ӗҫне куҫать. Кун
та вӑл 1933 ҫул вӗҫне ҫитиччен информаци пайне ертсе пы
рать. Ҫав хушӑрах «Сунтал» журнал секретарӗн ӗҫӗ те ун
ҫинче тытӑнса тӑрать. Кайрантарах вӑл - Чӑваш радиокомитечӗн политикӑлла редакторӗ, кӗнеке издательствинчи
илемлӗ литература секторӗн аслӑ редакторӗ. Пӗрмаях ҫапла пысӑк те ответлӑ ӗҫре.
Тӑван ҫырулӑха чӗререн юратакан поэт, С.В.Элкер, малтанхи чӑваш совет писателӗсемпе журналисчӗсен йышне пӗр
организацие пӗтӗҫтерес, вӗсемпе пӗрле «Канаш» союза туса
хурас ӗҫе активлӑ хутшӑннӑ, уйрӑмах вӑл ҫамрӑк писательсене пӑхса ҫитӗнтерессишӗн тимлӗ тӑрӑшнӑ. Алла тин кӑна
писатель перине тытнӑ миҫе ҫамрӑка вӑл, хӑйпе юнашар лартса, лӑпкӑн та тӳсӗмлӗн ӑс паман-ши? Чӑн-чӑн талант пуррине туйса илсен, кама вӑл пӗтӗм ырӑ кӑмӑлӗнчен литература
ҫулӗ ҫине тухма пехиллемен-ши? Хальхи паллӑ писательсен
кӗнекисене нумайӑшне вӑл хӑй аллипе редакциленӗ.
1930 ҫулта С.В.Элкер Коммунистсен партийӗ ретне кӗнӗ.
Нумай ҫул хушши вӑл литература организацине ертсе пырас
ӗҫе хутшӑннӑ, вунпилӗк ҫул хушши Чӑваш писателӗсен Союзӗн правлени членӗ пулнӑ.
«Эпё яланах пӗр-пӗр ӗҫре ӗҫленӗ, службӑра тӑнӑ, - тесе
ҫырать Семен Васильевич автобиографийӗнче, - ӗҫрен пушаннӑ вӑхӑтра вара хамӑн пултарулӑх ӗҫӗпе ларнӑ». Ҫавӑн
пек «службӑра тӑнӑ» хушӑрах вӑл хӑйӗн чи паллӑ та чи пысӑк
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кӗнекисене ҫырнӑ. Вёсен хисепӗнче: «Самана» сӑвӑ кӗнеки,
«Хӗн-хур айӗнче» поэма, «Вӑрҫӑ кунӗсем» («Вутпа тӑвӑл
витӗр»), «Шурӑмпуҫ килсен» ятлӑ романсем, «Хурапа шурӑ»
повесть тата ытти нумай-нумай произведени.
Улӑпла ӗҫ, паттӑр ӗҫ! Ахальтен мар ӗнтӗ Чӑваш АССР Верховнӑй Совечӗн Президиумӗ 1940 ҫулхи июнӗн 23-мӗшӗнче
кӑларнӑ указпа Семен Васильевич Элкере Чӑваш халӑх поэчӗ
ятне панӑ. Чыслӑ ят, тивӗҫлӗ ят!»
ГЕОРГИЙ ЕФИМОВ АСА ИЛНИ

Умсӑмах пекки
Хӑшӗ-пӗри, ҫак аса илнисене вуласан, С.Элкертен тӑрӑхлаҫҫӗ
теме пӑхӗ. Ҫук, пӗрре те апла мар. Семен Элкер хӑй мӗн шутланине, калас тенине нихӑҫан та пытарса тӑман, - кулӑшла
тухать-и вӑл калани - ун пирки шикленмен. Тата сӑвӑҫ хӑй
пӗрремӗш тӗнче вӑрҫинчен аманса таврӑннӑ хыҫҫӑн, суранне
пула, пысӑк та шавлӑ хуласене питех тухса ҫӳремен.
Сӑвӑҫ вуланӑ, тӗнче культурипе кӗнекесем урлӑ паллашнӑ.
Пурнӑҫ - вӑл пурнӑҫах. Ҫакна яланах асра тытмалла.
I
Ун чухне А.Талвир чӑваш писательсен Канашӗн председателӗнче ӗҫленӗ вӑхӑтра, писательсем валли хваттерсем тӑвас
пирки хытах тӑрӑшма тапратрӗҫ. Акӑ, Алексей Талвир Илле
Тукташпа Семен Элкере Мускаври Литфонда укҫа ыйтма командировкӑна ӑсатать. Ара, Семен Васильевич Элкер РСФСР
Аслӑ Канашӗн депутачӗ-ҫке! Илья Семенович Тукташӑн С.Эл
кере пур ҫӗрте те пулӑшса пымалла.
Иккёшё те «Мускав» хӑна килне вырнаҫаҫҫӗ.
Литфонда каяҫҫӗ, унти пуҫлӑхсемпе курнӑҫса хӗрӳллӗн
калаҫаҫҫӗ.
Литфондра ӗҫлекенсем иккёшё те чирлӗрех ҫынсем иккенне те асӑрхаҫҫӗ те, хваттерсем тума укҫа уйӑрса парасси ҫинчен шантараҫҫӗ.
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Вӑл вӑхӑтра Литература фончӗ Беговая урамӗнчи 17-мӑш
ҫуртраччӗ. Вӑл тӗлтен трамвайсем, троллейбуссем, автобуссем, ҫӑмӑл машинӑсемпе тӗрлӗ транспорт йышлӑн кумса
ҫӳретчӗҫ. Урам урлӑ каҫса пӗтме, чӑннипех те, йывӑрччӗ.
Илле Тукташ хӑйӗн аслӑ тусне, Семен Васильевича, асӑрхаттарать:
- Эсӗ, Семен Васильевич, халӗ, каҫнӑ чух, сулахай еннелле пӑх, кайран, урам варрине ҫитсен, сылтӑмалла хытӑ сӑна.
С.Элкер йӑлл! кулать те И.Тукташа:
- Илле тусӑм, кунта кайри пайӑн шӑтӑкӗпе пӑхсан та
ӗлкӗрсе-сӑнаса ҫитерес ҫук пулӗ? - тесе хурать.
Илле Тукташ каланӑ тӑрӑх, урам урлӑ вӗсем шӑпах ҫирӗм
минута яхӑн каҫнӑ.
2

1950 ҫулхи чӳк уйӑхӗнче чӑваш писателӗсемпе сӑвӑҫӗсем,
культура ӗҫченӗсем Мускавра пӗрремӗш хут Литературӑпа
искусство кунӗсене ирттерчӗҫ. Колонӑллӑ залра уҫӑлчӗ ҫак
чаплӑ уяв. Пуҫламӑш каҫне Александр Фадеев сӑмах каласа
уҫрӗ. Кайран вара пирӗнпе Александр Твардовский, Павел
Нилин тата ытти паллӑ писательсем ҫӳрерӗҫ. Горбунов ячёллё
заводра, концерт хыҫҫӑн, А.Твардовскийпе сӑн та ҫаптартӑмӑр.
Ку сӑнӳкерчӗк пирёнтен кашнинченех упранать пулё тетёп.
Литературӑпа искусство кунёсене ирттерме Мускава килнё
писательсене, пушӑ вӑхӑт тупӑнсан театрсене кайса курма
билетсем те паратчӗҫ.
Акӑ, Пысӑк театрта П.Чайковский ҫырнӑ «Пиковая дама»
оперӑна курма-итлеме каятпӑр: И.Тукташ, С.Элкер, А.Артемьев тата эпё. С.Элкерпе И.Тукташ партера ларчӗҫ, эпир бельэ
тажа кайрӑмӑр.
Чӑнах та, асамлӑ кӗвӗ тыткӑна илет, дуэтсемпе арисене
епле килӗшӳллӗн юрлаҫҫӗ тӗнчипе паллӑ артистсем.
Пысӑк театртан тухсан, опера курнӑ хыҫҫӑн, И.Тукташ,
ытарлӑн кулса, С.Элкертен (курса ларнӑ вӑхӑтра сӑвӑҫтӗлӗретӗлӗре илнӗ имӗш) ыйтать:
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- Семен Васильевич, опера килӗшрӗ-и сире? Мана
килёшрё..
- Килёшрё, Илья Семенович, - тет Элкер ӑна хирӗҫ. - Ан
чах та темёншён пысёк парапанне хытӑ ҫапаҫҫӗ...
Эпир А.Артемьевпа иксёмёр шарламарёмёр, пёрне-пёри
хирӗҫ пӑхса сассӑррӑн ҫеҫ култёмёр.

ШУРӐ ВЫРӐСПА ЧӐВАШ ПОЭЧӖН ТУСЛӐХӖ

Нумаях пулмасть-ха эпё тахҫанхи дневникӗмсене уҫса пёхкаларём. Унта ҫакӑн пек ҫырса хунё вырён тупрём: «1941 ҫул. Октябрӗн 27-мӗшӗ. Писательсен Союзне ҫамрӑк белорус поэчёсем Антон Белевичпа Анатоль Астрейка пычӗҫ. - Шупашкара Янка
Купала, Иван Доминикович Луцевич, килнӗ, - терӗҫ вёсем».
Ҫакна вуланӑ хыҫҫӑн ытти вара пӗтӗмпех куҫ умне тухса
тёчё. Вёхёчё ытла та йывёрччё. Усал тёшман Мускав хапхи
умнех ҫитсе тӑнӑччӗ. Ҫанталӑкӗ те питӗ япёхчё. Малтан
тӑтӑшлатса ҫумӑр ҫурӗ. Октябрь уйӑхӗн иккӗмӗш эрнинче юр
та ӳкрӗ. Анчах ҫӗнӗ юр хӑвӑрт ирӗлсе пӗтрӗ. Ҫанталӑк уяртрӗ.
Тӗлӗнмелле хӗвеллӗ ӑшӑ кунсем пуҫланчӗҫ. Хула урамӗсем
пурпӗрех пылчӑклӑччӗ. Мускавран куллен-кун машина тапатчӗ,
- автобуссем, грузовиксем, ҫӑмӑллисем.
Эпир Элкер хваттерне каятпӑр. Янка Купала арӑмӗпе унта
чарӑннӑ. Купалӑпа Элкер вӑрҫӑчченех паллашнӑ иккен. 1939
ҫулхи сентябрь уйӑхӗнче армян халӑхӗ хӑйӗн авалхи эпосӗ
«Давид Сасунский» пин ҫул тултарнине палӑртнӑччӗ. Ҫав уява
ирттерме пирӗн Чӑваш писателӗсен Союзӗнчен С.В.Элкерпе
Иван Ивник кайнӑччӗ. Семен Василеьвич белорус халӑх поэтне шӑпах ҫавӑнта - ҫӳллӗ сӑрт-ту тӳпинчи Севан кӳлли
хӗрринче тӗл пулнӑ.
Тепӗр икӗ ҫултан вара Янка Купала Шупашкара килсе ҫитрӗ.
Анчах уншӑн хӑна ҫулӗ, хаяр вӑрҫа пула, йывёр та хурлӑхпӑ
ҫул пулчӗ.
С.В.Элкер мана Янка Купалӑпа паллаштарчӗ.
- Пирӗн писательсен Союзӗн председателӗ, - терӗ ман пирки.
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- Голова? - чакӑр куҫӗпе тинкерсе пӑхрӗ ман ҫине Иван
Доминикович. - Ҫамрӑк, ҫапах та пуҫлӑх, - хушса хучӗ вӑл.
«Голова» тени белорусла председатель тени пулать-ха.
Ҫапах та эпӗ питӗ иментӗм. Хӑна ҫакна асӑрхарӗ пулас.
- Ҫамрӑкки лайӑх, - терӗ вӑл. - Анчах ҫамрӑклӑх ытла
хӑвӑрт иртет-ҫке... Акӑ, сӑмахран, кур-ха мана...
Тин ҫеҫ йӑл та йӑл ҫиҫсе илнӗ чакӑр куҫсем тӗксӗмленеҫҫӗ. Иван Доминикович салхулланать. Шӑпланать. Пурте
шӑпланаҫҫӗ. Никам та ҫӑвар уҫмасть.
Поэт чӗринче мӗн пулса иртнине эпир пурте ӑнланатпӑр.
- Епле-ха вара? - терӗ вӑл, пӳлӗмре кӗтесрен кӗтесе утма
тытӑнса. - Мӗншӗн?.. Юрлаттӑмӑр - «Ыран
вӑрҫӑ тухсан»... Ҫапла, эпир вӑрҫӑ пуласса
пӗлнӗ. Ҫапах та кунашкал пӑтӑрмах?!
Янка Купала хӑйӗн тӑван халӑхӗ хаяр
вӑрҫӑра тӳсекен инкеке, хӑрушӑ трагедие,
пӗтӗмпех чӗре патне илнӗ. Тӑшман бомбисен вучӗпе хуласемпе ялсем, тырпулпа
выльӑх-чӗрлӗх пӗтни ҫинчен вӑл макӑра-маЯнкаКупала
кӑра каласа кӑтартатчӗ. Тӗрӗссипе, ҫавӑн пек
ҫын шултра куҫҫуль тӑкса макӑрнине эпӗ пурнӑҫра малтанхи хут курнӑ.
Сисеттӗм: пирӗн Семен Васильевич та,
вӑрҫӑ инкекӗсене хӑй тӳссе курнӑскер, бело
рус поэчӗпе пӗрлех чунтан хуҫӑлса кулянатчӗ. Анчах вӑл хӑйӗн хуйхи-суйхине никама шарламасӑр, шӑппӑн тӳссе ирттеретчӗ.
СеменЭльгер
Минск хулинчи хваттерӗнче Янка Купалӑн
питӗ пысӑк библиотека пулнӑ. Ӑна вӑл хӗрӗх
ҫул хушши пухса пынӑ. Орша хули патӗнче
вӑл вӑрҫӑччен нумаях мар малтан дача
лартнӑ. Унта паллӑ художниксем парнеленӗ
картинӑсем нумай упраннӑ.
- Вӗсем мар-ха чи пахи, - аллине сулать
Аркадий Эсхель Иван Доминикович. - Чи пахи - Горький ҫы176

рӑвӗсем!.. Вӑл алӑ пусса панӑ кӗнекесем!.. Ах, Алексей Мак
симович, - куҫ умӗнче тӑракан ҫынпа калаҫнӑ пек калаҫма
тытӑнать поэт. - Эсӗ вӑрҫӑ пирки яланах асӑрхаттараттӑн.
Фашизма кураймастӑн.
Иван Доминиковичпа мӑшӑрӗ - Владислава Францевна пӑшӑрханатчӗҫ: Элкер килйышне чӑрмав кӳретпӗр, - тетчӗҫ.
Семен Васильевичпа ун арӑмӗ Евдокия Алексеевна хӑйсене
май пӑшӑрханатчӗҫ: - Хаклӑ хӑнасене пӑхаймастпӑр, вӑрҫа
пула ӗҫми-ҫими те хӗсӗк, - тетчӗҫ. Мӗн тӑвӑн, хӑнисем те,
хуҫисем те тивӗҫлипех хурланатчӗҫ.
Эпир, чӑваш писателӗсем, Янка Купалӑпа С.В.Элкер патне
час-часах кӗрсе ҫӳреттӗмӗр. Тепле пулсан та, пирӗн тӗлпулусем пӗрмаях хурлӑхлӑ иртмен. Семен Васильевич нумаях
пулмасть тӑван Упакассине кайса килни ҫинчен каласа кӑтартатчӗ. Николай Иванович Шелепи хӑйӗн ватӑла пӗлми тенорӗпе авалхи чӑваш юррисене юрлатчӗ. Стихван Шавли Маяковскин тин ҫеҫ чӑвашла куҫарнӑ сӑввисене вулатчӗ. Ухсай
Яккӑвӗ Кӗлпук мучин мыскарисем ҫинчен каласа тӗлӗнтеретчӗ.
- Кӑмӑллӑ чӗлхе. Ҫепӗҫ чӗлхе,- тетчӗ Янка Купала чӑваш
сӑвви-юррине итленӗ хыҫҫӑн. - Чун-чӗре чӗлхи...
Ҫав кунсенчех эпир, Янка Купала сӑввисене те, ытти бело
рус поэчӗсен сӑввисене те чӑвашла куҫарса, хаҫатсенче
кӑларнӑччӗ. Кайрантарах вара Янка Купалӑн «Ӗмӗт» ятлӑ кӗнеки чӑвашла уйрӑммӑн тухрӗ.
Икӗ эрне те икӗ кун ҫеҫ пурӑнчӗ ун чухне Янка Купала Шу
пашкарта. Ҫанталӑк сасартӑк сивӗтсе пӑрахрӗ. Купалӑпа
мӑшӑрӗ хӑйсен «Шевроле» машинипе Хусана кайма пуҫтарӑнаҫҫӗ. Хусанта белорус халӑхӗн ытти писателӗсем те вӑхӑтлӑх
кӗтес тупнӑччӗ.
Семен Василеьвич пӑшӑрханать:
- Епле-ха кунашкал сивӗ ҫанталӑкра инҫе ҫула пушмакпа
кӑна тухмалла? - тет вӑл. - Кӑҫатӑ туянас пулать хӑнасем
валли.
Ун чухне япала туянма ансатах марччӗ ҫав. Вӑрҫӑ. Йӑлтах
ордерпа тата карточкӑпа. Семен Васильевич хӑнасемшӗн хытӑ
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тӑрӑшрӗ. Вӑл тӑрӑшнипех хулари суту-илӳ органӗсенчен икӗ
мӑшӑр кӑҫатлӑх ордер илтӗмӗр, кӑҫаттисене вара Иван Доминиковичпа пӗрле кайса туянтӑмӑр. Пӗр мӑшӑрӗ - хӑй вал
ли, тепри - шофер валли. Владислава Францевна кӑҫатӑ туянасшӑн пулмарӗ, унӑн шурӑ фетр ботти вӗр-ҫӗнехчӗ-ха.
Янка Купалӑпа мӑшӑрне эпир Шупашкартан Хусана ҫав ҫулхи ноябрӗн 11-мӗшӗнче ӑсатса ятӑмӑр. Унтанпа 32 ҫул иртрӗ.
Халӗ вара... Халӗ пӗр мӑшӑр чӑваш кӑҫатти Белорусси ҫӗрӗнчи Янка Купала музейӗнче, поэтӑн ытти япалисем хушшинче, питех те паллӑ вырӑн йышӑнса тӑрать. Вӑл - чӑваш халӑх
поэчӗ С.В.Элкер белорус халӑх поэтне Янка Купалӑна халалласа панӑ хаклӑ парне.
Чӑннипех те ӗнтӗ, тӑванла халӑхсем хушшинчи туслӑх пинпин тӗрлӗ майсемпе ҫыхӑнса-тытӑнса тӑрать.
Аркадий Эсхель, 1973 ҫ.

9 керчӗкре (сылтӑмран сулахаялла):
С.В. Элкер, Н.И. Шелепи, С.А. Шавли (1941 ҫ.)

178

ЭЛКЕР ҪЫРӐВӖНЧЕН

Йӗпреҫ районӗ, Хурамал ялӗ. В.И.Андреев-Хурамала.
Сывлӑх сунатӑп, Василий Иванович!
...Ман патра халӗ ҫеҫ Белорусси ССРӗн халӑх поэчӗ, Сталинла преми лауреачӗ Янка Купалӑпа арӑмӗ 5 каҫ выртрӗҫ.
Унпа пӗрле Белорусси Совнаркомӗн председатель заместителӗ
Захаров (ҫур грузин ҫынни) тата Белорусси Наркомӗн финанс
министрӗ Котляров пулчӗҫ. Ҫавсем эрех нумай тупса килчӗҫ.
Икӗ каҫчен хытӑ ӗҫрӗҫ, хальччен илтмен-пӗлмен хыпарсене
нумай каласа пачӗҫ. Вёсем Мускавран Горький хули урлӑ машинӑсемпе Хусана кайма тухнӑ, анчах та Шупашкар ҫывӑхӗнче машинисем пылчӑк ҫине кӗрсе ларчӗҫ, хӑшин-пӗрин машинисем ҫӗмӗрӗлсе те кайрӗҫ. Халӗ машинисене ремонта лартнӑ.
Купалӑна вӑхӑтлӑха Хресчен ҫуртӗнче пӳлӗм пачӗҫ. Япалисем
ман патра выртаҫҫӗ. Парти обкомӗпе Чӑваш совнаркомӗ Купалӑна лайӑх йышӑнчӗҫ, унпа пӗрле приемра пултӑмӑр. Вара ман
хваттерех кучченеҫсем ярса пачӗҫ. Анчах та ӗнтӗ ку хаклӑ хӑна
йӑлӑхтарса ҫитерме пуҫларӗ, мӗншӗн тесен пӗрмаях ӗҫет, эрех
тупса пама ыйтать, ӗҫсен тата этем йӗркелӗхӗ те пӗтет. Ӑна
пирус та эрех пултӑр. Вӗсене тупма хӗн вӗт-ха. Пирус мӗн пур
пеккине Чарыков хӑй ярса пачӗ. Халӗ ӑна та туртса пӗтерчӗ. Те
Совет правительстви ытлашши пулӑшнипе иртӗхсе кайнӑ пулӗ,
те вӑрҫӑ хӑрушлӑхӗ айӗнче ӑсӗ урмӑшма пуҫланӑ пулӗ тесе
шутлатпӑр ун пирки. Темӗнле страннӑҫсем чылаях вара. Урӑ
чухне лӑпкӑ, чӗмсӗр, сахал калаҫать, мана тав тӑвать,
ӳсӗрӗлсен - урӑхла. Купала пит те чаплӑ пурӑннӑ. Ун ҫинчен
кунта пурӑнакан Белоруссии еврей писателӗ те каласа парать.
Унӑн Минскра хӑйӗн ҫурчӗ, Оршара дача пулнӑ. Унта пӗчӗкбиблиотекӑсем, архив тата ытти пуянлӑх та нумай пулнӑ, халӗ
вӗсем йӑлтах ҫунса кайнӑ. Хӑй пӗр машинипе ҫеҫ тухса тарнӑ.
Ҫавӑнпа та хытӑ переживать тӑвать. Кунта Мускавран тӳрех
Горький урлӑ автотранспорта куҫакансем питте нумайччӗ. Халӗ
ҫул пылчӑкланнипе ҫавсем кӗрсе ларса хӑшкӑлаҫҫӗ ӗнтӗ...
1941,4 ноября.
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ЯНКА КУПАЛӐН ТАСА СӐНАРӖ

Гэннадий Васильевич Кузнецов 1945
ҫулхи январьте Канаш районне кёрекен
Шуртан ялӗнче ҫуралнӑ, хӑйсенчен инҫех
мар Кульцаври вӑтам шкулта вӗреннӗ.
Вӗрентекенӗсем чаплӑ педагогсем пулнӑ
май, вӑл вырӑс чӗлхипе литературине тата
ытти предметсене те хӑйсенчен кая мар
пуҫа хывнӑ, ҫав пӗлӳпе халӗ те пурнӑҫра
пӗлсе усӑ курать.
Йӗпреҫе ӗҫлеме куҫсан, «Ҫӗнтерӳшӗн» хаҫатра пултаруллӑ
Г эна Кузнецова эпӗ тӳрех профессионал куҫӗпе асӑрхарӑм:
унӑн ҫырнисенче - сӑмах тӗшши, философийӗ палӑрать.
Майӑн-майӑн ҫав тӗшӗхӑйӗн ҫимӗҫне пачӗ.
Эпӗ - Чӑвашрадиора. Пирӗнпе юнашарах Илья Александ
рович Степанов Чӑваш ҫӗршывӗн ял хуҫалӑхӗ мӗнле а талан
са пыни, ял ӗҫченӗсем коммунизӑмалла маршлатсаутни ҫинчен эфира - тӗнче уҫлӑхне - кашни кун хыпар сала тать,
ӗлкӗрсе ҫитереймест, районсенчен хыпар шырать. Йӗпреҫ
енчен ҫавнашкал хӗрӳ, пултаруллӑ хыпарҫӑ тупӑнчӗ. Гэнна
дий Кузнецовӑн хайлавӗсене - сасӑпа калаҫаканӗсене пӗтӗм
чӑваш хӑлхана тӑратса итлетчӗ. Ҫав вӑхӑтра шӑпах Чӑваш
патшалӑхӗн ЖурналистсенпӗрлӗхӗС.В.Элкерячӗллӗпреми
шутласа кӑларнӑччӗ. Ял пурнӑҫне анлӑн, сӑнарлӑн кӑтартаканрадиоочерксен ярӑмӗшӗн вӑл лауреат пулса тӑчӗ. Мухтав
паллине вӑрманта кайӑксем юррипе ҫурӑмӑр.
Пуҫӗнче унӑн лира кӗвви янӑрать. Хайлавӗсем - ҫав юрӑ
кӗвиллӗ. А чаранпах поэзи сукмакӗ ҫине ҫирӗппӗн ярса пуснӑскер вӑл Пегас учӗпе Парнас тӑвӗ тӑрнеллех ӳхӗрет, нумай
хайлавлать поэт кутамкки валли. Чилайӑх «япалисене-пурлӑхне» пухса хӑйӗн шухӑшлав сӑнарлӑхӗн Пысӑк кӗнекине
кӑларчӗ. Унпа яланах тачӑҫыхӑнура. Ҫакхайлава вӑл кӗнекере усӑ курма сӗнчӗ, унӑн историйӗпе паллаштарчӗ:
«Пурӑннӑ чухне эпӗ Андрей Игнатьевич Тряковпа тӗлпул180

сах тӑраттӑм. Мӗн тивӗҫлӗ канӑва кайичченех
Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑвӑрҫинчен ҫӗнтерсе таврӑннӑранпах Йӗпреҫри вӑрман комбинатӗнче
ӗҫленӗ вёл. Андрей Игнатьевич малтан хӑйӗн
кун-ҫулне финанс ӗҫӗпе ҫыхӑнтарнӑ, анчах та
каярахпа Совет Союзӗн тӗрлӗ стройкине паха
йывӑҫ ӑсатса тӑрассине хӑйӗн тӗп тивӗҫӗ туса
хунӑ фронтовик. Вӑрҫӑри паттӑрлӑхшӑн тата
мирлӗ ӗҫри хастарлӑхшӑн 3 орденпа 5 медале тивӗҫнӗччӗ
Пысӑк Упакасси чӑвашӗ. Ҫакял пирки сӑмаххускатсанах пирӗн
куҫ у мне чӑваш халӑхӗн мухтавлӑ ывӑлӗ, тӑван литературӑна хӑйӗн вилӗмсӗр хайлавӗсемпе пуянлатнӑ Ҫемен Элкерӗн
ҫутӑ сӑнарӗ тухса тӑрать. Кунта вара Чӑваш халӑх поэтне
ӑшшӑн аса илме тивӗҫлӗ сӑлтав пур. Андрей Игнатьевич Се
мен Васильевича «кукка» тесе чӗнетчӗ. Унӑн амӑшӗпе «Хёнхур айёнче» поэма ҫыраканӗ пёр варта выртнё иккен.
Пёррехинче Андрей Игнатьевич «Хыпар» хаҫатӑн вырӑнти
корпунктне темёнле ал ҫырӑвӗ илсе килчӗ. «Паллашсамӑрччӗ,
- терёвёл кёмёллён. - Пушё вёхётра кукка пурнӑҫӗпе ӗҫ-хӗлне
аса илӳсенче хӑварас тӗллевпе ҫыру сӗтелӗ хушшине лара
кан пултӑм-ха. Сирӗн пата илсе килни - Янка Купала поэт
вӑрҫӑн пӗрремӗш ҫулӗнче ҫемйипе кукка патӗнче хӳтлӗх тупниҫинчен. Вулакансемшӗн вӑл кӑсӑк пулассӑн туйӑнать».
Анчах та тӗрлӗ сӑлтава пула А. И. Тряковӑн аса илӗвӗ хёй
вӑхӑтӗнче кун ҫути кураймарӗ... Кӑшт вӑхӑтран авторӗ те ҫут
тӗнчеренуйрӑлса кайрӗ.
А.И. Тряков аса илӗвӗпаян тахӑйӗн пӗлтерӗшне ҫухатман.
Белоруссен чаплӑ сӑвӑҫӗ чӑвашсен тӗп хулине килнӗренпе
шӑпах 65 ҫул ҫитрӗ. Ҫемен Элкерӗн ҫывӑх тӑванӗн хайлавӗнче ҫав манӑҫми тапхӑр ӗнер пулса иртнӗ пекехуҫӑмлӑн тухса
тӑрать куҫ умне».
...Эпӗ ун чухне Шупашкарта Финанс министерстви ҫумӗнчи курсра хамӑн пӗлӗве ӳстереттӗмччӗ. Вӑрҫӑ пуҫланиччен
кӑшт маларах мана Хӗрлӗ Чутай районӗнчи финанс пайне ер
тсе пыма шаннӑччӗ. Ҫӗнӗ ӗҫ, ҫӗнӗ вырӑн... Яваплӑх мӗн та181

ран пысӑк пулнине малтанхи кунсенчех ӑнланса илтӗм эпӗ.
Ҫапӑҫакан ҫара яма ыйтса ҫар комиссариатне пӗрре кӑна мар
ҫитрӗм пулин те, манӑн тилмӗрӗве нимӗн вырӑнне те хумарӗҫ унта ӗҫлекенсем. «Хальлӗхе эсӗ кунта кирлӗ ҫын. Вӑхӑт
ҫитсен, хамӑрах чӗнӗпӗр», - ҫапла лӑплантарса кӑларса
яратчӗ алӑкран ҫӳҫӗ кӑвакарма пуҫланӑ комиссар.
1941 ҫулхи юпа уйӑхӗн варринче вара Шупашкара курса
ячӗҫ мана. Пӗр уйӑха яхӑнах Ҫемен кукка патӗнче пурӑнтӑм.
Ҫавӑн чухне курсра паллашрӑм та Янка Купала сӑвӑҫпа. «Иван
Доминикович Луцевич», - терё вёл хыткан, типшём аллине
тёсса панё май. - Анчах та ку хушамат сана нимӗн ҫинчен те
каламё. Эсир шкулта вӗреннӗ ҫулсенче манён сёвёсене те
вуланах ёнтё. Янка Купала тенине илтнё-и?..
Тепӗр пӳлӗмрен тухнӑ Ҫемен Васильевич пирён ума пыр
са тӑнӑ-тӑманах калаҫӑва хутшёнчё: «Ку манён аппан аслё
ывёлё-ха. Тёван литературёна питё юратать. «Белорус классикёсене те вуланах ёнтё вёл», - терё. Унтан ман енне ҫаврӑнчӗ
те: «Андрей, Янка Купалён пёр-пёр сёввине вуласа параймёрши?» - терё.
Кульцаври вӑтам шкула ҫӳренӗ ҫулсенче Янка Купалён
«Белоруссем» сёввине пёхмасёр калама вёреннёччё. Анчах
та ун чухне ёна никам та чёвашла куҫарманччӗ-ха. (Каярахпа
Аркадий Эсхель куҫарӑвӗ ҫапӑнса тухнё пек ас тӑватӑп. Ӑҫта
хёш журналта - калама пултараймастёп).
Кукка та, Янка Купала та ман ҫине тинкерӳллӗн пӑха-пӑха
илчӗҫ. Анчах те хумханнипе, те вётаннипе хам лайёх пёлекен
йӗркесемех пуҫран ирхи тётре пекех «ирӗлсе» ҫухалнӑ иккен.
Янка Купала «путакана» ҫӑлма васкарё: малтанхи йёркесене
пёхмасёр каларӗ кӑна, манӑҫни ҫийӗнчех ҫиеле «тухса
выртрё»:
Камсем-ха килеҫҫӗ унта
ушкёнпа
Утаҫ шурлёх урлё, хура
вёрманпа?!
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- Белоруссем!
Мӗскер вӗсем йӑтнӑ ырхан
алсемпе,
Мӗскер-ха ҫӗкленӗ ырхан хулсемпе?
-Ултав-суяна.
Ӑҫта ӑсатаҫҫӗ вӗсем суяна,
Кама кӑтартасшӑн вӗсем
халь ӑна?
- Мӗн пур тӗнчене!
Ӑс панӑ-ха кам ҫав мӗльюн
этеме,
Ыйхӑран вӑратса, суяна
пӗтерме?
-Хӗн-хур та асап!
Мӗскер-ха шыраҫӗ каллех
ҫав ҫынсем
Авалтан пусмӑр тӳснӗ
чӑлах-чӗмсӗрсем?!
- Этем - тенӗ ят!
- Маттур, маттур! - ҫурӑмран лӑпканӑҫемӗн кӑмӑллӑн
сӑмах хушрӗ Янка Купала. - Пӗлетӗн-и, халь тин эсӗ вырӑсла
вуласа панӑ сӑвва 30 ҫул каяллах белорусларан кам куҫарнине? Максим Горький. Ҫак ырӑ вырӑспа, тӗлӗнмелле улӑппа
ӗмӗр тӑршшӗпех ҫыру ҫӳретнӗ эпир. Минскри хваттерте унӑн
ҫырӑвӗсем, вӑл алӑ пусса панӑ кӗнекесем мӗн чухпӗ? Тӑшман
вутра ҫунтарса ярать ёнтё вӗсене. Эх, ҫӑлма май килмест
нимӗнле хакпа та виҫме ҫук пурлӑх-пуянлӑха.
Ҫав каҫ Семен Васильевичпа Иван Доминикович ҫӗрӗпе те
куҫ хупмарӗҫ темелле. Вёсен калаҫӑвӗнчен ҫакна пӗлме май
килчӗ. Икӗ халӑх поэчӗ малтанах пӗлнӗ иккен пӗр-пӗрне. Иван
Доминикович манӑн куккапа пуҫласа Ереван хулинче паллашнӑ. 1939 ҫулта Армении тёп хулинче ҫак халӑхӑн паттӑр
ывӑлӗ Давид Сасунский пин ҫул тултарнине паллӑ тунӑ пулнӑ.
Савӑнӑҫлӑ уява пирӗн Чӑваш ҫӗршывӗнчен Ҫемен Элкер кайнӑ.
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Атӑл хӗрринчен пынӑ хӑна ҫавӑн чухне Севан кӳлли ҫывӑхӗнче Янка Купалӑпа ыталашса тӑванланнӑ.
Семен Васильевичпа Иван Доминиковичӑн мӑшӑрӗсем те Евдокия Алексевнӑпа Владислава Францевна вёсен юратнӑ
упӑшкисене йывӑр хуйхӑ-суйхӑ арман чулӗ пек пусса тӑнӑ
вӑхӑтра ыррӑн ҫывӑрайман ҫав каҫ. Икӗ хӗрарӑмӗ те тарӑн
шухӑшсен серепинче ҫӳренӗ, Аслӑ ҫӗнтерӗве ҫывхартассишӗн
пурнӑҫне шеллемесӗр ҫапӑҫакан тӗрлӗ халӑх ывӑлӗ-хӗрӗсене тӑшмана тӗппипех ҫапса салатма пилленӗ...
- Кукка, кӗҫӗр сирӗн пата килес мар пулӗ, - терӗм эпӗ ирхине вёсен хваттерӗнчен тухас умён. - Хӑвӑра та тӑвӑр.
- Тӑвӑр ҫӗрте лайӑх шухӑш ҫуралать, - шӳтпе тавӑрчӗ
Семен Васильевич. - Кӗҫӗр килмеллех. Вӑхӑчӗ кӗреке валли
мар пулсассӑн та, каҫпа чӑваш ҫыравҫисем Янка Купалӑпа
тӗл пулма сӑмах пачӗҫ.
Ку тӗл пулу пирки каярахпа Чӑваш халӑх поэчӗ Стихван Шавли «Виҫӗ улӑп» статьяра лайӑх ҫырса кӑтартнӑччӗ. Унти пӗр
сыпӑка вуласа пӑхсамӑрччӗ, хисеплӗ вулаканӑмсем: «Йышлӑ мар
пирӗн кӗреке, эпир унта тӑватӑ чӑваш ҫеҫ. Тӑваттӑмӗшӗ пирӗн
«голова», Союз пуҫлӑхӗ Аркадий Ӗҫлӗх (ӑна Янка Купала ҫапла
чӗнетчӗ). Ҫирӗм писательрен вун пиллӗкӗшӗ фронтра.
Эпир чылайранпа ларатпӑр ёнтё. Купала сӑмахӗ чун-чӗре
ҫине чул пек купаланчӗ.
Калас тенине каланӑран-и, ун кӑмӑлӗ уҫӑлма тытӑнчӗ.
Куҫӗ курман Шелепи ҫакна пуринчен малтан сисрӗ: «Сӑвӑ
калар!» - ҫамрӑк йӗкӗт пек пуканӗ ҫинчен сиксе тӑчӗ вӑл. Яланхи йӑлипе пуҫне каҫӑртрӗ:
Тӑршшӗ икӗ метр,
Урлӑш пӗрре территори кирлӗ
Гитлере, - пуҫласа ячӗ вӑл.
Эпир ҫак сӑмахсене хамӑр хӑнана куҫарса патӑмӑр.
- Пророк пек тӗрӗс калать! - алӑ ҫупрӗ пирӗн хӑна.
Этем ирӗке савнӑ чух
Фашизм пире ҫӗнес ҫук! - илтӗнсе каять Элкер сасси.
184

Эпӗ тин кӑна ҫырса пӗтернӗ «Вӗлер нимӗҫе! сӑвва кӑлартӑм.
Уҫӑлса ҫитнӗ Янка Купала ҫамрӑк колхозник ҫинчен сӑвӑ
каласа ларать...»
Пӗтӗмпех тӗрӗс. Ҫаксем вӗсем йӑлтах ман куҫӑм умӗнче
пулса иртнӗ.
Кукка хваттерӗнче Янка Купалӑпа мӑшӑрӗ нумай пурӑнмарӗҫ. Республикӑри ертсе пыракан пуҫлӑхсем пулӑшнипе темиҫе кунран вӗсене «Колхозник ҫуртӗнче» вырӑн тупса
панӑччӗ. Элкерсем патӗнчен унта япалисене илсе кайма хам
та пулӑшнӑччӗ. 1941 ҫулхи чӳк уйӑхӗн 11-мӗшӗнче поэтпа
мӑшӑрне Хусана ӑсатса янӑ куна та паянхи пекех асра тытса
пурӑнатӑп.
1942 ҫулхи ҫуркунне манӑн та фронта кайма шӑпа тухрӗ.
Тӗрлё фронтра ҫапӑҫрӑм, Украинӑпа Белорусси ҫӗрӗсене
тӑшманран ирӗке кӑларма хутшӑнтӑм. Янка Купала хӑйӗн
сӑвви-поэмисенче чун-чӗререн мухтанӑ халӑхсен арканми
ҫирӗп туслӑхӗ ирсӗр ҫын ҫиенсене ҫапса аркатма пулӑшнине
хам куҫӑмпа хам курса ӗнентӗм. Халӑх поэчӗ Тӑван ҫӗршывӑн
Аслӑ вӑрҫи пуҫланнӑ ҫул ҫырнӑ сӑвӑри йӗркесем чӑн пулчӗҫ:
Хаяр кун-ҫул куҫран ҫухалӗ,
Суран тӳрленӗ ӳт-пӳре.
Юратнӑ белорус ҫуталӗ,
Ҫӗнелӗ ӗмӗр-ӗмӗре.
Капмар кил-ҫурчӗсем ҫӗкленӗҫ,
Пур халӑх тухӗ урама.
Ялавӗсем каллех чӳхенӗҫ
Телей кӳме, йыхрав тума...
Иртнӗ ӗмӗрӗн аллӑмӗш ҫулӗсен варринче мана вӑрман комбинатӗнчен Белорусси Республикине командировкӑна ячӗҫ.
Икӗ эрнене яхӑнах Минскра пурӑнма тиврӗ ун чухне. Янка Купалӑпа ҫыхӑннӑ пур вырӑна та ҫитсе куртӑм темелле. Унӑн
музейӗнче те пултӑм. Тӗрлӗ экспонат хушшинче пӗр мӑшӑр
ҫӑм атӑ асӑрхарӑм... Ара, ӑна туянма Шупашкарти тӗп пасара
кукка мана хӑех илсе кайманччӗ-и? Янка Купалӑна Хусана тух185

са каяс умён чӑваш ҫыравҫи кӳнӗ парне умӗнче чылайччен
шухӑша кайса тӑтӑм эпӗ.
Музейран тухсан, тӗп проспектра ларакан бронза палӑк пат
не ҫул тытрӑм. Ҫавӑн чухне белорус халӑхӗн чаплӑ сӑвӑҫипе
иккӗмӗш хут тӗл пултӑм. Чечек магазинӗнче туяннӑ икӗ ҫыхха
куккапа хам ятран таса хӗвел шевлипе кӗмӗлленсе ҫиҫекен
палӑкумне хутӑм.
Андрей Тряков.
2006, раштав.

БЕЛОРУС ПИСАТЕЛӖ ЧӐВАШСЕМ ҪИНЧЕН

Тӗрлӗрен тӗлпулу пулать пурнӑҫра. Пицундӑра, Д.Гулиа
ячёпе хисепленекен писательсен пултарулӑх ҫуртӗнче Белоруссирен пынӑ Вячеслав Рагойша писательпе тӗл пулса паллашрӑм. Эпӗ чӑвашран иккенне пӗлсессӗн, вӑл тӳрех С.Элкер
ҫинчен ыйтрӗ. Пирӗн Чӑваш халӑх поэчӗ белоруссен паллӑ
ҫыравҫипе, Янка Купалӑпа, туслӑ пулнӑ. Хаяр вӑрҫӑ ҫулӗсенче Янка Купала Шупашкара килнӗ, С.Элкер патӗнче пурӑннӑ.
«Чӑваш ҫыннисен чун-чӗри ӑшши фашистсен аллине лекнӗ
тӑван Белоруссишӗн кулянса-тертленсе пӗтнӗ чун-чӗрене ҫӗнӗ
вӑй пачӗ», - тесе ҫырнӑ каярахпа Янка Купала. Ҫакӑн пирки
калаҫрӑмӑр Вячеславпа.
- Пирӗн икӗ литература хушшинчи туслӑха ӳстерсех пымалла, - терӗ вӑл. - Пӗр-пӗрне пирӗн нумайрах куҫармалла.
Эпир чӑваш юмахӗсене белорусла куҫарса кӑларнӑччӗ. Халӗ
акӑ чӑваш калавӗсемпе сӑввисен кӗнекине пичетлесе кӑларма хатӗрленетпӗр.
Ҫӑкӑр-тӑвар - хире-хирӗҫ. Эпӗ те ӑна Белорусси писателӗсен произведенийӗсен пысӑк кӗнеки чӑвашла пичетленсе
тухнине каларӑм. Ку вара Вячеслава питӗ савӑнтарчӗ.
- Чӑвашсен куьтура ӗҫӗнчи ҫитӗнӗвӗ пирӗн ҫыравҫӑсене
революцичченех питӗ ӑмсантарса савӑнтарнӑ, - терӗ вӑл. 1909 ҫултах пирӗн чаплӑ писатель Сергей Полуян «Чӑвашсен
нациллӗ ҫӗкленӗвӗ» ятлӑ статья ҫырнӑ...
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Эпё вара Вячеслав Рагойшӑна ҫав стаьяна тупса пама
ыйтрӑм. Вӑл килне, Минска, таврӑнсанах мана Сергей Полуянӑн эпӗ ыйтнӑ «Чӑвашсен нациллӗ ҫӗкленӗвӗ» хайлавне ярса
пачӗ. Акӑ вӑл, пӗтӗмпех илсе кӑтартатӑп.
«Чӑвашсен нациллӗ ҫӗкленӗвӗ

Атӑл шывӗ юхса выртакан тӑрӑхра - Чулхула, Чӗмпӗр, Ӗ
пхӳ кӗпӗрнисенче - пысӑках мар халӑх пурӑнать - чӑвашсем.
Йышлӑ мар ку халӑх, пӗтӗмпе те миллиона яхӑн кӑна, пурӑнасса вар чухӑн, тӗттӗм пурӑнать.Тен, тэтах та нумайччен
асапланнӑ-тертленнӗ пулӗччӗҫ-и чӑвашсем ҫав тӗттӗмлӗхре,
эхер те хӑйсен енӗн вёсем валли пӗлӳ ҫутийӗ ҫутнӑ вӗсемшӗн тӑван чӑваш чӗлхийӗпе ҫутта кӑларас ӗҫе пикеннӗ
- чи лайӑх ывӑл-хӗрӗ пулман пулсан.
Чӑваш чӗлхи тӗрӗксенни евӗрлӗ, ӗлӗкхи половецсен чӗлхине ҫывӑх (половецсем - тахҫан-авал, пӗр пин ҫулсем каялла,
вырӑс ҫӗрне тапӑннӑ халӑх).
Вырӑс чӗлхипе пачах та пӗрешкел мар, ҫавӑнпа вырӑса
ӑнланмашкӑн чӑваша питех те йывӑр.
Ҫапла ӗнтӗ ан тӗлӗнӗр: пултарайман чӑваш хутла вӗренсе
ытларах пӗлӳ илме, наука пулӑшнипе хӑйшӗн пысӑкрах ҫутӑ
ҫутма, мӗншӗн тесен япӑх е пачах та ӑнланса ӑша хываймасть вӑл вырӑс кӗнекине. Чӑваш ялӗсем, нумай-нумай ҫул
ӗлӗкхи пекех, тасамарлӑхпа сӗм тискерлӗхре пӗтсе-япӑхса
пынӑ. Тӗрлӗрен тӗшмӗшле йӑла-йӗрке халӑх куҫне хура карӑ
пек хупласа тӑнӑ, ҫут тӗнче ҫине чуна ирӗклӗн уҫса пӑхма
паман, пулассӑрлӑх ӑна ҫӗр ҫумне пусарса тӑнӑ, тӗттӗмлӗх
ӑна мӗн авалтанхи чухӑнлӑхран хӑтӑлса тухма паман.
Нумай ӗмӗр чӑваш халӑхӗ хӑйӗн кӗнекисӗр, хӑйӗн тӑван
литература чӗлхисӗр пурӑннӑ. Чӑвашла пӗрремӗш кӗнекесене вырӑс тӗнне саракансем пичетлеме пуҫланӑ. Ҫавӑнпа
пӗрлех вӗсем чӑваш шкулӗсем те уҫнӑ. Тин вара халӑхран
пултаруллӑрах ҫынсем палӑрса тухма тытӑннӑ. Анчах пирӗннишкелле, пӑраха-пӑраха кайман вӗсем ӑна, ҫук, - вӗсем вырӑнтах юлнӑ, хӑйсен халӑхне ҫӗкпессишӗн ӗҫе пикеннӗ.
Нумай ӗҫ тумалла пулнӑ вёсен, нумайӑшне туса пултарнӑ
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та. Чи малтанах халӑха кӗнеке памалла пулнӑ, - ан тив, шкул
пӗтернӗ хыҫҫӑн та ҫыннӑн тӑван чӗлхепе мӗн вуламалли
пултӑр.
Пуринчен малтан календарьсем, ялхуҫалӑхӗпе ҫырнӑ кӗнекесем кӑлараҫҫӗ. Пӗрремӗш календарь 1901 ҫулта тухнӑ, вара
мӗн ҫавӑнтанпа ҫулсеренех тухса пырать вӑл. 1908 ҫулта ка
лендаре ак иккӗ тан кӑларнӑ - пӗрне Хусанта, тепӗрне Чӗмпӗрте. Ирӗклӗх вӑхӑтӗнче 1905 ҫулта халӑх валли тӗрлӗрен
политика ыйтӑвӗсемпе, патшалӑх тытӑмӗ ҫинчен, вӑл мӗнли
тата мӗнле пуласси пирки, халӑха тивӗҫ лайӑх шӑпа ҫинчен
кӗнекесем ҫапнӑ. Вӑл кӗнекесен шутӗнче чӑвашсем хӑйсем
ҫырнисем те, куҫарусем те нумай пулнӑ.
Тӑван литература сӑмахӗ сарӑлсах пынӑ чӑваш халӑхӗ хушшинче. Хальхи чӑваш ялӗсене ҫитсе, халӑх пурнӑҫӗ ҫинчен
пӗлтерсе тӑрас, халӑха лайӑх пурнӑҫ тума ҫул кӑтартса пырас ӗҫре хаҫат кӑларма тытӑнасси те кирлӗ пулса тӑнӑ. Ҫапла 1906 ҫулӑн пӗрремӗш уйӑхӗнче чӑвашла пӗрремӗш хаҫат
«Хыпар» ҫуралнӑ. Малтан ун ӗҫне тӗн ҫыннисем ертсе пынӑ,
анчах кӗҫех вулакансем хӑйсем ӑна халӑх чӗрине ҫывӑх халӑх
интеллигенцийӗн аллине памашкӑн ыйтма тытӑннӑ. Ҫав ҫулхинехи октябрьтех вара «Хыпара» редакицлес ӗҫ халӑха чӑннипе юратакан ҫынсен аллине куҫнӑ. Кӗске хушӑрах хаҫат хӑй
тавра вулакансен пысӑк йышне пухма ӗлкӗрнӗ. Анчах нумая
пыман ун ӗмӗрӗ. - 1907 ҫулхи июльте хаҫата хупнӑ. Паян
кунччен те ҫапла чӑвашсен хӑйсен чӗлхипе хаҫат ҫук-ха. Ҫапах
та юлашки кунсем «Хыпар» ҫӗнӗрен тухма тытӑнас хыпара
илсе ҫитерчӗҫ. Пурӑнма пултараймаҫҫӗ, ахӑртнех, чӑвашсем
ӗнтӗ хӑйсен тӑван хаҫачӗсӗр.
Чӑваш халӑхӗ йӑл илсе ҫӗкленме тытӑннин историйӗ ну
май интереслине парать пире. Ҫырулӑх культурисӗр, историйӗсӗр пӗчӗк халӑх, ӗмӗр шарламасӑр пурӑннӑскер, хӑйӗн
наци культурине йӗркелесе ярассишӗн хастаррӑн тӑрӑшать.
Мӗн тумалла тет-ха вара пирӗн, белоруссен, вунӑ миллионлӑ
аслӑ халӑхӑн?
Ӗҫӗ пирӗн чылай лайӑхрах пыма тивӗҫлӗ мар-ши ӗнтӗ?
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Сӑмах та ҫук, тивӗҫлӗ, тен, хӑҫан та пулин ҫаплах та пулӗ...
Халлӗхе вара вӑйлӑн ҫывӑрма та ыйхӑ тӗлӗшпе тата кӳршӗсен
ҫитӗнӗвӗсем ҫине пӑхкаласа илме кӑна пӗлетпӗр».
Пирӗн вулакансем ҫак статья ҫинчен те, унӑн авторӗ ҫинчен те пӗлсех каймаҫҫӗ. Ҫавӑнпа эпё кайран Вячеслав Рагойшӑран С.Полуян ҫинчен тӗплӗнрех тӗпчесе пӗлтӗм.
Сергей Епифанович Полуян белоруссен кӑварчӗреллӗ писателӗсенчен пӗри. Питехте сахал пурӑннӑ вӑп: 1890 ҫулта ҫуралнӑ
та 1910 ҫулта ҫӗре кӗнӗ. Ӳкекен ҫӑлтӑр пек, ялтӑр-р! ҫиҫсе илнӗ
те хӑйӗн халӑхӗн асӗнче, историнче ӗмӗрлӗхех юлнӑ. Ахальтен
мар ёнтё Янка Купала хӑйӗн чи чаплӑ хайпавӗсенчен пӗрне, «Кур
ган» поэмине, ӑна халалласа ҫырнӑ. Белорусси литературин классикӗ Максим Богданович хӑй пурӑннӑ чухне пичетленнӗ пӗртенпӗр кӗнекине Сергей Полуяна хапалланӑ.
Сергей Полуян хӑйӗн кӗске пурнӑҫне тискер патша саманинче питӗ йывӑр пурӑнса ирттернӗ. Ана гимназирен те темиҫе хутчен кӑлара-кӑлара янӑ, ӗҫлеме те ирӗк паман, ҫырнӑ
япалисене те пичетлемесӗр халтан янӑ. Ҫамрӑклах вӑл революцилле ӗҫе хутшӑннӑ, ирӗклӗхшӗн кӗрешнӗ. Писатель тӑван
халӑхне чунтан-чӗререн юратнӑ, унӑн историне, наци пуянлӑхне ҫине тӑрсах тӗпченӗ, пуласлӑхӗ пирки пӑшӑрханса шухӑшланӑ, ҫулӑмлӑ хайлавсем ҫырнӑ. Ҫав хушӑрах Раҫҫей империйӗнчи ытти вакхалӑхсен пурнӑҫӗпете питӗ интересленнӗ:
якутсем, чӑвашсем, украинецсем ҫинчен статьясем, тӗпчев
ӗҫӗсем ҫырнӑ. Хӑйӗн «Чӑвашсен нациллӗ ҫӗкленӗвӗ» статйине Сергей Полуян 1909 ҫулта, Вильно хулинче тухса таракан
«Пирён ана» (Наша нива) хаҫатӑн 39-мёш номерёнче пичетленӗ. Ҫак хайлав пирёншён чылай енчен питӗ пысёк
пёлтерёшлё. Чи малтан вёл И.Я.Яковлев тунӑ ҫырулӑха пула
чёваш культури кӗске вӑхӑтрах ҫӗкленсе кайнине, ҫакӑн ҫинчен ытти халёхсем те пёлсе, ёна кирлё пек тивӗҫлӗ хак Пани
не пёлтерет. Тепёр енчен пире, ҫӗнӗ чёваш ҫырулӑхӗн эткерёпе кирлё пек усё курса социализмла культура тёвакансене,
ёлёкхине, хамёр историне манса кайма юраманнине калать.
Фактсем енчен тимлён пёхсассён, паллах, С.Полуян стайин189

че тӗрӗсех каламан вырӑнсем те пурри палӑрать. Калӑпӑр,
чӑвашсем валли календарь кӑларасси 1901 ҫулта мар, чылай
маларах пуҫланнӑ. «Ҫулталӑк календарӗ» ятпа хӑйне майлӑ
чӑваш календарӗ ҫӗнӗ, чӑн-чӑн чӑваш ҫырулӑхӗ тӑвичченех
пичетленнӗ. Чӗмпӗрти гимназире вӗренекен Иван Яковлев ҫак
кӗнекене тӗплӗн пӑхса тухса хӑй вӑхӑтӗнче рецензи те ҫырнӑ.
Ҫапах та «Ҫулталӑк кӗнеки» чӑвашсене ӑнланмалли хайлав
пулсах ҫитеймен. С.Полуян ҫавна лайӑх пӗлни палӑрать,
«чӑвашла пӗрремӗш кӗнекесене вырӑстӗнне саракансем пичетлеме пуҫланӑ», - тет вӑл. Уйрӑмах чӑвашсен ҫутта тухнӑ
маттур ҫыннисем тӑван халӑхне пӑрахса кайманни тата «Хы
пар» хаҫат шӑпи пирки ҫырни пысӑк пӗлтерӗшлӗ. Пирӗн мал
танхи «Хыпар» хаҫат 1906 ҫулхи январӗн 8-мӗшӗнче тухнӑ.
«Хыпар» хаҫатӑн пӗлтерӗшне те, унӑн вӑйӗ, сӗмӗ революци
еннелле туртӑна пуҫланнине те белорус писателӗ тӗрӗс ҫырса кӑтартать. Пурӗ 65 номер пичетленсе тухнӑ пирӗн «Хы
пар» хаҫат. Ӑна вара патша йыттисем 1907 ҫулхи майӑн 27мӗшӗнче пачах чарса лартнӑ. «Ҫапах та юлашки кунсем «Хы
пар» ҫӗнӗрен тухма тытӑнас хыпара илсе ҫитерчӗҫ. Пурӑнма
пултараймаҫҫӗ, ахӑртнех, чӑвашсем ӗнтӗ хӑйсен тӑван хаҫачӗсӗр», - тесе хӑйӗн вулаканӗсене хавхалантарма тӑрӑшать
шӗл-кӑвар чӗреллӗ писатель.
Пӗрремӗш революци ҫулӗсенче белоруссем те хӑйсен наци
культурине ҫӗклессишӗн чылай ӗҫленӗ. Чӑвашсен ҫитӗнӗвӗ
ҫинчен хӑпартланса каласа, хӑйӗн халӑхне тата та хастартарах пулма чӗнни вӑл, паллах, писателӗн ҫырас мелӗ. Шел,
Аслӑ Октябрь кунӗсемччен пурӑнайман С.Полуян. Ҫӗнӗ саманара пирӗн туслӑ халӑхсем епле ҫӗкленсе кайнине, вёсен социализмла культури мӗн тери аталаннине курса вӑл чун-чӗререн савӑннӑ пулӗччӗ. С.Полуян ҫакна шаннӑ, ӗненнӗ, ҫавӑнпа
ҫырнӑ та ӗнтӗ вӑл «Чӑвашсен нациллӗ ҫӗкленӗвӗ» пек хавхалануллӑ хайлавӗсене.
ЮхмаМишши.
1994 ҫулта «Вучахра» пичетленнӗ.
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ПИТ ХАКЛӐ ПУРЛӐХ ЮРАТУ
2007 ҫулта Чӑвашсен обществӑпа культура центрӗн
«Аттил» издательстви Янка Купалӑн «Питхаклӑ пурлӑх юра
ту» кӗнекине пичетлесе кӑларнӑ. Вӑл Белорус культурин Чӑваш
Республикинчи Центрӗн президенчӗ Яков Михайлович Кот
ҫырнӑ «Великий певец любви и дружбы» статьяпа уҫӑлать.
Янка Купала (Иван Доминикович Луцевич) - народный поэт
Белоруссии, родился 25 июня 1882 года в крестьянской се
мье. Первое его стихотворение «Мужик» напечатано в 1905
году в газете «Северо-западный край», издающийся в Минс
ке. Впоследствии его произведения активно печатались в га
зетах «Нива», «Наша нива». Первая книга его стихов «Жалей
ка» издана в 1908 году в Петербурге. Янка Купала - автор по
эмы «Извечная песня» (1908) талантливых книг «Гусляр»
(1910), «Сон на кургане» (1910), «Дорогой жизни» (1913), «Мо
гила льва» (1913), драма «Разоренное гнездо» (1913), «Над
рекой Орессой» (1933), «Белоруссии орденоносной» (1937),
«Песня строительству», «От сердца» и многих других книг сти
хов, драм и очерков.
В 1925 году Янке Купале присвоено почетное звание На
родный поэт Белоруссии. В 1928 году он избран академиком
Академии наук Белорусской ССР, а в 1929 году-академиком
Академии наук Украинской ССР. Поэт одним из первых лите
раторов Белоруссии награжден орденом Ленина. А в 1941 году
он стал лауреатом Государственной премии СССР.
Произведения Янку Купалы пользовались подлинной лю
бовью народа. Недаром друзья и почитатели таланта называ
ли Янки Купалу «великим певцом любви и дружбы».
В годы Великой Отечественной войны Янка Купала был в
эвакуации, жил в Чебоксарах, Казани и Москве.
В Чебоксарах, столице Чувашской Республики, одна из луч
ших улиц названа именем Янки Купалы. А в 1957 году Чуваш
ское книжное издательство выпустило отдельным изданием
книгу стихов великого белорусского поэта под названием
«Ӗмӗт» (Мечта), куда вошли 76 лучших его стихотворений.
Умер Янка Купала 28 июня 1942 года.
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Составитель книги М.Н.Юхма подробно знакомит читателей
о мосте дружбы между белоруссами и чувашами. В 1909 году
известный белорусский поблицист и литературный критик Сер
гей Епифанович Полуян, проживший всего-то 20 лет, написал
замечательную статью «Национальное возрождение чуваш».
«Диво дивное, в тяжелые времена, когда царизм давил лю
бую свободную мысль, лучшие люди с берегов Немана могли
приметить первые проблески возрождения далекого от них на
рода, чувашей, живущих на берегу Волги. Видимо, небо дает
каждому дорогу народу таких друзей, - пишет Михаил Никола
евич. - Само по себе похвально желание Сергея Полуяна по
знакомить тогдашних белоруссов с национально-культурным
движением народов, о которых в дореволюционной Белорус
сии мало кто и слыхал. Но писатель не просто знакомил, на
пример, с национальным возрождением чувашей и якутов, он как правило, ставил эти народы в пример белоруссам, тем
самым пробуждая у них «национальный стыд», содействуя
активной культурно-созидательной деятельности.
Ознакомившись со статьей С.П.Полуяна через писателя,
доцента Белорусского государственного университета Вячес
лава Рагойши, Михаил Юхма написал статью «Белорусский
писатель о чувашах». Он далее говорит:
Янка Купала... Иван Доминикович Луцевич, родившийся
25 июня 1882 года в семье безземельного белоруса, взял себе
чисто славянский псевдоним. Знал ли он, Янка Купала, Сер
гея Полуяна? Можно предположить, что знал хорошо. Навер
ное, поэтому посвятил одну из самых лучших поэм «Курган»
ему, Сергею Полуяну. Известно, что молодой Янка Купала ра
ботал именно в этой же газете «Наша нива», где печатал свои
произведения, в том числе и статью «Национальное возрож
дение чуваш» легендарный писатель Сергей Полуян. В 19141915 годах Янка Купала был ее главным редактором. Видимо,
эта газета в те годы была для белоруссов таким же светочем,
как наша газета «Хыпар».
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Мост дружбы, построенный Сергеем Полуяном и другими
белорусскими и чувашскими деятелями культуры, стал креп
ким, надежным. Об этом говорит и праздник, прошедший в
Белоруссии в октябре 1974 года. В те дни проходили здесь
Дни чувашской музыки и литературы.
С тех пор, как мост дружбы соединил наши народы, про
шло много времени. Разные были времена. Страна, которая
называлась Российской Империей, канула в лета. И другая,
сменившая империю, приказала не долго жить. Мы живем
сейчас в Российской Федерации в виде отдельного региона,
хотя и называемся республикой. А Белоруссия стала незави
симым государством. Но мост дружбы между чувашским и
белорусским народами живет и действует. В Чувашской Рес
публике живут много белоруссов. Они создали Республиканс
кую организацию Центр Белорусской национальный культуры
в Чувашии, руководителем которой стал Я.М. Кот.
Яков Михайлович-человек деятельный, любит литературу,
старается поддерживать молодые таланты. И когда возникла
идея издать белорусскую литературу в переводе на чувашский
язык, мы сразу сказали: «Первая книга будет Янки Купалы...»
Кӗнекере «Икӗ улӑп» статья чуна туртӑмлӑ. Унта Михаил
Николаевич акӑ мӗн каланӑ:
«Эпё Янка Купала Шупашкарта пулни ҫинчен, Семен Васи
льевич ун ҫинчен мӗн-мӗн каласа панине йӑлтах пӗтӗмлетсе,
«Теплота чувашских сердец» тата «Улица Янки Купалы» очерксем те ҫырнӑччӗ. Янка Купала Шупашкарта пулни, чёваш
культура ӗҫченӗсемпе калаҫни чӑнласах та пирён литература
пурнӑҫӗнче пысёк йӗр хӑварнӑ. Ахальтен мар ӗнтӗ С.В.Элкер
хёй те 1957 ҫулта «Янка Купала Шупашкарта» ятлё пысёк очерк
ҫырса «Коммунизм ялавӗ» хаҫатра пичетленӗ. Ҫав ҫулхинех
тата Чёваш кёнеке издательствинче Янка Купалан «Ёмёт» ятлё
кёнеки пичетленсе тухнё. Вёсене пирён паллё поэтсем Алек
сандр Алга, Стихван Шавли, Александр Артемьев, Николай
Евстафьев тата ыттисем те куҫарнӑ.
Янка Купала С.В.Элкерпе туслё пулнине, вёл Шупашкарта
193

чухне С.В.Элкер ӑна мӗн май ҫитнӗ таран пулӑшма тӑрӑшнине Белорус писателӗсем те питӗ лайӑх пӗлнӗ. Ун пирки чӑваш
писателӗ А.Эсхел хӑйӗн «Белорус халӑхӗн аслӑ поэчӗ» статйинче те курӑмлӑн ҫырса кӑтартать.
А.Эсхел 1949 ҫулта белорус писателӗсен иккӗмӗш съездӗнче пулнӑ. Акӑ, ҫак статьяри йӗркесем: «Съездри пӗр тӑхтав
вӑхӑтӗнче мана такам хулран пырса тытрӗ. Ҫепӗҫҫӗн. Ачашшӑн.
Йӑвашшӑн. Ҫаврӑнса пӑхрӑм. Хыҫӑмра Якуб Колас тӑра парать. Эпир унчченех паллашнӑ-ха унпала. Халь акӑ...
- Друже Аркадзь, - терё вӑл белорусла, унтан тӳрех вырӑсла калаҫа пуҫларӗ. - Каҫарӑр, Аркадий Александрович, сирӗнпе сӑмахласа пӑхасшӑнччӗ... тусӑмҫӑм Янка Купала пирки.
Вӑл чи йывӑр, 1941 ҫулхи октябрь кунӗсенче, сирӗн патӑрта
Шупашкарта пулнӑ-ҫке-ха. Кӑмӑл туйӑмӗ еплерехчӗ унӑн?..
Сывлӑхӗ еплерех?..
- Ах, Константин Михайлович, - терӗм эпӗ, - ҫав кунсене
асӑнма та йывӑр...
Тепле йывӑр пулсан та, эпӗ мӗн астунине йӑлтах каласа
кӑтартрӑм. Якуб Колас пӗр чӗнмесӗр, калавӑма пӗр пӳлмесӗр
питӗ тимлӗн итлесе тӑчӗ. Вӑхӑт-вӑхӑт ҫеҫ хӑй ҫутӑ пуҫне таятая илет...»
Чӑнласах та, Янка Купала Шупашкарта пулнӑ чухне ӑна
пирён Улӑп-поэт Семен Элкер мӗн пултарнӑ таран пулӑшма
тӑрӑшни белорус писателӗсен чун-чӗрисенче ырӑ туйӑм
ҫуратнӑ.
Якуб Колас - белоруссен тепӗр паллӑ поэчё, вёл Янка Купалёпа питё туслё пулнё. Ахальтен мар ёнтё хӑйсен ҫӗрӗнче
чёваш писателёпе тёл пулсан, тӳрех хёйён тусё Шупашкарта
пулни ҫинчен каласа пама ыйтнё.
Тепёр тёслёх аса килет. Белоруссен паллё поэчё Юрась
Свирка икё улёп-поэт туслёхне халалласа «1941 ҫулхи пёр
калаҫу» ятлё баллада та ҫырнӑ. Ана 1982 ҫулта, Янка Купала
ҫуралнӑранпа 100 ҫул тултарнине уявланё чухне Г.Орлов
чёвашла куҫарса «Ялав» журналта та (1982 ҫ., №7) пичетленӗ. Ҫавна манён пётёмпех илсе кётартас килет:
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1941 ҪУЛХИ ПӖР КАЛАҪУ
Элкер

Кӑштах пулин те, санӑн канмаллах:
Эс ырнӑ питӗ... Халь хӑна пул... пурӑн.
Сана кӗтет ман халӑх, тахҫанах
Вӑл юратать, - ӑна хӑвах эс куртӑн.
Купала

Епле хаяр, хӑрушӑ вӑхӑт халь:
Ман ен ҫунать, вутра Тӑван Ҫӗршывӑм.
Чӑтма ҫеҫ халӑх туптӑрччӗ вӑй-хал,
Упрантӑрахчӗ, юлтӑрахчӗ сывӑ.
Элкер

Мӗнле лӑплантарас ёнтё сана...
Сан хурлӑху вӑл ман чунра-варта та.
Эс, Янка, пӗччен мар, пӗлсем ҫакна.
Килти пек пул эс ман Шупашкарта та.
Купала

Аш сӑмахушӑн тав сана, тавах.
Анчах тӑван ҫӗртен-ҫке инҫетре эп.
Вӑл, ав, ҫунать, ҫунать ҫаплах, йӑлтах.
Эп, пур, кунта, унран таҫта, ҫӳретӗп.
Унта каяс - ҫул ҫук, май ҫук пачах,
Темле кӗтсен те Белоруҫ вӑрманӗ.
Эп ҫырӑп ун ҫинчен, - калас сӑмах
Чӗремӗме тулса капланчӗ манӑн.
Ҫук, Ҫук! Таптаймӗ сӑх тӑшман пире,
Славян ҫӗршывӗнче ҫук вырӑн уншӑн!
Эп ылханатӑп чунсӑр ирсӗре,
Нихҫан каҫармӑп халӑх тӑкнӑ юншӑн.
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...Салхуллӑн утнӑ Атӑл хӗррине
Икӗ поэт каҫкӳлӗм юнашаррӑн.
Вутланнӑ анӑҫ, сӑрӗ-тӗсӗпе
Купалӑна вӑл туйӑннӑ пушарӑн.
Чӗнмен вӑл урӑх, пӗтӗм хурлӑхне
Уҫса пама, йӑлт пӗлтерме именнӗ.
Асра вӑл курнӑ хӑйӗн халӑхне,
Унпа пӗрлех вӑл тӳснӑ терт, кӗрешнӗ.
Питӗ тӗрӗс те хитре каланӑ талантлӑ белорус поэчӗ Юрась
Свирка икӗ поэт туслӑхӗ пирки, вёсем Шупашкарта тӗл пулса
мӗн ҫинчен калаҫнине, мӗн ҫинчен ӗмӗтленнине.
Шупашкарта пулнӑ хыҫҫӑн, вӑрҫӑ нуши-асапне тӳссе ирттернӗ поэт-улӑп Янка Купала нумай пурӑнайман. Унӑн хастар
чӗри тепӗр ҫур ҫултан, 1942 ҫулхи июнӗн 28-мӗшӗнче тапма
чарӑннӑ.
1982 ҫулта пӗтӗм совет халӑхӗ Янка Купала ҫуралнӑранпа
100 ҫул ҫитнине чысласа уявланӑ. Пирӗн паллӑ писатель А.Эс
хель «Белорус халӑхӗн аслӑ поэчӗ» ятлӑ статья ҫырса «Ялав»
журналта пичетленӗ. Унта вӑл хӑй 1949 ҫулта белорус писателӗсен иккӗмӗш съездӗнче пулнине, Якуб Коласпа калаҫнине ҫырса кӑтартать.
Якуб Колас - белоруссен тепӗр паллӑ поэчё, вӑл Янка Купалӑпа туслӑ пулнӑ. Чӑваш писательне курсассӑн, Якуб Ко
лас тӳрехЯнка Купала Шупашкарта пулни ҫинчен, мӗн калаҫни, мӗн ӗмӗтленни ҫинчен ыйтнӑ.
Тепӗр поэт-Улӑп, пирён С.В.Элкер ҫакӑн хыҫҫӑн та самаях пурӑннӑ-ха. Вӗл ҫӗнтерӳ кунне те кӗтсе илнӗ, тискер
вӑрҫӑ паттӑрӗ, чӑваш ачи Иван Смирнов пулеметчик ҫинчен питӗ хитре поэма та ҫырнӑ. Чӑваш поэчӗн, пирӗн литературӑн чӑн-чӑн улӑпӗн ҫулӑмлӑ халӑх чӗри 1966 ҫулхи
кӗркунне, сентябрӗн 6-мӗшӗнче тапма чарӑннӑ. Ӑна Шупаш
карта пытарнӑ.
Минск хулинче халӗ Янка Купалӑн питӗ чаплӑ музейӗ пур.
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Унта, ытти экспонатсемпе пӗрле, Чӑваш улӑпӗ С.В.Элкерпе
унӑн юлташӗсем парнеленӗ чусӑнкӑ-кӑҫат та пур. Минск хулинчех тата Янка Купалӑн бронзӑран шӑратнӑ кӗрнеклӗ палӑкӗ
те пур. Гранит постамент ҫине ылттён саспаллисемпе сёвё
йӗркисем ҫырса хунё.
И из Кремля дорогой ясной,
Всемирным шляхом человечьим
Идет Коммуны день прекрасный,
Чтоб нашу радость, наше счастье
На всей земле увековечить.
1982 ҫулта пӗтӗм совет халӑхӗ Янка Купала ҫуралнӑранпа 100 ҫул ҫитнине уявланӑ. Пирён хаҫат-журналсем пурте
Белорусси улёп-поэчён хайлавёсене пичетленё. А.Эсхел
вара «Ялав» журналта «Белорус халёхён аслё поэчё» ятлё
очерк пичетленё. Унта вёл эпё ҫырса кётартнё икё улёп-поэтсен туслӑхӗ ҫинчен те, хёй 1947 ҫулта Минскра пулса Янка
Купала палёкне чёвашсен ячёпе пуҫ тайни ҫинчен те тёплён
ҫырса кётартать».

ЯНКА КУПАЛА СӐВВИСЕМ
ӖМӖТ

Пӗтӗм ҫӗрте халӑхпа калаҫасчӗ,
Унён чёри таппине итлесе Пурнӑҫ, ёмёт ман ҫавӑ пулсанччё,
Йывӑрлӑхсене пырас ҫӗнтерсе.
Ҫепӗҫ илемлӗ ҫӗн юрӑ хайласчӗ,
Пур кил-ҫуртра та юрласчӗ ӑна Пӗр ҫакӑн пектелее ман курасчӗ,
Ҫавӑн чухне пӑрахап хурланма.
197

Ҫук, пӗтереймӗ нимле кӳренӗ те
Ыйхӑран вӑранан халӑх чунне,
Ҫак шанчӑкпа ҫеҫ пурнатӑп халь эпӗ
Кирлё мана ҫакӑн пек ҫуркунне.
Ҫутӑ хӗвел патне тӗттӗмлӗхрен Манӑн ҫӗклесчӗ тӑван халӑх ятне.
Ҫакӑн пек ҫул ҫеҫ эп шырап тӗнчере,
Урӑх ҫул-йӗр йышӑнматсь ман чӗре.
Савнӑ ҫӗршывшӑн, телейшӗн тӑрасчӗ,
Кам ҫӗнтерӳҫӗ аслӑ кӗрешӳре.
Уншӑн кӑна куҫсене ман хупасчӗ,
Ҫак ӑраскал илӗртет ӗмӗтре.
1912
ЧӖКЕҪ Люҫҫи куҫарнӑ.

ТӐВАН ҪӖРШЫВ

Ҫӗрпе те, тӳпене те ҫывӑх эп ялан,
Ҫав ҫыхӑну - пит ҫирӗп, ванмӗ ӗмӗрпе вӑл.
Ҫӗршыв сыхлать мана хӑй ывӑлне сыхпанӑ евӗр
Хӗвелшӗн - чунӑм та, чӗрем те уҫӑ ман.
Сӑпка юррисенчен ку тарана ҫити
Кунта пурне те эп чун-чӗререн саватӑп.
Хама ҫӗршывӑмӑн пёр пайӗ тек туятӑп,
Чӗремӗмре сӳнмест тӑван ҫӑлтӑр ҫути.
Ҫапла, эп ку ҫӗре тӑван тесе шутлатӑп.
Ытти ҫӗре пӗр ӑмсанмасӑр пурӑнатӑп.
Эп йӑпшӑнап хам ҫӗр ҫумне - анне вӑл ман.
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Манран тӑшман кулма пӑхсан - туятӑп:
Ман ҫӗршывран та вӑл кулать апла пулсан, Мана ҫӗр хут йывӑртарах унран кулсан.
1915
Николай ЕВСТАФЬЕВ куҫарнӑ.

САЛАМ СИРЕ...

Салам сире, маттур ҫыравҫӑсем Ман чун сире салам ярать.
Хайлавӑрсем -хӗвеллӗ юрӑсем,
Халь ирӗкри ҫӗршыв юрлать.
Пурнатпӑр халь хӗвеллӗ ҫӗршывра,
Телей тӗнчи пире кӗтет.
Телей тупатпӑр пурте чӑнлӑхра,
Суя тӗнче йӑлтах пӗтет.
1936
ЮХМА Мишши куҫарнӑ.

ЯНКА КУПАЛА УРАМӖ

Вун тӑххӑрмӗш ӗмӗр вӗҫнелле Шупашкарта 76 урам,
тӑкӑрлӑк, площадь, слобода (сала) тата нумёрленё 860 уйрӑм
ҫынсен ҫурчӗ пулнӑ.
Хула ӳссе, сарӑлса пынӑ май, урамсем те йышланнӑ.
Вӑрҫӑчченхи ҫулсенче Трусиха, Сӑкӑт, Чебоксарка юхан шывӗсем ҫумӗнчи выльӑх ҫӳретмелли ҫӗрсене усӑ курнипе ҫӗнӗ
ҫурт-йӗр ӳссе ларнӑ. Ку лаптӑксем хулана тивӗҫтерми пулнӑ.
Юнашарти колхозсен ҫӗрӗсене тӗкӗнме юраман. Республикӑпа Шупашкар пуҫлӑхӗсем йывӑрлӑхран тухмалли майне тупаҫҫӗ. Хула ҫумӗнчи колхозсене Шупашкар чиккине кӗртсе хула
канашӗн ӗҫтӑвкомне пӑхӑнмалла тӑваҫҫӗ. Ирӗкпӗ ҫӗр хутшӑнать. Совхознӑй, Кировски, Вокзальнӑй ҫӗнӗ микрорайонсем
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ӳсе-ӳсе лараҫҫӗ. Урамӗсене ят панӑ чухне интернационализм
юхӑмне вӑйлатассине те шута илеҫҫӗ. Ҫапла чукун ҫул вокзалӗ
хыҫӗнче Янка Купала урамӗ те хула картти ҫине ҫырӑнать.
Промышленность тракторӗсен завочӗ хута кайнӑ хыҫҫӑн
хулан ҫӗнӗ микрорайонӗсем хутшӑнаҫҫӗ. Мир урамӗн сылтӑм
енчи ҫӗре пулас мотор завочӗ валли уйӑраҫҫӗ. Унти уйрӑм
ҫынсен ҫурчӗсене пӑсса ҫӳллӗ ҫуртсем лартаҫҫӗ. Мир проспекчӗ вара Янка Купала урамне те мирлӗнех куҫран ҫухатать. Белорус халӑх поэчё, интернационалист ячӗллӗ лӑпкӑ
урамра пурӑннӑ хула ҫыннисем вара хӑйсене уйӑрса панӑ чул
ҫуртсене пурӑнма куҫаҫҫӗ иртнӗ ӗмӗрӗн вӗҫнелле.
ЫРӐ ТӖСЛӖХ ПУЛСА ТӐЧӖҪ
(Семен Элкер премийӗ)

Ватӑлма шутламан шухӑ журналист вӑл - Андрей Ивано
вич Михайлов, Ишлей районӗнчи (хальхи Шупашкар районӗ)
Хачӑкялӗнче 1930 ҫулта ҫуралнӑскер. Колхоз пурнӑҫӗ ҫинчен
район хаҫатне «Колхозник сассине» ҫырма пуҫланӑ, майӗпен
республика пичечӗ енне теҫывхарнӑ. Вӑтам шкултан вӗренсе
тухсассӑн тепӗр ҫулнеххастар комсомолеца ВЛКСМ райкомне ӗҫе илеҫҫӗ. 1955ҫулта партии аслӑ шкулне вӗренме яраҫҫӗ.
Тӑватӑ ҫулхушши пуҫлӑх ӑсне пуҫа хывса, ҫирӗпленсе ҫитнӗ
коммуниста парти обкомӗ Ҫӗрпӳри «Октябрь ҫулӗ» хаҫата
ярать. Унта вӑл редактор заместителӗнче тата парти пурнӑҫ
пайӗн заведующийӗнче ӗҫлесе журналистика лаҫҫинче туптанать, унтан Шупашкар районӗнчи «Ленин ҫулӗпе» хаҫатредакторӗн заместителӗ, редакторӗ пулать.
Район калӑпӑшӗ Михайловшӑн тӑвӑрланса пынине парти
обкомӗнче ӗҫлекенсем кураҫҫӗ. Ҫавӑнпа ӑна анлӑрах ҫулуҫса
пама шутлаҫҫӗ. Ҫапла Андрей Иванович партии Питӗртиаслӑ
шкулӗнче икӗ ҫул хушши хаҫат ӗҫченӗсен уйрӑмӗнче ӑс пухать. Унтан таврӑнсан тӑватӑ ҫул обкомӑн пропаганда пайӗн
пичет секторӗнче инструкторта ӗҫлет, сектор пуҫлӑхне ҫити
ӳсет.
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1985ҫулта, ҫӗршывра ҫӗнетӳ тапхӑрӗ
пуҫлансан, пурнӑҫ йӗрки улшӑнать.
Михайлов юлташ та урӑх пӳлӗме кур
ать. Вӑл халӗ ӗнтӗ пичет вӑрттӑнлӑхне
сыхпаканӗсенчен чи асли - ЧР Министрсен Канашӗн патшапӑхуправленийӗн
пуҫлӑхӗ, СССР Главлитне тепӑхӑнаканскер. Управлени сотрудникӗсем пичетре, радиола телевиденире пур матери
ала тӗплӗ вуласа хӑйсен инструкцийӗсемпе танлаштарса
пӑхса ӗненмесӗр халӑх хушшине кӑларттармастчӗҫ. Пайтах
ӑша хыптарнӑччӗ вӑл, пирӗн «хӑрушӑ тӑшман-чаруҫӑ» мате
риаловне юсаттарса е пӑрахӑҫлаттарса. Ӑна пула ӗҫ чарӑнса
ларатчӗ, пирӗн вӑхӑтусӑсӑр нумай ҫунатчӗ. Ҫапах таАндрей
Иванча эпир уншӑн кӳренмен. Хӑйӗн кӑмӑлӗпе вӑл темле хаярлӑха тапусарма пултаракан ҫирӗп чунлӑ ҫын вӗт.
Пичет секторне ертсе пынӑ тапхӑрта вӑл пире Мускава,
СССР журналисчӗсен Союзӗн эрнелӗх семинарӗсене Журналистсен Тӗп ҫуртне илсе каятчӗ. ЧАССРЖурналистсен союзӗнхуравлӑ ҫыннисемпе пӗрле питӗ туслӑн, пӗр-пӗрне ӑнланса ӑс пухаттӑмӑр. Ҫав пӗрлӗх кунӗсем асран тухмаҫҫӗ.
Пичет ӗҫӗнче пӗрле ӗҫлесе пурӑннӑ хушӑрах Андрей Ивановичӑн пеней вӑхӑчӗ теперсе ҫитрӗ. Вӑл вӑхӑтра татаРаҫҫейре пысӑк улшӑнусем пулса иртрӗҫ, СССР Главличӗ ҫӗршывӗпе пӗрлех таҫта кайса ҫухалчӗ. Ӑста, пултаруллӑ ҫын
таҫта такирлӗ. Республикӑри Журналистсен союзӗ ӑна прав
лении ответлӑ секретарьне суйлать. Паян кунччен теҫанӑ тавӑрсах ывӑнма пӗлмесӗр тӗрмешетҫутӑсӑнлӑ, кӑптӑр кулӑплӑ,
ырӑ кӑмӑллӑ Андрей Иванович, Союз правленийӗн ӗҫ тытӑмне йӗркелесе, ҫирӗп тытсапыракан таса чунлӑ ӗҫчен. Союзӑн
пуҫламӑш организацийӗсен ӗҫне пӗр чӑмӑра хытарас ҫӗрте
вӑл правлени председательне Валерий Петрович Комиссаро
ва вӑйлӑпулӑшупарать. Унӑнӗҫӗяланахшанчӑклӑ, типтерлӗ,
витӗмлӗ. Ҫырма та, кӑнцелярин «хура ӗҫне» тевӑхӑтра, кирлӗ
шайра тусапыма тапултарать Ҫемен Элкерӗн премине чӑнни201

пех тивӗҫнӗ хӗрӳ, ватӑ журналист, йӗркелӳҫӗ, пирӗн Чӑваш
журналистикин тӗпчевҫи.
1974 ҫулхи ака уйӑхӗн 17-мӗшӗнче Чӑваш
Республикин журналистсен союзӗн правленийӗ, унӑн председателӗ П.А.Крысин пуҫарнипе, ҫыравҫӑсен пултарулӑх ӗҫ-хӗлне хавхалантарас тӗллевпе кашни ҫул памалли преми
йӗркелеме йышӑннӑ. Ҫактапхӑрта республик*h w
ӑра Чӑваш халӑх поэчё Семен Васильевич Элкер 80 ҫул тултарнине анлӑ паллӑ тума хатӗрленетчӗҫ. Паллӑ писатель-публицистӑн чӑваш
пичетне, журналистикӑна аталантарас тава тивӗҫлӗ ӗҫӗсене
шута илсе премине унӑн ятне пама йышӑнчӗҫ.
Чӑваш халӑх поэчӗ ҫуралнӑранпа 115 ҫул ҫитнӗ май
(01.05.2009ҫ.) унӑн ячӗллӗ журналистсен сумлӑ премине иртнӗ
ҫулсенче камсем тата мӗншӗн тивӗҫнине пӑхса тухни вырӑнлӑ
тесе шутлатӑп.
Семен Васильевич Элкер 1894 ҫулхи ҫу уйӑхӗн 1-мӗшӗнче
Йӗпреҫ районӗнчи Мӑн Упакассинче ҫуралнӑ. Ҫамрӑклах
пӗрремӗш тӗнче вӑрҫин вут-ҫулӑмӗ витӗр тухма тивнӗ унӑн.
Октябрьти революци хыҫҫӑнхи ҫулсенче Кушлавӑш вулӑс ӗҫтӑвкомӗнче тата ялти шкулта ӗҫленӗ. 1922-1935 ҫулсенче «Ка
наш» тата «Пирён ял» хаҫатсен, «Сунтал» журнал редакцийёсенче тимленӗ, Чёваш кёнеке издательствин аслё редакторё
пулнё. 1935-1966 ҫулсенче пӗтӗмӗшлех литература ӗҫӗ-хӗлӗпе
пурӑннӑ.
Чёваш литературине Ҫемен Элкер «Хён-хур айёнче», «Шурӑмпуҫ килсен», «Вутпа ҫулӑм витёр» хайлавсемпе, ытти чы
лай кёнекесемпе кёрсе юлчё.
С.В.Элкер ячёллё премийён пёрремёш лауреачён ятне 1975
ҫулта икё журналист - Пётём Союзри радиола Тёп телевиде
нии Шупашкарти корреспонденчё Ю.А.Князев тата «Коммунизм
ялавё» (халё «Хыпар») хаҫатӑн культура, литературёпа ис
кусство пайӗн пуҫлӑхӗ Л.В.Таллеров тивӗҫлӗ пулчӗҫ.
Паянхи пекех астёватёп, Юрий Князев журналист Шупаш202

карти промышленное тракторӗсен завочӗн стройкинче тӑтӑшах
пулатчӗ. Пӗтӗм Союзри радиола Тёп телевидени валли кӑларӑмсем хатӗрлетчӗ. Вӑл ҫырнӑ статьясем, очерксем респуб
лика хаҫачӗсенче тӑтӑшах пичетленетчӗҫ. 1974 ҫулта пулас
предприятие халалласа «Гигант на Волге» кӗнеке кӑларчӗ.
Паллӑ журналист кӗнеки Шупашкарти трактор завочӗн историйӗн никӗсне хыврӗ тесен те йӑнӑш мар. Кӗнеке авторӗ ЧР
Журналистсен союзӗн премине тивӗҫрӗ. Лауреата пӗрремӗш
номерлӗ дипломпа тата С.В.Элкер сӑнӗллӗ паллӑпа чысларӗҫ. Пурнӑҫран вӑхӑтсӑр уйрӑлса кайман пулсан Ю.А.Князев
анлӑ тематикӑллӑ, пуян содержаниллӗ хайлав тата чылай
ҫырнӑ пулӗччӗ.
«Коммунизм ялавӗ» хаҫатӑн пай пуҫлӑхӗ Лаврентий Таллеровӑн пултарулӑхӗнче чӑваш культуринчи, литературӑпа
искусствӑри паллӑ ҫынсене сӑнласси пысӑк вырӑн
йышӑннӑччӗ. Унӑн 1974 ҫулта хаҫатра пичетленнӗ «Мӗн вӑл
талант?» , «Унӑн пурнӑҫӗ-театр», «Васкат мана пурнӑҫ» очеркӗсене творчество интеллигенцийӗ пысӑка хурса хакпарӗ, вулакансем ырларӗҫ. Журналист-писатель ҫав хайлавӗсемшӗн
С.В.Элкер премине тивӗҫрӗ. Ҫакна ҫирӗплетсе ӑна иккӗмӗш
номерлӗ диплом пачӗҫ.
Иртнӗ тапхӑрта, 1975-2003 ҫулсенче, ЧР Журналистсен
союзӗн премине 55 автор тивӗҫлӗ пулчӗ. Лауреатсен произведенийӗсенче Чӑваш Ен экономикин ҫивӗч ыйтӑвӗсем тӗп
вырӑнта. Вёсен хушшинче Валентина Иванован «Летопись
Тракторостроя» радиоочеркӗсене, Валерий Николаевӑн «Ор
ден на знамени» кӗнекине, Валентин Шишкинӑн «Трасса» кӗнекипе «Курс на Ямбург» тата «Жизнь, познанная сердцем»
статйисене, Герман Желтухинӑн «Кашмаш ҫӑлтӑрӗсем» кёнекине, Иван Михайлов, Леонтий Алексеев, Иван Михеев, Арка
дий Казанов, Елена Лосева, Геннадий Кузнецов журналист
сен ял хуҫалӑхӗн кӑткӑс ыйтӑвӗсемпе ял ӗҫченӗсене сӑнлакан произведенисене палӑртмалла. Сӗнтӗрвӑрри районӗн экономикине тишкернӗ статьясемшӗн «Пирӗн сӑмах» хаҫатӑн тӗп
редакторӗ Г.А.Яковлев тивӗҫрӗ. Валерий Комиссаров «Чуваш
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ская Республика: приглашение к сотрудничеству» кёнекере
уйрӑм предприяти-организацисен ӳсӗм ҫулне тишкернӗ май
Чӑваш Енён экономика аталанӑвне кӑтартса пачӗ. Юлашки
тапхӑрта асӑннӑ кӗнеке ҫулсеренех тухма тытӑнни - ырӑ
пулӑм.
Культурӑпа литература ыйтӑвӗсемпе ҫырнисенчен Павел
Крысинпа Николай Константиновӑн «Ӑраскал» телеочеркне
(Валентин Урташ пултарулӑхӗ пирки), Нинель Ургалкинан
«А.К.Сверчков» кӗнекине, Валерий Алексеевӑн кинофильмсем
валли ҫырнӑ «Поле перейденное», «Времени круговорот»,
«Свет и тепло» сценарийёсене, Петр Андреевӑн «Юррӑмсем,
ҫунатӑмсем» кӗнекине, Петр Сымкинпа Анатолий Абрамов
фотоӗҫӗсене, Людмила Смолина чӑваш литературипе искусствин паллӑ деятелӗсем ҫинчен ҫырнисене палӑртмалла.
«Хресчен сасси» хаҫатӑн тӗп редакторне Сергей Павлова
2002 ҫулта пичетленсе тухнӑ «Южное тепло Северной Каро
лины» кӗнекишӗн (турист ҫырса пынӑ ҫул ҫӳрев очеркӗсем)
С.В.Элкер премийӗ парса хакларӗҫ.
Раҫҫейӗн паянхи пурнӑҫӗнче наци ыйтӑвӗ - чи кӑткӑсси.
Ҫакна шута илсе, пирӗн журналистсем наци хутшӑнӑвӗпе аталанӑвӗн проблемине пичетре сахал мар хускатрӗҫ. Алексей
Леонтьев («Хыпар») наци хутшӑнӑвӗсем пирки тишкерсе уйрӑмах нумай ҫырчӗ. Унӑн публицистика статйисен ярӑмӗ 1995
ҫулта С.В.Элкер премине тивӗҫрӗ. Паллӑ журналист-публи
цист творчествинче наци ыйтӑвӗсемпе ӗҫлесси паян та пысӑк
вырӑн йышӑнать. С.В.Элкер премине 1999 ҫулта тивӗҫнӗ На
дежда Смирновӑн («Хыпар» хаҫат) чӑваш диаспорин паянхи
пурнӑҫӗ ҫинчен ҫырнӑ хайлавӗсене палӑртмалла.
«Историческая судьба и современные национальные про
блемы чувашского народа» кёнекишён тата наци ыйтӑвӗсемпе ҫырнӑ статйисемшён 2001 ҫулта С.В.Элкер премине РФ
Журналистсен союзён членё В.Д.Димитриев профессор
(Чӑваш патшалӑх университечӗ) тивӗҫлӗ пулчӗ: ку тематикӑпа нумай енлӗ, содержанипе пуян произведенисем Чӑваш Енре
ун чухлӗ никам та ҫырман.
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И.Н.Ульянов ячёллё Чёваш патшалӑх университетӗнче 1994
ҫултанпа журналистика факультечӗ ӑнӑҫлӑ ӗҫлет.Пулас журналистсене ҫырас ӑсталӑха алла илме пулӑшас тӗллевпе
факультет ӑсчахӗсем вун-вун кӗнеке пичетлесе кӑларчӗҫ. Иван
Тенюшев «Первые чувашские публицисты», Константин Пет
ров «Возникновение чувашской журналистики», «История чу
вашской журналистики», «Жанры чувашской журналистики»,
Анатолий Данилов «Чёваш публицистики» кёнекесемшён
С.В.Элкер премине илме тивӗҫ пулчӗҫ.
Пичет ветеранё Андрей Михайлович Чёваш Республикин
Журналистсен союзӗн историйӗ ҫинчен ҫырнӑ очерксем те
(вёсене 2002 ҫулта С.В.Элкер премийёпе хакпанё) журналис
тика факультетёнче вёренекенсемшён усёллё пулмалла.
ЧР Журналистсен Союзён премийёпе хакланё произведенисен тематикине тишкерни ҫакӑн пек пӗтӗмлетӳ тума май
парать: вёсем пёртёллевлё, содержанийёпечённипехте пуян.
Ҫак хушёрах С.В.Элкер премийёпе палёртнё произведенисенчен ҫарпа патриотизм темипе ҫырнисем икӗ кӗнеке ҫеҫ - Антип Николаевпа Прохор Трофимовён «Салтак мухтавё» тата
Петр Сидоровӑн «Ҫамрӑклӑх вутра» кӗнекисем. Ҫамрӑксене
тивӗҫлӗ воспитани парас, саккунлӑха ҫирӗплетес темӑпа ҫырса С.В.Элкер премине тивӗҫнисем те иккён кёна: Зоя Григорьевён «Подросток среди нас» ярёмё тата Лариса Буланкинён
«Дом без сыновей», «Благополучная деревня», «И никто не
остановил» публицистика стайисем. Журналистсен асённё
тематикёсен пёлтерёшне шута илесчӗ. Ҫӗршывра паянхи
лару-тёру вёсене вёйлатма хистет. ЧР Журналистсен союзён
правленийён те хёйён ӗҫ-хӗлӗнче ҫакӑн ҫинчен манас марччӗ.
С.В.Элкер премийӗн лауреачӗсем чи йышли - «Хыпар»
хаҫатӑн туслӑ коллективӗ: вуннӑн вёсем. Паянхи куна лауреатсенчен «Хыпар» издательство ҫуртӗнче Алексей Леонтьев,
Геннадий Максимов, Николай Коновалов, Надежда Смирнова
ӗҫлеҫҫӗ. «Советская Чувашия» хаҫат редакцийёнче С.В.Эл
кер премине илнисем саккёрён, республикёри телевиденипе
радиовещани коллективёнче - ҫиччӗн. Ҫакна палӑртса
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хӑвармалла, премие тивӗҫнисем хӑйсен пултарулӑхӗпе журналистсемшӗн ырӑ тӗслӗх пулса тӑчӗҫ. Ҫыравҫӑсен вӗсенчен вӗренмелли нумай.

Чӑваш халӑх поэчӗн юбилейӗ ҫулӗнче унӑн ячёллё преми
не Канаш хулипе районӗнче тухакан «Позиция - эксперсс»
хаҫатра «Современная чувашская деревня» рубрикӑпа 2003
ҫулта пичетленнӗ статьясемпе очерксемшӗн авторсен коллективӗ - Игорь Игнатьев, Василий Лапин, Святослав Максимов Ҫӗнсе илчӗҫ. Чёваш радио редакторё Лидия Чаева ҫак сумлӑ
премие «Позывные добра» кӑларӑмсемшӗн тивӗҫрӗ.
Лауреатсенчен ҫулӗпе чи аслисем - Павел Крысин, Иван
Тенюшев, Михаил Иванов. Вёсем ватлӑха парӑнмаҫҫӗ, паян
кун та журналистикӑра малти ретре.
Юлашки ҫулсенче Элкер премине илнё журналистсем хушшинче: Сергей Журавлевпа Семен Игнатеьв фото ӑстаҫӑсем,
чӑваш искусствин паллӑ ӗҫченӗсем, чёваш культурин аталанӑвӗ ҫинчен нумай ҫул хушши ҫырса пынё Галина Матвее
ва, Петр Краснов тата ытти пултаруллё журналистем те. Эл
кер премине 64 журналист илнё.
Иртнӗ тапхӑрта республикӑри хаҫат-журнал, телевиденипе радиовещани коллективӗсем ҫамрӑк ҫыравҫӑсемпе чылай
ҫӗнелчӗҫ. Вёсен йышӗнче пултарулӑхра шанӑҫ паракан сахал мар. Вёхёт иртнё май ҫамрӑк йышран С.В.Элкер премийён
ҫӗнӗ лауреачёсем тухасса кётетпёр.
Андрей МИХАЙЛОВ,
ЧР Журналистсен Союзён правлени членё.
2009 ҫулхи авӑн уйӑхӗ.
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1. С.В.Элкер премине йӗркеленӗ Павел Афиногенович Крысин.
2. ЧР Ж урналист сен Сою зён правлени п редседат елё Валерий
Петрович Комиссаров.
3. С.В.Элкер премине парассипе ӗҫлекен комисси председат елё
Анатолий Порфирьевич Данилов.

НАЧИНАЛОСЬ ТАК...

Отрадно, что сейчас лучшие журналисты республики за
свои работы ежегодно удостаиваются премии имени С.В.Эльгера - почетной награды за высокопрофессиональный труд.
А как же зародился именной приз?
В семидесятые годы, когда возглавлял журналистскую орга
низацию республики, мне приходилось часто бывать в Моск
ве, встречаться с руководителями творческих союзов авто
номных республик и областей на съездах, пленумах, прессконференциях. Мы делились опытом своей работы, каждый
из нас в непринужденной обстановке рассказывал что-то
новое о деятельности своих журналистских организаций.
И однажды я узнал, что в одной братской республике для по
ощрения журналистов учреждена именная премия. И у меня
зародилась мысль - ввести такую премию и в Чувашии.
Вернувшись из Москвы, поделился своей мыслью с редак
торами республиканских газет. Задумку одобрили. С предло
жением о целесообразности учреждения именной премии со
гласились и члены президиума правления Союза журналис
тов республики. Стали перебирать имена известных в про
шлом журналистов и писателей, работавших в редакциях и
207

оставивших заметный след в жизни нашего общества. Поче
му писателей? Раньше они все были выходцами из редакцион
ных коллективов газет. Было названо несколько имен.
После всестороннего обсуждения остановились на имени
журналиста и писателя Семена Васильевича Эльгера.
В создании медали активно участвовал наш ответствен
ный секретарь Антип Николаевич Николаев. В то время очень
трудно было пробить этот вопрос. Антип Николаев, имеющий
особый подход к людям, съездил на завод в Мытищи, нашел
там специалиста, договорился с ним, вручил ему эскизы, раз
работанные художником Э.М. Юрьевым.
И вскоре заводской мастер добросовестно выполнил наш
заказ.
Так появилась именная премия и медаль с изображением
силуэта Семена Васильевича Эльгера.
Павел КРЫСИН,
член Союза журналистов с декабря 1957 г.

ЭЛКЕР ПРЕМИЙӖН ЛАУРЕАЧӖСЕМ ҪИНЧЕН

ЧАПНЕ ЧӐВАШ ТӖНЧИНЕ САРЧӖ
Лаврентий Таллеров ҫуралнӑ 1929 ҫул пуҫламӑшӗнче Аслӑ
Каҫал тӑрӑхӗнчи Нӗркеҫ ялӗнче. Ялти ытти ачапча пекех шкул
та вӗреннӗ, колхоз ӗҫӗнче, кил хуҫалӑхӗнче хресчен йӑлттамлӑхӗпе никамран та ӳксе юлман. Ялта, таврара ӑслӑ-тӑнлӑ
пултарулӑхӗпе палӑрма пултарнӑ. Ҫавна пулах вӑл ҫамрӑксен пысӑкушкӑнӗн ертӳҫи пулса тӑнӑ, ҫӗршывра каччӑсемпе
хӗрсен пурнӑҫне ҫӗнӗлле сиктерсе пыракан комсомол
хӗрӳлӗхне хӑйсен таврашӗнче вӑйлатма тӑрӑшнӑ.
Пӗлӗве ӳстерсе, чунри тапса тӑракан хӑват унӑн ҫул тумхахӗсене сирсе пынӑ. Пултарулӑх ҫӑлкуҫӗ чарӑнмасӑр тапнӑ.
Ҫак ырӑ улшӑнӑва район, республика кантурӗсенче те тӑнлӑ
ҫынсем асӑрханӑ. Ҫапла майпа Лаврентий Васильевич Ком
сомольски районӗн хаҫатӗнче, «Коммунизм ялавӗнче»,
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«Тӑван Атӑл» журналта ӑсталӑхне туптать, нумай ҫамрӑка
илем ҫулӗ ҫине кӑларать, нумай ҫырать, ятне чӑваш тӗнчине кӑларать.
Пуҫласа эпё унпа Каҫалра паллашнӑччӗ. Йӗпреҫри «Ҫӗнтерӳшӗн» хаҫатра ӗҫленӗ май, кам мӗнле хаҫат кӑларнине
питӗ тишкерес килетчӗ. Районсемпе хуласенче кӑларакан
хаҫатсем хушшинче вара Таллеровӑн «Октябрь ялавӗ» ялан
чи вӑйлӑ виҫӗ хаҫат шутӗнчеччӗ. Редакцисем туслӑ ҫыхӑну тытатчӗҫ. Ҫапла эпё те Аслӑ Каҫала вӑрман урлӑ каҫса
ӑста редактора куртӑм. Уҫӑ кӑмӑлӗ, ҫамрӑк ҫыравҫӑсемшӗн
тӑрӑшни, хӑйӗн ӑсталӑхӗ тыткӑнларӗ. Ҫак лайӑх енсене эпӗ
чылай кайран, хам «Тӑван Атӑлра» унӑн заместителӗнче
ӗҫленӗ ҫулсенче, тата аванрах туйрӑм. Ӗҫлеме аванччӗ
унпа. Шанатчӗ вӑл пире. Чӗлхе ӑсталӗхӗпе, ҫыравҫӑ маҫтӑрлӑхӗпе, ӗҫйӗркелӳ мелӗсене лайӑх пӗлнипе хӑй ҫумне
туртатчӗ.
Паллах, этемӗн ӗҫри ырӑ енӗсем тӳрех тупӑнмаҫҫӗ, пурнӑҫ сунталӗ ҫинче туптанса ҫирӗпленеҫҫӗ. Райхаҫат редак-

Обществӑлла корреспондентсен съездӗнче ЧАССР Аслӑ Канашӗн
Президиумён председателё Д.Митьков
Л. Таллерова Хисеп грамоти парать. 1956 ҫул.
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торӗнче, вӑл вӑхӑтра парти райкомӗн бюро членӗнче, «Ком
мунизм ялавӗ» хаҫат редакцийӗн пай пуҫлӑхӗнче, журнал
редакторӗнче, нумай-нумай обществӑлла ӗҫре шӑварӑнса
ҫитнӗ унӑн ӗҫ таланчӗ. Ҫав хушӑрах илемлӗх пултарулӑхӗ
те пурнӑҫрах туптаннӑ. Очеркистран паллӑ романиста рит
ме, Чӑваш халӑх писателӗ хисеплӗ ята чӑннипех илме тивӗҫ ҫитерчӗ Лаврентий Таллеров. 1976 ҫулта ӑна СССР писателӗсен Союзён членне илнӗ. Вӑл —ЧР культурин тава
тивӗҫлӗ ӗҫченӗ.
Журналистӑн, писателӗн ӗҫ сӗтелӗ сӑнарлӑхпа, ҫӗнӗ геройсемпе пуян. Ӗҫлет ывӑнма пӗлмен ҫыравҫӑ, чӑваш халӑхӗ
валли ҫӗнӗрен те ҫӗнӗ калав, повесть, роман шӑрҫалать.
Унӑн пултарулӑхӗ пурнӑҫ тӗнчекурӑм чӑнлӑхӗпе, сӑнарлӑхӗпе, тӑван ҫӗрӗн пуянлӑхӗ пек пуян чӗлхипе хӑйевӗрлӗ анлӑ
ҫӑлтӑр тӗнчи.
Иртнӗ ӗмӗрӗн ҫитмӗлмӗш-сакӑрвуннӑмӗш ҫулӗсенче те
унчченхи пекех социализмла ӑмӑртура пӗр-пӗр ӗҫ коллективне е уйрӑм ҫынна ҫав тери ырласа мухтав тӑвӗ тӑрне
вӗҫтерсе ярасси ҫирӗп йӑлараччӗ. Ҫав юхӑма Йӗпреҫ районӗнчи «Трудовик» колхозпа унӑн ертӳҫи Антон Григорье
вич Шордеев та кӗрсе ӳкнӗччӗ. Шуркасси хресченӗ хӑйне
евӗр ҫынччӗ. Райком бюровӗнче, район канашӗнче, хӑйсен
патӗнче пӗрле пулса калаҫнӑ, тавлашнӑ, савӑннӑ хушӑра
эпӗ унӑн ҫӗр туртӑмлӑ кӑмӑл-туйӑмне сӑнаса, ӑша хывса
пыраттӑмччӗ. Ҫирӗп кӑмӑллӑ хресченӗн ертӳҫи вун сакӑр
ҫул хушшинче пысӑк упакассисене ҫӑкӑрлӑ турӗ, ура сыртарчӗ. Пуҫарулӑхӗ те, кутӑнлӑхӗ те, ҫураҫулӑхӗ те пӗрлехчӗ
ёнтё. Парти райкомӗпе район канашӗн ӗҫтӑвкомне ертсе
пыракан талантлӑ Николай Григорьевич Лермонтов тата
Алексей Васильевич Турханов пулӑшнипе Шордеев хӑйӗн
ылтӑн ҫӑлтӑрне тытма пултарчӗ, ЧАССР Аслӑ Канашӗн депутачӗ пулчӗ. 1973 ҫулта ӑна Социализмла Ӗҫ Геройӗ ятне
пачӗҫ.
Ун пек чухне массӑллӑ информаци хатӗрӗсем текен вӗри
вучахра яланах ҫулӑм пӗлӗте ҫити кӗрлесе хӑпарать. Акӑ,
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Пысӑк Упакасси те ҫав ҫулӑм ҫуттипе ялкӑшса ҫуталса кайрӗ.
«Коммунизм ялавӗ» хаҫатран культура пайӗн пуҫлӑхӗ, тахҫанах чапа тухнӑ журналист Лаврентий Таллеров та вашкӑртса ҫитрӗ. Кӗҫех чӑваш хаҫатӗнче «Тарӑн суха» очерк пичетленсе тухрӗ. Ӑста автор, ял ҫынни, чунӗпе ӑнланма пултарнӑ
пысӑк упакассисемпе шуркассисем тата шӗпекечсем мӗнле
майпа тырпул тухӑҫне ӳстернине те, ҫавна пула выльӑхчӗрлӗх тупӑшне хӑпартса янине те, ял ҫыннисен пурнӑҫне
курӑмлӑ аталантарма пултарнине те. Кушлавӑш тӑрӑхӗн
паттӑрӗ Семен Васильевич Элкер ҫуралнӑранпа 80 ҫул тултарнине анлӑн паллӑ тума палӑртнӑ вӑхӑтра Чӑваш Респуб
лики журналистсен союзӗ ун ячӗпе преми тусан, 1975 ҫулта
чи малтан чӑваш журналисчӗ, писателӗ Лаврентий Василь
евич Таллеров лауреат чысне тивӗҫрӗ. Унӑн пултарулӑхне
шута илнӗ вӑхӑтра комисси членёсем чи малтан «Тарӑн кас»
очерка тёпе хунӑ. Ҫапла Таллеров хӑйӗн пултарулӗхӗнче
тарӑн кас хывсах пырать.
КӐМӐЛНЕ СУТМАН,
КӐМӐЛӖПЕ ҪЫННА ПУЛӐШАКАН

Эпир, район хаҫачӗсенче ӗҫлекенсем, хамӑрӑн коллективсенчи пултаруллӑ журналистсенчен вӗренсе пынӑ
хушӑрах, Шупашкарти хаҫат ӑстисен
пултарулӑхӗпе чуна канӑҫсӑрлантарса,
вёсен ҫивӗч те тарӑн шухӑшлӑ та,
сӑнарлӑ хайлавӗсемпе шухӑша каяттӑмӑр: нивушлӗ пирӗнтен те тухмасть
ҫавнашкал маҫтӑрлӑх?
Тӗп хулана тӗрлӗ енлӗ ӗҫпе лексенех манӑн хамӑн тӳрех «Коммунизм ялавӗ» хаҫатӑн редакцинче пулас килетчӗ. Вӑл вӑхӑтра унта Вӑрнар ачи Сидор
Федотов, Канаш енсем Александр Николаев, хӑйне кайран тип
ҫырма ячӗпе Аслут теттернӗскер, Юмансарти Иван Михай211

лов, пӗр сехетре хаҫат умстатйи тата ирччен вӑйлӑ очерк майлаштарса хума пултаракан Василий Максимов, васкамасӑр,
кутран тӗртнине юратмасӑр хӑйӗн пуҫ чуппипе ӑнтӑлса ӗҫлекен Николай Герасимов, хаҫат «улпутне» Михаил Николае
вич Якимова, чӗлӗмне мӑкӑрлантарма кансӗрлесех, вут-ҫулӑмла ӗҫлетчӗҫ. Вёсен хушшинче Иван Михайлович Михай
лов уйрӑмах палӑрса тӑратчӗ: кӑмӑл ҫирӗплӗхӗпе, тавракурӑмӗпе, юлташлӑх туйӑмӗпе. Ку ӗнтӗ вӑл хаҫат юлташӗсенчен
чи аслӑрах пулнинчен кӑна та мар, унӑн эртеллӗхри аслӑлӑхӑслӑлӑх вӑйӗнчен килнӗ пуль. Иван Михайлов, 1926 ҫулта
ҫуралнӑскер, 1943 ҫулта хӗрлӗ ҫӑлтӑрлӑ карттус тӑхӑнса, ра
диста вӗренсе, радиостанци начальникӗ пулса, фронт ҫулӗсемпе Берлина ҫитнӗскер, ҫула май Белоруссие, Польшӑна,
Померанине нимӗҫ фашисчӗсенчен ирӗке кӑларнӑ хаяр ҫапӑҫусене хутшӑнса медальсем илме тивӗҫнӗскер, фронтовик
ячӗпе хӑйӗн юлташӗсене сӑмсаран шаккама та пултарнӑ.
Вун ҫиччӗре вӑрҫа лексе арҫын хурмине кӗрсе таврӑннӑскер вал ВЛКСМ Канаш райкомӗнчехӑйӗн хастарлӑхне катартать. Пуҫӗнче ҫыраслӑх шӑрки ачаранах йӑшӑлтатма пуҫланӑскерӗн, вӗренес килнӗ. Хусанти патшалӑх университетӗнче пӗлӗвне ӳстернӗ хыҫҫӑн вара Шупашкарта Михаил Яки
мов майор камантине лекет те... пӗчӗккӗн-пӗчӗккӗн унӑн заместительне ҫитет, ҫирӗм ҫул чӑвашӑн тӗп хаҫатӗнче вӑйне
парать.
Чӑвашра сахалрах тӗл пулакан хура-хӑмӑр ҫӳҫлӗ, самантрах улшӑнса кайман пит-куҫлӑ, сӑмаха вырӑнсӑр персе яман,
кирлё чухне тивӗҫлӗ ҫунтарса илме пултаракан ҫивӗч чӗлхи,
аякран сасартӑк хӑлтӑрт туса илнӗ аслати сассиллӗ ҫӑмӑл
купли халӗ те куҫ умӗнчех. Вёсен редакцийӗнче пулнӑ чухне
эпӗ ӑна нихҫан та кам ҫине те пулин сиксе ӳкнине е кама та
пулин ҫухӑрса-кӑшкӑрса кӳрентернине асӑрхаман. Кӑранташручкине пирус вырӑнне чӑмлама пӑрахманнине курнӑ вара.
Унпа редакцинче паллашса, унӑн хӑй кӑна кӑмӑллакан юлташӗсемпе ҫывӑхланса эпӗ чӑнах та хамӑн ӗмӗтӗме пурнӑҫа
кӗртсе пытӑм. Вёсен калаҫӑвӗн тӗп шухӑшӗ те пултарулӑх
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ҫинченччӗ. Пире, шӑркалчӑсене, сӑмах май вӗрентӳ урокӗсем те парса илетчӗҫ. Ӑслӑ-тӑнлӑ ҫынпа пуҫ тавра ҫавӑрттарса калаҫниех вӑл хӑй ӑнкарсах илеймен е ҫав вӑхӑтри шая
ҫитеймен тӗлтен тӑрук ҫӳлелле вӗҫсе кайма пулӑшать. Иван
Михайлович вёл пирён материалсене ручкёпа мар, ёсёпе редакциленӗн туйӑнатчӗ, ҫавӑнпа ун ҫумнеллех туртатчё чунём.
Эпир те ёнтё, сӑмса шывне шӑлса хамӑрӑн пит-куҫа чёваш
вулаканӗсем умне ҫитерсе пыраттӑмӑрччӗ. Ҫитмӗлмӗш ҫулсенче, район хаҫачӗн редакторӗнче ӗҫленӗ чухне, Иван Ми
хайловича Йӗпреҫре кӗтсе илтӗм. Вӑл, Сӑр-Чӑваш вӑрманне
епле те пулин этеме ҫывӑхрах сыхпаса хӑварассишӗн сахал
мар публицистикӑллӑ стаьясемпе очерксем ҫырса республикӑра лайӑх-япӑх енчен те палӑрнӑскер, фронтра ҫамрӑк чӗри
ҫумне хывса килнӗ хастарлӑхӗпе вӑрмана пӗтерекенсемпе
хӑюллӑн ҫапӑҫатчӗ. Йӗпреҫ вӑрман хуҫалӑхӗнче тата вӑрманпромхозӗнче чуна кӑмӑллӑ-кӑмӑлсӑр калаҫусем вӗҫленнӗ хыҫҫӑн эпӗ ӑна хамӑр хваттере чӗнтӗм. Вӑл, паллах, хапӑл пулчӗ,
анчах, манпа пёр урампа Хура шыв еннелле шӑкӑлтатса калаҫса аннӑ май, мана хӑй хӑнана чӗнчӗ: «Атя, Володя, ман тӑвансем патне кӗрсе курар?»
Пирӗнтен инҫех мар, Энгельс урамӗнчех, пире эпӗ тахҫантанпах питӗ лайӑх пӗлекен, ӗҫре ялан пӗрле пулакан Герольд
Семенович Разномазов юратнӑ мӑшӑрӗпе Валентина Николаевнапа ҫав тери ӑшшӑн кӗтсе илчӗҫ. Иван Михайловичӑн
ашшӗн йӑмӑкӗн хӗрӗ Йӗпреҫ чӑтлӑхне юратса пӑрахнӑ иккен.
Тепӗр кунне эпир, Йӗпреҫ вӑрман хуҫалӑхӗн хуравлӑ ҫыннисемпе, Пӑкӑян еннелле ҫул тытрӑмӑр. Ухута чирӗпе нушаланакан Михайлов вӑрманта чунне кантарчӗ-кантарчех. Чӑннипех хёй персе тытнӑ хир сысни шӳрпине ҫисех таврӑнтӑмӑр
лесник картунӗнчен.
Ун хыҫҫӑн та вёл Йӗпреҫе кайма ӑнтӑлатчӗ. Вӗҫӗмсӗр ӗҫ
унӑн вӑрӑм та ҫирӗп урисене те тылларӗ пулас.
Ҫут ҫанталӑка сыхпас, унӑн пулӑхне упраса хӑварастӗллевпе тӑрӑшса ҫырнӑ материалсемшӗн Иван Михайлович Ми
хайлова 1976 ҫулта Чёваш журналисчӗсен Семен Элкер ячӗ213

пе хисепленекен премине пачӗҫ. Элкер журналист пек
хӑюллӑ та, шӑртлӑ та, ҫивӗч чёлхеллё те, чӑваш халӑхӗшӗн
чунтан ҫунакан ҫыравҫӑ ҫакӑ вӑйлӑ та чаплӑ ята чӑннипех
тивӗҫнисенчен пӗри пулчӗ вӑл. Элкерӗн чыслӑ ятне вӑл
ҫӳле ҫӗклерӗ.
В. Кузьмин.

* * *
НАШ ДРУГ И ПОНЫНЕ СРЕДИ НАС

Ивана Михайлова сейчас нет среди нас, он ушел из жизни
рано - в 1978 году. С тех пор прошло около двадцати лет, но я
его зримо чувствую среди нас, журналистов «Хыпар», слышу
его голос, смотрю, как он пишет статью или редактирует ав
торское письмо...
Время, когда я работал вместе с ним в редакции газеты
«Коммунизм ялав\» как бы возвращается назад, и Иван Ми
хайлович, участник войны, талантливый журналист-публицист,
внимательно и чуть насмешливо смотрит на меня: «Ну, как
вы тут?..»
Он работал заместителем ответственного секретаря, заве
довал отделом, был заместителем редактора газеты. И много
писал. Основная тема его публикаций - природа родного края,
его защита. За это - за публицистические статьи в защиту
природы, рационального использования ее богатств Иван
Михайлович Михайлов удостоен республиканской премии име
ни С.В.Эльгера за 1976 год.
Аркадий Казанов,
лауреат премии имени С.В.Эльгера.
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ПИЧЕТ ӖҪӖНЧИ САЛТАК
Антип Николаевӑн пурнӑҫӗ ҫӗршывшӑн
йывӑр тапхӑрӗнче пуҫланнӑ. Вӑрҫӑ тухас
умён тӑватӑ кун маларах ҫеҫ-ха вӑл, Нурӑс
тӑрӑхӗнчи Кӑмпал ачи, вун ҫиччӗри йӗкӗт,
Чӑвашстанри 800 каччӑпа хӗр ушкӑнӗпе
Инҫет Хӗвел тухӑҫнелле пуйӑспа ҫула тухать. Алӑра - комсомол путевкки. Умра ФЗО (фабрикӑпа завод вӗренӗвӗ). Про
мышленность хӑватлӑ аталанать, ҫавӑнпа рабочи кадрӗсем ҫитмеҫҫӗ. Ял ҫамрӑкӗсене ҫапла илӗртсе те хӗсӗрлесе рабочи класс ҫемйине хӑвалаҫҫӗ. Уй ӗҫӗнчен - тӳрех ҫӗр айне, шахтӑна. Вӑй пур, хӑвӑрт ӗҫ пӗлӗвӗ
илнӗскер, ҫӗр кӑмрӑкӗ хӑпӑтать кӑна ҫамрӑк шахтер, хӑйсен
ӗҫӗнче мастера ҫитет.
Вун тӑххӑрта салтак ячӗ тухать. Ҫамрӑксене командир пул
ма тӑрӑшсах вӗрентеҫҫӗ. Хӗрлӗ Ҫарӑн офицерӗ взводпа та,
ротӑпа та камантлать, ҫар чаҫӗн парторганизацине те ертсе
пырать, 1945 ҫулхи кӗркунне яппун милитарисчӗсемпе пуҫланнӑ вӑрҫа хутшӑнать.
Ҫавал тӑрӑхӗнче пуҫланнӑ пултарулӑх ҫырӑвӗн хумӗ Ан
тип Николаева канӑҫ паман. Ҫамрӑклӑх хӗрӗвне хӗвре пытарса усрама май ҫук вӑхӑтра ӑшран капланса тухнӑ илем йӗркисем унӑн шахтёра чухнех уҫҫа сирпӗнсе тухнӑ. Мана вӑл
пӗррехинче хӑйӗн гражданла лирика сӑввисемпе паллаштарнӑччӗ. Вёсем пичетре те майӗпен палӑрчӗҫ.
Ҫар ӗҫӗ нумай енлӗ. Унта камӑн хӑш енӗпе мӗнле пултарнине шута хуракансем Николаев офицера идеологи енӗпе ыт
ларах усӑ курма май пуррине асӑрхаҫҫӗ. Хёйён журналист
талантне кура ҫапла Антип Николаевич ҫарти хаҫатсенче ӗҫлесе палёрать. Нумай ҫырать. Ҫырни - уссине парать. Ҫарти,
гражданкӑри вӑйлӑ очеркист ятне илет. «Тӑван Атёл» журналта эпир унӑн чуна пырса тивекен новеллисене хаваспах пичетленӗччӗ. Уншӑн вёл хёй те ҫав тери савӑнчӗ. Ҫурҫӗр Хӗвел
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Анӑҫ кӗнеке издательствинчен пичетленсе тухнӑ чӑнлӑх (документальнӑй) повеҫӗсем: чӑваш хӗрӗ-снайперӗ Мария Кош
кина ҫинчен - «Фронтовичка», 141-мӗш стрелковӑй дивизи
боецӗсем ҫинчен - «От Волги до Карпат», П.А.Любимов чӑвашпартизан ҫинчен - «По ту стороны границы» тата «Подвиги
героев бессмертны», «Юность тундры», «Солдатская слава»
кӗнекисем. Мӗн чухлӗ шухӑшлав, мӗн чухлӗ ӗҫ! «Юность тун
дры» кёнекешён Антип Николаева 1966 ҫулта Аркадий Гайдар
ячёллё литература премине панӑччӗ.
Ҫав мухтавпа таврӑнчӗ Антип Николаев офицер тӑван
Чӑвашстана. Ҫыравҫӑн пёр тӗллев - пуҫри капланнӑ шухӑша,
йӗркеленсе ҫитнӗ геройсен ҫарне, ушкӑнне вулакансен куҫӗ
умне салтакри пек ретӗн-ретӗн кӑларса тӑратасси. Унтан...
ҫыраканпа вулакан хушшинчи шухӑш кӗрешӗвӗ пуҫланать...
Антип Никоалевич очерк хыҫҫӑн очерк ҫырать, «Солдатская
слава» кӗнекесене кӑларать. Ҫав хаклӑ ӗҫшӗн ӑна Ҫемен Эль
гер премине параҫҫӗ.
1985 ҫулта унӑн кӗнекисене Мускавра кӗнеке тӗнчин выставкки-ярмӑрккинче кӑтартнӑ. Вёсем унта тивӗҫлӗ хак илнӗ.
Чӑваш АССР журналисчӗсен союзӗнче те ӗҫ мӑй таранахчӗ
унӑн. Пӗтӗм «хура ӗҫне» вал туса пынӑ. Правлени председателӗпе Павел Афиногенович Крысинпа унӑн, хуравлӑ секретарӗн, ӗҫӗ питӗ ваҫ-ваҫ майлашӑнса пыратчӗ, паллах, халь
хи пек ултавлӑ вӑхӑтри пек мар. Журналистсен Союзне чун
туртатчӗ. Унта чуна уҫса калаҫмалли те, никамран хӑрамасӑр
тавлашмалли те, куҫа-куҫӑн пӑхса лармалли те тупӑнатчӗ хӑй
вӑхӑчӗпе. Вёсем Крысинпа иккёшё те нихҫан та пире: «Ай,
каҫарӑр, халь ман вӑхӑт ҫук-ха, эпё унта, кунта... тата унта
кунта ӗҫлеме васкатӑп, каҫарӑр, мана кӗтеҫҫӗ, эсир кӗтме пултаратӑр вӗт», - тесе ухмаха тӑратса хӑварман. Пире вӗсем
хӑйсемпе тан журналист вырӑнне хуратчӗҫ, лӑпкӑн кӗтсе илетчӗҫ, калаҫнӑ хушӑра та алӑри сехечӗ ҫине пӑхса пуканне чӗриклеттерсе лармастчӗҫ. Вёсен пуҫӗнче Чӑваш журналистикин,
район хаҫачӗсемпе журналӗсен ӗҫӗ-хӗлӗччӗ, пултарулӑх калаҫӑвӗччӗ. Пуҫлӑхсен пӳлӗмӗнче хальхи пек икӗ-виҫӗ минут
216

пек ларман эпир. Крысинпа Николаев пёртте пайламан журналистсене, вёсем кам е ӑҫта ӗҫленине пёхмасёр тӳсӗмлӗн
пурӑннӑ пирӗнпе - сахал ҫул мар. Ытларах хӑйсемшӗн мар,
пирӗншӗн, журналистсен пысӑк ушкӑнӗшӗн, шухӑшланӑ пу
лас вӗсем.
Союз правленийӗнче те, районсенче те сахал мар пӗрле
тӗл пулса калаҫма тӳр килнӗ манён Антип Николаевичпа.
Вёл совет офицерӗн чысне хӑйӗн ӳт-пӳ тытӑмӗпе те, уттипе
те, манерӗпе те ҫӳлти шайра тытатчӗ. Эпё хам та ҫав йӗркене салтакра хӑнӑхса пурнӑҫ позицийӗ туса хунӑскер, унпа
ӑшра мухтанаттӑмччӗ. Ҫар ҫыннин, офицерӑн, халӑх хушшинче хӑйне евӗр уйрӑмлӑх, ҫирӗплӗх пулмалла-ҫке!
Ӗмӗртен!
Антип Николаев журналист-писатель пичет ӗҫӗнче, хёйён
пурнӑҫӗнче сӑнарлӑ сӑмах обоймине пултарулӑх пӑшалӗнчех
тытакан салтак, журналистикӑпа литературӑри ӑстаҫӑ. Унпа
пёр стройра утма та шанчӑклӑ, чыслӑ. Халӗ те.
ПУЛТАРУЛӐХ ПУРНӐҪӖН КУРАВӖ

Петр Васильевич Сымкин хӑйӗн ҫитмӗл
ҫулхи менелникне икӗ ҫула яхӑн хатӗрленчӗ. 2007 ҫулхи ака уйӑхӗн 12-мӗшӗнче
вара Чёваш наци музейӗнче вӑл «Чӑваш
Ен -тӗнче прессинче (1965-1990 ҫулсем)»
ятпа пресса куравне халӑх умне кӑларчӗ.
Унччен...
Унччен, Чӗмпӗр енчи Чӑнлӑ районне
кӗрекен Анат Тимӗрҫен чӑваш ачин пайтах
тӳссе ирттерме тивнӗ нуши-тертне. Ашшӗ, Василий Михай
лович, вӑрҫӑра нимӗҫ фашисчӗсемпе ҫапӑҫса паттӑррӑн пуҫне хунӑ хыҫҫӑн, амӑшӗн, Ольга Ефимовнан, ывӑлӗпе хӗрне
пӗччен пӑхса ҫитӗнтерме тивнӗ. Пӗлӳшӗн ӑнтӑлакан ача вӑтам
шкул хыҫҫӑн Хусанти инженерипе строительство институтӗнче аслӑ пӗлӳ илнё, Чёваш транспорт управленийӗнче инже217

нерта, аслӑ инженерта, пай пуҫлӑхӗнче, управлени пуҫлӑхӗн
заместителёнче нумай ҫул ӗҫленӗ. Ӗҫхевтийӗ, коллектив ертӳҫин ҫаврӑнӑҫуллӑхӗ хӑвӑрт палӑрса пынӑ май ӑста инжене
ра КПСС Чӑваш обкомӗ партии Чулхулари аслӑ шкулне
пӗлӗвне ӳстерме янӑ. Икӗ ҫул парти строительствине тата
ытти предметсене тӗпе хурса вӗреннӗ хыҫҫӑн, Петр Сымкина
обкомри строительство пайӗнче ҫӗнӗ ӗҫ кӗтнӗ. Шупашкарта
промышленность тракторӗсен заводне тунӑ, ҫав вӑхӑтрах тракторӗсене те кӑларма пуҫланӑ хӗрӳ тапхӑрта ҫӗнӗ инструктор
ҫӗнӗ ӗҫе тытӑнать. Ӑна питӗ пысӑк, хуравлӑ ӗҫ шанса панӑ.
Вӑл - стройкӑпа заводшӑн обком умӗнче яваплӑ. Обком секретарӗпе строительство пайӗн пуҫлӑхӗ умӗнче те хӑвӑн ӗҫна
ҫирӗп, йӗркеллӗ кӑтартмалла, ҫӳлтен мӗн хушнине пӑркаланса тӑмасӑр пурнӑҫламалла, ҫав хушӑрах Шупашкар хула, Калинино район, тёп подрядчик - 5-мӗш стройтрест, трактор завочӗн парткомӗсемпе тата ытти нумай организацисен пуҫлӑхӗсемпе те усал пулмалла мар. Эпӗ, 5-мӗш стройтрест парткомӗн членӗ пулнӑ май, парткомсен пӗрлехи ларӑвӗсемпе коммунистсен пухӑвӗсенче Петр Васильевич кӑткӑс ыйтусене татса панӑ ҫӗрте яланах ҫирӗп шухӑшлӑ пулнине манмастӑп. Ҫав
аслӑ стройкӑра паллашрӑмӑр та эпир, паян кунчченех туслӑн
пурӑнатпӑр.
Ҫӗнӗрен лартнӑ Пичет ҫуртӗнчеччӗ ӗнтӗ. Эпӗ республикӑри «Капкӑн», «Тӑван Атӑл» журналсенче вӑрах ӗҫлерӗм. Сымкин «Правда» хаҫатӑн Чӑваш Енри тата Мари Элри уйрӑмне
ертсе пыратчӗ. Пирӗн ӗҫ вырӑнӗ - улттӑмӗш хутраччӗ,
пӳлӗмсем юнашар пекехчӗ. Унпа яланах пӗрле пулнӑ. Вӑл
«Тӑван Атӑлӑн» хуплашкийӗсем валли нумай тӗслӗ сӑн ӳкерчӗксем яланах тӗрлӗ тематикӑпа тупса паратчӗ. Ӗҫӗ унӑн нумайччӗ, уйрӑмах - хаҫат ҫырӑнтарнӑ хӗрӳ тапхӑрта. Пӗрмай
Атӑл леш енчи тата хамӑр республикӑри районсенче пуҫлӑхсемпе ӗҫлесе ҫӳретчӗ.
Хаҫат-журнал ӗҫне ҫамрӑкранах хутшӑннӑ май Петр Васи
льевич ывӑнма, канма пӗлмесӗр «Правдӑшӑн» та, «Новости»
пичет агентствишӗн те хытӑ тӑрӑшатчӗ. АПНпа унӑн 1963 дул218

танпах ҫирӗп ҫыхӑнуччӗ. Фото ӗҫне алла илнӗ ӑстаҫӑ, чаплӑ
ҫыравҫӑ мускавсене Чӑваш ҫӗршывӗн, республика халӑхӗн
экономикӑпа культурин, общество пурнӑҫӗпе пур енлӗн тивӗҫтерсе тӑнӑ. «Новости» агентстви Петр Сымкин журналист
материалӗсене 110 ҫӗршыва янӑ. Вӗсемпе тӗнчери 90 информаци агентстви, 120 издательство, 70 радиотелекомпани, 65
чӗлхепе тухса тӑракан 6 пин ытла хаҫат-журнал усӑ курнӑ.
Авӑ епле информаторччӗ вал ун чухне! Чӑвашра ӑна ҫитекен
журналист сахал пулнӑ.
Саманан аслатиллӗ кӗрлевӗнче те Петр Васильевич хӑйӗн
ҫирӗп позицийӗнчен пӑрӑнмасть, «Российская газета» Информаципе издательство концернӗн Чӑваш Республикинчи хуравлӑ ӗҫне пурнӑҫлама тытӑнать. Ӗҫӗ унӑн кунта та ӑнсах
пырать-ха. Эпӗ ӑна нихҫан та ӗҫ пӳлӗмӗнче ахаль ларнине
курмастӑп. Унӑн компьютерӗ - ялан пӗр-пӗр пултарулӑх ӗҫӗпе
ҫыхӑннӑ. Ҫӗнӗ кӗнеке, проспект, фотоальбом, буклет шӑранса тухать.
Юлташӗсем те унӑн курӑмлӑ ҫынсем. Унӑн пӳлӗмӗнче
пӗрмаях ӗҫлӗ калаҫу. Хушӑран ентешӗ Анатолий Федорович
Ермилов курӑнкалать. Аслӑ Нагаткинӑран ӗҫпе те, хӑнана та
килсе ҫӳрекен Юман журналиста, поэтпа вёсен авалхи туслӑх
ҫыхӑнӑвӗ.
Вуншар ҫул тӑрӑшнӑ, журналист ӗҫне чыслӑн пурнӑҫланӑ
Сымкинӑн халӑхумӗнче мӗн-мӗн кӑтартмалли пухӑннах. Ҫав
ӗҫсене майласа, рамӑсем ӑшне вырнаҫтарса вӑхӑт пайтах
иртмерӗ-и? Пӑхмаллӑх, тӗлӗнмеллӗх пур. Ӗҫне кура мухтавӗ тенӗ пекех, Петр Сымкина Чӑваш Республикин культурӑн тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ хисеплӗ ят панӑ. Вӑл ЧР Журна
листсен Союзён Ҫемен Элкер ячёллё тата Раҫҫей Журнали
стсен союзён премийӗсен лауреачӗ. Курава саламлама пынӑ
Чёваш Ен Президенчӗн Администраци ертӳҫи Энвер Аблякимов кӗреке хуҫине Чёваш Республикин Хисеп хутне тата
унён кёкёр паллине пачё.
Курава чённипех чёваш интеллигенцийён элити пухённён
туйёнчё. Чёвашсен искусствоведени докторё Алексей Трофимов
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журналистӑн нумай енлӗ ӗҫне наука шайӗнче палӑртрӗ. Кунта
тӑратнӑ йышлӑ ӗҫӗсене автор Наци музейне упрама пачӗ.
Ҫапла Петр Васильевич Сымкинӑн Пултарулӑх пурнӑҫӗн
Куравӗ вӗҫленмерӗ, чӑваш наци аталанӑвӗн культурӑри пӗр
пайӗ вырӑнӗнче ӗмӗрӗпех малалла та ӗҫлӗ.
«АБРАМОВ КӖТЕСӖ»

Журналистика ҫулӗ ҫине Анатолий
Серафимович Абрамов Йӗпреҫри «Ҫӗнтерӳшӗн» хаҫатран путевка илсе тухнӑ.
Серафим Ефимович Ефимов редактор
унӑн заметкисемпе корреспонденцийёсене тата сӑн ӳкерчӗкӗсене профессионал
куҫӗпе лайӑх хак лама пултарнӑ. Редакцире ӗҫлекен ытти журналистсем те
хӑйсен пуҫлӑхӑн шухӑшӗпе килӗшнӗ: «Ку
ачаран тулкки пулать». Абрамова вара
хӑйсен йышне илнё. Шӳтлеме юратакан Анатолий кулкаласа
калаҫнӑ: «Килти атте те ман Серафим, хаҫатри атте те - Сера
фим. Библири пекех хӗрӳ, чунпа, Турӑпа ҫывӑх вӗрентекенсем».
Йӗпреҫ ҫыравҫисем хӑйсен ентешӗн пултарулӑхӗ пирки
йӑнӑшман. Анатолий Серафимович Чӑваш патшалӑх университетӗнче аслӑ пӗлӳ илет, кӗҫех хӑй те унтах журналис
тика факультетӗнче ӗҫлеме тытӑнать. Аслӑ преподаватель
ҫамрӑк журналистсем вӗрентсе хатӗрлес ҫӗре тӑрӑшса хутшӑнать. Талантне кура хӑйӗн професси ӑсталӑхне куплен
ӳстерет. Фото ӗҫӗ ӗнтӗ уншӑн чи малти вырӑнта. Унӑн ӗҫӗсене таҫта та пысӑка хурса хаклаҫҫӗ. Акӑ ӑна 1999 ҫулта
И.Я.Яковлев ҫутта кӑлараканӑн ӑс-тӑн пуянлӑхне «Хыпар»
хаҫатра сӑн ӳкерчӗксемпе пропагандӑланӑшӑн тата
«И.Я.Яковлев сӑн ӳкерчӗксемпе документсенче» кӗнекешӗн
ЧР журналисчӗсен Элкер ячёллё премине параҫҫӗ. Семен
Васильевич ӗмӗтленнӗ пекех, унӑн ҫуралнӑ ҫӗршывӗнчен те
хӑйне тивӗҫ вӑйлӑ журналист тухрӗ.
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Валентин Абрамов, университетра ӗҫленӗ хушӑрах, «Хыпарпа» та туслӑ ҫыхӑну тытать, унӑн издательство ҫурчӗ кӑларакан «Ҫамрӑксен хаҫатӗнче» ҫур ставкӑпа укҫа илсе редакци
«ачисене» тулли пулӑшӑвах парать. Сӑн ӳкерчӗксемпе илемлетнӗ хайлавӗсем тӳрех куҫа тӑрӑнаҫҫӗ. Вӗсене, тарӑн шухӑшлӑскерсене, хитре чӗлхепе ҫырнӑскерсене, вулама та ҫӑмӑл,
интереслӗ, кӑмӑллӑ. К.В.Иванов ячёллё Литература музейӗнче С.В.Элкерӗн 115 ҫулхи менелникне ирттернӗ ҫӗртен те вӑл
фоторепортаж пачӗ, ҫулӑмлӑ ентешӗ ячӗпе ӑшӑ сӑмах кала
ма та манмарӗ.
1960-70-мӗш ҫулсенче тата каярахпа та Анатолий Сера
фимович ҫуралнӑ ялта манӑн ӗҫпе час-часах пулма тӳр килетчӗ. Пӗррехинче, кӗлӗмкассисемпе калаҫнӑ чухне, хӑлхана
кӗрех кайрӗ: «Маҫтӑр, пултаратпӑр» тесе мухтанакансем ҫук
мар пирён, анчах хӑйсен пӳрт кӗтессисем ялан кукӑр-макӑр
пулса юлаҫҫӗ. Авӑ, ҫав Серафим ачин Тулян пӳрт кӗтессисем пур ҫӗрте те тӳп-тӳрӗ те яп-яка. Абрамов кӗтесӗсем ҫирӗп
те, шанчӑклӑ та, куҫа илӗртеҫҫӗ. Вӑт мӗнле каменщик вӑл аслӑ шкул учитли. Йӑхран пырать ҫав вёсен ӑсталӑхӗ».
Ҫурт-йӗрӗн ҫирӗплӗхӗ-чӑтӑмлӑхӗ, илемӗ кӗтесӗ мӗнле пулнинче. Тӳрӗ кӗтес- ҫурт-йӗр тӗрекӗ. Анатолий Серафимовичӑн
та пур ӗнтӗ пурнӑҫ кӗтесӗ. Вӑл - «Абрамов кӗтесӗ».
Йӗпреҫсен ентешлӗхӗн пухӑвӗсене те Анатолий Серафи
мович артист евӗр илемлён ертсе пырать. Ентешӗсем уншӑн
шутсӑр кӑмӑллӑ.
ӲКЕРЧӖКӖСЕМ ХАЛӖ ТЕ ЧӖРӖ

Ҫыракан журналистсем яланах йышлӑ пулнӑ хӑй вӑхӑтӗнче,
халӗ тата нумайрах-ха вӗсем. Ҫапах та сӑн ӳкерчӗк тума пултаракансем вёсен хушшинче сайра-хутра ҫеҫ тӗл пулкаланӑ,Эпӗ республика хаҫачӗсен фотокорреспонденчӗсене авалхисене те астӑватӑп. Вёсен техника енчен ӗҫӗ йывӑртарахчӗ.
Халӗ вӑл кашни ҫыравҫӑ яппунсен аппарачӗпе пӑхмасӑрах
ҫатлаттарса илме пултарать хӑйне кирлӗ ӳкерчӗке е тата
221

ӑстаҫӑсем сӑн ӳкерчӗкӗсене тӳрех редакцисене «вӗҫтерсе» ҫитереҫҫӗ. Пурпӗрех
фото ӑстаҫин ӗҫӗ ҫыравҫӑннинчен нумай
енӗпе уйрӑлса тӑрать. Илемӗпе те,
шухӑш тарӑнлӑхӗпе те, композицийӗпе
те, тӗссен ылмашӑвӗпе те юрӑхлӑ,
сӑнарлӑ ӳкерчӗк тума фотокорреспондентӑн ай-яй мӗн тери ӑшталанмалла.
Кирлӗ, чӗрӗ кадр суйласа илесси вӑл ху
дожник куҫӗпе пӑхмасӑр, пуҫӗпе ҫавӑрттарса илмесӗр яхӑнне те пулмасть. Ахаль кӑна ҫатлаттарса
илнё кадр - фото маҫтӑрлӑхӗ мар.
Ҫавӑн пек ӑста ӗҫлетчӗҫ Алексей Припалов, Виталий Иса
ев, Борис Иванов, Семен Игнатьев... Ҫавӑн пекех ӗҫлеҫҫӗ халё
те Петр Сымкин, Илья Клочков, Вячеслав Романов, Геннадий
Верблюдов, Сергей Журавлев, Иван Михайлов, Анатолий Аб
рамов, Олег Мальцев...
Ҫапах та манён кунта Борис Иванов ҫинчен ытларах пы
рать калаҫу. Етӗрне районӗнчи Анатри Ирҫере 1950 ҫулта
ҫуралнӑ вёл. И.Я.Яковлев ячёллё Чӑваш патшалӑх педагоги
ка институтӗнчен вӗренсе тухнӑ. Илья Клочков пекех вёл та
унтан илемлёх урокёсене хёве чиксе тухнӑ, пуҫа хывнӑ. Ахальтен-и Борис Карповичӑн сӑн ӳкерчӗкӗсем хӗвел-ҫӑлтӑр
ҫутиллӗ, кӑйкӑр ҫунатлӑ, чун ӑшшиллӗ. «Советская Чувашия»
хаҫатра, чӑваш писателӗсен «Ялав» журналӗнче ӗҫленӗ
вӑхӑтра мӗн чухлӗ чаплӑ сӑн ӳкерчӗк тумарӗ пуль вӑл. 1979
ҫулта ӑна ЧАССР Аслӑ Канашӗн президиумӗ Хисеп грамотипе наградӑларӗ. Чӑваш Республикин Журналистсен союзӗ
Ҫемен Элкер премине пачӗ.
Тӗлӗнмелле, Бориса курса калаҫсанах манӑн куҫ умне Джек
Лондонӑн хастар та вут-ҫулӑмлӑ геройӗсен сӑнарӗ тухса
тӑратчӗ. Кӑмӑл сипечӗ, чун кутамкки туллиехчӗ унӑн. Эпӗ
Чӑвашсен обществӑпа культура центрӗнче ӗҫлеттӗм. Эрнере
вун ултӑ страницӑллӑ «Вучах» хаҫат кӑларатпӑр. Хаҫата илемлетме сӑн ӳкерчӗк ҫитмест. Ҫавна шута илсе ЧОКЦ предсе222

дателӗпе Юхмапа калаҫрӑм. Михиал Николаевич ман сӗнӳпе
килёшрё. Пире пулӑшнӑшӑн Иванова кӑштах укҫа тӳлеме шантарчӗ «Советская Чувашия» фотокорреспонденчӗ вара
«Вучах» сотрудникӗ те пулчӗ пӗр вӑхӑт. Ӳркенмен ӑстаҫӑ хаҫатӑн сӑн-питне уҫӑлтарсах ячӗ, ҫав хушӑрах ЧОКЦ ирттерекен нумай мероприятисене сӑнласа хӑварчӗ.
Вӑрнар ентешлӗхне те пулӑшрӗ Борис Иванов. Пысӑк ушкӑнпа пӗрле районти ялсем тӑрӑх пултарулӑха кӑтартса
ҫӳрерӗмӗр. Вӑл ӗнтӗ пирӗн артисткӑсен илемлӗх ҫӗкпентерӗвӗччӗ.
«Тӑван Атӑл» журналта, «Вучах», «Илем» хаҫатсенче усӑ
курма панӑ сӑн ӳкерчӗкӗсем мана пӗрле ӗҫленӗ вӑхӑта аса
илтереҫҫӗ. Ӳкерчӗкӗсем унӑн халӗ те чӗп-чӗрӗ.
ПӖРЯЛТАН

Аслӑ Каҫал енчи Нӗркеҫ ялӗ ӑс-хакӑл пултарулӑхӗпе пуян
ҫынсемпе мухтавлӑ. Вёсен шутӗнче Чӑваш Республики журналисчӗсен Союзӑн Ҫемен Элкер ячёллё премине илме тивӗҫлисемех тӑваттӑн:
1. «Коммунизм ялавӗ» хаҫатра пичетленнӗ «Мӗн вӑл та
лант?», «Унӑн пурнӑҫӗ-театр», «Васкат мана пурнӑҫ» очерксемшӗн иккӗмӗш номерлӗ диплома Лаврентий Васильевич
Таллеров журналист-писателе 1975 ҫулта панӑ.
2. Федор Георгиевич Коновалов-Агивер журналистикӑпа
литература ӗҫне вӗрен явнӑ пек ӑнтарса пырать. Чӑвашрадиора, «Ялав», «Тӑван Атӑл» журналсенче ӗҫлесе ӑсталӑхне
ӳстерчӗ. 1992-2000 ҫулсенче ЧР Писательсен союзӑн правленине ертсе пычӗ. ЧР искусствисен тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ - ну
май кӗнеке авторӗ, театрсемпе ҫывӑх. «Илем тӗкӗрӗ» кӗнекешӗн 1991 ҫулта Элкер премине илнӗ.
3. Ҫамрӑкрах журналистсенчен хӑвӑрт палӑрнисем хушшинче эпё Николай Дмитриевич Коновалова куратӑп. Вӑл Хветӗр
Агивер ашшӗпе пӗр тӑваннин ывӑлӗ, 1968 ҫулта ҫуралнӑскер.
И.Н.Ульянов ячӗллӗ Чӑваш патшалӑх университетӗнче жур223

налист дипломне илнё, Совет Ҫарӗнче службӑра пулнӑ. 1992
ҫултанпа «Хыпар» издательство ҫуртӗнче хыпӑнса ӗҫлет. Корреспондентран пуҫласа «Ҫамрӑксен хаҫачӗн» редакторне, ун
тан «Хыпар» редакцийӗн пай пуҫлӑхне ҫитрӗ. 2004 ҫулта пра
во темипе «Хыпар» хаҫатра пичетленнӗ материалсен
ярӑмӗшӗн Элкер премине тивӗҫнӗ.
4.
Геннадий Аркадьевич Максимов 1961 ҫулта Комсомоль
ски районӗнчи Нӗркеҫре ҫуралнӑ. Ялти шкулта, Вӑрнарти техникумра, Чӑваш патшалӑх университетӗнче вӗреннӗ. Комсо
мольски районӗн «Октябрь ялавӗ» хаҫатӗнче вӑй хунӑ. Совет
Ҫарӗнче арҫын тивӗҫне пурнӑҫланӑ хыҫҫӑн ВЛКСМ Комсо
мольски райкомӗн орготдел пуҫлӑхӗ пулнӑ. Чӑваш радиора,
Чӑваш патшалӑх телестудийӗнче, «Хресчен сасси» хаҫатӑн
тӗп редакторӗн ҫумӗнче ӗҫленӗ. 1994 ҫултанпа - «Хыпар» Из
дательство ҫурчӗн тӗп редакторӗн ҫумӗ, шеф-редакторӗ.
Актуаллӑ та ҫивӗч материалсемшӗн 2002 ҫулта ӑна «Наци
кӑларӑмӗсен чи лайӑх журналисчӗ» ят панӑ, Раҫҫей Федерацийӗн Пичет ӗҫӗсен, телерадиовещани тата массӑллӑ коммуникаци хатӗрӗсен министерствин Хисеп гармотипе наградӑланӑ.
Культурӑри пархатарлӑ ӗҫсемшӗн «Чӑваш Республикин
культурӑн тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ» хисеплӗ ят панӑ. «Хыпар»
хаҫатра, «Тӑван Атӑл» журналта, «Сталин грамоти» кӗнекере политика, экономика, культура ыйтӑвӗсемпе ҫырнӑ статьясемпе очерксемшӗн республикӑри журналистсен чи сумлӑ
наградине тивӗҫнӗ - Ҫемен Элкер ячӗллӗ преми лауреачӗ
пулса тӑнӑ.

Л.В. Таллеров

Ф.Г. КоноваловАгивер
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н.Д. Коновалов

Г.А. Максимов

ПӖР ҪЕМЬЕРЕН
Ҫамрӑк чухне эпир ытларах «Пионер сасси», «Ҫамрӑк ком
мунист», «Чӑваш коммуни» хаҫатсемпе ҫывӑх пулнӑ. Вырӑсла
пӗлсех кайманнине пула «Красная Чувашия» («Советская Чу
вашия») хаҫат кӑшт ютрах пулнӑ пирӗншӗн. Ҫавӑнпа унӑн редакцийӗнче ӗҫлекенсемпе те туслашайман. Вӑрнар райхаҫатӗнче ӗҫленӗ чухне кӑна «Советская Чувашия» хаҫатӑн Вӑрнарти
собкорӗпе Евгений Николаевич Ефремовпа паллашнӑччӗ.
Каярахпа, ытти хаҫатсенче те ӗҫлесе курнӑ, малалла
вӗреннӗ май, эпё «Советская Чувашия» хаҫат ҫумне те
ҫыпҫӑнтӑм. Унӑн редакторӗ Михаил Иванович Иванов сӗннипе мана КПСС обкомӗн бюровӗ 1974 ҫулта, «Йӗпреҫри «Ҫӗнтерӳшӗн» хаҫатӑн редакторне, «Советская Чувашия» хаҫат редакцийӗн парти пурнӑҫ пайӗн заведующийӗ тата редколлеги членӗ
пулма ҫирӗплетрӗ. Ҫавӑнтанпа
ёнтё эпё Михаил Ивановича аван
пӗлетӗп, ӑна хама Шупашкара
илсе пынӑшӑн, хваттерлӗ тунӑшӑн
шутсӑр пысӑк тав тӑватӑп. Мана
вӑл, тӗрӗссипе, Шупашкар ҫулне
анлӑн уҫса пачӗ.
Унтанпа ёнтё нумай вӑхӑт иртрӗ. Журналистсен союзӗнче те,
конференцийӗсенче те тата ытти
нумай форумсенче манӑн унпа ялан пёрле пулма, калаҫма
тӳр килнё, халё те ҫывӑхланатпӑр. Ман умра хӑйне хӑй мӑнна
хурса каппайланнипе те, хӑйӗнчен ҫамрӑкрах пулнипе пире
ӑсталӑх шайёпе те, ӑсӗ-пуҫӗпе вӑйлӑрах шухӑшланипе те
пусарса лартас йӑла ҫуккӑ унӑн. Тавлашура та ытлашши
хёпарса каймасть.
Нумай кӗнеке ҫырса пичетлерӗ вӑл. Документлӑ повеҫӗсемпе тивӗҫлипех палёрчё. «Радуга над Волгой» кёнекешён
Элкер премине пачӗҫ ёна.
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Вӑл манран вунӑ ҫул аслӑрах. 1944 ҫулта вун ҫиччӗ тултаричченех Хӗрлӗ Ҫар ретне хутшӑннӑскер. Бомбардировщиксен 782-мӑш авиаполкӗпе империализмла Японие хирӗҫ
пынӑ вӑрҫа хутшӑннӑ радист-стрелок, Отечественнӑй вӑрҫӑ
II степеньлӗ орденӗпе нумай медаль, каярахпа Ӗҫлӗх Хӗрлӗ
Ялав, «Хисеп Палли» орденӗсем, «Раҫҫей пресси 300 ҫул»
знак илнё. Мире сыхлакансен республикӑри комитетне 10 ҫул
ертсе пынӑ, 45 ҫул редакцисенче, вӑл шутра 15 ҫул «Совет
ская Чувашия» хаҫат редакторӗнче ӗҫленӗ. Чӑваш патшалӑх
университечӗн журналистика факультечӗн доценчӗ. Манӑн
вӗрентекенӗм.
Сӗнтӗрвӑрри районӗнчи Хуракасси (Эльбарусово) ялӗнче 1927 ҫулта ҫуралнӑ Михаил Ивановӑн илемлӗ хайлав
ҫырас туйӑм ҫамрӑкпах вӑй илнӗ. 1958 ҫулта вӑл Ленинградри патшалӑх университечӗн журналистика факультетне
вӗренсе пӗтерет те Шупашкара ӗҫлеме таврӑнать. Мӑшӑрне
Валентина Андреевнана та Питӗртех тӗл пулать.
Михаил Иванович Питӗр университетӗнчен пӗр ушкӑн
ҫамрӑк журналист ертсе килнӗччӗ. Вӗсемпе эпё «Советская
Чувашия» хаҫатра ӗҫлесе те куртӑм. Вёсем каярахпа республикӑри вырӑсла тухакан изданисенче, уйрӑмах хӑйӗн «Совет
ская Чувашия» хаҫатӗнче, пултарулӑхӗпе палӑрчӗҫ.
Ҫавнашкал мӑнӑ ӗҫ турӗ Михаил Иванов журналист Чӑваш
пичетне ҫӳлӗ шая ҫӗклессишӗн. Семен Васильевич сывӑ пу
лас пулсассӑн-и, ӑна ҫакӑншӑн хаваспах алӑ тытнӑ пулӗччӗ
тесе шутлатӑп эпӗ.
Ленинград облаҫӗнчи Стрельна хулинче 1937 ҫулта ҫуралнӑ
Валентина Андреевна журналист дипломне илсенех, Михаил
Иванович илӗртнипе, Атӑл хӗрне васкать. Ӑна валли ЧАССР
телевиденийӗпе радиовещани комитетӗнче вырӑн тупӑнать.
Манӑн хамӑн та вӑл вӑхӑтра Чӑвашрадиора унпа юнашар
пӳлӗмрех ӗҫлеме тивнӗччӗ. Упӑшкипе пӗр майлах ырӑ кӑмӑллӑ
Валентина Андреевна пире, чӑваш журналисчӗсене, тепӗр
чухне вырӑсла яках пулса тухайман сӑмах ҫаврӑнӑшӗсемшӗн
ӳпкелемесгчӗ, пиртен мӑшкӑлласа кулмастчӗ, тӳрлетме пул226

ӑшатчӗ. Лайӑх материалсемшӗн мухтаса та илме манмастчӗ.
Ӑшӑ куллипе тыткӑнлатчӗ.
1978 ҫулта ӑна ИТАР-ТАССӑн Чӑваш Республикинчи корреспондентне йышӑнчӗҫ, паян кунчченех вӑл унта тӑрӑшать.
ЧАССР культурин тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ - нумай кӗнекесен авторӗ. Ӑна «Хисеп Палли» орденпа, медальсемпе, «СССР ра
дио отличникӗ» знакпа наградӑпанӑ, «Летопись Тракторостроя»
радиоочерксемшӗн 1975 ҫулта Семен Элкер премине панӑ.
Журналистсен ҫемйи профессионал хунавӗллӗ. Настя
мӑнукӗ ЧГУра, журналистика факультетӗнче вӗренет. Ӑҫтан
пӗлӗн, тен, Ивановсен ҫемйинче Элкер ячёллё премии виҫҫӗмӗш лауреачӗ те хутшӑнӗ.
* * *
СМОЛИНСЕМ пӗр ҫулхине ҫемйипех сцена ҫинче хӑйсен
пултарулӑхне халӑха кӑтартатчӗҫ. Нумай енлӗ аталаннӑ, талантлӑ ҫемье, тетчӗҫ вёсене мухтаса шупашкарсем.
Анатолий Семенович Смолин Куславкка районӗнчи Шӑнчас
ялӗнче 1957 ҫулта ҫуралнӑ. 1984-1998 ҫулсенче ҫамрӑксен «Ҫилҫунат»
журналӗн тӗп редакторӗнче, 1998-2002 ҫулсенче
Чӑваш Республики Президенчӗн администрацийӗнче ӗҫленӗ. 2000
ҫулта ӑна Н.В.Федоров президент ҫинчен ҫырнӑ публицистикӑллӑ поэмӑшӑн Элкер премине панӑ.
Анатолий Смолин журналистикӑра кӑна мар, литературӑра та хӑватлӑ. Нумай енлӗ сӑвӑҫ. Чӑвашларан та, вырӑсларан та чи паха куҫарать. Никамран кая мар декламатор. Пуласлӑхӗ унӑн пысӑк.
Мӑшӑрне вӑл, Людмила Валерьянована, Чӑваш ҫӗрӗ урлӑ
Элӗк енне ҫитсе Ярхуньушкӑнь ялӗнче шыраса тупнӑ. Иккӗшӗ
те вӗсем Чӑваш патшалӑх университетӗнче вӗреннӗ.
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Л.В.Смолина журналистикӑра 1989 ҫултанпа. 1992-2002
ҫулсенче «Ҫилҫунат» журналта пай заведующийӗнче, каярахпа редакторта ӗҫленӗ. Н.К.Крупская премийӗн лауреачӗ.
Элкер премине вӑл 1997 ҫулта чӑваш литературипе искусствин ӗҫченӗсем ҫинчен ҫырнӑ материалсемшӗн тивӗҫлӗ
пулнӑ.
ЙӖПРЕҪСЕНЭЛКЕРПРЕМИЙӖ

Патӑрьелсен Митта Ваҫлейӗ ячё
пе, Трак тӑрӑхӗсен - красноармейскисен Нестер Янгас ячӗпе хисепленекен литература премийӗсем пур,
пирён те хамӑрӑн ентешӗмӗр, чӑваш
ҫыравҫисенчен халӑх поэтне Шелепи хыҫҫӑн иккӗмӗш илнӗ мухтавлӑ
ҫыравҫӑ пур, атьӑр-ха эпир те Се
мен Васильевич Элкер ятне тата ҫӳлерех ҫӗклеме пулӑшар, тесе килӗшрӗмӗр редакци коллективёнче. Жур
налистсен пуҫламӑш организацийёпе пёрле вара Ҫемен Эл
кер ячёллё литература премийё туса хутӑмӑр. Район пуҫлӑхёсем пирён шухӑша ырларӗҫ. Преми памалли йёркене редак
ци коллегийӗнче ҫирӗплетрӗмӗр.
Шупашкарсенчен ӳксе юлас мар терёмёр. Элкер ячёллё
премие илекене сумлӑ дипломпа пёрлех поэт сӑнне ӳкернӗ
значок та пани вырӑнлӑ тесе шутларӑмӑр. Значокӑн эскизне
тума республикӑри паллӑ художника, Йӗпреҫри ачасен ӳнер
шкулне йёркеленё, Етёрне хулинче ӗҫлесе пурӑнакан Илья
Григорьевич Бородкина сёнтёмёр. Вёл пирён заказа вёхётра
тата лайёх пахалӑхпа пурнӑҫларӗ. Ҫакӑн хыҫҫӑн эпё Мари
Эл тёп хулине ҫул тытрём. Асённё хул ара Йӑла ҫурчӗ ҫумӗнче геральдика цехё пурччё. Унта ӗҫлекенсем пирён сёнёве Элкер премийӗн лауреачӗн паллине ҫийӗнчех пурнӑҫласа
пачӗҫ.
Хурамал районти чи пысёк ял. Унтан паллӑ ҫынсем, вёсен
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хушшинче литературӑпа искусство ӗҫченӗсем те халӑхра
палӑрнӑччӗ. Василий Иванович Андреев-Хурамалӑн тӑван
ҫӗршывӗ вӑл.
Вӑхӑтне кура Каҫал, Патӑрьел, Йӗпреҫенсенчи чикӗри ял
сем пӗр ушкӑналла пӗрлешсе пурӑннӑ.
Пулас журналист Василий Андреев ҫав ҫулсенче Пӑлапуҫ Нурӑс шкулӗнче учительре ӗҫленӗ. Унӑн юлташӗсем
чылай пулнӑ, вёсем те ачасене вӗрентнӗ. Пӗррехинче, 1931
ҫулхи кӗркунне, вӑл ӗҫлекен шкула пухӑнсан, поэзи ҫинчен
сӑмах пынӑ. Хӗрӳ калаҫу унӑн чӗринче илемлӗ литература
ӗҫне хутшӑнас ӗмӗт ҫуратнӑ. Вӑл вӑхӑтра Патӑрьелӗнче
«Паянхи сас» хаҫат тухса тӑма пуҫланӑ. Кӗҫех В.Андреев та
хӑйӗн малтанхи сӑввисенчен пӗрне унта ярса панӑ. Вӑл
«Хавас» сӑвӑ ятпа пичетленсе тухнӑ. Мӗн тери савӑннӑ сӑвӑ
авторӗ ҫакӑншӑн. Ҫав хаваслӑхпа «Экран» ятлӑ поэма ҫырнӑ.
Вӑл та часах «Трактор» альманахӑн (халӗ «Тӑван Атӑл»)
8-мӗш номерӗнче пичетленсе тухнӑ. Хамӑр районта хаҫат
тухма тытӑнсан, ҫамрӑк сӑвӑҫ унпа ҫыхӑну тытма пуҫланӑ.
1933 ҫултан пуҫласа, ҫуллахи каникул вӑхӑтӗнче ҫуллен
«Колхоз пурнӑҫӗ» хаҫатра ӗҫленӗ. Малтанхи хут килсен, ӑна
редактор вырӑнти радиопередачӑсене ертсе пыма хушнӑ.
Ҫапла майпа журналист ҫулӗ ҫине тӑнӑ, 1940 ҫултан тытӑнса хаҫатсенче вӑй хунӑ.
Ҫакна палӑртма кӑмӑллӑ: 1933 ҫулхи май уйӑхӗнче «Кол
хоз пурнӑҫӗ» хаҫат редакцинче чӑвашсен паллӑ поэчё Семен
Васильевич Элкер пулнӑ. Йӗпреҫре вӑл Чӑваш писателӗсен
оргкомитечӗ хушнипе районти акатуя хутшӑнма килнӗ. Тӑван
тӑрӑхра пулнӑ май, поэт Кӗлӗмкассинчи ял ҫыннисемпе тӗл
пулса, хӑйӗн пултарулӑхӗпе тата сӑввисемпе паллаштарнӑ.
Ҫав тӗлпулӑва Василий Андреев хӑйсен ялӗсене те
илсе пынӑ. Григорий Рикмаса вӑл хӑй поэзи ҫулӗ ҫине
тӑратнӑ, хаҫатсенче ҫырма вӗрентнӗ. Вӗсем Элкерпе ҫывӑхланнӑ. Семен Василеьвич ҫамрӑк ҫыравҫӑсене май килнӗ
таран пулӑшу панӑ, хавхалантарнӑ. Каярахпа Рикмас «Ҫӗнтерӳшӗн» хаҫатӑн чи активлӑ та вӑйлӑ корреспонденчӗ пул229

са кайрӗ. Илемлӗ хайлавӗсене унӑнне эпир хаваспах пичетлесе пынӑ.
Ҫыравҫӑн пултарулӑхне кура хамӑрӑн районти Элкер пре
мине чи малтан Григорий Рикмаса парас терёмёр. Вал ёна
чӑннипехтивӗҫчӗ.
Владимир Прокопьевич Кузьмин 1965 ҫултанпа хӑйне Шупаш
кара ӗҫлеме куҫаричченех «Ҫӗнтерӳшӗн» хаҫат сӑн-сӑпачӗпе
витӗмлӗхӗшӗн, - редакци коллективне ҫирӗплетессишӗн, хаҫат
активне йышлатассишӗн вӑй хурса ырӑ йӗр хӑварнӑ. С.В.Элкер
ячёллё литература кружокне ҫӗнӗлле ӗҫлеттерсе янӑ Василий
Хурамалпа пӗрле алла-аллӑн тытӑнса ӗҫленӗ. Ҫамрӑкталантсене тупса ҫул уҫса панӑ, малалла аталанма пулӑшнӑ. Вёл паянхи
кун та район хаҫачӗпе туслӑ ҫыхӑну тытать, редакцие хайлавӗсемпе тата ытти материалсемпе тивӗҫтерет, вырӑнти журналистсемпе, хаҫат активисчӗсемпе тӗл пулса ӗҫлӗ, пултарулӑх калаҫӑвӗсем ирттермесӗр Йӗпреҫрен тухса каймасть.

щт*-

1

W
«Ҫӗнтерӳи/ӗн» хаҫата тӑвакансен ушкане. Малти ретре
(сулахайран сылтӑмалла): тӗрлӗ ҫулсвнче ӗҫленё редакторсем
Владимир Прокопьевич Кузьмин, Иван Яковлевич Тенюшев
mama Серафим Ефимович Ефимов.
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1997 ҫулта «Ҫӗнтерӳшӗнре» В.П.Кузьмин журналистӑн
тата писателён «Илем ҫӑлтӑрӗ» очеркӗ номертен номере
пичетленсе тухрӗ. Кунсӑр пуҫне унӑн ытти произведенийӗсем те кун ҫути курчӗҫ. Ҫавна шута илсе, редакци коллегийӗ ҫурла уйӑхӗн 18-мӗшӗнче Владимир Прокопьевича
хаҫатӑн Ҫемен Элкер ячёллё премине пама йышӑнчӗ.
Улттӑмӗш лауреат пулчӗ вӑл. Хисеплӗ ята тивӗҫнӗ тата
60 ҫул тултарнӑ ятпа эпир ӑна, Йӗпреҫ районӗн пысӑк делегацийӗ, писатель ҫуралнӑ ҫӗршывра, Ҫӗрпелти культура
керменӗнче, тепӗр кунне чун-чӗререн саламларӑмӑр, творчествӑлла ӗҫре тэтах та пысӑкрах ӳсӗмсем тума ӑнӑҫу,
ырлӑх-сывлӑх сунтӑмӑр.
Эпё те ёнтё ун чухне пенсие тухнӑччӗ, редакторта ӗҫлеместӗм.
Лауреат дипломне тата паллине Владимир Кузьмин ҫӗнӗ
редактор Константин Дмитриевич Алимасов аллинчен хумхануллӑн илчё.
Элкер премине район пичечӗн йӗркелӳҫӗпе активисчёсем, ҫыравҫӑсем вунӑ ҫын ытла тивӗҫнӗ. Литературӑпа искусствӑра, журналистикӑра палӑракан пултаруллӑ ентешӗмӗрсен преми лауреачӗн ятне ҫӗнсе илмешкӗн малашне те
шанчӑк пур.
Пирӗншӗн хамӑрӑн Элкер премийӗ Чӑваш Республики Жур
налистсен союзён Элкер ячёллё премийёнчен те хаклӑрах тесе
шутлатпӑр. Мёншён тесессён эпир мухтавлӑ Йӗпреҫ ӑсчахӗн,
хӗрӳ журналистӑн премине унӑн ҫуралнӑ ҫӗрӗпе, ӑна ҫуратса
ӳстернӗ халӑхӗпе Йӗпреҫ, Кушлавӑш тӑрӑхне ҫӳлерех ҫӗкленме пулӑшакан сӑмах ӑстисене, пичет йӗркелӳҫисене кӑна паратпӑр. Шупашкар премийӗ патне таҫти такамӑн алли те
тӑсӑлать. Пирён преми вара Йӗпреҫ паттӑрӗн ӑшӑ кӑмӑлӗ пек
таса та хакпӑрах.
Серафим Ефимов,
1974-1996 ҫулсенче «Ҫӗнтерӳшӗн»
хаҫат редакторӗ.
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АКИ-СУХИ ТИВЛЕЧӖПЕ
Чӑвашрадио таманшӑн ҫывӑхпаннӑччӗ. Унта Вӑрнар, Элӗк,
Йӗпреҫрайонӗсенчен вӗҫӗмсӗрех информаци, репортаж, очерк
парса тӑнӑ. Йӗпреҫре «Ҫӗнтерӳшӗн» хаҫат редакцийӗнче
ӗҫлетӗп. Редактор пӳлӗмне уҫса кӗрсе хамӑн пукан ҫине ларма ӗлкӗреймерӗм, Шупашкартан телефон шӑнкӑравӗ пулчӗ.
Радиовещани студийӗнчен литература-драма редакцине ерт
се пыракан Андреев «чӑрмантарать» иккен. Петр Кузьмича
малтанах паллаканскер эпё унпа калаҫма хавасах пултӑм. Вёл Йӗпреҫ тӑрӑхне ҫитсе курасшӑн-мӗн, Ҫемен Эл
кер ҫуралнӑ ял ҫыннисемпе курса калаҫасшӑн, чӑвашсен авалхи юррисене
радио пленки ҫине ҫырса илесшӗн.
Ҫитмелли вӑхӑтне каларӗ. Эпӗ вараун
пирки «Ҫӗнтерӳшӗн» хаҫата пӗлтерӳ
ҫаптартӑм, вырӑнти, районтирадиопередачинче тесас партартӑм.
Чӑвашсен паллӑ радиокорреспонденчӗ-журналисчӗ ПысӑкУпакассинче хӑйӗн тӗллевне пурнӑҫларӗ, 1978 ҫулта Чӑваш кӗнеке издательствинче «Юррӑмсем-ҫунатӑмсем» кӗнеке кӑларчӗ, унта Кушлавӑш тӑрӑхӗнче
Элкерсем юрланӑ юрӑсене текӗртнӗччӗ.
Ҫавӑнтанпа ҫывӑхлантӑмӑрэпир ТутарАССРӗнчи, Октябрь
ски районӗнчи Якушкино ялӗнче 1938 ҫулта ҫуралнӑ чӑваш
ачипеАндреевпа. Республикӑри журналистсен организацийӗн
секретариачӗ, ятарлӑ комисси йышӑнӑвне шута илсе, ӑна ҫав
ҫулах асӑннӑ кӗнекешӗн С.В. Эльгер ячёллё премине пама
килёшрё.
Петр Кузьмич Свердповскра Урал патшалёх университетёнче журналистдипломне илнё хыҫҫӑн 35 ҫул хушши Чӑвашрадиопа «Чувашия» патшалӑх теле-радио компанийёнче ли
тература-драма передачисен редакцийёнче редакторта тата
аслӑ редакторта ӗҫлерӗ.
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Андриян Николаев урамӗнчи Радио ҫуртӗнче ҫав ҫулсенче
театр искусствин ӗҫченӗсем, композиторсем, писательсем
кӑткӑпекех йӑшӑлтататчӗҫ. Мӗн чухлӗ чаплӑ передача эфира
кӑларман пуль вёсен татадикторсен сассипе уса курса вёл.
Чёваш куль туринаталанӑвӗ ҫавредакцииуҫӑ алёкёнчен витёр
курёнатчё, эфирта янёраса тёнчене саланатчё.
Ҫав тем тӗрлӗ кӑмӑл-туйӑмлё хӗрӳ халёха Петр Кузьмич
ӑшшӑн йышӑнатчӗ, сассине хӑпартмасӑр, майӗпен калаҫса
йӗркене кӗртсе пыратчӗ. Ӑна пёхсан, унпа калаҫма тытёнсан,
такамён та чунӗ уҫӑлса каятчё пуль. Журналистика теорине
ёста вёреннё, литературёпа искусствёна чунёпе юратакан,
лайёхпӗлекен ӑстаҫӑ вёл -Андреев журналист. Театр ҫыннисемпе, писательсемпе туслё. Пёр вӑхӑт Ҫамрӑксен чёваш театрёнчелитература пайне тытсапычӗ. Ҫавӑн чухне вёл мана,
«Илем» хаҫатредакторне, пысёкпулӑшу пачӗ. Ҫамрӑксен театрён юбилейё тёлне «Племён» пёр номерне вёсене халаллама шутланёччё. Театр, артистсен вуншар ҫулхи пурнӑҫӗ ҫинчен паха материалсем ҫырса, сён ӳкерчӗксемпе тивӗҫтерчӗ.
Ҫавӑншӑн эпё ёна халё те тав тума манмастёп. Ырё кёмёллё,
культурёллё, ёслё этем.
Петр Андреев пенсире те килте лармасть, «Ҫӗнӗ Вёхёт»
издательствёра кёнеке пахалёхёшён, чёлхе тасалёхёшён
ҫамрёк чухнехиллех пуҫ ҫӗклемесӗр ӗҫлет. Ӗҫӗунӑн ялан типтерлӗ пулнё - хёй пекех.
ЧАССР культурин тава тивӗҫлӗ ӗҫченне П.К.Андреева
В.И.Ленин ҫуралнӑранпа 100 тултарнӑятпа тата«Ӗҫветеранӗ»
медальсемпе наградӑланё. Радио итлекенсемпе кӗнеке вулаканӗсенчен вара хёйне евӗр награда - Пысӑк тав.
«Хӗн-хур айӗнче», «Вӑл - вилӗмсӗр» поэмӑсем, «Вутпа тӑвӑл
витӗр», «Шурӑмпуҫ килсен» романсем, «Вунсаккӑрмӗш ҫул»
драма... Чӑваш халӑхӗн ӗлӗкхипе хальхи кун-ҫулне сарлакан,
тарӑн, ӑста ҫырса кӑтартнӑ ҫав кӗнекесенче. Мӗн чухпӗ сӑнар
вӗсенче, миҫе тӗрлӗ шухӑш-кӑмӑллӑ ҫынсем. Шӑпи тата мӗнле233

рех: тӳссе ирттернӗ терт-асапне кура, кӑмӑлӗ-туйӑмӗ хурҫӑ пек
ҫирӗп, тӑвас ӗҫӗ сумлӑ. Хӑюллӑ Чакка, сӑпайлӑ хӗр cap Васса,
е ҫулӑмлӑ Октябрь ҫулӗсенче ҫунат илнё Левен, паттӑр чӑваш
Иван Смирнов, е ҫӗнӗ пурнӑҫра ҫӗкленнӗ ҫӗрӗҫ ӑсти- пурте
вӗсем халӑх хушшинчен тухнӑ, халӑхӑн шанчӑклӑ ывӑл-хӗрӗ.
Талантлӑ писатель Семен Элкер хӑйӗн чӗре ӑшшипе чун кӗртнӗ
геройсене. Вӑп ҫут тӗнчене хапалласа хӑварнӑ ӑстӑн пуянлӑхӗ романсем, очерксемпе сӑвӑсем, поэмӑсемпе калавсем - совет
ҫыннисене малашлӑх ҫулӗпе утма вӑй хушаҫҫӗ.
Хастарлӑ салтак, ӗҫчен ҫын, сӑмах ӑсти Элкер ӗмӗр
тӑршшӗпех «тӑван халӑх ячӗ ӳснине курасчӗ» тесе тӑрӑшнӑ.
Вӑл, чӑваш чӗлхин хӑватне ҫирӗп шанса ӗҫлесе, ӑна тата та
вӑйлӑрах янӑрама май пачӗ.
Мӗнрен пуҫланнӑ-ха унӑн пултарулӑхӗ? Чӑн малтан вӑл
мӗнле никӗс ҫине пуснӑ?
Чӑваш халӑх поэчё Семен Васильевич Элкер пурнӑҫӗнчи
ҫуркунне - ачалӑхӗпе яшлӑхӗ - Йӗпреҫ тӑрӑхӗнчи сӗм вӑрманта пытаннӑ Пысӑк Упакассинче иртнӗ. «Кушлавӑш текен вуникӗ ял уйӗ хура вӑрманпа хупланса выртать». «Юлашки вӑтӑр
ҫул хушшинче, таврари вӑрмана касса пӗтернӗ пирки, ку уйӑн
сӑн-сӑпачӗ нумай улшӑнчӗ. Йышлӑ катасем (ращасем) пӗтрӗҫ,
ҫырмалӑхри ҫатракасем ҫаралчӗҫ», тесе ҫырӗ каярахпа поэт.
Ҫын тӗкӗнмен ҫутҫанталӑк ырлӑхӗсем, ҫаранӗ, ҫырмисем...
Ешӗл курӑк ҫинче ҫарран чупнӑ пулас поэт, «пыл хурчӗсем
ҫӗмӗрт тавра сӗрлешнине» сӑнанӑ.
Ҫететтин, ҫететтин,
ҫитрӗм, ҫитрӗм ёнтё тин...
Ҫететтин, ҫететтин,
Ҫитес ҫӗре ҫитрӗм тин...
Ҫак сӑвӑ та Элкер кӗнекинчен. Чимӗр-ха, тӑри юрри-ҫке
ку! Шӑп та лӑп ҫапла тӑсать пӗчӗкҫӗ кайӑк хӑйӗн ансат кӗввине «шенкеркке тӳпе» айӗнче. Пиртен кашниех итлесе йӑпаннӑ
ҫунатлӑ юрӑҫа. Поэтӑмӑр, ав, илтнӗ те астуса юлнӑ. Кай234

ран, ҫуралнӑ ҫӗртен аякра, ют ҫӗрсенче ҫӳренӗ чухне те,
ватлӑх кунчченех, хӑй асӗнче, чӗринче тытнӑ ачалӑхра курнӑ
илеме:
Ҫуракинче ӗшеннӗ хыҫҫӑн,
Канма пӗлмесӗр, каҫсерен,
Ялти тус-тантӑш, ҫамрӑк йышшӑн
Вӑййа тухаттӑмӑр килтен.
Йӑмраллӑ аслӑ ял хушшийӗ
Тулатчӗ купӑс сассипе,
Ял ҫумӗнчи юман ращи те
Янратчӗ шӑпчӑк юррипе...
Поэта пархатар сунса аслӑ тӗнчене кӑларнӑ ял. Ҫакӑнтах
мар-ши иксӗлми талантӑн «ҫырма пуҫӗ». Тата ӑҫта пултӑр-ха?
Пӗчӗкле илтнӗ юрӑ-кӗвӗ канӑҫсӑр чӗрене хытӑрах тапма хистенӗ, хресченӗн кун-ҫулӗ каярахпа писатель кӗнекисенче, ярӑмярӑм сӑвӑ йӗркинче палӑрнӑ. «Халӑх сӑвви-юррисене, юмахӗхалапӗсене, - тесе ҫырать Аркадий Эсхель, —мӗн ачаранах
юратнӑ Семен Васильевич Элкер, ҫитӗнерехпе, хӑй сӑвӑҫ пул
ма ӗмӗт тытсан, вӗсене хут ҫине ҫырса пыра пуҫланӑ. Халӑх
пултарулӑхӗ ӑна тӗлӗнтермеллипех тӗлӗнтерет. Ваттисем ка
лана ӑслӑ сӑмахсем унӑн пуҫне ӗмӗрлӗхе кӗре-кӗре вырнаҫаҫҫӗ.
Халӑх юррисем хӑйсен хитре кӗввипе поэт чӗрине ӑшшӑн хускатса ҫӗклеҫҫӗ, юмахсем ӗмӗтне ҫунатлантараҫҫӗ».
Час-часах пырса ҫӳренӗ поэт Упакассине. Тӑванӗсем ӑна
юрӑпа кӗтсе илнё, кайма тӑрсан, юрласа ӑсатнӑ.
- Семен Васильевич, килсен, ытларах пирён патра пурӑнатчё: пирён анне - унӑн аппӑшӗ те-ха... Ватӑ асаттерен Ки
рилл Тимофеевич ран пӗрмаях ыйтса пӗлетчӗ ялти пурнӑҫ
ҫинчен, авалхи ҫинчен, - каласа кӑтартрӗ мана Екатерина
Петровна Петрова.
Элкер тепӗр ватӑпа Спиридон Васильевич Фетьковпа та
туслӑ пулнӑ. Яла ҫитсенех ун патне кайнӑ. Вара иккёшё, шӑкӑл235

шӑкӑл калаҫса, ҫырма хӗррипе нумайччен утса ҫӳренӗ, тет.
Пулни-иртни, ял историйӗ интереслентернӗ писателе. «Ӗлӗкхи
чӑвашсем, - тет вӑл «Кушлавӑш уйӗ» очеркра, - ҫырӑва
пӗлмен, ҫавӑнпа вӗсенчен таврара хӑҫан мӗн пулни ҫинчен
ҫырса хӑваракан та пулман. Анчах ҫав хут пӗлмен халӑх хушшинче те ӑслӑ-тӑнлӑ ҫынсем сахал мар пурӑннӑ. Ун пеккисем
вара тахҫан ӗлӗк пулнӑ ӗҫсем ҫинчен сыпӑкран сыпӑка куҫнӑ
халапсенче те астуса усранӑ».
Халӑх сӑмахлӑхӗпе лайӑх паллашни поэта «Улӑпсем»,
«Хыткукарсем», «Тамаша», «Тӑрнаккайпа тӑрнасем» тата ытти
юмахсене сӑвӑласа ҫырма пулӑшать.
Пысӑк Упакассинче халӗ те халапсене пӑрахӑҫламаҫҫӗ.
сӑмахран, иккӗмӗш класс ачи Эдик Дмитриев хӑйӗн апайӗнчен, асламӑшӗнчен, ҫырса илнӗ «Ҫӗтӗк кӗрӗк» юмах килӗшрӗ
мана. Плаки аппа патне кайрӑм, вӑл пит тарават кӗтсе илчӗ.
Акӑ мӗн илтрӗм унран.
Пӗр карчӑк пурӑннӑ, тет. Карчӑкӑн усрав ывӑл пулнӑ, тет.
Хӑйӗн тата пӗр хӗрпе пӗр ывӑл пулнӑ, тет. Ачисем, ӳссессӗн,
хулана тухса каяҫҫӗ. Карчӑк пурӑна киле ватӑлать. Ӑна хулана чӗнеҫҫӗ ачисем. Мӗн тӑвас? Ҫурт сутса каяс пулать. Хӑй
ватӑлнипе, ӗҫлейменнипе сутса каять карчӑк. Укҫине ҫӗтӗк
кӗрӗк ҫумне ҫӗлесе хурать.
Малтан ывӑлӗ патне ҫитет. Кинӗ ӑна: «Уй, ку ҫӗтӗк кӗрӗкпе
мӗншӗн килтӗн? Тухса пӑрах тула!» - тет. Кӑларса пӑрахаҫҫӗ.
Карчӑк пӗрмаях сыхпать кӗрӗкне: саплӑк айӗнче - укҫа. Карчӑк
пурӑнать-пурӑнать. Кин хӑваласа кӑларасшӑн. Ӑҫта каяс? Ҫӗтӗк
кӗрӗкне илет те хӗрӗ патне каять.
Хӗрӗ те ҫӗтӗк кӗрӗклӗ карчӑка юратмасть. Тула тухаҫҫӗ те
пӑрахаҫҫӗ кӗрӗкне. Пурӑнать-пурӑнать карчӑк. Хӗр йӑлӑхать
унран, вӑрҫма тытӑнать, тухса кай! - тет. Карчӑкҫӗтӗк кӗрӗкне
йӑтать те тухса каять. Усрав ывӑл патне каяс, тет.
Акӑ усрав ывӑл карчӑка хапӑл туса кётсе илет. «Ах, мёнле
килме пёлтён, анне, мёнле килме пёлтён? - тет. - Ача пӑхмаллаччӗ, ӑҫтан килме пёлтён?» - тет. Пурӑнаҫҫӗ-пурӑнаҫҫӗ.
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Лайӑх усраҫҫӗ карчӑка. Ҫӗтӗк кӗрӗкне тирпейлесе ҫакса хунӑ.
Карчӑк, савӑннипе, кӑсене ҫурт илсе парас, тет. Лешсем укҫа
ҫуккӑ, теҫҫӗ. Карчӑк укҫа пуррине нимӗн те шарламасть. Хӑй
ялан: «Тавай ҫурт илес, тавай ҫурт илес», - тет.
Каяҫҫӗ хулана ҫурт илме. Карчӑк ҫӗтӗк кӗрӗкри саплӑка
уҫать - тем чул укҫа тухать, саплӑка уҫать - татах укҫа тухать. Такки ҫурт илсе пачӗ ҫӗтӗк кӗрӗкрен.
Хайхи савӑнса кайрӗҫ усрав ывӑлпа кин. Ачисем те ташлаҫҫӗ, асанне те асанне теҫҫӗ. Пурӑнаҫ-пурӑнаҫ. Пурнӑҫ ҫитнӗ
май карчӑк хӑйӗн ывӑлӗпе хӗрне хӑнана чӗнме шутлать.
Ывӑлӗпе хӗрӗ пырса ҫитеҫҫӗ. Кӗрсен, пӳрт пуяннипелен,
тӗлӗнсе хытса каяҫҫӗ. Ӑҫтан кун тӗрлӗ укҫа тупнӑ усрав ывӑлпа кин, теҫҫӗ. Йӗркеллӗ ӗҫеҫҫӗ-ҫиеҫҫӗ, юрлаҫҫӗ-ташлаҫҫӗ.
Халӗ вара вӗҫӗ-хӗррисӗр пӗрле пурӑнас теҫҫӗ. Каяс та килмест карчӑкран уйрӑлса. Ҫук, такки усрав ывӑл панчен килне
ӑсатса яратех хӗрпе ывӑла.
Хай, малтан хӗрпе ывӑл карчӑка усрамарӗҫ. Халь хӑйсем
кӳренсе тухса каяҫ, уйрӑлас килмест карчӑкран. Хайхи ҫӗтӗк
кӗрӗк пуйтарчӗ, теҫҫӗ. Юмах юплӗ, хӳри кукӑр теҫҫӗ.
Анисим Спиридонович Фетьковпа, С.Элкер тантӑшӗпе, курнӑҫса калаҫрӑм эпӗ. Унӑн сӑмахне итлеме маншӑн питех те
интереслӗ пулчӗ. Пӗр ҫултах ҫуралнӑ вӗсем, пӗрле вылянӑ,
улӑха ӗне ҫитерме ҫӳренӗ, ҫитӗнсен, каҫхи вӑйӑсене тухнӑ.
Иккёшё те пӗрремӗш тӗнче вӑрҫинче йывӑр аманнӑ. Элкер
салтака кайнине аса илчӗ те, хумханнипе, сывлӑшӗ пӳлӗнчӗ
ватҫыннӑн.
Апӑкранах тухрӑм, эп тайӑлтӑм,
Аттеех те аннерен уйрӑлтӑм...
Пӑшӑлтатнӑ пек, хуллен-хуллен юрларӗ Анисим Спиридо
нович, унтан хушса хучӗ:
- Юрлаймастӑп, куҫҫуль тухать... Хамӑра салтака ӑсатнӑ
чухне те хальхи пекех хурланнӑччӗ.
237

Ирпе каяс, шыва каяс, Каҫпа кайсан пӑтранать.
Инҫе ҫӗрте, ют ҫӗршывра,
Эп мар - кайӑк хурланать...
Кайӑк вӗҫет, кайӑк вӗҫет
Хура ҫӗр ҫине пӑхса.
Ир те макрап, каҫ та макрап
Килнӗ ҫул ҫине пӑхса...
Ҫӑкӑр-тӑвара пуҫ тайса, ялйышпа, ҫуралнӑ ҫӗршывпа
сывпуллашса, тутӑр вӗҫтерсе тухса каять С.Элкер. Ашшӗамӑшӗ ӑна «сӗт ҫулӗпе кайса, ҫу ҫулӗпе таврӑнма» пиллесе ярать.
Кайрантарах «Вутпа тӑвӑл витӗр» романта акӑ мӗн ҫырать
писатель:
«Чӑваш салтакӗсем, вагон алӑкӗ умне кӗпӗрленсе тӑрса,
салтак юррине янтратаҫҫӗ, вӗсене тӑлпан Прохӑрпа хӑйпашка Уртем пуҫарса пыраҫҫӗ. Прохӑр хулӑн саслӑ, Уртем тенӑрпа тӑсать. Ку сассем ҫумне тӗрлӗрен сасӑ хутшӑнать. Инҫетри вырӑссем, нихҫан илтмен чӑваш юрри-кӗввисене тӗлӗнсе,
юпа пек хытса тӑрсах, тӑнлаҫҫӗ,
Кикак, кикакхуркайӑкКӗр каять те ҫур килет;
Ах, тӑвансем-тантӑшсем,
Эпир ун пек килес ҫук, Хуркайӑк пек таврӑнса
Сире урӑх курас ҫук!
Вирьял - чӑвашсен хурлӑхлӑ, авкаланчӑк кӗввисем таҫти
ют ҫӗрсенче тӑлӑххӑн янраса юлаҫҫӗ».
Элкер - реалист, чӑн-чӑн ӑстаҫӑ, ҫынсен шухӑш-ӗмӗтне
пурнӑҫ улшӑнӑвӗсемпе пӗрле илсе, пӗр тӗвве ҫыхма пӗлет.
Халӑх юрри-сӑмахӗ унӑн произведенийӗсене ӑнсӑртран
пырса лекмен, вӗсем сӑнара тӗрлӗ енчен кӑтартма кирлӗ
пулнӑ.
238

Мӑн ҫул ҫинче ҫӳлӗ, ай, тӑвайкки, Улхаймаҫҫӗ ямшӑк лашисем;
Каскӑнрах та ӳсрӗм, тӳрӗ пултӑм,
Юратмаҫҫӗ ялти пуянсем.
Урампала иртсе, ай, пынӑ чух
Ҫил тавӑрчӗ сӑхман аркине;
Чиперех те пурӑнас, ай, тенӗ чух Ҫын мӑшкӑлӗ касрӗ чӗрене...
Ялти куштана тарӑхнипе, ӑшӗ ҫуннӑ енне юрлать Чакка, ҫак
сӑмахсене каласа. Каскӑн йӗкӗт юрри автора хӑюллӑ ҫын чӗринче
кӗрешӳ тӑвӑпӗ мӗкпе капланса кнпнине сӑнласа пама пулӑшать.
«Хӗн-хур айӗнче» поэмӑри геройсем кантур таврашӗсенчен инкек, мӑшкӑл тӳсеҫҫӗ. Патша тарҫисем, хырҫӑ пуҫтарма
пырсан, чухӑнсене тискеррӗн хӗнесе хӑвараҫҫӗ. Темӗнле
йывӑрлӑх умӗнче те хресчен пуҫне усман, пуян-куштансене
пӑхӑнман, тет поэт. Яшсемпе хӗрсем каҫсерен вӑйӑ тӑваҫҫӗ,
«шарт-шарт» ал ҫупса» юрлаҫҫӗ, «нумай урасем харӑс тапнипе - ҫӗре чӗтретет арҫынсен ташши».
«Вунсаккӑрмӗш ҫул» драмӑра ташӑ такмакӗсем, вӑйӑ кӗввисем уйрӑмах нумай. Халӑхра ҫырса илнӗ юрӑсемпе пӗрлех
Элкер, кирлех пулсан, произведении тӗп шухӑшӗпе килӗштерсе, хӑй те халӑх юрри майлӑ сӑвӑлать. Питӗ асӑрханса,
пӗлсе тӑвать вӑл ҫакна. Драмӑри тӗп сӑнар Левен, чухӑнсен
телейӗшӗн кӗрешекен, акӑ мӗн калать:
Ҫапла ҫав пирӗн юрӑ-ҫемӗ
Тулли чунтан юхса тухман.
Илем пулсан та, ун илемӗ
Ял хушшинчен инҫех кайман...
Хавас кунҫуллӑ ирӗк халӑх
Шӑратӗ савӑк юрӑсем,
Вӑл янрӗ витӗмлӗн, вӑй-халлӑн, Ӑна юратӗҫ хуласем...
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Октябрьти революци хыҫҫӑн, мул хуҫисем темӗнле тулхӑрсан та, мӗльюн-мӗльюншар ҫынсем ҫутӑ пурнӑҫ патнелле
туртӑннӑ. Юрӑсем те, вӑхӑтне кура, улшӑнса пынӑ. Ӗлӗкрех
Упакассинче: «Хура пӳрт карнисӗ курнасран йӑмра лартса тултартӑмӑр», -тесе юрланӑ пулсан, халӗ ӗнтӗ кив тӗнче юлашкисенчен - пуппа пуянсенчен - тӑрӑхласа сӑвӑ-такмак калама
та хӑюлӑх ҫитернӗ ӗҫченсем:
Хура ҫип ҫӑмхи кускалать
Нуски кунҫи пуласшӑн.
Кулак ачи кускалать
Коллективра пуласшӑн.
Хутлам-хутлам хуткупӑс,
Пӗр хутламӗ ытлашши.
Ҫӗнӗ пурнӑҫ тунӑ чух
Пуппа пуян ытлашши.
- Кӗвви питӗ хитре илтӗнет-ҫке! - терё Акулина Евстафь
евна Романова бригадир. - Манса кая пуҫланӑ ку юрра, ушкӑнпа аса илтӗмӗр халь. Пирӗншӗн вӑл хӑйне майлӑ истори
докуменчӗ пекех туйӑнать. Малтанах ӑна, шкулта вӗреннӗ чух
не, учительсенчен илтнӗччӗ. Хамӑр та вара хаваспах юрлама
тытӑнтӑмӑр, кулаксене питлесе. Колхозсем йӗркеленӗ ҫулсенче пулнӑ та-ха ҫак ӗҫсем.
Фольклор произведенийӗсем Элкершӗн мӗн тери хакпӑ иккенне вӑл хӑйӗн кӗнекисене кӗртнӗ вуншар халӑх юррисенченех туйса илме пулать. Сӑвӑҫ кунсерен ҫырса пынӑ дневниксенче ҫакӑн пек йӗркесене асӑрхатӑн:
«Мартӑн 28-мӗшӗпе 30-мӗшӗнче Мускавран Воробьев
ертсе пыракан Чӑвашсен государство хорӗн концертне
пачӗҫ... Мартӑн 30-мӗшӗнче «Коминтерн» радиостанцийӗ
урлӑ передача пынӑ вӑхӑтра, ирхине тӑхӑр сехет те вӑтӑр
минутра, эпё килте ларатӑп, тулли кӑмӑлтан киленсе итлетӗп.
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Передача питӗ лайӑх илтӗнет... Питӗ кӑмӑллӑ юлтӑм»
(1937 ҫул).
Халӑх поэчӗ хӑй те юрлама юратнӑ. Тӑванӗсем пӗрле пухӑнсан, вӑл кӗрекере ват ҫынсемпе ӗлӗкхи ҫинчен, чухӑнсем
мёнле нуша курни, хӑй вӑрҫӑра асапланса ҫӳрени ҫинчен калаҫнӑ. Вара: «Атьӑр юрлар!» - тенӗ. Хӑех юрӑ пуҫланӑ. Хуллен, [иайӗпен юрланӑ Семен Васильевич. «Вӑхӑтлӑ, ҫемҫен
юрлатчӗ, - терё ун пирки Анна Леонтьевна Никифорова. - Вӑл
калаҫма та хытӑ калаҫмастчӗ. Тахҫанхи юрӑсене пӗлетчӗ...»
Аки-сухи тивлечӗпе
Ӗҫер-и халӗ, ҫиер-и?
Аттепе анне тивлечӗпе
Выляр-и халӗ, кулар-и?
Аслӑ та ката хыҫӗнче
Юрласа ака тӑваҫ, тет;
Чӗчӗ те тихи хыҫалтан
Выляса чупса пырать, тет.
Кӗҫӗн те ката хыҫӗнче
Шӑхӑрса сӳре сӳреҫ, тет;
Ачи те пӑчи хыҫалтан
Выляса чупса пырать, тет.
Ӗлӗкхипе танлаштарсан, тӗпрен улшӑнчӗ Кушлавӑш уйӗ.
Кунта халь «сӗрӗшсе ҫӑра ыраш та ылттӑн тулӑ» ӳсет. Кермен пек ҫуртсенче лайӑх пурӑнаҫҫӗ С.В.Элкер ентешӗсем.
Мӗнпур Чӑваш Республикипех палӑрчӗ «Трудовик» колхоз ырӑ
ӗҫӗсемпе. Ӗҫ паттӑрӗсен йышӗ хутшӑнсах пырать. Нумай хрес
чен кӑкри ҫинче орден-медаль йӑлкӑшать. Колхоз председа
телё А.Г.Шордеев Социализмла Ӗҫ Геройӗ ятне илчӗ.
Чаккапа Левен мӑнукӗсем, телейлӗ ҫӗршыв ачисем, кӑкӑр
туллин сывласа илсе, йӗс шӑнкӑрав пек уҫӑ саспа сӑвӑ кала
ма хавас. Вёсен ашшӗ-амӑшӗсем, уявсенче ҫакӑн пек юрасем янратса, кӗрекене илем кӳреҫҫӗ:
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Эп cap кӗрӗк ҫӗлетрӗм.
Йӳле ярсан - вӗҫкӗн теҫ,
Тӳмелесен - мӗскӗн теҫ.
Хамӑр ял - капӑр ял,
Ют ялсене ӑҫтан юран?
Хура карттус туянтӑм.
Чалӑш лартсан - вӗҫкӗн теҫ,
Пусса лартсан - мӗскӗн теҫ.
Хамӑр ял - капӑр ял,
Ют ялсене ӑҫтан юран?
Упакасси юррине
Хыт юрласан - вӗҫкӗн теҫ,
Юрламасан - мӗскӗн теҫ.
Хамӑр ял - капӑр ял,
Ют ялсене ӑҫтан юран?..
«Хаваслӑ вӑйӑра пӗр кассӑн вылян, кулатӑн - ӑш канать...
Ҫав ҫутӑ вӑхӑт пурнӑҫ витӗр ҫаплах ҫиҫсе тӑрать асра», тесе ҫырнӑ, яш чухнехине тепӗр хут куҫӗ умне кӑларса, ҫӳҫӗ
шуралнӑ С.В.Элкер. Хура ҫӗртен, Тӑван Упакассинчен вӑл пӗр
самантлӑха та уйрӑлса пурӑнман. Синкерлӗ саманари «хӗсӗк
кӗтессе» тӗршӗннӗ чӑваш юррине те, «хаваслӑхпа ҫӗкленнӗ
юрра» та юрланӑ, чылай ҫаврӑма-такмака хӑйӗн произведенийӗсене ӗмӗрлӗхе кӗртнӗ. Вӑл кӗнекесене эпир халь сӑвӑҫа
тав туса вулатпӑр. Килес тӑхӑмсем те вулӗҫ. Ҫавӑн пекех
халӑх поэчӗ ҫуралнӑ ял юрри-сӑмахӗ те сыпӑкран сыпӑка,
ӳсӗмрен ӳсӗме куҫса пырӗ.
Петр Андреев.
«Юррӑмсем - ҫунатӑмсем» кӗнекерен.
Шупашкар, 1978.
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ЭЛКЕР МАН ПУРНӐҪРА
КӐТКӐС ТА ЙЫВӐР ҪУЛПА
Аркадий Александрович Эсхель 1914 ҫулта Чӑваш
АССрӗнче, Ҫӗрпӳ районӗнчи Янсакассинче ҫуралнӑ.
Сакӑр ҫул вӗренмелли шкул хыҫҫӑн ял хуҫалӑх техникумӗнчен вӗренсе тухнӑ. Хусанти педагогика институтӗнче чӗлхепелитература факультетӗнче вӗреннӗ. Вулӑсри комсомол комитечӗн секретарӗ, колхоз председа
телё, ВЛКСМ райкомӗн пай пуҫлӑхӗ пулнӑ.
1934-1940 ҫулсенче Эсхель «Чӑваш коммуни» хаҫатра ӗҫлесе литература сотрудникӗнчен редактор заместительне ҫити ӳснӗ.
Пултаруллӑ ҫыравҫа 1937 ҫулта СССР писателӗсен
Союзӗн членне илнӗ, вӑл хӗрӗхмӗш ҫулсенче Чӑваш
писателӗсен Союзне ертсе пынӑ. Аллӑмӗш ҫулсенче
Чӑваш АССР Министрсен Совечӗ ҫумӗнчи искусство
управленийӗн начальникӗнче, «Ялав» журнал редакторӗнче ӗҫленӗ. Литература ӗҫӗнчи ӳсӗмсемшӗн Эсхеле
Ӗҫлӗх Хӗрлӗ Ялав тата «Хисеп палли» орденсемпе наградӑланӑ.
Вӑл чӑваш халӑх поэчӗпе Семен Васильевич Эльгерпе ӗҫлӗ, туслӑ ҫыхӑну тытнӑ.
Унӑн сӑнарӗ паянхи пекех - куҫ умӗнче...
Шурӑ-шурӑ Шупашкар ҫине каҫ ӗнтрӗкӗ ӳксен, савӑтсенче каҫхи смена ӗҫе тытӑнсан, асфальт сарнӑ аслӑ
урама сӑпай тумланнӑ, аллине туя тытнӑ ватӑрах ҫын
тухать. Ури унӑн пӗрремӗш тӗнче вӑрҫинчех аманса сусӑрланнӑ, апла пулин те вӑл, кӑшт малалла ӳпӗнсе, васкамасӑр, анчах яланхи мелӗпе сулмакпӑн утать. Поэт
паянхи йывӑр ӗҫӗ хыҫҫӑн уҫӑлма тухнӑ, сывлӑш ҫавӑрма, шухӑш шухӑшлама.
Малтан вӑл, Карл Маркс урамӗпе улӑхса, Ленин
243

площадьне ҫитет. Час-часах эпӗ ӑна ҫакӑнта тӗл пулаттӑм. Эпир самантлӑха аслӑ ҫулпуҫ палӑкӗ умӗнче
чарӑнса тӑраттӑмӑр. Ку вӑл - Шупашкарӑн чи илемлӗ
вырӑнӗсенчен пӗри. Кӗрнеклӗ палӑк Ильичӑн чӗрӗ
сӑнарне аса илтерет. Вӑл тин ҫеҫ Советсен ҫуртӗнчен,
пӗр-пӗр ӗҫлӗ ларуран тухнӑ тейӗн. Сӑнӗ кӑмӑллӑ. Халь
вӑл ҫӗнӗ ӗмӗт-шухӑшпа малалла васкать. Унӑн пальто
аркине ҫил варкӑштарать.
«Манми капитан! Хӑватлӑ ҫын - Ленин!»..
Мана «Хурҫӑ карап» сӑвӑри йӗркесем аса килеҫҫӗ.
Анчах эпё вӗсене сасӑпа мар, хам ӑссӑн ҫеҫ пӑшӑлтатса
калатӑп.
Ҫуран утнӑ май шухӑшлама ансат. Сисетӗп: поэт хӑй
шухӑшне «ҫӑмхалать». Вӑл ун чухне питӗ пысӑк ӗҫе пуҫӑннӑччӗ. Хӑй ҫырнисен пилӗк томлӑ пуххине хатӗрлетчӗ. Аллӑ ҫул хушшинчи пултарулӑх ӗҫне пӗтӗҫтермелле, нумай япалана паянхи куҫпа пӑхса тухмалла,
хӑшне-пӗрне тӳрлетмелле, хӑшне-пӗрне, тен, ҫӗнӗрен
те ҫырмалла. Манӑн поэта шухӑшлама чӑрмантарас
килмест. Тӗрӗссипе каласан, поэт-писательсен пуҫ
мими пӗрмаях ӗҫлет. Уншӑн канмалли кун та, отпуск та
ҫук. Тепӗр чухне вӑл тӗлӗкре те пӗр-пӗр сюжет калӑплать.
Эпё, поэта ырӑ сывлӑх сунса, алӑ паратӑп. Вӑл тӑвалла утать, Карл Маркс урамӗнчен Ленин проспектне ту
хать. Майӗпен Чапаев палӑкӗ патне ҫитет.
«Вунсаккӑрмӗш ҫул» ятлӑ драмӑллӑ поэмӑри сӑнарсем поэт куҫӗ умне хӑйсем тӗллӗнех тухса тӑраҫҫӗ. Юланутлӑ Чапай та сасӑ парать:
...Астӑватӑп
Чӑваш ҫыннин мӗскӗнлӗхне.
Хисеп пулман ун... Халь ырлатӑп
Чӑваш Советшӑн тӑнине.
Ҫапла куллен тенӗ пекех тӗл пулаттӑм эпӗ чӑваш
халӑх поэтне Семен Васильевич Элкере, сӑмахлаттӑм
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унпа - пурнӑҫ ҫинчен, литература ҫинчен. Пуҫне пӗр-пӗр
пысӑк шухӑш ҫавӑрса илмен чухне, кӑмӑлӗ пур чухне, вӑл
никампа та сӑмах ваклама ӳркенсе тӑмастчӗ. Уйрӑмах
ҫыннӑн килйышӗ ҫинчен, ачисем епле ҫитӗнсе пыни ҫинчен ыйтса пӗлме юрататчӗ...
*

*

*

Кӗнеке вулакан ҫын писательпе инҫетрен, хӑйне куҫа-куҫӑн куриччен нумай маларах паллашать. Халь акӑ, Семен Ва
сильевич Элкер пурнӑҫӗпе пултарулӑхӗ пирки шухӑшланӑ май,
мана тӳрех ача чухнехи вӑхӑтсем аса килеҫҫӗ.
...1927 ҫул. Эпир пысӑк килйышӑмӑрпа «ҫӗнӗ ҫӗре» Тутар республикине куҫса кайрӑмӑр. Революциччен кунта
Демидов улпут хуҫаланнӑ. Хура тӑпраллӑ техӗмлӗ ҫӗршыв,
пуян та илемлӗ тавралӑх. Анчах ҫывӑхра чӑваш шкулӗ ҫук.
Атте мана хамӑрӑн ҫӗнӗ ялтан хӗрӗх-аллӑ ҫухрӑмра лара
кан Сиктӗрме ялне - хресчен ҫамрӑкӗсен шкулне вӗренме
леҫрӗ. Кунта пире чӑваш чӗлхипе литературине паллӑ пе
дагог Наталья Яковлевна Яковлева вёрентетчё. Унччен вӑл
нумай ҫул хушши Чӗмпӗр шкулёнче Иван Яковлевичпа
пӗрле ӗҫленӗ.
Тӑван халӑха юратма, тӑван чӗлхе пуянлӑхӗпе илемне туйса илме хавхалантарнӑ ҫывӑх ҫыннӑн ятне ырӑпа асӑнмасӑр
иртме ҫук. Литература урокӗсенче Наталья Яковлевна пире
Чӗмпӗр шкулӗ ҫинчен, унӑн алӑкне чӑваш ачисем валли уҫнӑ
Иван Яковлевич Яковлев ҫинчен, унта вёреннё Константин
Ивановпа Николай Шупуҫҫынни, Федор Павловпа Степан Мак
симов ҫинчен час-часах каласа кӑтартатчӗ. Унӑн сӑмах-юмахне эпир ҫӑвара карсах итлесе лараттӑмӑр.
Пурӑна киле эпё Михаил Федоровӑн «Арҫури» балладине,
Константин Ивановӑн «Нарспи» поэмине хам тӗллӗн темиҫе
хутчен те вуласа тухнӑ, артистсем каласа кӑтарнине те пайтах илтнё, анчах ҫав япаласене Наталья Яковлевна вуласа
пани паян кун та чӗрере. Ҫавӑнпа та ачасене кёнеке вулама
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хӑнӑхтарнине унӑн чи пархатарлӑ ӗҫӗ тесе шутлатӑп эпӗ. Хӑй
вӑл кӗнекене тӗлӗнмелле ӑста, чӑннипех чӗре патне пымалла
вулатчӗ. Кашни урокрах пире пӗр-пӗр ҫӗнӗ сӑвӑпа е калавпа
паллаштаратчӗ, пысӑкрах япаласен пуҫламӑшне малтан хӑй
вуласа паратчӗ те ыттине хамӑра вулаттаратчӗ. Унӑн килӗнче библиотека пуянччӗ вара, эпир унта тӑтӑшах кӗнеке илме
ҫӳреттӗмӗр. Тата вӑл ун чухнехи «Сунталпа» «Капкӑн» журналсене йӗркеллӗ пухса пыратчӗ.
Ҫапла эпир Аслӑ Октябрь хыҫҫӑн вӑйлӑ ӳсме тытӑннӑ тӑван
литература кунҫулӗпе утӑм хыҫҫӑн утӑм паллашаттӑмӑр. Ку
вӑхӑталла ӗнтӗ Н.И.Шелепин «Ҫӗрпӳ пасарне» кашни ача тенӗ
пекех пӑхмасӑр каласа ҫӳретчӗ. «Сунтал» журналта унӑн «Эссепе», «Пӳлере илни ҫинчен» ятлӑ халапӗсем тухнӑччӗ, Н.Шупуҫҫыннин «Еркӗн» поэми пичетленме тытӑннӑччӗ.
- Пӑхӑр-ха, ачасем, - тетчӗ пире Наталья Яковлевна, хамӑр чӑвашрах кӗнеке ҫыракансем йышлӑ курӑна пуҫларӗҫ.
Нумай та вӑхӑт иртмӗ, пирӗн пысӑк поэтсемех ӳссе ҫитӗнӗҫ.
Тӑван литература ӳсӗмне ҫапла пире учительница куҫа курӑнмалла тӗслӗхсемпе ҫутатса паратчӗ.
Астӑватӑп: «Ҫирӗм улттӑ» поэмӑна вуланӑ кун пирӗн кпасри ачасемшӗн кӗтмен уяв пек пулчӗ. Ӑна ҫыраканӗ - Петӗр
Хусанкай - Сиктӗрме ачи-ҫке-ха, вӑл ҫак ял урамӗсемпе чупса ҫӳренӗ, Ӗнчӗ ҫырминче шыва кӗнӗ, ҫак шкулти парта хушшине ларса вӗреннӗ.
«Ҫирӗм улттӑ» поэмӑна авторӗ Элкере халалласа ҫырнӑ.
- Кам вӑл Элкер? - тесе ыйтаҫҫӗ пирӗн хӑшпӗр ачасем
Наталья Яковлевнӑран.
- Эпӗ ӑна хам куҫӑмпа курман, анчах чӗлхе манерӗнчен вӑл тури чӑваш пулма кирлё, - тет учительница. - Ачасем, ан
васкӑр, эпир Элкерпе те кӗҫех паллашӑпӑр-ха.
Пӗррехинче Наталья Яковлевна, яланхи пекех, хул айне кӗнекесем хӗстерсе кёчё те, вӗсене сӗтел ҫине майласа хурса, тем
пирки класран каялла тухрӗ. Пурне те хӑвӑрт тӗпчесе пӗлме
ҫунаканскерсем, эпир, сӗтеле туххӑмрах сырса илтӗмӗр. «Сун246

тал» журналӑн 1925-1926 ҫулсенчи пӗрле пухса ҫӗленӗ номерӗсем. Эпё вӗсене хуплашкисенченех питӗ лайӑх астӑватӑп —
сарӑ та кӗрен, кӑвак та симӗсчӗ вёсем. Анчах эпир уҫкаласа
пӑхма та ӗлкӗреймерӗмӗр, Наталья Яковлевна кпаса каялла
кӗчӗ. Ачасем сӗтел тавра кӗпӗрленсе тӑнине курсан, вӑл, пуҫне
пӑркаласа, пире кӑшт ӳпкеленӗн кулса илчӗ. Унтан, пӗр сӑмах
чӗнмесӗр, сӗтел умне ларчӗ, «Сунтал» журнала уҫрӗ.
-Элкер, «Хӗн-хурайӗнче»... «Айӑпсӑртаркӑн» ятлӑ. Историлле поэмӑн малтанхи сыпӑкӗ, - терё учительница.
Вӑл, сывлӑш ҫавӑрнӑ май, кӑшт тытӑнса тӑчӗ, сӑмси вӗҫне анса ларнӑ ҫутӑ куҫлӑхӗ урлӑ ачасем ҫине тинкерсе пӑхрӗ,
вара питӗ тӳлек сасӑпа вулама пикенчӗ.
Учительница лӑпкӑн ҫеҫ вулать пулин те, поэма сӑвви
тӗлӗнтермӗш юмахҫеммипе сулмакпӑн юхса пырать. Класра
питӗ шӑп, ачасем сывлама та чарӑннӑ тейӗн. Акӑ пирӗн куҫ
умне хура вӑрман хӗрринчи Кушлавӑш уй-хирӗ тухса выр
тать. Хӳтӗ вырӑн, ырлӑхпӑ ҫӗршыв. Пӗр икӗ ӗмӗр ӗлӗкрех ҫак
аслӑ вӑрманӑн вӗҫӗ-хӗрри те курӑнман. Унта яштака хырсем
пӗлӗте ҫити кармашса ларнӑ, кунӗн-ҫӗрӗн канмасӑр тем канашланӑ пек кашланӑ.
Эпир хамӑрӑн шухӑшӑмӑрпа ҫав аслӑ вӑрмана шалтаншалалла кӗретпӗр. Ӗлӗк-авал пулса иртнӗ ӗҫсем куҫкӗретӗнех курӑна пуҫлаҫҫӗ. Сасартӑк Наталья Яковлевна сасси
чӗтренсе илет, эпир ун ҫинелле шӑтарас пек пӑхатпӑр.
Итапай пичче юр ҫинче выртать,
Икӗ куҫӗнчен ун куҫҫуль юхать...
Ҫутӑ куҫлӑх айӗнчен «Сунтал» страници ҫине шултра курдуль тумламӗсем пат та пат татӑла-татӑла анаҫҫӗ. Учитель
ница пуҫне ҫӗклемест, малалла вулать, часах унӑн сасси ҫирӗпленет. Ҫур яла саламатпа ҫунтарса, таса юр ҫине халӑх
юнне сирпӗтсе хӑварнӑ кантур чуниллисем ялтан тухса кайни
ҫинчен калакан йӗркесене вӑл шӑл витӗр ҫилӗллӗн сӑрхӑнтарать. Тепӗр самантрах унӑн сасси каллех тӳлекленет:
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Вӑхӑчӗ шӑвать. Пӑч-тӗттӗм пулать.
Пӗчӗкҫӗ ялта сас-хура чарӑнать...
Чалхӑрса тӑракан мӗльюн ҫӑлтӑрсем
Тӗттӗм тӳперен ҫӗре пӑхаҫҫӗ,
Лупассем тӑрринче выҫтӑманасем
Хыт тӗвиклетсе шӑпа пӑсаҫҫӗ.
«Хӗн-хур айӗнче» поэмӑн хальхи вариантӗнче ку сӑмахсем ҫук. Анчах вёсем ача чухне пуҫа кӗрсе юлнӑ та халӗ те
асрах тӑраҫҫӗ.
Малашнехи литература урокӗсенче Наталья Яковлевна пире
Элкерӗн «Шуҫӑм килнӗ чух» калавне вуласа панӑччӗ. Ку калава «Сунтал» журналӑн 1926 ҫулхи 3-4 номерӗсенче пичетленё.
Калаври Долбилов учитель сӑнарӗ пире ун чухне питӗ хаваслантарнӑччӗ. «Эх, ҫавӑн пек хастар ҫын пуласчӗ», - чунтан
ӗмӗтленсе калаҫаттӑмӑр эпир хамӑр хушӑмӑрта. Кайрантарах
С.В.Элкер ҫав калавӑн темипе «Шурӑмпуҫ килсен» ятлӑ пысӑк
роман ҫырса кӑларать, Долбилов сӑнарӗ вара кунта тата
вӑйлӑрах ӳсет, чӑн-чӑн революционер сӑнарӗ пулса тӑрать.
1928 ҫулхи кӗркунне, Чистайри ялхуҫалӑх техникумӗнче
вӗреннӗ чухне, эпё Элкерӗн «Самана» ятлӑ сӑвӑ кӗнекине туяннӑччӗ. Ҫав кӗнекене эпӗ Чулман Атӑл хӗрринче, техникумӑн
вӗренӳпе сӑнав хуҫалӑхӗнче ӗҫленӗ чухне вуласа тухрӑм, хама
вара таҫти ҫӗнӗ ҫӗршывсене ҫитсе курнӑ пекех туйса илтӗм.
Манӑн ҫамрӑк чуна кӗнекери шухӑш хӑвачӗ ҫӗклентерчӗ. Эпӗ
ҫак кӗнекене (хуплашки ҫӗтӗлсе тухичченех) нумай ҫул хуш
ши кӗсъене чиксе ҫӳрерӗм. Манӑн, епле пулсан та, кӗнеке
ҫыраканне хӑйне курас килетчӗ.
Халь ёнтё эпё, Шупашкарта вӑтӑр ҫул ытла пурӑнса, Се
мен Васильевич Элкерпе питӗ ҫывӑх паллашнӑ, унпала хирехирӗҫ ларса та нумай калаҫнӑ, унӑн пултарулӑхӗ ҫинчен докладсем те тунӑ, статьясем те ҫырнӑ, анчах малтанхи тӗлпулу
паян кун та пуринчен пахарах пектуйӑнать.
1931 ҫулхи май уйӑхӗ вӗҫнелле эпё Шупашкара килтӗм.
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«Шупашкар туйи - шурӑ туя, ҫул ҫӳреме шанчӑклӑ..» Таҫта
ҫитсен те, вӑл вӑхӑтра ҫак юрӑ манӑн чӗлхе вӗҫӗнчен татӑлма пӗлместчӗ, мана пӗрмаях Атӑлӑн чӑнкӑ ҫыранӗ патнелле
илӗртетчӗ. Ун чухне эпё Тутар республикинче хамӑр ялта кол
хоз председателӗнче ӗҫлеттӗм, ҫав вӑхӑтрах литература ӗҫне
хутшӑнма та хытӑ ӗмӗтленеттӗм. Ку вӑхӑта ман пӗр пилӗкултӑ сӑвӑ пичетленсе те тухнӑччӗ ӗнтӗ.
★

★

*

...Чулман Атӑл пӑрахучӗ Шупашкара хӗвелпе пӗрле ҫитрӗ.
Савӑннипе тейӗн, вӑл юрӑри пекех, «чӑтаймарӗ, тӳсеймерӗ,
кӑшкӑртса ячӗ». Хулара ун чухне пысӑк ҫуртсем сайраччӗ-ха.
Ҫапах та тин тухнӑ хӗвелӗн ылтӑн пайӑркисем пин-пин кантӑк
ҫинче выляса ялкӑшнипе хула тӗлӗнмелле илемлӗ курӑнатчӗ.
Чи пахи тата акӑ мӗн: ку вӑл - тӑван республикӑн тёп хули,
тӑван культура вучахӗ, кунта хамӑр тӑван чӗлхепе кӗнекесем,
хаҫатсемпе журналсем тухаҫҫӗ, кунта паллӑ писательсемпе
артистсем, композиторсемпе художниксем пурӑнаҫҫӗ.
Акшар чул сарнӑ ҫулпа Шупашкарӑн чӑнкӑ ҫыранне улӑхнӑ
чух эпё хама чӑннипех темӗнле юмахри чаплӑ ҫӗршыва килсе
кӗнӗ пектуйса илтӗм. Чун пёрре ҫӳҫенет, тепре вӗриленет. Халлӗхе ӑҫта каймаллине те пӗлместӗп. Вывескӑсем ҫеҫ вулатӑп.
Манӑн аташсах ҫӳремелле пулмарӗ. Эпӗ Канаш урамӗпе
(хальхи Ҫеҫпӗл Мишши урамӗ) тӑвалла улӑхрӑм та хаҫатсемпе журналсенчи ӳкерчӗксем тӑрӑх палласа илнӗ икӗ хутлӑ
хӗрлӗ чул ҫурт умӗнче чарӑнтӑм. Пӗлетӗп: кунта «Канаш»,
«Сунтал», «Капкӑн» редакцийӗсем вырнаҫнӑ. Писательсем те
чылайӑшӗ кунта ӗҫлеҫҫӗ. Анчах вӑхӑт ытла та ир-ха. Урамӑн
тепӗр енче, редакцие хирӗҫ ларакан йывӑҫ ҫурт умӗнче, пӗр
улах сак пур. Ҫавӑнта вырӑн йышӑнатӑп. Кунтан урампа иртсе ҫӳрекен ҫынсене сӑнама питӗ лайӑх, хама вара никамах та
асӑрхаймӗ.
Ларатӑп ҫапла, кӗтетӗп. Хӗвел хытах хӗртме пикенчӗ. Ан
чах ку нимех те мар. Манӑн писательсене курмалла. Кама та
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пулин палласа илеймӗп-ши е ҫук-ши? Халиччен эпё вёсене
«Сунтал» журналти ӳкерчӗксенче ҫеҫ куркаланӑ. Уйрӑмах эпё
юлташла тӑрӑхласа ӳкернӗ сӑнсене пӑхма юрататтӑм. Тен,
ҫавсенчен те пулин палласа илӗп?!
Акӑ урампа ҫынсем ытларах иртсе ҫӳре пуҫларӗҫ. Эпё каш
ни ҫынна куҫӑмпа тӗпчесе тӗрӗслетӗп. Урам леш енчи икӗ
хутлӑ хӗрлӗ ҫурт хапхинчен кӗрсе каякансене уйрӑмах хытӑ
сӑнатӑп. Халлӗхе пёр писатель те куҫ тӗлне пулман пек туйӑнать. Чим, кам ку?.. Аллине пысӑк хут тӗрки тытнӑ сарлака
сӑн-питлӗ те хура ҫӳҫлӗ ҫын редакци хапхи умӗнче самантлӑха чарӑнса тӑчӗ те, хӑй тӗллӗн тем калаҫкаласа илсе, хӗрлӗ
ҫурт еннелле - э-э, кайран та кӗрӗп-ха! - тенӗ пек алӑ сулчӗ,
вара тӑкӑрлӑкпа тепӗр урамалла уттарчӗ. Унта - типографи,
ку ҫын ҫавӑнталла ҫул тытрӗ ӗнтӗ. Ваҫанкка!.. Никам та мар,
шӑпах ҫавӑ пулчӗ ку.
Кун хыҫҫӑн эпё Иван Мучипе Шӑпчӑка питӗ ҫӑмӑл палласа
илтӗм. Юлташла тӑрӑхласа ӳкернӗ чухне художниксем вёсен
сӑнӗсене ытла та хӑйсем пек сӑнласа кӑтартаҫҫӗ иккен.
Эпӗ ӗнтӗ редакцие кам ӗҫе килмеллисем пурте килсе ҫитрӗҫ, тек манӑн никама та кӗтмелли ҫук пуль тесеттӗм. Ҫав
самантра хайхи анатран пӗр ҫын ерипен, анчах питӗ сулмаклӑн
уксахпаса хӑпарнине курах кайрӑм. Писательсем ҫинчен хам
унччен мӗн вуланисене аса илетӗп. Камччӗ-ха вӑл вӑрҫӑра
хытӑ аманни? Тӑхта-ха, тӑхта, лайӑхрах аса илем.
Акӑ туяллӑ ҫын ҫывхарсах килет. Вӑл шурӑ йӗтӗн пиртен
ҫӗлетнӗ «толстовка» тӑхӑннӑ (ун чухне ҫав йышши тум уйрӑмах сарӑлнӑччӗ). «Толстовки» айӗнчен тӗрӗллӗ кӗпе ҫухи курӑнать. Йӗтӗн пиртенех ҫӗлетнӗ шурӑ карттусне вӑл пусарса
мар, кӑшт ҫӳлелле хӑпартарах лартнӑ та, карттус сӑмси айӗнчен унӑн ҫаврака пысӑк ҫамки ҫуталса тӑрать. Редакци хап
хи умне ҫитсен, вӑл ман еннелле ҫаврӑнса пӑхрӗ. Самантлӑх
ҫеҫ... эпӗ ӑна палласа илтӗм те ура ҫине сиксе тӑтӑм, анчах
пӗр утӑм та малалла ярса пусаймарӑм. Иментӗм, вӑттантӑм...
вара ҫав кун «Канаш» редакцине те кӗмерӗм.
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...Семен Васильевич Элкерпе куҫа-куҫӑн тӑрса, алӑ тытса
паллашма мана тепӗр ҫулхи кӗркунне тин тӳрӗ килчӗ. Вӑл ун
чухне «Сунтал» журналӑн секретарӗччӗ тата ӑнах «выпускаю
щий редактор» та тетчӗҫ. Эпё писательсен Союзён оргкомитетӗнче ӗҫлеттӗм, «чин» тёлёшёпе кам пулнине хам та
лайӑххӑн пёлейместём - те «литконсультант», те «техсекретарь», анчах ӗҫ вӑхӑтӗнчех кунӗ-кунӗпе сӑвӑ ҫырса лараттӑм.
Пире, Семен Васильевичпа иксӗмӗре, пӗр пысӑк сӗтел панӑччӗ,
сӗтелӗн пӗр сунтӑхӗнче - унӑн япалисем, тепринче - манӑн.
- Эс, ача, тем, питӗ нумай ҫыратӑн, - терё мана пӗринче
Семен Васильевич, ҫамрӑк сӑвӑҫа кӳрентересрен асӑрханнӑ
пек йӑваш сасӑпа. - Пирӗн ӗҫре васкани ытла вырӑнлах та
мар. Сахал пултӑр та - лайӑх пултӑр. Сӑмах ҫине сӑмах купаласа кайнинчен усси ҫук. Пӗлес пулать: сӑвӑ тӗшши - шухӑш.
Тӗшши пулмасан, нимӗнле вӑрлӑх та шӑтаймасть. Ҫавӑн пе
кех витӗмлӗ шухӑшсӑр нимӗнле сӑвӑ та пулма пултараймасть.
Тепӗр сӑвӑ, калӑпӑр, тултан пӑхма илемлӗ пек, анчах ку вӑл
сӑмах эрешӗ ҫеҫ. Шалта пуш-пушах. Хӑш сӑввӑн тата шухӑшӗ
пулсан та илемӗ ҫук, кун пек сӑвӑ вара вулаканӑн кӑмӑлне
ниепле те ҫавӑраймасть, хайхи чи лайӑх шухӑш та ахалех
сӳнсе ларать.
Ун чухне эпир, ҫамрӑк ҫыравҫӑсем, нумайӑшӗ сӑвӑ йӗркисене пусма картлашки пек картлантарса ҫыраттӑмӑр. Семен
Васильевич ҫакӑн пек ҫырнине вара уйрӑмах кӑмӑлламастчӗ.
- Маяковскин хӑйӗн сасси, сирӗн те хӑвӑрӑн сасӑ пулмалла, - тетчӗ вӑл. - Кашнин сасси - хӑйне кура. Ху мӗн калас
тенине ҫеҫ витӗмлӗрех калама тӑрӑш. Хӑвӑн сӑмахна шыра.
«Сунтал» редакцине ҫамрӑк авторсем нумай пыратчӗҫ. Се
мен Васильевич, кашнине хӑйпе юнашар лартса, вёсен сӑввисене питӗ тимлӗн вуласа тухатчӗ, хӑш чух авторӗсене хӑйсене
сасӑпа вулаттаратчӗ, унтан майӗпе калаҫма тытӑнатчӗ. Сассине хӑпартмасӑр, ашшӗ е аслӑ пиччӗшӗ хӑй ачисене е шӑплӗсене
ӑс вӗрентнӗ пек, лӑпкӑн та ӗнентермелле калаҫатчӗ вӑл. Ҫак
ӗҫе тума мӗн тери пысӑк тӳсӗм кирлине, тен, кашниех тавҫӑр251

са та илеймӗ. Семен Васильевичӑн ҫав тӳсӗм пурччӗ вара.
Кирек мӗнле йывӑҫ та хӑй тавра ешӗл те патвар хунав ҫитӗнтерет. Семен Васильевич Элкере эпӗ хамӑр тӑван литературӑн
ҫамрӑк вӑрманӗнчи кӗреш юман пек кураттӑм. Ун йӗри-тавра
пӗрмаях йӑрӑс хунав кашлать. Ку вӑл - пирӗн литературӑри
ҫамрӑк йыш. Пултарулӑх ӗҫне тин ҫеҫ хутшӑнакансене Семен
Васильевич, яланхи пекех, тӗрӗс сӑмахпа, ӑслӑ канашпа пулӑшатчӗ, кирлё чухне хӑтӑрса та илетчӗ.
Элкер ҫӑлтӑр тесе авалхи чӑвашсем телей ҫӑлтӑрӗсен
ушкӑнне каланӑ. Пирён Семен Васильевич ку тӗлӗшпе чӑннипех телейлӗ пулнӑ. Самана таппи малалла пынӑ май, тӑван
поэзи тӳпинчи Элкер ҫӑлтӑр тавра ҫӗнӗрен ҫӗнӗ ҫӑлтӑрсем
пӗрин хыҫҫӑн тепри ялкӑшма тытӑннӑ.
...Хальхи Роза Люксембург урамӗнчи пӗчӗк йывӑҫ ҫурт ҫинче («Родина» кинотеатрпа юнашар) асӑну хӑми пур: «Ҫак ҫуртра 1896-1897 ҫулсенче граждан вӑрҫи геройӗ В.И.Чапаев
вӗреннӗ», -тесе ҫырнӑ унта. Шӑпах ҫав ҫуртӑн пӗр пӳлӗмӗнче
ҫирӗммӗш-вӑтӑрмӗш ҫулсенче С.В.Элкер пурӑнатчӗ.
Пӗррехинче Семен Васильевич патне йӗпкӗн хура та
кӑтра ҫӳҫлӗ ҫирӗм ҫулхи йӗкӗт пырса кӗрет. Апатланаҫҫӗ,
чей ӗҫеҫҫӗ, сӑмахлаҫҫӗ. Вӑхӑт ҫӗрлене каять. Хулана тин
ҫеҫ килнӗ йӗкӗтӗн хваттер те ҫук иккен. Семен Васильевичӑн та хатӗр кравать ҫук. Вӑл вара ҫамрӑк хӑнана урайне
вырӑн сарса парать. Ҫутӑ сӳнет(ватӑраххисем астӑваҫҫӗ:
Шупашкарта ун чухне электростанци ҫӗрле пӗр сехетчен
кӑна ӗҫленӗ). Ҫапла, ҫутӑ сӳнет, анчах хӗрӳ калаҫу вӗҫленмест-ха. Урайӗнче выртакан ҫамрӑк йӗкӗт сасартӑк сӑвӑ
калама тытӑнать:
Ҫирӗм улттӑн вӗсем, ҫирӗм улттӑн,
Ҫирӗм ултӑ ҫулпуҫ - сахал мар.
Вёсен ячӗ пуриншӗн те ылтӑн,
Ҫирӗм улттӑн вӗсем, ҫирӗм улттӑн,
Ҫирӗм ултӑ чӑн-чӑн коммунар...
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Сӑвӑ калакан йӗкӗт малтан вырӑнӗ ҫинче ахаль тӑрса ла
рать, унтан ура ҫине сиксе тӑрать. Сӑвви вӑйлӑран вӑйлӑрах
янӑрама тытӑнать:
Каспи тинӗсӗ чӑн та йӗрет-ҫке...
Ку вӑл «Ҫирӗм улттӑ» поэма авторӗ ҫирӗм ҫулхи Петӗр
Хусанкай пулнӑ. Шӑпах ҫав кунсенче ҫуралнӑ унӑн ҫӗнӗ произведенийӗ. Семен Васильевич Элкер вара поэзири «ҫӗнӗ
чунӑн» сӑпки умӗнче тӑнӑ. Ахальтен мар ӗнтӗ ҫамрӑк автор
хӑйӗн ҫӗнӗ поэмине Элкере халалланӑ.
Ун чухне Элкер те, Хусанкай та халӑх поэчӗн ятне илеймен-ха. Ун чухне вёсем тин ҫеҫ ҫула тухнӑ. Аслӑ ҫула... Ҫапла, нумай ҫамрӑк сӑвӑҫа Семен Васильевич тӑван поэзи уйхирӗнче ӑнӑҫлӑ ӗҫлеме ырӑ сунса пехилленӗ.
Тин ҫеҫ илсе кӑтартнӑ эпизода Семен Василеьвич мана
хӑй каласа панӑччӗ. Чӑннипех ӑшӑ чун-чӗреллӗ вӗрентекенччӗ
вӑл ҫамрӑк авторсемшӗн! Эпӗ кунта ҫӗр тӗслӗхрен пӗрне илсе
кӑтартма пултаратӑп.
...Писательсен Союзӗнче пысӑк пуху. Тӗм-хура ҫӳҫлӗ
ҫамрӑк йӗкӗт ҫӗнӗ поэма вулать. «Халӑхӑн ылтӑн кӗнеки»...
Саккун тесен, сехре хӑпатчӗ,
Чӗтретчӗ пирӗн ӳтӗмӗр.
Тӳре-шаран чӗн саламачӗ
Ҫунтарнине тӳсеттӗмӗр.
Пулатчӗ ҫамрӑк ҫыннӑн ҫӳҫӗ
Чарлан ҫуначӗ пекчӑпар...
Эпир чӑмланӑ ҫӑкӑр йӳҫӗ, Тутлисене саккуншӑн пар.
Пушкӑрт ҫеҫенхирӗнчен килнӗ хура йӗкӗт поэмине вуласа
пӗтерет. Тӗлӗннипе малтан никам та нимӗн чӗнеймест. Акӑ
С.В.Элкер диван ҫинчен тӑрать те, йӗкӗт патне пырса, алӑ
парать.
- Маттур, Ухсай, пултаратӑн, - тет вӑл.
Ун чухне Ухсай Яккӑвӗ те халӑх поэчё ятне илеймен-ха.
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Анчах Семен Васильевич шӑпах ҫав кун ӑна халӑх поэчё пул
ма ырӑ суннӑ пек туйӑнать.
Халӑх поэчӗ... Ҫук, ку ят ахаль килмест. Ку ята илес тесен,
санӑн сӑвву халӑх чӗрине кӗрсе вырнаҫмалла, халӑх чунне
ӑшӑтмалла, халӑх ӗмӗт-шухӑшне ҫунатлантармалла.
Элкер пурнӑҫӗпе ӗҫӗ-хӗлӗ ҫинчен эпё ёнтё нумай шухӑшланӑ, вӑл ҫырнисене темиҫе хутчен те вуласа тухнӑ. Халӗ
манӑн пуҫа килнӗ шухӑшсене вӑй ҫитнӗ таран йӗркеллӗрех
пӗтӗҫтерсе калас килет.
Хамӑрӑн тӑван литературӑра Семен Васильевич аллӑ ҫул
ытла ӗҫлерӗ. Малтанхи утӑмсенчен пуҫласах вӑл хӑйӗн сӑввисемпе тӑван халӑха ҫӗнӗ пурнӑҫ тунӑ ҫӗрте пулӑшма ӗмӗт
тытнӑ. Яланах - ӗҫпе кӗрешӳре, савӑнӑҫра е инкекре - халӑхла пӗрле пулмалла, халӑхшӑн унӑн ырлӑхӗпе телейӗшӗн
тӑрӑшмалла, - пӗтӗм кун-ҫулӗ тӑршшӗпех ҫак шухӑш хавхалантарса пынӑ С.В.Элкере. Хӑй суйласа илнӗ ҫулпа вӑл мал
тан малалла утрӗ.
Хӑй суйласа илнӗ ҫул... Ку вӑл - литература ҫулӗ, кӑткӑс
та йывӑр ҫул. Ҫав вӑхӑтрах вӑл чӑн-чӑн пултарулӑх ҫыннине
пысӑк хавас та кӳрет. Тӑван халӑх телейӗшӗн чунтан тӑрӑшас

С.В.Элкер кӑйӗн ӗҫ пӳлӗмӗнче (1961 ҫ.)
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пӗр ҫутӑ ӗмӗтпе ӗҫлесе, С.В.Элкер пирӗн литературӑра пысӑк
ҫитӗнӳсем турӗ, пирӗн паллӑ та чаплӑ писательсенчен пӗри
пулса тӑчӗ.
С.В.Элкерӗн пултарулӑхӗ Октябрьти социализмла Аслӑ революци ирӗке кӑларнӑ ҫӗр ҫинче ӳссе ҫитӗнннӗ, вӑл чӑваш
халӑхӗн историлле кунҫулӗпе, халӑхӑн ҫутӑ малашлӑхӗпе тачӑ
ҫыхӑнса тӑрать. Элкер хӑйӗн пысӑк кӗнекисенче халӑх кунҫулӗн питӗ паллӑ тапхӑрӗсене ҫутатса пачӗ. Унӑн сӑввисемпе
поэмисенчи, калавӗсемпе романӗсенчи шухӑшсем вӗсем халӑх пурнӑҫӗнчен илнӗ анлӑ та тарӑн шухӑшсем, революциллӗ
самана сывлӑшӗпе хавхаланса ҫӗкленнӗ шухӑшсем.
Нумай ӗмӗр хушши хӗн-хур айӗнче асапланнӑ чӑваш
халӑхӗ ирӗке тухма ӗмӗтленни, хӑйӗн чӑн-чӑн этемле тивӗҫӗпе телейшӗн, политикӑлла прависемшӗн тӑванла ытти халӑхсемпе пӗрле тӑрса кӗрешни, ҫав кӗрешӳре чуралӑх
сӑнчӑрне татса ывӑтса, ирӗклӗ ҫӗр ҫинче коммунизм тума
тытӑнни - ҫакна кӑтартса ларать Элкер хӑйӗн кӗнекисенче,
ҫакӑ пулса тӑрать ун пултарулӑхӗн ӑшчикӗ. Ҫакӑ чӑн-чӑн
ирӗклӗх туртӑмӗсем унӑн поэзине чӗрӗ вӑй парса ҫунатлантараҫҫӗ. Ҫавӑнпа ӗнтӗ унӑн сӑвви-юррисем халӑх чӗри патне
пыраҫҫӗ.
Халӑхӑн кӗрешӳре иртсе пынӑ кунҫулне пӗтӗҫтерсе, поэт
ҫапла ҫырать:
Паян эс истории мӑн ҫулӗ ҫинче
Умна та, хыҫна та пӑхса тӗлӗнен,
Тӑван ялусем, хулусем хушшинче
Хӑвах чӑн хуҫа пулнипе хӗпӗртен.
Тӑван литературӑн малтанхи шурӑмпуҫӗ ҫуталса килнӗ
чух Константин Иванов мухтаса юрланӑ ҫакӑ ҫутӑ тӗнчерен
вӑйлӑ этем, пусмӑртан хӑтӑлса, хӑй кунҫулӗпе ӑраскалӗн
хуҫи пулса тӑнине С.В.Элкер ҫӗнӗ саманара ҫӗнӗлле кӑтартса парать. Ҫапла сыпӑнса пыраҫҫӗ чӑваш поэзийӗн паха
традицийӗсем.
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Элкер пултарулӑхӗ чӑваш халӑхӗн обществӑлла пурнӑҫӗнче, ӗҫҫыннисене, уйрӑмах ҫамрӑксене, коммуниста вӗрентсе ҫитӗнтерес ӗҫре пысӑк вырӑн йышӑнса тӑрать. Писателькоммунист Элкер хӑйӗн произведенийӗсемпе яланах парти
ӗҫне, патшалӑхпа хапӑх ӗҫне туса пынӑ. Ӗҫҫыннисене поэт,
хӑйӗн кӗнекисем тӑрӑх халӑхӑн иртнӗ йывӑр кунҫулӗпе паллаштарса, малашнехи ҫутӑ кунҫгула уҫҫӑнрах курма пулӑшать,
вёсен ӗҫри хастарлӑхне ҫӗклет. Ҫавӑнпа та халӑх Элкере хӑйӗн
поэчё тесе йышӑнчӗ. Вӑл - чӑннипех халӑх поэчӗ.
Аркадий Эсхель.
1974ҫ.

ЭЛКЕР САЧӖ
Василий Иванович Давыдов-Анатри 1917
ҫулта ЧӑвашАССРӗнче, Патӑрьелрайонӗнчи
А слӑ Арапуҫӗнче (халӗ Первомайски)
ҫуралнӑ. Ялти вӑтам шкултан, республикӑри
хаҫатшкулӗнчен, Шупашкартиучительсем хатӗрлекен институтран вӗренсе тухнӑ. Перво
майски районӗнчи «Коммунар» хаҫат редакторӗ, Чӑваш А ССР Министрсен Совечӗ ҫумӗнчи Радиоинформаци комитетӗнче драма передачисен редакторӗ, КПСС обкомӗн пропагандӑпа агитаци пайӗн пичет секторӗн инструкторӗ, «Чӑваш коммуни» хаҫат корреспонденчӗ, Чӑваш кӗнеке
издательствинредакторӗ пулса ӗҫленӗ.
Унӑн йышлӑ произведенийӗсем хушшинче чи палли
«Чеменпе Мерчен» поэма. Вӑл - поэт-юрӑҫӑ. 1958 ҫултанпа
СССРписателӗсен Союзӗн членӗ. Ӑна Халӑхсен туслӑхӗ орденпа татамедальсемпе наградӑланӑ.
Унӑн чӑваш тата ытти нумай халӑхсен литературӑпа
искусство, культура ӗҫченӗсем ҫинчен ҫырнӑ аса илӗвӗсем
нумай. Вӗсенчен пӗрне Василий Иванович мана ҫак кӗнекене
кӗртме хаваспах килӗшрӗ.
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Паянхи пек астӑватӑп: 1932 ҫулта, ҫиччӗмӗш класа ҫӳренӗ
чухне, пире чӑваш чӗлхипе литературине вӗрентекен Вячес
лав Павлович Павлов учитель Семен Васильевич Элкер поэт
пурнӑҫӗпе пултарулӑхӗ ҫинчен каласа пачё те унӑн «Хӗн-хур
айӗнчи» поэмине черетпе вулаттарма пуҫларӗ. Кӗнеке алӑран алла куҫса пырать. Куҫ умне тӑван халӑхӑмӑрӑн авалхи
тертлӗ пурнӑҫӗ, ирӗклӗшӗн кӗрешекен ҫынсен сӑнарӗсем тухатуха тӑраҫҫӗ.
- Мӗнле лайӑх ҫырнӑ. Поэма авторӗ пирӗнпе кӳршӗ Йӗпреҫ
районӗнче ҫуралнӑ иккен, - тетпӗр эпир пӗр-пӗрне.
Унтанпа нумаях та вӑхӑт иртменччӗ, 1936 ҫулта мана
Шупашкарти хаҫат шкулне вӗренме ячӗҫ. Ачаранах сӑвӑсем
ҫырма тытӑннӑскер эпӗ хамӑрӑн Патӑрьел районӗн хаҫатне
те, Шупашкарти «Чӑваш коммунипе» «Пионер сассине» те
шкул ачисен тата колхоз ҫыннисен ӗҫ-хӗлӗ, пурнӑҫӗ ҫинчен
хыпарласа тӑраттӑм. Ҫыравҫӑ ӗҫӗ мана питӗ хавхалантаратчӗ. Ҫавӑнпа эпё журналист ӗҫне вӗренме хавасах пултӑм.
Ҫапла пӗрре хамӑн юлташпа Пичет ҫурчӗ еннелле утса
пыратпӑр.
- Акӑ вӑл, Ваҫҫа, эс тахҫантанпах курма ӗмӗтленекен ҫын Семен Василеьвич Элкер, - тесе хавхалантарса ячӗ вӑл мана.
Тӑлпан кӗлеткеллӗ, аллине туя тытнӑ ҫын эпир калаҫнине
илтрӗ пулас та тӑпах чарӑнчӗ.
- Эсир камсем пулатӑр-ха? - ыйтрӗ вӑл ӑшран тухакан
сасӑпа.
- Эпир - Юхма чӑвашӗсем. Кунта хаҫат шкулӗнче вӗренетпӗр, - пӗлтертӗмӗр ӑна.
Семен Васильевич ҫавӑнтах хаҫат шкулӗ ҫинчен ыйтма
пуҫларӗ. Эпир, паллӑ поэт хамӑрпа ҫапла ӑшшӑн калаҫнинчен тӗлӗннӗскерсем, темле вӑтантӑмӑр пулин те, ҫухалса каймарӑмӑр, ӑна хамӑр пурнӑҫ ҫинчен каласа патӑмӑр.
Хаҫат шкулӗ Володарский урамӗнче, Пичет ҫуртӗнче
вырнаҫнӑччӗ. Те ҫавна пула пире час-часах чӑваш писателӗсен пухӑвӗсене чӗнетчӗҫ. Ҫав пухусенче эпё Семен Ва257

силеьвич Элкер каланӑ ӑслӑ та хӗрӳ сӑмахсене сахал мар
итлесе пуҫа хывнӑ. Вӑл ҫамрӑк ҫыравҫӑсене яланах пурнӑҫа ҫине тӑрса вӗренме, ӗҫе юратма, тӑван чӗлхемӗре тарӑнрах вӗренсе, ӑна хисеплеме, ӑсталӑха алла илме
чӗнетчӗ. Вӑл ҫынсене чун-чӗререн юратакан, юлташлӑха,
туслӑха хисеплекен писатель пулни пире пурне те савӑнтаратчӗ.
1941 ҫулта эпё Первомайски районӗнчи «Коммунар» хаҫат редакцийӗнче ӗҫлеттӗм. Ун чухне Семен Васильевичран
час-час ҫырусем илеттӗм, Шупашкар хыпарӗсене пӗлсех
тӑраттӑм. Акӑ, вӑл сентябрӗн виҫҫӗмӗшӗнче ҫырнӑ хӑш-пӗр
йӗркесем:
«Ку вӑхӑтра ҫемйипех аван пурӑнатпӑр-ха. Паллакан ҫывӑх
ҫынсенчен чылайӑшӗ Хӗрлӗ Ҫар ретне тухса кайрӗҫ. Ҫамрӑк
писательсенчен Шупашкарта Эсхель, Алагер, Кӑлкан, Краснов-Кӗҫӗнни, Ястран, Уяр, Агаков ҫеҫ юлчӗҫ... Алка (Бычков)
вӑрҫӑран аманса килчӗ. Вӑл таврӑнни пӗр уйӑх патнех ӗнтӗ,
халӗ Етӗрне хулинче пурӑнать. Унӑн алли, пуҫӗ тата аякки
аманнӑ... «Ленин ҫулӗпе» журналсӑр пуҫне, пур журналсем
те, тата вакӑрах хаҫатсем те тухма пӑрахрӗҫ. «Сунтал» жур
нал та тухмасть. Вӑхӑтлӑх ҫеҫ ку. Вӑрҫӑ иртсен вёсем каллех
тухма пуҫлӗҫ...»
Вӑрҫӑ ҫулӗсенче, Шупашкарта пулнӑ вӑхӑтра, эпё
Семен Васильевич патне час-часах кёреттём. Вёл яланах
совет халӑхӗн вӑрҫӑри паттӑрлӑхӗ ҫинчен хавхаланса калаҫатчӗ.
- Пирӗн ӗҫ - тӗрӗс ӗҫ. Эпир хаяр тӑшмана, фашизма ҫӗнтеретпӗрех! - тетчӗ. Пӗррехинче вӑл Белорусси халӑх поэчӗ
Янка Купала ҫула май хӑй патӗнче чарӑннине асӑнчӗ.
- Фашистсем Янка Купала ҫӗршывне, Белоруссие, ҫунтараҫҫӗ. Пирӗн тӑван ҫынсене тертлентереҫҫӗ, хӗн-хур кӑтартаҫҫӗ, тискеррӗн вӗлереҫҫӗ. Ватӑ поэтӑн ҫавӑнпа хӑй ҫуралнӑ
кӗтесрен, хӑй пурӑннӑ ҫуртран ирӗксӗрех тухса кайма тивнӗ.
Хӑрушӑ япала. Поэт пуриншӗн те кулянать. Вӑл совет халӑхӗн
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вӑйне пӗтӗм чунтан ӗненет, хамӑр ҫӗнтерессе ҫирӗп шанса
тӑрать. Чӑваш писателӗсем Купалӑна чӑн-чӑн ҫывӑх тӑван
вырӑнне хучӗҫ, ӑна пур енӗпе те пулӑшма тӑрӑшрӗҫ. Поэт
Шупашкартан тухса кайнӑ чух чӑваш халӑхне пӗтӗм чун-чӗререн тав турӗ. Аван ҫын, пысӑк поэт Янка Купала, - терё Семен
Васильевич.
Пирён туслӑх ӳссе, вӑй илсе пычё. Эпир пёр-пёрин патне
хӑнана та ҫӳреттӗмӗр. 1960 ҫулхи ноябрь уйӑхӗнче Шупашка
ра тутарсен паллӑ поэчё Шараф Мударрис килнӗччӗ. Семен
Васильеивч пире хӑй патне хӑнана чӗнчӗ. Чылайччен калаҫса
лартӑмӑр. Эпир Мударрисран Хасан Туфан, Ахмет Ерикеев,
Ахмет Файзи тата ытти тутар поэчӗсем ҫинчен ыйта-ыйта
пӗлтӗмӗр. ГабдуллаТукай, Хади Такташ, Муса Джалиль сӑввисене вуларӑмӑр.
Шараф Мударрис чӑвашла та лайӑх калаҫатчӗ. Вӑл Семен
Васильевич килӗнчен тухса кайнӑ чухне чӑвашсен авалхи
«Айтӑрах каяр ҫӗнӗ ҫӗре» юррине юрласа пачӗ.
Тутар поэчӗ юрланӑ ҫак юрра Семен Васильевич каҫса кай
са итлерӗ, Мударриса тав турӗ. Тухса каяс умён чӑваш халӑх
поэчӗ Мударриспа иксӗмӗре те хӑйӗн сӑввисемпе поэмисен
кӗнекине парнелерӗ. Мана панӑ кӗнеке хуплашки ҫине: «Васи
лий Иванович Давыдова, кӗнекен редакторне, чӗререн хисеплесе-асӑнмалӑх», - тесе ҫырса хучӗ.
1958 ҫулхи кӗркунне эпир Семен Элкер, Ил пек Микулайӗ,
Иван Кузнецов, Александр Янташ, коллективлӑ сад ӳстерекенсен пёрлешёвён членне кётёмёр. Пирён сад Лакрей
вӑрманӗ ҫумӗнче. Семен Васильевич ҫак садра пёрмаях
тӑрӑшса ӗҫлетчӗ. Ӑна хӑйӗн мӑшӑрӗ, Евдокия Алексеевна,
яланах:
- Ҫитӗ ёнтё, Ҫемен, канма та пёлместён, - тетчё.
Семен Васильевич ун ҫине ӑшшӑн пӑхса илетчё те:
- Ҫук, чун чӑтмасть, ӗҫлесех килет. Хамӑр алӑпа ӳстернӗ
йывӑҫсем кашласа ларнине хӑвӑртрах курасчӗ-ха, - тетчӗ.
Чӑнах та вӑл кӗске вӑхӑтрах нумай ӗҫ турӗ. Ун садӗнче
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панулми, чие, хурлӑхан, торн, крыжовник, хӑмла ҫырли йывӑҫҫисем таврана илем кӳме пуҫларӗҫ.
Нихҫан та манас ҫук: пӗр ҫулхине Семен Васильевич сад
хыҫӗнчи ҫырмана йӑмра, ҫӑка, шӗшкӗ, вӗрене йывӑҫҫисем
илсе килсе лартрӗ.
- Эпӗ вӑрман айӗнче ӳснӗ чӑваш. Маншӑн ҫак йывӑҫсем питех те хаклӑ: йӑмра хӳтлӗх парать, ҫырана ишӗлесрен сыхпать,
шӗшкӗ мӑйӑрӗпе савӑнтарать... Илемӗ мӗн чул тата! - терӗ.
Ҫав йывӑҫсем пӗлӗтелле кармашма тытӑнсан, пӗрле савӑнаттӑмӑр. Поэт лартса ӳстернӗ сада кӗрсен, пирён ума ешӗл
палӑк тухса тӑнӑн туйӑнатчӗ.
1964 ҫулхи апрелӗн 19-мӗшӗнче эпир, республикӑри литературӑпа искусство деятелӗсем, Чӑваш писателӗсен союзӑн
ҫуртне Семен Василеьвич Элкер ҫурални 70 ҫул ҫитнине чыслама пухӑнтӑмӑр. Ӗҫри тусӑмӑрсем поэт ячӗпе ӑшӑ сӑмахсем каларӗҫ. Семен Василеьвича телейлӗ кун-ҫул, ырлӑхсывлӑх сунса килнӗ саламсене вуласа пачӗҫ. Эпё те поэта
халалласа ҫырнӑ ҫак сӑвва вуласа парнелерӗм:

Семен Васильевич Элкер мӑшӑрӗпе Евдокия Алексеевнапа
mama мӑнукӗпе.
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Наш кряжистый чувашский дуб
Семен Васильевич Эльгер - наш друг,
Прекрасен дружеский наш круг.
Подснежником весной родился,
И в люди добрые пробился.
В руке всегда перо скрипит,
И труд твой, знай себе, кипит.
Шумит листвой зеленый сад,
И ты ему душою рад.
Ты, жизнью преданный народу.
Удачи и словесных мук,
Наш кряжистый чувашский дуб.
Семен Васильевич ҫак чыса чӑннипех те тивӗҫлӗ ҫынччӗ.
Вӑл пӗтӗм пурнӑҫне, вӑй-халне тӑван ҫӗршывӑмӑра, хамӑр
юратнӑ халӑхӑмӑра парнелерӗ.
Кунсем, ҫулсем иртрӗҫ. Элкер пирӗнтен пурнӑҫран маларах уйрӑлса кайрӗ. Эпё те ӗнтӗ 92 ҫула ҫитрӗм. Анчах та эпир
хамӑрӑн юратнӑ поэтӑмӑра, сӑпайлӑ та ырӑ чунлӑ ҫынна, пултаруллӑ та ӗҫчен Семен Васильевич Элкере, ӗмӗрех хамӑр
чун-чӗрере усрӑпӑр.
Василий Давыдов-Анатри,
Раҫҫей тата Чӑваш АССР культурисен
тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ.
2009 ҫ.
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ҪИЧ ҪӐЛТӐРТАН ЧИ ҪУТТИ

Михаил Николаевич Ильин-Юхма 1936ҫулта, Чӑваш АССРӗнчи Патӑрьел районӗнчи
Сӑкӑтялӗнче ҫуралнӑ. Патӑрьелӗнчи вӑтам
шкулта, Шупашкарти И.Я.Яковлев ячёллё пе
дагогика институтӗнче вӗреннӗ. Республика
краеведени музейӗнче, вӑтам шкул учителӗнче, ЧАССР Министрсен Совечӗн пай инспекторӗнче, Чӑваш кӗнеке издательствинче
ӗҫленӗ. Нумай ҫул хушши Пӗтӗм чӑвашсен
обществӑпа культура центрне тата Чӑваш писателӗсен Союзне ертсе пырать. Обществӑпа политикадеятелӗ. Чӑвашхалӑхне И.Я.Яковлев ҫулӗпе ертсе пыракан ӑсчахсенчен чихӑватлӑ
те чи ӑнтараканни. Чӑваш халӑхӗшӗн калама ҫук вӑйлӑ ӗҫ
тунӑ, ҫав ӗҫе ывӑнмасӑр чунтан тӑрӑшса, чӑваш халӑхне тӗнче
шайӗнче илемӗпе, пултарулӑхӗпе чапа кӑларассишӗн вӑй-халне шеллемен ӑсчах.
Илем пултарулӑхӗ унӑн аллӑмӗш ҫулсенче пуҫланнӑ.
1964 ҫултанпа - СССРписателӗсен Союзӗн членӗ. Ку таранччен 200 ытла кӗнеке кӑларнӑ. Вӗсенчен пурте тенӗ пекех чӑваш халӑхӗн историйӗ, куль турипаянхи кунпа а талануллӑн
ҫыхӑнса тӑниҫинчен. Унра чӑвашхалӑхӗн ӑс-тӑнӗ, ӗҫченлӗхӗ,
тӑванлӑх ҫыхӑнӑвӗ никамӑннинчен те ытларах та вӑйлӑрах
тапса тӑрать. Ӑна эпӗхӑйпе пӗрле Чӑвашсен обществӑпа куль
тура центрӗнче алла-аллӑн тытӑнса ӗҫленӗ вӑхӑтранпах аван
пӗлетӗп. Вӑл нумай-нумай талантлӑ чӑваш ывӑлӗпе хӗрне
пултарулӑх ҫулӗуҫса пачӗ, чӑрмавсене сирсе вӗсене ҫӗкленме пулӑшрӗ. Хӑйӗн наци аталанӑвӗн ҫӗнелӳ ӗҫне никама
пӑхӑнмасӑр, никамран хӑрамасӑр, ӑслӑн та тӳррӗн вӑйлатса
пырать.
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1.

Ҫӳл тӳпере ҫич ҫӑлтӑр,
Ҫич ҫӑлтӑр та ҫут ҫӑлтӑр,
Ҫич ҫӑлтӑртан чи ҫутти
Элкер ҫӑлтӑр тесеччӗ.
Чӑвашра поэт нумай,
Кашни поэт - ҫут ҫӑлтӑр,
Поэтсенчен чи чапли
Пирӗн Элкер пиччеччӗ...
Ҫапла ҫырнӑччӗ эпё хам кун кӗнекине тасаран та таса
кӑмӑллӑ, ырӑран та ырӑ чӗреллӗ Семен Васильевич Элкер
пирӗнтен ӗмӗрлӗхех уйрӑлса кайсассӑн.
Унтанпа 43 ҫул ҫитет.
С.В.Элкере Шупашкара вӗренме килсен, ҫамрӑк ҫыравҫӑсен съездӗнче пуҫласа курнӑччӗ. Ун чухне Чӑваш АССР Писателӗсен союзӗн председательне А.Ф.Талвира суйланӑччӗ.
Союзра ҫамрӑк ҫыравҫӑсене чи хакпӑ ҫынсем пек кӗтсе илетчӗҫ. Вёсене хавхалантарма ятарласа съезд ирттереҫҫӗ! Вӑл
Советсен ҫурчӗн Аслӑ залӗнче пулчӗ.
Лайӑх ас тӑватӑп: С.В.Элкер малти ретре ларать. Эпир,
ҫамрӑксем, шур сухалсем ҫине тӗлӗнсе пӑхатпӑр, вёсен каш
ни сӑмахне тимлесе итлетпӗр. Те вӑхӑтра сӑмах паманнипеВ.Урташ кӑшкӑрашма тытӑнчӗ. Сасси вӑйлӑччӗ унӑн. Съезда
ертсе пыракансем Урташа чарас тесе апла та, калла та калаҫҫӗ. Ҫук, итлемест ҫакскер. Вара С.В.Элкер туйи ҫине таянса тӑчӗ те ун патне уксахласа пычӗ. Шӑппӑн кӑна темиҫе
сӑмах каларӗ.
- Юрӗ, юрӗ, - терё Валентин, урӑх пӗр сӑмах каламасӑр
залран тухса кайрӗ.
Акӑ мӗнле пысӑк хисепреччӗ Семен Васильевич. Ун умӗнче эпир кӑна мар, ҫитӗнсе ҫитнӗ, писатель ятне илнӗ ҫыравҫӑсем те шӑппӑн, яланах йӗркеллӗн калаҫатчӗҫ.
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2

Эпир, темиҫе студент, Ярославль урамӗнчен тухӑҫалла,
Хайпӑлкка шывӗ еннелле кӗрсе каякан пысӑк мар тӑкӑрлӑкри
йывӑҫ ҫуртра пурӑнаттӑмӑр.
Тӑкӑрлӑкран Ярославль урамне тухса ҫул урлӑ каҫсен уйрӑм
йывӑҫ ҫурт пурччӗ. «Элкер ҫурчӗ», - тетчӗҫ ӑна пӗлекенсем.
Чӑнах та, эпир ҫав ҫурт таврашӗнче васкамасӑр утса ҫӳрекен Семен Васильевича темиҫе те курнӑ. Анчах патне пырса
калаҫу пуҫлама вӑтанаттӑмӑр.
3

Семен Васильевичпа пӗрремӗш хут калаҫасси 1958 ҫулта
пулчӗ. Питӗ хытӑ тапӑнчӗҫ ҫавӑн чухне пуҫлӑхсем А.Ф.Талвира. Партирен, писательсен Союзӗнчен кӑларчӗҫ, тӗрмене
лартассипе хӑратрӗҫ. Алексей Филипповича пулӑшас, ӑна
хӳтӗлес тесе пуҫлӑхсем патне ҫыру ҫыртӑмӑр. Хамӑр кӑна
мар, ятлӑ-сумлӑ ҫынсене те алӑ пустарса Верховнӑй Совета
ярса парастерӗмӗр.
Чи малтан кам патне каяс? Паллах, А.Ф.Талвирӑн мӗн ҫамрӑкран ҫывӑх юлташӗ пулнӑ, Мускавра та пӗрле вӗреннӗ, пӗрле
ӗҫленӗ Чӑваш халӑх поэчё пире ҫак ӗҫре пулӑшмалла ӗнтӗ.
Лна халӑх поэчё ят парас тӗлӗшпе Алексей Филиппович питӗ
тӑрӑшнине те пӗлетпӗр.
Анчах эпир кайнӑ поэт хӑй юлташне пулӑшма килӗшмерӗ.
- Юрамасть! Обкома хирӗҫ каймалла мар! - терӗ вӑл тарӑхса.
«Мӗн тумалла?» - аптраса ӳкрӗмӗр эпир. Чылайччен шухӑшланӑ хыҫҫӑн С.В.Элкер патне каястерӗмӗр.
Семен Васильевич пирӗн ҫырӑва вуласа тухрё те тӳрех:
«Инкеке лекнӗ юлташа пулӑшас пулать», - терё. Апӑ пусрё те
А.Алка патне шӑнкӑравларӗ, пире пулӑшма ыйтрё.
Пирён ҫыру айне вара А.Алка та, паллӑ ытти ҫыравҫӑ та
алӑ пусрӗҫ.
Ҫавӑнтанпа эпир Семен Васильевичпа туслашса кайрӑмӑр.
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1956 ҫулта эпӗ Куславккари фургон тӑвакансен завочӗн
пионер лагер%нче вожатӑйра ӗҫленӗччӗ. Ман отрядра Семен
Васильевичӑн ывӑлӗ Петя та пулчӗ. Ҫакӑ та пире унпа тата
ытларах ҫывӑланма пулӑшрӗ.
4
Семен Васильевич мана хёйён ывёлё пекех куратчё. Хула
урамӗсем тӑрӑх васкамасӑр утса ҫӳренӗ май мӗн ҫинчен кёна
калаҫман! Манён «Элли чечекёсем» кёнеке ёна питё килёшетчё. Эпё чёваш халёх историне, халёх пултарулёхне тёпченишӗн, аваллӑх халапӗсене пуҫтарнишӗн питё савёнатчё.
Семен Васильевич тёван халёха, тёван чёлхене чун-чёрипе
юрататчӗ. Ҫаксем ҫинчен эпё хёй вёхётёнче «Имена улиц
твоих, Чебоксары» кёнекере, «Улица звездного человека» тата
«Янка Купала в Чебоксарах» очерксенче тӗплӗн ҫырса
кётартнё. Белоруссен аслё та чаплё поэчёпе Янка Купалёпа
Семен Васильевич 1939 ҫулта Мускавра паллашса туслашнё. Ун чухне эрменсен «Сасун Давичё» эпосё пин ҫул
тултарнине уявлама Совет Союзёпех хатёрленнё. Чи пысёк
уявё Ереванра иртмелле пулнё. С.В.Элкерпе Янка Купала
Мускавран Еревана пёрле кайнё, питё ҫывӑх туссем пулса
тёнё. 1941 ҫулта вара, фашистсем пирён ҫӗршыв ҫине тискеррён кёрсе кайсан, Янка Купала хёйён тусё патне Шупаш
кара килнё. Семен Васильевич ёна тёванё пекех кётсе илнё.
Иртнӗ ӗмӗрӗн аллӑмӗш ҫулӗсен вӗҫӗнчен пуҫласа чёваш
чӗлхине хӗсме пуҫларӗҫ. Ачасене пӗрремӗш класранах вырӑсла
вӗрентме тытӑнчӗҫ. С.В.Элкер тӑван чӗлхене хӳтӗлесе парти
обкомне пысӑк ҫыру ҫырчӗ. Ҫавӑн хыҫҫӑн хаҫат-журналта Се
мен Васильевич хайлавӗсене пичетлеме мар, унӑн ятне асӑнма
та чарнӑччӗ. Ҫакӑ пире, ҫамрӑк ҫыравҫӑсене, питӗ тӗлӗнтернӗччӗ.
5
1964 ҫул. Эпир мӑшӑрпа Шупашкарти 6-мӗш шкулта
ӗҫлеттӗмӗр. Пӗтӗм ҫемьепех, икӗ ачапа, шкул ҫуртӗнчех пур265

ӑнаттӑмӑр. Унтан та хуса кӑларма тытӑнчӗҫ. Нимӗн тума ҫуккипе обкома кайса пӑхас терӗм. Обкомӑн пӗрремӗш секретарӗ
С.М.Ислюков йышӑнчӗ, пулӑшма пулчӗ. Ун патӗнчен тухрӑм
та виҫҫӗмӗш хутран анатӑп. Туйи ҫине йывӑррӑн пусса Се
мен Васильевич хӑпарать.
- Хуҫапа калаҫса пӑхас терӗм. Эпӗ ҫырнӑ хайлавсене
вӗренӳ кӗнекисенчен те кӑларса пӑрахма тытӑннӑ, - тет.
Семен Васильевич Советсен ҫуртӗнчен тухасса кӗтетӗп.
Ислюков мӗн каланине пӗлес килет. Чылайччен утса ҫӳрерӗм,
ҫапах та кӗтсе илтӗмех. Семен Васильевич кӑмӑллӑ.
- Эх, Мишша, ачам, - терӗ ҫавӑн чухне Семен Василье
вич, - тӑван чӗлхене те хӳтӗлеме пӗлмелле ҫав. Чӗнмесӗр
тӑрсассӑн пӗтереҫҫӗ кӑна мар, хӑвна та ним юлми таптаса
каяҫҫӗ. Хуҫана ӗнентерӗм пек-ха. Кӑмӑллах калаҫрӗ. Ара,
чӗлхе пӗтсен кам пулса юлатпӑр-ха эпир?.. Тӑван чӗлхине
ҫухатнӑ халӑх вӑл сурӑх кӗтӗвӗ пекех!..
Семен Васильевича килне ҫитиех ӑсатса ятӑм.
6

Вӑрҫӑ хыҫҫӑн пирён ялта, Сӑкӑтра, Ентимер урамӗн вӗҫӗнче ҫӗр чавса тунӑ пӳртре аманса-сусӑрланса пӗтнӗ пӗччен ҫын
пурӑнатчӗ. Мёнле килсе лекнӗ вӑл пирён яла, халӗ ас тумастӑп.
«Упакасси» тесе чӗнетчӗҫ ӑна ҫынсем.
Вӑл чӑнах та Упакассинче ҫуралса ӳснӗ-мӗн.
«Упакасси - Элкер ялӗ!» - хӑйсем пӗлнипе мухтанса калаҫатчӗҫ пысӑккисем.
Пӗрремӗш хут эпӗ Йӗпреҫ районӗнчи Пысӑк Упакассинче
1990 ҫулта пулнӑччӗ. Кӑҫал нумаях пулмасть тепре кайса
килтӗмӗр. Хусанти чӑваш пукане театрӗн режиссерӗ, Чӑваш
Республикин Писательсен союзён членӗ В.С.Бисякова ҫак ялта
ҫуралса ӳснӗ. Вӑл пирён «Аттил» издательство кӑларнӑ кӗнекесене тӑван шкулне парнелес терӗ.
Упакасси С.В.Элкер ялӗ пулни кашни утӑмрах курӑнать.
Шкулӗ поэт ячёпе хисепленет. Шкул умӗнче питӗ хитре палӑк.
Кунтах С.В.Элкер музейӗ. Тӗлӗнмелле чаплӑ, пуян музей.
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«Пирён яла С.В.Элкер упраса пурӑнать, - теҫҫӗ ял ҫыннисем. - Кирек мёнле йывӑрлӑх пулсассӑн та пуҫлӑхсемпе калаҫнӑ чухне Элкер ятне асӑнатпӑр. Ҫакӑ пулӑшать...»
Элкер ячӗ, чӑнах та, яла ҫити ҫул тума та, клуба тытса
тӑма та, шкула упрама та пулӑшни ҫинчен питё савӑнса кала
са пачӗҫ ял ҫыннисем.
7

С.В.Элкер пирӗнтен уйрӑлса кайсан ҫырнӑ сӑввӑма эпё ҫак
йӗркесемпе вӗҫленӗччӗ:
Кашни поэт тёван пек,
Тӑван пек те пичче пек.
Анчах Элкер пирёншён
Тёван атте пекехчё...
С.В.Элкер пирёншён, ун хыҫҫӑн литературӑн асамлӑ пахчине пырса кӗнӗ ҫыравҫӑсемшӗн кёна мар, кашни чёваш ҫыннишёнех яланах тёван атте пекех пулнё. Паян та ҫаплах. Унпа
тёл пулни, унпа калаҫни яланах асра. Поэтён кашни сёмахне
ӗнер кёна калаҫнӑ пек ас туса тёратёп.
ЮхмаМишши,
Чёваш халёх писателё. 2009 ҫ.

АСӐМРА МӐНАҪЛӐН ЮЛЧӖ

Николай Лукич Яковлев Чӑваш АССРӗнчи Элӗк (халӗМуркаш) районӗнчи Акгай ялӗнче, 1925ҫулта ҫуралнӑ. Чирлӗ ашшӗ
ҫамрӑкла вилнӗ пирки ӑна амӑшӗпе ама ҫури ашшӗ Яков Кон
дратьев пӑхса ӳстернӗ. Ытти ачисем пекех, 7-10 ҫулсенчех
колхоз ӗҫне кӳлӗннӗ. Панклейри тулли мар вӑтам тата Юськассинчи вӑтам шкулсенчен вӗренсе тухсан, ял Совет секретарӗнче ӗҫленӗ. 1943 ҫулта ӑна фронта илнӗ. Зенитчиксемпе
ар тиллеристсендивизионӗнче Яковлев старшина нимӗҫ фа267

шисчӗсемпе паттӑррӑн ҫапӑҫнӑ. Ҫичӗ ҫул ҫурӑ ҫар службинче пулнӑ хыҫҫӑн, нушаллӑ
пурнӑҫрахвӑл вӗренес шухӑша
вӑйлатсах пырать, 1956 ҫулта
Шупашкарти ӳнер училищинчен ӑнӑҫлӑ вӗренсе тухать.
Ҫамрӑк художникӑн пултарулӑхне асӑрханӑ пуҫлӑхсем Николай Яковлева «Капкӑн» жур
нала ӗҫлеме илеҫҫӗ. Сатира графикипе вӑл 35 ҫул тертленсе, хавхаланса ӗҫлет. СССРхудожникӗсен Союзӗн членнекӗме
тивӗҫлӗ пулать. Ӑна Чӑваш Республикин культурӑн тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ ятне параҫҫӗ.
Йывӑрлӑха ҫирӗппӗн чӑтса ирттерме пултараканхурҫӑ пек
этем вӑл - Николай Лукич. Пусахлама пуҫланӑ чир-чӗре парӑнтарса, малалла талпӑнать. Спортпа туслӑ. Уншӑн 30-35
ҫухрӑм вӗҫӗмсӗр утасси - чун кантармӑшӗ ҫеҫ. Мускавра пулса
иртнӗ тӗнче марафонӗсенче (42 км та 195м.) ултӑхутчен чупса, чӑтӑмлӑн финиша тухнӑ, спорт парнисене илнӗ.
Пенсне тухсан таахаль ларман. Кӗҫӗн Панклире историпе
краеведени музейӗ йӗркеленӗ, ӑна хӑй халӗ те чун хавалӗпе
тытса пырать. Хӑйӗн «пӗчӗк ҫӗршывӗн» мухтавлӑ ҫыннисем
ҫинчен кӗнеке хыҫҫӑн кӗнеке кӑларать. Художник та, журна
лист та, паллӑ ӑсчах та вӑл.
«Капкӑн» редакцийӗнче Николай Лукичпа ӗҫлеме
кӑмӑллӑччӗ. Унӑн кӑмӑл-туйӑмӗяланах тӗрӗслӗхшӗн, пурнӑҫ
илемӗшӗн ҫунатчӗ. Халӗ теватӑлма пӗлмест, ӑстаҫӑ, Маҫтӑр.
Паян, Семен Васильевич Элкер ҫуралнӑранпа 115 ҫул тултарнине паллӑ тунӑ ҫӗре Константин Васильевич Иванов
ячӗллӗ литература музейне чӗннӗшӗн эпӗ ҫав тери хӗпӗртерӗм. Эпё - художник, писатель мар пулин те, илем тёнчинче ҫыравҫӑсемпе пёр кимёрех ишетёп тесе шутлатӑп. Мёншён
тесен пирёншён пуриншён те шкулта вӗреннӗ вӑхӑтранах ли
тература ӑшра, ӑс-тӑнра.
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Эх, анне ҫӗлесе панӑ пир сумккӑна кӗнеке-тетрадь, хырӑм выҫҫи кучченеҫӗ чиксе шкула чупатӑп вун иккӗрискер. Ҫирӗммӗш ӗмӗр пуҫланнӑранпа ялти пурнӑҫ тин кӑна йӗркене
кӗрсе, халӑх сӑн-питӗнче хӗвеллӗ
кулӑ йӑлкӑштарма тытӑннӑччӗ. Анне
те, атте те хаваспах колхозра ӗҫлеҫҫӗ. Эпир те вёсене уйра пулӑшатпӑр. Хаҫатсем, кёнекесем нумай
кӑларма пуҫланӑччӗ. Шкулти кӗнеке
пуххинчен эпё те «Вӑрҫӑ кунӗсем»
ятлӑскерне киле хӗстерсе ҫитрӗм. Сасӑпах вуласа ларатӑп. Атте, Яков Кондратьевич Кондратьев,
ӑна эпӗ икӗ ҫул ҫурӑранах атте тесе ӳснӗ, вӑл та мана хӑйӗн
аннепе пӗрлешичченхи ачисемпе пӗр тан пӑхнӑ, империализм
вӑрҫинчен аманса таврӑннӑччӗ, унӑн III степеньлӗ Георги
хӗресне хамӑн пир кӗпе ҫине те ҫакса салтакланнӑччӗ. Итленӗ май пуҫне кӑтӑрт-кӑтӑрт хыҫса илчӗ те ман итлекенскер,
тӑрук ура ҫине сиксе тӑчӗ, манран хуллен ыйтрӗ:
- Тӑхта-ха, тӑхта, Микулай, - терӗ вӑл. - Эп вӑрҫӑра ҫапӑҫнӑ вырӑнсене куҫ умне тухса тӑмалла каласа парать-ҫке ку
ҫын, хӑй те австро-венгрсемпе, нимӗҫсемпе ҫапӑҫнӑ пать...
Алексей Цесаревич ячёллё полкранах... Вӑрҫӑ пӑтти мӗнле
сиксе вӗренине эп те, вӑл та куҫпа курса, тӳссе ирттернӗ-ха.
Кам пулать-ши вӑл, пӗлесчӗ. Хӑлхара вӑрҫӑ сасси янӑраса
кайрӗ...
Эпӗ аттене 1937 ҫулта тухнӑ кӗнекене кам ҫырнине, вӑл
Ҫемен Элкер писатель пулнине пӗлтертӗм.
- Элкер тени хушма хушамат анчах пуль-ха, чӑн-чӑн хушамачӗ Васильев, Семен Васильев. Пӗр полкрахтӑнӑ, пӗрле
ҫапӑҫнӑ тӑшманпа. Эпир те хытӑ тӳнккерӗмӗр те австро-венгрсене, вёсем те пире нателӑ ӑшаларӗҫ. Эпё темпе майпа вилӗмрен ҫӑлӑнса юлма май ҫитертӗм, Васильев вара, аман269

нӑскер, вӑрҫӑ хирӗнчех выртса юлнӑ, тӑшман аллине лекнӗ.
Юрать-ха ӑна ҫавӑнтах тёп туман, тыткӑнра сыватса каллех
ҫын тунӑ. Йӗпреҫ енчен, Пысӑк Упакассинчен иккен. Чӑвашсем
пирӗн полкра чылайччӗ ҫав. Ай, хӑйпе курса калаҫасчӗ пӗрре...
Ача, паллах, вӑлвӑхӑтри тӗнче историнепӗлмен. Ашшӗсем
акӑ мӗншӗн татакамшӑн юн тӑкнӑимпериализм вӑрҫинче.
Ӗмӗрӗ-ӗмӗрӗпех патшалӑхсем пуҫ пулса тӑма хӑтланнӑ.
Пӗччен вӑй ҫитереймесен, темиҫен эртеллешсе килӗшӳсем
тунӑ: 1907 ҫул тӗлне ҫапла Анӑҫра антантӑсем ҫуралнӑ.
Антантасӑмах француз чӗлхинчен килӗшӳ тесекуҫарӑнать. Ҫавнашкал килӗшӳ-антанта 1907 ҫул тӗлнелле Великобритани,
Франци тата Раҫҫей хушшинче ҫирӗпленсе ҫитет. Унӑн тӗп
тӗллевӗ - Гэрманипе Австро-Венгрин империалистла каппайчӑклӑхне пусарса лартасси пулнӑ. Ҫапла 1914 ҫулта империа
лизм вӑрҫи пуҫланать. Антантӑна майлӑ ҫирӗме яхӑн патшалӑх
вӑрҫа хутшӑнать. Патша правительстви хӑйӗн чи вӑйлӑ ҫарӗсене унта янӑ. А.А. Брусилов камантлакан 8-мӗш ҫар Гэлицире
ҫӗнтерӳтунӑ, ҫавҫарта 1-мӗш Туркестанкорпусӗпалӑрнӑ. Унта
чӑвашсем тейышлӑн ҫапӑҫнӑ. Кӑнтӑр-Хӗвел анӑҫ фрончӗн командующине лартнӑ хыҫҫӑн Брусилов ҫар вӑййинче тепӗр
ӑнӑҫлӑ ҫӗнтерӳ тӑвать - тӑшманӑн Хӗвел тухӑҫ фронтне сарлакан татса шалалла кӗрет. «Брусиловский прорыв» тесе ят

Акӑ вёсем - Туркестан корпусӗнчи Раҫҫей ҫарӗн паттӑрӗсем.
Семен Элкер те вёсен ретёнче пулнё.
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параҫҫӗ вара ҫар ҫыннисем ӑна - чаппӑ операцие. Ҫавӑнта Тур
кестанкорпусӗ, пӗрле чӑвашсен полкӗ те, Фатгенералӑнушкӑнне Стоход юхан шывӗ леш еннелле хӑваласа салатнӑ, шыв
урлӑ каҫса, шурлӑхсенче пута-пута ҫапӑҫнӑ, 12пин австриеца,
нумай ҫар техникине ҫавӑрса илнӗ. Кунти ҫапӑҫусем нимӗҫсен
вӑйне палӑрмаллах хавшатнине хӑйсен генералӗсем те
йышӑннӑ. Брусилов ҫарӗнче ҫапӑҫнӑ чӑвашсем вырӑс хӗҫпӑшалӗн чысне татах та ҫӳлерех ҫӗкпенӗ. Вёсен аслӑ ертӳҫи
Брусилов генерал Октябрьреволюцийӗ ҫӗнтернӗхыҫҫӑн Хӗрлӗ
Ҫар ретне куҫнӑ, ҫамрӑк Совет республикине тӑшмансенчен
хӳтӗлесехӑварассишӗн нумай пулӑшнӑ. Вырӑс ҫарӗн мухтавлӑ
полководецӗ 1926ҫулта вилнӗ.
Ку юрӗ-ха, Раҫҫейӗн аваллӑхри хӑватне, вырӑс ҫарӗн, ун
шутӗнчи чӑваш салтакӗсен - пирӗн асаттесемпе асаттесен
паттӑрлӑхне аса илни никама тапӑсмӗ терӗм. (В.К.)
Ачаранах манӑн ӳкерчӗксем тӑвас килетчӗ. Вӗреннӗ чухне
те, ӗҫрен каннӑ вӑхӑтра та кӑранташпа е сӑрӑпа хамӑн куҫ тӗлне
пулнине хут ҫинче хӑварма тӑрӑшаттӑм. Ҫар хӗсметӗнчен таврӑнсан тин ӳнер училищине вӗренме кӗтӗм. Программӑпа ятарлӑ
ӳкерчӗксем нумай тумаллаччӗ. Хам пуҫра ҫуралнисене те
сӑрмаклаттӑм. Атӑл ҫыранне тухса ларатпӑрта... Канма еуҫӑлма, шухӑш ҫуначӗ вӗҫтерме тухнӑ ҫынсем хушшинче эпӗ вӑтам
пӳллӗ, кӗрнеклӗ, шукӑль тумланнӑ ватах мар арҫынна час-ча
сах асӑрхама пуҫларӑм. Вӑл туйи ҫине сылтӑм аллипе таянса,
илемлетнӗ чул карта ҫуммипе васкамасӑр тӑвалла хӑпарать те
анаталла анать, унтан юхан шыв тӑрӑх каллӗ-маллӗ шӑвакан
пӑрахутсене, сип-симӗс йӑлӑма сӑнать. Тепӗр чухне унпа пӗрле
хӑй пекех типтерлӗ ҫынсем ытлашши шавламасӑр калаҫса,
ӑшшӑн кулкаласа ҫӳретчӗҫ. Ҫак ҫыннӑн сӑнарӗ майӗпенех
манӑн ӑс-тӑна ҫапрӗ, хӑйпе калаҫса паллашас килсе кайрӗ. Эпӗ
вара вӑтана-вӑтанах ун патне ҫывхартӑм, сӑмах пуҫартӑм:
- Здравствуйте!
- Ырӑ кун пултӑр, ҫамрӑк ҫыннӑм! Мӗн ыйтупаччӗ? - тӑпах
чарӑнчӗ вӑл ман ҫине ӑшӑ куҫӗпе пӑхса.
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- Эсир Ҫемен Элкер-и? Кӗнекери ӳкерчӗкри пекех те...
- Ҫавӑ пулатӑп. Пичет ҫуртӗнче хут тусанӗпе чыхӑнса ывӑнатӑп та, уҫӑ сывлӑшпа чуна уҫӑлтаратӑп кунта килсе, - манӑн
этюдник ҫине тиркевлӗн пӑхса хӑйне палласа илчӗ Семен
Васильевич. Калаҫнӑ май эпӗ ӑна хамӑн атте пирки пӗлтертӗм.
Хӑй унпа пӗр полкра ҫапӑҫнине пӗлсен, вӑл питӗ хавасланса
ӳкрӗ, унпа курса калаҫасшӑн пулчӗ, фронтовикла пысӑк са
лам калама хушрӗ.
Яла ҫитсен эпӗ ку тӗлпулу ҫинчен аттене пӗлтертӗм, вӑл
та хӗпӗртерӗ. Анчах ватӑ салтаксен пӗр-пӗринпе куҫран-куҫ
пӑхса вӑрҫӑн йывӑр саманчӗсене аса илесси пулмарӗ.
Семен Васильевич Элкер... Чӑваш халӑх поэчӗ. Каярахпа
манӑн унпа, хам «Капкӑн» журналта ӗҫлеме пуҫласан, Пичет
ҫуртӗнче тӑтӑшах тӗл пулса калаҫма тӳр килнӗччӗ. Хушӑран
Яков Кондратьевӑн сывлӑхӗ мӗнли ҫинчен ыйтса пӗлетчӗ.
Яланах унран ырӑ канаш илтнӗ эпир. Пире ӑнӑҫу сунатчӗ. Ӳкерчӗкне тӑрӑшсах турӑм темелле пек. Чӑвашсен мухтавлӑ ҫынни ман асӑмра ҫакнашкал юлчӗ.
1938 ҫулта Ҫемен Элкерӗн «Унтри» калавӗ пичетленнӗччӗ.
Эпир ӑна вуласа шкулта вӗреннӗ. Шкул программине, чӑваш
литератури кӗнекине кӗртрӗҫӑна.
Ӳнеручилищин виҫҫӗмӗш курсӗнче вӗреннӗ вӑхӑталла пирӗн
маҫтӑрлӑх класне арҫынсемпе хӗрарӑмсем хӑйсен ҫара кӗлеткине ӳкерттерме ҫӳретчӗҫ. Пулас художниксем умӗнче вӗсем,
чухӑнлӑха пула, ҫӑкӑр туянмалӑх укҫашӑн сехечӗ-сехечӗпе хускалмасӑртенӗ пекларатчӗҫ. Натурщиксем хушшинче мана пӗр
арҫыннӑн кӗлетки килӗшрӗ. Калаҫса кайрӑмӑр. Ку Шупашкар
районӗнчи Андрей Александров пулчӗ. «Эпӗ «Унтри» калавӑн
тӗп геройӗ», - тесе тӗлӗнтерчӗ вӑл мана. Писатель хӑйӗн калавне мӗнле сӑнарласа ҫырни ҫинчен аса илчӗ. Эпё вара, асӑнмалӑх тесех, чӑн-чӑн Унтри портретне те ӳкертӗм.
Семен Васильевич хӑй вӑхӑтӗнчи нумай писательпе ҫывӑх,
туслӑ пулнӑ. Вӗсенчен пӗри вӑл - Николай Иванович Полоруссов-Шелепи. Хӑйӗнчен аслӑрах юлташӗ ҫинчен Элкер
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1936 ҫулта «Канаш» хаҫатра «Паллашу тапхӑрӗсем» ста
тья пичетлесе кӑларнӑ. Вӗсем пӗр-пӗрин пултарулӑхне сӑнасах тӑнӑ. 1981 ҫулхи ҫуркунне чӑваш халӑхӗн пӗрремӗш
поэчӗн Николай Шелепин 100 ҫулхи менелникне паллӑ турӗҫ. Эпир те, капкӑнҫӑсем, аякра юлмарӑмӑр. Журнал вал
ли чӑваш писателӗсен сӑнӗсене хӑватлӑ юман йӗкелӗсем
пек туса ӳкертӗм: 31 гени. Вӗсенчен чи аялти тураттинче 273

Ҫемен Элкер. Шелепи хӑйӗн юман шерепине чӑваш ҫаранӗн
сывлӑм шывӗпе шӑварать. Шелепи шерепине малалла Эл
кер шӑварса пычӗ.
Николай Яковлев,
ЧР культурин тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ.
2009 ҫ.

Шелепин шерепи
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ИКӖ ХУТЧЕН ПАЧӖҪ
Михаил Алексеевич ВАСИЛЬЕВ
Вӑрнар районӗнчи Айкӑш ялӗнче 1939
ҫулхи кӑрлачӑн 28-мӗшӗнче ҫуралнӑ.
Ашшӗ учитель пулнӑ. Тӑван ҫӗршыв
Аслӑ вӑрҫинче нимӗҫ фашисчӗсемпе
ҫапӑҫса пуҫне хунӑ. Амӑшӗ ачисене
вара хӑй ҫуралнӑ Мӑн Явӑш ялне илсе
кайнӑ. Ашшӗсӗр ҫӑмӑл пулман вёсене
вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи тата хыҫҫӑнхи нушаллӑ пурнӑҫра. Ачаранах ял ӗҫнехутшӑнма тивнӗ. Темле йывӑр килсе тухсан та амӑшӗ ывӑлне
вӑтам шкул пӗтергтеретех. Миша кӳршӗри Кӗҫӗн Кипеке тантёшёсемпе ҫурран ҫӳренӗ пӗлӳ илессишӗн.
Салтакячӗ тухсанМихаил Васильев Тинӗс-Ҫарфлотнеслужбӑналекет. Ҫурҫӗр флочӗн Североморскри тинӗс-ҫар базинче
вӑй-халне, кӑмӑл-туйӑм хӑватне моряксен ҫемйинче туптать.
Килӗнче вёсен вуламалли кӗнеке нумай пулнӑ. Пӗчӗкренех вара вёл литература тӗнчине ӑнтӑлса кӗрсе ӳкет. Хавхалануӑшри сӑнарлӑх вутне чӗртсе ярать. Сӑвӑсем ҫырма пуҫлать. Мӑн Явӑшри Алексей Воробьев, хӑйсен колхозӗнче агрономра ӗҫлекенскер, пултаруллӑ ачан хайлавӗсене хакласа,
вӗсене пичетлеме сӗнет. Ҫапла Чӑвашра паллӑ поэтҫумӗнче
ҫӗнӗ калча шӑтса тухать - Муза калчи.
Эпӗ ҫартан Мишӑран маларах таврӑннӑччӗ те, районти «Со
циализм ҫулӗпе» хаҫат редакцийӗнче ӗҫлеттӗм. Редакторӗ,
Петӗр Ялгир поэт, литература кружокне вӑйлӑн аталантарса
янӑччӗ. Ҫавӑнта эпир флотран ярса панӑ Михаил Васильев
аслӑматросӑн сӑввисене теэртелпе шӗкӗлчесе тухнӑччӗ. 1962
ҫулта акӑ хӑй те тёван ялне персе ҫитрӗ. Редакцие матрос
формипехлӑпкӑн, кӑштименереххӗн пырса кӗчӗ. Пӗрлеӗҫлеме пуҫларӑмӑр. Ҫывӑх туслашса кайрӑмӑр. Кӗҫӗн чинран пуҫласа Васильев хаҫатредакторӗ таранӳсрӗ.
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Пӗррехинче Михаил Алексеевич ман пата Шупашкара
шӑнкӑравларӗ: «Мана, Володя, тӗрмене хупрӗҫ». «Мёнле
тӗрмене?» -хыпӑнсаӳксе тӗлӗнтӗм. «Парти тӗрминче», -кулса ячӗ тусӑм. Ӑна КПСС Вӑрнар райкомӗн иккӗмӗш секретарьне суйлаттарнӑ иккен обком. Мӗнех, пурнӑҫ опычӗ, тӑнӗ пур,
Хусан университечӗн журналистика факультетӗнчен лайӑх
вӗренсе тухнӑччӗ. Ӑнӑҫлах ӗҫлесе кайрӗ, район ӗҫ ҫыннийӗсем хушшинче идеологи ӗҫне хӑй умён ӗҫленӗ секретарьсенчен темиҫе хут вӑйлӑрах аталантарса ячӗ. Унашкал тарӑн
пӗлӳллӗ, нумай енлӗ шухӑшлавҫӑ халлӗхе Вӑрнар тӑрӑхӗнче
курмастӑп-ха эпӗ. Кӗрешӳҫӗ-ҫӗнтерӳҫӗ журналист, ӑста ли
рик, сӑнарлӑ чӗлхеллӗ прозаик. Чӗлхе, сӑмах философийӗ
тапса тӑратьунра. Ҫавӑнпа вӑл калаҫнине тимлӗн итлес, хайлавӗсене, кӗнекисене ӑнтӑлсах вулас килет.
Пӗррехинче, Вӑрнар район администрацийӗнче, унӑн ертӳҫи Анатолий Иванович Кузьмин пире иксӗмӗре хӑйӗн
вӑрттӑнлӑхне пӗлтерчӗ: «Михаил Алексеевич - манӑнучитель
шутланать, шкултимар, пурнӑҫри. Унран эпӗ ҫак вырӑнта ӗҫлеме нумай вӗрентӗм. Уншӑн - пысӑк тав». Вӑрнарти нумайнумай ҫын тав тӑвать ӑна, мухтанма юратман, кӑмӑл-туйӑмне сутман, тус-юлташне хисеплекен интеллигентлӑ этеме.
Патшалӑх енчен те тавӗпур унӑн. Тава тивӗҫлӗ ӗҫшӗн ӑна
ЧАССР Аслӑ КанашӗнХисеп грамотине, «СССР пичет отлич
иикӗ», СССР Гражданла Хӳтӗлев отличникӗ» знакӗсене, «Ӗҫ
ветеранӗ» медаль панӑ. Вӑл Раҫҫей Федерацийӗн писатель
сен Союзён членӗ.
Элкер мана, Ҫеҫпӗл пекех, тӑван чӗлхешӗн хытӑ тӑнӑран
тыткӑнланӑ. Вӑл хамӑрӑн ҫырулӑхшӑн чунне ыраттарни халӑх
кунҫулӗпе, унӑн малашнехи шӑпи ҫинчен шухӑшланипе
ҫыхӑннӑ. Пултарулӑхӗн пӗтӗм ӗҫӗ-хӗлӗ ҫав йӗрпе пырать.
Хаҫатра ӗҫленӗ хушӑра, чӗрӗк ӗмӗр тӑршшӗнче, тӑван чӗлхене хӳтте илсе эпё хам та ҫыркаланӑ. Паллӑрах тишкерӳсене
асилес-тӗк: «Чӑвашла пӗлетпӗр-и?», «Чӗлхемӗре хисеплесе,
чӑвашлах ҫырасчӗ» («Ҫӗнтерӳ ҫулӗ» хаҫат), «Тӑван чӗлхесӗр
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чӑн-чӑн пӗлӳ ҫук» («Тӑван Атӑл» журнал), «Ҫеҫпӗл урокӗсем»
(«Хыпар» хаҫат)... Пирвайхи иккӗшне Вӑрнар районӗн ҫӳлти
тытӑмӗсем ятарласах сӳтсе явнӑччӗ. Чылай пысӑк пӗр статьяра («Хыпар» хаҫат) районти училищӗре «чӑваш сӑмахӗпе» ӑссӑрла хӑтланнине тиркерӗм. Ют сӑмахсене пуҫа хывма вырӑсла чӑвашсемпе пӗрле Аҫтӑрхан, Алтай, Мускав (тата
ытти ҫӗртен) ачисене, тӗрлӗрен виҫӗ-тӑватӑ группӑна, харӑс
пӗр класа чыхатчӗҫ. Тулкки тухмарӗ. Министр та ӑнланчӗ курӑнать. Кунашкал «опытпа практикӑна» пӑрахӑҫлама тиврӗ.
Эп шкулта ӗҫлеме пуҫланӑ вӑхӑтра Ҫемен Элкерӗн фило
логи ӑслӑлӑхӗсен докторӗ Виталий Родионов пухса хатӗрленӗ
кӗнеки пичетленсе тухрӗ («Хурапа шурӑ». Шупашкар. 1994).
Унти хайлавсем ҫыравҫӑн унчченхи томӗсене кӗмен, чылайӑшне эпир пӗлмен. Ҫамрӑк йыша чӑвашлӑха ӑша хывма, тӑван
чӗлхене чун-чӗрепе юратмашкӑн хӑнӑхтарма пуҫламӑш никӗсре И.Я.Яковлев, К.В.Иванов, Ҫеҫпӗл Мишши вӗрентнисем
тӗпре тӑратчӗҫ пулсан, хайхискер, вӗсемпе пӗрле ман тӗллӗн
тепӗр классик ҫывӑхарах килчӗ. Программӑра тӗллеттернипе
ҫырлахмастӑмӑр. Темӑсене анлӑраххӑн ҫутатма вӑхӑт тупаттӑмӑр. Литкружок сехечӗсем те пулӑшатчӗҫ. Ҫутӗҫ патриархӗн халалне эпир пайӑн-пайӑн шӗкӗлченӗ («Чӑн-чӑн пӗлӳ
тӑван чӗлхерен пухӑнать», «Наци культури вырӑссеннипе
пӗрле чечекленӗ» т.ыт.те). Кун-ҫулӗпе ӗҫне-хӗлне «Ҫитӗннӗ
вӑхӑтсем», «Манӑн пурнӑҫ» кӗнекисем тӑрӑх 5-мӗш кпасран
пуҫласа 9-мӗш таран тишкернӗ. «Чӑвашсен мӗншӗн ҫырулӑх
ҫук?», «Чӑваш шкулне уҫни», «Канӑҫсӑр шухӑшсем» тесе ят
панӑ асилӗвӗсем тӑрӑх сочиненисем ҫырнӑ. Константин Ивановӑн нумай енлӗ пултарулӑхӗнчен (поэт, художник, артист,
фотограф, алӑсти...), «Нарспи» поэмӑн илемлӗ чӗлхинчен
тӗлӗннӗ. Сӑвӑ йӗрки те сӑмах тапратма юранӑ. «Чёвашла та
калаҫмасть, тӑванне те астумасть...» Ку- поэмӑран мар, урӑх
ҫӗртен. «Хальхи саманара ун йышшисем ытларах пуль», тетчӗҫ ачасем. Ҫеҫпӗл урокӗсем ҫинчен эпӗ «Хыпарти» статьяра туллин калама тӑрӑшнӑччӗ. Унӑн «Чӑваш сӑмахӗ»
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статйипе (1920 ҫ.) С.Элкерӗн «Ху чӗлхӳне ан хурла» статйине
(1917 ҫ.) пӗрле пӑхма тытӑнтӑмӑр. «Хӗн-хур айӗнче» поэмине
килте вуланӑ, урокра калаҫнӑ. Ултӑ-ҫичӗ тӗлтен пӑхмасӑр
вӗреннӗ (нумайлӑха асра юлать). Ку произведенишӗн сехет
шутне хӗрхенмен. Ҫавӑнпа авторӗ хӑй виличчен ҫырса хӑварнӑ
«Кушлавӑш уйӗ» ӗҫӗпе те, «Ҫамрӑксене хам ҫинчен» сӑмахӗпе те, кун кӗнекинчи тӗслӗхсемпе те («Хам чӑваш, ачасем вырӑс», «Чӑваш йышӗ хӑвӑрт ирӗлет», «Вирьял чӗлхи пир
ки»...) паллашма ӗлкӗрнӗ.
Ҫапла вара, пӗр вунӑ ҫуллӑха «учителе тухни» мана Ҫемен
Элкерпе тӗплӗнреххӗн паллашма, ӑна ачасене тарӑнраххӑн,
анлӑраххӑн вӗрентме хистерӗ.
Унччен маларах ман пурнӑҫра аслӑ поэт ячӗпе ҫыхӑннӑ
пӑтӑрмах та пулнӑ...
Горбачев ҫӑварӗнчен кӗрслеттернӗ «перестройка» сӑмахпа пӗрле килнӗ пулӑма эпир, хаҫатҫӑсем, чӑнласа, чӗре Вар
не хурса йышӑннӑ. Пӑнтӑх сывлӑшне сирмешкӗн ҫӗнӗ варкӑш
кирлехчӗ. Пултару тени ирӗк ӑспа хӗмленет. Хӑюллӑ шухӑшлакан хӑватлӑрах ӗҫлет. Вӑрнар хаҫатӗнче ҫӗнӗ рубрикӑсем
уҫрӑмӑр: «Шӑматкунхи калаҫусем» (хамах ҫӗр ытла статья
ҫырнӑ), «Кӗҫнерни тӗпелӗ», «Кӗтеслӗ сӗтел», «Уҫӑ калаҫу:
вулакансем патӗнче»... Тӑплӑм шурлӑхне вӗри сӑмахпа хӗртнӗ
чулсем пӑрахкаласах тӑраттӑмӑр. Парти ретне карьерӑшӑн
шӑвӑннине, пухусене райком машинипе пуҫтарнине, парти
ӗҫӗнчи формализма эпӗ бюросенче, пленумсенче, хаҫатри
материалсенче ҫивӗччӗн, тӗллӗн-кӗретӗн хирӗҫленӗ. Манӑн
ҫавнашкал паллӑрах статьясене журналистсен республикӑри
пӗрлешӗвӗн С.В.Элкер ячёпе хисепленекен премине илме
тӑратрӗҫ.
1988 ҫулхи ҫуркуннеччӗ пулас. Ялкӑш хӗвеллӗ ҫутӑ ӑшӑ
кун. Ялан хаваслӑ, вӑр-вар та вашават Антип Николаевич ҫав
самантри евӗр салху та сулхӑн курӑннине эпё унччен асӑрхаман. «Саншӑнах чирлесе кайрӑм, - терӗ кулянчӑклӑн. - Премишӗн икӗ ҫӗрте пӗр кӑмӑллӑн сасӑларӗҫ. Ҫирӗм ҫын хыҫҫӑн
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пӗри сана урлӑ тухрӗ. Вӑл правленипе комисси членӗ мар...»
«Васильев тӑхтатӑр, - тенӗ партноменклатура чиновникӗ. Хӑйне ытла чарусӑрла тытать, пӑхӑнуллӑ пурӑнма пӗлеймест...»
Ҫав тери ырӑ ҫынччӗ А.Н.Николаев. Канӑҫа пӗлмен хастарччӗ. Вун сакӑр ҫул ытла республикӑри журналистсен со
юзён правленинче ответлӑ секретарьте тӑрӑшрӗ. Вӑрҫӑра паттӑра тухнӑ чӑвашсене сӑнларӗ. Ҫар мухтавӗн чӑваш енӗнчи
летопиҫне ҫырса хӑварчӗ. Аркадий Гайдар премийӗн лауреачӗ («Боевая вахта» хаҫатшӑн, «Советский воин» журналшӑн
ӗҫленӗ). Ҫемен Элкер премийӗн лауреачӗ (1976 ҫулчченхи
кӗнекисемшӗн панӑ). Преми пирки манпа малтан вӑл сӑмах
пуҫарнӑ. «Ан хуҫӑл, - хавхалантаратчӗ ентешӗм. - Хӗсекенсемпе элекҫӗсем Семен Васильевичӑн та пулнӑ. Ун ячӗпе
ҫирӗпленсе, ӗҫӳсене тепӗр хут тӑрат».
Лауреат дипломне мана журналистикӑри чи лайӑх произведенисемшӗн тесе 1990 ҫулхи майӑн 4-мӗшӗнче тыттарчӗҫ.
Диплом номерӗ-27. Унчченхи номерне пӗлместӗп. Пуринчен
маларах Антип Николаевич саламларӗ: « Ак ӗнтӗ, иккӗмӗш
хут лауреат пултӑн...»
Мана йӗрлекенсем иккӗмӗш хут та тупӑнкаларӗҫ. 1991мӗшӗнче Ельцинпа пӗрле пач кӗтмен этемккесем влаҫшӑн та
капиталшӑн кӗшӗлтетсе ҫиеле тухрӗҫ. Пӗрскер ман пирки ком
промат шыраса чупкалама тытӑнчӗ (эп ӑна чунтанах хӗрхенсе икӗ хутчен ӗҫе йышӑнни хамшӑн ҫеҫ мар, районшӑн та
йӑнӑш туни пулса тухрӗ). Васильева преми тӗрӗс мар панӑ
тесе ҫав этем йӗркеллӗ чылай ҫынна ура ҫине тӑратнӑ, вӑрҫӑнса пӗтнӗ, мӗнпур хутсене айӑн-ҫийӗн ҫавӑрттарнӑ. Кашни
ельциноид ырлӑх тупаймарӗ, ҫав элекҫӗн те сас-хури таҫта
путланчӗ.
Эп ҫыракан редактор пулнӑ (яка номере алӑ пусма хӑнӑхнисем халь те хитре пурӑнаҫҫӗ). Ман 70-мӗш ҫулсенчи фельетонсем (икҫӗрӗшӗ тӑрӑх хӑшне-пӗрне вӑрахчен астумалӑх от
вет тыттарнӑ), «Вӑйсӑрлӑх мӗнрен килет?», «Хӑюллӑ сӑмах»,
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«Куллен витӗмлӗ пултӑр», «Ҫӗнетӳ хӗрӳ ӗҫпе ҫирӗплентӗр»,
«Шавлать, кашлать... хут ҫинче» йышши статьясем (пурте
«Коммунизм ялавӗнче» пичетленнӗ), журналистсен пухӑвӗсенче каланисем влаҫрисене килӗшменнине туяттӑм (статьясене парти органӗсенче сӳтсе явнӑ чух тӳрех курӑнатчӗ). 1976
ҫул вӗҫӗнче «ӳстерсе» пӑхрӗҫ, обкомра тӑватӑ кабинетра тӑна
кӗртрӗҫ, Шупашкара лартса кайиччен пач систермесӗр парти
райкомӗн иккӗмӗш секретарӗ туса хучӗҫ. Оргпай пуҫлӑхӗ «юл
ташла асӑрхаттарчӗ»: «Пире айӑкран йӗплеме аван, халь критиклесе пӑх-ха...» Хаҫата таврӑнсан каллех ҫӑварлӑх пеме
хӑтланчӗҫ. 1986 ҫулхи сентябрьте парти райкомӗн пленумне
редактор отчетне кӑларчӗҫ. Мана хирӗҫ виҫҫӗн тан ман фельетонсен геройӗсене тӑратрӗҫ. Пӑтӑрмах редактортан каятӑп,
партирен тухатӑп, «Журналиста» статья ҫыратӑп тенӗ хыҫҫӑн ман пирки йышӑнтарнӑ страницӑна протоколран тӑпӑлтарса пӑрахнипе вӗҫленчӗ.
КПСС, шел пулин те, бюрократи танатинчен хӑтӑлаймарӗ,
лару-тӑрӑва тӗрӗс хакпама хал-хӑват шырамарӗ, организаторла роле вӗҫертмерӗ, совет ҫӗршывӗн шалти тата тулашри тӑшманӗсене хирӗҫ тӑраймарӗ. Тем авӑкра пуҫ ҫӗкпенӗ
кӑрлаппансем мала тухрӗҫ. Тӗрлӗ йышши гипнозпа наркоз
сӗрӗмӗнче ҫаплах-ха иртнине ылханатпӑр. Тӑватӑ-пилӗк
парти улӑштарса ҫатӑлтатнисем хӑйсене пирвайхинчен
чӑнах та хӑпса урӑхланнӑн, влаҫа чӑнласах пӗр сӑмахсӑр
пуҫ ҫапнӑн курнӑҫланаҫҫӗ.
Эп хамӑрӑн (!) пулнӑ партие те, никама та ылханмастӑп.
Ман ӑшра горбилле тавӑру туртӑмӗ ҫук. Путсӗрсем кирек хӑш
партире те ҫителӗклӗ. Хӑшпӗринче - суеҫӗ те, хурахӗ те кӗшӗл.
Эп хамӑн ӗненӳпе, гражданла ҫирӗп позиципе сутуҫла-усламӑҫла выляман (элкерлӗх мана пӑрахмастех). Ман тӳпере
элкерле таса ҫӑлтӑр пурах пек. Мана хӑй ячӗпе премипе чысланӑшӑн Семен Васильевич пӑшӑрханман пулӗ теессӗм ки
лет. Журналистсен республикӑри союзӗ хӑй вӑхӑтӗнче шутсӑрах тӗрӗс тунӑ: премие сумламашкӑн таланчӗ нумай енлӗ
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паллӑ ҫыравҫа суйласа илнӗ. Поэт. Халӑх поэчӗ. Н.И.Шелепи хыҫҫӑн ку ята иккӗмӗш тивӗҫнӗ. Писатель (халӑх писателӗ, тейӗпӗр). Журналист. Тӗпчевҫӗ-историк. Тишкерӳҫӗ-критик. Общество деятелӗ... Элкер ҫӑлтӑрӗ чӑваша чӑн чӑваш
пулса чӑвашлӑхшӑн ӗҫлеме чӗнет. Элкер, апла - тасалӑх,
тӳрӗлӗх, чӑнлӑх, тӗрӗслӗх, ҫавсене пӗр чӑмӑрта ӑсталанӑ пултарулӑх. Элкер, эппин, -тӗслӗхлӗ ҫӑлтӑр. Влаҫпа та Элкерле
хӑюллӑн, ӑслӑ-пуҫлӑн калаҫма вӗренесчӗ пирӗн!
Михаил Васильев,
Вӑрнар районӗнчи «Ҫӗнтерӳ ҫулӗ» хаҫатӑн
1970-1976,1982-1991 ҫулсенчи редакторӗ,
С.В.Элкер ячӗпе, И.Н.Ивникячӗпе,
А.В.Емельянов ячӗпе хисепленекен
премисен лауреачӗ.

ЭЛКЕР ҪӖРШЫВӖ МАНШӐН ТАТӐВАНЛАНЧӖ

Пантелеймон Михайлович ЕРМОШКИН1933ҫулхи кӑрлачӑн
28-мӗшӗнче Патӑрьелрайонӗнчи Каншелялӗнче ҫуралнӑ. Унӑн
ачалӑх тусӗсем Гэннадий Лисин-Айхипе йӑмӑкӗ Ева Лисина,
Василий Игнатьев прозаик, чёвашсен паллё театррежиссерё
Алексей Васильев пулнё. Вёсем хаваслансах сёвё-калав
ҫырнӑ, Пёла юхан шывӗнче Панька Ермошкин ёстаҫӑн пёрене
суллипе ишсе аташнё, пёчёк театрйёркеленё.
Ӳссе пынё май, вёсен пурнӑҫ ҫулӗсем тӗрлӗ ҫӗрелле такӑрланнӑ. Панька Ермошкин Саратоври ял хуҫалёх механизаци
институтӗнчен вӗренсе тухсан, министерство направленийӗпе Йӗпреҫ поселокне ҫитнӗ. 1955 ҫултанпа ёнтё вӑл Сӑр
вӑрманӗнхӗрринче, курортлӑвырёнта пурӑнать. Ачи-пӑчихун
тах ҫуралса йӗпреҫсем пулса кайнё.
Инженерта, тӗп инженерта, директорта-управляющире
тӑрӑшса Пантелеймон Михайлович Йӗпреҫ «Сельхозтехникине» республикӑра малтисен ретне кӑларма пултарчӗ.
Пӗчӗкрех завод пекехчӗ унӑн юсав производстви.
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1977ҫулта П.М.Ермошкина Йӗпреҫ рай
он Совечӗн ӗҫтӑвкомне ертсе пыма шанчӗҫ. Ҫав хушӑра вёл Йӗпреҫ поселокне
уйрӑмаххула сӑнӗ кӗртрӗ, пёр гектар ытла
ҫӗр ҫинче этногрфи музейӗ йӗркелесе ячӗ.
Ӑста ӗҫлевҫе-ертӳҫе Чёваш Республи
кин тата Раҫҫей Федерацийӗн тава тивӗҫлӗ механизаторӗятсем панӑ, ӖҫлӗхХӗрлӗ
Ялав орденӗпе наградӑланӑ.
Каншелӗнчи (Патӑрьел районӗ) шкула ҫӳренӗ ҫулсенчех юратса вулаттӑм эпӗ Ҫемен Элкер ҫырнӑ произведенисене. Пуринчен те ытларах килӗшекенни вара «Хӗн-хур айӗнче» поэмӑччӗ.
Авторӗ ӑна сӑвӑласа ҫырнӑ повесть тенӗ. Чӑваш халӑхӗн
аваллӑхӗ, вӑл тӳснӗ нуша-терт тӗкӗр ҫинчи пек яр-уҫҫӑн тухса
тӑрать ҫак хайлаври йӗркесенчен. Пӗр ӳстермесӗрех ҫапла ка
лама пулать: Ҫемен Элкер хӑй, чухӑн хресчен ҫемйинче ҫуралса ӳснӗскер, ял ҫыннисен пурнӑҫне, йӑпи-йӗркине питӗ лайӑх
пӗлнӗ, тӑван халӑх историйӗпе кӑсӑкланни ӑна литературӑн ылтӑн
фондне кӗме тивӗҫнӗ япаласем ӑсталама вӑй-хал парса тӑнӑ.
Манӑн килти библиотекӑра «Хӗн-хур айӗнче» кӗнеке пур.
Эпӗ ӑна тӑтӑшах алла тытатӑп, пушӑ вӑхӑтра поэмӑра сӑнарланнӑ геройсемпе тӗл пулса калаҫнине чи ырӑ самантсем
вырӑнне хуратӑп. Пурнӑҫри терт-йывӑрлӑхсене ҫӗнтерме,
тӗрӗслӗхпе чӑнлӑхшӑн тӑма хавхалантараканӗ маншӑн Чакка
пулнӑ. Унӑн сӑнарӗ ҫутӑ, таса. Чӑваш академи драма театрӗнче лартнӑ «Хӗн-хур айӗнче» спектакле те пӗрре кӑна мар пӑхнӑ
эпӗ. Чакка сӑнарне тунӑ Чӑваш халӑх артисчӗ Игнатий Моло
дое тӗлӗнмелле ӑста выляни халӗ те куҫ умӗнчех. Чакка сӑнарне унран ҫеҫ ҫырса илмелле.
Ҫулсем иртӗҫ, пӗр ӑру тепринпе улшӑнӗ, анчах та Чӑваш
халӑх поэчӗ ҫырнӑ ҫак шедеврӑн хакӗ те, пӗлтерӗшӗ те чакмӗҫ. Поэмӑна пирӗн хыҫҫӑн килекенсем те юратса вулӗҫ,
хӑйсен мӑн аслашшӗсен кун-ҫулӗ ҫӑмӑл пулманнине курса
ӗненӗҫ. Чылайӑшӗшӗн Чакка ӳлӗмрен те идеал пулӗ.
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Ҫамрӑкпах ял хуҫалӑх техникине юратнӑскершӗн маншӑн,
вӗренсе инженер специальноҫне илнӗ хыҫҫӑн, юсавпа тех
ника станцийӗнчи «хура ӗҫ» нимӗн чухлӗ те хӑрушӑ марччӗ.
Йӗпреҫре эпӗ хампа пӗр шухӑш-кӑмӑллӑ, пултаруллӑ инженерпа Владимир Иванович Ушмаринпа тӗл пулнӑшӑн
хӗпӗртерӗм. Тӑвай чӑвашӗн пуҫӗнче ялан ҫӗнӗлӗх вӗретчӗ.
Пӗрле мастерскойӗнче «пӗчӗк мартен кӑмаки» майлаштартӑмӑр. Ку ҫӗнӗлӗх юсав ӗҫне хӑвӑртлатрӗ, пахалатрӗ.
Ӑста специалистсене вӗрентсе пытӑмӑр. Ҫапла ӑслайлӑ
ҫирӗп коллектив чӑмӑртанчӗ. Ҫӗнӗрен кантур ҫурчӗ, общежити, шывпа ӑшӑ памалли, юсав каяшӗсене тасатмалли
вырӑн, канализаци турӑмӑр. Ӗҫ культурине ҫӳллӗ шая ҫӗклерӗмӗр. Ҫынсен кӑмӑл-туйӑмӗурӑхпанчӗ, ӗҫлес хастарлӑхӗ
хутшӑнчӗ.
Район «Сельхозтехникин» база вырӑнне ҫӗнетнӗ хушӑрах
эпир колхозсемпе совхозӑн юсав мастерскойӗсене типлӑ проектпа тӑвассине, вӗсенче юсав техникине вырнаҫтарассине
хӑвӑртлатма пулӑшаттӑмӑр. Ял механизаторӗсен вӗренӗвне
йӗркеленӗ. Яланах ялсенче пулнӑ май, «Трудовик», «Путиловка» колхозсен ӳссе пыракан техника паркӗсем куҫа савӑнтаратчӗҫ. Социализмла Ӗҫ Геройӗ Антон Григорьевич Шорде
ев, колхоз произвдоствин ветеранӗ Георгий Семенович Иль
ин Элкер асӑннӑ Кушлавӑш уйӗнчи ҫӗр ҫинче ӗҫлекенсене
чӑннипех хавхалантарса ӗҫлеттерме пултарнине туяттӑм.
Вӗсене хамӑр енчен пулӑшсах тӑнӑ.
Ҫапла маншӑн та, Патӑрьел енчи чӑвашшӑн, Йӗпреҫтӑрӑхӗ
пурнӑҫри иккӗмӗш ҫӗршыв - юратнӑ ҫӗршыв пулса юлчӗ.
Пантелеймон Ермошкин.
Инженер.
2009 ҫ.
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ВӐЛ КАШНИН ЧӖРИНЧЕХ ПУРӐНАТЬ
Г эврил Спиридонович Ло
сев (Гэврил Луҫ) Чӑваш АССРӗнче, Йӗпреҫ районӗнчи Хумри Ишек ялӗнче, 1935 ҫулта
ҫуралнӑ. Ашшӗне айӑпсӑр
тӗрмене хупнине пула, ҫитиҫитми пурнӑҫра, кӗҫех амӑшӗ
те чирлесе вилет. Пиллӗкӗн
хӑр-тӑлӑххӑн нушаланса ӳсеҫҫӗ вӗсем. Хурамалта ҫичӗ класс
пӗтернӗ хыҫҫӑн малалла хӑй тӗллӗн кӑна вӗреннӗ вӑл. Ну
май вуланӑ, ҫавна май литературӑна юратнӑ, сӑвӑсем ҫырма пуҫланӑ. Вун пилӗк ҫул ялти кпубзаведующийӗнче ӗҫлет.
Хуткупӑс, баян, гитара калама вӗренет. Ялтидрама кружокне ертсе пырать. Ҫӑмӑл атлетикӑра ҫитӗнӳсем тӑвать, фото
ӗҫне юратса пӑрахать, баян-купӑс кӑна каламасть, ытти инструментсемпе тешӑрантарать.
Шупашкарта эпир унпа ҫамрӑк ҫыравҫӑсен канашлӑвӗнче
паллашнӑччӗ. Хама Йӗпреҫ райхаҫатне кӑларнӑ ҫӗре парти
енӗпе куҫарнӑ хыҫҫӑн самаях ҫывӑхлантӑмӑр. Ҫамрӑк авторсене литпӗрлешӳканашӗсене чӗнсен, Гэврил Луҫ яланах питӗ
хӗрӳччӗ, пӗр-пӗрин произведенине сӳтсе явнӗ ҫӗре тӑнлӑн
хутшӑнатчӗ. Хӑй ӗҫлекен клуб ҫумӗнче те ялти ҫыравҫӑсен
кружокӗ пурччӗ унӑн. Василий Иванович Андреев-Хурамал,
Семен Васильевич Элкер унӑн чи малтанхи вёрентекенёсемканашҫисем пулнӑ. Элкерпе ҫыру урлӑ калаҫнӑ. Хӑй 70 ҫул
тултарнӑ тӗле Гэврил Спиридонович тӑватӑ кӗнеке кӑларчӗ.
Пӗринче писатель чӑваш халӑх поэчӗпе мӗнле паллашни,
ҫывӑхланни ҫинчен калать. Ун ҫинчен автор ҫак кӗнекере те
вулакансене паллаштарасшӑн.
Семен Васильевич Элкерпе пуҫласа 1957 ҫулта районти
хаҫат редакцийӗнче паллашнӑччӗ. Унпа ҫыру ҫӳретме вара
1958 ҫулта пуҫларӑмӑр. Ку ӗҫ ҫапла пуҫланчӗ. С.В. Элкер
284

ҫырнӑ «Вутпа тӑвӑл витӗр» роман-хроника тӑрӑх ялти библиотекӑра вулакансен конференцине ирттерме хатӗрленеттӗм.
Ҫавна май С.В.Элкер патне ҫыру ятӑм, тӳсеймесӗр ответ кӗтме
пуҫларӑм. Хам иккӗленетӗп, ватӑ енне сулӑннӑ, сывлӑх енчен
хавшакрах поэт хирӗҫ ответ ҫырса яма хал тупайӗ-ши? Иккӗленме кирлё пулман иккен... Конференцире С.В.Элкер пурнӑҫӗпе ӗҫӗсем ҫинчен каласа панӑ чух эпӗ унӑн ҫырӑвӗпа анлӑн
усӑ куртӑм.
Ҫакӑн хыҫҫӑн пӗр-пӗрин патне час-часах ҫыру ҫӳрететтӗмӗр. Ӗҫӗ темӗн чухлех пулнӑ пулин те, ырӑ кӑмӑллӑ поэт
кашни ҫыру ҫинех тӗплӗн ответ паратчӗ. Ҫакӑ, паллах, пире,
ҫамрӑк сӑвӑҫсене, питӗ савӑнтарчӗ, хавхаланса ӗҫлеме, ҫӗнӗрен ҫӗнӗ сӑвӑсем ҫырма хистетчӗ.
1959 ҫул. Эпир Шупашкара ӗҫпе юрӑ уявне кайрӑмӑр. Уяв
вӗҫленсен, юлташпа С.В.Элкер хваттерне шыраса тупрӑмӑр.
Семен Васильевич пире хӑй пурӑнакан хваттере илсе кӗчӗ.
Кунта пурте хӑй вырӑнӗнче, кӑмӑллӑ. Пирӗн калаҫу, пал
лах, ытларах литература ҫинчен пулчӗ. Урӑх мӗн ҫинчен
пултӑр-ха халӑх поэчӗпе тинтерех ҫырма пуҫланӑ ҫамрӑк
хушшинчи калаҫу?Хамӑрӑн ентеше эпё район хаҫатӗнче
пичетленнӗ сӑввӑмсене вуласа патӑм. Вӑл питӗ тимлӗн
итлесе ларчӗ. Хӑш-пӗр вырӑнсене икшер хут вулаттарчӗ,
кирлӗ канашсем пачӗ.
Калаҫу вӗҫленес умён юратнӑ поэта ялти клуб умӗнчи во
лейбол площадкинче ӳкерттернӗ сӑн ӳкерчӗке хыҫалта алӑ
пусса парнелерӗм. Уйрӑлас умён С.В. Элкер пире, юлташпа
иксӗмӗре, хӑйӗн анчахрах пичетленсе тухнӑ «Хӗрлӗ ҫӑлтӑр»
кӗнекине ҫырса парнелерӗ. Алӑ пуснӑ чухне «эль» саспаллисене ҫырнӑ хыҫҫӑн чарӑнчӗ те:»Чӑвашла ҫырам-ха» терё. Вара
ҫемҫетекен паллӑн ҫӳл енне кӑшт туртса «к» сас палли турӗ.
Ку кӗнеке маншӑн хаклӑран та хаклӑ парне пулчӗ. Вӑл паян
кунччен манӑн килти библиотекӑра упранать.
Эпё каллех Семен Васильевич патне ҫыру ҫыртӑм. Ялти
библиотекӑра вӑл ҫырнӑ «Шурӑмпуҫ килсен» романа сӳтсе
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явма хатӗрленни ҫинчен хыпарларӑм. Романри ӗҫсем ҫинчен,
иккӗмӗш кӗнеки еплерех пуласси пирки пӗлтерме ыйтрӑм.
Мӗншӗн тесен манӑн пӗрремӗш кӗнекене вуланӑ ҫынсене конференцире произведенири геройсен пурнӑҫӗ ҫинчен тӗплӗн
каласа парас килчӗ.
Часах Семен Васильевичран ҫыру килчӗ. Чылаях пысӑк вӑл.
Акӑ маншӑн хаклӑран та хаклӑ ҫав ҫыру:
« Г эврил ЛУҪ юлташ! Эсир манӑн «Шурӑмпуҫ килсен» ро
мана сӳтсеявни -лайӑх ӗҫ, вӑл мана савӑнтарать. Сиреуншӑн
чӗререн тав тӑватӑп. Романӑн иккӗмӗшкӗнекине ҫырмахатӗрленни чылай пулать. Унӑн планне тусахатӗрленӗччӗ, анчах
обществӑри тӗрлӗ ӗҫсем «айне» пулнипе тата чӗрепе пуҫ чирӗсем аптратса ҫитернипе пуҫланӑ ӗҫе пӑрахмалла пулчӗ:
8 ҫул хушши РСФСР Верховнӑй Совечӗн депутачӗ пулса
пилӗк район тӑрӑх чылай ҫӳремелле пулчӗ, ку ӗҫ мана чылай
вӑхӑта литература творчествинчен уйӑрса тӑчӗ, ӗҫлеме памарӗ. Каярах больницӑсенче тевыртма килчӗ. Халӗ тин об
щество ӗҫӗнчен техӑтӑлса ҫитрӗм ӗнтӗ. Ҫырма тавӑхӑт тупӑнать, анчах пурнӑҫӑм ватӑ еннелле сулӑнчӗ, нумаяхӗҫлеме
май килмест. Пӗлместӗп, сывлӑхӑм тепӗрвунӑ ҫул аптрамасӑр
пырсан, ман ҫырма пуҫланӑ урӑх произведенисем те пур-ха,
халӗ вакӑрах произведенисене ҫырса пӗтересшӗн. «Шурӑмпуҫ килсен» романӑн иккӗмӗш кӗнекине юлашки плана тӑратса хӑвартӑм. Мӗншӗн тесен вёл пысӑк пулмалла, ун валли
энерги нумай кирлё.
Романра кӑтартнӑгеройсем, Долбиловпа Ананьева ссылкӑран таврӑнаймарӗҫ. Вёсен юлташӗ Нечаев (тӗрӗссипе вӑл
Почуев) каялла таврӑнчӗ, вёсен революцилле ӗҫӗсем ҫинчен нумай каласа пӗлтерчӗ
Долбилов, Почуев, Ананьева - виҫҫӗшӗ те вӗсем Етӗрне
хулинчен. Вёсене тытса мёнле суд туни не кӑтартакан материалсене халё Шупашкарта Центральный архивра тупрӗҫ. Ку
тёрёс пулнё ӗҫ... Нечаев (Почуев) каласа панӑ тӑрӑх, Долби
лов ссылкёран тухсан, Ананьевёна качча илнё, вёсем Ҫӗпӗр286

техпурӑнма юлнӑ, тетчӗ. Почуева эпӗ юлашки хут 1936ҫулта
курнӑччӗ. Ун чухне Долбиловран ҫыру-хыпар илменни чылай
пулать, тесе пӗлтерчӗ вёл... Почуев хӑй 1936 ҫул вӗҫнелле
вилчӗ.
ҪитӗҫИванӗ (Иван Сидоров) ссылкӑран таврёнсан, Пушкӑрт
ҫӗрне куҫса кайрӗ, вёл вилни те нумай пулать ӗнтӗ. Муҫҫа
революцие хавхаланса йышӑнса илчё, вёл комбедра ёлесе
ёлёк чухёнсене пусмёрланё куштан-пуянсене раскулачить
тӑвас тӗлӗшпе тимлӗн ӗҫлерӗ. Вёсем Бурцевпа такурнӑҫса,
хӑйсем тахҫан ӗмӗтленни пурнӑҫа кӗнишӗн хавасланаҫҫӗ.
Муҫҫа 1922 ҫулта вилет. Ванеҫпе Павёл та совет саманинче паллӑ ӗҫлекенсем пулаҫҫӗ. Ҫитӑр Иванӗ 1933 ҫулта ман
патӑмра пулса кайрӗ, хӑйсен паттӑр ӗҫӗсем ҫинчен ҫырнӑшӑн
чунтан савӑнса тав турӗ. Ун ывӑлӗ Макҫӑм учитель пулса
ӗҫлет... Миххасен, Кавруксен, Унтюксен пурнӑҫӗреволюци
хыҫҫӑн час хӗсӗнсе ҫитет, вӗсем аяла тӑрса юлаҫҫӗ. Левренсем (Леврен сӑнарӗн прототипӗ Семен Васильевич Эл
кер хӑй, ҫакӑн ҫинчен вёл мана кӗнекери геройӑн пурнӑҫӗ
ҫинчен калаҫнӑ чух каласа пӗлтерчӗ), Мишшасем ӳссе ҫитӗнеҫҫӗ, вӗсем вӗренсе паллӑ ҫын пулаҫҫӗ. Кӑтра Митюк
тӗрлӗмайпа чееленсе чылайччен пурӑнать, вёл колхоза кӗрсе
те вӑрттӑн сётӑрла нумай сиен кӳрет: юлашкинчен, вӑл
сӑтӑрҫӑ пулнине пӗлсе ҫитсен, тӗрмене лекет, унтан таврӑнсан каллех колхоза кӗрет. Леврен яла таврёнсан, унён революцичченхи провакаторла ӗҫӗсене тёпчесе пёлме материалсене тивӗҫлӗ ҫӗре ярса парать те, Митюка тытса хупаҫҫӗ, вёл вара каялла таврёнаймасть. Кунта ҫакна каламалла: романри ӗҫсене вёсене чён-чён пулса иртнё пекех
ҫырма кирлё мар, ун пек ҫырни вёл геройсене характерё енӗпе типизацилеме, ҫирӗп сёнара кётартса пама кансёрлет,
произведенисенче обобщенный типсем туса кётартмалла,
пурнӑҫра пулни пекех ҫырса пыни вёл произведение композиципе фабула енчен ҫирӗппӗн формёлама чёрмантарать
тата идейёллё тёллевсем патне илсе пыма та кансёрлет.
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Писателӗн хӑй умне лартнӑ задачӑна татса пама мӗн пур
ӗҫсенчен хӑйне кирлине кӑна суйласа илсе сюжетламалла.
Эпё хам та малтан калавсемпе романсенче пурнӑҫра пулнӑ
пекех ҫырса пынипе чылай йӑнӑшнӑ. Очерксенче кӑна, чӗрӗ
ҫынпа унӑн ӗҫӗсем ҫинчен ҫырнӑ чух, произведение пӗр фантази кӗртмесӗр, мӗн-мӗн пулнӑ пекех йӗркипе ҫырса пымалла. Ҫакна асра тытнипе, «Шурӑмпуҫ килсен» романӑн
иккӗмӗш кӗнекине эпё халь ирӗкпӗрех рамка тӑрӑх ҫырнӑ
пулӑттӑм. Анчах та ҫырса пӗтерейӗп-и ӑна, е ҫук-и - ку
пӗтӗмпех малаллахи сывлӑхӑм ҫирӗп тӑнинчен килмелле.
Ҫырасси час пулмасть, мӗншӗн тесен вулама ҫӑмӑл та ҫырма питӗ йывӑр. Произведени пысӑк художествӑллӑ та
тулли ӑшчикпӗ, паха пултӑр тесен, ун пек ӗҫленӗ чух пуҫ
мими вёресе кёна тёмалла.
Районтихаҫата пысёклатни татаёна чёвашлатни (1960
ҫулччен район хаҫачӗ 2 страницёллё тата чёвашла та,
вырёсла та тухса тёнё. - Г.Л.) питё лайёх япала, уншён
савёнмалла анчах! Литстраницёна тинкеререх вуласа тух
са тишкереймерӗм-ха, хӗрӳллӗ творчествӑллӑ ӗҫсем
чӑрмантарчӗҫ.
Хисеплесеюлатёп. С.Элкер. Шупашкар, январён 13-мёшё.
1960 ҫул.»
...Халӗ ӗнтӗ юратнӑ поэтӑмӑр пирӗн хушӑра ҫук. Анчах та
эпё Семен Васильевич хама парнелесе панӑ кӗнекене ҫӳлӗк
ҫинчен илетӗп те сасӑпах калатӑп, «Семен Васильевич Элкер
чӑваш литературине юратакансен кашнин килӗнчех пурӑнать.
Вӑл - вулакансен юратнӑ хӑни».
1994 ҫ.
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ХАЛӖ ТЕ КУҪ УМӖНЧЕХ
1957 ҫулхи сентябрӗн 21-мӗшӗнче пире, литпӗрлешӳ членӗсене, черетлӗ заняти пуласси ҫинчен пӗлтерчӗҫ редакцире
ӗҫлекенсем. Йыхрав хучӗ ҫине занятире Чӑваш халӑх поэчӗ
Семен Васильевич Элкер пулать, тесе ҫырнӑччӗ. Эпир, чӑваш
литературипе интересленекенсем, куншӑн чӗререн савӑнтӑмӑр.
Палӑртнӑ кун хаҫат редакцине пухӑнтӑмӑр. Заняти уҫӑлас
вӑхӑта тӳсӗмсӗр кӗтетӗп ӗнтӗ, хӑвӑртрах поэта курас килетҫке. Хамӑр пурте урамра, камӑн-ха ҫакӑн пек самантра пӳрте
кӗрсе ларас килтӗр?
Акӑ, урам тӑваткалӗнчен иккӗн утса килни курӑнчӗ: пӗри пирӗн литпӗрлешӳ ертӳҫи Василий Иванович Андреев-Хурамал, тепри, паллӑ ёнтё, Семен Васильевич Элкер пулма кирлё.
Туйи ҫине йывӑррӑн таянса утать вӑл. Ҫывхарсах ҫитрӗ...
Ҫапла, портрет ҫинче курнӑ тӑрӑх, шӑпах пирӗн юратнӑ поэтӑмӑр пулчӗ ку. Семен Васильевич пире пуҫ тайсах сывлӑх
сунчӗ. Эпир те пуҫ пӗкрӗмӗр. Унтан литпӗрлешӳ ертӳҫи пирӗнпе кашнинпе паллаштарчӗ. Ентешӗмӗр пире кашнинех алӑ
парса тухрӗ. Эпир, чунтан савӑнса ӳкнӗскерсем, ҫунатланса
ҫеҫ тӑратпӑр. Паллашнӑ хыҫҫӑн редакци ҫуртне кӗпӗрленсе
кӗтӗмӗр. Часах заняти пуҫланчӗ. Элкер пире чёваш литературин ӳсӗмӗсем ҫинчен каласа пачё. Хёй «Хӗн-xyp айёнче»,
«Шурӑмпуҫ килсен», «Вутпа тёвёл витёр» кёнекисене епле
ҫырни ҫинчен каласа пачё. Ҫавӑн чухне ёна ыйтусем парса
хёшкёлтартёмёр, кашнине хурав пачё вёл васкамасёр. Юлашкинчен, асёнмалёх пултёр тесе, редакци ҫурчӗ умёнче сён
ӳкерчӗк ӳкерттертӗмӗр. Сёмах майён каласан, ку ӳкерчӗк 1967
ҫулта район хаҫатӗнче пичетленсе тухнӑччӗ. Ҫак ӳкерчӗке эпё
чи хакпё япалана сыхласа хёварнё пек упратёп. Поэтён чёрё
сёнё халё те куҫ умёнчех.
Калас пулать, эпё нумай ҫулсем хушши клуб заведующийё
пулса ӗҫлерӗм. Ҫавна пула пирён вулакансен конференцийёсем, литература каҫӗсем тётёшах ирттерме тиветчё. Акё эпир
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«Вутпа тӑвӑл витӗр» роман-хроника тӑрӑх конференци ирттерме хатӗрленетпӗр. Конференци умён вулакансене кӗнеке
авторӗн литературӑри ӗҫӗ-хӗлӗпе, писатель кун-ҫулӗпе паллаштарас пулать-ҫке. Ку ӗҫе эпё хам ҫине илтӗм. Кӗнекере
Ҫеменпе Клавди'й таса юратӑвӗ ҫинчен ҫырни пур. Клавди
чӑн пурнӑҫра пулнӑ-и, вӗсем кайран Ҫеменпе пӗрлешнӗ-и?
Ҫак ыйтусем канӑҫ памарӗҫ мана. Ҫапла вара Ҫеменпа Клав
дии юратӑвӗн малашлӑхӗ ҫинчен каласа парас килчӗ. Вара
Элкер патне ӳркенмесӗрех ҫыру ҫыртӑм. Унтан хурав илмесӗрех вулакансен конференцине ирттерестерӗмӗр. Юлашкинчен кӗтнӗ ҫыру ҫитрӗ. Акӑ мӗн хуравлать Семен Васильевич:
«Хисеплӗ Гэврил Спиридонович! Ҫырӑву ҫине часхурав ярайманшӑн чи малтанах каҫару ыйтатӑп. Сывлӑх начарри хупларӗ, чӗре аптратрӗ. Ҫавӑн пек тапхӑрсенче вилӗмрен тепӗр
икӗ-виҫӗ ҫуллӑха тапулсан ҫӑлӑнса юлассишӗн кӑна шухӑшлатӑп. Пӗтӗм ӗҫсене пӑрахса пурнӑҫшӑн ҫех кӗрешме тытӑ-

Йӗпреҫри редакци ҫурчӗ умӗнче асӑнмалӑх ӳкерттернӗ фото. 1957 ҫ.
Лараҫҫӗ: Н.Теветкел, Ҫ.Элкер, В.Андреев, К.Александров;
тӑраҫҫӗ: Г.Луҫ, В. Сорокин, Ген. Рикмас, Григ. Р икм ас,
Н. Чернышев-Шетмё.
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натӑп. Мӗншӗн тесен, манӑн тусапӗтереймен, вӗҫлесе ҫитерменнисем нумайхалӗ. Хамӑн ӗмӗт-шухӑшсене пурнӑҫа кӗртсе
ҫитереймен, хам ума лартнӑ задачӑна татман. Акӑ мӗн
пӑшӑрхантарать мана, пӑшӑрхантарать кӑна мар, вӑлхытах
шиклентерет те тепӗр чухне. Пуҫланӑпысӑкпроизведенисем
ҫырӑнса пӗтмесӗрех выртаҫҫӗ. Ҫа все не пӗтерсенех
лӑпланӑттӑм. Ҫавӑн пек тапхӑр килсе пуснӑ чух эпё хам тата
ҫырнӑ ҫырусем ҫине ответ пама та ӗлкӗрейместӗп. Сирӗн
ҫырӑвӑр ҫине ответ парайманни те ҫак сӑлтавранах килчӗ.
Ҫакна шута илсе, мана ытлашши ан ӳпкелӗр. Пӗр вун-вун икӗ
ҫул каяллах, хам сывӑ чух, эпё кашни кунах 2-3-шер ҫыру е
ҫамрӑк писательсен произведенийӗсене илсе тӑнӑ, вӗсене
авторӗсене пурне тевӑхӑтрах татӑклӑ ответпарса тӑнӑ, консультацисем панӑ. Халӗапла мар ӗнтӗ.
Юлашки вӑхӑтра пӑртакӗҫлекелекен пултӑм. Чӑвашиздат
йышӑннӑ план тӑрӑх, 1960 ҫул тӗлне манӑн пӗтӗм произведенисене пухса 5 кӗнеке туса кӑлармалла. Халӗ кӑҫалах кӑларма палӑртнӑ пӗрремӗш кӗнеке валли кирлӗ произведенисене
тӳрлететӗп. Ку кӗнекене поэмӑсемпе сӑвӑсем кӗмелле. Вёсе
не тӳрлетсе пӗтеретӗп ёнтё. Ытти4 кӗнекене прозӑллӑ произ
веденисем кӗмелле. Майуйӑхӗ тӗлне «Шурӑмпуҫ килсен» («На
заре») роман вырӑсла тухмалла, халӗ унӑн корректурине вулатӑп. «Хӗн-хур айӗнче» поэмӑна ҫӗнӗрен тӳрлетрӗм. Ӑна,
тӳрлетнӗ хыҫҫӑн, Мускав поэчӗсем вырӑсла куҫарса пӗтерчӗҫ, халӗ ҫав куҫарнӑ алҫырусене те вуласа тухса тишкермелле пулать. Пӗрремӗш кӗнеке валли машинисткӑсем пичетлекен алҫырусене те тепӗр хут вуласа тӗрӗслемелле. Ӗҫ
нумай, туса пӗтерессин вӗҫӗ те курӑнмасть. Ҫак ӗҫсем хуш
шинче путланса лармалла пулӗ те... Ну, ытлашши ҫырса
кайрӑм, каҫарӑр. Эпӗ кӑна хам сывлӑх начар пулсан та, пёр
канӑҫсӑр ӗҫлесе лармалла пулнине кӑтартса парас тесе ҫех
ҫырса пӗлтерес терӗм. Нумай ӗҫлеме лекет, ҫавӑн пиркиех
сывлӑха ҫирӗплетме те май килмест.
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Хаҫатра пичетленё сӑввусене икӗ хутвуласа тухрӑм. Аван
вёсем. Колхозниксен уй-хирти ӗҫӗсене картинӑллӑ та поэзиллӗ кӑтартса параҫҫӗ. «Улӑхри» сӑввӑр пушшех телайӑхрах. Чӑн та, хӑш-пӗр тӗлтеритмика, стилистика ҫитменлӗхӗсем сисӗнкелеҫҫӗ, вёсем нумай мар. Картинлӑ илемлӗх
енӗпе вёсене «Ялавпа» «Коммунизм ялавӗнче» ӗҫлекенсем
хапӑлласах йышӑнма пултараҫҫӗ. Анчах ритм, тоникӑлла
законне хытӑ тытакан поэтсем ҫак енчен илсен кӑна кӑшт
тытӑнса тӑма пултарӗҫ - йышӑнмӗҫ. Ӗҫри поэзи курӑнать
сирӗн сӑввӑрта. Малашне те ҫав йӗркепех кайма тӑрӑшӑр.
Ҫакна ҫеҫасӑрхаттарасшӑн: тырӑвырма тухнӑвӑхӑтра тӑри
сем юрлаҫҫӗ-ши? Сирӗн юрлаҫҫӗ, тенӗ. Тата «вӑй выляса
ҫулатпӑр» тесен тӗрӗсрех пулӗ, «вӑй вылятса» тени тӗрӗс
мар вӑл.
«Вутпа тӑвӑпвитӗр»роман-хроника тӑрӑхзанятиирттертӗри е ҫук? Ыйтусем пирки ҫапла каламалла: Ҫемен обществӑлла
ӗҫе тимлӗнхутшӑнса кайнӑ, Кпавдипе Хусанта курнӑҫнӑ хыҫҫӑн, вӑл хӑйсен ялӗнче пит те сахал пурӑннӑ, ҫур ҫул ытла
волисполком членӗпулса ӗҫленӗ, Атӑл ҫинчен шурӑгвардеецсене хуса янӑ хыҫҫӑн, 1919 ҫулта Ҫӗпӗртен А тӑл еннелле
Колчак ҫӗмӗрсе килнӗ. Вӑл кӗҫ-вӗҫ А тӑлурлӑ куптама каҫса
килессипе хӑратнӑччӗ, ҫав вӑхӑтра вулӑсра пӗтӗм тимлӗхе
хурса ӗҫлемелле пулчӗ: Хӗрлӗ Ҫар валли ҫӑкӑр, ӑшӑ тумтир,
утлӑ ҫар лашисем валли утӑ-улӑм кирлӗччӗ, выҫӑ ларакан
пысӑк хуласем валли тырӑ тупса памаллаччӗ, чарӑнса лара
кан поездсем валли вӑрман кастарса вутӑ турттарса памаллаччӗ. Ҫав ӗҫсенче Ҫемен чирлерӗ, авланасси ҫинчен шухӑшлама тапултарайман. 1919 ҫул вӗҫнелле каллех Хусана пе
дагогика курене вёренме тухса кайрӗ. Клавди хӑйӗн хресчен
хуҫалӑхӗнчен уйрӑлма пултараймарӗ. Каярахпа вёл хӑй те
туберкулезпа чирлесе вилчӗ. Вӗсене хӑйсен хуҫалӑхӗнче
ӗҫлеме сывӑ арҫын кирлӗччӗ. Пӗр арҫынна киле кӗртнӗччӗ,
анчах хӑй пурӑнаймарӗ, часах вилчӗ».
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...1964 ҫул. Семен Васильевич Элкер 70 ҫул тултарать.
Эпир поэт юбилейне лайӑх кӗтсе илме хатӗрленетпӗр. Ли
тература каҫӗ туса ирттерме палӑртрӑмӑр. Литература каҫӗнче поэт ӗҫӗ-хӗлӗпе кун-ҫулӗ ҫинчен доклад тӑвассине, Се
мен Васильевича ҫывӑх пӗлекен ҫын пулнине шута илсе,
каллех хам ҫине илмелле пулчӗ. Ҫакӑн ҫинчен пӗлтерсе ентешёмёр патне ҫыру ҫырса ятӑм эпё. Халӗ ёнтё литература
каҫӗ ирттерме поэтран ответ килессе кӗтмерӗмӗр эпир.
Майӑн 1-мӗшӗ ыран тенӗ чух, каҫхине, поэт 70 ҫул тултарнӑ
ятпа литература каҫӗ ирттертӗмӗр. Малтан, ҫӳлте асӑннӑ пек,
доклад пулчӗ. Шкул ачисем поэт ҫырнӑ сӑвӑсене пӑхмасӑр
каласа пачӗҫ. Юлашкинчен драма кружокӗн членӗсем «Вунсаккӑрмӗш ҫул» произведени сыпӑкне сӑнласа пачӗҫ.Лайӑх
иртрӗ литература каҫӗ.
Темиҫе кун иртнӗ хыҫҫӑн эпё Семен Васильевичран саламлӑ открытка илтӗм. Акӑ мӗн ҫырать вӑл унта: «Гаврил Спи
ридонович! Каярах юлчӗ пулин те ҫутӑ ҫууйӑхӗн 1-мӗш кунӗ
ячӗпе сывлӑх сунатӑп. Ответне мӗншӗн час парайманнине
хӑвах чухлатӑн пулӗ, хумханмалли, пӑлханмалли кунсем
пулчӗҫ.Сывлӑх та ҫирӗп марччӗ. Ман пурнӑҫӑмпа творче
ство ҫинчендоклад туса пама шутланине ырӑ ӗҫ, тетӗп.Эпӗ
хамӑн пурнӑҫӑма чӑваш халӑхӗн искусствипе литературине
хӑпартассишӗн патӑм. Обществӑлла ӗҫсенчен тепӑрӑнман.
Докладне тӑвӑр, хӑраса тӑмалли ҫук. Пултаратӑр. Хисеплесе С.Элкер».
Унтанпа 30 ҫул пӗр сисӗнмесӗр иртсе кайрӗ. Акӑ халӗ унӑн
100 ҫулхи юбилейне паллӑ тӑватпӑр. Аслӑ поэтӑмӑрӑн ҫырӑвӗсене тата унпа пӗрле ӳкерттернӗ сӑнӳкерчӗкне чи хаклӑ
парне вырӑнне хакласа упратӑп. Унӑн кӗнекисене алла тытмассерен лӑпкӑ сӑнлӑ Элкер сӑн-сӑпачӗ яр-уҫҫӑн ман умӑмра сӑнланать. Калӑн, ик-виҫ кун каялла е ӗнер ҫеҫ курса калаҫнӑ тейӗн.
1994 ҫ.
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ӐСТАЛӐХШӐН
1956 ҫулта пирӗн ялта поэзие юратакан ҫамрӑксем алӑпа
ҫырса «Хӗлхем» ятлӑ журналӑн пӗрремӗш номерне кӑларнӑ.
Анчах ҫак журнал, тӗрлӗ сӑлтавсене пула, тухма чарӑннӑ. Халӗ
эпир ҫакжурнала ҫӗнӗрен кӑларма тытӑнасшӑн. Литпӗрлешӳ
членӗсем журнал ятне улӑштарчӗҫ. Вӑл халӗ «Хум» ятпа тух
ма пуҫлать. Эпир, чӑваш литературине юратакансем, малашне
ҫине тӑрса, тӑрӑшса ӗҫлесен, пирён журнала ӗҫ ҫыннисем
юратса вуласса шанса тӑратпӑр.
Чылай ҫамрӑк авторсем сӑвӑ ҫырас ӗҫе хӗрӳллӗн тытӑнаҫҫӗ пулин те сӑвӑ ҫырмалли техникӑна вӗренме тӑрӑшмаҫҫӗ.
Сӑвӑ ҫырасси ҫӑмӑл ӗҫ мар. Ку ӗҫӗн майӗсене тӗплӗн тӗпчесе вӗренмесӗр илемлӗ япала ҫыраймӑн. Пирӗн произведенисенчи тёп герой хальхи ҫынсем, коммунизм тӑвакансем пул
ма тивӗҫ. Пурнӑҫра, чӑнах та, тӗрӗс кӑтартса паракан сӑнарсем тӑвас тесен, ӑсталӑх кирлӗ. Асталӑх вара пурнӑҫпа тан
пырсан тата нимӗн чарӑнмасӑр ӗҫлетӗн пулсан ҫеҫ ҫивӗчленет. Пирён яланах ҫакна асра тытмалла: чӑн-чӑн поэзи шухӑш
енчен ҫивӗч, содержани енчен пуян, илемлӗх енчен ытарайми чаплӑ пулмалла, асра юлмалла.
Тӑван халӑха юратма, тӑван чӗлхе пуянлӑхӗпе илемне туйса илме вӗрентнӗ ҫывӑх ҫыннӑн ятне ырӑпа аса илмесӗр иртме ҫук.
1956-мӗш ҫулхи август уйӑхӗнче пирён районта тухса
тӑнӑ «Коммунизм ҫӗнтерӗвӗшӗн» хаҫат редакцийӗ ҫумӗнче Василий Иванович Андреев журналист пуҫарнипе лите
ратура пӗрлешӗвӗ ӗҫлеме пуҫларӗ. Ку пирёншён, ҫамрӑк
авторсемшӗн, калама ҫук пархатарлӑ ӗҫӗн пуҫламӑшӗ
пулчӗ. Литпӗрлешӳ пилӗк ҫул ытла ӗҫлесе, чылай ҫамрӑк
авторсене вӗрентсе, поэзире малтанхи утӑмсем тума
пулӑшрӗ.
Малтанхи вӑхӑтра хаҫатра сӑвӑсем пичетлекенсен йышӗ
нумаях марччӗ. Хамӑр районтан Н.Йӑлӑм (тӑпри ҫӑмӑл пулт294

ӑрччӗ),Н.Теветкел, ҫак йӗркесене ҫыракан, кӳршӗ районсенчен С.Мерчен, А.Канаш, С.Михайлов тата П.Вашават час-ча
сах хӑйсен сӑввисене пичетлетчӗҫ.
Чӗрӗ пӗрчӗ ҫӗр ҫине ӳксен шӑтса тухатех. Ҫавӑн пекех
пирӗн литпӗрлешӳ те ҫулсерен вӑй илсе аталанса пычӗ.
Литпӗрлешӳ хатӗрлесе кӑларакан страницӑсенче ҫӗнӗрен
ҫӗнӗ ятсем курӑнма пуҫларӗҫ: С.Григорьев, А.Исаков,
A.Карсаков, И.Аксянов, Г.Рикмас, Н.Чернышев-Шетмӗ,
B.Чернов, Н.Максимов, Н.Уткин тата О.Захарова хӑйсен
сӑввисемпе такмакӗсене, калавӗсемпе юмахӗсене пичетлеме пуҫларӗҫ.
Ҫавӑнпа эпӗ литпӗрлешӳ ертӳҫине, Василий Андреев юлташа, паян кун та ырӑпа асӑнатӑп. Вӑл пире литература ӗҫӗнче куллен пулӑшса, вӗрентсе пычӗ.
Эпир ҫакна асра тытса, ялти клуб ҫумӗнче литпӗрлешӳ
йӗркелерӗмӗр. Ҫакна литературӑна юратакан ҫамрӑксене
вӗрентсе пулӑшу парас тӗллевпе тунӑ та ӗнтӗ. Ҫавӑнпа та
ҫырма ӗмӗтленекен ҫамрӑксен ҫӗнӗ пултарулӑх коллективне хутшӑнма, унӑн занятийӗсене активлӑн ҫӳреме тӑрӑшмалла. Ушкӑнра пысӑк вӑй пуррине яланах асра тытмалла.
Тепӗр хут калатпӑр: сӑвӑ ҫырасси ҫӑмӑл ӗҫ мар, вӑл таса
алӑпа тумалли ӗҫ. Ахальтен мар пёр критик: «Сӑвӑ ҫырассине эпӗ чӗрене операци тунипе танлаштаратӑп», - тенӗччӗ.
«Сӑвӑ - романтизм ялавӗ», - тенӗ Александр Блок. «РЕВОЛЮЦИЛЛЕ РОМАНТИЗМӐН ЯЛАВӖ тейӗпӗр эпир», - тесе
ҫырать пирӗн аслӑ пиччемӗр халӑх поэчӗ Петӗр Хусанкай.
Ҫырма камран вӗренмелли паллӑ. Вырӑс классикӗсем
А.Пушкин, М.Лермонтов, В.Маяковский, хамӑрӑн чӑваш поэчӗсем Ҫ.Элкер, П.Хусанкай, Я.Ухсай, Ҫеҫпӗл Мишши, К.Ива
нов - пирён маяк пулса тӑраҫҫӗ.
Хамӑн статьяна кӑвар чӗреллӗ поэтӑмӑрӑн Ҫеҫпӗл Мишшин сӑмахӗсемпе вӗҫлесшӗн:
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Ҫӗн поэт ака та тутӑр,
Утӑ ҫултӑр,
Вутӑ ҫуртӑр,
Ӗҫлесе ҫӗн юрӑ хутӑр,
Туй пулсан, -ташлатӑр, култӑр...
Гаврил Лосев,
Раҫҫей писателӗсен Союзӗн членӗ,
Йӗпреҫри Элкер ячёллё тата республикӑри
Талвир ячёллё литература
премийӗсен лауреачӗ.
1963 ҫ.

АС Л И
Анатолий Федорович Юман (Ермилов)
1932 ҫулта Ульяновск облаҫӗнче ҫуралнӑ.
КПСС Тӗп комитечӗн Хусанти аслӑ партшкулӗн журналистикауйрӑмӗнчен вӗренсе
тухнӑ, район, облаҫри «Канаш» хаҫачӗсенче ӗҫленӗ. Поэт. «Телей сӑпки», «Чӗмпӗр
чулӗкалаҫать», «Ҫунатсем» татаыттикӗнекесен авторӗ. Журналистикӑра та, илемлӗ
литературӑра таывӑнма пӗлмесӗр ӗҫлет.
Малтанхисен тӗслӗхӗ ҫамрӑк ӑрушӑн яланах пурнӑҫ шкулӗ
пулнӑ. Аслисен пултарулӑхӗ, пурнӑҫ опычӗ яш-кӗрӗме суйла
са илнӗ ҫул ҫинче ӑнӑҫусем тума хавхалантараҫҫӗ, вёсен паха
енӗсене шута илсе ӳсме пулӑшаҫҫӗ. Кирек мӗнле профессие
илсен те, кӗҫӗннисем яланах аслисенчен вӗренсе ӳснӗ. Ҫав
шутрах писательсен ӑрӑвӗ те, паллах. Генисем те хӑйсене
аслисенчен мӑнна хуман. Асли пулма пӗртте ҫӑмӑл мар, ара
вӑл хӑйшӗн ҫеҫ мар, пулас ӑру ҫыннисемшӗн те яваплӑ-ҫке.
Шел, ҫак чӑнлӑх ватӑлмалӑх кунра кӑна пуҫа пырса кӗрет.
Чӑваш литературине илес пулсан, Ҫемен Элкер нумай
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ӑрури чӑваш ҫыравҫисен асли пулчӗ. Ҫулӗпе ҫеҫ мар, ӑсталӑхӗпе те. Вӑл - чӑваш халӑх поэчӗ ята тивӗҫнӗ малтанхи
чаплӑ ҫыравҫӑсенчен пӗри. Унӑн йышлӑ сӑввисемпе «Хӗнхур айӗнче» ятлӑ эпикӑлла сулӑмпа ҫырнӑ поэмине шкул ачи
сем тӑван чӗлхе асамне ӑса хывнӑ. Поэт прозӑра та, драматургире те, публицистикӑра та ӑнӑҫлӑ ӗҫленӗ. Калавӗсемпе
романӗсем таранах хрестоматие кӗнӗ, вӗсем классикла хайлавсем пулса тӑнӑ. Ячӗсене асӑнмастӑп, вёсем пурне те паллӑ.
Ку чухнехи писательсем эпир пурте ҫав шедеврсене вуласа
ӳснӗ. Ҫав вӑхӑтрах ҫамрӑк авторсемпе те пурнӑҫ тӑршшӗпех
ырми-канми ӗҫленӗ вӑл. Кӗнеке издательствинче,хаҫат-журнал редакцийӗсенче вӑй хунӑ май, вёсен ал ҫырӑвӗсене тишкерсе хак панӑ, ҫыравҫӑ ӑсталӑхне алла илме пулӑшнӑ. Ку
енӗпе вӗҫсӗр-хӗрсӗр тӗслӗхсем илсе кӑтартма пулать. Тӑван
ҫӗршыв аслӑ вӑрҫи ҫулӗсенче вӑйпитти ятлӑ-сумлӑ писатель
сем ҫапӑҫуллӑ ҫара тухса кайсан ҫак ҫӑмӑл мар ӗҫе вӑл
пӗччен тенӗ пекех туса пынӑ.
Ман алла Ҫемен Элкер ҫав ҫулсенче литературӑра мал
танхи утӑмсем тӑвакан Владимир Садай пулас паллӑ прозаик
патне ҫырнӑ ҫырӑвӗ лекнӗччӗ. Нумаях пулмасть ӑна эпё, ытти
паллӑ писательсен ҫырӑвӗсемпе пӗрле, Шупашкарти Патшалӑх гуманитари институчӗн архивне упрама патӑм. Вӑт ҫав
ҫырура Семен Васильевич ҫар хӗсметӗнче тӑракан, халиччен
нимӗнпе те палӑрма ӗлкӗреймен чӑваш каччин пултарулӑхне
асӑрхани туллин сисӗнсе тӑрать, хӑй енчен ӑна ырӑ канашсем парать, литература цехӗнчи ун чухнехи лару-тӑрупа
тӗплӗн паллаштарать. Ҫакӑ мана питӗ тӗлӗнтерчӗ те, савӑнтарчӗ те. Кайран пирӗн ентеш, чӑнах та, унӑн шанӑҫне тӳрре
кӑларчӗ вӗт. Аслӑ пиччӗшӗн канашне тӗпе хурса ӗҫлесе. Вӑт
ҫапла.
Владимир Леонтьевич Садай (Цырульников) 1926 ҫулхи
ҫуркунне Чӗмпӗр енчи Пухтел районне кӗрекен Каша ялӗнче
ҫуралнӑ. 1943 ҫулта фронта кайнӑ. 1949 ҫулччен Сывлӑш-Ҫар
флотӗнче службӑра тӑнӑ. 1945 ҫулта яппун самурайӗсене те
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тӑн кӗртнӗ. Вӑрҫӑ хыҫҫӑн Мускавра Литература институтӗнчен вӗренсетухнӑ.
В.Садайӑн илемлӗ хайлавӗсем нумай. «Летчиксем» роман
ӑна ӑмӑрт кайӑк пекех литература анлӑшне хӑпартрӗ.
Перифери тунсӑхӗ - писателӗн ӳсӗм ҫулӗнчи чи пысӑк
чӑрмавӗ. Ҫакна эпё хам тӳссе курнӑран калатӑп. Пирӗн тӑрӑхра
В.Садай тантӑшӗ, тепӗр ҫыравҫӑ тунсӑхласа пурӑнатчӗ. Вӑл Самар чӑвашӗ, юлашки ҫулсенче Ульяновск облаҫӗнчи Димитровград хулинче ӗҫлесе пурӑннӑ Яков Рогачев (Мӑйрака
Яккӑвӗ). Ҫемен Элкер ун патне ҫырнӑ икӗ ҫыру сыхланса юлнӑ.
Вӗсем унӑн «Тӗрлӗ вӑхӑтра ҫырнисем» кӗнекинче ҫапӑннӑ.
Малтанхи ҫырӑвӗ айӗнчи дата - 1944 ҫулхи майӑн 1-мӗшӗ.
Ун чухне Ҫ.Элкер 50 тултарнӑ. Вӑл хӑйне юбилей ячӗпе саламланӑ ҫамрӑка хуравлать. Чи малтанах саламӗшӗн тав
тӑвать. Унта «кулленхи вӗҫӗмсӗр ӗҫсем, вак-тӗвек те ывӑнтаракан ӗҫсем литература творчествипе ярӑнса ӗҫлеме чӑрмантарни» ҫинчен ҫырать. Ҫырупа пӗрле хӑйӗн корреспондентне
«Ирӗклӗх юрри» кӗнеке ярса ларать. Шупашкарта тухнӑ ҫӗнӗ
кӗнекесем, вӗсем халӑх хушшинче епле сарӑлни, фронтри
ҫухатусем ҫинчен хыпарлать: «Писательсенчен Ленинград
фронтӗнче Данилов-Чалдун тата Ҫитта Ф. (Ситов майор) ҫапӑҫура геройла вилчӗҫ.
Хусанкай, Ухсай, Алга, Алагер т.ыт.те чылайӑшӗ фронтраха. Ыттисем (Тукташ, Агаков, Малкай) чирлесе таврӑнчӗҫ те
халь Шупашкартах пурӑнаҫҫӗ. Тукташа писательсен Союзён
правлени председателё туса хутӑмӑр».
Хӑй ҫинчен ҫырса кӑтартма та манмасть: «Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче
чирлесе пурӑннӑ пирки паллӑ произведенисемех ҫырса параймарӑм. Ҫырма ҫыратӑп-ха: пёр «Лейтенант Смирнов» по
эма тата тепёр повесть - лрозӑла. Сывлӑх аптрамасан пӗтерӗп. Вӑрҫӑ ҫинчен паллӑ япалах ҫырайман пирки юби
лее (50 ҫул тултарнине) пӗр шавсӑр ирттерес терӗм».
Халӑх поэчӗ Ҫ. Элкер пурнӑҫра яланах сӑпай пулнӑ. Ҫавна
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май пирӗн тепӗр классик Александр Артемьев халӑх писателӗ
каласа кӑтартни аса килет.
- Вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи ҫулсенче ҫӑкӑр лавкки умӗнче вӑрӑм черет тӑсӑлса кайнӑ. Чи хыҫалта Ҫемен Элкер тӑнӑ. Такам ӑна
палласа лавккаҫӑна халӑх поэтне черетсӗр кӗртсе яма ыйтать. Часах чӑнах та черетсӗр иртсе ҫӑкӑр туянма ирӗк параҫҫӗ. Семен Васильевич хӑйне айӑплӑ пек туйса малалла
иртет, - тесе каласа кӑтартнӑччӗ вӑл.
Иккӗмӗш ҫырӑвӗнче халӑх поэчӗ Я.Рогачевӑн «Герой Геор
гий Дюдюкин» поэмине тӗплӗн тишкерсе тухать. Поэмӑна
кирлё пек калӑпласа ҫитерейменнине, герой сӑнарне чӗррӗн
кӑтартса парайманнине асӑрхать, техника ҫитменлӗхӗсене те
илсе кӑтартать т.ыт.те. Ҫав вӑхӑтрах автора ҫапса хуҫмасть
вӑл, ӑна малашне тимлӗрех ӗҫлеме сӗнет кӑна. Акӑ епле
сӑмахсем тупать вӑл ӑна хавхалантарма:
«Паллах, Рогачев юлташ, ку поэмӑна пичете лама май ҫуккишӗн эсир кӳренсе е ҫилленсе ан тӑрӑр. Ҫитменлӗхсем ҫинчен пурне те ҫыру тӑрӑх каласа пама йывӑр. Ун пирки сӑмаххӑн
калаҫмалла. Творчество ӗҫӗн малтанхи тапхӑрӗнче ун пек ҫитменлӗхсем пулаҫҫех вӗсем. Нумайрах, пикенерех ӗҫлемелле.
Кирек кам лайӑх произведени ҫырсан - эпӗ чунтан савӑнатӑп».
Кайран Яков Рогачев, чӑнах та, хӑйӗн ҫырас ӑсталӑхне
ӳстерсех пычӗ. Вӑл чӑвашла та, вырӑсла та ӑста ҫыратчӗ.
Димитровградра тухса тӑракан хаҫатсенче чылай ҫул хушши
вӑй хучӗ, «Ульяновская правда» хаҫат корреспонденчӗ те
пулчӗ. Унӑн сӑввисемпе поэмисем вырӑнти хаҫатсемпе коллективлӑ сборниксенче тухкаласах тӑратчӗҫ. Ҫав вӑхӑтрах
темиҫе кӗнеке кӑларма та ӗлкӗрчӗ. Юхма Мишши йӗркеленӗ
Чӑваш писателӗсен Союзӗ ӑна хӑйӗн йышне те илчӗ. Шел,
вӑл пиртен вӑхӑтсӑр уйрӑлса кайрӗ, пурӑннӑ чух Союз членён
билетне аллине тытса кураймасӑрах ҫӗре кӗчӗ.
Ҫын ӑнӑҫлӑ ӗҫ тусан уншӑн савӑнма пӗлни - акӑ Ҫемен
Элкерӗн пурнӑҫри паха енӗсенчен пӗри. Ку е вӑл автор пулта299

рулӑхӗнче хӗлхем таврашӗ асӑрхасан, ӑна пур енӗпе те пулӑшма тӑрӑшнӑ вӑл. Чӑннипех те пысӑк писательсем пурте тенӗ
пекех ҫапла пулнӑ та (М.Горький, А.Чехов т.ыт.те). Шел пу
лин те, ку чухне ят илнё писательсенчен чылайӑшне ҫак ырӑ
туйӑм ҫитеймест.
Иртнӗ ӗмӗрти ҫитмӗлмӗш-сакӑр вуннӑмӗш ҫулсенче эпӗ
хам ӗҫлесе пурӑннӑ Ульяновск облаҫӗнчи Чӑнлӑ районӗнчи
райхаҫат редакцине Пушкӑртра шӑмӑ туберкулезӗпе асапланса пурӑнакан ҫамрӑка Владимир Дмитриев-Аптрамана тӑлмачӑра ӗҫлеме чӗнсе илнӗччӗ. Унпа мана ҫыру урлӑ Альпӑрт
Канаш паллаштарнӑччӗ. Ҫамрӑк автор майӗпен хаҫат ӗҫне
хӑнӑхса ҫитрӗ. Сӑввисене те чиперех ҫырма пуҫларӗ. Чӗмпӗр
Енре хӑйӗн телейне те тупрӗ, ҫемье ҫавӑрса ача-пӑчаллӑ
пулчӗ. Унӑн сӑввисене Ҫемен Элкерпе Стихван Шавлы сумлӑ
поэтсем те асӑрхарӗҫ. Вӗсемпе вӑл ҫыру та ҫӳретрӗ. Кайран
сӑввисем ҫамрӑкталантсен «Ҫеҫпӗл ҫеҫкисем» кӗнекисенче,
чӑваш халӑхӗн тӗп хаҫатӗнче - «Коммунизм ялавӗнче» те кун
ҫути курчӗҫ.
Ҫемен Элкере Петӗр Хусанкай пысӑка хурса хаклани паллӑ,
унӑн 1944 ҫулта ҫырнӑ «Элкере - вӑрҫӑ хирӗнчен» сӑввине
аса илниех ҫителӗклӗ. («Ҫӗнтерӳ юрри» кӗнекере (1947 ҫ.) вӑл
«Элкере. Чӑваш поэчӗсене» ятпа тухнӑччӗ):
Нумай-и пурнӑҫӑм, сахал-и, Пӑхассӑм ҫук калла-малла.
Сана тытма эп тивӗҫ алӑ,
Салтак пиччеҫӗм, салтакла.
Пӗрре килет этемшӗн аллӑ,
Пуртех ҫитеймӗпӗр алла.
Эпир те, иртнӗ ӗмӗрти аллӑмӗш-утмӑлмӗш ҫулсенче литературӑна кӗнӗ ҫамрӑксем, Ҫ.Элкер витӗмне кашни утӑмрах туйса тӑнӑ. Чӗрӗ классикпе эпё малтанхи хут 1956 ҫулта, ҫамрӑк писательсен канашлӑвӗнче тӗл пулнӑччӗ. Вӑл
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ун чухне президиумра А.Талвир, П.Хусанкай, А.Алка т.ыт.
пирӗн кумирсемпе юнашар ларатчӗ. Тӑхтав вӑхӑтӗнче фотокорреспондентсем пире Ҫ.Элкерпе тата П.Хусанкайпа
юнашар лартса ӳкере-ӳкере илчӗҫ. Ҫав сӑн ӳкерчӗк манӑн
халӗ те упранать.
Чӑваш писателӗсене нихӑҫан та ҫӑмӑл пулман. Революци
хыҫҫӑн В.И.Ленин ӗҫлесе пурӑннӑ ҫулсенче кӑна вӗсем пӗр
хушӑ туллин сывласа яма пултарнӑ. Ура хуракансем ун чухне
те тупӑнман мар. Ахальтен мар тӑван чӗлхе шӑпи Ҫеҫпӗл
Мишшинечунтан пӑшӑрхантарнӑ. Кун пирки вӑл хӑйӗн «Йывӑр
шухӑшсем» сӑввинче (1921) чӗрене пырса тивмелле ҫырса
хӑварнӑ.
Тепӗр вӑтӑр ҫул иртнӗ хыҫҫӑн шовинизм чирӗпе минренӗ
тӳресем каллех пуҫӗсене ҫӗкперӗҫ. Ҫакӑ периферинче уйрӑмах сисӗнсе тӑратчӗ. 1956 ҫулта Чӗмпӗрти историлле чӑваш
шкулӗ, И.Я.Яковлев чӗртсе хӑварнӑ тӑван культура вучахӗ,
сӳнсе ларчӗ. Шкулсенче тӑван чӗлхене вӗрентме чарни те
пулчӗ. Ҫакнашкал лару-тӑру пирӗн ятлӑ-сумлӑ поэтсене

Ӳкерчӗкре: Ҫемен Элкер ҫамрӑк писательсем хушшинче.
Иккӗмӗш ретре, сылтӑмри - А. Юман.
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пӑшӑрхантармасӑр тӑма пултарайман. Шӑпах Ҫемен Эл
керпе Петӗр Хусанкай влаҫра ларакан яваплӑ тӳресем пат
не пӑшӑрхануллӑ ҫырусем ҫырса яни ҫинчен сас-хура
ҫитрӗ. Ку вӑл калама ҫукхӑюллӑ утӑм пулнӑ. Аслисен пуҫарӑвӗ пире те вӑй парса тӑратчӗ. Ҫӗнӗ чӗрӗлӳ тапхӑрӗ пуҫланчӗ. Чӑвашсем тӗпленсе пурӑнакан регионсенче тӑван
чӗлхепе вуламалли хаҫатсем ҫуралма пуҫларӗҫ. Ку енӗпе
эпир, Ульяновск-Чӗмпӗр чӑвашӗсем, малтанхисем пултӑмӑр. И.Я. Яковлев ячёллё культурӑпа ҫут ӗҫ обществи
туса хутӑмӑр, кайран унӑн никӗсӗ ҫинче культура автономийӗ йӗркеленчӗ.
Епле пулсан та, кивӗ чир хӑй ҫинчен аса илтерсех тӑрать.
Кӑҫал акӑ ЮНЕСКО атласӗнче чӑваш чӗлхи малашлӑхсӑр
чӗлхесен шутне кӗнине илтсе тӗлӗнтӗмӗр. Эппин, лӑпланса
ларма иртерех-ха. Тӑван чӗлхепе халӑх вилӗмсӗрлӗхӗшӗн ҫӗкленнӗ кӗрешӳ паян та ҫивӗч тӑрать. Ҫак кӗрешӳре пире, чӑваш
ҫыравҫисене, аслисен ырӑ тӗслӗхӗ хавхалантарать.
Анатолий Юман.
2009ҫул, авӑн уйӑхӗ.

ХУРАВ ПАРАЙМАРӖ

Г еннадий Алексеевич Уткин Чӑваш
ҫӗрӗн Каҫал тӑрӑхӗнчиТукайра 1945ҫулта
ҫуралнӑ. Нумай вӗреннӗ, ҫамрӑк чухне ачасене тешкулта вӗрентнӗ, унхыҫҫӑн Чӑваш
педагогика институтӗнче тата пысӑкрах
пӗлӳилнӗ. Вӑлҫитмен... ЧулхулараКПССӑн
аслӑ шкулӗнче унпа пӗр вӑхӑтра ҫӗнӗ пӗлӳ
илтӗмӗр. Районхаҫачӗсенредакгорӗсем те
пулса куртӑмӑр, республикӑрихаҫат-журналта тахамӑрӑн пултарулӑха чыслӑнах кӑтартрӑмӑр, литература ҫулӗ ҫине теӑнтарсах тухрӑмӑр. Ҫӗмӗрттеретпӗр - ӑмӑртсах!
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Ун чухне эпӗ шкула ҫӳреме тытӑнманччӗ-ха. Атте сурӑх
фермин пуҫлӑхӗнче ӗҫлетчӗ те, киле каҫа юлса таврӑнатчӗ.
Эпир, унӑн малтанхи виҫӗ ачи, вӑл килмесӗр ҫывӑрма выртмастӑмӑр.
Акӑ, пӗррехинче, атте ҫӗрле тенӗ пекех киле ҫитсе тӑчӗ,
пире тытса юратрӗ, апат ӑшӑтнӑ май сӑвӑ калама пуҫларӗ.
Сӑвви савӑнӑҫлиех те мар-мӗн:
«Тӗнчере нумай
Юнлӑ кӗтессем,
Этем шӑммипе
Акӑннӑ ҫӗрсем.
Ҫаврака ҫӗре
Ҫаврӑнса пӑхсан,
Ун пек кӗтессем
Шутсӑрах тупан».
Ку сӑвӑ мана тата йӑмӑксене салхуллантарчӗ. Сӑввине, атте
каланӑ тӑрӑх, Элкер текен поэт ҫырнӑ иккен. Атте ӑна ҫиччӗмӗш
кпасра вӗреннӗ чухне пӑхмасӑр калама пӗлнӗ-мӗн те, халӗ те
манмасть. Ҫавӑн чухне эпӗ Элкер ятне пуҫласа илтрӗм.
Шкул алӑкне уҫнӑ-уҫманах Элкерпе тӗплӗнрех «паллашма» тӳр килчӗ. «Тӑван сӑмах» кӗнекере вӑл ҫырнӑ сӑвӑсем
сахал мар-мӗн. Мана ытларах ҫут ҫанталӑк ҫинчен калаканнисем кӑмӑла каятчӗҫ:
«Кӳтнӗ пӗлӗт шӑппӑн шуса
Килчӗ хӗвел анӑҫрен,
Уя-хире хупӑрласа
Илчӗ карса тӳперен.
Ҫитрӗ, ҫитрӗ вашлаттарса, Сапса ячӗ типӗ юр;
Аслӑк айне кӗчӗҫ тарса
Чӑххи-чӗппи, ула хур...
(«Хӗл ларни»)
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Е тата:
«Шӑпӑр-шӑпӑр ҫумӑр ҫуса
Ҫӗр кӑкӑрне шӑварать,
Йывӑҫ-курӑк хавасланса
Хӑвӑрт пӗвве ярӑнать».
(«Ҫуллахи ҫумӑр»),
Элкер сӑввисене пӑхмасӑр калама хӑвӑрт вӗренеттӗмӗр,
яланлӑхах ас туса юлаттӑмӑр. Пиллӗкмӗш-улттӑмӗш классене ҫӳренӗ чухне поэтӑн прозипе паллашма май килчӗ. Унӑн
«Унтри» калавне миҫе хутчен вуласа тухман пулӗ! Хӑш-пӗр
сӑввисене («Хурҫӑ карап», «Ҫу кунӗ») сцена ҫинчен те сахал
мар каланӑ.
Элкер - Ҫеҫпӗл Мишшин традицийӗсене (йӑлине) малалла аталантарнӑ поэт. Унӑн ямб, хорей, анапест, амфибрахий
мелӗсене тӗпе хурса ҫырнӑ сӑвӑсем йышлӑ. Сайра тӗл пулакан дактиль мелне тӗпе хурса ҫырнӑ сӑвӑсем те пур. Илсе
пӑхар-ха:
«Ирӗклӗ, уҫӑ-ҫке ырӑ ҫу кунӗ!
Имлӗхлӗ ҫутӑ туртса чӗннипе
Тухрӗ ҫӗр-шывӑн пытаннӑ чӗр чунӗ, Кӳчӗ илем вӑл ҫара ҫӗр патне.
(«Ҫу кунӗ»),
Ҫара кайиччен ҫулталӑка яхӑн шкулта чӑваш чӗлхипе литературине вӗрентрӗм. Ҫакна асӑрханӑ: ачасем Элкер поэзине те, прозине те чӑн-чӑнах юрататчӗҫ, киленсе вулатчӗҫ,
пӑхмасӑр калама вӗренетчӗҫ. Ҫарта строительсен отрядне
лекрӗм. Ултҫӗр салтакран ҫӗр аллӑшӗ чӑваш ачисемччӗ.
Вӗсем хамӑр республикӑран ҫеҫ мар, Хусан, Ӗпхӳ, Ульяновск,
Самар тӑрӑхӗнчи чӑваш ялӗсенченччӗ. Хамӑр чаҫре мана
клуб, библиотека, почта ӗҫӗсене йӗркелесе тӑма хушрӗҫ. Мал
танхи тапхӑртах (1965 ҫул) Шупашкартан «Коммунизм ялавӗ»
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хаҫата, «Ялав», «Тӑван Атӑл», «Капкӑн» журналсене вун-вун
экземпляр ҫырӑнса илтӗмӗр (ҫар строителӗсен укҫа сахал
марччӗ). Чӑваш салтакӗсем чӑвашла хаҫат-журнала алран
ямасӑр вулатчӗҫ.
1965 ҫул вӗҫӗнче «Ялав» журналта Ҫемен Элкерӗн Г.В.Зайцев-Тал-Мӑрса ҫинчен ҫырнӑ «Поэт, драматург, талантлӑ ре
жиссер» очеркӗ пичетленсе тухрӗ. Салтаксем ӑна кӑсӑклансах вуларӗҫ. Г.Зайцев ҫуралса ӳснӗ Тутар республикинчи
Ҫӗпрел районӗнчи Чиркӳллӗ Упи ялӗнчен пӗр чӑваш ачи пирӗнпе пӗрле службӑра тӑратчӗ (халӗ хушаматне ас тумастӑп).
Тал-Мӑрса йӑхне-тӗпне пӗлсех каяймастчӗ вёл, анчах хӑйсен
ялӗ ҫинчен ҫӗкленсе, хавхаланса каласа паратчӗ. Элкер очеркне эпир, чӑваш ачисем, пӗрле пухӑнса сӳтсе яврӑмӑр.
1966 ҫулхи ҫуркунне ҫитсе тӑнӑччӗ ӗнтӗ. Ҫу варринче эпир
Элкер патне ҫыру яма шухӑш тытрӑмӑр. Ҫырӑвне пысӑках
ҫырмарӑмӑр. Сӑвӑҫа пултарулӑх ӗҫӗнче ӑнӑҫу сунтӑмӑр,
сывлӑхлӑ, телейлӗ пул терӗмӗр. Нумай хӗн-хур тӳснӗ поэтӑмӑр ватӑлса ҫитнӗччӗ ҫав ӗнтӗ. Хурав параймарӗ вӑл. Ҫав
ҫулхи авӑн уйӑхӗн пуҫламӑшӗнче «Коммунизм ялавӗ» хаҫатра вӑл вилни ҫинчен салху сӑн ӳкерчӗклӗ, хура хашаклӑ не
кролог пичетленчӗ.
Геннадий Уткин,
Раҫҫей Федераци писателӗсен Союзӗн членӗ.
Авӑнӑн 20-мӗшӗ, 2009 ҫул.

ЧӐВАШЛӐХШӐН ПАТТӐР КӖРЕШНӖ

Сергей Павлович Юшков 1918 ҫулта Етӗрне районӗнчи
А тликасси ялӗнче ҫуралнӑ. Педагогика наукисен кандидачӗ,
Чӑваш педагогика институтӗнче тата университетӗнче студентсене чӑвашлитературные вӗрентнӗ. Литератор нушине
самаях курчӗ ӗнтӗ вӑл - иртнӗ хаяр вӑрҫа хутшӑннӑскер,
нимӗҫ фашисчӗсене ҫӗнтерчӗ, анчах хӑйӗн тӑшманӗсене пи305

сательсен союзӗнче парӑнтараймарӗ.
Юрать хӑюллӑ Юхма Мишши Чӑваш писателӗсен Союзне йӗркелерӗ. Эпё теун
чухне унтах ӗҫле ттӗм. Нумай кӗнеке авторне 1991 ҫулта вара Писательсен Со
юзён членне йышӑнчӗҫ.
Эпир Палтай шкулӗнче 6-мӗш класра
вёренетпёр. Нимрен ытла чӑваш литера
тура урокӗсене савӑнса кётсе илетпёр.
Пире вӗрентекен чёваш чёлхи учителё те
сӑвӑсем ҫыратчӗ, ирӗклӗ вӑхӑтсенче вёсене хавхалансах ву
ласа паратчӗ. Ӑна Павӑл Данилччӑ тесе чӗнеттӗмӗр. Ҫулӗпе
вӑл пирӗнтен пӗр вунӑ ҫул аслӑрахчӗ, ҫураласса районӗпе
паллӑ Сӑрьел ялӗнче ҫуралнӑ.
Раштав уйӑхӗн пуҫламӑшӗнче пӗр ирхине пирӗн класа
Павӑл Данилччӑ яланхи пекех савӑнӑҫлӑ пырса кӗчӗ. Эпир
ӑна ура ҫине тӑрса хавассӑн кӗтсе илтӗмӗр.
- Паян, ачасем, тепӗр паллӑ поэта вӗренме тытӑнӑпӑр тесе
вёл доска ҫине пысёк саспаллисемпе «Семен Васильевич
Элкер», «Хӗн-хур айӗнче» поэма» тесе ҫырса хучӗ, пире тимлӗ
итлеме хушрӗ. Пирён ун чухне хальхи пек чёваш литературипе хрестоматисем пулман. Учитель хёй вуласа е каласа панипе писательсен произведенийёсене вёреннё.
Павӑл Данилччӑ ниҫта пёр пёхмасёр поэмёна илемлён ка
ласа пама тытёнчё. Вёл пире «Нарспи», Шупуҫҫыннин «Янрак
Янтравё», Илле Тёхтин «Колчак» поэмёсене те пёхмасёр ка
ласа панёччё. Вёл пёхмасёр йёлт астунинчен хытах тёлёнеттёмёр.
Шупашкарти педагогика институтёнче вёреннё чухне А.Алка
ертсе пыракан литература кружокӗн черетлӗ ларӑвне Ҫемен Васи
льевич Элкерпе Уйёп Мишши пычӗҫ. Кружок членёсем паллё поэтсене ура ҫине тӑрса кётсе илтӗмӗр, хытӑ алӑ ҫупрӑмӑр. Алка
вӗсемпе паллаштарнӑ хыҫҫӑн чи малтан Элкере сёмах пачё. Поэт
пӗрремӗш тӗнче вӑрҫинче аманнё май туяпа ҫӳретчӗ. Вёл пире
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сӗтел хушшине ларнипе хӑй сӑмахне лӑпкӑ та уҫӑ саслӑн каларӗ.
Ытларах поэт «Хӗн-хур айӗнче» тата «Вӑрҫӑ кунӗсем» (мемуарсем) произведенисене ҫырни ҫинчен каласа пачӗ.
Питӗ активлӑ кружок членӗ Аркадий Сорокин унран ыйтрӗ:
«Мӗншӗн эсир, Семен Васильевич, хальхи пурнӑҫҫинчен мар,
тахҫан иртнӗ пурнӑҫа тӗп вырӑна хуратӑр?» Элкер вара ҫапла
хуравларӗ: «Чӑваш халӑхӗн иртнӗ асаплӑ та хӗн-хурлӑ пурнӑҫне пӗлмесӗр хальхи пурнӑҫа хаклама пултараймастӑр. Уйрӑмах эсир - совет влаҫӗн ирӗклӗхӗпе ӳснӗ ҫамрӑксем.
Сирӗншӗн пулсан пурнӑҫ яланах хальхи пек ирӗклӗ те лайӑх
пулнӑ пек туйӑнать. Ҫук ҫав, ҫамрӑк тусӑмсем, Ылтӑн Урта
патшалӑхӗнче те, Раҫҫей империйӗнче те чӑвашшӑн пурӑнӑҫ пулман, тӳсме ҫук йывӑр, асаплӑ пулнӑ, темӗн чухлӗ
пӗтернӗ... Эпӗ хамӑн поэмӑра чӑваш халӑхӗн асапӗн пӗр
вуннӑмӗш пайне те кӑтартайман-ха. Тен, вӑхӑт тата вӑй ҫитсен, ҫав Ылтӑн Урта тапхӑрӗнчи чӑвашсен пурнӑҫне
сӑнлӑттӑм. Вӑт кунта вара чӑвашсем чӑнах та тамӑк хуранӗнче ҫуннӑ. Унтан тарса хӑтӑлнисем, халь пурӑнакан Чӑваш
ҫӗршывне (ун чухне вӗҫ-хӗррисӗр сӗм вӑрмансем, тарӑн
ҫырмасем пулнӑ унта) тарса ӳкнисем кӑна хальхи халӑха
упраса хӑварнӑ. Ун чухне вара ҫӗр ҫынтан пӗр-икӗ ҫын кӑна
упранса юлнӑ пулас. Ҫав Ылтӑн Уртапа Хусан ханстви
тапхӑрӗ пулман пулсан, халӗ те вӑтӑр-хӗрӗх миллионлӑ халӑх
пулатчӗ чӑваш».
Эпир унӑн тарӑн пӗлӳллӗ сӑмахне шутсӑр тимлӗ итлерӗмӗр.
Ун чухне вӑл чӑваш кӗнекине кӑларнӑ ҫӗрте тёп редакторта ӗҫлетчӗ.
Вӑрҫӑ хыҫҫӑн Шупашкара Чӑваш патшапӑх институтне вӗренме килсен, эпё Семен Васильччӑпа сахал мар тӗл пулса сӑмахланӑ. Уйрӑмах ӑна К.Маркс урамӗнче туяпа майӗпен утса ҫӳренӗ
чух нумай хутчен тӗл пулнӑ, унпа сӑмахланӑ. Вӑл чӑваш кафедринчи ӗҫсемпе интересленетчӗ. Семен Петрович Горскийпе Ми
хаил Яковлевич Сироткин филологи ӑслӑлӑхӗн докторӗсем, профессорсем пулнишӗн савӑнатчӗ.
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Утмӑпмӗш ҫулсенче чӑваш чӗлхине хытах хӗстерсе ҫитерчӗҫ.
Парти обкомӗпе Министрсен Совечӗ йышӑннипе шкулсенче
тӑваттӑмӗш класран тытӑнса пур предмета та вырӑсла вӗрентме
постановлени кӑпарчӗҫ. Чӑваш чӗлхипе литературӑна вӗрентме
те сехетсем сахал хӑварчӗҫ, илнӗ сехетсене пӗтӗмпех вырӑс
чӗлхине вӗрентме куҫарчӗҫ. Учрежденисенче, шкулсенче пӗтӗмпех
вырӑсла ҫеҫ калаҫма хушрӗҫ. Хрущев шучӗпе, вакхалӑхсен чӗлхи
коммунизм тума чӑрмантарать имӗш. Пёр Семен Васильевич
Элкер партии ҫак тӗрӗсмарлӑхӗпе кӗрешме ҫӗкленчӗ. Вӑл
партии Тёп Комитетне те, обкома та чӑваш чӗлхине хӗснине
хирӗҫ ҫырусем ҫырать.
1962 ҫултаччӗ пулас, ҫӗртме уйӑхӗн малтанхи кунӗсенче,
унпа Маркс урамӗнче тӗл пултӑмӑр. Вӑл манпа пӗтӗм чун тарӑхӑвӗпе чӑваш чӗлхине хӗсӗрленӗшӗн кӑмӑлсӑр сӑмахларӗ.
Эпё те хам тарӑхӑва пытармарӑм. Элкер чӑваш чӗлхине
хӳтӗлеме ыйтса парти обкомне ҫыру янине пӗлтерчӗ. Эпӗ ӑна
тӗрӗс тунӑ тесе ырларӑм.
Кайран пӗр-икӗ эрнерен пӗлетӗп: С.В.Элкере парти обком
не чӗнеҫҫӗ те парти ертӳҫисем халӑх поэтне питӗ хытӑ
вӑрҫаҫҫӗ, ҫирӗппӗн асӑрхаттарса хӑвараҫҫӗ. Пӗр тапхӑр унӑн
произведенийӗсене кӑларма чараҫҫӗ. Вӑт мӗнпе вӗҫленет унӑн
кӗрешӗвӗ.
Анчах вӑл пурпӗр чарӑнмасть, чӑваш чӗлхи прависемшӗн
малалла та кӗрешет.
Сергей ЮШКОВ.
Чӑваш писателӗ,
Алексей Талвир ячӗллӗ преми лауреачӗ.
1994, ака.
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КУККАН МАНӐҪМИ СӐНАРӖ
Тряковсен «Тӗрек йӑхӗ» ҫур Упакасси тесен те йӑнӑш
пулмӗ тетӗп. Ман алла тахҫан ҫав йӑхран тухнӑ, Вӑрнарта
пурӑнакан пӗр Тряковӗхӑй тертленсе ҫырса хатӗрленӗ Тӗрек
йӑхӗн «Чӗрӗ йывӑҫҫине» панӑччӗ. Эпё унпа усӑ кураймарӑм,
хулён тетраде хӑйсен тӑванне Николай Алексеевич Андрее
ва парнелерӗм.
Йӗпреҫре ӗҫленӗ чухне Андрей Игнатьевич Тряковпа
ҫывӑхчӗ. Вӑл вӑрманпромхозра хуравлӑ ӗҫре ӗмӗрне ирттерчӗ.
Питёаванкӑмӑллӑскер, нушаллӑҫынна пулӑшмаяланхатӗрччӗ.
Элкер унӑн куккӑшӗ пулни ҫинчен сахал мар аса илетчӗ. Аса
илӗвӗсене ҫырса хӑварма таманман вӑл. Акӑвӗсем:
«Тӑван яитературӑра хӑйӗн ятне пысӑк сас паллисемпе
ҫырса хӑварнӑ Семен Васильевич Элкер манӑн пурнӑҫра
паллӑ вырӑн йышӑнать. Эпӗ хам мӗн ас тума тытӑннӑранпах
унӑн сӑнарне, ӑш пиллӗ калаҫӑвне ӑша хывса пыма тӑрӑшнӑ.
Кукка чӑваш халӑхӗшӗн калама ҫук улӑпла ӗҫ туса хӑй те
юмахри Улӑп вырӑнне йышӑнасси ҫинчен ача ӑсӗпе тавҫӑрса илме пултарайман эпӗ. Шкула ҫӳренӗ ҫулсенче унӑн кӗнекисене вулама тытӑнсан чун-чӗреме ырӑ та мӑнаҫлӑ туйӑмсем ҫупӑрланӑ самантсене ӑҫтан манайӑн? Кукка вулакансене савӑнтаракан кӗнекесем ҫырма пултарнӑшӑн тивӗҫлипех
мухтанаттӑм, мӑнаҫланаттӑм. Манӑн анне - Матрена Васи
льевна - Семен Васильевичӑн аслӑ аппӑшӗ. Вӑл 1880 ҫулта
Мӑн Упакассинче ҫуралнӑ. Пулас сӑвӑҫ аслӑ аппӑшӗн ӑслӑ
канаш-сӗнӗвне ӑша хывмасӑр юлман паллах. Вӑл ӑна
пӗрремӗш тӗнче вӑрҫине ӑсатса янӑ, аманса таврӑнсан тараватлӑн кӗтсе илнӗ. Тен, хӑйӗн чун-чӗринче малтанхи
хӗлӗхсем сасӑ пани ҫинчен те чи малтан аслӑ аппӑшне хӑйса
каланӑ ҫамрӑк сӑвӑҫ?
Хам ҫиччӗ-саккӑрта чухне фронтран туяпа таврӑннӑ куккана ас тума пуҫланӑ. Ял ҫыннисемпе сассине хӑпартмасӑр
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калаҫни, унӑн лӑпкӑлӑхӗпе тӳреклӗхӗ мӗн паян кунчченех
асра. Атӑл тӑрӑхӗнче хуҫаланнӑ выҫлӑх ҫула манма ҫук. Мӑн
Упакассинче униче ҫывӑхӗнчех пурӑнаттӑмӑр эпир. Анчах
ҫав ҫулхине калча ҫӑп-ҫӑра шӑтса тухмарӗ. Пусӑсем ҫийӗн
хура тӗс куҫа йӑмӑхтарса ҫиҫетчӗ. «Эй, Турӑ.ҫӑлӑнӑҫ яр ҫӗр
ҫине», - текех кӗл тӑватчӗ анне кӗтесри турӑш еннелле
сӑхсӑхса.
Атте вӑй питти ҫынччӗ. Вӑл пӗрмаях вӑрмантан лашапа
вутӑ турттаратчӗ. Кил-хуҫалӑхра икӗ лаша тытнӑ. Ҫавсем ҫӑлса хӑварчӗҫ те пире выҫлӑхран. «Кун пек нуша-асап нумая
тӑсӑлас ҫук, - ватӑ ҫын пекех сӑмахпатчӗ пирён пата килсен
Ҫемен кукка. - Самана йӗркеленсе кайӗ акӑ. Пӗчӗк Читри те
(ку эпӗ) шкула ҫӳреме тытӑнӗ».
Ял канашӗн ҫыруҫинче ӗҫленӗ май кукккан килӗнче те пӗчӗк
библиотека пурччӗ. Эпё ун патне пырсан вал мана тӑтӑшах
ача-пӑча кӗнекисем пара-пара яратчӗ. Вулама пӗлмен пулин
те ӳкерчӗксене пӑхкаласа тухнӑ. Кӳршӗ-аршӑ ачисене те хушӑран тыткаласа пӑхма панӑ пуль.
Пӗчӗклех кӗнекесен тӗнчине лекни манра та вӗренес туртӑма хускатма пулӑшрӗ. 1928 ҫулта Кушлавӑшра колхоз ҫамрӑкӗсен шкулӗ уҫӑлчӗ. Эпё унта вӗрентӗм. Ку вӑхӑт тӗлне кук
ка Шупашкарта, хаҫат-журнал кӑларнӑ ҫӗрте ӗҫлетчӗ. Унӑн
сӑввисем ҫине-ҫинех пичетленсе тухатчӗҫ. Ушкӑнпа вулаттӑмӑр вёсене. «Самана» ятлӑ сӑвӑ кӗнеки те ҫитнӗччӗ яла.
Ӑна Семен Васильевич мана алӑ пуссах парнеленӗччӗ. Поэтӑн пӗрремӗш кӗнекинче тӑван вырӑнсемпе лайӑх пӗлекен
ҫынсен ӗҫӗ-хӗлӗпе ҫыхӑннӑ сӑвӑ нумайччӗ. Самана варкӑшӗ
сисӗнетчӗ вӗсенче. Ахальтен паман ёнтё кӗнеке ятне ҫапла.
«Ҫамрӑк поэт ҫула тухсанах самана утӑмӗпе утма тытӑннине
пӗлтерекен ят вӑл», -тенӗччӗ куккан пӗрремӗш кӗнеки пирки
Аркадий Эсхель сӑвӑҫ.
Эпё Элкерӗн чылай сӑввине пӑхмасӑр калаттӑмччӗ. Хам
Улатӑрти педтехникумра, каярахпа Канашри финанс технику310

мӗнче вӗреннӗ ҫулсенче унӑн хайлавӗсене сцена ҫинчен пӗрре
кӑна мар вуланӑ.
1926 ҫулта, вун иккӗ тултарайман ача, Шупашкара пуҫласа
кайса куртӑм - ялтан килнӗ, халиччен хула курман ҫынна пур
те тӗлӗнтерчӗ. Ун чухне кунта курса ҫӳремелӗх ҫуртсем те
ҫукчӗ, анчах та кукка ӗҫ хыҫҫӑн мана Атӑл хӗррине уҫӑлма
илсе кайнине ниепле те манаймастӑп. Хӑй пӗр вӗҫӗмех
пӑшӑлтатса пыратчӗ. Ахӑртнех, пуҫӗнче тӗвӗленекен шухӑшӗсене чуна пама васканӑ вӑл. «Тепӗр темиҫе ҫултан эсӗ ку
вырӑнсене паллаймӑн та, - тетчӗ кукка мана ҫурӑмран ҫемҫен лӑпканӑ май. - Шупашкар чӑннипех пӗтӗм чӑвашсен тӗп
хули пулса тӑрӗ. Ун ҫинчен сӑвӑ-юрӑ ҫыракан та йышланӗ».
Ун чухне Элкерӗн сӑмахӗсене чӑнласа йышӑнма пултарайман эпӗ. Вӑл шӳтлесе калаҫнӑн туйӑнатчӗ.
Каярахпа та кукка патӗнче темиҫе хутчен те пулнӑ, Шу
пашкар юмахри пекех хӑвӑрт улшӑнса пынине курса тӗлӗннӗ.
Тӑваш ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫи пуҫланиччен Элкер «Родина»
кинотеатр ҫумӗнче пурӑнатчӗ. Вӑрҫӑ ҫулӗсенче Ҫамрӑксен
театрӗ ҫывӑхнелле куҫрӗ. Ҫав вырӑнтах Николай Иванович
Полоруссов-Шелепи хваттерӗнче чӑваш халӑхӗн икӗ мухталлӑ
ывӑлӗ пӗр-пӗринпе тӗл пулсан Гитлер ҫарне хӑвӑртрах ҫапса
салатасси ҫинчен чунӗсене ыраттарса калаҫнине пӗрре кӑна
мар илтнӗ.
Пӳлӗмре пусӑрӑнса ларса ӗҫленипе кӑна ҫырлахман манӑн
кукка. Шелепи хыҫҫӑн ӑна 1940 ҫулта «Чӑваш халӑх поэчӗ»
хисеплӗ ят парсан вӑл нихӑҫанхинчен ытларах тӑрӑшма пуҫларӗ. Ҫав хушӑрах тӑван тӑрӑха килсе кайма вӑхӑт тупатчӗ,
ман пата кӗретчӗ.
1949 ҫул. Эпё ун чухне Йӗпреҫ вӑрман пункчӗн пуҫлӑхӗччӗ. Кукка Йӗпреҫре виҫӗ кун пурӑнчӗ. «Ыран санпа
пӗрле вӑрман ӗҫлекенсем патне ҫитсе курасшӑн», - терӗ вӑл
Шупашкара тухса каяс умён. Ирех лаша кӳлтӗм, Семен Ва
сильевича тӑлӑп тӑхӑнтартрӑм. Хӗллехи сивве пӑхмасӑрах
311

вӑрмана тухса вӗҫтертӗмӗр. Вӑрман касакансемпе пӗтӗм
кӑмӑлтан хавхаланса калаҫрӗ сӑвӑҫ. Хӑйӗн ҫинчен кӑна мар, ыт
ларах вӑрман ҫыннисен ӗҫӗ, вёсен пурнӑҫне лайӑхлатмалли ҫинчен капаҫрӗ. Вӑрман касакансем патӑнчен таврӑннӑ чухне Семен
Васильевич писателӗн яланах хапӑх умне тухмалли пирки сӑмахласа пычӗ. «Ҫынсемпе куҫа-куҫӑн калаҫсан чун уҫӑлать, - терӗ
вӑл. - Йӗпреҫрен ҫӗнӗ хайлавсем ҫырас ӗмӗтпе каятӑп».
Кайран та пӗрре кӑна мар килсе ҫӳрерӗ Йӗпреҫпе Мӑн Упакассине Семен Васильевич. 1951 ҫулта ӑна Ҫӗрпӳ суйлав округӗн Раҫҫейӗн Аслӑ Канашне депутата суйларӗҫ. Тепӗртӑватӑ
ҫултан ҫав округри суйлавҫӑсемех халӑх поэчӗшӗн сасӑласа
ӑна парламентра хӑйсен интересӗсене хӳтӗлеме шанчӗҫ. Литературӑпа общество ӗҫне пёр шайра пӗрешкел ӑнланулӑхпа
тата пёр пек яваплӑхпа туса пынӑ хаклӑ тӑванӑмӑр хӑйӗн сывлӑхне хӗрхенмесӗр ӗҫлерӗ. Юлашки ҫулсенче пуҫӗ ыратни
ҫинчен калатчӗ, ӗмӗчӗсене пурнӑҫа кӗртме ӗлкӗреймесси пир
ки пӑшӑрханатчӗ. Ӗмӗрӗ вӗҫне тухса пынине сиснӗ ӗнтӗ
кӑварлӑ чӗри.
1966 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 6-мӗшӗнче Элкер пирӗнтен яланлӑхах уйрӑлса кайрӗ. Телеграмма илсенех мӑшӑрпа Шупашка
ра тухса кайрӑмӑр. Куккана юлашки ҫула ӑсатма халӑх йышлӑ
пуҫтарӑннӑччӗ. Ем-ешӗл чечек кӑшӑлӗсен хушшинче выртакан кукка Кушлавӑш тӑрӑхӗнчи улӑх-ҫарансен сипетлӗ шӑршине сывласа вилӗмсӗрленнӗнех туйӑнчӗ мана...»
Андрей Тряков.

Хӑй пекех чӗррӗн курӑнтӑрччӗ

2009 ҫулхи ҫу уйӑхӗн пуҫламӑшӗнче, Шупашкара С.В.Эл
кер ҫуралнӑранпа 115 ҫул тултарнине паллӑ тунӑ ҫӗре Пысӑк
Упакассинчен пынӑ ҫывӑх тӑванӗ, писательсемпе татаЙӗпреҫ
ентешлӗхӗн пуҫлӑхӗсемпе масар ҫине кайса килнӗ хыҫҫӑн,
манпа хурлӑхлӑн калаҫрӗ:
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«Семен Васильевич 1960 ҫулта пирён пата сакӑр страницӑллӑ ҫыру янӑччӗ. Унта вёл тёван яла пырса курас, ялйышпа курса калаҫас килнине чунтан палёртнёччё. Анчах хама
япӑх туятӑп, сывлӑх самайлансан ҫитме тӑрӑшӑп тенӗччӗ.
Эпир хамӑрӑн мухтавлӑ тӑванӑмӑра кӗтме пуҫларӑмӑр, урпа
сӑри туса нӳхрепе лартрӑмӑр пичкине, сурӑх пусса шӑрттан
пӗҫертӗмӗр. Анчах вёл яла килсе кураймарӗ урӑх.
Вилес-тӑвас пулсан Семен Васильевич хӑйне Упакасси
масарне пытарма ыйтнӑ. Вӑл ӗмӗрӗпех ял-йышпа пурӑнасшӑн,
вилсен те пӗрлех пуласшӑн пулнӑ.
Анчах та унӑн ӗмӗчӗ пурнӑҫланаймарӗ, ӑна Шупашкарти
Богдан Хмельницкий урамӗнчи масара пытарчӗҫ.
Ял масарне ҫапах та халӑх йышлӑ ҫӳрет, хулари пек пӗччениккӗн мар.
Элкер менелникӗсене Пысёк Упакассине пырса ҫӳрекен
нумай писателе пӗлетӗп эпё. Вӗсенчен Аркадий Эсхелпе Ге
оргий Ефимов пирён тёван пирки ёшшён аса илнисем ытла
рах асра юлнё. Эсхелё те мухтанса, те хӑпартланса калаҫрӗ
пёррехинче хёйне сёра курки тыттарсан, анчах ман хёлха паллё
писатель сӑмахӗсене пуҫ кунтёкёнчен ку таранччен те кёларса яман: «Эпир хамӑртан яланлӑхах уйрӑлнӑ ҫыравҫӑ юлташсене нихҫан та манмастпёр. Вёсен вил тёприсене писатель
сен союзӗ типтерлӗн йӗркелесе тӑма пулӑшать. Ҫемен Элкер
тусёмёра та ҫаплах капёрлатса усратпёр».
Паян масар ҫинче пултёмёр та, тӗлӗннипе куҫҫуль тухрё.
Унён вил тёприне юхёнтарса яма пуҫланӑ. «Мӗншӗн ҫуккӑ-ши
паянхи писательсем хушшинче Эсхелсем. Ялтах пытарнё пул
сан тёванёмёра, эпир унён вил тёприне ял тирпейёпе тытса
тёраттёмёрччё. Ял халёхё умёнче те, аякран килекенсен умёнче те намёс курман пулёттёмёр.
Ҫапла, чёваш халёх поэчён вил тёприйё те яланах хёй пе
кех чёррён курёнтёрччё.
Клавдия Васильева.»
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МАН ЯТПА-ҪЫРУ
«Здравствуйте, Владимир Прокопьевич!
Сирӗн ҫырӑва илсе вуларӑм. Спасибо! Чӑн та, 2004 ҫулхи
ака уйӑхӗн вӗҫӗнче Йӗпреҫе пӗрле кайса килни, Пысӑк Упакассинче, шкулта, Элкер музейӗнче пулни, унӑн тӑванӗсем
патӗнче шӳрпе ҫисе хӑналанни, пире вӗсем ӑшшӑн кӗтсе юрӑпа ӑсатса яни халӗ те куҫ умне тухса тӑрать. Мана хушнӑ
темӑна - «Элкер ман пурнӑҫра» - материала ҫырма мана
йывӑр. Ҫапахта Семен Васильевичсен ҫемйипе пурнӑҫ мӗнле
ҫыхӑнса кайни пирки пӗлтерме пултаратӑп.
Чутайран аякра вырнаҫнӑ упакассисемпе тӑванланса-ҫывӑхланса кайрӑмӑр. С.В.Элкер мӑнукӗ манӑн кин пулать, Люда
ятлӑ, ӑна ман ывӑл качча илчӗ. Вёсен икӗ хӗр. Асли Мускавра
«Халӑхсен туслӑхӗ» университетӗнче вӗренет, виҫҫӗмӗш курсра. Паян пӗр ушкӑн студент икӗ уйӑхлӑха Африкӑри пӗр патшалӑха каять, вӑл шутра - Элкер правнукӗ Маша та.
Элкерӗн хваттерне, унӑн арӑмне Евдокия Апексеевнӑна,
лайӑх астӑватӑп. Элкерӗн тёп хваттерне, Карл Маркс урамӗнчине, ывӑлӗ, Петр Семенович, урӑх ҫынпа улӑштарчӗ. Улӑштарни 15 ҫул та иртсе кайрӗ. Халӗ Петр Элкерсем Юрий Гага
рин урамӗ пуҫланнӑ кӗтесри пӳртре пурӑнаҫҫӗ.
Шупашкарӑн универмагне хирӗҫ ларакан тахҫанхи тӑпӑлка
ҫурта, Элкерсен унти лӑпкӑ хваттерне, халӗ те пырса кӗрессӗнех туйӑнать. Вӑл хваттерте эпё Элкерӗн чылай кӗнекине
тытса вуланӑ. Пӗррехинче алла вёсен родословнӑй ҫинчен
ҫырнӑ тетрачӗ лекрӗ. Питӗ кӑсӑкланса вуларӑм та унта мӗн
ҫырнине, вара хӑш-пӗр страницисене тӗппипех ҫырса илтӗм.
Тен мана, краеведа, хӑҫан та пулин кирлӗ пулӗ, терӗм. Ҫавсене ҫырса яратӑп. Акӑ кӗскен ҫырса илни (ӑна хама валли ҫеҫ
ҫырса илнӗччӗ):
«Семен Васильевич Элькер. Родился в деревне Мӑн Упакассы Ибресинского района в 1894 году». Андрей Михайлов
ҫырса пынӑ пулас ун ҫинчен.
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Элькер получил звание народного поэта вторым после Ни
колая Шелепи. Открыл его образ, образ поэта, писателя, граж
данина. Хорошо анализировал деятельность С.В.Элькера Ни
колай Теветкел (вӗҫне яснӑ ҫырман).
Ҫ. Мишши ҫырнӑ:
Килӗҫ чаплӑ, ҫивӗч ӑслӑ
Кӗнекеҫӗсем.
Чаплӑ та илемлӗ ҫырӗҫ
Ун чухне вӗсем.
Ҫаксасӑ паракансенчен пӗри С.В.Элкер, 1918 ҫ., - «Вӑрҫӑ
хирӗсенче» кӗнеке кӑларнӑ (ҫырнӑ).
Из родословного: Начало с 1660 по 1730 г.г.
Алиткей был язычником. Филипп - 1715, Гавриил - 1740.
От Гавриила-Алексей (1760), Петр (1764).
От Петра - Павел (Марфа), Иван (1790). От Петра же Федот (жена Ульяна Никитична).
От Федота - Никита, Дарья, Захар, Ксения, Иван (1880). От
Федота - Василий (1843). Прожил 69 лет. Умер случайно от
попадания мяса в сухое горло.
От Василия - Мария (1897), Семен (1894), Павел, жена
Елена, Петр - Ирина, Егор - Дарья, Матрена, Федор - Евдо
кия, Иван - Ольга.
Семен Васильевич - жена Евдокия: Тамара (1921), Юрий
(1930), Петр (1942).
От Петра - Юра, Люда.
P.S. От Гавриила - Алексей (1760). От Алексея - Ефрем,
Роман.
Всего-60.
С.В.Эльгер написал так:
«Восстановить это родословное дерево я решил после того,
как в 1919 г. бывший священник Кошлоушской церкви Нико
лай Александрович Архангельский разыскал мне несколько
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имен из нашего родословия - отца, деда, прадеда и прапра
деда. Но он ошибся второпях в датах рождения или смерти
некоторых родственников. Потом, в 1952 г., а затем с 1962 по
1965 годы я сам рылся в метрических книгах в Центральном
чувашском архиве. В результате выявил ранее неизвестных
лиц, принадлежавших к роду Гавриила Филиппова и уточнил
дату рождения и смерти многих.
Кроме того очень памятлив был наш дед Никита Федотов
(старший брат отца). Он еще до выявления Архангельским
все рассказывал о том, что прадеда нашего звали Петром,
прапрадедов - Гавриилом и Филиппом. Притом Филипп был
не крещен.
4 января 1966 г. С.Элкер».
Ҫакӑн ҫинчен ҫырнӑ тетрачӗ халӗ унӑн ывӑлӗ патӗнче-ши,
е кунта, Чутайри манӑн дачӑра. Библиотекари ҫӳлӗк ҫинче
тӑнӑ кӗнекисем чылайӑшӗ кунта - Чутайра.
Тата ҫакӑн ҫинчен ҫырса ярасшӑн. Карл Маркс урамӗнчи
хваттерне юсанӑ чухне хӑш-пӗр хучӗсем, ӳкерчӗксем С.В.Элкерӗн ӑнсӑртран ҫӳп-ҫаппала картишӗнчи ещӗке те лекме пултарнӑ пулас. Ҫавсене тепри пухнӑ та, хӑйсемпе канашламасӑрах усал хӑтланнӑ. Хаҫат ҫине ҫырнӑччӗ ун ҫинчен. Хват
терне кӗртсе памалла ҫеҫ пулнӑ иккен ҫав авалхи документсене. Ҫавӑн пирки Семен Васильевичӑн тӑванӗсем ҫилленнӗ,
халӗ архивне кӑтартасшӑн та мар.
Ҫакӑнпа вӗҫлетӗп, куриччен.
Салам юлташусене, килти тӑванусене.
Владимир НЕМЕШКИН.
7.09.2009 ҫ.
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ВИҪҪӖМӖШ СЪЕЗДА ХУТШӐННИСЕМ
Ҫаксӑн ӳкерчӗке 1952 ҫулта, Чӑваш писателӗсен III съездӗнче ӳкерттернӗ. Вӑл Шупашкарта ҫӗртме уйӑхӗнче иртрӗ.
Ҫав ҫул республикӑн литература пурнӑҫӗнче сахал мар ҫӗнӗ
ӳсӗм пулнӑччӗ. Ухсай Яккӑвӗн «Ту урлӑ ҫул» сӑвӑлла романӗ тухнӑччӗ. Петӗр Хусанкай «Чӗре юрри» сӑвӑ-поэма
кӗнеки кӑларчӗ. Ҫемен Элкер вулакансене «Шурӑмпуҫ кил
сен» романӗн ҫӗнетнӗ иккӗмӗш кӑларӑмне парнелерӗ. Вла
димир Садай икӗ томлӑ «Летчиксем» романӑн пӗрремӗш
кӗнекине халӑх умне кӑларчӗ. Тӑван литературӑна Леонид
Агаков, Александр Апга, Хветӗр Уяр, Александр Артемьев,

Сылтӑмран сулахаялла: пӗрремӗш рет ре - Чӑваш халӑх поэчӗ
Ҫ.Элкер, СССР Писат ельсен союзӗн председат елӗсем Э.Успенский,
A.Хусайнова, М.Прилежаева, парти обкомён секрет аре С.Ислюков,
иккёмёш ретре - В.Давыдов-Анатри, ҫармӑс сӑвӑҫи Г.Матюковский,
Чёваш радиоком ит ечён председат елё П .Николаев-Тарават сӑвӑҫ,
B.Алагер, Т.Тани-Ю н, И.М аксимое-Кош кинский, П.Хусанкай, А.Алга,
A. Талеир, В.Урташ, А.Афанасьев, Г.Ефимов; виҫҫёмӗш ретре - мордва
ҫыравҫи И.Киняков, «гКоммунизм ялавӗ» хаҫатӑн литературапа ис
кусство пайӗн пуҫлӑхӗ И.Алтын-Баш, К.Пайраш, А.Медведев, тутар
писателӗ Н.Давли, Н.Минин журналист, Л.Родионов, П.Щипцов, И.Пиняев,
B.Ухли, П.Ялгир.
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Василий Алендей тата ыттисем те ҫӗнӗ хайлавсемпе пуянлатрӗҫ.
Ҫав ҫулах Шупашкарта К.В.Иванов палӑкне уҫрӗҫ. Ӑна Илле
Кудрявцев скульптор ӑсталанӑ.
Киевра Ҫеҫпӗл Мишши сӑввисене украинла куҫарса «Хурҫӑ
шанчӑк» ятпа кӑларнӑ. Ю.Збанацкий «Ҫеҫпӗл» роман тата
киносценари ҫырма пуҫланӑ.
1952 ҫулта чӑваш яш-кӗрӗмӗ валли «Ҫамрӑк большевик»
хаҫат ҫӗнӗрен тухма пуҫларӗ.
Съездра писательсен калаҫмалли нумай пулчӗ. Ун чухне
хи председатель Леонид Агаков витӗмлӗ доклад турӗ. Съезд
ра делегатсем те, Мускавран, Хусантан, Йошкар-Оларан, Саранскран килнӗ хӑнасем те хӗрӳллӗ калаҫрӗҫ, литературӑна
паха произведенисемпе пуянлатмалли майсене палӑртрӗҫ.
Петӗр ЯЛГИР
ЮРАТСА ҪЫРНӐ КӖНЕКЕ

Чӑвашсен паллӑ поэчӗ
МиттаВаҫлейӗ (Василий Его
рович Митта) 1908 ҫулхи
мартӑн 5-мӗшӗнче Чӑваш
АССРӗнче, Патӑръел районӗнчи Аслӑ Арапуҫӗнче (халь
хи Первомайскинче), вӑтам
хресчен кил-йышӗнче ҫуралнӑ. 1924 ҫулта 8 ҫул вӗренмелли шкултан вӗренсе тухнӑ, 1922ҫулта комсомол ретне кӗнӗ. 1928 ҫулта Ульяновскри педагогика техникумӗнчен вӗренсе тухнӑ, учитель
ӗҫне тытӑннӑ. Пӗр хушӑ вӑл Патӑръел районӗнчи «Октябрь
ялавӗ» (хальхи «Авангард») хаҫатредакцийӗнче ӗҫленӗ. 1930
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ҫулта каллех учитель ӗҫне куҫнӑ: икӗ ҫул хушши Ҫӗмӗрле
енчи Хутарти колхоз ҫамрӑкӗсен шкулне ертсе пынӑ. 1932
ҫулта Шупашкара пурӑнма куҫнӑ: 1937 ҫулхи кӗркуннеччен
Чӑваш АССР Халӑх Комиссарӗсен Совечӗ ҫумӗнчи Радиоинформаци комитетӗнче литературӑпа драма передачисен
редакторӗ пулнӑ. Ӑна 1934 ҫулта СССР писателӗсен Союзӗн
членне илнӗ. 1937ҫулта поэтӑн юратнӑ ӗҫӗсенчен нумайлӑха уйрӑлма тивнӗ.
1955 ҫултан пуҫласа литература ӗҫне ҫӗнӗрен тытӑннӑ,
Чӑваш писателӗсен Союзён правленийӗнче литература консультанчӗ, « ТӑванАтӑл» альманахредакцийӗн секретарӗпул
са ӗҫленӗ.
Митта Ваҫлейӗ 1957ҫулхи июнӗн 10-мӗшӗнче вилнӗ.
Митта Ваҫлейӗ хаҫат-журнал ӗҫне хастар хутшӑннӑ жур
налист-поэт. Александр Алга палӑртнӑ тӑрӑх, вӑл нихӑҫан та,
нихӑш кӗнекене те, вӑхӑт пуртан, ахаль анчах тишкерсе тухмасть. Унӑн вӑл статьярахӑйӗн шухӑшне, ӗмӗтне пӗлтермелле. Калӑпӑр, С.В.Эльгерӗн шкул ачисем валли ҫырнӑ «Ешӗл
хунав» ятлӑпӗчӗккӑна кӗнеки, теприншӗн пулсан, тӗплӗнтишкерӗве тивӗҫлех те мар пек. Анчах Митташӑн апла мар. Вёл
савёнса вуласа тухать теҫуралнӑ шухёшёсене хутҫине ӳкерме васкать.
Чӑваш АССР талккӑшӗн виҫҫӗмӗш пайӗ - вӑрман. Ку вӑл,
халавлӑ чӗлхепе каласан, управлӑ халӑхӑн юратнӑ пурлӑхӗ,
перекетлӗн тытакан ешӗл ылтӑнӗ. Чӑнах та, истори пӑтӑрмахӗсем тӗлӗшпе нихӑҫан та тёк тӑман ҫӗршывра ҫакӑн чул пурлӑха тирпейлӗ те ӗмӗтлӗ халӑх ҫеҫ сыхласа тӑма тата, сыхланипе сахал, аталантарса пыма пултарнӑ. Уйрӑммӑн Сӑр
массивӗ ҫинчен каласан, ун пек пуян та пархатарлӑ вӑрман
пиртен кӑнтӑралла та (Атӑл тӑрӑх), явкай еннелле те (Дон ҫийӗпе) урӑх ҫук. Ун урлӑшӗ тӗл-тӗл утмӑл километра ҫитет,
тӑршшӗ ҫӗраллӑран та иртет. Мӗн кӑна ӳсмест, кам кӑна пурӑнмасть ҫак аслӑ вӑрманта! Флорӑпа фауна тӗлӗшӗнчен Сӑр
вӑрманӗ - Совет Союзӗпе чи пехиллӗ кӗтессенчен пӗри. Ан319

чах ку ен пёрре те упа ушахлӑхӗ текен улах кётес мар. Кунта
республикӑн харсӑр экономикӑллӑ, ҫӳлӗ культурӑллӑ вунӑ
районӗ вырнаҫнӑ. Промышленноҫлӑ пысӑкхуласем, уҫланкӑсенче ларакан тӑтӑш ялсем - ҫӗрӗҫ тата алӑсталӑх кооперацийӗсем, вӗсене кал-калӑн ҫыхӑнтарса таракан ям тата авто
ҫулӗсем, вӑрман кӑпаракан юханшывсем, икӗ ҫӗртен каҫакан икӗ
чугун ҫулӗпе вёсен юпписем - ҫаксем пурте кунти пурнӑҫ вӑйӗсем
халӑхӑн саманине тивӗҫлӗ шайпа тапса тӑнине пӗлтереҫҫӗ. Ан
чах ҫак вӑрманта мыскараплӑ контрастсем те сахап мар, - авалхипе хальхи, иртнипе пуласси час-часах кунта ҫумма-ҫуммӑн
пурнаҫҫӗ: те хирӗҫӳре вёсем, те мирлӗ килӗшӳре? Ӗшнере ҫӳрекен колхоз ӗнисем патне пӑши пӑрушӗ пырса тухни; Пасна ҫинчи хӑнтӑрсем, вӑрман юхтаракансем иртсе каймассерен, хӑйсен
хурапчӗсене ҫӗнӗрен ятлаҫа-ятлаҫа юсани; упа мучи хӑйӗн ҫырлаплӑ шурлӑхӗсене иленнӗ хӗрсене туха-туха хӑратни - ҫакӑ
контрастсем вёсем халап та, чӑнлӑх та. Контраст мар-и киремет
юманӗ патӗнчен хальчченех шикленсе иртекен сурпанлӑ ватӑ
кинемей тата унӑн ывӑлӗ - Атӑлҫи институтне пӗтернӗ вӑрман
ӑсти, наукӑсен кандидачӗ, чӑваш юманне ҫӗнӗ меслетсемпе
хунаттарасси ҫинчен ҫырнӑ кӗнекеҫӗ?
Сахал ӗнтӗ Сӑр тӑрӑхӗнчи вӑрманта ал тӗкӗнмен хӗрхаллӗ
чӑтлӑхсем. Пирён республика вӑрманпа, ҫакӑ экономикӑра
паллӑ вырӑн йышӑнса тӑракан пурлӑхпа, тивӗҫлӗ таран усӑ
курать, вӑрман тата унӑн промышленноҫӗ - чӑваш ҫӗршывӗн
чысӗ те, илемӗ те.
Ҫакна астуса тӑрса, ирӗксӗрех пирӗн чӑваш ҫыруҫисем
пирки ӳпкелешес килет.Мӗскершӗн тараватлӑ вӑрмантан
пӑрӑнаҫҫӗ вӗсем, ма шалалла кӗмеҫҫӗ, мӗскершӗн романтикӑлла вӑрман теми пирӗн литературӑра хальчченех ал тӗкӗнмен
хӗрхаллӗ чӑтлӑх пулса тӑрать?
Рехмет Хусанкая, тавтапуҫ Элкере, - ҫак тунсӑхпӑ сасса
чи малтан илтекенсем ҫавсем пулчӗҫ. Хусанкай, ачасен
кӑмӑлне тесе, вӑрман ҫинчен ытарма ҫук илемлӗ сӑвӑсем
ҫырчӗ, поэзи техӗмне чухлакан ӑстасем ку сӑвӑсене пӗр сас320

ӑпа: классикла! - тесе хак пачӗҫ. Чӑнах та вӗсем - ламран
лам, ӑруран ӑрӑва, хрестоматирен хрестоматине каймалли
ҫутӑ пуласлӑхлӑ сӑвӑсем! Анчах вёсем пирки эпир, сывлӑх
пулсан, тепӗр чух калаҫӑпӑр. Халь - С.В.Элкерӗн очеркӗ,
«Ешӗл хунав» ҫинчен. Тӳрех калас пулать, кун пек пултаруллӑ ӗҫ очерксен жанрӗпе чӑваш ҫырулӑхӗнче сахал пулкаланӑ. Иртнӗ ҫулсенче пире Леонид Коробовӑн «Атӑл ҫинче»
ятлӑ очеркӗ савӑнтарсаччӗ, - унта эпир ӑрӑмлӑ поэзи мӗнпур
чиперлӗхпе ялтӑраса тӑнине куртӑмӑр. Чӑн-чӑн поэзи никӗсӗнче, пирӗн шухӑшпа, виҫӗ пӑрӑс: чӗлхе илемӗ, чӗре хӗлхемӗ
тата ҫунатлӑ ӑс, - саманана тивӗҫлӗ илем, хӗлхем тата малалла чӗнекен пуҫаруллӑ ӑс. Ҫак элементсем пулсан, поэзи
вара, нимӗнле жюри пиллемесен те, ҫын ҫине тухма кӑкӑр
урлӑ теттесем ҫакмасан та, пултаруллӑ пурнӑҫпа пурӑнать,
халӑхӑн чӗлхи, чӗри, ӑсӗ пулса тӑрать. Ҫак пархатарлӑ эле
ментсем Элкер очеркӗнче пур.
Очеркӑн фабули, сюжет схеми, канви питех те ансат. Тарӑнвар шкулӗнче 6-мӗш класра вӗренекен ачасем, хӑйсен учителӗ Павел Петровичпа пӗрле, ҫывӑхри вӑрмана, колхоз грузовикӗ ҫине тиенсе, экскурсие каяҫҫӗ. Вӑрман хуҫалӑхӗн кантурӗнче ҫак ачасене Рунгш хушаматлӑ лесничи ырӑ кӑмӑлпа
кётсе илет. Вӑл, вӑрман ҫӗршывӗнче ӳссе ҫитӗннӗ нумай
вӗреннӗ чӑваш ҫынни, ачасене вӑрман тӑрӑх илсе ҫӳрет,
ӑнланмалла тата илемлӗ чӗлхепе халӑх пурлӑхӗ - вӑрман
мӗнле ырлӑх пулса тӑни ҫинчен каласа парать. Ҫавӑ анчах.
Ачасем, лесничи калавӗ хыҫҫӑн, вӑрман хуҫалӑхӗн опытлӑ
ӗҫӗсемпе паллашаҫҫӗ, унтан, хаваслӑ ҫамрӑк сассисемпе
ешӗл вӑрмана янӑратса, киле таврӑнаҫҫӗ. Капла каланипе
очеркра ӑмсанмалли ытлашши нимех те ҫук пек. Анчах вула
са пӑхӑр-ха эсир кӗнекене! Мӗн кӑна курмастӑр эсир унта, мӗн
кӑна илтместӗр, мӗн кӑна туймастӑр! Ҫитменнине тата - ҫакӑ
вӑл пӗтӗмӗшпех хамӑр патӑрта, пире мӗн ачаран хӳтлӗх панӑ
Сӑр вӑрманӗнче! Лесничин ачасен аудиторийӗ валли чӑн-чӑн
маҫтӑрла йӗркеленӗ лекцине автор-художник, шкулта проек321

ци аппарачӗпе усӑ курнӑ пек, паха иллюстрацисемпе ҫутатса
пырать. Эпир, ҫак кӗнекене вулакансем, хамӑр ҫӗршывра мӗн
тери хаклӑ та усӑллӑ йывӑҫсем ӳснине, мӗнле сив кайӑксем
тата вӗҫен кайӑксем пурӑннине пӗлетпӗр. Ку тӗлӗшпе писателӗн эрудицийӗ чӑнах та халланмаллах вара. Тӗплӗн пӗлетпӗр-и эпир чӑваш йывӑҫӗсем ҫӗр-ҫӗр тӗслӗ тавар пулнине, вёсем, хальхи техникӑпа авӑрланнӑ пин-пин ҫын алли
витӗр тухса, ҫӗр ҫӗрелле саланнине? Лайӑх пӗлетпӗр-и эпир
нумай область ачисемшӗн И.А.Крылов урлӑ ҫеҫ паллӑ пулса
тӑракан юптару персонажӗсем пирӗн патӑрти вӑрмансенче
паян кун та пурӑннине? Упа, кашкӑр, тилӗ, мулкач, пурӑш,
сӑсар, пӑши, пакша, юс, шашкӑ, ӑтӑр тата ыттисем те. Нумай
пӗлетпӗр-и эпир кӗпшӗл, сульха, хыркук, рункӑш, улатӑпа,
карӑк, ӑсан, пӑчӑр кайӑксем ҫинчен? Вёсен ятне автор чёваш
ла кёна мар, авалтан пирён шкулсенче йёркене кёнё ырё йёлапа, вырёсла та каласа парать. Ку кёна мар, автор хёйён натуралистла тивӗҫлӗ витӗр куҫӗпе асённё кайёксен уйрёмлёхёсене ёстан палёртать, - кунён сасси ҫапла, ку ҫавӑн тёслё,
тесе каланипе кёна ҫырлахмасть, тата хёшё мёнле вӗҫнине
те кётартать (пёри чёмса, тепри пёрлатса). Экскурсинчи ача
сем ҫаксене пурне те, май килнё таран, хӑйсем сӑнаҫҫӗ. Питё
лайёх ҫырнӑ автор «ешӗл хунавсен» питомникӗ ҫинчен кала
кан пайне. Касёлса тавар пулакан йывӑҫсен вырённе, ёслё
ҫынсен хавалӗпе, ҫӗнӗ ӑру кашласа ӳсет. Пурнӑҫ сыпёнсах
пырать. Паянхи хунав хулёсенчен 100-150 ҫултан йёкёр ытама кӗрейми юмансем ҫитӗнмелле. Час мар. Ҫавӑнпа, шанчёклё
пултёр тесе, йӗкеллисене аксах тӑраҫҫӗ, шётнине-пёрне пёхса
ӳстермелле. Паянхи хулё вёл пулас кёреш, ёна упрамалла.
Ҫак шухёша сёнарлас тёлёшпе автор ҫырса кётартнё туратлё
патаксем пирки тухнё тав калама ҫук вырёнлё, кунта вара Эл
кер, художник анчах мар, педагог та, - вёл чён сёмаха, суя
юлташлёхён принципёсене пёхмасёр, тӳррӗн (вӑрттӑн-кӗрттӗн
мар!) куҫкӗрет калама вёрентет.
Вырёнлё - автор тёвакан историллё экскурсисем те,
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вырӑнлӑ - лирикӑллӑ отступленисем те. Ҫавӑнпа та ку очерк
прозӑпа ҫырнӑ поэма пек вуланать, Савнӑ Короленкӑна аса
илтерет.
Кунта ытлашши, тӗлсӗр, виҫесӗр япала ним чухлӗ те ҫук.
Ачасен ушкӑнӗ ҫине кӗтмен ҫӗртен мулкачпа тилӗ сиксе тух
ни те чӑнласах ӗненмелле.
Ҫапла ку пӗчӗк кӗнеке, илемлӗ те пуян чӗлхепе килентернисӗр пуҫне, нумай пӗлӳ парать, ӗмӗтлӗ шухӑша ярать. Чӑваш
ҫамрӑкӗсем вӑрмана тата вӑрман ӗҫне хавас. Мӗн чухлӗ пирӗн
вӑрман ӗҫ паттӑрӗсем - Улатӑрта, Кирара, Буинскинче, Ҫӗмӗрлере? Атӑл ҫинчи пӗртен-пӗр вӑрман институтӗнче, Йошкар-Олара, вӗренекенсен тӑваттӑмӗш пайӗ - пирӗн республикӑри ҫамрӑксем. Сӑмах май каласан, вӑл институтӑн директорӗ те чӑваш, малтанхи ӳсӗмри комсомолец, халӗ паллӑ
ученӑй, СССР Верховнӑй Совечӗн депутачӗ - Данилов. Нумайрах пулччӑрччӗ ҫакӑн пек ҫынсем, вара пирӗн ҫӗршывӑн
чапӗ - вӑрман хӑлхаллӑ, хир куҫлӑ - тата та лайӑхрах
сарӑлӗччӗ.
Ҫакӑн ҫинчен калать, ҫакӑн пек шухӑшсене ҫуратать С.В.Элкерӗн «Ешӗл хунав» ятлӑ произведенийӗ. Ӑна вӑл тӑван ҫӗршыва юратса, ҫамрӑк чӗресенче амаланакан туйӑмсене вӑратса, пурнӑҫ тӑвакан халӑхӑн пултаруллӑ вӑй-хӑватне сума
суса ҫырнӑ. Хавас чунлӑ ачасем кӑна мар, эпир те, шӑпчӑк
юрринчен тахҫанах писнӗ хумхавсӑр чӗресем, ку кӗнекене халавлӑн хапӑл турӑмӑр. Анчах ку кӗнеке Сӑр вӑрманне илсе
кӗрекен малтанхи пионер сукмакӗ ҫеҫ, темелле. С.В.Элкер,
ҫӗнӗ тема патне кайса килнӗ пирвайхи ходок, Сӑр вӑрманӗ
чӑваш писателӗсемшӗн иксӗлми ҫӑлкуҫӗ пулса тӑнине пире
ҫак кӗнекипе лайӑххӑн каласа пачё. Кунта ачасем валли те,
ваттисем валли те ҫырмалӑх пур. Ҫамрӑксем пирён пушӑ вы
рёнта ҫуралман, вёсен йӗри-тавра пурлӑх, ҫак пурлӑха малалла яма учитель пек ӑслӑ, тёван пек илемлӗ, юлташ пек
маттур кӗнекесем кирлӗ.
Рецензи туллирех пултӑр тесе, кӗнекен ҫитменлӗхӗсене те
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кӑтартмалла. Ку пиртен тухакан йӑлана чӳклес тӗлӗшпе ҫакна
ҫеҫ калӑпӑр. Кӗнекери иллюстрацисене художник васкаса туни
сисӗнет - ҫул май, икӗ ӗҫ хушшинче, е ирпе, вутуҫҫинче, тенӗ
пек. Тӗплӗ ҫырнӑ кӗнекене тӗплӗн иллюстрацилемелле. Си
зов пек пултаруллӑ художникшӑн ку кӗнекере материал пайтах. Ку пӗр пуҫне, пӗр ӳкерчӗк айне те ӑнлантарса ҫырман: те
карӑк, те ӑсан? те тӑмана, те услан?
Пихта йывӑҫҫисене С.В.Элкер чӑвашла яхтӑ, тет. Эпир
хальччен пӗлнӗ тӑрӑх, яхтӑ тени хырӑ йывӑҫҫин иккӗмӗш ячӗ.
Н.И.Ашмаринпа В.Г.Егоров словарӗсем те ҫаплах калаҫҫӗ.
Эрне, яхтӑпа пихта янтӑрав тӗлӗшӗнчен пӗр майлӑ, ку ӗнтӗ
питё те илӗртӳллӗ, анчах вӗсем пӗр йывӑҫ мар. Пихта - шур
чӑрӑш. Лиственница - чӑвашла та пур, - лиҫван, - Ҫӗпӗрти
чӑвашсем ҫапла калаҫҫӗ.
Василий Митта.
1955

ҫ,

ЭЛКЕРЕ ЧУНТАН ХАЛАЛЛАНИ
*

★

*

Пулас халӑх поэчё Александр Апга Ҫемен Элкерпе Митта
Ваҫлейӗн пултарулӑхне епле пёр вӗрене явма май килтернӗ.
Митта Ваҫлейӗн 1959 ҫулта тухнӑ «Кӑмӑлӑмпа шухӑшӑм»
кӗнеки валли ҫырнӑ умстатйинчи А.Алган сӑнарлӑ калани пур:
«Поэт-критикпирӗн тӑванпоэзире, - тенӗунта, - Нарспи пек
ӗмӗрлӗхе халӑх асӗнче юлмалла сӑнарсем курасшӑн. Вӗсене
шыра-шыра, вӑп темиҫепроизведение тишкере-тишкере тухать.
С.В.Эльгерӗн «Асран кайми» сӑвӑлла драмине тишкернӗ чух
критикпуринчен ытла Иссине кӑмӑллать. Ӑна вёл чи пуян тачи
пахасӑнар тет, ӑна Нарспи йӑмӑкӗ вырӑнне хурать, анчахунра
ӗнтӗ ҫӗннине тенумай курать, мӗншӗн тесен вӑлурӑх саманара пурӑнать, ҫавӑнпа тем чухлехмала кайнӑвӑлкантӑр варӗнче канлӗх тупнӑпӑлхавлӑ аппӑшӗнчен. Ҫавӑн пекех, вӑл «Пурнӑҫ чӑнлӑхӗ» статьинче «хамӑр ялсем» поэмӑри Улька ҫинчен
савӑнса сӑмахпаса пӗтерет те, юлашкинчен, ҫапла каласа ху324

рать: «Нарспи мӑнакка тепӗр йӑмӑкӗпе мухтанма пултарать.
Чӑваш ҫырулӑхӗнче Улька ҫуралчӗ. Салам сана, Силпи ҫӗршывӗ! Эсхӑрхӑм мар, эсхӗсӗр мар!» Иссипе Улька чӑн-чӑнах
Нарспи йӑмӑкӗсем пулӗҫ-и, пулаймӗҫ-и - ӑна пуринчен ирттерекен критик - вӑхӑткалӗ, анчах МиттаВаҫлейӗн чунтан килекен сӑмахӗсенче такам тавёл пирён поэзире Нарспи пек ытарайми сӑнлӑхсем курасшӑн ҫуннине туять».
*

*

*

Митта Ваҫлейӗ

Ҫ. Элкере
Кас-кас пит хурлӑхчӗ мана,
Чӗре наркӑмӑшпа тулатчӗ.
Аса илеттӗм те сана,
Пӑртак лӑш кайнӑ пек пулатчӗ.
Калаттӑм: пур-ха, пур этем,
Тӗнче пӗтсех пӗтмен-и, тен...
* * *
Михаил Сироткин

«Элкер ҫырнӑ сӑвӑллӑ юмахсем халӑх юмахӗсенчи сюжетсене анлӑн усӑ курнипе, унпа пӗрлех юмахсенчи сӑнарсен
идейӑллӑ пӗлтерӗшне ӳстернипе паллӑ пулса тӑраҫҫӗ.
Элкер произведенийӗсен чӗлхи - пуян чӗлхе. Вӑл ӑна халӑх
калаҫӑвӗнчи сӑмахсемпе хӑюллӑнах усӑ курса пуянлатса пыни
куҫ кӗретех палӑрать».
* * *
Александр Алга

«Ҫамрӑк чухнех эпир Элкерӗн «Вӑрҫӑ кунӗсем» романне
пӗр тытсан аякка хумасӑр вуласа тухрӑмӑр. Кайран, 1949 ҫулта ку кӗнеке «Вутпа ҫулӑм витӗр» ятпа тухрӗ.
Вуласа тухрӑмӑр та Ҫемен Элкерӗн яш чухнехи пурнӑҫӗпе
паллашрӑмӑр. Ҫак хушӑрах пирӗн ума халӑхӑн асапӗ-терчӗ,
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вӑрҫӑ хӑрушлӑхӗ, халӑхӑн кӗрешӗвӗ, кун-ҫулӑн нумай-нумай
енӗ килсе тухрӗ. Ку кӗнекене хӑй хура-шур курнӑ писатель
анчах ҫырма пултарнӑ».
*

*

*

Стихван Шавлы

«...Нимрен нимӗр тума ҫук. Поэт та ҫара вырӑнтан ҫӗкленеймест. Есенин вырӑс Рязань ҫӗрӗнче, Исаковскипе Твардов
ский Смоленск таврашӗнче вӑй илеҫҫӗ. Элкер Мӑн Упакассинче, Хусанкай Сиктӗрмере, Ухсай, Константин Иванов хыҫҫӑн
Слакпуҫӗнче малтанхи утӑм тӑваҫҫӗ, унтан поэзи тӳпине ҫӗкленеҫҫӗ. Сӑвӑҫ тавракурӑмӗ, унӑн теми тӑван ҫӗртен, тӑван
ялтан сарӑлса, ӳссе пырать. Тарӑна кайтӑр ҫав тымар, вара
сӑвӑ-поэмӑра тӑван тавралӑх сӑнарӗ ҫеҫ мар, республикӑпа
ҫӗршыв сӑнарӗ витӗр курӑнса тӑрӗ, ҫӗр сӗткенӗ тапса тӑрӗ,
чӗлхе пуянлӑхӗ ҫирӗпленӗ, нихӑҫан та мӑкалмӗ. Ӑшӑхра пултӑр
ҫав тымар - сӑвӑҫа трагеди пырса ҫапать, ун пултарулӑхӗ типсе ларать, ун пек сӑвӑҫ, юлташӗсенчен юлас мар тесе ҫырать
пулсан та, вулакана шӗвӗ е хӑлтӑркка сӑвӑран пуҫне нимех те
«пиллеймест».
*

*

*

Николай Дедушкин

Историлле Ҫӗнтерӳ патне ҫитме питӗ йывӑр пулчӗ. Совет
ҫыннисем юратнӑ ҫӗршыва кар тӑрса хӳтӗлерӗҫ, фронтра та,
тылра та чӑн-чӑн паттӑрлӑхпа хастарлӑх кӑтартрӗҫ. Вӑрҫӑ ҫулӗсенче пирён писательсен хӗрӳллӗ сӑмахӗ чӑваш халӑхне
ирсӗр тӑшмана хирӗҫ пурнӑҫа шеллемесӗр кӗрешме хавхалантарчӗ. Ун чухнехи сӑвӑсемпе поэмӑсем, очерксемпе калавсем, повеҫсемпе пьесӑсем тӑван халӑхӑн вӑрҫӑрипе тылри паттӑрлӑхне, унӑн шухӑш-туйӑмне лайӑх уҫса пачӗҫ. Ҫакӑ
пуринчен ытла документлӑ произведенисенче палӑрчӗ. ВӗсенчеТӑван ҫӗршывӑн мухтавӗ, совет ҫыннисен моральпе поли326

тикӑлла пӗрлӗхӗ, тӑшмана курайманни, ӑна ҫӗнтерессе ҫирӗп
шанса тӑни питӗ уҫҫӑн курӑнать.
Кам илтмен-тӗр тата Ленинграда хӳтӗлесе паттӑррӑн пуҫ
хунӑ чӑваш ҫамрӑкӗ Иван Смирнов ҫинчен! Унӑн вӑрҫӑри
мухтавлӑ ӗҫӗпе вилӗмӗ пирки вырӑс поэчё В.Рождественс
кий тупӑ-пӑшал сасси кӗрлесе тӑнӑ сехетсенче сӑвӑ ҫырать,
П.Лукницкий писателӗн «Рождение бессмертия» ятлӑ калавне, К.Турханӑн «Пулеметчик Иван Смирнов» очеркне, С.Элкерӗн «Вӑл вилӗмсӗр» поэмине те пурсӑмӑр та ӑшшӑн
йышӑнтӑмӑр.
С.Элкер поэминчи вӑрҫӑ геройӗн сӑнарӗ вулакан куҫӗ умне
Улӑп-паттӑр пек тухса тӑрать. Совет халӑхӗ ӑна манмасть,
герой ячӗ - вилӗмсӗр:
Чӑваш ачи, чӑваш ҫынни Совет ҫемйин тӑванлӑхне,
Мӗльюн ҫынсен ирӗклӗхне,
Сыхласшӑн хучӗ хӑй пуҫне,
Вӑл тивӗҫ чӑн герой ятне.
Ун ячӗ вилмӗ ӗмӗрне.

Виталий Родионов
Эпир-пӗртӗпрен

Пӗри манран ыйтрӗ: «Ӑҫти пултӑн эсӗ?»
«Пӗлетӗн-и - терӗм - Кольцовка енне?»
«Юлташӑм, ан кул-ха, ӑна те пӗлмесӗр.
Тӑхта-ха. Тен, эс Коротков тӑванех?
«Ӑҫтан эс?» тесессӗн: «Пӗлетӗр-и, - терӗм Кушлавӑш текен вун ик ялӑн уйне?»
Умри чӑвашсем алӑ тытрӗҫ: «Элкерӗн
Ентешӗ эппин. Тен, ун тӑванех?»
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Ытти халӑхсен хушшинче те чылайӑн
Ыйтаҫҫӗ манран: «Сан килӳ ӑҫтарах?»
«Илтсе-и эсир Андриян Николаев...»
«Тӑхта-ха. Тен, эсё те Шуршӑлтанах?»
Таҫти кётесре те мана питё лайёх
Пӗлеҫҫӗ пулсан та, паллашчёр тепре:
Элкер, Коротков, Николаев
Манпа пёр тёван. Эпир - пёр тёпрен!
1967.

Сапка юрри

Хёвел те килте ёшёрах текен туйём
анне сёчёпех юнёмра юлчё-ши?
Кушлавёш текен ҫав вун ик яллё уйём
кун-ҫулӑмӑн тӗнӗлӗ, чунӑм ӑшши.
Анне чӗрҫине улӑштарчӗ хыт ҫӗр,
кипке чӗркевне ҫут тӳпе ылмаштарчӗ.
Сӑпка юррине илтсенех пурӗ пӗр
асамлӑ хӑват хальхинче йӑлт мантарчӗ.
Туратшӑн хакпи вӑл пӗрремӗш папка,
кайран туратран пысӑк йывӑҫ ҫӗкленӗ.
Баха пӗличчен чылай тунӑ «паппа»,
асамлӑ сӑпка юррине эп итленӗ.
Эй, юрӑ!
Ачалӑхӑмран вӗҫсе тух,
инҫе ҫулрисем те сана халӗ илтчӗр.
Ӳкес тенӗ чух, парӑнас тенӗ чух
кӑштах тӗлӗрсе каллех чӗр вӑй илччӗр!
Йӗпреҫ, 1974, ҫу.
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Тӑван ен, Кушлавӑш уйӗ

Улӑх-ҫаранлӑ, тӑп-тӑрӑ шывлӑ,
Илӗртетӗн илемӳпе.
Ӑҫта кайсан та пирёншён хаклӑ
Тӑван ен, Кушлавӑш уй.
Куккук сассиллӗ вӑрманусем сан,
Сарӑ хумлӑ уй-хирӳсем,
Ырӑ та паттӑр ӗҫченӳсем сан,
Тӑван ен, Кушлавӑш уй.
Ҫакӑнтах иртрӗ пирӗн ачалӑх,
Юратуллӑ лӑпкӑ каҫсем.
Ҫакӑнтах пӗрремӗш юрату та,
Куҫҫуллӗ уйрӑлусем.
Ытармалли мар кунти хӗрсене.
Каччисем те ӗҫре маттур.
Мӑшӑр суйлама кунта ҫеҫ килӗр.
Сирӗн валли те савни пур.
24.04.1976.

Тӗпчев малалла пырать

Ҫынна ӗҫсӗр пуҫне асӑну йӗрки те тытса тӑрать иккен.
Ҫемен Элкер ҫинчен калаҫнӑ чух ӑна ҫитӗнтернӗ Кушлавӑш
тӑрӑхӗ пирки чарӑнса тӑмасӑр май ҫук. Элкер кунта ҫуралман пулсан, урӑх ҫӗрте ҫуралман та пулӗччӗ. Илемлӗ тавралӑх, кӑмӑллӑ ҫыннисем май панӑ ӑна пултарулӑха аталантарма. Эпӗ ҫапла шутлатӑп: литературӑра икӗ Элкер пур: пӗри
- официаллӑ Элкер, тепри - кун кӗнекисенче юлни. Иккӗмӗшӗнче вӑл чӑваш халӑхӗшӗн, шӑпишӗн ҫунакан ҫын. Элкер
пурнӑҫӗпе пултарулӑхӗ чӑваш идейи тавра иртнӗ. 1917 дул329

тах вӑл чӑваш хӑйӗн чӗлхипе калаҫманнишӗн пӑшӑрханать.
Ху чӗлхӳне ан хурла, тет вӑл кашни чӑваша. Наци идеи тенӗрен, вӑл 60-мӗш ҫулсен пуҫламӑшӗнче хайланӑ сӑвӑ йӗркисене аса илер:
Ӗҫленӗ хӗрӗх ҫул таран,
Чӑвашлӑха савса чунтан.
Ҫакӑ унӑн пурнӑҫ тӗллевӗ пулнӑ. Ҫав чӑвашлӑхшӑнах ӑна
30-мӗш ҫулсенче айӑплама пӑхнӑ, ҫӑхавсем ҫырнӑ. 50-мӗш
ҫулсенче «Хурапа шурӑ» повесть ҫырать. Ун пирки критиксем
калаҫсах кайман. Мӗншӗн? Унта класс кӗрешӗвӗ ҫук. Унта чӑн-чӑн пурнӑҫ. Повеҫӗн тӗп шухӑшӗ - кашни ҫыннӑн турӑ
ҫырни пур, унтан иртейместӗн тени. Анчах эпир хамӑр пурнӑҫа мӗнле илемлетме пултаратпӑр? Турӑ ҫырнипе
килӗшӳллӗн, тасан ирттерме пултаратпӑр. Эппин, кашни
ҫыннӑн турӑ ҫырнипе килӗшӳре пулмалла. Эпир Элкер пултарулӑхӗ пирки тӗпчесе пӗлмен япаласем татах пур-ха. Ҫак ӗҫсем
кӗтеҫҫӗ пире, тӗпчевҫӗсене.
1994, ҫу.

* * *
Хветӗр Агивер

Леонид Леонов писатель ҫапла каланӑ: «Кашни писателӗн
хӑйӗн юратнӑ тёп теми пур». Мёнле тема-ши вӑл Элкерӗн?
Ахӑртне эпӗ тӗрӗс шыраса тупрӑм пулсассӑн, «Вутпа тӑвӑл
витӗр» романӗнче те, «Вунсаккӑрмӗш ҫул» тата ытти поэмисенче те, ман шутпа, пёр тема пулнӑ: чӑваш чуралӑхра пурӑнать. Ҫав чуралӑх, тӳррипе каласан, паян та иртсе кайман.
Тӗрӗсех. Пирён литература вӑйлӑ, эппин халӑхӗ вӑйлӑ, ҫыравҫисем вӑйлӑ. Кӗнекесем ҫырса халӑха парнеленисӗр пуҫне,
халӑх ӑс-тӑнне тытса тӑнисӗр пуҫне, паянлӑха вёсен патшалӑха тытса тӑма вӑйсем ҫителӗксӗр. Вӑл ӳлӗм писательсен,
ӳнер тата ытти пултарулӑх ӑстисен аллинче пулнине курасчӗ.
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Ҫемен Элкер пулни - халӑх телейӗ. Пирӗн ҫуллен паллӑ тӑвакан уявсем пур. И.Яковлев, К.Иванов, Ҫеҫпӗл Мишши, Митта
Ваҫлей кунӗсем. Ҫемен Элкере асӑнассине те йӑлана кӗртесчӗ.
Вӑл ӑна тивӗҫлӗ. Чӑваш ҫыравҫисенчен пӗртен-пӗр вӑл ҫеҫ
хӑй пурӑннӑ чухне хӑйӗн произведенийӗсене 5 томпа кӑларма пултарнӑ. Унӑн чӑваш литературинчи виҫӗ тӗп юпи ман
шутпа ҫаксем - «Вутпа тӑвӑл витӗр», «Шурӑмпуҫ килсен»,
«Хӗн-хур айӗнче». Ҫак произведенисем пурри чӑваш халӑхӗ
пуррине, ҫухалманнине, хӑҫан та пулсан чуралӑхран тасалассине калать.
1994 ҫ.

* ★★
Петӗр Ялкир
Элкерьенче

Кушлавӑш текен вуникӗ ял уйӗ
Ҫемен Элкере тытать асӗнчех.
Савса ҫутатать унпах-и тен, уйӑх
Кунти таврана кӑвак каҫсенче.
Хӗвел те сапать хитре хирсем ҫийӗн
Чунтан ыр сунса сап-сар ылтӑнне.
Кам тӑрӑшмӗ-ха хастарлӑн каҫ-ирӗн
Тэтах пуйтарма Элкер ҫӗршывне?
Ӑста кайӑксем юрлаҫҫӗ мӑнаҫлӑн,
Сараҫҫӗ Элкерьенӗн чапне.
Поэт кӗввинчен илеҫҫӗ хаваслӑн
Вӗсем кулленех юрлас хӑватне.
Хӗн-хур айӗнчен тухса телей тупрӗҫ
Маттур чӑвашсем Упакассинче.
Хайласшӑн вёсем тата шепрех пурнӑҫ,
Элкер те тимлет ялйыш хушшинче.
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* * *

Геннадий Кузнецов

«Элкер» «ӗлкӗр» тенё пек илтёнет:
васканӑ вёл, «ёлкёрмелле ман» тенё.
Ҫуталакан таланчё тек хистенё
хӗлхем сапма ҫынсен ӑсне-тӑнне.
Сутман вӑл, ӑмсанман та кӗвӗҫмен,
юлташӗсемшӗн хӗпӗртенӗ шутсӑр!
Кӗрекере шав кӑларман - ӗҫмен,
Кану тёлне пёлмен те кӑвак ҫутсӑр.
Тӗнче ҫине таса куҫпа пӑхма
ун пулнӑ чью та, тивӗҫ те, ят-сум та.
Уксах пулсан та, утнӑ япӑх мар:
ӑна хӑратайман тумхахпӑ сулнӑк.
Поэт! Ҫула тухсан, ан пул мӗлке!
Пире ал патӑр кӑмӑллӑн Элкер.
*

*

*

Георгий Федоров

Александр Артемьев. Чӑваш вулаканӗшӗн ӗмӗре сӑваплӑ ят.
Сӑнарлӑ сӑмах анине вӑл мӗн кӗҫӗнренех савнӑ. «Тӑваттӑмӗш
класс пӗтернӗ тӗле манӑн хам «картапанӑ» сӑвӑ тетрачӗсем те
пурччӗ ёнтё», - аса илет каярахпа прозаик. Ал вӑйне пӗлмелӗх
тенешкел, ҫырни-тунине аслӑ ҫулсенчи пултаруҫӑсем патне ҫитересси те килет. «Шупашкара, Элкер писателе» палӑртать адресне Ванька Жуковла. Элкер 12 ҫулхи ачана кӳрентерес темест,
хавхалантаруллӑ хут ҫырса ярать. Кунран курмалӑхне, хастарлӑхӗ ӳсет ҫамрӑкӑн: ҫырма ал кӗҫӗте-кӗҫӗте тӑрать. Хайхи,
17 ҫула ҫитнӗ кӳлӗмре вӑл 234 сӑвӑ, 2 поэма, 2 повесть авторӗ.
Авӑ епле хавхалантарма май тупнӑ чӑваш халӑх поэчӗ
Ҫемен Элкер пулас чӑваш халӑх поэтне.
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Родионов с актерами

ГЕРОИ ЭЛЬГЕРА - НА СЦЕНАХ ТЕАТРОВ
В тридцаты х-сороковы х годах прош лого века Чува
шия добилась больших успехов в социально-культурном
преобразовании сел и городов. Выполняются програм 
мы культурной революции. Развивается литература и
искусство. В духовном воспитании лю дей важную роль
начало сы грать театральное искусство. Талантливая
чуваш ская м олодежь учится в М оскве, Л енинграде у
вы даю щ ихся мастеров театрального искусства. После
окончания Государственного театрального института в
1940 году возвращ ается на родину Л еонид Никонорович Родионов и с больш им вдохновением ставит в Ч у
ваш ском театре спектакль «Чакка» по поэме С емена
Эльгера «Под гнетом» («Х\н-хур ай\нче»). П остановка
молодого режиссера имела грандиозный успех. Вот как
об этом пиш ет в своей книге «Театр, лю бимы й наро
дом», талантливы й те а тр о ве д Ф .Р ом ано ва:
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« С воео б ра зн ы м м остом м еж д у пр е д в о е н ны м р е 
пертуаром и репертуаром военного врем ени в Ч ув а ш 
ском те а тр е стал спе ктакл ь «Ч акка» по поэм е С. Э л ь
гера «П од гнетом ». С пектакль, поставл е нны й в 1940
году, по всем своим иде йн о-эм оц и она л ьны м н а стр о 
ем он пр ин ад л е ж а л военном у врем ени. Б олее того,
им ен но врем я - тревож ное, напряж енное, ге р о и ч е с
кое - вы вел о на передний план о сн о вн ы е м отивы по
эм ы , у к р у п н и л о об р а зы гл а в н ы х ге р о е в . И м н о ги е
строки поэм ы зазвучал и соврем енно.
С о д е р ж а н и е спектакля увод и л о к конц у X V III века.
П о д а в л е н а К р е стьян ска я вой н а под п р е д в о д и т е л ь 
ством Е. И. П угачева, но ещ е не потухл и пож ары вол 
нений, не скл он и л и головы вож аки по вста нц ев, и в
пам яти народ а ж ив образ «кр е стьян ско го царя».
...Ж естоко избили за недоимки чуваш ского крестья
нина Чакку. По закону за ним не должно быть недоимков: ведь долгие годы он нес тяж елую солдатскую служ 
бу. Но оказалось, что в солдаты его отправили вместо
сы на деревенского богача Алабита, соверш ивш его гряз
ную сделку с «конторскими». Личная обида Чакки скоро
вливается в общ енародны й гнев против угнетателей,
его судьба оказы вается неотделимой от судьбы народ
ной. Чакка становится предводителем повстанцев и с
плам енны м призы вом встать на борьбу за свободу об
ращ ается к угнетенны м . Когда его товарищ и засом не
вались —хватит ли у них сил для победы, он отвечает:
Есть силы ! Есть! Ведь мы — народ!
Ведь в нас начало ж изнь берет.
Н астал наш день, настал наш час...
Яркой, колоритной ф игурой вы ступает в поэме на
родный певец Тевенеш . О слабли руки старика, нет пре
ж них сил. Но богачи боятся его не меньш е, чем по
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встанцев, ибо велики его мудрость, его разум, сильно
его оружие - песни, страш ны е для врагов и нужные для
восставш их крестьян.
П ро ти в крестьян н а п р а в л я ю тся ц а рские во й ска .
Силы оказались неравны ми. Чакка вынужден беж ать
на Волгу, к бурлакам, ж ить вдали от деревни, от се 
мьи. Л иш ь перед сам ой см ертью ем у удается встре
титься со своим сы ном - уже юнош ей.
«Чакка» стал первым спектаклем молодого реж ис
сера Л. Родионова, которы й довол ьно быстро проявил
себя сам остоятельно м ы слящ им худож ником. Это яр 
кое историческое произведение, эпопея народной ж и з
ни, в военны е годы ж иво перекликалось с совр ем е н
ностью. С пектакль прозвучал как глубоко патриотичес
кое произведение. Н есколько сезонов военны х лет он
не сходил со сцены.
Значительного творческого успеха добился молодой
актер Л. Семенов в роли Чакки. Ш ирокоплечий, рос
лый, он покорял внутренней силой, м ужеством. Вна
чале угловаты й, зам кнуты й, он преображ ался, стано
вясь вожаком повстанцев, покорял откры тостью чув
ства, см елостью и реш ительностью , душ евностью .
Не м еньш ее впечатление оставлял образ на родно
го певца, доброго и справедливого Тевенеш а, в испол
нении совсем молодого Б. Алексеева, сум евш его пе
редать м удрость народа, его непреклонность, его силу.
...Идёт первы й акт. В деревню опустош аю щ им вих
рем налетаю т слуги А лапита (артист Г. Ф адеев) - се
годня д ень сбора податей. П равы е и неправы е - обоб
раны будут все. Веками угнетаем ы й народ б езр опо
тен. Л иш ь один из них - Чакка (артист Л. С ем енов) - не
ж елает терпеть насилие. Он восстает против б еспра
вия. Но силы неравны , его ж естоко избиваю т. Глухое
возмущ ение крестьян остается затаенным, невы сказан
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ны м. И вот тогда, как и преж де в тяж е л ы е м инуты на
р о д н о го горя, ря д ом с ним и п о я в л я е тс я Т е в е н е ш А л ексеев. В белом од еянии, седой, как лунь, со св о и 
ми неизм енн ы м и гуслям и в руках, спо кой ны й и вел и 
че стве нны й на ф оне о звер ел ы х врагов, он вы р а ста 
ет в м он ум е н т народной м удрости и спр авед л ивости .
С луги А л а п и та бросаю тся к нему, чтобы схвати ть и
та к же, как с Ч аккой расправиться. ...С ильны й в своей
правде, он уве р е н н о и см ело ш агнул им навстречу,
гн е в н о с в е р кн ул и его гл аза, грозн о за зв уч а л гол ос
певца. И засты л и на м есте враги. Э то был сам н а 
род... В Т е в е н е ш е -А л е ксе е в е б ы л о стол ько в н утр е н 
ней си л ы , с то л ь ко у б е ж д е н н о с ти в пр а в о те св о е го
п о ступ ка , ч то п о д о б н о е р е ш е н и е сц ены со в се м не
в ы гл я д е л о на рочи то, надум анно. В н утр енн ее со сто 
ян ие акте р а б ы л о та к ж и зн е н н о уб ед и тел ьно , что эта
м и за н с ц е н а л и ш ь по м о га л а в ы р а ж е н и ю сути роли.
М ол одой акте р д о б и л ся м ногого - при скупом в н е ш 
нем р и с у н ке сум е л п е р е д а ть б о га то е с о д е р ж а н и е
о б раза. Его успе х в этой роли был та к значител ен ,
что д и р е кц и я театра, вы нося своим пр иказом б л а 
го д а р н о сть всей труппе, о соб о вы д ел ил а и гру д вух
а кте р о в - Б. А л е ксе е в а в роли Т ев е не ш а и Л. С е м е 
нова в роли Чакка.
С ильны м и, ж естоким и врагам и крестьян представа
ли в спе ктакл е А л аб и т в исполнении Г. Ф адеева и Бур
м истр в исполнении П. М едикова.
С п е кта кл ь зака нчи ва л ся сц еной см ерти Ч акки. Б ур
л а ц ко й л я м ке отдал народ ны й герой свои по след ние
годы и силы . И вот теперь, б ольной и стары й, он ум и 
рает сре д и та ки х ж е об е зд о л е н н ы х л ю д е й. ...Крутой
б е р е г В олги. Гд е-то вдали светятся костры , на небе
с гу щ а ю тс я гр о зо в ы е тучи. В низу, у са м о й В олги, в
гр устн о й пе сне б ур л а ки и зл и в а ю т т о с ку по родине.
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П р и р о д а ка к бы с л и т а в о е д и н о с с у д ь б о й Ч а кки .
И вдруг вторгается новая тема: появляется Илюш , сын
Ч а кки . В ф и н а л е з а к л ю ч а л с я м н о го з н а ч и т е л ь н ы й
см ы сл. И лю ш , преем ник дел а на род ного героя, д о л 
жен был оказаться рядом с отцом , чтобы принять на
каз и б лаго сл о вен ие на пр одо лж ени е борьбы . В е ру в
жизнь, увер енность в светл ое будущ ее вносил в с п е к
такл ь этот сю ж етны й поворот. Э пи зо д и че скую роль
И л ю ш а и гр а л о д и н из в е д у щ и х а к т е р о в т е а т р а А. Ургал кин. П еред зрител ем как бы представал н о 
вый Чакка, сильны й, см елы й, как д остойн ы й пр о д о л 
ж ател ь дел а отца.
С пектакл ь «Чакка» встретил горячий о ткл и к зр и те 
лей. Так, Калининская районная газета 31 июля 1941
года, рецензируя спектакль, подчеркнула, что зрител ь
сам вы делил в спе ктакл е м отивы героической б о р ь 
бы народа за свободу. М ногие сцены вы зы вал и м о
м ентал ьную реакцию , будили гл убокие п а тр и о ти че с
кие чувства».
.
Будущ ему народному артисту СССР Борису А лексе
еву в спектакле Эльгера «Под гнетом» в инсценировке
Ф .Троф им ова (реж иссер Р одионов) посчастливилось
играть и роль Текея очень успеш но. Театральны й кри
тик В. Иокар, уделив наибольш ее внимание творчеству
актеров Чуваш ского театра, перечисляя мастеров сце
ны, среди которы х первым был назван Борис А лексе
ев. Вот как писал он в своей статье, опубликованной в
журнале «Театральная жизнь (№ 4, 1958 г.):
« К ака я-то п о -осо б ом у склоненная голова, остры й
подозрительны й взгляд, сем енящ ая походка - и перед
нами удивител ьно колоритная ф игура. Э то не приду
манная внеш няя характерность, а точное вы раж ение
того внутреннего мира, которы м ж ивет этот человек».
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В 1955 году на сцену Чуваш ского театра вы ш ла д р а 
ма С ем ена Э льгера «Асран кайми кунсем» («Н езаб ы 
ваем ы е дни»), написанная по поэме «1918 год» в инс
ценировке И .М олодова, поставленная другим извест
ным реж и ссеро м К онстантином И вановичем И ван о
вым. В спектакле особо отличился своим незаурядны м
талантом актер Еф им Никитин.

С. Эльгерпе И. Молодое ҫырнӑ
• Асран кайми кунсем» драмӑри сцена.
Сантӑр ролӗнче - Е. Никитин.
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«АСРАН КАЙМИ КУНСЕМ»

Мӗнпур кӑмӑлтан калатпӑр: лайӑх спектакль. Чӑн ӗнтӗ, мал
танхи курӑм-туйӑм ҫинчен асӑрханарах калаҫмалла, ан тив,
чи тӗрӗс сӑмаха ӳлӗм, пыра-киле, вӑхӑт сӑнавӗ калатӑр, ан
чах халӗ те, ҫак самантра, искусствӑн таса хӗрӗвӗпе хӑпартланса кайнӑ чух, калас килнине каламасӑр чӑтма ҫук. Тата,
тепӗр тесен, пирӗн хаҫатҫӑсен ӗҫӗ те ҫавӑ: пурнӑҫри пархатарлӑ пулӑм-тӑвӑмсене ҫийӗнчех палӑртса пырасси, вӗсене
паянхи кун ячёпе хак парса хӑварасси. Ҫавӑнпа та, сӑмах
«ӑшӑлла» пулассине пӑхмасӑр, театр коллективӗ «куҫӑхасран» хӑрамасӑр, эпир ҫӗнӗ спектакле ҫӗнӗ ҫитӗнӳ тетпӗр, ӑна
ырӑ сунатпӑр, вӑл малашне ӗмӗтлӗ, вӑрӑм кун-ҫуллӑ пуласса
шанатпӑр.
«Вунсаккӑрмӗш ҫул» поэмӑра кӑтартнӑ аслӑ пулӑмсем, ҫав
пулӑмсемпе ҫӗкпеннӗ тата ҫав пулӑмсене ҫӗклекен хӑватлӑ
этемсем, искусство асамӗпе чӗрӗлсе, хӑйсен мухтавлӑ пурнӑҫне тепӗр хут пурӑнма сцена ҫине тухрӗҫ. Чӑнах та асран
кайми, яланах асра тытмалли мӗнешкел тапхӑр!
Драма тӑршшӗпех пирён саманари пултарулӑх теми:
халах, революци, социализм ҫӗнтерӳллӗн янӑраса тӑрать.
Аслӑ вырӑс халӑхӗпе тапраннӑ чӑваш ҫӗршывӗ историллӗ
ӗҫсем тӑвать. Ӗнтӗ ӗлӗкхи чӑваш кӗтесӗ - упа ушахлӑхӗ
ҫук, халӗ кунта, 1918 ҫулта, пӗтӗм Россия телейӗшӗн кӗрешӳ пырать, вӑрҫӑ ҫулӑмӗ уласа, мӗкӗрсе явӑнать, вӑрҫӑ
урапи юнланнӑ ҫӗршыв урлӑ аслати пек кӗмсӗртетсе кар
ать. Кам пӑшал йӑтма пултарать, ҫав революцие хӳтӗлеме
каймалла. Революци салтакӗсем хушшинче пин-пин чӑваш
паттӑрӗсем: Левенсем, Миххесем, Никантӑрсем. Вӗсемпе
пӗрле Исси (Лиза) пек хӗрсем те сахал мар. Вӗсемшӗн ре
волюци ӗҫӗ - тӑванран тӑван! Октябрь чӑвашсене, ҫӗрсӗр
тӗкӗнсе пурӑннӑскерсене, ҫӗр панӑ, ятсӑр, тивӗҫлӗхсӗр пулнӑскерсене, наци тивӗҫлӗхӗ панӑ. Анчах ҫак ырлӑха чӑваш
такамӑн «милӑҫлӑ» аллинчен йышӑнман, ӑна вӑл хӑй, аслӑ
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вырӑс халӑхӗпе пӗр харӑс тӑрса, ытти тӑван халӑхсемпе
пӗр-пӗтӗм пулса, ҫапӑҫура туртса илнӗ. Чӑваш ҫӗршывӗ
вырӑс революцийӗсенчен пӗринчен те юлман, вӑл револю
ци наукине, пролетариатӑн ӑсне, кӗрешӳ меслечӗсене
ӑнӑҫлӑн вӗренсе пынӑ, ахальтен мар 1917 ҫулхи Октябрь
тӗлне чӑвашсем хушшинче те революцилле лару-тӑру
ӗлкӗрсе ҫитнӗ. Ытла та ӑнланмалла пулнӑ революцийӗн
задачисем! Революци ӗмӗрхи ӗмӗтсене ҫитернӗ. Кунсӑр пуҫне, революцие пуҫ пулса ертсе пыракансем те, революцие ҫарпуҫӗ пулса сыхлакансем те чӑвашсемшӗн ытла та
ҫывӑх ҫынсем пулнӑ. Аслӑ Ленин, пирӗн культурӑшӑн
ҫамрӑк чухнех ӗмӗр манмалла мар ӗҫсем тунӑ ҫын, халӗ
те, тӗнче ӗҫӗсене ертсе пынӑ чух, чӑваш халӑхне асӑнмасӑр
тӑман; паттӑр Чапаев, чӑваш ачисемпе выляса ӳснӗскер,
хӑйӗн ҫарӗнчи чӑваш салтакӗсене: маттур янташсем! тесе
саламланӑ. Чӑвашсем ҫакӑ юлташлӑха, ӗмӗртен амаланса
пынӑ туслӑха нихҫан та манман, ӑна вёсем яланах ӗҫпе
ҫирӗплетнӗ. Илер-ха ҫакӑн пек тӗслӗхе.
Питӗрти рабочисем ҫур чӗрӗк ҫӑкӑрпа пурӑннӑ чух, халтан
кайса ҫапӑҫакан Хӗрлӗ Ҫар ҫӑкӑр ыйтнӑ чух, 1918 ҫулта, чӑваш
уезчӗсем - Етӗрнепе Ҫӗрпӳ - иккӗшӗ кӑна миллион пӑт ытла
патшалӑха тырӑ панӑ; ку хисеп пӗтӗм Хусан кӗпӗрни ун чух
тӑратнӑ тырӑран 70 процент пулать. (И.Е.Петров. «Чувашия в
период иностранной интервенции и гражданской войны»). Ҫак
ҫӑкӑр сая кайман. Капитализм пусмӑрне ҫӗнӗрен кӳрестекенсене Хӗрлӗ Ҫар пирӗн ҫӗршывран ӗмӗрлӗхех шӑлса тасатрӗ;
кунсӑр пуҫне - ҫӑкӑр-тӑвар хире-хирӗҫ тенё пек - 1921 ҫул
чӑваш ҫӗршывӗ нихҫан пулман хӑрушӑ выҫлӑха кӗрсе ӳксен,
ырӑ кӑмӑллӑ вырӑс пролетариачӗ (чи малтан - Мускав) хӑй
ҫиес ҫӑкӑра чӑваш ачисене парса тӑчӗ.
Мӗнле йывӑрлӑхпа тухнӑ ун чух ҫавӑ миллион-миллион
пӑт тырӑ! Шалчи тулман чӑваш буржуазийӗ, кулаксем, усламҫӑсем, куштансем, паллах, хӑйсене пӗтерме ҫуралнӑ паттӑра Совет влаҫне - ҫӑкӑр парасшӑн пулман. Анчах тӗнчене ҫӑлма
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килнӗ ачан харсӑр пӑхаканӗсем ҫывӑрман. Пӗр Етӗрне уездӗнчи комбедсем кӑна 1918 ҫулхи сентябрь-ноябрьте пуянсенчен 953.770 пӑт тырӑ туртса илнӗ, 180.899 пӑтне вырӑнти чухӑнсем хушшинче салатнӑ, ыттине патшалӑха панӑ. (И.Е.Пет
ров. Ҫӳлте асӑннӑ кӗнекеренех).
Ҫак тапхӑрта пуҫланаҫҫӗ драмӑра кӑтартнӑ ӗҫсем.
Ял. Классен кӗрешӗвӗ. Пёр енче - Левен большевик, унта чухӑнсем тата совет енне куҫса пыракан вётам хресченсем.
Тепӗр енче - Каврук, ҫӗрме пуян ачи, патша офицерё, унта ялти пуянсем тата Совет влаҫӗ пӗтессе халланса тӑракан
тӑшманла элементсем.
Анчах тӗнче асапӗпе ҫуралнӑ, тӗнчене ҫӑлма килнӗ паттӑр
пӗтме шухӑшламасть, вёл куллен улёпла вёй илсе пырать,
хёйён тёшманёсене ярса тытать, вара урӑм-сурӑм ҫапӑҫу пуҫланать. Этем чунлӗ ҫын ҫак ҫапӑҫӑвӑн тулашӗнче юлма пултараймасть - пӗтӗм ял вӗресе тӑрать, ҫаврӑнса пӑтранать.
Юнлӑ тытӑҫусем, перӳ, вӗлерӳ, пӗчӗк ялта пуҫланса, вӑрҫӑн
аслӑ хирӗсене куҫаҫҫӗ, пӗтӗм ҫӗре чӗтретеҫҫӗ. Ҫакӑн ҫинчен
капать эпир курнӑ драма.
Ахӑрса хускалнӑ халӑх тинӗсӗ, социаллӑ хирӗҫӳсем, уйрӑм
ҫынсен пурнӑҫӗнчи, йӑлинчи тавлӑ хутшӑнусем, тытамаклӑн
кисрене-кисрене илсе, акӑш-макӑш драмӑллӑ конфликтсем,
коллизисем пулса, ӗмӗр асран кайми сӑпатпа ӳтленсе сӑнарланаҫҫӗ. Кунта курмалӑх та, пӑлханмалӑх та, вӗренмелӗх те
пур. Хумхантарать, шухӑша ярать.
Чӑвашсен авалхи сӑмахӗ: «тамаша», истории тӗрӗсмарлӑхне пула, кӑйттӑ пӗлтерӗш туянман пулсан, эпир, ҫак спек
такле курнӑ хыҫҫӑн: акӑ вӑл тамаша, тенӗ пулӑттӑмӑр.
Икӗ каччӑн пӗр шухӑш - пӗр хӗре юратаҫҫӗ, анчах пурнӑҫра вёсен икӗ тӗрлӗ тӗллев. Пӗри - Левен, ӗҫхалӑх ачи, учи
тель, салтак, командир, хёйён телейне вёл халёх телейёшён
кӗрешес ӗҫре курать. Левен шухёш-кёмёлё таса, илемлё, вёл
ача пек ҫепӗҫ - юратнё чух, арслан пек хаяр - курайман чух.
Унён ҫамрӑкранпах пёр шухёш:
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Инкеклӗ чухӑна курсам,
Хам выҫ юлам - пулӑшмалла.
Пулӑшмасан, чун пушӑ ман...
Инкек курсан, - пӗрле тӳсӗп.
Вӑл савӑнсан - эп хӗпӗртӗп.
Мӑнаҫлӑ ҫын е вӑрӑ ҫын,
Усал ӗҫсем тӑвать пулсан,
Ӑна ҫапас килет пуҫран.
Юратнӑ халӑх хушшинче
Пулминччӗ чир-чӗр, мӗскӗнлӗх;
Тӑван ҫӗршывӑм ҫийӗнчен
Часрах сирлинччӗ тӗттӗмлӗх.
Курасчӗ ман тӗнче тени
Ҫурхи кунсем пек тӑнине.
Курасчӗ пур чӑваш ҫынни
Культурлӑ, чыслӑ пулнине,
Эп ҫавӑншӑн вӑя хурап,
Пӗр ҫавӑншӑн эп тӑрӑшап.
Ҫакӑ вӑл ахаль такмаклу мар, Левенӗн пурнӑҫ тӗлӗ, йӗрӗ.
Куҫ уҫӑлнӑ чӑваш ҫамрӑкӗ, вӑл халӗ ӗнтӗ тӗнче ҫине ӑнлануллӑн пӑхма пуҫланӑ, вӑл, хресчен тавракурӑмӗн тӑвӑрлӑхне
ҫӗнтерсе, тӗнчене улӑштарма, тӗнчене хӑйӗн йӗрне хӑварма
килнӗ ҫӗнӗ Сетнер. (Сетнер тенӗрен, ку ят чӗлхе ҫине ӑнсӑртран
килнӗ тесе ан шутлӑр. «Вунсаккӑрмӗш ҫул» поэма нумай ен
чен «Нарспие» аса илтерет. Элкер ҫыннисем пек туйӑнаҫҫӗ:
Нарспи те, Сетнер те, Михетер те, Тӑхтаман та пур унта, ан
чах, пурнӑҫ малалла кайнине пула, вёсен шӑписем халӗ урӑхла - пӗрисем тӗрӗссипе ҫиеле тухаҫҫӗ, теприсем тёрёссипе
истории ҫӗр-минне анса пыраҫҫӗ, тёп пулаҫҫӗ. Ҫакӑ япала
икӗ аслӑ поэт хушшинче тачӑ хурӑнташлӑх (преемственность)
пуррине пӗлтерет. Ҫапла Ивановӑн тӗрӗс традицийӗсем, ламран лама куҫса пырса, чӑваш ҫырулӑхӗн тӗп шӑнӑрӗ пулса
тӑраҫҫӗ).
342

Драмӑри тепӗр герой - Каврук. Пуян ачи. Офицер. Вӗренкеленӗ ҫын пулсан та, унӑн, Тӑхтаман пиччӗшне кайса хунӑскерӗн, чӗрере пӗр ырӑ кӑмӑл, чӗлхере пӗр ырӑ сӑмах ҫук. Таса
ӗмӗтлӗ, илеслӗ шухӑшлӑ халӑх интеллигенцийӗ чунпа-чӗрепе Ленин партийӗ енне тӑнӑ чух, Каврук ҫапла калать:
Мӗскер пире тахҫан пуласлӑх!
Ӑҫта вӑл сан илем пахчи?
Хресченшӗн пултӑр халь хаваслӑх!
Пире аван - вӗлтрен пахчи.
Эпир саватпӑр, кӑмӑллатпӑр
Ҫуталнӑ лӑпкӑ ялсене.
Анчах коммунсӑр. Юрататпӑр
Асаттесен йӑлисене.
Паллах, кив ял Каврукшӑн «мемме», уншӑн пурнӑҫ тӗрекӗ - кивви, киввишӗн вӑл, урнӑ кашкӑр пек тилӗрсе кай
са, кӗрешме пуҫлать. Юратӑвӗ те ун - юрату мар: аҫалӑх,
ҫара физиологи. Вӑл, революцие пула, хуларан яла тарнӑскер, ӗлӗкхи аскӑн пурнӑҫӗ пирки тунсӑхлать, хула пикисене асӑнать, ӑна чӑваш хӗрӗсен мораль хытлӑхӗ тарӑхтарать, вӑл, ним тӑвайман енне, авланса яма та хатӗр. Ун
куҫӗ тӗлне кӳршӗ хӗрӗ Исси - хӗрхаллӗн чӑн-чӑн илемӗ,
тасалӑхӑн чи ҫӳлӗ виҫи - тухса тӑрать. Тен, кам пӗлет, акӑ
илеме курсан, унӑн таҫта питӗрӗнсе, тӑхӑр хут пӗркенсе
ҫывӑракан этемлӗхӗ йӑшӑлтатма та пуҫларӗ пулӗ, тен,
выльӑх-антроп чӑн-чӑнах юратса пӑрахма та хатӗрччӗ-и,
анчах та вӑл, хӗр хирӗҫнине кура:
Пӗрре алла ҫавӑрсанах
Туптаттӑм-ха ун кӑмӑлне;
Пӗлеттӗмӗр - ҫураҫсанах
Ана мӗнле тытмаллине...
тесе татӑклӑн еветленинче эпир ним иккӗленмесӗрех Тӑхтаман ятлӑ упӑтене куратпӑр. Унӑн ӑшӗнче юрату тӗвӗленмен
те. Ку ҫын пурнӑҫа татулӑх тата юратулӑх пама килмен, ыл343

хан яма килнӗ. Ватӑ Тӑхтаман аллинче - саламат, кун аллинче - пистолет. Вӑл - этемлӗхе хирӗҫ хӗҫпӑшал ҫӗкленӗ усал.
Поэмӑри, ҫавӑн пекех драмӑра, чи пуян та паха сӑнар Исси. Калас пулать, пирӗн чӑваш литератури паттӑр хӗрсем
тӗлӗшпе телейлӗ «тёс» парать пире. Ку тӗлӗшпе, Исси - Нарспин йӑмӑкӗ. Анчах мёнле мала кайнӑ вӑл кантӑр варӗнче
канлӗх тупнӑ хӑйӗн пӑлхавлӑ аппӑшӗнчен! Исси тӑван ялне,
тӑван килне, ачаран хӑнӑхнӑ йӑласене, ялӑн поэзиллӗ тӑнӑҫлӑхне юратать. Анчах ниҫта та канӑҫлӑ та, тӑнӑҫлӑх та ҫук,
чун пӑшӑрханать, асаплӑ вӑрҫӑ пырать, ял илемӗ - каччӑсем
акӑ тӑватӑ ҫул ӗнтӗ юнлӑ хирсенче «ака» тӑваҫҫӗ. Телейсӗр
те кичем хӗр ӗмӗрӗ, «ватта» юласси те инҫе мар.
Левен таврӑнать. Вӑл хӗрлӗ командир. Иссишӗн тӗнче уҫӑлса каять. Йывӑр шухӑшсем - пулманпа пӗрех. Анчах Левенпе
Исси хушшине Каврук тата кивӗ тӗнче тӑрать. Хӑрушӑ чӑрмав.
Ҫӗннин шӑпи ун чух ытла та иккӗллӗн туйӑннӑ. Исси килйышӗн кӑмӑлӗ, теветкел чунлӑ Левеншӗн мар, пуян Каврукшӑн.
Энтри, Исси ашшӗ, Левен ҫинчен илтесшӗн те мар. Хӑш чух
Исси те:
Атте-ҫке вӑл... Итлес пулать,
Вӑл калани саккун пекех, тесе, спектакль пӑхакан хальхи ҫамрӑксене тарӑхтарать.
Анчах Исси, ашшӗн тӗрӗсмарлӑхне куратӑркач, ку сӑмахсене
йӑлашӑн ҫеҫ калать, темелле, вӑл хӑйӗн ӑнлавӗпе тахҫанах
ял йӑлисен кивӗ хуппине ҫӗмӗрсе тухнӑ. Ахальтен мар вӑл,
Иванов поэмине пӑхмасӑр пӗлекенскер, Нарспи аппӑшӗн пурнӑҫ шӑпине асра тытать, ахаль мар вӑл хутла пӗлет, ӑна шкул
та Российӗри чи лайӑх шкулсенчен вӗренсе тухнӑ учитель ӑс
панӑ. Исси тӗлӗнмелле сӑпайлӑ. Каччӑпа ларнӑ чух ашшӗ курасран тем пекех хӑрать вӑл. Ҫав вӑхӑтрах, хирӗҫӳллӗ са
мант ҫитсен, вӑл пӗрре те чӑрманса тӑмасть: ашшӗ хапхине
шаплаттарса хупса, савни патне тухса каять. Исси шӑй-шайран, ятлаҫу-харкашуран хӑрать, вӑл ҫуйханнӑ пуху ҫине чӳрече344

рен пӑхма та шикленет, ҫав вӑхӑтрах, хирӗҫӳлӗх тулса ҫитсен, савнӑ тусне сыхпама пӑшал айне хӑй тӑрать. Юлашкинчен Иссипе Левене эпир Чапаев ҫарӗнче куратпӑр. Ҫӗнӗ тӗнче
телейне мӗнпур ырӑ вӑйсем хӳтӗленӗ чух, Нарспипе Сетнер Иссипе Левен урӑх ҫӗрте пулма пултарайман.
Чӑваш академи театрӗ «Асран кайми кунсене» лартса, тепӗр
хут калатпӑр, пысӑк ҫитӗнӳ турӗ. Вӑйпитти коллектив хӑйӗн
ҫуллен-ҫул тӗрекпенсе пыракан иксӗлми пултарулӑхӗпе пире
тепӗр хут савӑнтарчӗ.
Чапаев образӗ пирки. Поэт ӑна питӗ кӑмӑллӑн, юратуллӑн
ҫырнӑ. Поэма тӑрӑх, Чапаев хӑй хура халӑхран тухнине те,
хӑй пысӑк ҫар пуҫлӑхӗ пулнине те пёр самант та манмасть.
Унӑн ӗҫӗ-хӗлӗ, хӑйне тыткалани ҫак ӑнлануран килсе тӑрать.
Пирӗн шухӑшпа, Борис Алексеев поэмӑра кӗскен те витерӳллӗн панӑ герой образне ҫителӗклӗ туллин, ҫителӗклӗ
тӗрӗссӗн сӑнарлаймасть. Алексеевӑн геройӗ хӑй ҫар пуҫлӑхӗ
пулнине час-часах манать, вӑл хӑйӗн пысӑк чапӗпе мухтанса
илме те хатӗр. Эрне, Алексеев тунӑ образра пире ӗлӗкренпех
пӗлӗш геройӑн илемлӗ енӗсем нумай: сӑнран пӗр пекки, ытарма ҫук хӑюлӑх, тапса тӑракан ҫутӑ энерги, чуна пӑхӑнтаракан
уҫӑлӑх - ҫаксем пурте пур, пӗр сӑмахсӑрах, ку вӑл Алексеевӑнтӑрӑшӑвӗ сая кайманнине пӗлтерет. Анчах, киректе мӗн
калӑр, Борис Алексеев тунӑ герой темшӗн вӑхӑчӗ-вӑхӑчӗпе
янкӑс тумланнӑ пӗр-пӗр грузин княҫне аса илтерет. Поэмӑра
Чапаев ташламасть, спектакльте ура хуҫса «ислетет». Артистӑн тӗлӗнмелли ташӑ ӑсталӑхне кӑтартас тесе, ҫар пуҫлӑхне ташлаттарма кирлӗ пулнӑ-ши?
Асӑннӑ спектаклӗн вӑйлӑ енӗ- революцилле пафос, кӗрешӳ
романтики. Геройсем ҫӗкленсе каланӑ сӑмахсем чуна кайса
тивеҫҫӗ, хавхалантараҫҫӗ. Левен вилес пек аманнӑ савнине:
Эх, чунӑмҫӑм, куҫна уҫсамччӗ,
Хӗвеллӗ кун кӗтет сана!тесе чӗре хавалӗпе чӗнни пӗрре те суян илтӗнмест.
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И.Молодое драматургӑн пайӗ ку спектакльте калама ҫук
пысӑк. Хӑш чух генилле хӑватпа ҫырнӑ драмӑллӑ произведенисем те сцена ҫинче ӑнӑҫлӑх кураймаҫҫӗ. (А.Пушкинӑн
«Борис Годунов»), Эльгер хӑйӗн «Вунсаккӑрмӗш ҫулне», ӑна
вӑл драмӑллӑ поэма тесе ят панӑ пулсан та, сцена валли
ҫырнӑ теме ҫук, анчах пирён поэт драма ӑсталӑхӗ мён иккенне пӗлекен ҫыншӑн калама ҫук пархатарлӑ материал кӳнӗ.
Молодое поэмӑна драма виҫисемпе виҫсе, чухласа, майлаштарса, кирлё пек йӗркеленӗ, авторӑн шухӑшӗсене, сӑмахӗсене тивмесӗр, поэмӑри конфликтсене чикке ҫитиччен ҫивӗчлетнӗ, ҫӗнӗрен тупнӑ килӗшӳллӗ эффектсемпе пуянлатнӑ.
Пайла пай пӗр-пӗринпе ҫыхӑнса, пӗр-пӗринчен килсе тӑрать,
драма хумхануллӑн амаланса пырать. Чи вӑйлӑ пай - Иссине ҫураҫни. Молодов драматург ку пайра хӑйӗн пултарулӑхне чӑннипех кӑтартнӑ.
Драма тем анлӑш, тем тарӑнӑш. Паллах, этем шухӑшӗн
ҫак улӑпла капламне сцена ҫинче ҫӗклеме, пурнӑҫ лама кала
ма ҫук йывӑр пулнӑ. Анчах спектакле тӑвакан коллектив - поэтран, драматургран, режиссертан пуҫласа сӑмахсӑр артиста
ҫитиччен - пысӑкран та пысӑк вӑй кӳнӗ. Лавҫӑ - Маштанова
пӗр сӑмах кӑна капать, вӑл та пулин (сӑнӗ, сӑпачӗ, пӗртен-пӗр
сӑмахӗ) асра юлать.
Драмӑн чӗлхи - сӑвӑ. Ӑна силлабо-тоника метрикипех
йӗркеленӗ, анчах янтравӗ ун чӑвашсен авалхи сӑвӑ виҫине
питё те ҫывӑх. Ҫак обстоятельство - драмӑна сӑвӑлла ҫырни
- пире малтан шиклентерчӗ те: ян кайӗ-ши, теттӗмӗр,
тӑршшӗпех тенё пек пӗр виҫепе ҫырнӑ тирпейлӗ сӑвӑ? Ахалех пулчӗ. Ургалкинпа Ерусланова калаҫма тытӑнсанах, артистсем ку тӗлӗшпе тӗрӗс тон илнине сисрӗмӗр: вӗсем, сӑввӑн
куммине ытлашши пусмасӑр, ураҫҫине лайӑхрах палӑртма
тӑрӑшаҫҫӗ, урӑхпа каласан, сӑввӑн чӗлхи калаҫу чӗлхи патне
ҫывхарать. Уйрӑм пафосла вырӑнсенче кӑна сӑввӑн янӑравлӑ
фонӗ хӑватлӑн кашлама тытӑнать.
Ҫитменлӗхсем ҫинчен каланӑ чух, ҫакна асӑрхаттарас ки346

лет. Каврук капитан фронтри салтаксене кун памасть, хёнет,
мӑшкӑллать, калӑн, вӑл фронтри офицер мар, тылри пёр-пёр
унтер, тесе. Чӑн, Каврук ҫын мар иккенне эпир малтанхи пайсенчех куртӑмӑр, анчах вал, мёнле пулсассӑн та, фронтра ун
пек хӑтланас ҫук: пуля ун пеккисене умран кёна мар, хыҫран
та тивет. Тата тепёр ёненмелле мар вырӑн пур. Шуррисемшён
чи кризисна вӑхӑтра офицерсем ҫапла калаҫса чакаҫҫӗ:
Вӑтам хресчен пиртен вӑл тарчӗ,
Аван - Антанта пулӑшать!
Пёр ун ҫинче ҫеҫ пысёк шанчӑк,
Тен, юлмӑпӑр-ха кулӑша.
Мӗне кирлӗ ҫакӑн пек «политграмота» вӗрентекен резонерсем! Кун пеккисем поэмӑра тэтах та пур, драмӑна та куҫкаланӑ вёсем. Авторсем хӑш чухне ытлашши чӑмласа пама
тӑрӑшаҫҫӗ. Калас пулать, пирӗн вулакансем, ҫавӑн пекех куракансем те, чӑмлак ыйтма пӑрахни чылай пулать ӗнтӗ.
Сцена ҫинче пуху хыҫҫӑн пуху кӑтартма тытӑнсан, спек
такль «каҫхи кӗлле» тухас хӑрушлӑх патне ҫитсе перӗнет. Ҫак
айӑп та ҫук мар драмӑра. Ҫакна та калас килет. Ҫамрӑксен
рольне вылясси - чи малтан ҫамрӑксен тивӗҫӗ. Хӑюллӑнрах
ҫул парӑр ҫамрӑксене. Тиркешместӗп, вӑйлӑ вылять Моло
дое - Левен те, калама ҫук вӑйлӑ - Ургалкин - Каврук та,
анчах ӳте кайнӑ пилӗк-ҫурӑма нимӗнле писевпе, нимӗнле
гримпа пытарма ҫукки ку «ҫамрӑксене» чылаях кансёрлет.
Спектакпӗн вӗҫӗ сулчӑ пӗтет. Хӑватлӑн янӑракан юлашки
аккорд ҫук темелле. Парад пырать, анчах ҫарсем курӑнмаҫҫӗ
те, туйӑнсах та каймаҫҫӗ. Тен, поэт палӑртнӑ пек, Иссипе Ле
вен драма вӗҫӗнче каллех уйрӑлмалла мар-и? Поэмёра вёсем,
вӑрҫӑн хаяр хистевне пёхёнса, пёри - пёр енне, тепри тепёр
енне каяҫҫӗ. Ку шухёшра пысёк тупсём - вӑрҫӑ вӗҫленмен,
1919 ҫул пырать, телее ҫӗнтерсе илес тесен, тэтах вёй хумалла, тэтах кёрешмелле.
Ҫӳлте асӑннӑ ҫитменлӗхсем, паллах, тулли хёватпа пыра347

кан спектакле чӑрмав кӳреймеҫҫӗ, ҫапах та вӗсем пур, вӗсенчен хӑтӑлмалла.
Ҫапла, Чӑвашсен государство академи театрӗн активӗнче
тепёр туяну - идея тӗлӗшӗнчен пуян, илем тӗлӗшӗнчен паха
спектакль: «Асран кайми кунсем».
Митта Ваҫлейӗ. 1955 ҫ.

ЭЛКЕРУЯВӖСЕМ
1940 ҫулта.

Чӑвашрадиора ӗҫленӗ чухне пирӗн хуҫасенчен пӗри телевиденири Василий Сорокинччӗ. Тӗлӗнмелле асра тытатчӗ вӑл
хӑйӗн пурнӑҫӗнче тӗл пулнӑ, пӗрле ӗҫленӗ литературӑпа ис
кусство, радио ҫыннисене. Унӑн вӗсем ҫинчен яланах пурччӗ
мӗн те пулин аса илмелли, пурне те тӗлӗнтермелли. Пӗррехинче, радиостудине артистсем йышлӑн пухӑннӑ кун, вӑл
уҫӑлсах кайрӗ, ушкӑнра калаҫу рольне ҫавӑрса тытрӗ.
- Эсир халӗ, хисеплӗ артистсем, Элкерӗн Чӑваш драма
театрӗ Игнатий Молодовӑн «Вун саккӑрмӗш ҫул» драмине
питӗ ӑнӑҫлӑ лартнӑ вӑхӑта паянхи кунпа ҫӗнетсе ятӑр, -терӗ
вӑл. - Чӑнах та вӑйлӑччӗ вӑл постановка. Элкерне хӑйне те
лайӑх астӑватӑп. Унпа сахал мар калаҫнӑ. Унӑн менелникӗнче те пулнӑччӗ. Мухтанатӑп унашкал ентешӗмсемпе чӑвашсемпе.
Ҫакна та лайӑх астӑватӑп. 1940 ҫулхи пуш уйӑхӗн пуҫламӑшӗнче Элкер литературӑра ӗҫлеме пуҫланӑранпа
ҫирӗм ҫул ҫитнине анлӑн паллӑ турӗҫ. Савӑнӑҫлӑ ларура
Аркадий Ӗҫхӗл унӑн пултарулӑхӗ ҫинчен доклад турӗ. Лна
писательсемпе общественность представителӗсем, тусӗсемпе юлташӗсем ӑшшӑн саламларӗҫ. Акӑ сӑмах Иван
Мучие пачӗҫ. Вӑл сцена ҫине васкамасӑр тухрӗ те икӗ сӑмах
ҫеҫ каларӗ: «Юбиляра салам». Пухӑннисемшӗн кӗтмен япа
ла пулчӗ ку. Вӗсем ҫавӑнтах шавлӑн ахӑлтатса, зал кис348

ренмелле кулса ячӗҫ, тӑвӑллӑн ура тапса алӑ ҫупрӗҫ. Иван
Мучи сӑнарӗ, унӑн ҫав сӑмахӗсем халӗ те асрах. Саламӑн
пӗтӗм тексчӗ ҫав кун «Канаш» тата «Красная Чувашия» хаҫатсенче пичетленнӗччӗ.
Ҫапла вӑл кулӑш ӑстийӗн сӑнарлӑхӗ.

ХАЛӐХРИ ЧЫСЛӐ ЯТ
1974ҫулта

Вӑрнарти тусӑм М.А.Васильев, пӗрле хаҫат кӑларнӑ чухне,
ялан хӑйӗн ялне хӑнана чӗнетчӗ.
«Алексей Александрович килне
килет». «Воробьев колхоз хуҫипе Михаил Петрович Петровпа
ятарласа уй тӑрӑх курса ҫӳресшӗн». «Ҫурҫӗр Флотёнчен Вик
тор Туринге капитан-лейтенант
курма таврӑннӑ та поэзи каҫне
Алексей Александрович ятаралса ун ячёпе ирттересшён...» те
се хӑналӑх серепине лартсах
пыратчӗ хай те каҫса кайсах
Алексей Александрович
лирика туйӑмӗпе вылякан ҫыраВоробьев
вҫӑ. Те ӗҫри, те вӗҫри сӑлтавсене пула эпё Мӑн Явӑша кашнинчех ҫитеймерӗм. Хамӑрӑн
чаплӑ ентешӗмӗрпе Вӑрнар редакцийӗнче, Шупашкарта темиҫе хутчен те тӗл пулса калаҫнӑччӗ-ха.
Алексей Александрович Воробьев 1922 ҫулхи октябрӗн
28-мӗшӗнче Чӑваш Республикинче, Вӑрнар районӗнчи Мӑн
Явӑш ялӗнче, вӑтам хресчен кил-йышӗнче ҫуралнӑ. Хӑйсен
ялӗнчи пуҫламӑш шкулта, унтан тулли мар вӑтам шкулта
вёреннё.
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1941 ҫулта вӑл Ҫӗрпӳри ял хуҫалӑх техникумӗнчен вӗренсе тухнӑ. Ҫав ҫулах ӑна Канаш районӗнчи ҫӗрӗҫ пайне ӗҫлеме янӑ, каярахпа Вӑрнарти машинӑпа трактор станцине куҫарнӑ, унта вӑл участок агрономӗнче ӗҫленӗ.
1942ҫулхи майуйӑхӗнче вёл фронта нимӗҫ фашисчӗсемпе
кӗрешме кайнӑ. Сталинград патӗнчи хаяр ҫапӑҫура йывӑр
аманнӑ. Вӑрҫӑри паттӑрлӑхшӑнӑна виҫӗмедапьпе наградӑланӑ.
Кӑштах сывапса таврӑнсан, Алексей Воробьев малтанхӑйсен
ялӗнче агроном, унтан колхоз председателё пулнё. 1945 ҫулта
ӑна ЙӗпреҫрайонӗнчиМТСдиректорнелартнӑ. 1946ҫулхикӗркунне вёл Хусанти ял хуҫалӑх институтне вӗренме кайнӑ. Вӑрҫёра
суранланнё сывлёх тепёрхутхавшатма тытённёпирки унён кӗҫех яла таврёнма тивнё. 1955 ҫулччен вёл хёйсен Ленин ячёпе
тёракан (халё Ульянов ячёпе хисепленет) колхозра ӗҫленӗ.
А.А.Воробьев 1957ҫултанпаШупашкартапурёнать. Чёваш
АССР Министрсен Совечӗ ҫумӗнчи радиокомитетра ял хуҫалёх передачисен редакцине ертсе пырать. М ускавра Горькийячёллёлитинститутра вёреннёхыҫҫӑн, Чёваш писателёсен Союзён литконсультантӗнче ӗҫлет. 1964 ҫултанпа вёл
СССРписателӗсен Союзён членӗ. Поэзириӳсӗмш ӗнёна Чёваш
комсомолӗн Ҫеҫпӗл ячёпе хисепленекен премине панё. Унён
чёвашла - 12, вырёсла - 6 кёнеке тухнё.
Алексей Воробьев 1976ҫулхи мартён 3 1-мёшёнче Шупаш
карта вилнё.

Шӑпа ҫулӗ телейлӗ теҫҫӗ те, ҫаплах пуль ҫав. Ҫав ҫул
ҫапла 1974 ҫулхи ҫуркуннен, чӑваш ӑс-хакӑл вучахӗсен пӗрийӗн умне ҫитсе тухрӗ.
Ҫу уйӑхӗн илемлӗ кунӗ - пичет кунӗ. Хӗвел ҫӗр питне
ачашшӑн ҫутатса тӗнчене чӗртет. Тӳпери тӑрисен юррине хупласа хӑватлӑ тракторсем уй кӗввине пуянлатаҫҫӗ. Нӳрлӗрех
кӑпӑшка ҫӗр ылтӑн тулӑ пӗрчисене кӑкӑрӗ ҫумне йышӑнать.
Тырӑ акма тухнӑ пӗрремӗш кун. Кабинӑран гусеницӑсем ҫине
тухса тӑнӑ ҫӗр ӗҫченӗ ялалла ҫывхаракан автобуссемпе ҫӑмӑл
машинӑсене карттусӗпе сулласа саламлать.
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Иепреҫ райхаҫачӗн корреспонденчӗ Дмитрий Киселев хӑнасене
кӗтсе илнӗ саманта ӳкернӗ. Сылтӑмран - КПСС райкомӗн
идеологи секретарӗ Христина Сергеевна Башкирова
mama E.А.Эльгер.

Хӗрӳ вӑхӑт пулин те, культура ҫурчӗ умӗнче халёх йышлё.
Пысёк Упакассине кӳршӗ ялсенчен те, Йӗпреҫрен те капӑр ҫынсем Семен Элкер менелникне хавас кёмёлпа пухённё. Аслё уява
районта тивӗҫлипех хатёрленсе кётсе илтёмёр. Мана та, редак
тора, юбилей комиссине кёртнёччё. Ялёнче уйрёмах тимленё.
Ушкӑнӑн ҫурма ункӑ варричне хӑнасене ҫӑкӑр-тӑварпа
сӑйлаҫҫӗ.
- Тавтапуҫ ырӑ кӑмӑлшӑн, хамӑрӑн юлташа Семен Васи
льевича пӗрле илсе килеймерӗмӗр пулин те, вёл пирӗнпех,
юнашарах, пирён чёререх, - илтёнет Александр Кӑлканӑн ҫирӗп
сасси. Аслё юптаруҫӑ тӗрленӗ алшӑлли ҫинчи ҫӑкӑра Арка
дий Эсхеле парать те аллине сёра курки тытать. Кёпёклё чёваш
сёрине - Упакасси сёрине - пурте астивсе пӑхаҫҫӗ, - Элкер
мёшёрё Евдокия Алексеевна та...
Ачасем хёнасене чёрё чечек ҫыххи парнелеҫҫӗ, вёсене ҫывӑхри вӑрмантан, ӗлӗк-авал Чакка ҫӳренӗ ҫӗртен татса килнӗ.
Хӗрӳ сӑмах - асаилӳ, мухтав, пултарулӑх сӑмахӗ тыткӑн351

лать культура ҫуртне пухӑннисене. Артистсем юрӑ шӑрантараҫҫӗ, сӑвӑҫсем хӑйсен чӗлхе-шухӑш ӑсталӑхӗпе тӗлӗнтереҫҫӗ. Акӑ, Ҫеҫпӗл Мишши ячёллё премине тивӗҫнӗ Алексей
Воробьев та халӑх умне хӑюллӑн утса тухать.
- Кунта килес умён, ӗнер, - тет вӑл кӑшт хумханарах пар
са, - эпӗ ятарласа сӑвӑ ҫыртӑм. Пӗчӗккӗ чухне те сирӗн яла
Вӑрнар енчен вӑрмана килнӗ, 1945 ҫулта, Йӗпреҫ МТСӗнче
ӗҫленӗ чухне те пулнӑ. Ҫавӑнпа мана ял сӑнӗ улшӑнни, сирӗн
ӳсӗм, аталану уйрӑмах куҫа лайӑх курӑнать.
Сцена ҫумӗнчи пӳлӗмре иксӗмӗр ентешле калаҫса асилсе
ларнӑ вӑхӑтра Алексей Александрович ҫав сӑвӑпа мана малтанах паллаштарнӑччӗ-ха, Эсхель те вуласа пӑхрӗ ӑна, мухтарӗ. Улӑпла ӗҫ, паттӑр ӗҫ тунӑ, халӑхра чыслӑ ят, тивӗҫлӗ
ят илнӗ ӑсчах ентешӗсене халалланӑ сӑнарлӑ илем сӑмахӗсем пӗрремӗш хут Упакассинче янӑранине хӑлха тӑратсах итлерӗмӗр эпирте
УПАКАССИ

Салам сана, Упакасси,
Эльгер поэт ҫуралнӑ ял!
Сёмах нумай ман каласси,
Анчах епле ҫитерӗн хал!
Кунти ҫӗрсем - вёрман енчи,
Кушлавёш уйё тенё ен,
Эп ҫавӗнта, вирьял ачи,
Килсе ҫӳренӗ пёчёкрен.
Ани-ҫаранӗ хёсёкрен
Тертленнё халёх авалтан.
Асаплӑн выҫӑ вилесрен,
Юрать-ха, ҫӑлнӑ сём вёрман.
Хёле кёрсессён пёр шёпа Ҫынсем пӗлмен кунне-ҫӗрне,
Тёрмашнё вутё-шанкёпа,
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Турттарнӑ пӳртлӗх пӗрене.
Пӳлме ҫаралнине кура
Сутмашкӑн тивнӗ ҫурт-йӗре.
Кӗлет-сарай е хыр пура
Пайтах ӑсаннӑ ют ҫӗре.
Кунта тӑпра та - кӗл тӑпри,
Тырпул ӳсет-и ун ҫинче?
Вӗҫсе килмен кунта тӑри,
Юрланӑ урӑх уйсенче.
Аса илме ырри мён пур?
Пит йывӑр килнӗ чухӑна.
Эльгер поэминчи хӗн-хур
Хӗстернӗ хӗскӗч пек ӑна.
Халь ӗнтӗ урӑх самана.
Тӗп пулчӗ хурлӑх та асап.
Упакасси,сӑн-сӑпатна
Эп тӗлӗнсе паян сӑнап.
Тӗрленӗ ҫӗн ҫуртсем, куран,
Тӑрри ҫыруллӑ - кил, вула.
Вӑрман пек ялӗ катаран,
Ҫитсе кӗретӗн - чӑн хула!
Телей ыйтмасть ял-йыш кивҫсен,
Пуян пурнать колхоз касси.
Ҫактӑрӑхра, ӗҫпе илсен,
Малта пырать Упакасси.
Мӗн чухлӗ паттӑр ҫак ялтан
Ҫунат сармарӗ хальҫине?
Салам калатӑп кӑмӑлтан
Ӗҫчен те ырӑ ҫынсене.
Тен, ҫӗнтерӳ тума ансат?
Ҫук ҫав, ӗҫре тупса ӑна.
Хирте тырпул пулать ӑнса
Тар пӗрчине тӑксан кӑна.
Мухтав Упакасси ялне!
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Эп хӗпӗртетӗп чӗререн:
Ҫемен пиччен манми ятне
Кунта упраҫҫӗ килӗрен.
Куратӑп эп: хастар чунсем
Пит хапӑл сасса.
Шанас килет, малаш кунсем
Ҫӗн эльгерсем ҫуратасса.
Ҫак ӗмӗт - чи пахи, таси,
Вӑл кӗрӗ пурнӑҫа кал-кал.
Ялан ыр кур, Упакасси,
Тӑван поэзири мӑн ял.
Сцена ҫумӗнче, артистсен пулӗмӗнче, Алексей Алексан
дрович Пысӑк Упакассинче хӑй тӗлӗннине пытармарӗ. Манран вӑл хӑй ӗҫленӗ МТС пирки ыйтса пӗлчӗ, ун чухнехи
ҫынсене аса илчӗ. Эпё ентешӗме, хам кунта чылай ӗҫленӗ
май, нумай-нумай ырри ҫинчен каласа патӑм. Унта вӑл тепринче ятарласах ҫитесшӗнччӗ. «Пысӑкупакассисене тарӑн
касӑ ҫӑкӑрлӑ турӗ, Шордеев сухапуҫне упаллах туртать
ҫав», - терӗм те, Воробьев куҫлӑхне хывса чеен кулчӗ,
ҫыравҫӑсемпе ҫӗкленӳллӗн ахӑлтатса таракан Антон Гри
горьевич еннелле ҫаврӑнчӗ те: «Семен Васильевичпа
иккёшё те вёсем ҫӗр шкулё - чи аслё шкул пӗтернӗ ҫав,
ҫавӑнпа пӗри - поэзире, тепри - ҫӗр ҫинче тарӑн йӗр
хӑварнӑ», - терӗ пуҫне ухса.
Ҫӗр тухтӑрӗ Алексей Воробьев Пысёк Упакассинче Шордеевпа уйрёммён та чылай вӑхӑт калаҫрӗ, хам ёнкартнё тёрёх,
паллах, вёсем Эльгер пултарулёхне те, поэзири лару-тёрёва
та шёкёлченё пулас ҫук, мёншён тесен Антон Григорьевич
литературёран аякра тёракан хресченччё, Алексей Александ
рович та кайран, сӑмахне ҫӑкӑр ҫине куҫарнӑ май, «Трудовикри» ҫӗр академикне пит тавҫӑруллӑ, туйёмлё мужик тесе ҫинеҫине мухтаса пынёран ёнлантём вёсем мёншён хуйхёрнине,
ӗмӗтленнине: вӑйлӑ тырпулшӑн. «Ҫӗр чӑмӑрӗ евӗр ҫавра Ҫӗн
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ҫӑкӑр куратӑп умра», - ӑшра кӗвӗлесе калаҫнӑ пуль ӗнтӗ вӑл
тепӗр ҫӗр тухтӑрӗпе.
Алексей Александрович йӗпреҫсене те уй-хир культурине
лайӑхлатма пулӑшнӑ, тӑван Вӑрнар тӑрӑхӗнче те тулли лучах
ӳстернӗ. Унӑн хресчен туйӑмӗпе ҫырса кӑларнӑ «Хиртех ман
чун», «Йӑмра», «Хӗрлӗ пучахсем», «Ывӑҫри тырӑ» кӗнекисем
ял ҫыннисен кӗреке кӗнекисемччӗ.
Серте яшки тутаннӑ хыҫҫӑн, чӑх тукмакки алла тытсан, сӑраэрех курки шӑнкӑртатсан, купӑс сасси ян-ян кайсан... Элкер
уявӗ иртрӗ пит хавас. Ҫыравҫӑсем те, вал шутра Алексей Вороьтев та, ташша сӳрӗҫ кӑна.
Ҫирӗм ҫултан та иртсе кайман иккен ҫак хаваслӑх. Се
мен Элкерӗн ҫӗр ҫулхи менелникне эпир чӑваш ҫыравҫисем, йышлӑн килтӗмӗр. Ун чухнехи ҫамрӑк ҫыравҫӑ, Кушлавӑш уйӗнчи Хураҫырма каччи Виталий Родионов, хӑй
хайланӑ Кушлавӑш гимнне ял артисчӗсене юрлаттарнӑ хыҫҫӑн, мана ҫапла каларӗ: «Ҫакӑнта халӑх хушшинчен кӗҫвӗҫ Алексей Воробьев кампа та пулин калаҫса тухассӑн,
мӑнаҫлӑн сӑвӑ вулассӑн туйӑнать». Эпё те хамӑн ҫавнашкал шухӑшӑмах пӗлтертӗм ӑна, «ҫӗн эльгерсен ретӗнчи»
пултаруллӑ ҫыравҫа, ученӑя, ырӑ кӑмӑллӑ чӑваша. «Кушлаваш текен вуникӗ ял уйӗ» ӑслӑлӑх, ӗҫченлӗх тухӑҫӗпе
пуянлансах пырать.
Хурӑнсур Ҫармӑс ялӗ,
1997 ҫулхи ака уйӑхӗн 3-мӗшӗ.

Вӑрнарпа Йӗпреҫ ҫӗрӗ вӑй панӑ

Патӑръел тӑрӑхӗнчи Каншелтен Йӗпреҫе ӗҫлеме лекнӗ Ер
мошкин, Саратоври ялхуҫалӑх инженерӗсен институтӗнче
илнӗ пӗлӳпе, вӑрман ен хуҫалӑхӗсене техникӑпа аталантарассишӗн мӗнле тӑрӑшнине эпё питё аван пӗлетӗп. Тӑвай чӑвашӗпе Владимир Иванович Ушмаринпа Пантелеймон Михай
лович районти машинӑпа трактор станцине, каярахпа юсавпа
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техника станцине, «Сельхозтехника» пӗрлешӗвне пёчёк завод
майлах ӗҫлеттерсе янӑччӗ.
Йӗпреҫре эпир унпа утмӑлмӗш ҫулсен варринче чи малтанах литература юмах-халапёпе ҫывӑхлантӑмӑр. Ачаранах
сӑвӑ-поэмӑпа, калав-романпа аппаланнӑ иккен вёсем - кӳршӗ
ялсенчи Панька Ермошкин, Геннадий Лисин (Айхи), Ева Ли
сина, Ваҫлей Игнатьев. Хальхи паллӑ режиссер Алексей Ва
сильев вёсене спектакльсенче артист пек выляттарнӑ. Ҫав
вӑхӑтри сӑнарлӑх илемӗ унӑн вӑйлӑ пит-куҫӗнче чӑваш
хӗвелӗн ҫутӑ пайӑрки пек ҫиҫетчӗ. Туслӑх вунӑ ҫула ҫывхарнӑ
тӗлелле те вӑл мана хӑйӗн ачалӑх, ҫамрӑкпӑх поэзийӗн ҫӑкӑрне хуҫса-касса пӗр татӑк та, пёр чёл те тутантармарӗ.
«Эпё поэт мар, эпё - инженер, Айхисем ӳстерччӗр поэзи
тыр-пулне, пире вӑл тутлӑ ҫӑкӑра мёнле тутӑпа ҫисе тёраннипе те ҫитет», - тетчё вёл Ермошкин, мана машинёна ларма
кӑчӑк туртатчӗ. Ҫӳреттӗмӗр вара ял-ял тёрёх уазикпе. Упа
касси упин менелникне ҫитейменшӗн час-час кулянатчё Се
мен Васильевич Элкер сакӑрвуннӑ тултарнӑ вӑхӑтра, ҫу пуҫламёшёнче. Ун чухне вёл Мускавраччӗ. Ӑна, республикёри чи
ӑста ертӳҫӗ - инженера, Пётём Союз калёпёшёпе ирттерекен
семинара хёйён ӗҫӗ-хӗлӗ ҫинчен каласа лама чённёччё.
Кӗҫех ҫитрӗ те акё пирёншён тепёр телейлё кун. Йӗпреҫе
Вёрнартан Алексей Воробьев сӑвӑҫ хёйён Пегасёпе юрттарса каҫрӗ. Ун пирки эпё тӳрех Ермошкина систертём. Вёл
уазикёпе туххёмрах парти райкомне кёрлеттерсе пычё. Виҫсӗмӗр район тёрёх калаҫӑва тухрёмёр. Алексей Александровичӑн чӗлхи ҫинче пёр сёмах кёна: «Ай епле улшённё
Хурамал, Чёваш Тимеш, Упакасси...» Пантелеймон Михайловичён та пёр хурав: «Хурамалта эпир юсавпа-техника
мастерскойё турёмёр, вёсен 30 трактор, 25 автомашина...»
«Хӗрӗх пиллӗкмӗш ҫулта, эпё кунта МТС директорёнче
ӗҫленӗ чухне, манён 20 трактор ҫеҫчӗ...» - тесе пуҫне пёркалать Воробьев. Ҫав самантрах вара вёсем, Йӗпреҫри икё
хуҫа, калаҫӑва пёр ҫӗре кӗртеҫҫӗ - аталану йӗрне. Хӑйсем
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те сисмеҫҫӗ ҫав, такӑш хушӑра тӗп калаҫу уттинче такӑнаҫҫӗ те, ун ҫинчен пач манса кайса, сӑнарлӑх тӗнчине
кӗрсе каяҫҫӗ, чӑваш, совет, тӗнче литературные тутлӑхлӑн
шӗкӗлчеме тытӑнаҫҫӗ.
Воробьевӑн кашни ялта тенё пекех палланӑ пӗр-пӗр ватӑ
тупӑнатех. Ҫанӑран туртмалла пуличченех асаиӳлӗпе ҫӗтеҫҫӗ
вара. Ҫын йышлӑ ҫӗрте сӑвӑ янӑрать: поэт чӗлхийӗ те уй-хир
кӗрлевӗпе вӑйланать.
Алексей Александрович, Йӗпреҫе таврӑнсан, Ермошкин
«хулипе» тата «завочӗпе» сӑмах чӗнмесӗр - шухӑшлавлӑн
та, калаҫа-калаҫа - тӗлӗнтермӗшлӗн те, аллисене пӗҫ ҫумне
ҫапсах паллашрӗ, хӑй кунта камантланӑ ҫулсенчех сыхланса
юлнӑ йывӑҫ ҫурт умӗнче шӑппӑн, карттусне алӑра лӳчӗркесе,
вӑрахчен тӑчӗ, астӑвӑмӗпе пӗрлех, унпа ӗмӗрлӗхех сывпуллашнӑн туйӑнчӗ.
Кӗрнеклӗ, кӑмӑллӑ, вӗҫев шухӑшлӑ икӗ директор калаҫӑвне итлеме те хаваслӑ: сӑмахӗ иккӗшӗн те мал ӗмӗтлӗ.
Вӑрнарпа Йӗпреҫ ҫӗрӗ вӑй панӑ чӑваш шӑпчӑкне чикке
ҫитичченех ӑсатрӑмӑр. Ҫула май Шордеев патне кӗтӗмӗр.
«Трудовик» колхоз ертӳҫи, Социализмла Ӗҫ Геройё Антон Григорьевич хӑйӗн эртел хуҫалӑхӗпе паллаштарчё, хёналанма
вёрманти утара чёнчё. Тёватсёмёр пёвере пулё тытрёмёр. Пулё
яшкине те, ёшаланё какайне те ҫирӗмӗр, пыл кёрчамине те
тутантёмёр, юрларёмёр та, ташларёмёр та, хамёрла - чёваш
ла савёнса килентёмёр
«Сывё пул - Йӗпреҫ, сывё пул - Упа касси! Тавах сана вёй
панёшён, поэзи лаҫҫинче хёрме пулёшнёшён», - тенёнех
ҫиҫрӗҫ. Мӑн Явӑш улӑпӗн куҫӗнчи хёлхем йёлтёрккисем.
2003 ҫулхи юпа уйӑхӗн 20-мӗшӗ.
Шупашкар.
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1979султа.
Чӑваш халӑх поэчӗн кун-ҫулӗ пирки савӑнӑҫлӑ пухусенче
калаҫнӑ вӑхӑтрах чӑваш писателӗсен илемлӗ литература журналӗсем те ҫывӑрса юлман. Унӑн пултарулӑхне ҫӗклесе статьясем пичетленё.
Ялав» журналта та, яланхи «Пирён календарь» рубрикӑпа,
филологи наукисен кандидачӗн Валерий Степанович Эзенкин
доцентӑн тӗпчев статйине пичетленё.
Валерий Степанович Эзенкин Хӗрлӗ Чутай ялӗнче 1941
ҫулта ҫуралнӑ. М ускаври Ломоносов ячӗллӑ патшалӑх университетӗнче вӗреннӗ, ҫавӑнтахаспирантура пӗтернӗ. Чӑваш
гуманитари институтӗнче, И. Н. Ульянов ячёллё патшалӑхуниверситетӗнче ӗҫленӗ. Филологи наукисен кандидачӗ, литера
туровед. «Чӑваш романӗн ҫулӗ», «Теоретические основы чу
ваш ской литера турной критики», «Чёваш литературоведенипе критика историйён кёске очеркё» кёнекесем тата нумай
статьсен авторё.
Ҫамрӑк ҫыравҫӑсен чёваш халёх писателӗ Илпек Микулайё
ертсе пынӑ семинарӗн ӗҫне Кёкшём кану ҫуртӗнче активлё
хутшӑнчӗ. Иккӗмӗшхутрипёр пӳлӗмре пурёнтёмёр. Писатель
сен пурнёҫӗ, чёваш литературин кун-ҫулӗ, малаш лӑхӗ ҫинчен ҫӗрӗ-ҫӗрӗпех калаҫаттӑмӑр. Хӑйне мӑнна хуман, ҫӳлелле
сикме юратман, тёнлӑученӑйччӗ.

ХАЛӐХ САССИ

Чӑваш халӑх поэчӗ Семен Василеьвич Элкер ҫуралнӑранпа сакӑрвун пилӗк ҫул ҫитрӗ, вӑл литературӑна килни утмӑл
ҫул тултарчӗ. Тӑван халӑхӑн чун-кӑмӑл туйӑмӗпе ҫулӑмланнӑ
сассийӗ унӑн паян кун та янӑрасах тӑрать.
С.Элкер пирён совет литературине пуҫараканӗсен хисепӗнче. Чӑваш кун-ҫулне эпикӑлла ӳкерчӗклекен жанрсен аталанӑвӗ чи малтан унӑн пултарулӑхӗнче вӑй илнё теме пулать.
Пысӑк калӑплӑ повествованилле произведенисенче литера358

турӑн хальхи ҫӗнӗ меслетне ҫирӗпленме ҫул уҫса параканӗ
те - ытти паллӑ чӑваш ҫыравҫисемпе пӗрле - вӑлах.
Калавла жанрсемпе кӑна мар, С.Элкер сӑнарлӑ сӑмахӑн
тӗрлӗрен тӗсӗсемпе ӑста усӑ курнӑ. Халӗ эпир унӑн лирикине
пӗтӗмӗшпе пӑхса тухас пулсан, унта тӳрех сӑвӑҫӑн гражданла ҫирӗплӗхӗнче ҫуралнӑ пысӑк пулӑмсене асӑрхӑттӑмӑр.
империализм вӑрҫин тискер сӑн-сӑпатне сивлекен сӑвӑсенчен тытӑннӑскер, вӑл пирвайхи тапхӑртах халӑха ҫӗнӗ пурнӑҫ
хывма хавхалантаракан кӗвӗсем шыранӑ. Унӑн ҫав малтанхи
сӑввисенчех хӑйне евӗрлӗ туртӑма сӑнама пулать: поэт тӑван
халӑхӑн ӗмӗрхи ҫутӑ ӗмӗтне, ырӑ шухӑш-кӑмӑлне уҫса пама
хыпӑнать. 1920 ҫулта «Чӑваш халӑхне» сӑвӑра вӑл ҫапла
каланӑ:
Ирӗклӗхшӑн ҫунакан
Чӑваш халӑхӗ, асту:
Яланах, мӗн авалтан
Пулнӑ санӑн хастару.
Пусмӑрлӑха тарӑхса
Хӗҫ тытмасӑр эс тӳсмен,
Тӑшманпала ҫапӑҫса,
Юн юхсан та шикленмен.
Поэт халӑх историне социалла кӗрешӳ историйӗ тесе пахалать. Ҫеҫпӗл Мишшипе пӗр саслӑ пулса, вӑл «чӑваш-йӑваш»
тенине хирӗҫ тӑрать. Ҫӗнӗ пурнӑҫ тума ҫӗкпеннӗ ӗҫхалӑх чунӗнче мӗскӗнлӗх ан пултӑр! Ҫапла шухӑш поэтӑн.
С.Элкер хӑйӗн произведенийӗсенче чӑваш халӑхӗн исто
рине кӗрешӳпе паттӑрлӑх утӑмӗсенче курать. Сӑвӑласа илемлетнӗ халӑх юмахӗсенче («Юмахсем», 1947) вӑп ӗҫҫыннин
чун пахине хапӑллать. Улӑп сюжечӗсене сӑвӑласа («Улӑпсем»,
1941), халӑхӑн сӗм аваллӑхран пыракан аптраманлӑхне кӑтартма хыпӑнать. Пирӗн халӑх пысӑк историллӗ халӑх тесшӗн
вӑл. Ҫакӑ ӑна историлле произведенисем енне туртнӑ, вӑл
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тӑван халӑхӑн историне авалхи тапхӑртан пуҫласа хальхи
саманачченех ӳкерсе кӑтартнӑ: аваллӑх («Улӑпсем»), XVIII
ӗмӗр («Хӗн-хурайӗнче»), 1905-1907 ҫулсенчи революци вӑхӑчӗ
(«Шурмпуҫ килсен»), пӗрремӗш тӗнче вӑрҫипе граждан вӑрҫи
(«Вутпа тӑвӑл витӗр», «Вунсаккӑрмӗш ҫул»), Тӑван ҫӗршывӑн
Аслӑ вӑрҫи («Вӑл вилӗмсӗр»). Шутласан, тӗлӗнмелле, ушкӑн
тӑвас ӗҫе писатель пӗччен туса ӗлкӗрнӗ!
Ҫак туртӑм 1923 ҫулта ҫырма тытӑннӑ «Хӗн-хур айӗнче»
поэмӑран пуҫланнӑ. Поэмӑра вӑл историри чӑн ӗҫсене сӑнласа, чӑвашсен XVIII ӗмӗр вӗҫӗнчи ирӗклӗхшӗн пынӑ кӗрешӗвне кӑтартса парас тӗллев лартнӑ. Истори чӑнлӑхне писатель
ӗненмелле сӑнарсемпе уҫса ларать. Ку енчен уйрӑмах Чакка
сӑнарӗ витӗмлӗ. Сӑпайлӑ, ҫынна хӗрхенекенскер, вӑл юнлӑ
ҫапӑҫусенче паттӑр. Ҫӗрӗҫ ҫынни, Чакка ирӗклӗ Пахомка хусахӗсемпе ҫыхӑнать. Хӑй вилес умён ывӑлне ҫапла каласа
хӑварать:
Сӗнетӗп сана ирӗкшӗн тӑма...
Пиллетӗп - вӑйна тӳр ӗҫшӗн
хума...
Кӗрешӳ вӗҫленмен, кӗрешӳре халӑх ҫӗнтерӗ - ҫапла поэмӑри тӗп шухӑш.
Историри паллӑ тапхӑра илсе, С.Элкер поэмӑра унӑн тӗп
социаллӑ туртӑмӗсене уҫса ларать. Истори чӑнлӑхӗ кунта характерсемпе конфликтсем классен кӗрешӗвӗ ҫинче никӗсленнинче, вӑл вӑхӑтри пурнӑҫ юхӑмне пӑхӑнса пынинче. Ҫак
поэма хыҫҫӑнах ҫырнӑ «Вутпа-тӑвӑл витӗр» роман-хроникӑра
писатель истории тепӗр тапхӑрӗнчи пысӑк пӗлтерӗшлӗ ӗҫсене ҫутатса парать. Тӗп сӑнара, Семен Васильева, тыткӑнра,
1917 ҫулхи революциллӗ Петроградра, граждан вӑрҫи вӑхӑтӗнче кӑтартать, вӗсем урлӑ самана, ӗҫҫыннисен тавракурӑмӗ
улшӑннине сӑнлать.
«Шурӑмпуҫ килсен» романра, «Хӗн-хур айӗнче» поэмӑри
пекех, ӗҫсем чӑваш ялӗнче пулса иртеҫҫӗ. Анчах кунта пӗтӗм
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Раҫҫейри революци тӑвӑлӗ сисӗнет. Пӑлхав ҫӗр пирки пуҫланать. Хресченшӗн чи кирли - ҫӗр. Вӑл унӑн телейӗ, асапӗ
те. Ҫӗрлӗ пулас шухӑшпа кӗтсе илеҫҫӗ революцие чӑваш
хресченӗсем. Ял ҫӗрне тӗрӗс, законлӑ валеҫессе ӗмӗтленеҫҫӗ
Муҫҫапа ытти чухӑнсем. Кӗҫех патша законӗнче тӗрӗслӗх ҫукки
куҫ умне тухать. «Долой новый закон!» - кӑшкӑраҫҫӗ ҫав Муҫҫасемех земство пуҫлӑхне хирӗҫ. Полиципе ҫапӑҫнӑ хыҫҫӑн
вёсен куҫ уҫӑлсах ҫитет. «Ҫӗр ыйтнӑшӑн вӗлереҫҫӗ. Тӗрӗслӗхе каланӑшӑн тӗрмене хупса лартаҫҫӗ. Кам саккунӗ ку? Паллах, саккунӗ те пирӗн майлӑ мар, вӑйлисем майлӑ», - шухӑшлать Муҫҫа пусмӑрҫӑсем пӑлхава юнпа путарнӑ хыҫҫӑн.
Трагедиллӗ вӗҫленет ҫӗр валеҫес ӗҫ. Ҫакна пӗлсех Ҫитӑр
Йӑванӗ, ялти пӑлхавҫӑ, халӑха полицие хирӗҫ ертсе тухать,
ирӗклӗхшӗн кӗрешнин пархатарлӑхне туйса илет.
Мӗнпур произведенийӗсене С.Элкер историзм, халӑхлӑх,
партилӗх принципӗсене ҫирӗп пӑхӑнса ҫырнӑ. Сӑввисенче те,
повеҫӗсемпе романӗсенче те, очеркӗсемпе стайисенче те ҫакнах куратпӑр. Унӑн пултарулӑхӗ питех те нумай енлӗ. Вӑл
илемлӗ произведенисен ӑсти кӑна мар, пултаруллӑ публи
цист пулнипе те паллӑ. Писатель нумай ҫулсем хушши кӗнеке издательствин редакторӗ пулнӑ. Ҫамрӑкҫыравҫӑсене пулӑшма вӑй хунӑ. Ача-пӑча литературинче те С.Элкер тарӑн йӗр
хӑварчӗ.
Пысӑк чӗреллӗ гражданин сӑнарӗ тухса тӑрать пирён ума
Элкер тесен. Халӑхшӑн кирлине ниме те вак-тӗвек темен вӑл.
Вывескӑсемпе урам ячӗсене тӑван чӗлхепе ҫырассинчен пудласа шкулта мёнле вӗрентесси таранах хыпӑнса-пӑшӑрханса
пурӑннӑ. Халӑх ӑна пӗрре кӑна мар депутата суйланӑ.
С.Элкер пуҫарни паян пирӗн литературӑра аталансах пы
рать. Вӑл халӗ те пурнӑҫ хывакансен, малалла талпӑнакансен
ретӗнче. П.Хусанкай: Элкер вӑл - ушкӑн ҫӑлтӑрӑн асли,
тенӗччӗ. Ҫӑлтӑр ҫути халӗ те ялтӑрах!
Валерий Эзенкин,
1979ҫ.
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ЭЛКЕР ЧӐВАШ ХАЛӐХӖШӖН, ШӐПИЙӖШӖН ҪУННӐ
2004 ҫулта.

Элкер 100 тултарнине чӑваш халӑхӗ, ытти шӑв-шавлӑ
ҫыравҫӑсене пӗлӗте ҫити сиктерсе уявланӑ пекех паллӑ
тӑваймарӗ. Ҫапах та Аслӑ ҫыннӑн ӗмӗрне чью туса, тӗнче
уҫлӑхӗнчи Элкер ҫӑлтӑрӗ ытти ҫӑлтӑрсенчен ҫуттӑнрах
йӑлкӑшрӗ. Ҫӗр Элкерне Ҫӳлти вӑй-хӑватпа тата ҫӳлерех ҫӗклерӗ, унӑн ятне халӑхра ҫӗнӗлле вӑратрӗ. Кӳрши, Хураҫырма ачи Виталий Родионов профессор, унӑн пилӗктомлӑ ҫырнисен пуххи ҫумне тепӗр хулӑн кӗнеке хушса кӑларчӗ. Йӗпреҫ
районӗнчи шкулсен пултарулӑх смотр-фестивальне Семен
Васильевича халалланӑ. Шупашкарсем асӑну палӑкӗ хатӗрленӗ. Чӑваш Республики писателӗсен Союзён те паллӑ кунран ҫывӑрса юлмарӗ. Манӑн, «Илем» хаҫатӑн тӗп редакторӗн,
тӑван ентешӗме халалласа, ятарлӑ номер кӑлармалла пулчӗ.
Ҫав ӗҫпе аппаланнӑ хушӑра иртнӗ вӑхӑтри паллӑ кунсем аса
килчӗҫ.
Чылай ҫул каялла

Ун чухне эпё Йӗпреҫ районӗнчи «Ҫӗнтерӳшӗн» хаҫат редакцийӗнче ӗҫлеттӗм. Парти райкомӗ Чӑваш халӑх поэчӗн
Семен Васильевич Элкерӗн менелникне ирттерме комисси
йӗркелерӗ. Лна райком секретарӗ Христина Сергеевна Башки
рова ертсе пычӗ.
Ака йӑхӗн 5-мӗшӗнче Пысӑк Упакассине Шупашкартан хӑнасем автобуспа килсе ҫитрӗҫ. «Элкер менелникне килнӗ ханасене хӗрӳллӗ салам!» - чӗнет Культура ҫурчӗ ҫинчи хӗрлӗ
хӑмач. «Трудовик» колхоз председателё А.Г.Шордеев, парторганизаци секретарӗ В.И.Герасимов, ял Совет председателё
Т.И.Степанова, ПӗчӗкУпакассинчи «Путиловка» колхоз пред
седателё Г.С.Ильин, менелник комиссийӗн членӗсем, упакас
сисем, йӗпреҫсем, вӑрнарсем ҫурма ункӑ варринче. Чӑваш
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литературипе искусствин ӗҫченӗсене авалхи йӑлапа ҫӑкӑртӑварпа кӗтсе илчӗҫ.
- Тавтапуҫ ырӑ кӑмӑлушӑн, хамӑрӑн юлташа Семен Васи
льевича пӗрле илсе килеймерӗмӗр пулин те, вӑл пирӗнпех,
юнашарах, пирён чӗререх, - тет Александр Кӑпкан. Вӑп тӗрленӗ
алшӑлли ҫинчи ҫӑкӑра Аркадий Эсхеле парать те, аллине сӑра
курки тытать. Кӑпӑклӑ чӑваш сӑрине - Упакасси сӑрине пурте
астивсе пӑхаҫҫӗ. Элкер ячёпе хисепленекен вӑтам шкул ачи
сем хӑнасене чӗрӗ чечек ҫыххисем парнелеҫҫӗ.
Культура ҫуртӗнче халӑх лӑк тулпи. Чӑваш писателӗсен Союзӗн
правленийӗн ответлӑ секретарӗ Георгий Краснов хӑйӗн сӑмахӗнче
«Элкер пирёншён атте те, асатте те, тӑван та, чӑваш литературине
ӳстерессишӗн вӑй хурса ӗҫленӗ тантӑшӑмӑр та. Ҫавӑнпа унӑн ятне
ҫӳлте тытас пулать, тытатпӑр та», - тесе хумханса калаҫрӗ.
Аркадий Эсхель чӑвашсен паллӑ писателӗн пултарулӑхӗ ҫинчен нумай каларӗ, хӑй ҫырнӑ «Поэт кунҫулӗ» кӗнеке парнелерӗ
упакассисене. Кӗнекине менелниктӗлне ятарласа кӑпарнӑ-мӗн.
Сӑвӑ-юрӑ шӑранчӗ анлӑ залра. Василий Давыдов-Анатри, Алек
сандр Кӑпкан, Аркадий Эсхель, Алексей Воробьев, Николай Петровский-Теветкел, Хветёр Агивер, Петёр Ялкир, Порфирий Афа
насьев, Виталий Родионов поэтсем сӑвӑ капарӗҫ, Зоя Ананьевапа
Венера Иванова тата Иван Аршинов чӑваш юррисене юрларӗҫ.
Ҫӗрлечченех тӑсӑлчӗ Элкер уявӗ.
Маншӑн уяв хӗрӳллӗ хӗвел тухсан та мапапла тӑсӑлчӗ, хамӑр
хаҫат валли мӑшӑр страница хатӗрлерӗм. «Элкер улӑпла ӗҫ, паттӑр
ӗҫ тунӑ, халӑхра чыслӑ ят, тивӗҫлӗ ят илнӗ» сӑмахсем айне чаплӑ
кун репортажне, Порфирий Афанасьев поэтӑн «Вилӗмсӗр идейӑсен ҫӗнтерӗвӗшӗн» статйине, Алексей Воробьевӑн «Упакасси»,
Виталий Родионовӑн «Сӑпка юрри», Василий Хурамапӑн «Поэзи
уявӗ» сӑввисене, упӑшкин менелникӗнче упакассисем умӗнче ӑшӑ
кӑмӑлпа тав туса каланӑ Евдокия Алексеевна Эльгерӑн сӑмахне тата
Чёваш писателӗсен Союзён правлени председателё Н.СДедушкин
КПСС Йӗпреҫ райкомне, «Трудовик» колхоз правленине янӑ саламлӑ
телеграммӑна, Дмитрий Киселев корреспондентӑн сӑнӳкерчӗкӗсе363

не вырнаҫтартӑмӑр. Падлах, Ҫемен Элкерӗн «Этеме» сӑвви те вулакан чун-чӗрине хускатмасӑр хӑвармарӗ пуль:
Ырӑ чунлӑ этем!
Инкек-хӗн ҫапсан - йӑшса ан йӳте,
Этем тӗршӗнет вӑл хуйхӑ-суйхӑран,
Ун чух хавшама тытӑнать ӑшран.
Асту, ан ҫемҫел, - чул пек ҫирӗп пул;
Пӗлсе тӑр: пурнӑҫ вӑп - пӗрре кӑна;
Вилсессӗн урӑх курмӑн ҫут куна.
ӐШ Ӑ КӐМӐЛПА TAB
Семен Васильевич 80 ҫул тултарнине чыслӑн уявлама пухӑннӑ юлташсем, унӑн ял-йышӗ, тӑванӗсем! Элкер
ячёпе хисепленекен шкулта вӗрентекенсемпе вӗренекенсем! Сире пурсӑра та манӑн мӑшӑра чью тума килнӗшӗн
чӗререн тав тӑватӑп.
КПСС Йӗпреҫ райкомне, Чӑваш писателӗсен Союзӗн
правленине, «Трудовик» колхоз правленине юбилее хатӗрленӗш ӗн, Семен Васильевич Элкер ятне, унӑн ӗҫӗсене сума сунӑш ӑн чи ӑшӑ кӑмӑлпа саламлатӑп!
Эпё, Семен Васильевичпа 39 ҫул куллен ҫывӑх пулнӑ
ҫын, вӑл чӑваш литературиш ӗн мӗнле тӑрӑш нине, мӗн
чухлӗ вӑй хунине лайӑх пӗлсе тӑратӑп. Ӗҫре чухне те,
пенсие тухсан та хӑйӗн произведенийӗсене ҫырассишӗн
ҫӗрӗ-ҫӗрӗпе ы вӑнмасӑр нумай-нумай ӗҫлерӗ. Ш ӑпчӑк
епле ҫӗрӗпе канм асӑр юрлать, Ҫемен те ҫавӑн пекех
хӑйӗн поэзи канвине тӗрлесе пурӑнчӗ.
Унӑн сывлӑхне, унӑн ӗҫлес вӑй-халне упрасси, кӑмӑлне
хавхалантарасси манӑн тата ман ачасен кулленхи, каш 
ни сехетри тимлӗх пулнӑ.
Хаклӑ пӗлӗшсем, ял-йыш сем! Сирӗн колхоз пысӑк утӑмсемпе, ӑнӑҫлӑн малалла аталанса пырать. Колхозри
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ӗҫ паттӑрӗсен, колхоз председателӗн, Социализмла
Ӗҫ Геройӗн Антон Григорьевич Шордеевӑн ячӗ халӗ пӗтӗм
ҫӗршывӗпе паллӑ.
Сире малалла та тата тӑрӑшса ӗҫлеме чӗререн ырӑ
сунатӑп. Элкер акса хӑварнӑ поэзи ҫимӗҫӗсем сирӗн ӗҫри
хастарлӑха тэтах та ӳстерсе пыччӑр.
Е.А. Эльгер.

«Ҫӗнтерӳшӗн» хаҫатра питхастарланса, пултаруллӑ ӗҫленӗ
ҫамрӑктусӑм, вӗренекенӗм Виталий Родионов «Элкер номерне» шупашкарсем валли пӗр ҫыхӑ илсе кайрӗ. Элкер ҫӗршывӗнче журналистика ҫулӗ ҫине хӑйӗн уттипе тухнӑскер вӑл
«Илемпе» ҫывӑхпанма та ютшӑнмарӗ. Семен Васильевичӑн
1966 ҫулта ҫырнӑ «Произведенисене тӗрӗс хак памалла» критикӑллӑ статйине пичете хатӗрлесе пачё. Унччен вӑл йышлӑ
вулакан патне ҫитеймен пулас. Хастар чунлӑ ҫыравҫӑ Элкер
хӑюллӑн, уҫҫӑн калаҫать чӑваш литературин кун-ҫулӗ пирки:
«Отечественнӑй вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи ҫулсенче пирён чылай
пысӑк произведенисем тухрӗҫ. Ун пеккисем хушшинче Куҫма
Турханӑн «Йӑмраллӑ ялпа» «Сӗве Атӑла юхса кӗрет» романӗсем, Я.Ухсайӑн «Акӑшкӳл», «Ҫӗр» поэмисем, Хусанкайӑн
«Аптраман таврашӗ», Марье Ухсайӑн «Кӑра ҫилсем» романӗ,
Мраньккан виҫӗ томлӑ «Ӗмӗр сакки сарлака» романӗ, Агаковӑн
«Юманлӑхра ҫапла пулнӑ» пысӑк повеҫӗ, Ӗҫхӗлӗн «Хӗвеллӗ
ҫумӑр» повеҫӗ, Кипек Мӗтрин юлашки ҫулсенче пичетленнӗ
повеҫӗсемпе романӗсем тата ыт.те, урӑххисем те. Кунта
асӑннӑ хӑш-пӗр произведенисем тухнӑранпа вунӑ ҫул та иртсе кайнӑ ёнтё, анчах та вёсем пирки пёр дискусси те пулман,
вёсене творчество секцийёсенче те сӳтсе-явса татӑкпӑ хак
паман. Чӑн та, Мраньккан «Ёмёр сакки сарлака» романён
иккёмёш кёнеки пирки пӗр-икӗ ҫул каялла пуху туса ирттернёччё. Дна та проза секцийё роман авторӗ хёй Сироткин
профессор критикине хирӗҫ тухнӑ пирки ҫех сӳтсе явнӑччӗ.
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Пысӑк произведенисем ҫинчен пӗчӗк рецензисемпе ҫиелтен
кӑна тишкерсе ҫырнисемпех ҫырлахса тӑнӑ.
Пирӗн пысӑк произведенисене нумайӑшне ятлӑ писательсем ҫырса кӑларнӑ. Ҫакна пула вӗсенче чылай ҫитменлӗхсемпе кӑлтӑксем пулсан та, авторсене кӳрентерес мар, юлташлӑха пӑсас мар тесе, пирӗн критиксемпе рецензентсем ҫав
ҫитменлӗхсене кӑшт-каш асӑрхаттарнипех е хӑш-пӗр чух
нимӗн шарламасӑр та иртсе каяҫҫӗ.
Тӗрӗс хакпаса тивӗҫлӗ вырӑн паман пирки хальхи вӑхӑтра
пирӗн хӑш-пӗр чухӑн произведенисемех малти вырӑна йышӑнса илнисем те пур. Тӗслӗхе ҫакнах илер. Турханӑн «Йӑмраллӑ
ял» романӗ, ман шутпа, типӗ хаҫат чӗлхипе ҫырнӑ художествӑсӑр япала. Анчах та Мускаври «Академкнига» 1965 ҫулта
кӑларнӑ «Народы Европейской части СССР» текен хулӑм кёнекере, чӑвашсем ҫинчен уйрӑмра, «Йӑмраллӑ яла» чи малти
вырӑна тӑратнӑ. Ку вӑл СССР-ти халӑхсем ҫинчен калакан
кёнеке, Совет Союзӗнче кёна мар, тёнчипех саланма пултарать. Ҫав кёнекерех чёвашсен совет поэзине пуҫлакан ҫулӑмлӑ
Ҫеҫпӗл, малтанхи писательсем Хумма Ҫеменӗ, Исаев, Н.Васянка ҫинчен ниҫта та пёр сӑмах асӑнни ҫук. Кам айёплё-ши
кунта? Паллах, статйине ҫыракан Н.Воробьев профессор мар,
ёна материал паракан чёваш историкёсемпе этнографёсем
ответлё. Вёсем тӗрӗс ҫырнӑ материал тупса парайман».
Илемлӗн, кӑмӑллӑн, ҫирӗппӗн пёхать Ҫемен Элкер «Илем»
хаҫатӑн пуҫелӗкӗнче, «Ман пурнӑҫ килет пёр вӗҫсӗр...»
сӑмахсемпе вулакана хавхалантарса хёй ҫумне туртать. Юнашарах - паттӑр чӑвашӑн пурнӑҫӗ ҫинчен ҫырнӑ тёп редактор
умстатйи:
«Поэт чёри - халёх чун-чёри»

Семен Васильевич Элкер 1894 ҫулхи ҫу уйӑхӗн (майӑн)
1-мӗшӗнче Чёваш Республикинче, Мӑн Упакассинче, вырёнта
Пысёк Упакасси теҫҫӗ, вӑтам хресчен килйышӗнче ҫуралнӑ.
Пысёк Упакасси 1917-1927 ҫулсенче Етӗрне уесне кӗнӗ. 1917
ҫулта ӑна Туҫа (хальхи Йӗпреҫ районӗ) вулӑсне кӗртнӗ, 1918
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ҫулхи нарӑсӑн 17-мӗшӗнчен Кушлавӑш (хальхи Вӑрнар районӗ) вулӑсне, 1919 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 28-мӗшӗнчен пуҫласа
1927 ҫулччен каллех Туҫа вулӑсне кӗртнӗ. 1927 ҫулхи юпа
уйӑхӗн 1-мӗшӗнче ПысӑкУпакассине Вӑрнар район территорине кӗртнӗ. 1928 ҫулхи чӳк уйӑхӗн 24-мӗшӗнче яла каллех
Йӗпреҫ районне куҫарнӑ. 1962 ҫулхи раштавӑн 20-мӗшӗнчен
пуҫласа 1965 ҫулхи пуш уйӑхӗн 14-мӗшӗччен Пысӑк Упакас
си ҫӗнӗрен Вӑрнар районӗнчи ял шутланнӑ. Ҫавӑн хыҫҫӑн тин
вӑл Йӗпреҫ районне ҫирӗпленсе юлнӑ. Упакассисене вӑрман
пуянлӑхӗ ытларах туртнӑ-ши, е Вӑрнара Йӗпреҫрен ҫухрӑм
ытларах утмалла пулнӑран, пӗлме хӗн, шутласан, Вӑрнарӗпе
Йӗпреҫӗнче те чукун ҫул станцийӗсем пур, Кушлавӑша Вӑрнар
районне хӑварсах, вёсем Кульцавсемпе икӗ район чикиллӗ
пулсах, кӑнтӑралла пуҫа ҫавӑрнӑ. Пурӑнаҫҫӗ халӗ вӗсем Пысӑк
Упакасси ял Советне кӗрекен «Трудовик» колхозра. Пысӑк
ӗҫченсем. Ял Совечӗ вёсен 1927 ҫулхи юпа уйӑхӗн 1-мӗшӗнчен
пуҫласа Упакасси ятлӑ. 1935 ҫулхи кӑрлачӑн 31-мӗшӗнчен Пысӑк Упакасси ятлӑ. Халӗ вара темле шутласа кӑларнӑ администраци ятпа ҫӳрет пулас.
Шавлӑ пурнӑҫ авӑрӗнче пысӑк ял, тем пек шампа-ҫӑрттан
ункинче явӑннӑ пулин те, хӑй вырӑнӗнчен куҫса ларман, халӗ
те «...Кушлавӑш текен вуникӗ ял уйӗнчех» сарӑлса ларать,
хамӑр ҫӗр ҫинчех: Вӑрнарпа Йӗпреҫ ҫӗрӗнчех.
Ҫавӑнпа вӑрнарсемпе йӗпреҫсен Чӑваш халӑх поэтне ниепле те пайлама май ҫук. Вӑл - хамӑрӑн.
Пысӑк Упакассинче ун чухне хальхи пек нумай енлӗ пӗлӳ
паракан вӑтам шкул пулман. Пуҫламӑш пӗлӳ ҫеҫ панӑ ачасе
не. Малалла вӗренме каясси, паянхи пектӗнче университечӗсем хыҫҫӑн хӑваласси ҫинчен ӗмӗтленме те пултарайман ял
ачи. Ҫав вӑхӑтрах тата тӗнче вӑрҫи йӑтӑнса тухнӑ. Ака-суха
туса, ҫемьере усӑ парса пурӑннӑ каччӑна патша ҫарне илсе
кайнӑ. уйӑх хушши пӑшал тытма вӗрентнӗ салтак юнлӑ вӑрҫа
лекнӗ. Ҫапӑҫусенчен сывӑ кӗрешӳҫӗ сахал тӑрса юлать, Ваҫӗли ачи Ҫемен те йывӑр аманать, хӑйӗнчен килмен йывӑр367

лӑха пула, тӑшман аллине лекет. Вӑл вӑхӑтра Упакасси ачи,
1915 ҫулта, 51-мӗш пехота Литва полкӗнче службӑра тӑнӑ.
1916 ҫулта вӑл, вӑрҫакан ҫӗршывсен аманнӑ ҫар ҫыннисене
пӗр-пӗринпе улӑштарнӑ май, Раҫҫее тыткӑнран таврӑнать.
Аманнӑ урапа. Питӗрпе Хусанти госпитальсенче сывалать.
1917-1918 ҫулсенче С.Элкер ҫитӗнсе ҫитнисен шкулӗнче
Хусанта вӗренет, ҫав ҫулсенчех литература ӗҫне тытӑнать.
1918 ҫулхи утӑ уйӑхӗнче вӑл, хӑйӗн ҫуралнӑ ялне таврӑнса,
малтан ял Совечӗн чи малтанхи секретарӗнче, унтан чухӑнсен комитечӗн пуҫлӑхӗнче ӗҫлет. 1919-1920 ҫулсенче, Хусан
ти педагогика курсӗсенчен вӗренсе тухнӑ хыҫҫӑн, икӗ ҫул
Пысӑк Упакасси шкулӗнче учительте ӗҫлет.1922 ҫулхи юпа
уйӑхӗнчен вара «Канаш» хаҫат редакцийӗнче ӗҫлеме пуҫлать.
Ҫавӑнтанпах вӑл хӑйӗн тапса тӑракан пултарулӑхӗпе иксӗлми вӑй-хӑватне чӑваш литературипе журналистикине аталантарасӗҫшӗн парать.
С.В.Элкер 1930 ҫулта Совет Союзӗнчи Коммунистсен партине кӗнӗ.
Поэтӑн ячӗ чӑваш вулаканӗсемшӗн 1928 ҫулта «Самана»
ятлӑ сӑвӑ кӗнеки тухнӑ хыҫҫӑн паллӑ пулса тӑрать. Ҫавӑнтанпа вӑл пирӗн халӑхӑн чун-чӗрине яланлӑха кӗрсе юлнӑ
произведенисем сахал мар ҫырнӑ. Унӑн «Хӗн-хур айӗнче»
историлле поэми, «Вутпа тӑвӑл витӗр», «Шурӑмпуҫ килсен»
романӗсем, «Вӑл вилӗмсӗр», «Вунсаккӑрмӗш ҫул» поэмисем, нумай-нумай сӑввисемпе калавӗсем, очеркӗсемпе статйисем чӑваш литературин ӳсӗм ҫулӗ ҫинчи сулмаклӑ утӑмӗсем пулса тӑнӑ. Куҫне хупичченех Элкер, вӑл 1966 ҫулхи
авӑн уйӑхӗн 6-мӗшӗнче Шупашкарта вилнӗ, тӑван чӑваш
литературине ҫӗклессишӗн хыпса ҫуннӑ, чунне парса
тӑрӑшнӑ. Тӑван халӑха хӑй ҫырнисен пилӗк томне (1960 ҫ.)
парнелесе хӑварнӑ.
Семен Васильевич Элкерӗн нумай енлӗ те пуян пултарулӑхне халӑх, правительство яланах пысӑка хакланӑ. Литерату
ра тата обществӑлла ӗҫри паллӑ ҫитӗнӗвӗсемшӗн ӑна 1940
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ҫулта Чӑваш халӑх поэчӗн хисеплӗ ятне панӑ, 1945 ҫулта
Ӗҫлӗх Хӗрлӗ Ялав орденӗпе, 1950 ҫулта Ленин орденӗпе наградӗланӑ. 1964 ҫулта Чӑваш Республикин Ӗҫ Мухтавӗпе
Паттӑрлӑх Хисеп Кӗнекине кӗртнӗ. Раҫҫей Федерацийӗн аслӑ
Канашӗн депутатне суйланӑ. 1934 ҫулта ӑна СССР писателӗсен Союзӗн членне илнӗ.
Чӑваш Республикин писателӗсен Союзӗн правленийӗнче
упранакан ӗҫ-пуҫ кӗнеки С.В.Элкерӗн ҫак сӑмахӗсемпе
уҫӑлать:
Нихҫан та манми
Пӗр юратнӑ ҫӗршыв.
Мана та нихҫан
Эс манӑҫа ан хыв.
С.В.Элкер Шупашкарти Ярославский урамӗнчи пӗчӗкрех
йывӑҫ пӳртре, кайран Карл Маркс урамӗнчи тӑватӑ хутлӑ чул
ҫуртра, электричество таварӗсем сутакан магазина хирӗҫ
(ӗлӗкхи универмаг) пурӑннӑ. Ун ҫине халӗ Асӑну хӑми вырнаҫтарнӑ.
Поэт чӗри халӑх чӗрипеле халӗ те пин-пин хӗлӗхпе ҫыхӑнса тӑрать, «Ман пурнӑҫ килет вӗр вӗҫсӗр» тени унӑн - ӗмӗрӗмӗр чӑваш халӑхӗнче пурӑнакан вилӗмсӗр сӑмахӗсем».
1994 ҫулхи ҫу уйӑхӗн 19-мӗшӗнче эпир ятарлӑ автобуспа
Пысӑк Упакассине мӑн эртелпе персе ҫитрӗмӗр. Калаҫу ҫул
тӑршшипех литература ҫинчен хӗрсе пычӗ. Аркадий Эсхель
чӑваш халӑх поэчӗпе тӗл пулнисене аса илчӗ. Вӑл ӑна ҫамрӑк
вӑрманти кӗреш юманпа танлаштарать. Ун йӗри-тавра пӗрмаях йӑрӑс хунав кашлать, ку вӑл пирӗн литературӑри ҫамрӑк
йыш, тет. Элкер хӑйӗн пысӑк кӗнекисенче халӑх кун-ҫулӗн питӗ
паллӑ тапхӑрӗсене ҫутатса панӑ. Тӑван ҫырулӑха чӗререн юратакан поэт малтанхи чӑваш писателӗсен йышне пӗр организацие пӗтӗҫтерес ӗҫе хастаррӑн хутшӑннӑ. Шухӑш - Элкер сӑввин
ҫуначӗ. Элкер пултарулӑхӗ вӑл - хӑй пӗр пысӑк шкул, тенисене
эпир тӑнласа итлетпӗр. Хамӑр та калаҫӑва хутшӑнатпӑр.
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Вӑрнар урлӑ каҫма тӑнӑскерсем, Мӑньял Хапӑсран Емель
янова илсе тухастерӗҫ. Ҫӑрӑлчӑк пирки урамне машина таврашӗ кӗрейместте, анкартисем хыҫӗпе ҫурран утрӑмӑр. Шел,
Анатолий Викторович, йывӑр чире пула, Упакассине пыраймарё. Вёл Элкер енне вёрнарсемпе хапёссенчен салам кёшёпё
ҫеҫ парса яма пултарчё.
Ҫанталӑкӗ ӑшӑ. Хӗвел ҫунтарать. Пысёк Упакасси писа
тельсен, журналистсен, художниксен, ученёйсен йышлё ушкӑнне, патшалӑх органӗсенче ӗҫлекенсене, поэтён тёванёсене,
хёнасене хапёлласа кётсе илчё.
Уяв Семен Васильевич ҫуралнӑ мӑн урамра пуҫланчӗ. Вёл
пурӑннӑ кил-ҫурт умӗнче уҫӑлнӑ митингра ЧР культурёпа национальноҫсен ӗҫӗсен министрё В.П.Иванов, аслё поэт ентешӗсене саламласа, ҫапла каларё:
- Чёваш халёхён писателёсем сахал мар, анчах халёх
историйёнче, куьтуринче вёсенчен кашниех тарён йёр хёвараймасть. Ҫемен Элкер пирки вара ун пек калаймён. Эпир
унён произведенийёсем тёрёх вӗренсе ӳснӗ. 1994 ҫул - Эл
кер ҫулӗ. Эпир паян ёна ҫакӑнта чысланипе вӗҫленмӗ вёл.
Юпа уйёхёнче Шупашкарта республика шайёнче паллё
тӑвӑпӑр. Ҫитес вӑхӑтрах хисеплӗ поэтӑмӑр ҫырнисен пуххи
пичетленсе тухмалла. Эпир те сире парне тёвас терёмёр.
Ялти клуба аталантарма 300 пин тенкё уйёртёмёр. Паян эпир
Элкерсен ҫемйи пурӑнакан пӳрт умне асӑну палӑкӗ вырнаҫтарӑпӑр. Ҫак вырӑн ял ҫыннисене ентешё пирки аса илтерсех тёрё. Ир те, каҫ та вёсене асӑну палӑкӗ ҫине ӳкернӗ поэт
сёнётинкерё.
Палӑк ҫинчи ҫивиттине Иванов министр, ял администрацийӗн пуҫлӑхӗ Н.Н.Яковлева уҫса ячӗҫ. пурте палӑк ҫине ҫырнине вулаҫҫӗ: «Чёваш халёх поэчё Семен Васильевич Элкер
(1894-1966) ҫакялта ҫурапнӑ». Йӗпреҫри ӳнер шкулӗнчен тухнӑ
В.А.Зотиков скульптор хӑйӗн ӗҫне пысӑк ӑсталӑхпа тунӑ. Асӑну палӑкӗн пултарулӑх ушкӑнӗ ячёпе П.С.Пупин скульптор
сӑмах каларӗ. Элкерӗн ывӑлӗ Петр Семенович ашшӗне хи370

сеплесе асӑну палӑкӗ уҫма, уява йӗркелеме хутшӑннӑ ҫынсене ҫемйи, тӑванӗсем ячӗпе тав турӗ.
Уяв Элкер ячӗллӗ вӑтам шкул картишне капланса ҫитрӗ.
Ял шкулӗ Семен Васильевичӑн тантӑшӗ-мӗн. Икӗ менелник
вёсен паян. Шкул директорӗ Н.А.Васильев шкулӑн унчченхи
тата хальхи пурнӑҫӗпе паллаштарчӗ, Элкерӗн вӗрентӳри
пӗлтерӗшне палӑртрӗ.
Ҫемен Элкер музейӗнче пулса тӗлӗнтӗмӗр. Р.А.Евграфова
учительница епле ӑслайлӑ йӗркелеме пӗлнӗ ӑна. ЧР писа
тельсен Союзён ертӳҫи Ф.Г.Агивер, «Ялав» журналӑн тӗп редкторӗ Ю.С.Сементер, Н.А.Теветкел поэт, ЧР вӗрентӳ, наука
тата аслӑ шкул министрӗн ҫумӗ В.Сапожников, Йӗпреҫ район
администрацийӗн пуҫлӑхӗн ҫумӗ В.А.Михалик, Элкер уявне
пичетре ҫутатма Чӗмпӗртен ятарласа килнӗ «Канаш» хаҫат
фотокорреспонденчӗ Николай Казаков тата эпё музее парнесемпе пуянлатрӑмӑр.
Акӑ клубра савӑнӑҫлӑ пуху уҫӑлчӗ. Райадминистраци пуҫлӑхӗн тепёр ҫумӗ Г.М.Петров Элкерӗн вырӑнти пӗлтерӗшӗ,
кӑҫалхи район акатуйне ӑна халаллама палӑртни, ялсемпе
поселоксен пурнӑҫӗ пирки каларӗ, ун хыҫҫӑн Ф.Г.Агивере
сӑмах пачё.
- Леонид Леонов писатель каланӑ тӑрӑх, - терё Федор
Георгиевич, - кашни ҫыравҫӑн тёп теми пур. Мёнле темё-ши
вёл Элкерён? Ахёртне эпё тёрёс шутласа тупрём пулсассён,
«Вутпа тёвёл витёр» романёнче те, «Вунсаккӑрмӗш ҫул» тата
ытти поэмисенче те, ман шутпа, пёр тема пулнё: чёваш чуралӑхра пурӑнать. Ҫав чуралӑх, тӳррипе каласан, паян та
иртсе кайман. Тёрёсех. Пирён литература вёйлё, эппин
халёхё вёйлё, ҫыравҫисем вёйлё. Кӗнекесем ҫырса халёха
парнеленисӗр пуҫне, халёх ёс-тённе тытса тӑнисӗр пуҫне,
паянлёха вёсен патшалёха тытса тӑма вӑйсем ҫителӗксӗр.
Вёл ӳлӗм писательсен, ӳнер тата ытти пултарулёх ёстисен
аллинче пулнине курасчӗ. Ҫемен Элкер пулни - халёх телейё. Пирён ҫуллен паллё тёвакан уявсем пур. Иван Яков
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лев, Константин Иванов, Ҫеҫпӗл Мишши, Митта Ваҫлейӗ
кунӗсем. Ҫемен Элкере асӑнассине те йӑлана кёртесчё. Вёл
ёна тивӗҫлӗ. Чёваш ҫыравҫисенчен пёртен-пёр вёл ҫеҫ хёй
пурённё чухне хёйён произведенийёсене пилёктомпа кёларма пултарнё. Унён чёваш литературинчи виҫӗ тёп юли ман
шутпа ҫаксем - «Вутпа тӑвӑл витӗр», «Шурӑмпуҫ килсен»,
«Хӗн-хур айӗнче». Ҫак произведенисем пурри чёваш халёхё
пуррине, ҫухалманнине, хӑҫан та пулсан чуралёхран тасалассине калать.
Ҫемен Элкерӗн пултарулӑхне тахҫантанпах тёрёшса тёпчекен Виталий Григорьевич Родионов, кӳршӗри ялта ҫуралса
ӳснӗ ученёй, Чёваш патшалӑх университечӗн профессорӗ,
филологи наукисен докторӗ ытла пуян килнӗ иккен аслӑ вӗрентекенӗн менелникне. Малтан хӗрӳ сӑмах каларӗ:
- Ҫынна ӗҫсӗр пуҫне асӑну йӗрки те тытса тёрать иккен, ӑслӑн ҫавӑрттарса пычӗ вёл. - Паян ҫакӑнта пуҫтарӑнни ҫакна ҫирӗплетет. Ҫемен Элкер ҫинчен калаҫнӑ чух ӑна ҫитӗнтернӗ Кушлавӑш тӑрӑхӗ пирки чарӑнса тӑмасӑр май ҫук. Эл
кер кунта ҫуралман пулсан, урӑх ҫӗрте ҫуралман та пулӗччӗ.
Илемлӗ тавралӑх, кӑмӑллӑ ҫыннисем май панӑ ӑна пултарулӑха аталантарма. Эпӗ ҫапла шутлатӑп: литературӑра икӗ
Элкер пур: пӗри - официаллӑ Элкер, тепри - кун кӗнекисенче
юлни. Иккӗмӗшӗнче вӑл чӑваш халӑхӗшӗн, шӑпишӗн ҫунакан
ҫын. Элкер пурнӑҫӗпе пултарулӑхӗ чёваш идейи тавра иртнӗ.
1917 ҫултах вӑл чӑваш хӑйӗн чӗлхипе калаҫманнишӗн пӑшӑрханать. Ху чӗлхӳне ан хурла, тет вёл кашни чӑваша. Наци
идейи тенӗрен, вӑл утмӑлмӗш ҫулсен пуҫламӑшӗнче хайланӑ
сӑвӑ йӗркисене аса илер:
Ӗҫленӗ хӗрӗх ҫул таран,
Чӑвашлӑха сунса чунтан.
Ҫакӑ унӑн пурнӑҫ тӗллевӗ пулнӑ. Ҫав чӑвашлӑхшӑнах ӑна
вӑтӑрмӗш ҫулсенче айӑплама пӑхнӑ, ун ҫинчен ҫӑхавсем
ҫырнӑ. Вӑл аллӑмӗш ҫулсенче «Хурапа шурӑ» повесть ҫырать.
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Ун пирки критиксем калаҫсах кайман. Мёншён? Унта класс
кӗрешӗвӗ ҫук. Унта - чӑн-чӑн пурнӑҫ. Повеҫӗн тёп шухӑшӗ кашни ҫыннӑн турӑ ҫырни пур, унтан иртейместӗн тени. Ан
чах эпир хамӑр пурнӑҫа мёнле илемлетме пултаратпӑр? Турӑ
ҫырнипе килӗшӳллӗн, тасан ирттерме пултаратпӑр. Эппин,
кашни ҫыннӑн турӑ ҫырнипе килӗшӳре пулмалла. Эпир Элкер
пултарулӑхӗ пирки тӗпчесе пӗлменнисем татах пур-ха. Ҫак
ӗҫсем кӗтеҫҫӗ пире, тӗпчевҫӗсене.
Тем вӑхӑтра Родионов хӑйсен ялӗсене уяв кӑшӑлне
ҫавӑрчӗ. Хӑй ҫырнӑ савӑнӑҫ юррине баян каласа хураҫырмалла
янраттарчӗ.
Йӗпреҫ шӑпчӑкӗ Микулай Теветкел ӑслӑ шухӑшлӑ сӑввине
шӑрантарчӗ. Элкере вӑл ачаран астӑвать. Район хаҫачӗ ҫумӗнчи литпӗрлешӳре чаплӑ поэт канашӗсене сахал мар пуҫа
хывнӑ. Элкер йӗрне поэзире те, прозӑра та ҫирӗп тытса пы
рать, Кушлавӑш тӑрӑхне кӑна мар, Чӑваш ҫӗршывне те пултарулӑхра ҫӳле ҫӗклет. Ӑна курсассӑнах эпӗ хамӑн пӗр кулӑша аса илетӗп:
«Хисеплӗ ят паракан Аслӑ кантур алӑкӗ умӗнче кӗтӳҫ пушши пек икӗ вӑрӑм черет. Пӗр енчисем сӑвӑ сӑвӑрса, поэма
пырши кумаҫҫӗ, тепёр енчисем калав-роман кӑрманӗнчен шыв
юхтараҫҫӗ. Унта Николай Теветкел ҫыравҫӑ ҫывхарать.
- «Чӑваш халӑх поэчё» пулас килсен, сӑмсуна ытлашши
ан каҫӑрт, пурпӗрех пирӗнтен мала иртейместӗн, тӑр черете, сӗнеҫҫӗ ӑна хывӑх вӗҫтерекенсем.
- «Чӑваш халӑх писателӗ» ят та япӑхах мар, хисепрех, кутна
хӗстер кӑрман хыҫне, - кӑчӑктуртаҫҫӗ сӑмах купи купалакансем.
- Чӑваш халӑхӗ мана хӑйӗн хисеплӗ ятне черетсӗрех панӑ, тет те Теветкел, аллисене шарт! ҫупса ҫунатланать, тӳпери
Элкер ҫӑлтӑр ҫумне вӗҫсе хӑпарать.
Халран кайнӑ икӗ черечӗ те ун хыҫҫӑн сиксе пӑхать, анчах
Аслӑ кантур маччинчен ҫӳлерех вӗҫме Микул чӑваш поэчӗнни пек Турӑ панӑ хӑватлӑ ҫунат нихӑшин те ҫук иккен. Ирӗксӗрех черет ҫитессе кӗтме тивет».
373

Ура хурса пыракансем йӑшсан, хӑй вӑхӑчӗпе Теветкел
те чӑваш халӑх поэчӗсен ретне, анчах малтисен ретне, тӑрӗха та...
Сӑмах калас текенсем тэтах та пулчӗҫ. Акӑ. Пысӑк Упакассинче ҫуралнӑ Игорь Юрьевич Миронов. Элкерпе пёр урамран. Вёл Чёваш Республикин экономика министерствине ерт
се пырать, СССР наука академийён Экономика институтёнче,
Раҫҫей Федерацийӗн вӗрентӳпе экономика министерствисенче, РФ Правительствинчехуравлӑ вырӑнсенче ӗҫленӗ. Философилле тарён шухёшлё сёмах каларё ентешёсем умёнче.
Тулёк, чёвашла калаҫма манарах пырать пулас.
Унпа юнашар - Йӗпреҫ ялӗнче ҫуралнӑ Борис Михайло
вич Яковлев. Кунти округран ёна нумаях пулмасть Чёваш
Республики Аслё Канашӗн депутатне суйларӗҫ. Вёл йӗпреҫсемшён хакпё хёна. Шупашкарти энергетика техникумёнчен
тата Чёваш патшалӑх университетӗнчен вӗренсе тухнӑ, хуҫалӑхпа йӗркелӳ ӗҫӗнче приборсем тӑвакан заводран пуҫласа КПСС Чёваш обкомё тата Республика Аслё канашё тара
нах ӑнӑҫлӑ ӗҫленӗ, пултарулӑхӗпе ӳссе ҫитӗннӗ. Район экономикипе культурине аталантарас ӗҫре вӑл палӑрмаллах
пулӑшу кӳнӗ.
Чӑвашсен паллӑ поэчӗсенчен пӗри Г.А.Ефимов та Йӗпреҫъеншӗн асра юлнӑ ҫын. Георгий Андреевич ҫамрӑк чухне
Йӗпреҫри колхоз театрӗнче ӗҫленӗ. Пысёк Упакассинче те
ӑсталӑхне сахал мар кӑтартнӑ. Театрпа ҫыхӑннӑ асаилӳ артист-поэтшӑн сахал мар пулчӗ. Хёй Шупашкарта Семен Эл
керпе пултаруллӑ ӗҫлени, туслӑ пурӑнни ҫинчен вӑл хумханса каласа пачӗ.
Туслӑ калаҫу майӗпен аслӑ кӗрекене куҫрӗ. Кунта та кашнин аса илӳ сӑмахӗ чӗлхе ҫинчен каймарӗ.
Купӑс каласах, юрласах ӑсатрӗҫ пире упакассисем. Вӑрнара кӗрес умён хырлӑхра Элкерпе пӗрле лартӑмӑр, Шетмӗ
тӑрӑхне ҫывхарсан, Юрий Сементер Элкерпе траксен юррине
юрлас, терё. Шупашкара ҫитсен, Петр Семенович хӑйсен хват374

терне туртрӗ. «Мӗнле-ха капла, аттепе юнашар кӗреке хушшине лармасан», - терё те ҫамрӑк Элкер, никам та хирӗҫлекен пулмарӗ. Ҫӗр ҫула ҫӗрӗпех паллӑ турӑмӑр вара. Уҫҫӑн.
Кӑмӑлтан.
2005 ҫул, ҫу уйӑхӗн 12-мӗшӗ.

ЭЛКЕР ЕТКЕРӖ

Чӑваш кӗнекине хӗрлӗ ӗне ҫинӗренпе кӑҫал 1450 ҫул ҫитрӗ.
Чӑваш патшалӑхне тӑшман аркатнӑранпа - ҫичӗ ӗмӗр ҫурӑ.
Ҫавӑнтанпа чӑваш кӗнекине, асаттесен ӑс-хакӑлне чӗртес тесе
пайтах ӑру, пайтах этем тӑрӑшнӑ пулӗ - халӗ тин ячӗсене
тӗрӗссипе пӗлсе пӗтереймӗпӗр. Анчах улӑп-этемсен ячӗсем
халӑх кун-ҫулӗн тапхӑрӗсене ҫухрӑм юписем пек палӑртса
тӑраҫҫӗ. Бичурин, Яндуш, Яковлев тата ытти теҫетке ят пуҫ
таймалли таса сӑнар пулса тӑчӗ. XX ӗмӗр хутлӑхӗнче аякранах уҫҫӑн ҫутатса тӑраканӗсенчен пӗри - чӑваш халӑх сӑвӑҫи
Семен Васильевич Элкер (1894-1966). Константин Ивановпа
Николай Шупуҫҫынни поэзийӗнчен Ҫеҫпӗлпе Хусанкай Тал
лине сыпӑнтаракан сӑмах ӑсти. Халӑх сӑмахлӑхӗпе шухӑшлавне ҫыруллӑ ҫӗнӗ кӳлепене кӗртме пултарнӑ ӑсчах.
Поэтӑн, гражданинӑн чӑн-чӑн сӑнарӗ, чӑтса курнин сӑмахпа илемлетмен сӑпачӗ халӑх умне туллин тухман-ха. Вӗсене
курас тесен, малтан унӑн кун кӗнекисене, патшалӑх архивне
халиччен лекмен еткерне пӗр пӑсмасӑр туллин пичетлесе кӑларас пулать.
Элкер еткерӗ - чӑваш халӑхӗн сӑмахлӑхри тӗрӗслӗх кӗперӗ.
Вӑл пире иртнӗ ӗмӗртен малаш кунсене тӗрӗс-тӗкелрех каҫса
кайма кирлӗ.
Йӗпреҫ хутлӑхӗнче Элкер кунӗсем ҫуркуннех пулса иртрӗҫ. 100 ҫулхи сӑвӑҫ тӑван ял урамӗпе, тӑван уй-хир сукмакӗсемпе пин-пин ҫын уттипе утрӗ, пин-пин ҫын сассипе калаҫ375

рӗ. Элкер музейӗнче пин-пин ҫынна курса савӑнчӗ пулё. Ватти-вӗтти ун сӑввисене пёхмасёр калать, калавӗ-романне вулать, драмисене вылять. Сӑмахӗсем юрӑсемпе оперӑна кӗрсе
вырнаҫрӗҫ. Кушлавӑш текен вун икӗ ял-уйӗ, Чакка ҫӗршывӗ
Йӗпреҫ енчи ҫамрӑк та ватӑ элкерҫӗсене селӗм сӑвӑ-калав
ҫырма хистерӗ. Элкер 50 ҫулне Ухсай Карпат тӑвӗсем хушшинчен сӑвӑран пуҫласа паянччен пичетленисене пухсан, питех те шеп хитре элкериана пуҫтарӑнать. Сӑвӑҫсемпе танах
тӗпчевҫӗсем Элкер ҫинчен ӑшӑ сӑмах нумай каланӑ. Михаил
Сироткин, Никифор Ваҫанкка, Афиноген Кузьмин, Аркадий Эс
хель, Геннадий Хлебников, Николай Григорьев, Александр Ар
темьев, Хветёр Уяр, Николай Евстафьев тата ыттисем ятарлё
статьясем, тӗрленчӗк-очерксем, кӗнекесем пичетлесе кӑларнӑ.
Тем чухлӗ тӗпченӗ, тишкернӗ, каламан сёмах хёварман та пулё.
Петёр Хусанкай Элкер ҫинчен калана сӑмахӗ - хӑй пёр ше
девр. С.В.Элкер ячё пысёк сёмахсарсемпе энциклопедисенче
чыслӑ ҫырӑннӑ.
Сӑвӑҫӑн халиччен тӗпчев куҫӗ умне тухман ҫырӑвӗсене,
кунчӑкӗсене (хёй вёл вёсене «кун кёнекисем» тенё), ҫутӑ курман хайлавӗсене пӑхса тухнӑ хыҫҫӑн ҫӗнӗ сёмах калама кирли хыттӑнах сисӗнсе кайрӗ. Ҫавӑнпа Чёваш патшалёх гуманитари ёслёлёхёсен институчё «Хурапа шурё» кёнеке кёларчё.
Лна сӑвӑҫ ентешё, сёмах ёслёлёхёсен тухтёрё Виталий Ро
дионов пухса хатёрленё, умсёмахланё. Элкерён хёй пурённё
чухне тухнё 5 томлӑ ҫырнисен пуххи ҫумне хушса кёларнё 6мёш кёнеке вырённе пулчё вёл. Ҫӗнӗ кёнекене тёрёшса, май
пур таран ҫыпӑҫуллӑ туса йёркеленё.
Ҫырнисен пуххин 6 томёнче - Семен Элкерён тёнчи,
шухёшё, ёсё, пултарулёх еткерё. Унта унён сӳнми хёлхемё
тёлкёшет. Кам та кам ҫав аякри вут ҫутин иксёлми ёшшине
сиссе илет, вёл «тискер ҫил кашласан та, сив тинёс шавласан та» чун ҫирӗплӗхне ҫухатмӗ. Халёхён эпир савакан ӗҫчен,
тӳсӗмлӗ, талантлӑ ывӑлӗ хурапа шурра, усалпа ырра, тӗрӗспе
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суяна уйӑрма вӗрентни пире, ҫирӗплӗхпе ӑнкарулӑх парӗ, ҫул
юппинче иккӗленсе, алӑ усса, хуйха путса тӑрассинчен хӑтарӗ.
Ярӑмӑн пӗрремӗш кӗнекинче-1917-1957 ҫулсенчи сӑвӑсем,
юмах-халап, поэмӑсем. Иккӗмӗшӗнче-асран кайми «Хӗн-хур
айӗнче». Ку ёнтё вилӗмсӗр «Нарспи» пекех пирён чуна кӗрсе
юлнӑ маршал-повесть. Унтан - «Вутпа тӑвӑл витӗр» романхроника, «Хурапа шурӑ» повесть. Ку повесть малашне шкул
кёнекине кёрет. Вёл яш-кёрёме кирлех тесе шутлатёп. «Унт
ри» капав та - чёваш литературин генерал-калавё. «Шурёмпуҫ килсен» роман нумай вёхёт шкул программинче пулчё.
Анчах ёна ҫыравҫӑн хёйён ытти хайлавёсемех хёссе кёларчӗҫ. Ҫырнисен пиллӗкмӗш кӗнекинче - «Вунсаккӑрмӗш ҫул»
драма. Кӑҫалхи кӑларӑмри статьясем, «Кушлавӑш уйӗ» исто
ри очеркӗ, асаилӳсем, ҫырусем ярӑма самай вирлӗ пуянлатаҫҫӗ. Чӑваш чӗлхине, шкулне хӳтӗлесе Чёваш парти обкомне янӑ ҫыру хёй пёр истори, пӗр трагеди.
Поэтшӑн, художникшӑн такам панӑ выговор е сумлӑ ят
пурӑннӑ чухне кӑна нумая пӗлтерме пултарать. Вӑхӑт иртнӗҫемӗн хайлавӗсем хӑйсемшӗн хӑйсем явап тытаҫҫӗ. Кивелнӗ
тёк вёсем, хӑть ылтӑн тесе кала, тӗрӗс хӗвел ҫинче йӑлтӑртатаймӗҫ. Халиччен эпир пач шутламан енчен татах йӑлтӑртатса каяҫҫӗ пулсан, ҫав хайлавсем чӑнах ӳнер япалисем пулни,
кивелменни курӑнать. Элкерён кивелми сӑнарлӑх пур. Халӑхла, фольклорла вӑл, ҫавӑнпа яр-ялтӑркка та мар, пушӑ
хӑлтӑркка та мар.
Пӗр-ик ҫӑмӑл тӗслӗхпе сӑмахӑма ҫирӗплетем-ха.
Тӗнче туллиех халь - ӗҫсӗр выҫҫисем.
Нумай - вӑрҫӑ ватнӑ уксах та чёлах,
Хыт пурнӑҫ амантнӑ инкеклӗ ҫынсем.
Чура тенисем те ӗлӗкхи майлах.
Наука ӑслайӗпе пурнӑҫ юсанса
Мӗнпур этем йӑхӗ ыр курас чухне,
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«Ҫӗршыв хуҫисем» тек мулшӑн харкашса
Пӗр шелсӗр тӑкаҫҫӗ халӑхшӑн юнне.
Итле, чаплӑ ӗмӗр: этемлӗх сантан
Кӗтет лӑпкӑ, тутӑделейлӗ кунҫул.
Мул вӑйӗ - усал вӑй, ыр кун памасан,
Ӑна аркатар та - эсӗ пирён пул.
Ҫакна кам хӑҫан хайланине калас пулмасан, ним шутламасӑрах хальхаҫҫӑн ҫырнӑ теме пулать. Сӑввине ӗмӗр пуҫламӑшӗнче 1926 ҫулта ҫырнӑ, вӑл ӗмӗр вӗҫӗнче те тӗрӗсех.
Акӑ тата «Ҫӗршыв чӗрӗлет» (1925) сӑвӑри йӗркесем:
Тӳсми йывӑра тек чӑтса тӑраймасӑр
Кисренчӗ Россия ҫӗршывӑн чӗрҫи.
Ҫактапхӑр, нимрен тытса чарӑнаймасӑр,
Кӑкланчӗ те ӳкрӗ капмар йывӑҫҫи.
Хура ҫӑхансем ҫеҫ савса, ытармасӑр,
Нумай йӑва хывнӑ ҫак хӳтлӗх ӑшне,
Е выҫкӑн хурчка та караппӑл, тӑрлавсӑр,
Лара-лара каннӑ ун ҫӳллӗ вӗҫне...
Ку сӑвӑ йӗркисем вара «Ҫӗршыв чӗрине» - Мускав, Шурӑ
ҫурт патне ҫитернӗнех туйӑнать.
Анчах - ырса ҫитнӗ ҫӗре тӳсме йывӑр, Капмар йывӑҫ айӗ каять кисренсе:
Нихҫан та ӳкмес пек ҫӗкленнӗ ват йывӑҫ
Тӗппех, шӑлтӑр-шалтӑр анать ишӗлсе.
Паллах, Элкер ку сӑвва ҫырнӑ чухне Мускавра Шурӑ ҫурта
шӑлтӑр-шалтӑр кисретессе пӗлмен. Вӑл пачах урӑх ӗҫсем ҫинчен ҫырнӑ. Анчах сӑнарлӑ ҫырнӑ. Сӑнарлӑ сӑмахӑн ӗмӗрӗ
вӑрӑм.
С.В.Элкерён классика ҫӳлӗкӗ ҫинчи хайлавӗсем вӗренӳ
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кенекисене вырнаҫнӑ.
Вёсем унтан часах тухас
ҫук. Ачасем валли ҫырнӑ
«Тӑри юрри» («Ҫететтин,
ҫететтин, Ҫитес ҫӗре
ҫитрӗм тин, Ҫак ҫӗршыва
асилтӗм, Хӑвӑрт вӗҫсе эп
килтӗм») йышшисем, юра
ту юррисем - «Сакӑлта
ҫыр хӗрринче», «Ҫу иртсе
кӗр ҫитес умён», «Асри
ҫуркунне» тата гражданла
лирикӑн сулмаклӑ маршӗсем - «Хурҫӑ карап»,
«Ирӗклӗх юрри», «Паян»,
«Фашизм йӑхне - ҫӗр
тӗпне» шалти хӑвачӗпе
пуян. Вӗсем чӑваш
сӑмахлӑхӗн историне ҫырӑнса юлчӗҫ. Анчах Элке
ре тӗпченӗ, вӗрентнӗ, вуланӑ чухне Ҫеҫпӗлпе, Хусанкайпа танлаштарса
сӑвӑ илемӗн ҫӗнӗлӗхӗсене шырани пайта парас
ҫук. Сӑвӑ сыпӑкӗ, састаш
тӗлӗнтермӗшӗ мар, шухӑш сарлакӑшӗ хакпӑ Эл
кере. Эпос хывса юрлама
ҫуралнӑ вӑл, анчах тӗлне
лекеймен - халӑх сӑмахлӑхӗнчен совет ҫырулӑхне йӗркелеме тивнӗ. Ку вӑл синкерлӗ
куҫӑм Шелепипе Элкершӗн. Вӑл К.В. Ивановпа, Д.П.Юманпа,
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Я.Г.Ухсайпа пӗр сулӑмра, эпика сӑнарлӑхӗ енче тӑрать. Чӑнласа пӑхсан, ӑна халӑх халапҫи, улӑпҫи, акынӗ темелле. Унӑн
пултарулӑхӗнче халӑхлӑх туртӑмӗ, шухӑшлавӗ, сӑнарлӑхӗ
малта. Ҫавна тата вӑл пурӑннӑ самана витӗмне чухласа
пӑхсан, Элкер поэзийӗ вӑхӑт иртнӗҫемӗн тата хаклӑрах пулса
юлӗ.
Виталий Станьял,
1994ҫ.

Виталий Петрович Никитин-Станьял Шупашкар районӗнчи
Станьялӗнче 1940ҫулта ҫуралнӑ. Чӑваш пединститутӗнче, Чё
ваш университечӗн аспирантуринче вёреннё, филологи наукисен кандидачӗ, литературовед, поэт, ЧРаслӑш кулӗн тава
тивӗҫлӗ ӗҫченӗ, чӑваш филологийӗн кафедринедоцент шайӗнче ертсе пынӑ. Педагогика, литература ӑсталӑхӗсенпаянхи
ҫивӗч ыйтӑвӗсемпе тата илемлӗлитература произведенийӗсен кӗнекисене йышлӑн кӑларнӑ.
Элкер ҫӗршывӗ ӑна кӑмӑллӑн алӑ панӑ - хӑйӗн кӗрӳшӗ хисеплӗ ҫынни вырӑнне хурса йышӑннӑ.

ЭЛКЕР СЕХЕЧӖ ҪӖР ХЫҪҪӖН ПИЛЛӖК ҪАПСАН
1999 ҫулта.

Халӑх умне манӑн яланах ҫӗнӗ хайлавпа тухас килет,
мӗншӗн тесессӗн, ҫӗнӗ ҫынсене курнӑ май, вӗсемпе ҫӗнӗ шухӑшпа калаҫмалла-ҫке, вёсен умӗнче пӗрмай пӗр юрӑ юрламалла мар, вӗсене ҫывӑх, кӑмӑллӑ, витӗмлӗ сӑмах ҫаптармалла. Ҫапла, Виталий Григорьевич Родионов университетран шӑнкӑравласан, пуҫӑм сисмесӗрех Йӗпреҫ еннелле
сулӑнчӗ, тӑван вырӑнсем, ҫывӑх ҫынсем куҫ умӗнче вӗлтлетсе явӑнма пуҫларӗҫ. Ӗҫленӗ вӑхӑтра Мӑн Упакассинче мӗн
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чухлӗ пулнине астумастӑп, анчах та «Трудовик» колхоза кӗрекен ялсен ӗҫченӗсемпе калаҫнине, савӑннине шутпа палӑртма та май ҫук пуль. Ҫывӑх тӑванӗ те, шанчӑклӑ юлташӗ те,
пархатарлӑ пуҫлӑхӗ те, ҫӗр ӗҫченӗ те Элкер ялӗнче манӑн
никамӑннинчен те нумайрах пуль тесе шухӑшланӑ эпӗ тахҫанах. Хураҫырма ачи ыранхи авточупу пирки пӗлтернӗ хыҫҫӑн
ҫав вӑхӑт туйӑмӗ чуна уҫса ячӗ. Пуҫра «Элкер ҫӗршывӗ» ятлӑ
сӑвӑ ҫуралчӗ:
Элкер тесен, чӑваш ҫыннийӗ
Сӑнанӑ анлӑ тӳпене
Йӑлкӑшакан ҫӑлтӑр ҫутийӗ
Парать тесе мӑн телейне.
Элкер тесен, Упа кассийӗ
Татах мӑнаҫлӑн курӑнать,
Ҫуратнӑ шӑпчӑкӗн сассийӗ
Ялта паян та пурӑнать.
Элкер тесен, Илем картийё
Ытла та анлӑн сарӑлать,
Чӑваш сӑмахӗн чӗр хуртийӗ
Пулса чечек пек ҫурӑлать.
Элкер тесен, кӗрлет хӑватлӑн
Поэт хайланӑ «Самана»,
«Вӑл вилӗмсӗр» юлать сӑваплӑн
Килсен ҫӗн шуҫӑм таврана.
Элкер тесен, кунҫул чуппийӗ
Хӗн-хурлӑ пулнӑ, мӗн тӑван.
Паян Чакка пурнӑҫ хуҫийӗ,
Сӑнарлӑх паттӑрӗ - тӑван.
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Элкер тесен, вун ик ял уйё
Пуян та кӑмӑллӑ кӗтес.
Янрать Ҫемен мучин уявё,
Ӑмӑртмалла туртар йётес.
1999 ҫулхи ҫу, 27.

Ирле, 1999 ҫулхи ҫу уйӑхӗн 27-мӗшӗнче, Чӑваш патшалӑх
университечӗн тӗп никӗсӗ умне, эпё пит хаваслӑн персе
ҫитрӗм. Ӑслӑлӑх ҫурчӗ умӗнче ӑслӑ чӑвашсем ушкӑншарӑнушкӑншарӑн халап ҫапса тӑраҫҫӗ. Вёсем хушшинче - Нико
лай Александрович Петровский-Теветкел, Георгий Иосифович
Федоров, Валентин Александрович Абрамов, Виктор Леонтье
вич Немцев... Таса ӳт ҫинчи ӳпне ҫӑпан пек, литература ҫумҫаккийӗ, вӑрттӑн сутакан йӑпӑлти те вӗсенчен юлман.
Чӑвашӑн тӗп элкерҫи Родионов кӳршин менелникне малашне кашни пилӗк ҫулта пӗрре чаплӑн паллӑ тӑватпӑр, тенӗччӗ.
Ӗҫчен ентеш хӑйӗн сӑмахне ҫирӗп тытать. Паянхи ҫулҫӳреве
шӑпах вӑл палӑртнине пурнӑҫлас тӗллевпе йӗркеленӗ. Чӑваш
филологийӗпе культури факультечӗн деканӗ хӑйсен автобусне ҫыртарса илнӗ, йӗпреҫсене юрӑ-ташӑпа савӑнтарма «культурниксен» артисчӗсене те хӑйсенчен хӑварман. Вёсен
хӗрӳлӗхне чӑтаймасӑр, Вӑрнартан тухсан, ҫамрӑк хырлӑхра
ушкӑнпа хӑпартланса, сӑмах-юмах пӑтти пӗҫерсе ҫирӗмӗр. Ун
хыҫҫӑн, чиперех манпа юнашар ларса пыракан Федоров про
фессор, «ҫав хӗрсене кӑштах консультаци памалла-ха» тесе,
сулахай питҫӑмарти ҫинчи пӗчӗк тур паллиллӗ чиперкке ен
нелле туртӑнчӗ. «Вӗрентекенпе вӗренекен хушшинче пуплемелли пӗтмест пуль ҫав», - тесе шухӑшласа пытӑм вара ҫав
хӗр куллипе пите ҫӑва-ҫӑва.
Родионов килсен кунта, Упакасси ҫӗнӗлле - ентешле сывлама пуҫлать. Хӑйсен ялёсем те капӑррӑн ушкӑнланса пынӑ.
Виталий Григорьевич вӗсенчен уйрӑлма пӗлмест. Хаваслӑх
тӗлпулӑвӗсенче калаҫмалли, ыйтса пӗлмелли, пӗлтермелли,
382

шантарса сӑмах памалли вӗҫӗмсӗрех. Халӑхпа лӑк тулнӑ ял
кпубӗнче эпё те хамӑн хӗрсе ҫуралнӑ сӑввӑма пӑхмасӑр ка
ласа патӑм: «Элкер тесен...» Манӑн тата, Чӑваш Республики
писателӗсен Союзӗн председателӗн ҫумӗ пулнӑ май, хамӑрӑн
ҫыравҫӑсен ячӗпе хӗрӳ салам валеҫмелле пулчӗ упакассисене. Василий Николаевич Еникова та алӑ тытрӑм. Самай
туртӑннӑ ял маҫтӑрӗ, пӳрт-ҫурт ӑсти. Пуҫласа эпё унпа 1967
ҫулта, совет влаҫне туса хунӑранпа ҫур ӗмӗр ҫитнӗ тӗле очерк
хатӗрлеме пырсан, хӑйсен типтерлӗ килӗнче паллашнӑччӗ.
Хастар салтак-сапер, рота старшини вӑрҫӑран Ленин, Хӗрлӗ
Ҫӑлтӑр орденӗсем, икӗ «Мухтавшӑн» медаль кӑкӑрӗ ҫине ҫакса таврӑнни питӗ тӗлӗнтернӗччӗ. Ара, паттӑрлӑхӗ пулнӑ ҫав
унӑн. Мирлӗ ӗҫре те вӑл тепӗр виҫӗ медаль илме тивӗҫрӗ.
Наградӑсемшӗн темиҫе хутчен те саламланӑччӗ ӑна. Питӗ тараватлӑн, васкамасӑр, тулӑхлӑ юхтарса пырать вӑл калаҫӑвне. Семен Васильевичӑн тӑван ҫӗрти кун-ҫулӗпе хӑпартланса
паллаштарать. Эпё вара хамӑн юратнӑ упакассисем иртнӗ
вӑхӑтра мӗнле пурӑннине тӗпӗ-йӗрӗпе тенё пекех пӗлсе
юлатӑп.
Район, ял пуҫлӑхӗсем йӗркеленӗ савӑнӑҫ тӗлпулӑвӗ шупашкарсене яланах чунтан килӗшнӗ. Хальхи тӗлпулу вара уйрӑмах кӑмӑллӑ ҫӳллӗ шайра иртрӗ пек туйӑнчӗ. Виталий Ро
дионов «камантине» шутсӑрах хисепленӗшӗн пулчӗ пулмалла ку. Упакассин ватӑ улӑпӗ Кушлавӑш ҫӗрӗн ҫамрӑк улӑпне
хӑй ытамне тӑванла йышӑнать. Унӑн пултаруллӑхне хӑйӗн вӑйхӑвачӗпе, ӑс-тӑн пуянлӑхӗпе пӗрешкел шайра танлаштарса.
«Элкер сехечӗ тепре пиллӗк ҫапсассӑн, ҫурхи хӗвелпе
пӗрле, каллех эртеллешсе килӗпӗр», - ҫак шухӑшпа
уйрӑлтӑмӑр эпир чӑваш халӑх поэчӗпе, унӑн курӑмлӑ ентешӗсемпе ун чухне.
2005 ҫулхи ҫу уйӑхӗн 18-мӗшӗ.
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ЭЛКЕРҪӖСӖР ИРТТЕРНӖ УЯВ
2004 султа.

2004 ҫулхи ака уйӑхӗн вӗҫнелле писательсен союзне кӗмен
пулсан, хальхинче эпё Элкер мучипе тӗл пулаймастӑмччӗ те
пуль. Икӗ вашнӑй писатель-профессионал Йӗпреҫе кайма хатӗрленеҫҫӗ. Пысӑк Упакассине. «Мана илсе каймастӑр-и?» тесе ыйтса пӑхрӑм та, вӗсем пӗр-пӗрин куҫӗнчен ытарлӑн
пӑхса илчӗҫ те, кӑшт тӑхтасан, пӗри сӑмах хушрӗ: «Эсӗ те
каяс шухӑшлӑ-ха апла унта...» Пирӗн пеккисемсӗр, ятарлӑ
ушкӑн пухма хатӗрленнине туйрӑм-ха, ҫапах, ҫине тӑрсах, аслӑ
«профессионалсемпе» кайса курас терӗм хаклӑ ентешӗме.
Чаплӑ ҫыннӑмӑрӑн 110 ҫулхи уяв кёрекинче Упакасси сӑрине
тутанса пӑхассӑмах килчӗ.
Шухӑшӑмпа эпё унта университет ачисемпе пӗрле каясшӑнччӗ. Вёсем транспорт ыйтӑвӗпе ҫыхланса ларнӑ курӑнать. Ик мулкача хӑваласа пӗрне те тытайман тенё пек,
шӑхӑрса тӑрса юласран та шиклентӗм, ирӗксӗрех вара «профессионалсем» ҫумне ҫыпҫӑнма тиврӗ.
Шупашкарти Ленин палӑкӗ ҫумӗнчен уйрӑлса вӑрӑм ҫул
тытрӑмӑр кӑнтӑралла. Ятарлӑ автобусра - ЧР Культурӑпа национальноҫсен ӗҫӗсен министерствин, республикӑри наци
библиотекин хуравлӑ ҫыннисем, ЧР профессионал писатель
сен Союзён правлени председателӗн ҫумӗ П.В.Афанасьев,
Г.А.Ефимов поэт тата Элкерӗн ҫывӑх тӑванӗсем. Унчченхи
ҫулҫӳревсем пек шав тӗнчи мар. Пӗр-пӗринпе шӑкӑл-шӑкӑл
калаҫса пымалли ҫул пулчӗ. Ӑнлантӑм: нимле Теветкелсем
те, Родионовсем те кирлех мар иккен паянхи ушкӑнра. Вӗсем
пултарулӑх эртелӗнче ҫуккишӗн хыпса ҫунаканах пулмарӗ.
Хама хам ытлашши ҫын вырӑнӗнче пек туйса пытӑм.
Юрать манӑн вӑрӑм ҫула кӗскетмелли тахҫанхи юлташӑм
тупӑнчӗ: Владимир Иванович Немешкин. Унпа эпир хӑй
вӑхӑтӗнче Компартии Чулхулари аслӑ шкулӗнче пӗрле
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вӗреннӗччӗ. Кайран вӑл Хӗрлӗ Чутай райсовет ӗҫтовкомне
чылай ҫул ӑнӑҫлӑ ертсе пычӗ, канӑва тухсан та алӑ усса лармасть иккен, краевед, ҫав хушӑрах республикӑри ветерансен
юхӑмӗн активлӑ ҫӗмӗрттерӳҫи. Республика лапамӗнче Элкер
патне каякансем хушшинче ӑна курсассӑн, эпӗ малтанах
тӗлӗннӗччӗ-ха, «Мӗнле сӑптавпа лекнӗ-ха ку ырӑ ҫыннӑм пирӗн
ушкӑна», - тесе шутласа илтӗм. Сӑлтавӗ часах уҫӑлчӗ. Унӑн
мӑнукӗпе Элкер ачин, Петр Семенович ачи пӗрлешнӗ иккен.
Йыш та хушӑннӑ. Ватӑ Немешкин пукане пек пӗчӗк мӑнукне
чӗрҫи ҫине лартсах ҫитерчӗ мӑн аслашшӗн ялне. Унта Вла
димир Иванович питё интересленсе паллашрӗ аслё поэтён
ялёпе, ял ҫыннисемпе, тӑхпачӑ-хӑтисен тӑванӗсемпе, халёх
умӗнче уҫҫӑн, кӑмӑллӑн калаҫрӗ.
Упакассисем пире маларахах кӗтнӗ иккен. Унчченхи йӑлапа эпир хамӑра официаллӑ чинсем кӗтсе илеҫҫӗ пуль, тенӗччӗ.
Ҫавӑнпа пуҫлӑхсене шыратпӑр тёп лапамра. Пире вара Се
мен Василеьвичӑн йӑмӑкӗ пӗтӗм Йӗпреҫ тӑрӑхӗ ячӗпе кӗтсе
илчӗ. «Атьӑр шӳрпе ҫиме, кӑпӑклӑ сӑра ӗҫме», - тесе вӑл чи
малтан хӑйӗн тӑванӗсене ытакпаса илчӗ, унтан пире ӑшӑ ал
лине парса тухрӗ. Элкерсен йӑхӗнчи Владимир Ильич Гера
симов, унччен вёл партком секратерёнче, ферма заведующийӗнче ӗҫлетчӗ, яланхиллех хёна кётсе илмелли йёркепе пирёнпе тёл пулчё.
Вёсем ҫавӑтнипе эпир пуян кил-ҫурта ҫитсе кӗтӗмӗр.
Пиччӗшӗн ҫуралнӑ кунӗ ячӗпе йӑмӑкӗн упӑшки сысна пуснӑ.
Килте ирех така хуранӗпе шӳрпе пӗҫернӗ.
Анлӑ пӳрт ӑшчиккине эпир тултарсах лартрӑмӑр. Йӑмӑкӗ
Семен Васильевичӑн епле йӑрӑскер, сывлӑхлӑ, ӗҫлекен чиперхӗрарӑм.
Пӑхсан тинкеререх, каснӑ-лартнӑ пиччӗшӗн сӑнӗ. Калаҫӑвӗ
те унӑнни майлах, ҫемҫен, типтерлӗн тухаҫҫӗ сӑмахӗсем.
Ҫаврӑнуҫулӑхӗ тата мӗнлерех. Хӑнасене сёрине те, сӑмакунне те, каҫуннӑй эрехне те питӗ меллӗн ӗҫтерме пӗлет. «Мана
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халь аташма юрамасть-ха», -текелесе калаҫакан Ефимов та
чӑтаймарӗ, «тусӑм ячӗпе»тесе, шуррине стаканӗпех пушатса
пачё. Чёлхи тата ытларах уҫӑлса пынӑ май, Георгий Андрее
вич иртнине аса илме пуҫларӗ.
- Писательсен Союзёнче пирён, Атӑл хӗрринчи ҫуртра,
иксӗмӗрӗн пёр сётел пурччё. Пёр енчи сунтӑхӗнче - Ҫеменӗн
ӗҫ хучӗсемччӗ, тепринче - манӑнччӗ. Хирӗҫ те ларса пӑхнӑ,
черетленсе те ӗҫленӗ. Ҫав туслӑх сӗтелӗ хушшинче ларнӑ
пекех туятӑп эпё паян сирӗн хӑна сӗтелӗ хушшинче. Тавах
сире ырӑ кӑмӑлшӑн, - тесе вёл Семен Васильевичӑн йӑмӑкӗпе
тата Петӗр ывӑлӗпе сӑра куркине шаклаттарчӗ.
Апат хыҫҫӑн мухтав вӑхӑчӗ пуҫланчӗ. Яланхи йӑлапа мӑн
ушкӑн Элкерсен тёп килӗ еннелле хӑпарчӗ. Тряккассинче
ҫуралнӑ, ӳснӗ паллӑ сӑвӑҫ. Пӳрт умӗнчи палӑк сӑнарӗ чӗрӗлсе
пире хирӗҫ утса пынӑнах, кашнине алӑ парса саламланӑнах,
кӗреке хушшине чӗннӗ пекех туйӑнчӗ. Вӑтам шкул картишӗнче те вёл бронза палӑкӗнчен чӗрӗ ҫын пулса пирӗнпе юнашар
ытакланса тёнё пекех пулса кайрӗ савӑнӑҫ самантӗнче. Эпир
ӑна ҫурхи чечек ҫыххисем тыттартӑмӑр. Хӑйпе хавасланса,
ҫунатланса калаҫрӑмӑр пек. Музей пӳлӗмӗсем тёрёх та вёл
хӑй кӑтартса ҫӳрет пек, парнеленӗ пирӗн кӗнекесене уҫа-уҫа
хупать пек. Сасси ҫеҫ илтӗнмест. Ун вырӑнне кӗҫӗн ывӑлӗ
капать: «Атте сӑнарне тасан упранӑшӑн, унӑн еткерлӗхне
ҫухалма паманшӑн сире чун-чӗререн тав сӑмахӗ калатӑп», тет Петр Семенович. - Ял атте сывлӑшӗпех сывлать. Ҫакӑ
савӑнтармаллипех савӑнтарать пире кашнинех кашнинчех,
Упакассине килсессӗн».
Вӑтам шкул ҫуртӗнче ҫар мухтавӗн музейне уҫнӑ вӑхӑтра
эпӗ пухӑннӑ ҫынсене тепӗр хут пӑхса ҫаврӑнтӑм, хамӑн авалхи паллаканӑма Еникова шырарӑм. «Василий Николаевич
ҫуккӑ-ҫке...» теме ӗлкӗреймерӗм, мана Герасимов хурлӑхлӑ
хыпар пӗлтерчӗ: «Нумаях пулмасть пытартӑмӑр ӑна». Ячӗ ҫеҫ
юлнӑ паттӑрӑн, С.В.Элкерпе Пысёк Упакассин ытти мухтавлӑ
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ывӑл-хӗрӗн ырӑ ячӗ мӑнаҫлӑн курӑнать музейра, халӑх асӗнче пурӑнать.
Мӗн авалтан библиотека вӑл кӗнеке, хаҫат-журнал пуххисен пуянлӑхӗ пулнӑ. Ҫӗнӗ самана ӑна та ҫӗнӗ сӑн, ҫӗнӗ пулӑм
кӗртнӗ. Электронлӑ тӗлӗнтермӗшпе халӗ пӗтӗм тӗнчепе ҫыхӑнса, тӗнче культурин аталанӑвӗпе ниҫта тухмасӑрах паллашма пулать. Республикипех моделлӗ библиотекӑсем уҫӑлаҫҫӗ.
«Тӗслӗх библиотеки» текен ҫӗнӗлӗх паян Пысӑк Упакассине
те ҫитрӗ. Парнесем, тӗрлӗ тӗслӗ кӑтартакан мӑн телевизор
таранах, пачӗҫбиблиотекӑна. Компьютер пулӑшнипе, ял пурнӑҫӗ ҫинчен ӳкернӗ фильма пӑхрӗҫ. Пурнӑҫ аталанӑвӗнче
тӑван чӗлхе, чӑваш сӑмахӗ ан ҫухалса кайтӑрччӗ ҫеҫ ку «модельсемпе». Элкер те хӑйӗн ятлӑ ҫӑлтӑрӗ пекехялкӑштӑрччӗ
чӑваш халӑхӗн чун-чӗрине ӑшӑтса.
Каллех пире Элкер тӑванӗсем ҫула ӑсатрӗҫ.
Шупашкарта Родионова тӗл пултӑм. Упакассине мёнле кай
са килни ҫинчен каласа парас тесе ҫӑвара уҫнӑччӗ ҫеҫ, вӑл
мана, аллине ласт сулса, чарса лартрӗ:
- Манран ытла нимле «профессионал» та Элкере тӗплӗн,
тарӑннӑн пӗлмест. Ячӗшӗн, «гапочкӑшӑн» кӑна тӗл пулмапла мар
унпа. Пурне те чунран йышӑнмасть вӑл. Каласа пачӗҫ мана...
Писательсен союзӗнче ӗҫлекенсем хӑйне Элкер юбилейне
илсе кайманшӑн кӳренмесӗр епле чӑттӑр-ха вӑл - чӑвашӑн
тӗп элкерҫи?
Упакассинче ҫав кун кама куратӑн, ҫавӑ: «Родионов ма килмен тата?», «Родионова эпир чунтан кӗтеттӗмӗрччӗ», «Вита
лий Григорьевичсӑр епле-ха капла...» Ах, чӗререн калаҫаттӑмӑр...» тесе ыйтнисем ҫине хуравласа ёлкёреймерём.
Теветкел Микулайё те хӑйне пӑрса хӑварнӑшӑн хытах
кӳреннӗ. Питё ятлаҫрӗ.
Мӗн тӑвӑн ёнтё, уяв тени уявлах иртрӗ, анчах... Кушлавӑш
тӑрӑхӗнчи вӑйлӑ та талантлӑ писательсемсӗр, Элкер тымарӗн
чӗрӗ хунавӗсемсӗр.
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Эпӗ вара хамӑн пуҫра ҫуралнӑ сӑвӑ йӗркисемпе хама хам
лӑплантартӑм:
Йӗпреҫ вӑрманӗ, эс сип-симӗс, анлӑ,
Хӗвеллӗ тухӑҫран инҫе анат таран,
Тӗнче кӑрманӗ, эс пуян, ытамлӑ,
Хӗрӳллӗ пурнӑҫпа ҫиҫсе тӑран.
Йӗпреҫ кӗтесӗ, эс ытла асамлӑ,
Чӑваш йӑхне авалтанпа упран,
Тӗнче картийӗ ӑшӗнчи ҫӗр халӑх
Ҫемйи йышне вӑйлантарса пыран.
Йӑпреҫ ҫӗршывӗ, эс вутра та ҫуннӑ,
Тӑшман килсен ҫӗн пурнӑҫа ватма.
Тӗнче хӑвачӗ пулнӑ иккен санӑн
Хура эшкер ҫулне пӳлсе лартма.
Йӗпреҫ кӗтесӗ, эсӗ - мӑн тӑванлӑх,
Епле манайӑн сиплӗ ҫӑлкуҫа.
Тӗнче картинӗ-хурӑнлӑх, юманлӑх,
Сӑнарлӑн, паттӑр курӑнан куҫа.
Йӗпреҫ ҫыннийӗ, эсӗ ҫил-ҫунатлӑ,
Чапна кӑтартрӑн вӑрҫӑра, ӗҫре,
Тӗнче юррийӗ шӑратан уҫ саслӑн,
Ытакланса ларса кӗрекере.
Йӗпреҫ телейӗ, эс - манра, санра та,
Ҫӗнсе туптаннӑ ҫутӑ ӑраскал.
Тӗнче паллийӗ илнӗ ҫич ютра та,
Кӗрешӳре нихҫан чакман вӑй-хал.
2005 ҫулхи ҫу уйӑхӗн 19-мӗшӗ.
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Чӑваш Республикин Ж урналисчӗсен союзӗн Йӗпреҫри
пуҫламӑш организацине ертсе пыракан Г эннадий Кузнецов
Элкер уявӗ ҫинчен «Хыпар» хаҫатра статья пичетлерӗ:
УПАКАССИ ТӐРӐХӖ
ЧАПЛӐ ЕНТЕШНЕ ЧЫСЛАРӖ

Кушлавӑш текен вун икӗ ял уйӗн варринче вырнаҫнӑ Пысӑк
Упакассине чаплӑ уяв ҫитрӗ. Ял-йыш, ку тӑрӑхра пурӑнакан
ҫынсем тӑван литературӑна хӑйӗн вилӗмсӗр хайлавӗсемпе
пуянлатнӑ мухтавлӑран та мухтавлӑ ентешӗ - Чӑваш халӑх
поэчӗ Ҫемен Элкер ҫуралнӑранпа 110 ҫул ҫитнине чыслӑн
паллӑ турӗҫ. Ҫак ятпа Ҫемен Элкер ячӗллӗ вӑтам шкул картишӗнче, поэтӑн бронза палӑкӗ умӗнче савӑнӑҫлӑ митинг пулчӗ.
Ана, кӗске сӑмах каласа, вырӑнти ял администраци пуҫлӑхӗ
Е.Петрова уҫрӗ. Тухса калаҫакансем Семен Васильевич тунӑ
вышкайсӑр пысӑк ӗҫӗн паянхи вырӑнӗпе пӗлтерӗшӗ, вӑл ҫырнӑ
романсемпе повеҫсем, поэмӑсемпе калавсем, историллӗ очерксемпе тавра пӗлӳ енӗпе тӗпченӗ хайлавӗсем тӑван ҫырулӑхӑн
ылтӑн ҫӳпҫине кӗрсе юлни ҫинчен тулли кӑмӑл-туйӑмпа, таса
мӑнаҫлӑхпа пӗлтерчӗҫ. Уяв хаваслӑхне пайлама Шупашкартан килсе ҫитнӗ, Элкере лайӑх пӗлнӗ ҫыравҫӑсем - Чӑваш
халӑх поэчӗсем Георгий Ефимовпа Порфирий Афанасьев тата
Владимир Кузьмин писатель хутшӑнчӗҫ. Шкул ачисем вёсе
не чечексемпе, ҫӑкӑр-тӑварпа тараватлӑн кётсе илчӗҫ, хӑйсен
пултарулӑхӗпе паллаштарчӗҫ. Хаклӑ хӑнасем ЧР Професси
онал писательсен йышӗнчетӑракансен ячёпе поэт палӑкӗ умне
чечек ҫыххи хучӗҫ.
Район администраци пуҫлӑхӗ Г.Яковлев Элкере лайӑх пӗлет
иккен. Ҫакӑ унӑн сӑмахӗнчен те уҫӑмлӑн сисӗнчӗ. «Пулас халӑх
поэчӗ 1928 ҫулта кӑларнӑ пӗрремӗш сӑвӑ кӗнекине «Самана»
ят панӑ. Паянхи саманашӑн та вырӑнлӑ вӑл. Элкер ҫырнӑ хай389

лавсем пире самана утӑмӗпе тан утма хавхалантараҫҫӗ, - терё
вӑл. - Ҫавӑн пек ҫын пирён тӑрӑхра ҫуралса ӳснишӗн эпир тивӗҫлипех мӑнаҫланатпӑр. Вёл район чысӗпе чапне ҫӳле ҫӗклерӗ.
Халёх поэчё ҫӗкленӗ темёсем вёсем - социаллё темёсем, са
мана темнеем. Ахальтен мар ёнтё Семен Васильевич - Чёваш
Республикин Ӗҫ Мухтавёпе Паттёрлёхён Хисеп кёнекине пирён
районтан кӗме тивӗҫнӗ пӗрремӗш ҫын».
Элкер юбилейё унён тёван ялёнче тата икё пулёмпа палёрса юлчӗ. Ҫав кун вётам шкулта халёх поэчӗн музейӗ ҫӗнӗ,
малтанхинчен чыпай аслӑрах пӳлӗмре ӗҫлеме пуҫларӗ. Кун
та Элкер усё курнё япаласем, унён тӗрлӗ издательствӑра ҫапёнса тухнё кёнекисем, ал ҫырӑвӗсем, тус-юлташёсемпе тёванёсем патне янӑ ҫырусем, сӑн ӳкерчӗксем вырён тупнё. «Атте
сёнарне тасан упранёшён, унён еткерлӗхне ҫухалма паманшён
сире чун-чёререн тав сёмахё калатёп, - терё Семен Васильевичӑн кӗҫӗн ывёлё Петр Семенович. - Ял Элкер сывлёшёпех
сывлать иккен. Ҫакӑ савёнтармаллипех савёнтарчё мана та,
ҫывӑх тёвансене те».
Вётам шкулта Ҫар мухтавӗн музейне уҫнине те халёх поэчӗн юбилейӗпех ҫыхӑнтарчӗҫ.Кунта вара Семен Элкер хёй
вёхётёнче Упакасси тёрёхёнчен пёрремёш тёнче, империализм
вӑрҫине тата Тёван ҫӗршывӑн Аслё вӑрҫине хутшённё, вёсенче
пуҫ хунӑ ентешӗсем ҫинчен пухнё калама ҫук пысёк материал
тёп вырён йышӑнать. Ӳлӗмрен Паттӑрлӑх урокӗсене ҫакӑнта
ирттерме палӑртаҫҫӗ педагогсем.
Элкер Упакасси тӑрӑхӗнче халӑха ҫутта кӑларас ӗҫ мёнлерех пулса пынине те тёплён тишкерсе самаях сулмаклё япа
ла ҫырса хёварма вёхёт тупнё. Ара, вёл хёй те 1920 ҫулта
Хусанти учительсем хатёрлекен курсран вёренсе тухнё хыҫҫӑн, икё ҫул ялти пуҫламӑш шкулта ӗҫленӗ-ҫке. Сёмах май
каласан, Пысёк Упакасси шкулӗ кӑҫалхи кёркунне 110 ҫул тултарать. Халёх поэчёпе тантёшлё вёл.
Ял-йыша ҫуклӑхпа чухёнлёхран тухма пулёшас, унён
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пӗлӗвӗпе тавра курӑмне малалла аталантарса пырас ӗҫре
чӑвашла ҫырнӑ кӗнекесем ҫуккишӗн пӑшӑрханса калаҫнӑ Се
мен Васильевич. Ҫӗнӗ ӗмӗре алӑк уҫса кӗнӗ хыҫҫӑн унӑн ӗмӗчӗ
пурнӑҫа кӗнине палӑртма ытла та кӑмӑплӑ паян. Юбилее паллӑ
тунӑ кун Пысӑк Упакассинче тӗслӗх библиотека пӗрремӗш хут
вулакансене йышӑнчӗ. Ку вӑл - Чӑваш Президенчӗн Указӗпе
килӗшӳллӗн районта уҫӑлнӑ виҫҫӗмӗш тӗслӗх библиотека.
Тӗслӗх библиотека уҫӑлнӑ ятпа сумлӑ парнесем йышӑнчӗҫ. Чӑваш Республикин Культура, национальноҫсен ӗҫӗсен,
информаци политикин, архив ӗҫӗсен министерствин, ЧР Наци
библиотекин, ЧР Профессионал писательсен союзён представителӗсем пушӑ алӑпа килмен. Пысӑк Упакассинче ҫуралса ӳснӗ, хальхи вӑхӑтра Пеней фончӗн районти уйрӑмне ерт
се пыракан В.Ермолаев библиотекӑна тӗслӗ телевизор парнелерӗ.
Чӑваш халӑх поэчӗн Георгий Ефимовӑн ҫак библиотекӑна уҫнӑ чухне каланӑ сӑмахӗ пил вырӑннех янӑрарӗ: «Па
янхи самана тӗлӗнтермӗшсемпе пуян. Шкул ачи пӗчӗклех
компьютер тӗнчипе паллашать. Вӑл, темӗнле ӑслӑ-тӑнлӑ
пулсассӑн та, этем шухӑшлавне, ӑсне-тӑнне улӑштараймӗ.
Эсир ачаранах чӑвашлӑха хисеплесе те сума суса ӳсӗр.
Тӑван халӑхӑн чӗлхине, культурине лайӑх пӗлни сире пурнӑҫ тӑрӑх хӑюллӑн утма хавхалантарса пырӗ. Ҫемен Элкер
шӑпах ҫавӑн пек ҫын пулнӑ та. Унӑн халалӗсене асра тыт
са пурӑнма, вӑл утнӑ ҫула малалла такӑрлатма ырлӑхсывлӑх сунатӑп сире».
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Ҫу уйӑхӗ - Элкер уйӑхӗ. Хӑҫантанпа ёнтё Шупашкарта та,
Пысӑк Упакассинче те ҫу пуҫламӑшӗнче Семен Васильевича
ӑшшӑн аса илеҫҫӗ. Кашни пилӗк ҫултах чӑваш халӑх поэчӗн
ҫулталӑкне палӑртаҫҫӗ. Эпӗ ҫав уявсене 1974 ҫултанпах хутшӑнатӑп. Кашни уявӗ хӑйне евӗр чаплӑ, асӑмра юлать.
Акӑ, кӑҫал та Константин Васильевич Иванов ячёллё Ли
тература музейӗ хӑнасене хаваспа йышӑнчӗ. Унта ӗҫлекенсем залра «Вӑл вилӗмсӗр» курав хатӗрленӗ. Пухӑннисене
музейӑн ӑслӑлӑх аслӑ сотрудникӗ Галина Георгиевна Еливанова, Элкер пултарулӑхӗ, пурнӑҫӗ ҫинчен каласа, куравпа
паллаштарчӗ.
«Унӑн пӗр хайлавӗ шӑпах ҫавӑн пек ятлӑ. Элкер хӑй те
вилӗмсӗр, мёншён тесен хайлавӗсем, кӗнекисем паянхи кун
та пурӑнаҫҫӗ. Поэтӑмӑр ячӗ нихӑҫан та вилмӗ, ҫухалмӗ, терӗ вӑл. - Авӑ, стендсем ҫинче Чӑваш халӑх поэчӗн докуменчӗсем, кӗнекисем, сӑн ӳкерчӗкӗсем вырӑн тупнӑ.
Ҫемен Элкерён хайлавӗсенче хӑйне пурнӑҫ хуҫи пек тытакан ӗҫ ҫыннин сӑнарӗ палӑрать. Семен Василеьвичӑн кӗнекисен тӗп сӑнарӗсем - халӑхран тухнӑ ҫынсем. Ҫыру ӗҫне иртнӗ
ӗмӗрӗн 20-мӗш ҫулӗсенче пуҫӑнса вӑл чӑваш литературине
пуҫараканӗсенчен пӗри пулнӑ. Тӑван литературӑна ҫӗнӗ жанрсемпе - роман-хроникӑпа («Вутпа ҫулӑм витӗр»), истори романӗпе («Шурӑмпуҫ илсен»), драма поэмипе («Вун саккӑрмӗш
ҫул») - пуянлатнӑ.
Ҫемен Элкер пултарулӑхӗ нумай енлӗ. Вӑл поэт, прозаик,
драматург, публицист, халӑх ӗҫченӗ, икӗ вӑрҫӑ вут-ҫулӑмӗ
витӗр тухнӑ ҫын.
Сӑмах ӑстисен поэмисем тӑрӑх 1936 ҫулта Чӑваш академи драма театрӗнче спектакльсем лартнӑ.
Пӗрремӗш Чӑваш халӑх поэчё Николай Шелепи, Петӗр Ху392

санкай, Стихван Шавли - Ҫемен Элкерён чи ҫывӑх юлташёсем. Ун йӗри-тавра ялан ҫамрӑк ҫыравҫӑсем пулнӑ».
Шкул ачисем, студентсем, писательсемпе журналистсем,
республикӑри, хулари паллӑ ҫынсем, поэтӑн тӑванӗсем, йӗпреҫсем, Шупашкарти «Йӗпреҫсем» ентешлӗхӗн хуравлӑ ҫыннисем, ЧР Журналистсен Союзён Элкер ячёллё премийӗн лауреачӗсем, вилӗмсӗр ӑсчахӑн пултарулӑхне сума сӑвакансем
хӑйсен ырӑ шухӑшне пӗлтерсе черетленсе калаҫрӗҫ.
Шупашкарти Герман Лебедев ячёллё интернат-лицей ёстисем, тӑван ен культурине вёрентекен Алевтина Анисимова ерт
се пынипе, Ҫемен Элкерён сӑввисене маҫтӑррӑн шӑрантарчӗҫ.
Елчӗк енчи Лаш Таяпара ҫуралса ӳснӗ, район ҫамрӑкӗсен
хастар ертӳҫи пулнӑ, республикӑри «Урожай» спорт обществине ертсе пынӑ, 1983 ҫултанпа ҫыравҫӑ ӗҫӗнче палӑрнӑ, Чӑваш
патшалӑх академи хор капеллин администраторӗ Петр Пет
рович Сидоров Элкер премийӗн лауреатне «Ҫамрӑклӑх вутра» («Молодость в огне») кӑнекешӗн илнё. Вӑл хӑй воин-интернационалистсем ҫинчен ҫырнӑ очерксен пуххишӗн ҫакӑ
мухтава тивӗҫме тӳр килнӗшӗн епле савӑнни, чӑвашсен паллӑ
хурналисчӗсен пӗрин ятне - Элкер ятне - чӗре ҫумӗнче тытни
ҫинчен хӑпартланса каларӗ.
Пухӑннисемшӗн паллӑ ӳнерҫӗ-карикатурист, вӑрҫӑ участникӗ, ЧР культурӑн тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ Николай Лукич
Яковлев аса илни питё кӑсӑклӑ пулчӗ. Ҫамрӑк чухне вёл,
ӳнер училищинче вёренекен Муркаш ен ачи, Семен Василь
евича тата Элкерён «Унтри» калавён геройне пир ҫине сёрёпа
ӳкерме май ҫитернӗ. Поэтӑн ӳкерчӗкне сцена ҫинчен кётартса ёнлантарчё.
Йӗпреҫ районёнчи Пысёк Упакассинчи шкул директорё,
Элкер ячёллё музей пуҫлӑхӗ Р.Евграфова мӑнаҫлӑ поэтёмёра ҫитӗнтернӗ Кушлавёш уйёнчен ёшё сёмахсем илсе ҫитерчӗ.
«Кушлавёш текен вун икё ял уйё
Хура вёрманпа хупланса выртать», - ҫырнӑ Ҫ.Элкер.
393

Ҫак йӗркесене вуласан кунта темӗнле пысӑк хӑватлӑ вӑй
пурӑнать пек туйӑнатчӗ. Ҫитсессӗн - чӑваш ялӗсемех. Унӑн
сӑпайлӑхӗ халӗ те упранать. Чӑваш халӑх поэчё ларса ӗҫленӗ
сӗтел-пукан пирӗн музейре кӑна. Унта вырнаҫатӑн та лӑпланатӑн, мёншён тесен хыҫра ҫыравҫӑн портречӗ ҫакӑнса тӑрать.
Унӑн сӑнарӗ ҫав тери лӑпкӑ.
Элкер - писательсен «ашшӗ». Вӑл хӑй тавра ҫамрӑк хунава пуҫтарса, ӑс-тӑн парса, ялан ырӑ кӑмӑллӑ пулмалли ҫинчен вӗрентсе чылай каланӑ. Паянхи куҫпа тинкерсен хайлавӗсенче тӗлӗнмелли нумай. Тӑлӑх, ашшӗ-амӑшӗ пур ҫӗртенех
вёсен хӳттисӗр ӳсекен ачасем ҫинчен каланӑ вӑл «Унтри» калавӗнче. Ҫемье ыйтӑвӗ те, паттӑр салтак сӑнарӗ те вичкӗн
курӑнать ҫыравҫӑн произведенийӗсенче. Пысӑк Упакасси Эл
кере пула паллӑ. Шупашкарта кӑна мар, тӑван ялӗнче те унӑн
ячёллё урам, шкул, музей, палӑк пур.
Чӑвашлӑхшӑн нумай тӑрӑшнӑ ҫынсен ячӗ манӑҫмасть.
Элкер ячӗ нихӑҫан сӳнмессине ёненетӗп, - хӑйӗн шухӑшне
пӗлтерчӗ Раиса Афанасьевна.
Йӗпреҫсен пурах мӗн ҫинчен ыррине каламалли, халӑха
пӗлтермелли. Элкер ҫуралса ӳснӗ симӗс вӑрман тӑрӑхӗн, пуян
тыр-пуллӑ уйсенчи ялсен аталанӑвӗ, ӳсӗмӗ куҫ умӗнчех. Халӑх
пурнӑҫӗ лайӑхланать, культури ӳсет. Районти чӑваш, вырӑс,
ирҫе, тутар ҫыннисем хӑҫантанпа туслӑн ӗҫлесе пурӑнаҫҫӗ.
Ирҫе Ҫармӑсра мордва халӑхӗн ҫут ӗҫ аскакалӗ Макар Евсевьевич Евсевьев ҫуралнӑ, ялта унӑн музейӗ ӗҫлет. Пысӑк Упа
касси - чӑваш ӑсчахӗн Семен Василеьвич Элкерён ҫӗршывӗ.
Ун ячёпе те музей уҫнӑ. Ялсемпе поселоксенче ҫӗнӗлле ӗҫлекен 21 библиотека. Район центрӗнче чаплӑ спорт комплексне
хута янӑ. Халӑха таса шывпа тивӗҫтернӗ. С.В.Элкер тӑван
тавралӑх ӳлӗм чаплӑн аталанса чечекленессе кӗтни пурнӑҫлансах пырать.
Ҫакӑн ҫинчех хаваспах пӗлтерчӗ район администраци пуҫлӑхӗн пӗрремӗш ҫумӗ Вячеслав Людвигович Михалик.
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Михаликпе Эльгерӗн пурнӑҫ шӑпи пӗрешкел пулса тухнӑ.
Вячеславӑн ашшӗ Людвиг, словак, Йӗпреҫе ҫирӗммӗш ӗмӗрӗн
пуҫламӑшӗнче этемлӗх тинӗсӗ вӑйлӑн хумханнӑ май килсе
лекнӗ. Раҫҫей ҫӗнӗ йӗркепе пурӑнма пуҫланӑ хӑрушӑ та выҫлӑх тапхӑрӗнче чӗрӗ тӑрса юлнӑ, чӑваш халӑхӗн ыр кӑмӑллӑх
апачӗпе тӑранса, вӑй илсе ҫын пулнӑ. Вӑрманпромхозра ӗҫлесе чап илнӗ. Йӗпреҫ словакӗн-чӑвашӗн ачи халӗ авӑ епле мух
таса асӑнать Семен Василеьвич Элкере.
Патша салтакӗ Семен Васильев империализм вӑрҫин хаяр
вут-ҫулӑмӗнче Австро-Венгри патшалӑхне тыткӑна лекнӗ. Вӑл
чӑваш пулнине пӗлнӗ ҫӗнтерӳҫӗсем, ӑна хӑйсен халӑхӗн тӗп
тымарӗн пёр юппи тесе, лагерьте ҫӑмӑллӑх туса панӑ. Васи
льев лагерьтен хуралсӑрах тухса ҫӳреме, Раҫҫей ҫыннисемпе ирӗклӗн калаҫса хутшӑнма пултарнӑ.
- Семен Васильевич XIX ӗмӗрте ҫуралнӑ, ХХ-мӗшӗнче ӗҫлесе пурӑннӑ, эпир вара XXI ӗмӗрте те ун пултарулӑхӗ ҫинчен
калаҫатпӑр, тӗлӗнме пӑрахмастпӑр. Ҫамрӑксен унӑн хайлавӗсене, кун-ҫулне пӗлмелле. Вӑл чӑваш малашлӑхӗшӗн

Чӑваш халӑх художникӗ Виктор Немцев Николай Яковлевӑн
Ҫемен Элкере сӑнарланӑ ӳкерчӗкӗн илемлӗхӗпе чӗрӗлӗхӗ,
туртӑмлӑхӗ епле вӑйли пирки профессионалллӑ туйӑмпа
ӑнлантарать литературӑпа искусство кунне хутшӑннисене.
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тӑрӑшма вӗрентет, - палӑртрӗ «Йӗпреҫсем» ентешлӗхӗн пуҫлӑхӗ Вячеслав Васильевич Федоров.
Пултарулӑх уйӗнче Ҫемен Элкерпе ӑмӑртса утакан Нико
лай Теветкел хӑйӗн вӗрентекенне халалланӑ сӑввисене чӑвашла-вырӑсла каларӗ, «Хӗн-хур айӗнче» поэмӑна «Нарспипе» тан
тӗлӗнмелле хайлав терё, ЧР тава тивӗҫлӗ артисчӗсем На
дежда Кирилловапа Геннадий Кириллов поэтӑн сӑввисене
пысӑкхавхаланупа, ӑста вуларӗҫ. Элкер премийӗн лауреачӗ,
Кӗлӗмкасси ачи, И.Н.Ульянов ячӗллӗ патшалӑх университечӗн
аслӑ преподавателӗ Анатолий Абрамов Элкере чӑвашӑн улӑпӗсемпе Яковлевпа, Никольскипе, Ивановпа, Ҫеҫпӗл Мишшипе танлаштарчӗ, асӑну мероприятийӗ вӗҫленнӗ май ҫак сӑн
ӳкерчӗке турӗ.
Пысӑк Упакасси ял тӑрӑх администрацийӗн пуҫлӑхӗ Нина
Михайловна Антонова тата ялти вӑтам шкул директорё раиса
Афанасьевна Евграфова та хӑйсен чаплӑ ентешне С.В.Элке
ре вӑйлӑ уяв туса панӑ.
«Вырӑнти хӑй тытӑмлӑх администрацийӗн йышӑнӑвӗпе
килӗшӳллӗн Упакасси тӑрӑхӗнче ку ҫула Элкер ҫулталӑкӗ тесе
палӑртрӑмӑр. Ҫавна май ӑна халалласа чылай мероприяти
ирттертӗмӗр. Вёсен хушшинче - халӑх таланчӗсен фестивалӗ
(унта тыр-пул ӳстерекенсемпе выльӑх-чӗрлӗх ӗрчетекенсен,
тивӗҫлӗ канӑва тухнисен хутшӑнӑвӗ), литература вулавӗсем,
поэзи каҫӗсем, «Кушлавёш текен вун икӗ ял уйне» кӗрекен
хутлӑхри ал ӗҫ ӑстисен куравӗ т.ыт.те. Пысӑк Упакассинчи
тӗслӗх вулавӑшра Ҫемен Элкерён кӗнекисем тӑрӑх йӗркеленӗ
курав уҫӑлчӗ.
Кашни ҫулах «Кӑтартуллӑ урам», «Чи лайӑх ҫил-ҫурт»,
«Тӗслӗхлӗ хушма хуҫалӑх» конкурс ирттерессине йӑлана
кӗртрӗмӗр, - пӗлтерчӗ Нина Михайловна. - Ял ҫыннисем тасалӑхпа тирпейлӗхшӗн пыракан тупӑшӑва хастар хутшӑнаҫҫӗ.
Амӑртӑва Элкер юбилейӗ тӗлне пӗтӗмленӗ.
Халӑх поэчӗн кун-ҫулӗпе тата ӗҫӗ-хӗлӗпе тӗплӗн паллаш396

ма ӗлкӗрнӗ вулакан ҫакна пӗлетех ӗнтӗ: Ҫемен Элкерён чи
малтанхи «Ҫамрӑк хурӑн» сӑвви 1921 ҫулхи нарӑсӑн 21-мӗшӗнче «Канаш» (хальхи «Хыпар») хаҫатра, ҫапӑнса тухнӑ.
Халӑх юрри майлӑ, ҫут ҫанталӑк илемӗпе хӑй кӑмӑлне ҫыхӑнтарса ҫырнӑ пӗрремӗш хайлав ал ҫырӑвӗ халӗ ялти шкулта
вырнаҫнӑ Элкер музейӗнче упранать. «Ҫурхи ирӗклӗ ҫӗр ҫинче ешерекен ҫамрӑк хурӑн вӑл - пирӗн ӗҫченсен тирпейлӗхӗпе тӑрӑшулӑхӗн таса символӗ. Ҫемен Элкерён пилӗпе халалне асра тытса эпир кашни ҫулах урамсенче, общество ҫуртйӗрӗ таврашӗнче йывӑҫ нумай лартатпӑр. Машина-трактор
паркӗнче, шкул умӗнче, фермӑсен ҫывӑхӗнче, ҫулсен хӗрринче Семен Васильевич килӗштернӗ шурӑ хурӑнсем мӑнаҫлӑн
кашлаҫҫӗ. Юбилей ҫулталӑкӗнче поэт ячӗпе ятарлӑ сквер
турӑмӑр».
Элкер хурӑнлӑхӗ

«Юмахри пекех ытарайми илем хуҫаланать ку тӑрӑхра. Ӑна
сӑмахпа каласа лама та йывӑртан чун-чӗрере ҫӗкленӳллӗ туйӑмсем амаланса хӑпарнӑ вӑхӑтра ҫакӑнта ҫул тытатӑп. «Ҫакӑнта» тени вӑл - Чӑваш халӑх поэтне ҫуратса ӳстернӗ Мӑн
Упакасси ялё. (Хӑҫан, мёнле майпа, кам аллинчи калем «Мӑн
Упакассинчен» «Пысӑк Упакасси» туса хунӑ-ши? Ара, Ҫемен
Элкер хӑй те «Мӑн Упакасси» тесе ҫырнӑ-ҫке. Ҫакӑ чӗлхеҫӗсене, тавра пӗлӳҫӗсене тӗплӗн, вӗҫне ҫитичченех тӗпчеме
хистекен сӑлтав пултӑр).
Йӗпреҫрен вунӑ ҫухрӑмра вырнаҫнӑ тӗп чӑваш ялне вунӑ
минутранах ҫитетӗн. Мӑн Упакассинче, кашни утӑмрах - Эл
кере сума сунине, унпа тивӗҫлипе мухтаннине кӑтартакан
паллӑ. Авӑ, пӗрлешӳллӗ хуҫалӑхӑн техника паркӗпе юнашарах кашлакан хурӑнлӑх. Чӑлт шурӑ хурӑнсем ҫӳлелле туртӑнаҫҫӗ. Вӗсене ҫывӑхри вӑрмантан, хӗрӳ Чаккана хӳтлӗх панӑ
ҫӗртен кӑларса килсе лартнӑранпа ҫур ӗмӗр ытла иртнӗ ӗнтӗ.
397

Ял-йыш халӗ ҫак вырӑна Элкер хурӑнлӑхӗ тет, мёншён тесен
пулас сӑвӑҫ ача чухнех шутсӑр кӑмӑлланӑ ҫак йывӑҫсене яла
илем кӳмешкӗн лартма ентешӗсене хӑех сӗннӗ пулнӑ. Ҫамрӑк
«элкерҫӗсем» паян кун та тӑтӑшах килсе ҫӳреҫҫӗ, садпа
вӑрман уйӑхлӑхӗ ҫитсен вара Элкер хурӑнлӑхне ҫӗнӗ хунавсемпе пуянлатаҫҫӗ», - тесе мухтавлӑн ҫырнӑччӗ Геннадий
Кузнецов сӑвӑҫ.
*

*

*

Ҫу уйӑхӗн хӗвеллӗ лӗр кунӗнче Пысӑк Упакасси Элкер сехечӗпе вӑранчӗ. Шупашкар, Йӗпреҫхӑнисем вӑхӑтра ҫитнӗ.
Хӑйсем палӑртнӑ пекех, упакассисем тӗслӗх вулавӑшра та,
ялти пӗтӗмӗшле пӗлӳ паракан тёп шкулта та поэт, писатель,
драматург хайланӑ ӗҫсен куравне йёркеленё, «Элкер вулавӗсене» ирттернё. Литература кружокне ҫӳрекен ҫамрӑк авторсен сӑвви-калавне пухса «Самана» альманах кӑларнӑ. «Са
мана» тени ытла та вырӑнлӑ кунта. Хёйён 1928 ҫулта кун ҫути
курнӑ пӗрремӗш кӗнекине шӑпах ҫав ятлё панё пулнё халёхран тухнё талант. Ӑнсӑртран килнё ят мар ку, Элкер ун чухнех
кёрлевлё те янравлӑ пурнӑҫ ҫулӗ тёрёх самана утёмёпе утма
тупа тунине ҫирӗплетекен ят.
«Хыпар» хаҫатӑн корреспонденчё Геннадий Кузнецов
пёлтернё тёрёх, С.В.Элкер юбилейне ирттерме Шупашкартан
пысёк ушкён килнё. Унта - ҫыравҫӑсемпе ёсчахсем, И.Н.Ульянов ячёллё Чёваш патшалёх университечён студенчёсем,
республикӑн тёп хулинчи «Йӗпреҫсем» ентешлёх членёсем,
ытти паллӑ ҫынсем. Ҫу уйӑхӗн 22-мёшёнче «Самана», «Хӗнхур айӗнче», «Вӑрҫӑ кунӗсем», «Вун саккӑрмӗш ҫул», «Шурӑм
пуҫ килсен» кӗнекесен авторӗн ачалӑхӗпе ҫамрӑклӑхӗ иртнӗ
ялта чӑн-чӑн поэзипе искусство уявӗ пулнӑ.
Тӗл пулӑва хутшӑннисем малтан Семен Васильевич
ҫуралнӑ кил вырӑнӗнче вунӑ ҫул каялла уҫнӑ Асӑну чулӗ умне
чӗрӗ ҫеҫкесем хунӑ. Ун хыҫҫӑн хӑнасем ялти шкула ҫул тытнӑ.
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Шкул лапамӗнчи сӑваплӑ вырӑнта, Чӑваш халӑх поэтне сума
суса лартнӑ палӑк умӗнче иртнӗ митингра Йӗпреҫ район пуҫлӑхӗ Анатолий Петров, филологи ӑслӑлӑхӗсен докторӗ, Эл
кер еткерлӗхне тӗпчекен Виталий Родионов профессор, Ва
лентин Абрамов критик, Осип Алексеев (Ӑсан Уҫӑпӗ) ҫыравҫӑ, Вячеслав Ендерев филолог-тӗпчевҫӗ, К.В.Иванов ячёллё
литература музейӗн ӗҫченӗ Галина ЕлИванова, Шупашкарти
«Йӗпреҫсем» ентешлӗх ертӳҫин ҫумӗ Зиновий Сергеев ӑшӑ
сӑмах каланӑ.
Кушлавӑш тӑрӑхӗн халӑхӗ мухтавлӑ ывӑлне чаплӑн чысланӑ.
*

*

*

Шупашкартан Пысӑк Упакассине кайма малтантарах хатӗрленнӗ пулин те, ҫула тухас умён пӗчӗк пӑтӑрмахсӑр пулмарӗ.
Малтан Чӑваш патшалӑх университечӗ умӗнчен каятпӑр
тенӗччӗ элкерҫӗсем, каярахпа планӗ улшӑннӑ. Хама пӗлтернине ӗненсе эпӗ Ҫӗнӗ кӑнтӑр районӗнчен университет патне
троллейбуспа тӗлсӗр хӑлтӑртатса чуптарса Чапаев скверне
усӑсӑр таврӑнтӑм. «Йӗпреҫсем» ентешлӗх автобусӗ ҫур сехет маларах тухса вӗҫтернӗ иккен. Телевидени комитечӗн ав
тотранспорт ерҫмен пирки операторсене ҫӑмӑл машинӑпа
лартса ячӗҫ. Чӑваш филологийӗпе культурологии факультетне ертсе пыракан Виталий Родионов пире, хӑйӗн культуроло
ги кафедрин пуҫлӑхӗпе Георгий Федоровпа иксӗмӗре, аллисене саркаласах культурӑллӑ пӗлтерчӗ: «Шел, сирӗн валли
вырӑн юлмарӗ, каҫарӑр».
Паллӑ тӗпчевҫӗпе, ӑста ҫыравҫӑпа вара эпир симӗс лапамра тӑлӑххӑн майлах, юпа пек хытса тӑрса юлтӑмӑр. Вӑл
тарланӑ куҫлӑхне шӑлса типӗтнӗ хушӑра ман куҫӑм умӗнчен
литература тӗнчин паянхи мӑн уявӗпе ҫыхӑннӑ ӳкерчӗксем
вӗлтлетсе иртрӗҫ.
Акӑ, 35 ҫул каялла, 1974 ҫулхи ҫу уйӑхӗн 5-мӗшӗнче, Шу
пашкар енчен кӗрлеттерсе ҫитнӗ автобусран Семен Василье399

вич Элкер тӑван ҫӗрӗ ҫине юратнӑ мӑшӑрӗпе Евдокия Алексеевнапа васкамасӑр анчӗ, тӑван ял халӑхӗн ҫӑкӑр-тӑварӗпе
урпа сӑрине тутанчӗ.
Хӑйӗн 80 ҫулхи менелникне уявлама чӑваш халӑх поэчӗ
ӗҫтешӗсене чӗннӗ. Уяв кӗрекинче Упакассин паттӑр Упипе
юнашар писательсем, композиторсем, ӗҫ паттӑрӗсем, тӗрлӗ
шайри пуҫлӑхсем, хӑнасем...
Уй-хир кӗввипе хутӑш сӑвӑ-юрӑ янӑрарӗ. Элкершӗн Куш
лавёш текен вун икё ял уйё кёна мар, Йӗпреҫ-Вӑрнар тӑрӑхӗ
те, пётём чёваш ҫӗршывӗн, поэзин, чёвашён сётеклё сёмахён
мён уявё пулчё. Пысёк Упакассинче ҫавӑнтанпа ёнтё ҫав уяв
малалла тёсёлать. Акё, паян чён-чён Чёвашён, сёмах Маҫтӑрӗн, ырӑ кӑмӑллӑ хастар Этемӗн пурнӑҫ сехечӗ ҫӗр вун
пиллёк шаккарё. Унён сасси Пысёк Упакассипе Шупашкарта
та пёр харёс янёрарё, мана шухӑш асапӗнчен вӑратрӗ. Куҫа
уҫрӑм та, умра тӑлпан кӗлеткеллӗ юлташӑм кулкаласа калаҫса тёрать: «Кулянар мар, Улатимёр, хулара пирёншён те уяв
кётесё тупёнё, каясах тенёччё те, упакассисен умёнче сёмах
калас шутпа ёнер Элкер хайлавёсене тепёр хут пёхса
тухнёччё те... юрӗ, пуҫа усаканнисемех мар эпир, хуллен
шутарар», - тет.
Хӑйне евӗр курӑмлӑ, сӑнарлӑ чӗлхеллӗ ҫак чёваш ачипе,
Ҫӗмӗрле енчи Патаккасси ялёнчи Георгий Иосифовичпа тёл
пулнёшён эпё хамён шёпана мухтатёп кёна. Ҫитмӗлелле ҫывхарса пыраканскер вёл пёчёкренех нумай пёлесшён пулнё.
Хутарти вётам шкултах учитель пуласшӑн ҫуннӑ. Ҫавӑнпа
Канашри педучилище хыҫҫӑнах Чёваш патшалёх педагогика
институтне, историпе филологи факультетне вёренме кёрет,
унтан чи лайёх паллёсемпе пётерсе тухать. Ӗмӗчӗ пурнӑҫланнё май вун пилӗк ҫул Вёрнар, Шупашкар, Комсомольски
районӗсенче вырӑс чӗлхипе литературин учителӗнче ӗҫлет.
Чёваш патшалёх гуманитари институтёнче пай пуҫлӑхӗ пу
лать. Литература процесёпе историне тёпчет, наука ӗҫӗсене
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журналсенче пичетлет, чӑваш прозинчи психологизм поэтикине тишкерсе ҫырнӑ диссертацине 1990 ҫулта Ӗпхӳре (Уфара) хӳтӗлет. Филологи наукисен кандидачӗ малаллах талпӑнать, «1950-1990 ҫулсенчи чӑваш прозин илемлёх тёнчи» темӑпа вӑйлӑ диссертаци хатёрлет. Хусан ученӑйӗсем ӑна пысӑк
хак параҫҫӗ. Филологи наукисен ҫӗнӗ докторӗн ӗҫӗ ҫинчен
Тутарстанри хаҫатсенче мухтав статйисем пичетленеҫҫӗ.
Пӗлтӗр ӑна, тепӗр ҫӗнӗ наука ӗҫӗшӗн, Чӑваш Республикин
Патшалёх премине панӑ.
Виталий Григорьевич Родионов патӗнче вунӑ ҫула яхӑн культурологи кафедрине тытса пырать вӑл. Чӑваш чӗлхипе литературине вӗреннӗ хушӑрах студентсем
хушма специальнӑҫсем илеҫҫӗ. Кафедра
архивра, музейре, библиотекӑра, кпубсемпе культура ҫурчӗсенче ӗҫлеме пӗлекенсене хатӗрлет. Профессорсемпе доцентсем,
преподавательсем ҫирӗмӗн ытла вӗрентеҫҫӗ вӗсене.
Георгий Иосифович пӗр вӑхӑтрах наука кадрӗсем хатӗрлессипе те ӑнӑҫтарать. Иртнӗ вунӑ ҫул хушшинче сакӑр ҫын
ун патӗнче вӗренсе-хатӗрленсе наука кандидачӗсем пулса
тӑнӑ. Унӑн ячӗ Атӑлҫи регионӗнчи ученӑйсем хушшинче самай курӑмлӑ.
Пурнӑҫа, философие тарӑн пӗлни Федоровӑн сӑввисенче
те, прозӑри хайлавӗсенче те уҫҫӑн палӑрать. Унӑн произведенийӗсене, сӑнарлӑ ҫырнӑскерсене, никампа та пӑтраштармастӑн, ытарлӑ чӗлхипе-сӑмахӗпе ытти ҫыравҫӑсенчен уйрӑмрах, хӑйне евӗрлӗ илемлӗ сӑнлӑхӗпе туртаҫҫӗ вулакансене.
Раҫҫей писателӗсен союзӑн членӗ «Тӑван Атӑл» журнала
вӑйлӑрах кӑларассишӗн те тӑрӑшать. Сӑвӑ кӑна мар, юрӑ та
кӗвӗлет вӑл, ҫав тери талантлӑ пирӗн хаклӑ юлташӑмӑр. Акӑ,
халӗ те вӑл чӑваш кӗввине ӗнӗрлесе манпа юнашар утать.
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Шупашкарта хальхи вӑхӑтра такӑш кӗтесре те пурнӑҫ «университечӗ» туллиех. Пирён валли те пӗр тӑрӑхла пушӑ пӳлӗм
тупӑнчӗ. Кафедра вырӑнне вӑл сӗтел ҫине хӑйӗн яланхи про
фессор портфельне хучӗ те... Лекци икӗ академи сехечӗ чухлех тӑсӑлчӗ. Лекци вӗҫленнӗ хыҫҫӑн иксӗмӗр харӑс алӑ ҫупса пӗр-пӗрне алӑ тытрӑмӑр та питӗ кӑмӑллӑн кулса ятӑмӑр:
«Элкер уявне эпир те начарах ирттермерӗмӗр пулас хамӑра
Шупашкарта пӑрахса хӑваракансенчен».
Профессор сӑмахӗсенчен вара ман пуҫ алинче ҫакӑ ылтӑн
кӗмӗрккеленсе юлнӑ:
ЧӐВАШ СӐМАХӖН ЧӐН СӐВАПӖ

Ҫемен Элкер ячӗ пирёншён, вӑрҫӑ ҫулӗсенче ҫуралнӑ
йышшӑн мӗн кӗҫӗн ҫулсенчен сӑваплӑ та асамлӑ пулнӑ. «Хӗнхур айӗнче» поэма (тен, сӑвӑлла роман-драма темелле мар-и
ӑна?), «Кивӗ пӳртре» калав, «Унтри» калав-очерк, ун вуншар
сӑвви - ҫавсене тӗппи ӑша хывса ӳснӗ эпир; чӑваш сӑмахӗн
екки-евӗкне упрама та хаклама вӗреннӗ ҫав чун ҫимӗҫӗпе.
Астӑватӑп-ха - эпё ун чух пединститут студенчӗччӗ, Ан
дрей Алексеев аспирантпа туслӑ пурӑнаттӑмӑр. Утатпӑр, ҫапла, пӗрре каҫ кӳлӗм Ленин площадӗнче. Умра, протезне
шӑкӑлт-шӑкӑлттутарса, туйине ерипен малалла куҫара-куҫара, Элкер пырать. «Тӑхта-ха, - тет юлташӑм, чарӑнса тӑрса,
унтан, сассине ҫӗкперех, сӑвӑ йӗркисене аса илет. «Кӑвак
тинӗсре шавлакан хумсем урлӑ...» Кӑпӑлт ҫаврӑнчӗ пирён енне
паллӑ ҫыравҫӑ, пирӗнпе тахҫанах пӗлен-тӑранпа сӑмахланӑн
калаҫа пуҫларӗ: «Ыйхӑ вӗлерес умён кӑшт уҫӑ сывлӑша тух
са кӗрес йӑла пур ҫав ман...» Пӗрле утса ҫӳреме сӗнчӗ вашават кӑмӑллӑн. Сӑмахӗ-юмахӗ вара ытла та ансатӑн, ҫӑмӑллӑн
сыпӑнса кайрӗ. Революци кӳнӗ май-шыв ҫинчен калаҫрӗ пи
сатель, ӑна пула, чӑваш кӗнекеллӗ ҫеҫ мар, литературӑллӑ
та пулнине асӑнчӗ. Революцие шансах шаннӑ-тӑр чӑваш
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сӑмахӗн чӑн ӑсти. Апла пулин те, вырӑнтти пуҫлӑхсем тӑван
культурӑшӑн хыпсах ҫунманнишӗн пӑшӑрханчӗ, хӑй кӗнекисенчи
нумай сӑнар автобиографиллӗ пулни патне ҫаврӑнса ҫитрӗ
шухӑш. Чӑвашсен ӗмӗрсем урлӑ выртнӑ ҫулӗ пирки чӗрине ҫунтарса-вӗрилесе илчӗ. Вырӑспа тутар хушшинчи ҫӗршер ҫулхи
хурлӑх, асаттесем тӳснӗ асап-терт ватать иккен ун чунне.
Икӗ-виҫӗ ӑнлава, куҫӑн курса тенешкел, ӑнлантӑм ҫав каҫ.
Чӑвашлӑх тенӗ аслӑ ӑнлава чуна ыратуллӑн хывса ӗҫленӗ
Элкер. Мӗн ӗмӗр тӑршшӗпе, ӑна хӑй шӑпи витӗр (автобиографилӗх!) тӗшмӗртсе, тӑван сӑмах кун-ҫулне чӗри витӗр кӑларса. Ҫаплах мар-и-ха! - «Шурӑмпуҫ килсен» повеҫри Арлан
Муҫҫин сӑнарӗн прототипӗ - прозаик ашшӗ, Василий Федо
тов, «Унтри» очеркра та ҫыравҫӑ биографийӗн паллисем ҫук
мар, «Вӑрҫӑ кунӗсем», «Хурапа шурӑ» повеҫсем пирки вара
каламалли те ҫук. Кӑмӑла пӗҫертсе, вӗрилесе тӑнӑ шӑпи апла
ун халӑх сунӑмӗ-юнӑмӗпе, тӗнче нуши-хурипе юнран тымарлӑ
пулнӑ. Австро-Венгрире тыткӑнра пулниех, аманса шар курниех, ав - ун пултарулӑхӗнче эпикӑллӑ сӑн-сӑпат тупать, пи
сатель, автобиографиллӗ сӑнар пулса, пӗтӗмлетӳллӗ, калӑплӑ
сӑнар пулса тӑрать. Лна, ҫак героя, пёр хайлав шайӗпе кӑна
виҫме ҫук, унӑн эпикӑллӑ анлӑшӗ ҫыравҫӑн пӗтӗм пултарулӑхне (уйрӑмах прозине) витерет.
Ак тата эпӗ тӗшмӗртнӗ тепёр ен: эпика туйӑмӗ мӗн ҫырас
ӗҫӗн пуҫламӑшӗнчехӑшра пулнӑ унӑн. Кайран-кайран, сӑввиюррипе ҫывӑхрах паллашсан, татах ӗнентӗм - поэзийӗ те эпи
капа сывлать авторӑн. Чӑн та, «Сахрун мучи калавӗсем» евӗр
хайлавсем ӑҫтан сӑвӑ калӑпне вырнаҫчӗр! Виҫҫӗмӗш ен жанрӗсем ялан тенешкел синкретикӑллӑ пӑтранчӑклӑ писателӗн: поэзире проза туртӑмӗсем вӑйлӑ, «Вӑрҫӑ кунӗсемпе»
«Шурӑмпуҫ килсен» хайлавсенче повесть паллисем те, ро
ман паллисем те уҫӑмлӑ. «Кун кёнекинче», унта та пулин,
илемлӗх, сӑнарлӑх тымарёсем парка. «Кун кёнекинчен» шухӑшсем кӑсӑк: «30 ҫул тултарни маншӑн, - тет Элкер, - йывӑр
403

ӗмӗрӗн ҫуррийӗ пулать; лутӑрканнӑ шӑмшакшӑн тата 30 ҫул
пурӑнасси ытлашши шанчӑк анчах», - хушса хурать хӑйӗн
сусӑрлӑхӗшӗн пӑшӑрханса. Шӗкӗр турра, тата нумай ҫул пурӑнма пӳрнӗ-мӗн писателе. Ан тив, 30 ҫулхи юбилей тапхӑрӗнчех ҫапла каланӑ пулсан та: «Ҫӳлелле упаленнӗ сукмакӑм питӗ
хӗсӗк, тӑкӑс (кӑткӑс), чӑнкӑ пулчӗ», «хуйхӑллӑ синкерлӗхсем
хушшинче чеченнӗн, ҫуттӑн йӑлкӑшса тӑракан ӳсӗмсем те
пулчӗҫ». Апла тӑк Элкер ӗмӗртен ӑнкарнӑ: йывӑрлӑхпа ҫитӗнӳ
хушшинче пурӑнать этем. Кӑтартуллӑ мар-и-ха! - Ҫеҫпӗл те
ҫав хушӑлӑха шырлан варкӑшӗ пек илнӗ хӑй ӑшне. «Хурапа
шурӑри» пӗр сыпӑк чуна-чӗрене тарӑннӑн кӗрсе вырнаҫать:
«Ку санитарка, лӑпкӑ, кӗтесри чӑваш хушшинче ӳснӗскер,
пӗрре тӗл пулсанах хӑйӗн сӑпайлӑхӗпе тыткӑна илчӗ. Вӑл
хӑйне кӑшт именчӗклӗреххӗн тыткалать, анчах пуринпе те уҫӑ
кӑмӑлпа, ӑшшӑн калаҫать». Ку сӑмахсенче прозаикӑн хӑйне
тивӗҫекенни те пур, хӑй те тӗлӗнмелле сӑпайлӑ пулнӑ паллӑ
писатель. Ак ҫав повеҫри тата тепӗр вырӑн - «Кам пӗлет, тен,
нумай та пурӑнаймӑп. Хамӑн кӗске ӗмӗре (! - Г.Ф.) хусаххӑн,
пӗр-пӗччен ҫеҫ ирттермелле пулать тесе ҫех шухӑшларӑм», ҫапла аманать повесть геройӗ, Сергей Андрейч. Епле кунта
Элкере палласа илмӗн! Ытла та таса, пысӑк, анчах аманчӑк
чёреллё этем ку персонаж.
Ҫавна кура-тӑр пурнӑҫ тӑршшӗпех вилӗм, асап, чурӑс та
чыссӑр ҫынсен тӳрккеслӗхне туйни шӑнӑрласа тӑрать ун ӑшӗчиккине. Тепёр енӗ те пур - «чӑнкӑ» ту ҫине хӑпарнӑ чух тупнӑ
савӑнӑҫ. Ҫак хушӑлӑхра пурӑнакан Сергей Андрейчӑ та, вӑл
чӗререн савнӑ Лена та вӗҫӗмех шар тӳсеҫҫӗ. Ҫерушӑн Ленӑпа мӑшӑрланма майӗ тупӑнмасть, арӑмӗ пекки (Наҫтӳҫ) арҫынна «ырми» пусмӑрласа тӑрать, Ленӑпа курнӑҫнине, ӑна пулӑшма тӑрӑшнине ун мӑшӑрӗ, ӗҫкӗҫӗ Попов тиркет, арӑмне
те нумай асап кӳрет. Апла пулин те ҫынлӑха ҫухатмасть ге
рой, тем пек йывӑрта та чунне вараламасть. Лена чирлесе
ҫӗре кёни те самай хуҫать ҫамрӑк арҫын кӑмӑлне. Ку ёнтё 404

мӗн пурӗ - этем чыссӑрлӑхпа тасалӑх, вилӗмпе пурнӑҫ хушӑлӑхӗнче тӑнин палли. Ҫавӑ сӑлтавлать пулё эппин Элкер хӑй
хайлавӗсене пӗрремӗш сӑпатран, психологи енӗпе тарӑннӑн,
чун уҫҫиллӗн хайланине. Ҫавӑ тата писатель кашни калавӗповеҫӗнче хӑй чун-чӗрин биографине, хӑй кун-ҫулне ҫывӑх
ҫынсен, мӗнпур тӗнчен нуши-хурине ытла та ыратуллӑн, ан
чах сӑваплӑн ӑша хывса пурӑнни. Ҫакӑнта тупӑнчӗ маншӑн
Элкер хывнӑ сӑн-сӑпатӑн, сӑнарлӑ тӗнчин психологиллӗ
эпикӑлӑхӗ, сисӗмӗ-туйӑмӗн автобиографилӗхӗ.
Ҫакна та калам: ку пулӑм чӑваш литературишӗн - пысӑк
пӗлтерӗшлӗ. Кашни хайлав тенешкел, пӗрремӗш сӑпатран ҫырӑнни автобиографиллӗ повесть шайне ҫеҫ вырнаҫмалли мехел пулмарӗ, писатель хӑй хайланӑ сӑнарлӑ тӗнчен социаллӑ
тата психологиллӗ панорамӑлӑхне алран ямарӗ. Элкер сӑнланӑ
чӑваш ӗмӗрӗн сӑн-сӑпачӗ, чунӗ-чӗри вулакан чӗринче, литера
тура астӑвӑмӗнче нумай-нумай ҫул пӗр тӗссӗрленмесӗр упранӗ.
Георгий Федоров,
филологи докторӗ.

ЭЛКЕР УРАМӖСЕМПЕ УТАТПӐР, ЧУПАТПӐР
Пысӑк Упакассинче

Вӑрнар ҫумӗнчи Санарпуҫӗнчен Пысӑк Упакассине качча
тухнӑ анне шӑллӗн Элексантӑрӑн хӗрӗ Марья аккасем патне
хӑнана ачаранах ҫӳренӗ май, эпӗ хамӑрӑн Хурӑнсур Ҫармӑсран ҫирӗм ҫухрӑмри ҫав пысӑк яла асра хӑварнӑ. Ун чухне,
паллах, эпё Элкер камне те пӗлмен. Маншӑн Хумма йысна
тата вёсен тӑванӗсем ҫывӑхчӗ.
Вӑрӑм кӗпер урлӑ каҫса пӗр урамӗпе вӑрманалла ҫул тытаттӑмӑр. Вӑл вӑхӑталла ӗнтӗ мӑн вӑрман Упакассинчен самаях аяккалла тарнӑччӗ, утмаллӑх пурччӗ. Аттепе вутӑ турттарма та, пӳрт валли мӑк кӑларма та лашапа сахал мар кайнӑ.
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Каярахпа, ӳссен тин, эпӗ ҫав урамӑн ятне астуса юлтӑм. Траккасси урамӗ пулнӑ иккен вёл. Унта Тряк йӑхӗ йӑва ҫавӑрнӑран, тен, урамӗ Тряккасси, Упакассисен тӗрек касси ячӗпе
мухтавланнӑ-ши, ӑна тӗпрен калаймастӑп.
Хамӑн ӗҫпе Вӑрнартан Йӗпреҫе, Йӗпреҫрен Вӑрнара ҫӳренӗ
ҫулсенче манӑн мӗн чухлӗ уҫса хупмалла пулман-ши ҫав
вӑрӑм урамӑн униче хапхине. Каярахпа, урам хыҫӗпе сарлака
ҫул ҫӗр хӑпартса, асфальт сарса турӗҫ те, унта пурӑнакансемшӗн ял шӑплӑхӗ чун кантармӑшне куҫрӗ.
Траккасси-Тряккасси урамӗнче ҫуралса ӳснӗ ҫынсемпе те
майӗпен паллашса пытӑм. Униче хӗрринчех Андреевсем пурӑнатчӗҫ. Ялта ятлӑ пулнӑ. Унтри Элекҫийӗн ывӑлӗ Микулай
Йӗпреҫ районӗнчи ҫамрӑксен ертӳҫиччӗ. Вӑйлӑ кӗлеткеллӗ,
ҫивӗч чӗлхеллӗ, хӗрӳ вут-ҫулӑмлӑ пӗрремӗш секретарь комсомолецсемшӗн курӑмлӑччӗ. Унӑн «ҫарӗ» республикӑра яла
нах малтисен ретӗнчеччӗ. Эпӗ ӑна ырӑ кӑмӑлӗшӗн, йывӑрлӑхра
яланах туслӑх вӑйӗпе аллине вӑхӑтра тӑсса пама пултарнишӗн, тӗрӗслӗхшӗн, кӳрентерменшӗн ырлаттӑм. Ҫав енсем
унӑн паянхи кунчченех сыхланса юлнӑ.
Комсомол ӗҫӗнчен парти ӗҫне куҫрӗ вӑл, КПСС Йӗпреҫ райкомӗн йӗркелӳ ӗҫ пайне лайӑх шайра тытса пычӗ. Пӗрле, рай
ком бюровӗн членӗнче чухне, район пурнӑҫӗн аталанӑвӗнче
сахал мар ырӑ йӗр хӑвартӑмӑр пуль. КПСС райкомӗн пӗрремӗш секретарӗ Николай Григорьевич Лермонтов калани ҫеҫ
асра: «Сирӗн пек хастар, ҫирӗп чунлӑ, ӑста ӗҫлеме пултара
кан коммунистсем ытларах пулсанччӗ...»
Унтри Элекҫине те хӑй вӑхӑчӗпе ял масарне хурлӑхлӑн
ӑсатрӑмӑр, ывӑлӗ Николай Алексеевич та пурнӑҫне педагоги
ка енне пӑрса ячё, Шупашкара куҫса килсе хула ачисене
вӗрентсе тӑн пачё, 2000 ҫулхи кӑрлачӑн 1-мӗшӗнче 60 ҫул
тултарчӗ. Ҫав хаваслӑ кун ячӗпе эпӗ ӑна, шанчӑклӑ юлташӑма, ҫемйи, тӑванӗсем, хурӑнташӗсем, тус-юлташӗсем умӗнче хамӑн чӗререн тухнӑ сӑвӑ йӗркисемпе саламларӑм:
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АН УС ПУҪНА!

Йӑмраллӑ ял, Упакасси,
Ҫуратнӑ Микулай сана.
Хӑватлӑ йӑхлӑ Тряккасси
Ӳстернӗ вӑй парса кӑна.
Вӑрман енчи Чакка сасси
Пӑлхатнӑ уҫӑ кӑмӑлна.
Алри ҫаван янрав сасси
Илемлентернӗ пурнӑҫна.
Ҫурла тытма, лаша кӳлме
Эсӳркенмен нихҫан ялта.
Сана пула килти пӳлме
Чӑп тулнӑ тырӑпа ялан.
Анат енчи Ҫемен Элкер
Сӑнарлантарнӑ ӑс-тӑнна.
Вӑй пухнӑ, ҫитӗннӗ ӗлккен
Пӑхса ху тӑрӑх ҫи-пуҫна.
Ҫунатлӑ урхамах ҫине
Утланнӑ ҫилхерен тытса.
Хастарлӑ ҫамрӑксен ҫарне
Чуптарнӑ чи малта пырса.
Хӗрӳлӗх хурҫӑ пек хӗрсен,
Пиҫсе ҫитсен кӗрешӳре,
Компарти уҫӑмлӑн чӗнсен,
Ӗҫе кар кӳлӗнтӗн тӳрех.
Шкула куҫсассӑн хӑв камне
Каллех кӑтартрӑн халӑха.
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Вӗрентнӗ ачусен сумне
Туятӑн халӗ ватлӑхра.
Йӗпреҫ енче те, пур ҫӗрте
Ямарӑн Упасен ятне,
Илсе пехил тӑван ҫӗртен
Хунатрӑн Унрисен йышне.
Ал тыт тусна куҫа уҫса, Вӑйланнӑ туслӑх парӑнмасть.
Ан ус пуҫна ҫула пӑхса, Вӗҫӗ-хӗрри ун курӑнмасть.
Ҫурран та, урапа-ҫунапа та, автомашинӑпа та такӑрларӑм
пуль Тракасси урамне. Асран кайми самант - вӑхӑт куҫ умӗнчех.
Траккасси урамне 1994 ҫулта тепре килсе тухма тиврӗ. Ҫу
уйӑхӗн 19-мӗшӗнче эпир - писательсем, художниксемпе скульпторсем, чӗлхе-литература тӗпчевҫисем, республика шайӗнчи пуҫлӑхсем Семен Васильевич Элкерён 100 ҫулхи менелникне паллӑ тума йышлӑн кӗрлеттерсе ҫитрӗмӗр Шупашкартан. Кушлавӑш тӑрӑхӗнче хӗвеллӗ кун тӑрать. Ял халӑхӗ, ханасем йышлӑ пухӑннӑ.
Чӑваш халӑх поэчӗ ҫуралнӑ ҫурт ҫуккӑ ёнтё, анчах авалхи
килӗ сыхланса юлнӑ. Семен Васильевичӑн тӑванӗ Элкер ҫемйин йӑх тымарне малалла аталантарса пурӑнать. Кирпӗчрен
хӑтлӑ ҫурт лартнӑ. Анкартийӗ Йӗпреҫрен килекен асфальт
сарнӑ ҫул хӗррине тухать.
Ку паллӑ кун тӗлне шупашкарсем чаплӑ парне хатӗрленӗ.
Хурамалта ҫуралса ӳкнӗ В.Зотиков скульптор асӑну палӑкӗ
туса пӗтернӗ. Ӑна маҫтӑрланӑ ҫӗре П.Пупин скульптор та
хутшӑннӑ. Ӑна ҫӗнӗ пӳрт умне вырнаҫтарса лартнӑ. Ҫав ятпа
митинг пулчӗ. Ӑна Пысӑк Упакасси ял администрацийӗн пуҫлӑхӗ Нина Николаевна Яковлева уҫрӗ, хӑйсем паллӑ ентешӗ408

пе чӑннипех мухтанни, унӑн пултарулӑхне хаклани, ятне
яланах асра тытни ҫинчен каларӗ. Палӑк ҫинчи ҫивиттие ЧР
культурӑпа национальноҫсен ӗҫӗсен министрӗ В.П.Иванов,
Н.Н. Яковлева салтса ячӗҫ.
- Ҫак сӑваплӑ вырӑн ял ҫыннисене ентешӗ пирки аса илтерсе тӑрӗ. Ир те, каҫ та вёсене асӑну палӑкӗ ҫине ӳкернӗ
ентешӗн сӑнӗ тинкерӗ, - терё В.П.Иванов.
Ерҫмен пирки В.Зотиков тӑван енне килеймен, скульпоторсен ячӗпе П.Пупин калаҫрӗ.
Петр Семенович Эльгер хӑйӗн ашшӗне хисеплесе аса
ну палӑкӗ уҫма, тӑван ялӗнчи пысӑк уява хатӗрлеме хут-

Н.А. Андреевпа (сылтӑмри) В.П. Кузьмин.
Йӗпреҫ поселокӗ. 1974 ҫулхи утӑ уйӑхӗ.
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шӑннӑ хуравлӑ ҫынсене хӑйсен ҫемйи тата тӑванӗсен ячӗпе
тав турӗ.
Хӑйсен Кушлавӑш уйне, Пысӑк УпакассинДраккассин урам
не, хӑйсен пурнӑҫ пуҫламӑш кӗтесне, аякра пурӑнакан ентешсем нумайӑн пухӑннӑччӗ. Вӗсене ялӑн лӑпкӑ та типтерлӗ, йывӑҫлӑ ешӗл вырӑнӗ канӑҫ памасӑр туртать-ҫке. Вёсен хуш
шинче кам кӑна ҫук-ши? Акӑ...
Борис Иванов ҫапнӑ ҫак ӳкерчӗкре эсир Элкер ентешне
Игорь Юрьевич Миронова (сулахайран пӗрремӗшӗ) куратӑр.
Вӑл Чӑваш Республикин экономика министерствине ертсе
пырать. СССР Наука академийӗн Экономика институтӗнче,
Раҫҫей Федерацийӗн вӗрентӳпе экономика министерствисенче, Раҫҫей Федерацийӗн Правительствинче хуравлӑ вырӑнсенче ӗҫленӗ, философилле тарӑн шухӑшлӑ сӑмах каларӗ.
Ун ҫумӗнче - Йӗпреҫ ялӗнче ҫуралнӑ Борис Михайлович Яков
лев. Ку округран ӑна нумаях пулмасть Чӑваш Республики
Аслӑ Канашӗн депутатне суйларӗҫ. Б.М.Яковлев йӗпреҫ-

Сӑн ӳкерчӗкре (сылтӑмран сулахаялла):
П.С.Элкер, С.В.Эльгерӗн ҫывӑх таванӗ Клавдия Тимофеевна
Васильева, П.С.Эльгерён мӑшӑрӗ, Евдокия Алексеевна.
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семшӗн хаклӑ хӑна. Шупашкарти энергетика техникумӗнчен
тата Чӑваш патшалӑх университетӗнчен вӗренсе тухнӑ, хуҫалӑхпа йӗркелӳ ӗҫӗнче приборсем тӑвакан заводран пуҫласа
Республика Аслӑ Канашӗ таранах ӑнӑҫлӑ ӗҫленӗ, пултарулӑхӗпе ӳссе аталаннӑ. Район экономикипе культурине аталантарас ӗҫре вӑл палӑрмалли пулӑшу кӳнӗ. Чӑвашсен паллӑ
поэчӗсенчен пӗри Георгий Ефимов та Йӗпреҫ еншӗн асра юлнӑ
ҫын. Георгий Андреевич ҫамрӑк чухне колхоз театрӗнче ӗҫленӗ.
Пысӑк Упакассинче те ӑсталӑхне сахал мар кӑтартнӑ. Йӗпреҫри
колхоз театрӗпе ҫыхӑннӑ асаилӳ артист-поэтшӑн сахал мар
пулчӗ. Хӑй Ҫемен Элкерпе Шупашкарта пултаруллӑ ӗҫлени,
туслӑ пурӑнни ҫинчен хумханса каласа пачӗ. Хыҫалта блок
нот тытса тӑраканни - Элӗк райхаҫатӗнчен саламлама килнӗ
Вениамин Павлов. Журналистикӑна вӑл «Ҫӗнтерӳшӗн» хаҫатра
уҫӑмлӑн утса кӗнӗччӗ, Йӗпреҫ ҫыннисемпе туслӑ ҫыхӑну тытать. «Канаш» хаҫачӗн фотокорреспонденчӗ Николай Казаков
Элкер уявне пичетре ҫутатма Чӗмпӗртен ятарласа килнё. Се
мен Василеьвич пурнӑҫӗпе пултарулӑхӗ ҫинчен кӑларнӑ хаҫат номерне упакассисене парнелерӗ.
Ҫапла, 100 ҫул Тракасси ячӗпе пурӑннӑ, аталанса ҫӗнелнӗ
Пысӑк Упакасси урамӗ хӑйӗн чаплӑ ҫыннине хисеплесе Эл411

кер урамӗ ятне илчё. Ял администрацийӗн канашӗ пӗр саслӑн
йышӑннӑ хыҫҫӑн. Ӗҫчен те пуян, пултаруллӑ та тараватлӑ вуншар ҫемье пурӑнать унта. Пурнӑҫ кӗнекисем-паспорчӗсем ҫинче - кашниннех Элкер ячӗ.
ЙӖПРЕҪРЕ
Тепёр чухне эпир шӑнаран та слон тума хатӗр. Пӗр-пӗр
событие хамӑр тӑван ен ҫумне ҫыпӑҫтарса чикӗрен иртсе кайсах аслатилле кӗрлесе янратпӑр. Унашкалли Йӗпреҫ енче те
пулчӗ. Акӑ, тӗслӗхрен, Совет Союзён Геройӗ, Борис Полевойӑн
«Чӑн-чӑн этем ҫинчен ҫырнӑ повесть» кӗнекин тӗп герой-сӑнарӗ
Алексей Петрович Маресьев летчик пирки.
Историйӗ унӑн ҫавнашкал. Нимӗҫ фашисчёсем пирён Со
вет Союзӗ ҫине сӗмсӗррӗн тапӑнсан, 1941 ҫулхи чӳк уйӑхӗнче Йӗпреҫе Тула облаҫӗнчи Сталиногорскран авиашкул куҫса
пынӑ. Чӑваш Тимеш, Кӗлӗмкасси, юнашарти Шуртан (Канаш
районӗ) ялӗсен уйӗсенче вӑхӑтлӑх аэродромсем тунӑ. Авиа
шкул хӑйӗн планӗпе летчиксем хатӗрленӗ, вӗсене сывлӑшра
тӑшманпа мӗнле ҫапӑҫмалли майсене вӗрентнӗ, ҫавӑн пекех
аманнӑ «ӑмӑрткайӑксене» ҫар самолечӗсене тытса пыма ҫӗнӗрен хӑнӑхтарнӑ.
1943 ҫулта ҫак ҫар чаҫне госпитальте сывалса тухнё Алек
сей Маресьев лейтенант ССР Союзён Сывлӑш-ҫар Вӑйӗсен
тёп командованийӗ хушӑвӗпе Канаш станцийӗ урлӑ Йӗпреҫе
пуйӑспа ҫитнӗ. Аманиччен хастар летчик фашистсен тӑватӑ
самолетне персе антарнӑ. Хӑйне те тӑшмансем тавӑрнӑ хыҫҫӑн икӗ ура лапписӗр тӑрса юлнӑскерӗн, протезпа каллех са
молет кабинине ларас ӗмӗт канӑҫ паман ёна. Офицер сурана
ҫӗнтерсе хӑйне ҫирӗплетсе пынӑ, летчик-инструктор ӗҫне
пӗлсе пурнӑҫланӑ, хӑйӗн вӗҫев программине устав ыйтнӑ шай
ра вӗҫленӗ, ҫавӑн хыҫҫӑн ӑна Мускав ҫывӑхӗнчи ҫар чаҫне
истребительсемпе вӗҫме хӑнӑху илмешкӗн куҫарнӑ. Фронтра
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тата темиҫе хура хӗреслӗ хурчкана тёп тунӑ. Вӑрҫӑ хыҫҫӑн та
вӑйне шеллемесӗр мирлӗ пурнӑҫшӑн ӗҫленӗ.
А.П.Маресьев Йӗпреҫтӳпинче виҫӗ уйӑха яхӑн кӑна вӗҫнӗ,
паллах, летчиксем каланӑ пек, иккӗмӗш ҫунат хушнӑ. Ҫар
чаҫӗнчен тухса вал та, ытти летчиксем те, Йӗпреҫшӗн уссине тума пултарайман, унта паттӑрлӑх та кӑтартайман. Ҫар
шкулёнче Маресьев пек лейтенантсем нумай-нумай пуҫласа вӗҫме те, госпиталь хыҫҫӑн тепёр хут ҫӗнӗрен вӗҫме те
вёреннё. Вёсенчен ун пекех паллӑ летчиксем те, паттйрсем
те сахал мар тухнӑ Сывлӑш Ҫарӗнче. Маресьев Йӗпреҫре
пулни пирки шав ҫӗкпесе Йӗпреҫ ҫамрӑкӗсене патриотла туйёмпа воспитани панё вёхёт усёсёр иртмерё, паллах. Вёл
кирлё пулнё. Ҫапах та... хӑйпе ҫывӑх ҫыхӑну тытнӑ хыҫҫӑн
та, ҫыру янисӗр пуҫне, вӑрҫӑ геройӗ Йӗпреҫе пӗрре те килсе
курмарӗ. Йӗпреҫре Маресьев ячёллё урам пур, вёл кунта
иккёмёш хут вӗҫме вёреннине ас тутарса тёракан Асёну чулё
вырнаҫтарнӑ... Борис Полевойён литература сӑнарне хӑҫантанпа ёнтё йӗпреҫсем такамран та ытларах ҫӳле ҫӗклесе пурӑнаҫҫӗ. Ҫав хушӑрах...
Йӗпреҫ ҫӗрӗнче, Йӗпреҫ поселокӗнче иртнӗ ӗмӗрте чапа
тухнӑ ҫынсем мӗн чухлӗ! Вёсен шутӗнче - чёваш Улӑпӗ, Куш
лавёш Упийӗ Ҫемен Элкер те. Хамӑн тӑван хаҫатӑм текен
«Ҫӗнтерӳшӗнре» 1994 ҫулхи ака уйӑхӗн 30-мӗшӗнче В. Ивановӑн «Пулӗ-ши ҫав урам?» статйине вуланӑ хыҫҫӑн шухӑша
путрӑм. Корреспондент чунне хытарса ҫырнӑ:
«Пирӗн районта ҫуралнӑ ҫыравҫӑсенчен Элкер - пӗрремӗш
гени. Вӑл 1940 ҫултах Чёваш халёх поэчё пулса тёнё. Унпа
пирён мухтанмаллах. Анчах унён ятне асра тытса сума
сӑватпӑр-и эпир? Ку тарана ҫитсе те Йӗпреҫре поэт ячӗпе хисепленекен урам ҫук...
Хаҫат сӑнни Йӗпреҫ поселокӗн тата район администрацийӗн
кантурӗсене те ҫитсе тӑрӑннӑ пулас, вунӑ ҫул иртнӗ майлӑн
поселокра тинех Элкер урамӗ ҫуралнӑ. Ҫӗнӗ урамра ҫамрӑк413

сем кил ҫавӑрма пуҫланӑ. Унччен Йӗпреҫрен Упакассинелле
тухса каякан вёрман ҫулӗ шӑпах ҫав урамран вӑрманалла
кӗрет. Ҫумрах - хурӑнлӑх кати. Епле илӗртӳллӗ те илемлӗ
вырӑн. Элкер урамӗпе Йӗпреҫрен Упакассине, Упакассинчен
Йӗпреҫ варрине тухатӑн. Семен Васильевичпа юнашар урапа
ҫинче шӑкӑл-шӑкӑл калаҫса ларса пынӑ пекех туйӑнать.

ШУПАШКАРТА

Аэропортра 15-мӗш маршрут автобусӗ ҫине ларатӑн та, венгрсен «Икарусӗ», Кӑнтӑр поселокӗ витӗр тухса, Иван Яковлев проспекчӗпе авто-чукун ҫул вокзалӗсем патне ҫывхарать, Ленин проспекчӗпе кӑшт кайсан, хулан тӗп пасарне сылтӑмра хӑварса икӗ
кӗпер урлӑ каҫать те Гузовский вӑрманӗ-урамӗ тӗлӗнче чарӑну
тӑвать, унтан Таса Татиана чиркӗвӗ ҫуммипе Мичман Павлов
урамӗпе икё квартал пек кайсан сылтӑмалла пӑрӑнать те, Эльгер
урамне кӗрет, кӗҫех шавлӑ вырӑна ҫитсе чарӑнать.
Ку лапамра ялан халӑх кӑткӑ пек йӑшӑлтатать. Авӑ, сылтӑм
енче «Туслӑх» универсам, аптека, «Вилка» кафе, «Удобная
обувь» магазин, «Фитнес-центр» (солярий, массаж) вырнаҫнӑ.
Сулахайра - пасар, «Новь» универсам, «Продукты», «Золо
тая бочка» магазин, «Ли-лу» салон-магазин, «Аврора» сутуилӳ ҫурчӗ, «Зоосервис», «Ателье школьной формы», тумтир
ҫӗлекен, юсакан ателье, Сбербанк уйрӑмӗ, пёр сехетре куҫлӑхлӑ тӑвакан пункт, «24 часа» хупах...
Анаталла ҫурран утнӑ май, сылтӑмра ачасем шавлани илтёнет. 39-мёш шкулта вӗренекенсем стадионта чупаҫҫӗ, сикеҫҫӗ, мечӗк тапса выляҫҫӗ. Шкулпа хирӗҫ сулахайра апатҫимӗҫ таварёсем сутакан «Купец» магазина ҫынсем кёре-кёре
тухаҫҫӗ. 10-мӗш ҫурт - юлашки. Урам Максим Горький проспектне тухать. Ҫывӑхрах - «Элкер урамё» ятлё чарёну
вырёнё. Кунта троллейбуссем, автобуссем, маршрутлё таксисем пассажирсене тёп хуланалла тата Ульянов ячёллё уни414

верситеталла лартса каяҫҫӗ, вырӑна ҫитнисене антарса хӑвараҫҫӗ. Ҫывӑхрах - Шупашкар тинӗсӗ.
Ку вӑрӑмах мар урам хулан Ҫурҫӗр-хӗвеланӑҫ микрорайонӗ
сарӑлма пуҫласан тунӑскер - Шупашкарӑн пӗр ҫуначӗ айӗнче
вырнаҫнӑскер. Сарлаках мар, икё енӗпе те хурӑнлӑх ешерет.
Упакасси Упи хӑй ҫуралнӑ вӑрман тӑрӑхӗнчен, Йӗпреҫ енчен,
савӑнса-киленсе пурӑнмашкӑн кӑкласа килсе лартса ӳстернӗ
пекех. Ҫав йӑрӑс йывӑҫсем айӗпе васкамасӑр анса Чулхула
вырӑсӗпе Алексей Пешковпа литература, пурнӑҫ ҫинчен калаҫассӑнах туйӑнать чӑваш халӑх поэчӗ Ҫемен Элкер. Вырӑс
халӑхӗн паллӑ писателӗ Максим Горький ӑна ытама илес пе
кех. Урамӗсем, ят-хисепӗ вёсен пӗрлешсех тӑраҫҫӗ-ҫке. Урамӗсем яланах чӗрӗ, вёсем те яланах вилӗмсӗр - халӑхпа пӗрле.
Кушлавӑш ен паттӑрӗн, Чӑваш халӑх патриочӗн ятне сума
суса Карл Маркс урамӗнчи 24-мӗш ҫурт стени ҫине мрамортан ӑсталанӑ барельеф вырнаҫтарнӑ, унта ҫапла ҫырнӑ: «Ку
ҫуртра 1954-1966 ҫулсенче Чӑваш халӑх поэчё Семен Ва
сильевич Эльгер пурӑннӑ».

СТРАСТНЫЙ ЭЛЬГЕРОВЕД
Будучи заместителем председателя
Союза писателей Чувашской Респуб
лики, мне пришлось заниматься оформ
лением документов по приему авто
ров в Союз писателей Российской Фе
дерации. Как-то председатель Агивер
положил на мой стол истрепанную
толстую папку и сказал: «Надо подго
товить материал к следующему заседанию правления Со
юза». Ознакомился с выцветшими бумагами. Афиноген
Иванович Кузьмин еще двадцать лет назад обратился в
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правление Союза писателей ЧАССР о принятии его в
Союз, но... Папка с документами покрылась толстым сло
ем пыли бездушия и подлости. На мой взгляд, вокруг ру
ководства правления всегда приспосабливались мсти
тельные и коварные литераторы, и они не давали хода
талантливым авторам. Сами восторжествовали, получая
по очереди почетные звания, издавая в Чувашгизе толь
ко свои произведения. В правлении Союза был такой неписанный закон: «Есть 3 книги - примем, нет - не при
мем». А в издательстве строго отказывали: «Мы печата
ем только произведения членов Союза писателей». По
павшие молодые авторы, да и взрослые, годами крути
лись в белкином колесе. Да еще попробуй выскажи свою
мысль против бесправия, твою рукопись раскромсают
так... У них на кормушке всегда содержались спецрецензенты - палачи пера для таких подленьких дел.
Пожалуй, Афиноген Кузьмин тоже оказывался в таком
положении, да ему и некогда было наверное воевать с
бюрократами литературы. Успокоившись нечестным пове
дением земляков, он, кандидат филологических наук,
преподавал русский язык и литературу в институтах Край
него Севера и Дальнего Востока, руководил научными эк
спедициями по изучению русского фольклора, писал по
проблемам устного народного творчества, опубликовал в
Чувашии актуальные исследования о творчестве наших
земляков-писателей. А до этого...
Родился он в Ядринском районе, работал в колхозе,
окончил Ядринское педучилище, Чувашгоспединститут,
очную аспирантуру Московского университета имени Ло
моносова, вернувшись в Чебоксары, работал научным со
трудником научно-исследовательского института.
Вот тогда он истинно познал таланта С.В.Эльгера. Изу
чив подлинно, полюбив его, увлекся таинственным миром
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мыслителя, мудреца, творца настоящего художественно
го слова. Так одна за другой появляются творческие ра
боты А.И. Кузьмина: монография «Художественная проза
С.В. Эльгера», «Ранние этапы мастерства С. Эльгера»,
«Художественные традиции русских писателей в прозе
Эльгера», «Новая повесть С. Эльгера», «О стиле романа
С.В. Эльгера «Сквозь огонь и бури» и другие материалы.
Только за эти труды можно было без лишних задори
нок принять его, более тридцати лет преподававшего рус
скую литературу в различных вузах страны, известного в
московских литературных кругах критика и литературове
да, в Союз писателей.
А старая бумажная папка лежит передо мной мертвой.
Рекомендации постарели, авторы давно ушли в тот мир...
Пришлось оживить. С Федором Георгиевичем враз напи
сали рекомендации, провели заседание приемной КОМИС-

Сан ӳкерчӗкре (сулахайран сылтамалла), аялти ретре:
чёваш халӑх поэчё Александр Алга, Александр Кӑлкан юптаруҫӑ,
чӑваш халӑх поэчё Семен Эльгер, Михаил Сироткин профессор;
ҫӳлте - тӑраҫҫӗ: Илпек Микулайё писатель, Юсуп Хаппалаев,
Наталия Андриевская, Мётри Кипек писатель, Василий ДавыдовАнатрипе Георгий Ефимов поэтсем, Василий Долгов
литература критикё.
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сии. На заседании правления не было отрицательных вы
ступлений.
Все документы подготовил, дома на своей машинке
напечатал, подписи поставили и Агивер вскоре отпра
вился в Москву. Там в секретариате утвердили протокол
нашего правления Союза и Федор Георгиевич вручил
Афиногену Ивановичу Кузьмину членский билет Союза
писателей России.
Работа была проведена оперативно и отлично. О творче
стве Эльгера написано много разными авторами: талантли
выми, средненькими и слабенькими. Среди них Афиноген
Кузьмин выделяется особо своими неповторимыми творе
ниями. Он заслуженно считается страстным эльгероведом.
2009,15 октября.
ЭЛКЕР ВӐРМАНӖ

Йӗпреҫ районӗнчи «Колхоз пурнӑҫӗ» хаҫат тухма тытӑннӑ
1932 ҫултанпах редакци хӑй тавра пичет активисчӗсене явӑҫтарма тӑрӑшнӑ. Пӗрремӗш пилӗкҫуллӑх валли илнӗ тӗллевсене пурнӑҫа кӗртес тӗлӗшпе ударлӑ вӑхӑтра тӑрӑшакан ҫынсемпе вёсен ӗҫӗ-хӗлӗ ҫинчен ҫырнӑ материалсем хаҫатӑн
кашни номерӗнче тенё пекех тухса тӑнӑ. Редакци папкинче
майӗпен сӑвӑсем те пухӑнма тытӑннӑ. Ҫамрӑк авторсене тӑван
литературӑра ӑнӑҫлӑ утӑмсем тӑвакан Ҫемен Элкерён пултарулӑхӗ хавхалантармасӑр тӑма пултарайман, паллах.
Акӑ, эпӗ архивра упранакан хаҫат подшивкисене уҫатӑп.
Ҫав вӑхӑт хӑйӗн мӗнпур анлӑшӗпе тухса тӑрать куҫ умне. Ли
тература лаҫҫи вӗрет те кӗрлет кӑна. Кашни уйӑхрах «Лите
ратура страници» тухса тӑнӑ. Пултаруллӑ, шанчӑк паракан яшкӗрӗме вӑхӑтра асӑрхани хӑйӗн «ҫимӗҫне» кӳнех. Вӗсенчен
чылайӑшӗ кайран паллӑ ҫыравҫӑсен йышне кӗнӗ. Тӗслӗх вырӑнне Н.К.Кириллов (Патман) тата К.С.Сергеев (Турхан) пи418

сательсене илӗпӗр. Пӗрремӗшӗ 1895 ҫулта - Чурачӑкра,
иккӗмӗшӗ 1915 ҫулта Вӑрманхӗрри Чурачӑкра ҫуралнӑ.
Вӑтӑрмӗш ҫулсен пуҫламӑшӗнче хальхи Комсомольски районӗн пӗр пайӗ Йӗпреҫ районне кӗнӗ май тӑван литературӑра
тарӑн йӗр хӑварнӑ ҫыравҫӑсен ӑсталӑх ҫулӗ пирӗн тӑрӑхран
пуҫланнинчен тӗлӗнме кирлӗ мар. Каҫал тӑрӑхӗнчен хаҫата
ҫырса тӑракансен хушшинче ҫавӑн пекех Василий Викторов
(Ҫиҫӗм Ваҫҫи), Михаил Митрофанов (Хурӑнай Мишши) пур.
Ку йышра «Хастарлӑ, хыт утӑмлӑ» ҫамрӑксем сахал мар.
Вӗсенчен пӗри - Ҫиҫӗм Ваҫҫи, хальхи Комсомольски район
не кӗрекен Тукай ялӗнче ҫуралса ӳснӗскер. 1932-1933 ҫулсенче тухнӑ райхаҫатра вӑл ҫырнӑ сӑвӑсемпе калавсем нумай.
Ал айне лекнӗ пӗр подшивкӑна ҫеҫ уҫса пӑхас терӗм. 1933
ҫулхи февралӗн 5-мӗшӗнчи номерте (хаҫат тухма тытӑннӑранпа ҫулталӑк ҫитнине халалланӑ ӑна) Ҫиҫӗм Ваҫҫи «Пӗр
ҫул» ятлӑ сӑвӑ пичетленё. Хаҫат хӑйӗн сӑввисене вулакансен умне кӑларсах тӑнипе питех те кӑмӑллӑ вӑл. Кунпа пӗрлех
ҫӗнӗ пурнӑҫ тӑвассишӗн ырми-канми вӑй хуракан ҫынсен хастарлӑхӗпе тӑрӑшулӑхӗ хавхалантарнӑ ҫамрӑк сӑвӑҫа. Хаҫат
икӗ ҫул тултарнӑ куна та вӑл сӑвӑпа кӗтсе илнӗ.
1935 ҫулхи декабрь уйӑхӗнче «Колхоз пурнӑҫӗ» тӑван литературӑра пӗрремӗш утӑм тӑвакан ҫамрӑксене хавхалантарас тӗллевпе, ятарласа литература номерӗ кӑларнӑ. Унта
Ҫиҫӗм Ваҫҫи ҫырнӑ «Юлашки каҫ» очерк, Василий Деферан,
Елеҫ Палли, Захар Тимофеев, Клавдия Матвеева, Клавдия
Илларионова, М.Питуган, Ан.Розов сӑввисем ҫапӑнса тухнӑ.
Василий Деферан ӑсталанӑ хайлавсем те тӑтӑшах курӑнма пуҫланӑ хаҫатра. Хурамал каччи, Ҫиҫӗм Ваҫҫин пултарулӑхӗпе хавхаланса, тӗрлӗ жанрлӑ материалсем калӑплама пуҫланӑ. 1932 ҫулхи августӑн 3-мӗшӗнче райхаҫатра унӑн
пӗрремӗш сӑввине вырӑн панӑ. Ҫакӑн хыҫҫӑн ҫамрӑк автор
сахал мар сӑвӑ пичетленё «Колхоз пурнӑҫӗнче». Псевдонимӗсене час-часах улӑштарнӑ вӑл. Те вӑхӑчӗ ун чухне ҫавнашкал
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пулнӑ, те яш-кӗрӗме асаплантаракан чиртен хӑтӑлаймасӑр
ҫапла тунӑ? В.Иванов-Фет, В.Савган, В.Силти, Вас.Хурлан,
Палан, А.Илем, А.Илемпек, Вас.Хурамал, Шевлин - акӑ вӑл,
В.И.Андреев псевдонимӗсен тулли мар списокӗ.
Хаҫат редакцийӗ ҫамрӑксен сӑвви-калавӗсене пухса «Ли
тература страници» тата «Литература кӗтесӗ» кӑларса тӑнӑ.
Кунсӑр пуҫне Чӑваш халӑх поэчӗ Полоруссов-Шелепи 55 ҫул
тултарнӑ, литературӑра ӗҫлеме пуҫлани 30 ҫул ҫитнӗ ятпа
ятарлӑ страница хатӗрленӗ.
Хӗрӗхмӗш ҫулсен пуҫламӗшӗнче литпӗрлешӳ ҫемйине шанчӑк
паракан ҫамрӑксен ҫӗнӗ йышӗ килсе кӗнӗ. Ишлӗ Шетмӗрен (халӗ
Патӑрьел районӗ) Ҫенни Петти, Пучинкерен Василий Дмитриев
(Василий Юманкка), Ҫиҫӗмкассинчен Глеб Марушев, Кӗлӗмкассинчен Аркадий Никонов, Хурӑнайӗнчен (хапӗ Комсомольски районӗ) Михаил Митрофанов самаях ӑнӑҫлӑ хайлавсем ярса тӑнӑ
редакцие. Йӗпреҫъен авторӗсен произведенийӗсене республикӑри хаҫатсемпе журналсенче те вырӑн пама пуҫланӑ. Василий
Деферанпа Василий Юманкка сӑввисем «Чӑваш коммуни» хаҫатра, «Трактор» альманахра курӑнса кайнӑ. Ҫавӑн пекехХурӑнай Мишши, Ҫиҫӗм Ваҫҫи, Кузьма Сергеев (чӑвашсен паллӑ писателӗ Кузьма Турхан), Ҫенни Петти (Петр Ибасов) чӑваш литературин анине шанӑҫ вӑрлӑхӗ акнипе палӑрнӑ. Ҫав вӑхӑталлах
пирӗн хаҫатра Канаш районӗнчи Пукӑртан ҫамрӑкӗн Трофим Иванов-Таҫукӑн янравлӑ сасси илтӗнсе каять. Каярахпа вӑл чӑвашсен паллӑ поэт-сатирикӗ пулса тӑнӑ.
Элкер вӑрманӗн хунавӗ ҫултан-ҫул тенё пек сарӑлса, чечекленсе, вӑй илсе, ҫӳлтен те ҫӳлелле ҫӗкленнӗ. 1941 ҫулхи мартӑн
8-мӗшӗнче район хаҫачӗ пирӗн мухтавлӑ ентеш литературӑра
ӗҫлеме пуҫлани 20 ҫул ҫитнӗ ятпа ятарлӑ страница кӑларнӑ.
Унта поэтӑн 1920-1923 ҫулсенче хайланӑ «Паян», «Чикӗ ҫапса
пачӗ», «Ирӗклӗхшӗн ҫунакан», «Ҫуллахи каҫ» сӑввисем тухнӑ.
Вӗсене вырӑн парса, редакци ҫамрӑк авторсене ятлӑ сӑвӑҫран
вӗренсе пыма, унӑн пултарулӑхне тӗплӗнрех тишкерме чӗннӗ.
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Каярахпа Рикмас Кӗркурийӗпе Иван Митяҫӑн малтанхи
хӑюсӑр сӑввисем пичетленсе тухаҫҫӗ.
Кам пӗлет, ылханлӑ фашизм пирӗн ҫине ултавлӑ майпа
сӗкӗнсе кӗмен пулсан, тӑван литературӑра хӑйсене туллин
палӑртма ӗлкӗретчӗҫ пулӗ Йӗпреҫъен ҫамрӑкӗсем? Анчах вёсе
не синкерлӗ шӑпа вӑрҫӑ хирӗнче вилӗмпе куҫа-куҫӑн тӑратса
тӗрӗслет. Ҫамрӑкавторсенчен чылайӑшӗ фронта тухса каять.
Кӑвар чун-чӗреллӗ Ҫиҫӗм Ваҫҫи, пултаруллӑ та харсӑр Хурӑнай Мишши, вулакансем килӗштерсе пӑрахма ӗлкӗрнӗ Васи
лий Юманкка, ҫепӗҫте черченкӗ саслӑ Глеб Марушев, Пӑлаҫи
Атӑкра (Патӑрьел районӗ) ҫуралса ӳснӗ, вӑтам шкул хыҫҫӑн
Йӗпреҫри радиовещани редакцийӗнче ӗҫленӗ Иван Алексеев,
Пӑлапуҫ Нурӑс каччи Алексей Рогожин т.ыт.те Аслӑ Ҫӗнтерӗве кӗтсе илеймен, фронтра паттӑррӑн пуҫӗсене хунӑ.
Вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи ҫулсенче редакци ҫумӗнчи литпӗрлешӳ
ҫӗнӗ вӑйпа хӗмленме тытӑнать. Ҫӗнӗ авторсем, ҫӗнӗ хушаматсем курӑнма пуҫлаҫҫӗ хаҫат страницисенче. Вӗсем, хӑйсем
аслӑ юлташӗсен эстафетине малалла илсе пыма шантарса,
чун-чӗрери вӑрттӑн та хӑюсӑр туйӑмсене хут ҫинче «тӗрӗслеме» васкаҫҫӗ. Николай Кудрявцев (Йӑлӑм), Василий Волгин,
Гаврил Луҫ, Иван Константинов (Ахрат), Николай Петровский
(Теветкел), Николай Андреев (Чураш), Спиридон Борцов, Сер
гей Селезнев (Мерчен) т.ыт.те ӑнӑҫлӑ утӑмсем туни сисёнет.
1956 ҫултанпа пирён литпӗрлешӳ Чӑваш халӑх поэчё Ҫемен
Элкер ячёпе хисепленсе тёрать.
«Ҫакӑн хыҫҫӑн, - аса илет Луҫ Кавёрли, - паллё ентеш
пирёнпе тытакан ҫыхӑнӑва тэтах та вёйлатрё. 1957 ҫулхи сен
тябрь уйёхёнче вара вёл тёван тёрёха килчё. Районти ӗҫҫыннисемпе тёл пулчё поэтёмёр. Эпир, литература пёрлешёвён
членёсем, Чёваш халёх поэтне редакцие чёнтёмёр. Чылайччен пулчё кунта хаклё хёна, тёван литература ӳсӗмӗсем ҫинчен каласа пачё, хёйён сёввисемпе паллаштарчё.
Паян кунчченех тухмасть ҫактӗлпулу асран. Халё те Ҫемен
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Ӳкерчӗкре: Ҫемен Элнер литпӗрлешӳ ҫамрӑкӗсемпе Вячеслав Сорокинпа, Гённадий Рикмаспа, Гаврил Лосевпа
тата Николай Теветкелпе.

к

Элкерӗн лӑпкӑ сӑнӗ куҫ умӗнчех тӑрать пек, ҫамрӑк авторсене
панӑ канашсем халӗ те хӑлхарах янӑраҫҫӗ пек. Улӑп ҫын
сӑнарӗ ӗмӗрлӗхех пирӗнте юлчӗ».
Аслӑ Ҫӗнтерӳ тунӑранпа 25 ҫул ҫитнине паллӑ тума хатӗрленнӗ май, район хаҫат редакцийӗ фронтра пуҫ хунӑ ялкорсемпе сӑвӑҫсене асӑнса тӗл пулу ирттерме палӑртнӑ. Ун ӗҫне
хутшӑнма Шупашкартан сумлӑ ҫыравҫӑсене те йыхравланӑ.
Паянхи пекех лайӑх астӑватӑп ҫав тӗл пулӑва. Василий
Давыдов-Анатри (ун чухне вӑл «Чӑваш халӑх поэчӗ» хисеплӗ
ята илейменччӗ-ха) хӑйӗн ентешӗ Иван Алексеевич (Алекс)
ҫинчен ӑшшӑн аса илсе каласа пачё ҫавӑн чухне. «Сӑвӑсем
ҫырма унпа пёр вӑхӑталлах пуҫланӑ, - тенӗччӗ вёл. - Перво
майски районёнчи «Коммунар» хаҫатра пирён вӗренмелле
ҫырнӑ сӑвӑсене вырён парсан калама ҫук хӗпӗртерӗмӗр. Ма
лалла вӗренме, журналист пулма ӗмӗтленетчӗ тусӑм. Хаяр
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та ылханлӑ вӑрҫӑ татрӗ ҫутӑ ӗмӗтне. Унӑн паттӑрлӑхӗ ҫинчен
Мускавра пичетлесе кӑларнӑ «Говорят погибшие герои» документлӑ кӗнекере тӗплӗн ҫырса кӑтартнӑ...».
Халӑх сума сӑвакан сӑвӑҫӑмӑр тӗл пулура пирӗн литпӗрлешӳ членӗсен хайлавӗсене пӑхса тухса хакларӗ, лайӑхраххисене Шупашкарти хаҫат-журнал валли суйласа илчӗ.
Ҫамрӑк авторсемшӗн ҫавӑн пекех Геннадий Мальцев
(Кенаш мучи) писателӗн сӗнӗвӗсем те вырӑнлӑ пулчӗҫ. Йӑпреҫ
районӗнчи Эйпеҫ вӑтам шкулӗнче чӑваш чӗлхипе литературине
вӗрентекен Роман Чепунов (хапӗ вал Шупашкар районӗнче пурӑнать, «Хыпар» хаҫатӑн штатра тӑман хастар авторӗ) райхаҫатра
кун ҫути курнӑ очерксене тишкерсе тухрӗ. Чӑвашрадион литера
тура кӑларӑмӗсен редакторӗ Петр Андреев, Йӗпреҫри ҫамрӑк

Малти рвтре (сулахайран сылтӑмалла) - Гённадий Мальцев писатель,
«Ҫӗнтерӳшӗн» хаҫат редакторе Владимир Кузьмин;
иккӗмӗш ретре - Николай Перлов журналист, Чӑвашрадио редакторӗ
Петр Андреев, Роман Чепунов педагог-филолог, писатель,
Константин Алимасов журналист (хапё «Ҫӗнтерӳшӗн» хаҫатӑн
тёп редакторе); виҫҫӗмӗш ретре - Петр Кузьмин-Ҫӑлкуҫ поэт,
Василий Андреев-Хурамал сӑвӑҫ, Василий Башкиров журналист,
Василий Давыдов-Анатри, Аверкий Смирнов журналист,
Виталий Родионов, Геннадий Кузнецов журналист тата поэт.
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ҫыравҫӑсен пултарулӑхӗпе паллаштарма тӗллев тытнӑскер,
эпир сӑвӑ вуланине магнитофон пленки ҫине ҫырса илчӗ...
Паллӑ ҫыравҫӑсем литературӑра малтанхи хӑюсӑр утӑм
тӑвакан авторсене хавхалантарни йӗрсӗр, тӗлли-паллисӗр
ҫухалмарӗ. Пирӗн литпӗрлешӳ Николай Теветкеле, Николай
Максимова, Иван Ахрата, Гаврил Луҫа, Микул Пулара пултарулӑх ҫулӗ ҫине тухма «путевка» панӑ. Халӗ «Хресчен сасси»
хаҫатра ӗҫлекен Петр Кузьмин-Ҫӑлкуҫ тата Чӑваш патшалӑх
университечӗн профессорӗ, филологи ӑслӑлӑхӗсен докторӗ
Виталий Родионов та хӑйсен пӗрремӗш сӑввисене Йӗпреҫре
ӗҫленӗ чухне, «Ҫӗнтерӳшӗн» хаҫатра ҫапса кӑларнӑ. Ҫав
вӑхӑта ӑшшӑн аса илеҫҫӗ вӗсем.
Шел, паянхи пӑтрашуллӑ-пӑтӑрмахпӑ саманара Шупашкарта
пурӑнакан писатель-поэтсем районсенче пулса редакцисен ҫумӗнчи литпӗрлешӳсене тивӗҫлӗ пулӑшаймаҫҫӗ. Пултарулӑх союзӗсем темиҫе ушкӑна пайланни те килӗшӳллӗ мар. Ятлӑ ҫыравҫӑсене Йӗпреҫре кӑна мар, Вӑрнарпа Канашра та, Элӗкпе Хӗрлӗ
Чутайра та, Каҫалпа Шӑмӑршӑра та кӗтеҫҫӗ ҫамрӑк авторсем...
Вёсем те пурнӑҫӑн кӗрлевӗ юххинче хӑйсен тивӗҫлӗ вырӑнне тупасшӑн, вулакансен кӑмӑлне пур енлӗн тивӗҫтерсе тара
кан хайлавсем ӑсталасшӑн.
Йӗпреҫ районӗнчи «Ҫӗнтерӳшӗн» хаҫат редакцийӗ ҫумӗнче
йӗркеленӗ литпӗрлешӳ республикӑра «чи ваттисенчен» пӗри.
Вӑл район хаҫачӗ пуҫласа тухнӑ хыҫҫӑнах чӑмӑртаннӑ. Вуншар ҫул хушшинче ун йышӗнчен мӗн чухпӗ пултаруллӑ ҫыравҫӑ ӳссе ҫитӗннӗ. Чӑваш халӑх поэчӗн Элкерён вӑрманӗ пек.
Халӗ вара кивӗ сӑн ӳкерчӗке тинкерсе пӑхсамӑрччӗ.
Турат ҫумне турат хушать. Элкер хунавӗ сарӑлса, йышланса пырать литературӑн ем-ешӗл вӑрманӗнче тӗрлӗ сассемпе кӗрлесе-чечекпенет.
Геннадий Кузнецов,
литпӗрлешӳ ертӳҫи.
2009 ҫулхи юпа уйӑхӗ.
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Кушлавӑш уйӗнчи хӑйӗн ялӗнчен те хӑй
пекех илем ҫынни ҫут тӗнчене йӑлкӑшса тухасса шаннах ёнтё Семен Васильевич.
Йывӑҫ ҫумӗнче хунав шӑтса тухатех.
ПысӑкУпакассинчи Ҫемен Элкерён вӑрманӗнче те пултарулӑх хунавӗ туратланса
хӗвел еннелле туртӑннӑ. Ача чухне
ҫеремлӗ-йӑмраллӑ урамра пӗрле выляса
ӳснӗ Бисяковсен-маттурӗсен йӑхӑнчен, акӑ,
Сильвестр хӗрӗ Валентина сӑнӗ-пуҫӗпе те, кӗлетки-хусканӑвӗпе те, ҫаврӑнӑҫулӑхӗпе те тантӑшӗсенчен уйрӑмрах палӑрнипе шкулта та, ял ушкӑнӗнче те ҫынсене тӗлӗнтерсе ярать.
Хӗр ачан литературӑпа искусство туртӑмӗ вӑйлансах пынӑ.
Ҫемен Элкер ентешӗн пултарулӑхӗ ӑна хавхалантарса пурнӑҫ ҫулӗ суйласа илме пулӑшнӑ. Вёреннё, вӗрентӳ ӗҫне
тытӑннӑ ҫулсем хыҫалта ӗнтӗ. Акӑ, Упакасси чиперкки Шупашкарти пукане театрӗн актриси. Ачасемпе 1973 ҫултах
юратса ӗҫлеме пуҫланӑскерӗн уншӑн кунта тепӗр ҫӗнӗлӗх
уҫӑлать. Пуканесем пулӑшнипе, спектакльсенчи персонажсен чӗлхипе пӗчӗккисен чун-чӗрине савӑнӑҫлӑн хускатма айяй мӗн тери кӑткӑс та йывӑр. Ҫамрӑк актрисӑн ӗҫӗ сцена
ҫинче ӑнать. Ҫав хушӑрах унӑн майӗпен лайӑх пьесӑсене
хӑй пуҫӗпе ҫавӑрттарса, хӑй аллипе лартас ӗмӗт ҫуралать
те... вӑйланса каять.
Ҫапла унӑн Хусан ҫулӗ уҫӑлать. Таврара чап илнӗ шупашкарсен пукане театрӗ тутарсене те тахҫанах кӑмӑла кайнӑ. Пӗрпӗрин хушшинчи ҫыхӑну вӑйланнӑ. Кӳршӗсене шӑпах режис
сер кирлӗ пулнӑ. Хусан хулин Авиастроительсен районӗнче
В.С.Бисякова 1997 ҫулта «Теремок» ятлӑ пуканетеатрӗ йӗркелесе ярать. Чӑваш актриссин искусство кӗтесӗ кӗҫех районта, хулара ачасемпе ашшӗ-амӑшӗсен туртӑмлӑ вырӑнӗ пулса
тӑрать. Хӑй хатӗрленӗ автор программипе 1-9-мӗш класри
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ачасем ҫул шайӗпе килӗшӳллӗн вылякан пуканесен мӗн пур
искусствипе пилӗк ҫул хушши тӗплӗн паллашаҫҫӗ: пуканисене те хӑйсемех маҫтӑрлаҫҫӗ, сцена ҫинче те выляҫҫӗ, теорине - ӑсталӑхне вӗренеҫҫӗ.
Спектакльсен репертуарӗнче - вырӑссен, тутарсен, чӑвашсен пьесисем. Валентина Сильвестровна хӑй те пьесӑсем
ҫырса лартма вӗренсе ҫитнӗ ӗнтӗ. Ӑна Чӑваш патшалӑх пукане театрӗнчен, уйрӑмах ентешӗнчен, Йӗпреҫ ен ачинчен,
Чӑваш Республикин тава тивӗҫлӗ артистӗнчен Геннадий
Кирилловран - професси енӗпе, репертуар туса хатӗрлессипе - Тутар Республики культурин тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗнчен М.Н.Юхмаран пысӑк пулӑшу пырса тӑрать.
Театр ӗҫне йӗркелесе тытса пырас енӗпе те Михаил Николаевичӑн хуравлӑ тӗккисӗр иртмест, паллах. Хусанта Юхман авторитечӗ пысӑк.
Хусан ачисем чӑваш халӑх писателӗн М.Н.Юхман «Улӑм
арҫын ача», «Хӗвел тӗрри», «Мӗн вӑл ирӗклӗх?», «Рая мӗнле
лекмелле?», «Турӑсен куҫҫулӗ» тата ытти нумай пьеси тӑрӑх
лартнӑ спектакльсене курса киленеҫҫӗ. Вӗсене чӑвашла та
пӑхаҫҫӗ, вӗсемпе, тутарла, вырӑсла куҫарнӑскерсемпе, хӑйсен
чӗлхипе те паллашаҫҫӗ. Сӑмах май, Юхман произведенийӗсене тӗнчери 100 ытла чӗлхене куҫарнӑ, пьесисене 40 ытла ҫӗршывра лартаҫҫӗ.
Бисякова театрӗ хӑйсен районӗнчи, хулари, республикӑри
культура мероприятийӗсене ялан хутшӑнать, 1984ҫулта «Кӑтартуллӑ театр» ятне тивӗҫнӗ, 1987 ҫулта халӑх пултарулӑхӗн Пӗтӗм
Союзри иккӗмӗш фестивальти ҫитӗнӳсемшӗн театра лауреат ят,
ертӳҫине тата унта ӗҫлекенсене дипломпа хисеп грамоти панӑ.
2004 ҫулта, акӑ, «Теремок» шупашкарсене савӑнтарать. Ачапча тата пукане спектаклӗсене ҫӳллӗ шайра вылянӑшӑн Хусан
театрне ҫӳле ҫӗклеҫҫӗ, илем ертӳҫине Валентина Силвьестровнӑна Чёваш писателёсен Алексей Талвир ячёллё литература
премине параҫҫӗ. Чӑвашсен обществӑпа культура центрӗ ача426

сем чи хисеплекен-юратакан искусство ӗҫченӗсене хавхалантаракан «Пӳрнеске» премине те тивӗҫет вӑп.
В.С.Бисякована Тутарстан Республикин «Вӗрентӳри тава тивӗҫлӗ ӗҫсемшӗн» паллӑпа хакланӑ, Раҫҫей писателӗсен Союзӗн
членне илнӗ.
2004 ҫулта театра Чёваш халёх писателӗ М.Н.Юхма ятне панӑ.
Ҫав палпӑ сӑлтавпа Хусанта чӑваш тата тугар искусствисен чаплӑ
уявӗ пулнӑ.
Акӑ епле пысӑк хак параҫҫӗ «Теремока» тата унӑн мухтавлӑ
ертӳҫине:
«В.С.Бисякова фестивальсем, смотрсем, конкурссем ӑста та
чаплӑ ирттерме маҫтӑр. «Теремок» Хусанти, республикӑри ну
май ҫул ӑнӑҫлӑ ӗҫлекен уҫӑмлӑ, интереслӗ театрсенчен пӗри.
Чӑваш хӗрарӑмӗ пулнё май вёл хёйён халӑхӗн фольклор
искусствине пропагандӑлать, ҫапла вара ачасен чун-чӗринче
интернационализма хисеплеме, вӗсене Раҫҫей Федерацийӗнчи
халӑхсен наци пӗрлӗхне тивӗҫлипе хаклама пулӑшать.
Тутар патшалёх «Экият» пукане театрӗн режиссерӗ,
Раҫҫей Федерацийӗн тата Тутар Республикин
искусствисен тава тивӗҫлӗ деятелӗ
Людмила Дьяченко».
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- Йӗпреҫсемпе вӑрнарсен туслӑхне Семен Васильевич Элкер ҫыхӑнтарса тӑрать. Пирӗн литература пӗрлешӗвне ҫӗнӗрен чӗртсе яма
пулӑшнӑшӑн пысӑк тав сире, Владимир Прокопьевич! Малалла пӗрле
ҫӗмӗрттерер, - хаваслӑхне пытараймасӑр ҫӗкленӳллӗн калаҫать Василий
Иванович Андреев-Хурамал.
Сулахайри - Вӑрнартан хӑнана килнӗ «Ҫӗнтерӳ ҫулӗ» хаҫат сотрудникӗ Владимир Иванович Москвин.
Дмитрий Семенович Киселев фотокорреспондент 1972 ҫулта Йӗпреҫ
вӑрманӗнче ӳкернӗ сӑн.

«Теремок» театра тутарсем патшалӑх енчен укҫа-тенкӗпе
тивӗҫтереҫҫӗ. Мӗнле вӑйлӑ пулӑшу!
*

*

*

Чӑваш халӑх поэчӗ Ҫемен Элкер йӗпреҫсемпе вӑрнарсемшӗн литература вучахӗ умӗнче вӗркӗч вӗртерсе сӑнарлӑх
хӗлхемне ялкӑштараканни те, ӑс-тӑн мӑлатукӗпе лира сунталӗ
ҫинче ҫамрӑксен хайлавӗсене туптаса вулакан умне чун
туртӑмлӗ илем таварӗ кӑларакан пӗртен-пӗр ӑсчах пулнӑ. Сӑр
вӑрманӗн кашлавӗнче сӑвӑ-калав, повесть-роман ҫыракансем
Кушлавёш уйӗнче, икё район ҫӗрӗ ҫинче, - тымар ярса ӳсрӗҫ.
Вӑрнар районӗнчи «Социализм ҫулӗпе» хаҫат та 1930 ҫултанпах илемлӗ произведени ҫырма сӗмленекенсемшӗн уяв
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вырӑнӗ пекех пулса тӑнӑ. Малтанхи номерсенчен пуҫласах вулакансем валли Ҫӗпритун Шӑпчӑк кулӑшӗсем, Иван Ивник сӑввисем, Мётри Кипек калавёсем, Аполлон Федоров очеркёсем,
В.И.Краснов-Аслин «Тӑвалла» романӗн сыпӑкӗсем пичетленнё.
Вӑл вӑхӑтра Василий Иванович Вӑрнарта парти райкомён
пӗрремӗш секретарӗнче ӗҫленӗ, район хаҫатне кӑларма тытӑнас тӗлӗшпе хытӑ тӑрӑшнӑ, хаҫат тухма тытӑнсан ун тавра
литература еннелле сулӑнакансене пӗрлештерме хал ҫитернӗ.
Хаҫатра Ҫемен Элкерпе Митта Ваҫлейӗн сӑввисем те кун
курнӑ. Митта Ваҫлейне ку тӑрӑха В.Краснов-Асли илӗртсе
килнё, Василий Егоровича Хутар шкулӗн директорне лартнӑ.
Ҫӗмӗрле районне тӑвиччен, Хутар 1935 ҫулччен, 7 ҫул, Вӑрнар районне кӗнӗ.
Вӑрнарсен писательсемпе телей пулнӑ. Хаҫат редакторӗнче вӑтӑрмӗш ҫулсенче Григорий Алендейпе Иван Павлов-Пинер ӗҫленӗ. Вӗсем сӑвӑ-калав ҫыракансене хӑйсем патне таланчӗпе те, чунӗпе те туртнӑ.
Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫи пуҫлансан хаҫат корреспонденчӗсем, журналисчӗсем фашистсемпе ҫапӑҫма кайнӑ, талантлӑ Николай Юманкай, Петӗр Тимухха, Исливан Лисков
фронтран таврӑнайман.
Вӑрҫӑ чарӑнсан Вӑрнара Хӗрлӗ Чутайран Петр ТихоновЯлгир фронтовик куҫса пынӑ. Пултаруллӑ сӑвӑҫа редакции
ответлӑ секретарьне ӗҫлеме илнӗ, каярахпа ӑна редактора
лартнӑ. Мускаври М.Горький ячёллё литература институтӗнчен вӗренсе тухнӑччӗ вӑл. 1946-1980 ҫулсенче районти
литература пӗрлешӗвне ертсе пычӗ, ӑна вӑл хӑех йӗркелесе янӑ.
Журналист, литератор-сатирик, Уравӑш ачи Степан Алек
сандрович Юркин ҫав вӑхӑта ҫапла аса илет:
«П.Тихонов-Ялгир литература пёрлешёвне питё хастар,
пӗлсе ӗҫлеттеретчӗ. Эпир уйӑхра пёрер-икшер хут пухӑнса
юлашки вхӑтра хамӑр ҫырнӑ хайлавсемпе паллашаттӑмӑр,
пӗр-пӗрне усӑллӑ канашсем параттӑмӑр. Пирён «профессор»,
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литература теорине вӗрентнисӗр пуҫне, авторсен хайлавӗсене пичете хатӗрлесе лама вӑхӑт тупатчё».
Эпё салтакран таврӑннӑ вӑхӑталла литпӗрлешӳ вӑйланса
ҫитнӗччӗ. Пире пулӑшма Шупашкартан паллӑ писательсемпе
поэтсем час-часах килетчӗҫ. Акӑ, 1959 ҫулхи ҫу уйӑхӗн вӗҫӗнче эпир П.П.Хусанкая кётсе илме редакцие ҫирӗмӗн пухӑнтӑмӑр.
Чӑваш халӑх поэчӗ пирӗнпе икӗ кун чӑтӑмлӑн ӗҫлерӗ. Вӑл пире
чӑваш литературинчи лару-тӑрупа паллаштарчӗ, хӑй ют ҫӗршывсенче курни-илтни ҫинчен, унти халӑхсем, уйрӑмах пӑлхарсем, чӑвашсем ҫине мӗнле пӑхни пирки каласа пачё. Эпир хамӑр
ҫырнисене вуласа-каласа патӑмӑр. Кун вӗҫленсен Петр Петро
вич пирӗн ӗҫсене ҫӗкперӗ те, «Кусене кӗҫӗр хӑна ҫуртӗнче пурне те вулама илсе каятӑп», - тесе сывпуллашрӗ.
Тепёр кунне хаклӑ хӑна редакцие савӑнӑҫ кӑмӑллӑн ҫитрӗ.
- Тунмастӑп, Вӑрнара килнипе эпӗ питӗ кӑмӑллӑ юлтӑм, терӗ вӑл сӗтел хушшине кӗрсе ларнӑ май. - Ҫакӑнта ларакансенчен, ҫине тӑрсан, тӑват-пиллӗкӗшӗ кӗҫех паллӑ ҫыравҫӑ
пулатех тетӗп. Уйрӑмах илсен, мана Григорий Михайловпа
Анатолий Емельянов сӑввисем кӑмӑла кайрӗҫ. Зоотехник-ве
теринар кӑна мар иккен вӗсем, чӑн-чӑн пулас поэтсем! Акӑ,
Кӗркури сӑввинчи йӗркесене илер:
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Чӑваш йӑмрин асамлӑ тумӗ
Чӗнтӗрленет пӗве ҫинче.
Хӗвел ҫиппи тирсе шыв хумӗ
Тӗртет илем, тӗртет ҫинҫе.
Куратӑр-и, унӑн шыв хумӗ ӑса пулнӑ, хӗвел ҫиппи тирнӗ
те, ҫинҫе пир тӗртнӗ пек илем тӗртет. Тата - ҫинҫе. Чӑн-чӑн
поэзи. Аван, пуҫламӑшне тунӑ тес пулать. Лайӑхрах сӑвӑсене, калавсене пурне те «Ялавпа» «Тӑван Атӑл» редакцийӗсене ҫитсе парӑп, пичетлеме пулӑшӑп. Ҫав хушӑрах хамӑн ҫывӑх
тусӑма, Элкере, сирӗн пултарулӑх ҫинчен каласа кӑтартӑп,
Семен Василеьвича санӑн ҫывӑх кӳршӳсем илемлӗ литературӑна епле хӑюллӑн кӗни, санӑн литература вӑрманне ҫӗнетсе
симӗслентерни ҫинчен каласа савӑнтарӑп.
Пирён «литинститут» занятийӗ малалла тӑсӑлчӗ. Юлашкинчен сӑн ӳкерттертӗмӗр. Ҫур ӗмӗр каялла ҫавӑнта ҫапӑннӑ
ҫыравҫӑсенчен эпир иккӗн-виҫҫӗн кӑна пурӑнатпӑр-ха. Анчах
пурте вӗсем маншӑн чӗрӗ пек, пӗрле калаҫса-тавлашса лите
ратура ҫинчен шавлас пек. Акӑ эпир, «Ялгир шкулӗн» ачисем,
аслӑ поэтпа юнашар: малти ретре лараҫҫӗ (сулахайран сылтӑмалла) - Георгий Игнатьев, Григорий Илепер, Петр Хусанкай, Петр Ялгир, Василий Еремеев, Павел Вырсов; тӑраҫҫӗ Николай Орлов, Анатолий Емельянов, Степан Юркин, Филипп
Андреев, Степан Филиппов, Анатолий Хум, Павел Николаев,
Владимир Кузьмин (гимнастерка тӑхӑнни), Макар Филиппов.
Петӗр Хусанкай калани-ӗмӗтленни чӑнах та пурнӑҫланчӗ: Ана
толий Емельянов чёваш халёх писателё ятне тивӗҫрӗ, Григорий
Илепер, Владимир Кузьмин, Анатолий Хум СССР писатель
сен Союзён членёсем - нумай кёнеке авторёсем пулса тӑчӗҫ.
Хамёрён ентешсем - Мускавран тёван Вёрнара курма кил
сен К.В.Иванов ячёллё ЧР Патшалёх премийён лауреачё
Мётри Кипек, ЧАССР писательсен Союзён литература консультанчё Алексей Воробьев литература пёрлешёвён занятийёсене ҫӳллӗ шайра, интереслё ирттерни асрах.
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Вӑрнар ҫыравҫисенчен Антип Николаев, Алексей Воробь
ев, Юрий Айдаш, Григорий Луч, Порфирий Егоров, Виталий
Родионов, Сарра Баранова, Михаил Васильев писательсен
Союзён ретне кӗме тивӗҫрӗҫ.
Кушлавёш уйӗнчен Хураҫырма ҫыравҫи, ученӑй В.Г.Родионов уйрёмах палёрчё. Виталий Григорьевич хёй ҫырнипе
ҫырлахмасть, ҫӗршер чёваш ывӑл-хӗрне ӑслӑлӑх ҫулӗ ҫине
тӑратать. И.Н.Ульянов ячёллё Чёваш патшалёх университетёнче чёваш филологийёпе культурологи факультетне нумай
ҫул хушши вёйлё аллинче тытса пыраканскер, Иван Яковле
вич Яковлевён ёслёлёх юхёмне вёйлатса тёрать, пётём халёх
хушшинче чӑвашлӑх мухтавне тӗнче шайне ҫӗклет.
Кушлавёшёнчен хёйёнчен Вячеслав Кондратьев-Славан
Савгай поэт-лирик, журналист-сатирик Чёваш ҫӗршывӗнче
чапа тухрӗ. «Капкӑн» журналӑн ӗҫтешӗсем хушшинче вёл
хӑйне евӗр ҫыпӑҫуллӑ сӑмах-кулӑшӗпе, вӑтанчӑклӑрах енӗпе
тата таса чӗреллӗ пулнипе уйрӑлса тӑратчӗ. Хамӑн ӗҫ мехелӗпе хушнине вёл тасан, литература жанрӗн йӗркипе пурнӑҫлатчӗ. Ахальтен-и вӑл, Чӑваш университетӗнче чӑваш чӗлхипе
литературине вӗреннӗ хыҫҫӑн хӑйсен пултаруллӑ ушкӑнӗпе
(ҫав ачасем вёйлё журналистсем пулса тухчӗр тенё) Михаил
Ломоносов ячёллё университета направленипе лекет. Унти
журналистика факультечӗпе Чӑвашуниверситечӗн хаҫат-журналта ӗҫлеме хатёрлекен уйрёмё Слонпа Моська шайӗнче ҫеҫ
вёт. Эпё Вячеслава ҫырнӑ хайлавсен шайёпе танлаштарма
пултараттӑмччӗ. Темиҫе хаҫатра та ӗҫлесе хёйён перин тёсне
ылтёнлатсах пычё. Хёйсен ялён чиркёвё пирки чёререн пёлханатчё. Унпа тёл пулсан вара Кушлавёш тёрёхё, Кушлавёш
чиркёвё пирки ҫеҫ калаҫу хёретчё. Аван юлташчё, мана вӑтанарах, куҫран пёхатчё те: «Мёнле, Владимир Прокопьевич,
пёрле тепре кайса килетпёр-и хамёр енне», - тетчё. Вёл
вӑхӑтсӑр ҫӗре кёчё те, хамёрьен хамёртах юлчё.
Ершипуҫӗнче те поэзи тымарё чёрёлсех тёнё иккен. Павел
432

Николаевич Николаев та ҫав тымартанах илем шывне ӗҫсе
хавхаланнӑ. Сӑвӑсем ҫыратчӗ, вёсене П.А.Тихонов-Ялгир
хаҫатра пичетлетчӗ, Ершипуҫ ял совечӗн ӗҫтӑвком председателӗнче ырми-канми ӗҫлерӗ. Партин Чулхулари аслӑ шкулӗнче
унпа пӗрле вӗрентӗмӗр, пӗр пӳлӗмре пурӑнтӑмӑр. Ун хыҫҫӑн
вӑл парти райкомӗнче пропаганда пайне ертсе пычӗ, райхаҫат редакторӗнче ӗҫлерӗ... Пурнӑҫ ҫулӗ вӑрӑм, ун тӑрӑх утса
Павел Николаевич Ҫӗпӗр еннелле те шутарса пӑхрӗ, унта чы
лай хуравлӑ ӗҫре пулчӗ. Тунсӑх кӗвви ӑна та вӑрӑм ҫул ҫинчен каялла тавӑрчӗ - вӑл каллех Кушлавӑш ҫӗрӗнче, Ершипуҫӗнче. Шел, тӑван кӗтесре нумаях пурӑнаймарӗ, йывӑр пурнӑҫ тылли ӑна та хӑй айне турӗ.
Кушлавӑш тӑрӑхӗн анлӑ уйӗ ҫутҫанталӑкхӗмленӗвӗпе ма
лалла ешерет. Ҫав улӑхра Вӑрнар хӗрӗсемпе йӗкӗчӗсем те
хӑйсем майлӑ илем чечекне ҫурӑлтарса ӳстереҫҫӗ. Сӑр
вӑрманӗ кашланӑ пекех Элкер вӑрманӗ те хӑйӗн тӑнлӑ ачисемпе-турачӗсемпе чӑваш литературине, журналистикине
ҫӗнӗ вӑй парса тӑрать - Илем вӑйӗ.
Ҫак ӳкерчӗкре Элкер хунавӗсем епле хӗвел куллиллӗ!
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Чӑваш писателӗсен VI съездӗнче.
Сулахайран сылтӑмалла - А. Отачкин-Ҫулӗҫ сӑвӑҫ,
вӗренӳ кӗнекисен авторе, М. Николаева прозаик-драматург,
М. Кипек ҫыравҫӑ, А. Воробьев сӑвӑҫ, В. Абашев литературовед,
чӑваш халӑх поэчё С. Элкер, В. Канюков литературовед,
А. Галкин сӑвӑҫ, П. Ялкир сӑвӑҫ.
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ПАРНАС ҪИНЧЕ - ЭЛКЕРПЕ ТЕВЕТКЕЛ
Ӑнлавӗ пултӑр малтанах Пегас ҫинчен. Пегас вӑл - авалхи грексен халапри ҫунатлӑ паттӑр лаши. Асамҫӑ-урхамах
турӑсем пурӑнакан таса Олимп тӑвӗ тӑрне улӑхса, турӑсемпе этемсен туррине Зевса ҫиҫӗм тытса пама пултарнӑ, ҫапла ӑна ҫут тӗнчепе хуҫаланма пулӑшнӑ имӗш. Пегаса шурӑмпуҫ туррипе Эоспа та ҫыхӑнтарнӑ, ҫӑлтӑрсен ушкӑнне те
кӗртнӗ. Зевсхӗрӗсен юрӑпа поэзин, искусствӑпа наукӑн туррисен - музӑсен шухӑш-кӑмӑл ҫӗкленӗвӗн астармӑшӗпе те
ҫывӑхлатнӑ. Малтанах виҫӗ музӑна пуҫ ҫапнӑ: Мелета-Шухӑшлав, Мнема-Ӑс-тӑн, Аэда-Ю рӑпулнӑ. Вӑхӑтиртнӗ ҫемӗн
м узӑсем тӑххӑра та ҫитнӗ. М айӗпен вӗсем этемлӗхӗн
ӑслӑлӑх пайӗсенчен ытларахӑшне - наука таранах хӑйсен
ытамне илеҫҫӗ.
Музӑсем-турӑсем Г эликонпа Парнас тӑвёсен ҫӳл тӳпинче
туртӑм йӑви ҫавӑрнӑ. Грецири ҫӳллӗ тусем ҫинче Зевс ывӑлӗ
Аполлон та музӑсемпе хуҫаланнӑ. Вӑл хӑйӗн пӗр ӳтри тӑванӗ
текен Г эрмес маҫтӑрланӑ лирӑна хӑй аллине ҫавӑрса илнё те
музӑсен аслӑ турри пулса тӑнӑ. Музӑсем уҫӑмлӑн та пит
янравлӑн юрланӑ. Вёсен концерчӗ вӑхӑтӗнче пӗррехинче
капашсӑр хавхаланупа сасартӑк туҫӳл тӳпенелле таҫта ҫитичченехӳссе кайнӑ. Тинӗс турри Посейдон хушнипе вара Пегас
урипе хытӑ тапнӑ та, тӑва ҫӗр ҫине антарса лартнӑ. Ҫавӑнтанпа ту тӑрринче ӑйӑр-ҫилҫунат ҫӑлкуҫӗ вӑйлӑн тапса тухнӑ.
Ытарлӑн каласан, ҫав ҫӑлкуҫ хӑвачӗ юрӑҫсемпе поэтсен пултарулӑх тӳпинче чи ҫӳллӗ шайӗ шутланма пуҫланӑ. Илем
тӗнчинче Парнас вӑл: поэтсен йышӗ, пӗрлӗхӗ, вёсен сӑввисем - Парнас чечекӗсем, музӑсем - Парнас пикисем.
Ҫак ытарлӑ сӑнарсемпе вырӑссен паллӑ поэчӗсем, уйрӑмах А.С .Пушкин ӑслайлӑн усӑ курнӑ: «Пора Баратынскому
занять на русском Парнасе место, давно ему принадлежащее»,
«Но мне знаком латинской музы голос! И я люблю парнасские
цветы», «Поссорившись с парнасскими сестрами, мнепропо434

ведовать пришел сюда стихами», - вулатпӑр унӑн произведенийӗсене алла ил сен.
В.В.Маяковский те тӗнчери паллӑ литераторсенчен ӳксе
юлман ку енёпе, «Фининспекторпа поэзи пирки калаҫни» хайлавёнче: «А что, если я десяток пегасов загнал за последние
15лет?!» - каснӑ хӑйӗн пултарулӑх хӗҫӗпе.
Чёваш поэчёсем те тӗнче культурин аталанёвӗнченӳксех
юлман - патша саманинчи тёттёмлёхре пурённё пулин те, советсен ҫӗнӗ «ликбезёнче» майёпен кёна «массёллён» хутла
пӗлме пуҫласан та... Ҫёрш ер пин чёваш ҫинче шётса ӳснӗ
ёслёлёх калчи хёвел патнелле имшеррён туртённё. Хёйсен
хӑюсӑр, вӑйсёр алли-урипе Пултарулӑх Урхамахӗ ҫине утланкаласа ларма, Парнас ҫулне аран-аран тёттёмлёхре тупкаласа Илем тӳпинелле хёпарма хётланнё-ха талантлисем.
Анчах Илем ҫулӗ ытла та инҫе, ҫӳллӗ пулнӑ-ҫке. Унтан Зевс
хёрёсем-пикисем Муза пусмине пёрахса пама васкаман. Вёсе
не тӗнчене кисретекен, тӗлӗнтерекен юланутҫӑ-паттӑр кёна
кирлё пулнӑ-ҫке.
Сарлака Ҫӗр ҫинчи Чёваш эртелӗнчен ҫав пусма вӗҫӗнчен ҫирӗп аллипе ярса тытма пултаракан гени ҫуралать-ҫуралатех, акё. Константин Иванов хёйён «Нарспи» пикипе Пар
нас тӳпине улӑхать-улӑхатех. Ун хыҫҫён, тёнче кисревён
хумӗпе ҫӳлелле вӗҫсе, Ҫеҫпӗл Мишши те, Зевс туррён
кӗрӳшӗ пулса, Илем кёрекинче музёсем кётекен хёйён тивӗҫл ё вырён не шанчёклён кёрсе ларать, поэзи ҫӳл тӳпине Хӗрлӗ
Ҫӑлтӑр лартать. Аполлон турӑ, унран кӑштах кулкаласа,
калать:«Йёмӑкӑмсем ман кунта, этемҫури, йышлах мар, сан
хӑюлӑхна йышёнса, тӗнче уҫлӑхӗнчи ҫӑлтӑрсен пӗр ушкӑнӗнче хёйёнлирипе лирика янраттарма пуҫланӑ сирӗн тепӗр генине те вёрӑм пусма пертерсе партарӑп та хитре музӑсенчен вӑтанчӑкраххине».
Ҫапла Ҫемен Элкер те, Кушлавёш уйӗ шӑварса ӳстернӗ,
лира каласа халӑха ҫӗклентернӗ поэт, Пысӑк Упакассинчи
хёйсен колхозӗн ырхан лашине шанмасӑр, Парнасран тӑсса
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панё Муза аллине ҫепӗҫҫӗн тытать те, тӑпӑртатса тӑракан
Пегасё па тнелле утать.
Темшён унён Чёваш ҫӗрӗнчен ҫӳл тӳпене пӗччен вӗҫес килмест. Вёл вара, тавралла ҫаврӑнса пёхать те, Константин Ивановпа Ҫеҫпӗл Мишшин сукмакӗпе чупакан Йӗпреҫ ачине ку
рах каять. Сёр вӑрманӗнчи Савкка сӑвӑҫне Теветкел Микулайне Пегас ҫине ҫӗклесе лартать те чёлпёрне ёна шанчёкпён
тыттарать. Кӗҫех ҫапла Аполлонпа музёсен - илем туррисен йышӗ ҫӗнӗ кавалерсемпе хутшёнать.
Пысёк Упакассинче Савкка урамё пур. Я л хапхинчен тухакан ҫул вёрманалла кукёрёлса кёрет те тёпёлкка Савккана
ҫитет. Кушлавёш тёрёхёнчи халёхпа Савкка ялёнче пурёнакансем ӗмӗр-ӗмӗрӗпех пӗр-пӗринпе ҫывӑхланнӑ. Упакассин
че пёр Элкер Упа-утаман ӳссе тёрекленнё пулсан, Савккара
та, вёрман шётёкёнче, тепёр Упа-хёраман хёйён сассине панё.
Ҫамрӑкки ваттин хёвачӗ патнелле туртённӑ, ватти ҫамрёккине хёйён хул хушшине хупнӑ. Ҫапла 1937 ҫулта ҫуралнӑ Ни
колай Александрович Петровский Аслё поэзии тертлё тёнчи
не кёнё, Микулай Теветкел хушма ятпа вулакан чун-чёрине
тарённӑн вырнаҫнӑ.
Х ёй вӑхӑтӗнче Ҫемен Элкерён пуҫӗ ҫийӗн хура пёлётсем
явённё пекех, Микулай Теветкелён калпакне тевёсем пуҫ тӳпекинчен шёлса ывётас пек вӗҫсе ир тнё. Тер тлӑ пурнӑҫ вёрман
уписенурисене тенуша сёнчёрёпе явакланё. Нуша тыткёнёнчи чӑтлӑхран уҫҫалла тухмашкӑн ҫӑмӑл пулман. Ҫапах та
вёрман шавёпе хастарланнё хресчен ачи Микулай упаллах
ҫӗмӗрттернӗ. Ҫичӗ ҫул вёреннё хыҫҫӑн колхоз лашисене
пӑхнӑ. Ҫавӑн чухнех вёл, шутсёр нумай пӗлесшӗн ҫунаканскер, Илем уйӗнче кӗҫенсе чупакан Пегас урхамаха хёйён
ӑйӑрӗсемпе танлаштарма ӑс ҫитернӗ, вёри ёшран капланса
тухакан сёввисене пир кутамккана чиксе, ҫамрӑк хура тихипе
Парнас тёвё патнелле тёсёлакан вёрём та чӑнкӑ ҫул ҫине
ёрёхтерсе тухнё: ӗмӗчӗпе те, чӑнлӑхӗпе те.
Колхоз «пегасёсем» теилӗртӳллӗ теуншён, анчах ҫамрӑк
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кӗтӳҫӗн кӗсйи шӑтӑк пулнӑ, ӑна сапламашкӑн ӑслай шыра
ма тивнӗ. М икулайваравӑрмантан тухса Атӑлҫыранне чуптарса ҫитет. Сӗнтӗрвӑрринчи профтехшкулта икё ҫул хуш 
ши сӗтел-пукан тӑвакансен ӑсталӑхне вӗренсе Йӗпреҫе таврӑнать. Поселокри сӗтел-пукан фабрикинче самаях маҫтёрланать.
Поэзи М узи-Илемпийӗпе пӗрлех ӑна чечекленсе чун
туртмӑш сӑнарӗ сапалакан тепёр Муза ҫавӑрса илет. Шупашкарти ӳнер училищинче Микулай, унӑн вӑрттӑнлӑхне чӑтаймасӑр, парӑнать. Платник те, маляр та, художник та ӗнтӗхалӗ
Николай Петровский, ҫав хушӑрах - Микулай Теветкел поэт
та. Ӑна Элкер, Хусанкай, Алка, Шавлы хёйсен шавлё лира
кӗрекине чӗнеҫҫӗ, унта тивӗҫлӗ вырён параҫҫӗ. Ҫав вӑхӑтрах
хёйён те тэтах та ёстарах ҫырас, малалла вёренес кёмёлтуйёмё хёрсе пырать. Мускаври А.М.Гэрький ячёллё литинститут ҫумӗнчи Литература аслё курсёнчен вёл тэтах та ыт
ларах ӑсланса, тавракурёмне тӗнче чиккипе ҫавӑрса таврё
на ть Шупашкара...
Чёваш поэзи не ҫӗнӗлле вёратнё ҫулӑмлё чӗлхеҫӗ пӗрмай
ҫырать, классиксене чёвашла никамран ӑстарах, вулакан
чёвашла ёнланмалларах чӗлхепе куҫарать. Шупашкарта та,
Мускавра та нумай пичетленет, чаплӑ кӗнекесем кӑларать,
пьесисене театрталарттарать. Кушлавёш тӑрӑхӗнчи вёрман
пекех шавлать. Ӗнтӗвӑлхалӗ Элкер-упа хы ҫҫӑнхӑй Упа-утаман, хӑйне тапӑнакан, чӑваш поэзине чухӑнлатакан путсӗрсене канӑҫ паман-аптраман.
Ӑс кӗрсе ҫитнӗ, вӑраннӑ, литературӑра хӑйӗн вырӑнне тупнӑ,
Парнас тӑвӗ ҫинче поэзи туррисемпе шавласа ларакан чӑнчӑн чёваш поэчё халӗ вёл - Микулай Теветкел. Элкер унта
ёна вёйлё пултарулӑхӗшӗн савӑнса, ҫырӑ ҫӳҫлӗ ӑслӑ пуҫӗнчен хуллен шӑлса хавхалантарать.
Йӗпреҫ тӑрӑхӗнче те, Шупашкарта таманён талантлё Савкка
ачипе сахал мар тёл пулма, хёрсе калаҫма тӳр килнёшён эпё
кёмёллё. Унра ытти хёш-пёринчен урёхларах, тиркевлёрех,
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сӑнарлӑрах, хӑюллӑрахсасӑпуррипалӑрать. Х ӑйпӑхнӑкол
хоз лашисем пекех ырми-канми ӗҫлетвӑл поэзипе искусствӑн
анлӑуйӗнче, мӑн эртелӗнче.
Эпё «Элкер кӗнекине» кӑларма хатӗрленни ҫинчен илтсен
вёл питё хавасланчӗ, май килнё таран мана пулӑшма сӑмахсӑрах килӗшрӗ, хӑйӗн хайлавӗсемпе усӑ курма сӗнчӗ. Ҫакӑнта пичетленекен хайлавӗсенче - унӑн ҫамрӑклӑх хӗрӗвӗ те,
паянхи иксӗлми сӑнарлӑх хӑвачӗ теуҫҫӑн палӑрать.

ЙӖПРЕҪ ЮМАНӖ

1957-мӗш ҫул, авӑн уйӑхӗ, Йӗпреҫ...
Ҫанталӑк кӗр енне сулӑннӑ пулин те, хӗвел
хӗрӗвӗ чакман-ха: ҫуллахи пек уяр кунсем
тӑраҫҫӗ. Ялсенчен тырӑ тиенӗ тулли машинӑсем кӗрлеттерсе килеҫҫӗ, хатӗрлев
пунктне ҫӗнӗ тырӑ пушатаҫҫӗ. Пур ҫӗрте те
кӗркунне хуҫаланать. Сад ӗҫӗпе юп курса
пурӑнакансем те кӑмӑллӑ: хӗп-хӗрлӗ панулмисем улмуҫҫи турачӗсене ҫӗре ҫитиех
уса-уса антарнӑ. Пысӑк панулмисем хутранситрен, хӑйсен йывӑрӑшне чӑтаймасӑр, ҫӗр
ҫине пат! та пат! татӑла-татӑла анаҫҫӗ... Ҫакӑн пек сӑнсемпе
тулса тӑрать ҫав манӑҫми кун. Эпир, Йӗпреҫ райхаҫачӗ ҫумӗнчи литпӗрлешӳ членӗсем, редакци пӳлӗмӗнче ларатпӑр.
Хӗрсех тавлашу пырать. Ҫамрӑк авторсем пӗр-пӗрин сӑввикалавӗпе паллашаҫҫӗ. Ҫитменлӗхсем тупса, вёсен сӑлтавӗсене шыраҫҫӗ. Кунтах тӑлпан пӳ-силлӗ йӳрӗк ҫын - Василий
Иванович Андреев-Хурамал редакцие пухӑннӑ ҫынсемпе калаҫать. Вӑлах литература пӗрлешӗвне ертсе пыратчӗ. Поэзие
питӗ юрататчӗ вӑл: кам та пулин сӑвӑ е калав ҫырнине пӗлсен,
ҫак ӗҫе малалла аталантарса пыма ырӑ сӗнӳ-канаш пама
тӑрӑшатчӗ. Хӑйӗн ывӑлӗ те, Василий Волгин, тӑван поэзире
сасӑ панӑ-ҫке-ха. Анчах сарӑмсӑр чире пула вӑхӑтсӑр ҫӗре
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кӗнӗ. Хам эпӗ Липовкӑри ҫичӗ ҫул вӗренмелли шкултах, виҫҫӗмӗш класран пуҫласах, ҫырма пикеннӗччӗ. Астӑватӑп-ха,
пӗрремӗш сӑвва ҫыртӑм та учительницӑна кӑтартрӑм. «Ҫуркунне» ятлӑччӗ пулас вӑл. Малтанхи сӑвӑсем яланах ҫутҫанталӑк вӑхӑчӗпе ҫыхӑнса тӑраҫҫӗ: ҫуркунне, ҫулла, кӗркунне,
хӗлле... Вӑл халӗ те ҫапларах. Ӳкерме те юрататтӑм эпӗ: хуткӑранташ алран каймастчӗ. Юрӗ, ӳкересси пирки каярах калӑпха, халӗ ҫав пӗрремӗш сӑвӑ пирки асӑнса хӑварам. Сӑвва учи
тельница вуласа тухрӗ те, нимӗн чӗнмесӗр, класс журналӗ
хушшине чиксе хучӗ. Эпё ун пирки ыйтма вӑтантӑм. Темиҫе
кунтан шкулта тухса тӑракан стена хаҫатӗнче курах кайрӑм
хамӑн сӑвва. «Кам ҫырнӑ?» та «Кам ҫырнӑ?» тесе ыйтаҫҫӗ
хамӑртан аслӑрах кпассенче вӗренекенсем. Ахӑртнех, автор
адресне шыраса тупрӗҫ пулас, пирён пата, виҫҫӗмӗш кпаса
кӗркелесе тухаҫҫӗ те, ытахальтен тенё пек, ман енне пӑхапӑха илеҫҫӗ. Унтан, нимӗн ыйтмасӑр, туха-туха каяҫҫӗ. Акӑ,
пӗр ҫӳллӗ кӑвак куҫлӑ ача ман пата пычӗ те: «Эсӗ ҫырнӑ-и
вӑл сӑвва?» - тесе ыйтрӗ. Эпё нимӗн те чӗнмерӗм. Каярахпа
паллашса кайрӑмӑр унпа. Валентин Алексеев пулчё вӑл. Халӗ
унӑн юррисене час-часах радиопа итлеме пулать. Хӑй вӑл
музыка шкулӗнче вӗрентет... Пуҫламӑш кпассенче вӗрентекен учительница ман ҫинчен мӗн каланине те астӑватӑп-ха:
- Сӑвӑ ҫырасси чун хушнинчен килет. Кам пӗлӗ? Тен, ун
тан Элкер пек поэт та ҫуралӗ?
Эпё хӗрелсех кайрӑм. «Пӑх-ха ӑна, - шухӑшлатӑп: мёнле
пысёк поэтпа юнашар тӑратасшӑн вёл мана пӗрремӗш сӑвӑ
пеккипе. Уй-уй!» Эпӗ хамӑн шухӑша уҫҫӑнах каларӑм ӑна.
Учительница, Анфиса Ивановна, кулса ячӗ те ҫапла каласа
хучӗ:
- Эпё те, ҫамрӑк чухне, манран учительница пулас пулсан,
чӳлмекрен хӗвел тухӗ теттӗм...
Элкер... Астӑватӑп-ха: шкул библиотекинче, ӑнсӑртран,
манӑн алла хуплашкасӑр кӗнеке лекрӗ. Сӑвӑлла ҫырнӑ. Эпӗ
хыпалансах ӑна киле илсе кайрӑм. Акӑ вулама пуҫларӑм:
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Кушлавӑш текен вуникӗ ял уйӗ
Хура вӑрманпа хупланса выртать.
Хӗлле е ҫулла, такам та туйӗ,
Вӑрманлӑх кунта хӳтлӗхе тытать.
Ай-ай, мӗнле вӑрттӑнлӑхпа илӗртеҫҫӗ ку йӗркесем! Малал
ла вулатӑп, кӗнекене алран яма май ҫук. Акӑ, саккӑрмӗш страницӑна вӗҫне ҫитичченех вуласа тухрӑм та, страница айӗнче,
петитпа, «Хӗн-хур айӗнче» тесе пичетленине асӑрхарӑм. «Хӗнхур айӗнче» ятлӑ иккен ку поэма. Чакка, Паххом, Тайпи, Алапит... Ай, мӗнле ҫырма пултарнӑ-ха авалхи пурнӑҫ ҫинчен
Элкер! Тӗлӗнтерет. Килтисем пӗр-пӗр ӗҫ хушса ан чӑрмантарччӑр тесе, аслӑк тӑррине кушак пек хӑпарса кайса вулама
пуҫларӑм. Хуппа витнӗ аслӑк тӑрри шултӑрканӑ та ҫурӑк-ҫарӑкран хӗвел шевли сӑрхӑнса кӗрет. Вулама меллӗ, никам та
кансӗрлемест. Ҫапла паллашрӑм эпӗ Ҫемен Элкерён «Хӗнхур айӗнче» поэмипе. Ах, епле чӑн-чӑн чӑвашла ҫырма пултарнӑ! Вӑрман ҫыннисен пурнӑҫне епле аван сӑнласа панӑ тата!
Вуласса вара пӗчӗкрен вулама юрататтӑм. Иккӗмӗш класрах
«Хурҫӑ мёнле хӗрнӗ» романа чӑвашла вуласа тухнӑччӗ. Ялти
избачпа паллашса кайсан, эпӗ унӑн шкафӗнчи кӗнекесене кантрапа ҫыха-ҫыха вулама илсе килеттӗм киле. Куншӑн эпӗ ӑна
спектакльсем валли декорацисем ӳкерсе параттӑм. Вӗсене
хальхи куҫпа пӑхсан, хамӑн айванлӑха темӗн чухлех тупнӑ
пулӑттӑм. Ҫавах та килӗшетчӗҫ ҫав декорацисем вылякансене. Юрӗ, ку сӑмах майӑн тейӗпӗр. Халӗ Йӗпреҫ хаҫачӗн ре
дакци пӳлӗмне куҫар. Эпир, 17-20 ҫулхи ҫамрӑксем, пӗр-пӗрин
пултарулӑхне тишкерсе, ӑнӑҫлӑ сӑвӑ-калав суйлаттӑмӑр, ли
тература страници валли материалсем хатӗрлеттӗмӗр. Пирӗн
пата хутран-ситрен «Коммунизм ялавӗн» корреспонденчӗ
В.Кузнецов та кӗркелесе тухкалатчӗ (Халӗ вӑл радиора ӗҫлет).
Вӑл литпӗрлешӳ членӗсенчен кам ытларах палӑрма пултарнине пӗлесшӗн тӑрӑшатчӗ пулас. Хальхинче те пирён пата
кӗрсе тухрӗ, сасартӑк, канӑҫсӑррӑн хускалкаласа илчӗ те,
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пӑлханчӑклӑн пӑхкаласа, каялла-малалла уткаласа ҫаврӑнчӗ.
Унтан ҫапла пӗлтерчӗ:
- Паян Йӗпреҫе Ҫемен Элкер килет. Вӑл, ҫула май, пирӗн
пата та кӗрсе тухма пултарать.
Эпир, савӑнса кайнӑскерсем, пӗр-пӗрин ҫине чӗлхесӗр
пулнӑ пек пӑхкаласа илтӗмӗр. Элкер... Ара, вӑл маншӑн хрестоматисенче ҫеҫ пурӑнакан ҫын пек туйӑнатчӗ. Хӑйӗнпе хӑҫан та пулин куҫа-куҫӑн калаҫасси ҫинчен ӗмӗтре те тытма
пултарайман эпӗ. Акӑ, паян, тӗлӗнмелле ӑшӑ кун, эпӗ хамӑрӑн
чаплӑ ентешпе - Ҫемен Элкерпе курнӑҫатӑп! Тӗлӗкре те кун
пек пулма пултараймасть! Пурнӑҫра апла мар иккен.
Василий Андреев-Хурамал пире, Элкере кётсе илме, урама чӗнсе кӑларчӗ. Пурте кар! тӑрса тухатпӑр. Элкер килессе
тӳсеймесӗр кӗтетпӗр. Вӑхӑт питё йывӑррӑн шунӑн туйӑнать.

Чӑваш халӑх поэчӗ Ҫемен Элкер (пӗрремӗш ретре, варринче)
Йӗпрвҫ районӗнчи ҫамрӑк авторсем хушшинче (1957 ҫул).
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Акӑ урам кӗтесӗнчен ҫӑмӑл машина ярӑнса тухрӗ. Пирӗн тӗле
ҫитрӗ те чарӑнчӗ. Машина алӑкӗ уҫӑлчӗ те туяллӑ, ҫирӗп, тирпейлӗ старик курӑнса кайрӗ. Элкер! Вӑл, уксахласа, пирён пата
ҫул тытрӗ. Унӑн урине пӗрремӗш тӗнче вӑрҫинче амантнӑ. Кун
ҫинчен эпё Элкерён «Вутпа ҫулӑм витӗр» роман-хроникинчен
пӗлеттӗм. Элкер хӑмӑр костюмпаччӗ, пиншакӗ ҫинче депутат
значокӗ кӑваррӑн йӑлкӑшса илкелетчӗ. Эпир Ҫемен Василье
вича сывлӑх сунтӑмӑр та пурте пӗрле редакци пӳлӗмне кӗрсе
кайрӑмӑр. Ҫемен Васильевич пире хӑйӗн малашнехи ӗҫӗ-хӗлӗ
ҫинчен каласа пачё, литература ӗҫӗ йывӑр та кӑткӑс пулни
ҫинчен ӑнлантарчӗ. Такам такӑрлатса панӑ ҫулпа утмасть ҫыракан ҫын - ҫӗнӗ, хӑй тупнӑ ҫулпа утмалла вӑл хӑйӗн пултарулӑхӗпе ӑсталӑхӗнче. Ку сӑмахсем аса кӗрсе юлчӗҫ. Калаҫу
нумаях тӑсӑлчӗ. Ӑшшӑн сӑмахлать пирӗнпе Элкер. Тути
хӗрринче ҫемҫе кулӑ пытанса тӑрать, хӑмӑр та чӗрӗ куҫӗсем
ҫын ҫине лӑпкӑн та тӗпчевлӗн пӑхаҫҫӗ. Хӑй мӗн курнине, асӑрханине чун кӗнеки ҫине ҫырса хурать тейӗн ҫав. Эпир, паллах, Ҫемен Васильевич ывӑннине те сисетпӗр. Ҫавӑнпа ӑна
хамӑрӑн ӗҫӗмӗрсемпе паллаштарса ӗшентерес темерӗмӗр. Ку
шухӑш пирӗн пуҫра та пулман. Кунтах пӗр фтограф чупкаласа ҫӳрет. Урамра эпир Элкерпе пӗрле сӑн ӳкерттертӗмӗр. Асӑнмалӑх! Тӗлпулу хыҫҫӑн Андреев-Хурамал Ҫемен Васильеви
ча хӑй патне илсе кайрӗ. Мана та пӗрле чӗнчӗ вӑл. Хаклӑ хӑнапа пӗрле пыма хӑюсӑрлӑх чарса тӑратчӗ пулин те, унпа куҫакуҫӑн ларса калаҫас кӑмӑл манӑн именчӗк туйӑма ҫӗнтерчӗҫӗнтерчех. Акӑ эпир сӗтел хушшинче ларатпӑр. В.АндреевХурамал мӑшӑрӗ, Татьяна Егоровна, сӗтел ҫине апат-ҫимӗҫне хурсах тӑрать. Ҫиесси-мӗнӗ тем мар-ха вӑл маншӑн ҫак
хаклӑ самантсенче. Калаҫу тӗшши хаклӑ. Ҫемен Васильевич
ман ҫине тинкерӳллӗн пӑха-пӑха илет. Эпӗ ӑна хамӑн сӑвӑсене бандерольпе ярса парса паллаштарас шухӑша пӗлтеретӗп.
Нумай чӑрмантарса ларас мар тесе, эпӗ хаклӑ хӑнапа ал тыт
са уйрӑлтӑм та каҫхи пуйӑспа хамӑр яла таврӑнтӑм. Чӗрере
ӑнланмалла мар тунсӑх. Ун чухне эпӗ профтехшкултан вӗренсе
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тухса пӗр вӑхӑт Йӗпреҫри сӗтел-пукан фабрикинче, кайран
леспромхозра ӗҫлерӗм. Анчах ман ӗмӗт хӑй ҫулнех йӗрлетчӗ.
Эпё Шупашкарти художество училищине вӗренме кӗме хатӗрленеттӗм. Акварельпе пейзажсем, натюрмортсем ӳкереттӗм.
Ун чухне изостудисем пысӑк хуласенче ҫеҫ ӗҫлетчӗҫ. Ял ҫамрӑкӗсем, искусство керменне туртӑнакансем, вӗсем ҫинчен
тӗлленмен те. Кайран ку тӗллев пурнӑҫа кӗчӗ. Юрӗ, эпӗ хамӑн
асаилӳ йӗрӗнчен кӑшт пӑрӑнтӑм пулас. Ялтан эпӗ Ҫемен Ва
сильевич патне хам сӑвӑсемпе поэмӑна (поэма та пурччӗ
манӑн) бандерольпе ярса патӑм, кун хыҫҫӑн В.Андреев-Хурамал акӑ мӗн каласа пачё мана Элкерпе тӗл пулни ҫинчен:
- Ҫемен Васильевич кӑмӑлне кайнӑ эсӗ, -терӗ вӑл.
Кӗҫех Ҫемен Васильевичран манӑн бандероль каялла пер
се ҫитрӗ. Уҫатӑп, сӑвӑсем хушшинче ҫыру та пур. Тимлесе
пӑхса тухнӑ манӑн алҫырусене Ҫемен Васильевич, нумай
кӑтартусем панӑ. Чӗлхепе тӗрӗсте тирпейлӗ усӑ курмаллине
ӑнлантараҫҫӗ унӑн кӑтартӑвӗсем. Каярахпа, хам Шупашкара
килсен, Ҫемен Васильевичпа хутран-ситрен тӗл пулаттӑмӑр
та, пӗр-пӗринпе калаҫса, Ленинград урамӗпе каялла-малалла
утаттӑмӑр. Пӗринче, калаҫу май, эпӗ ӑна хамӑн вӑхӑтри ҫамрӑксен поэзийӗ хӑйевӗрлӗхӗпе уйрӑлса тӑни ҫинчен, ӑраснах
пулни ҫинчен каларӑм.
- Тӗрӗс, - манпа килӗшсе пуҫне сулчӗ вӑл. - Вӑхӑт ҫӗнӗ
сӑвӑсене суйласа илет.
Поэт вӑхӑт таппине чунпа илтнине туйрӑм эпӗ. Ҫыравҫӑсем
ҫурхи акана тухнӑ пекех туйӑнать мана тӑван литература уйӗнче. Пӗри ҫиелтен шӑйӑрттарса ҫеҫ сухаласа утать, хевти ҫитмест. Теприн тарӑн касӑсем ҫеҫ юлаҫҫӗ. Тӑван литература анинче Элкер сухаласа хӑварнӑ пултарулӑх ҫӗрӗ тарӑн касӑллӑ.
Ҫемен Васильевич Элкер акса хӑварнӑ ҫырулӑх хирӗнче ӑсхакӑл тырри кашни ӑрушӑнах тухӑҫлӑн ҫитӗнет. Вулакансемшӗн
аслӑ поэт пултарулӑхӗ яланах чун ҫӑкӑрӗ пулса тӑрать.
1984 ҫул.
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ҪЕМЕН ЭЛКЕР ТАТА ҪЕҪПӖЛ МИШШИ
«Хыпар» хаҫатӑн 2006 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 22-мӗш, юпа
уйӑхӗн 26-мӗш кунӗсенче тухнӑ номерӗсенче «Ҫемен Элкер
тата Ҫеҫпӗл Мишши» ятлӑ тӗпчевлӗ статьясем пичетлесе
кӑларчӗ Микулай Теветкел.

Иртнӗ ӗмӗрте те, халӗ те - темиҫе теҫетке ҫул ӗнтӗ! Ҫеҫпӗл Мишши ҫинчен калаҫатпӑр. Вӗҫсӗр-хӗрсӗр калаҫу,
пухусем, тӗл пулусем ирттеретпӗр. Унӑн шухӑш-кӑмӑлне мӗн
тӗрлӗ вутлӑ сӑмахсемпе танлаштаратпӑр тата! «Вут чӗре»,
«кӑвар чӗре», «ҫулӑмлӑ сӑвӑҫ», «шӗл-кӑварлӑ сӑвӑсен авторӗ»,
«вут-хӗм тӑкакан вут чӗреллӗ Ҫеҫпӗл», «кӑра сӑвӑҫ» тата ыттисем те. Пушарник чирлӗ мар-ши кунта? - тесе, шалт! аптраса ӳкетӗн тепёр чухне. Ан тив, Ҫеҫпӗл Мишши пултарулӑхӗ
хавхалантартӑр, ҫунатлантартӑр чӑваш чӗлхин вӑрттӑнлӑхне
пӗлмесӗрех «сӑвӑ калӑплакан» авторсене. Ҫапах та... Рево
люци хыҫҫӑн тӑван литературӑна ӑшӑ хум илсе килнӗ ҫынсенчен пӗртен-пӗр Ҫеҫпӗл Мишши ҫеҫ пулман-ҫке! Акӑ, сӑмахран, хӑйӗн пултарулӑхӗпе тата хӑйне евӗрлӗхӗпе Ҫеҫпӗл Мишширен пачах та аякра тӑман Ҫемен Элкере аса илер-ха:
Пирӗн ӑшра вут ҫунать,
ҫулӑм тухни курӑнмасть.
Пӗрремӗш тӗнче вӑрҫи пуҫлансан Семен Васильевич Эл
кере патша ҫарне илеҫҫӗ. Ҫамрӑк чӑваш салтакӗ пӗр ҫапӑҫура тыткӑна лекет. Нимӗҫсен «дум-дум» тесе ят панӑ пуля (лексенех ҫурӑлса каяканскер) ҫамрӑк салтака йывӑр амантать.
Ҫемен Элкер асапланать. Вӑрҫӑн хӑрушӑ сӑн-сӑпатне сӑвӑҫ
«Карпатра» (1917) сӑвӑра шухӑш ӳкерчӗкӗсем урлӑ сӑнласа
парать. Ҫакнашкал йывӑр вӑхӑт ӳкерчӗкне сӑнласа пама
витӗмлӗ йӗркесем шырать.
Ку вӑхӑтӑн юнлӑ тапхӑрне Ҫеҫпӗл Мишши «Час» (1916)
сӑввинче сӑнласа кӑтартать, патша вӑрҫине питлет, шухӑшкӑмӑлне ҫӗнетет.
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Ҫеҫпӗл Мишши танмарлӑхпа килӗшмест. Вӑл, ҫамрӑк ро
мантик, темӗнле ҫутӑ ӗненӳ шырать, кӑмӑлнетивӗҫтерет:
Халӑх хум пек ҫӗкленет,
Тӑвӑллӑн,хаяррӑн:
Таса мар патша йӑхне
Час юхтарса ярӗ.
Ку йӗркесем, паллах, революци сывлӑшӗпе ҫуралнӑ.
Ӗненӳ, киленӳллӗ ӳкерчӗк ҫамрӑк поэта ҫӑтмах тӗнчинех илсе
кӗрет. Анчах Ҫемен Элкер шухӑш-кӑмӑлне - аманнӑ ҫамрӑк
салтака - этемлӗхре час-часах вутланса иртекен вӑрҫӑ
хӑрушлӑхӗ мӗн тери килпетсӗр пулни шутлаттарать.
Хӑйӗн анлӑ хайлавне Элкер 1918 ҫулта ҫырнӑ. Семен Ва
сильевич тӗп шухӑшне пӗтӗмлетсе калама тӑрӑшать.
Вӑл этемлӗх хӑйӗн пурнӑҫне хӑех йӗркелесе ярассине шанать. Юнлӑ ҫапӑҫусенче пулнӑ чӑваш салтакӗ пӗр-пӗрин хушшинчи вӑрҫӑ мӗнешкел инкеклӗ ӗҫсем патне илсе ҫитерессине те лайӑх ӑнланать.
Философ куҫӗпе пӑхса ҫакнашкал шухӑш пӗтӗмлетӗвне
тупма пултарнӑ 24 ҫулти ҫамрӑк поэт. Ӳсӗмӗ чӑнласах нумай
пӗлтерӗшлӗ. Паянхи саманара сиксе тухакан вӑрҫӑсен (вёсе
не час-часах тӗрлӗ хӗҫ-пӑшалпа хӑратса тӑракан ҫӗршывсем
пуҫлаҫҫӗ) тискерлӗхӗ мӗнешкел тип-шар илсе килет пӗчӗк
ҫӗршывсене. Ҫӗр тупри тӗлӗшпе нумай ҫӗршыв тан мар. Нумайӑшӗн патшалӑх бюджечӗ хӗсӗк. Ҫавна пула хӗсӗнсе,
йӳнеҫтерсе пурӑнаҫҫӗ. Анчах ӑнӑҫсӑр политиксем вӗскӗртсе
тӑнипе (пысӑк влаҫ хӳттипе мӑн кӑмӑлланса тейӗпӗр) ҫакнашкал ҫӗршывсем ҫине тӗрлӗ йышши ракетӑсем, бомбӑсем
шӑхӑрса ӳкме тытӑнсан кам ытларах инкек тӳсет? Хура халӑх.
Ҫӗр чӗлхеллӗ халӑх та
Ҫут тӗнчере тан пултӑр,
Вёсен пуҫне никам та
«Пӗттӗр! - тесе ан пустӑр», - тесе калас килет Семен Васильевичпа пӗрле. Ҫирӗммӗш ӗмӗр пуҫламӑшӗнче хут пӗлмен
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чӑвашлӑхра ҫакнашкал чӑнлӑха витӗмлӗ уҫса панӑ пулас
Чӑваш халӑх поэтне Семен Элкере чӑннипех те пысӑк тавра
курӑмлӑ ҫыравҫӑ тесе калас килет.
Ҫеҫпӗл Мишши те, Ҫемен Элкер те хӑйсен пултарулӑхне
тӑван ҫырулӑхра пӗр вӑхӑтра никӗсленӗ. Анчах икё поэт тавҫӑрулӑхӗ, ӑсталӑхӗ пӗрешкел мар.
Ҫемен Элкер сӑвӑ кӗвӗлӗхне час-часах халӑх сӑмахлӑхӗпе шырать пулсан, Ҫеҫпӗл Мишши ытларах ҫирӗммӗш ӗмӗр
пуҫламӑшӗнче вырӑс поэзийӗн ҫӗнӗ корифейӗсен - тӗрлӗ
футуристсен, акмеистсен, символистсен - юхӑмӗпе паллашать. Ҫеҫпӗл Мишшин малтанхи ҫул юпписем - Надсон тата
Горький. Кун пирки Руф Ишутов та хӑйӗн темиҫе ҫул каялла
пичетленнӗ статйисенче тӗрӗс палӑртать.
Ҫемен Элкер хайлавӗсенче ытларах хресчен психологийӗ
пуҫ пулса тӑрать. Ҫӗр ӗҫӗ ӑна ытларах тӑван тавралӑх илемӗпе пурӑнма хистет. Ҫут тӗнчене килнӗ ҫыннӑн хӑйне сума суса
тата ыттисене те хисеплесе пурӑнмалла, тӑнӑҫлӑ ҫӗр ҫинче
пӗр-пӗринпе килӗшӳ шырамалла. Ахальтен мар ӗнтӗ ӑна аслӑ
Пушкин пехилӗпе хавхаланса ҫухалми йӗр хӑварнӑ Кольцов
тата Ив.Никитин сӑвви-юрри ҫав тери хавхалантарать. Ку ӗҫ,
паллах, аслӑ Пушкин хайлавӗсемпе паллашмасӑр пулман.
Кольцов та, Иван Никитин та - ял халӑхӗн терт-нушипе сасӑ
тупнӑ сӑвӑҫсем. Хӑйӗн анлӑ тавракурӑмӗпе тӗнче культурине
тӗлӗнмелле паха ӗҫсем хӑварнӑ улӑп пек Пушкин ҫырулӑхӗ
те ҫамрӑк Элкере чӑннипех ӳсӗмлӗ ҫул ҫине тухма пулӑшнӑ
теме пулать. Унӑн хӑш-пӗр сӑввине Элкер чёвашла та курарать. Литература суя илем шыракан йыш пултаруллисене часчасах таптама тӑрӑшнӑ. Акӑ мёнле сӑвӑласа ҫырнӑ Ревтри
бунал председателё пулнӑ Ҫеҫпӗл Мишши-Кузьмин:
Тёнчене тасатрё ирёк вут-кёварё,
Ҫут тӗнче ҫуталчӗ, иртрё авалхи.
Пусмёрё тёп пулчё, мёшкёл иртсе кайрё,
Тин ирёке тухрё тёп чёваш чёлхи.
«Ирёке тухнё тёп чёваш чёлхи» малашё мёнле пулнё-ха?
446

Ҫакнашкал сӑмах ҫаврӑмӗ те пур: «Ҫуклӑхпа ҫуралнӑ рево
люци ҫуклӑх ҫеҫ тупать». Истори страницисене уҫкаласа
пӑхсан ҫак сӑмах ҫаврӑмӗ ҫав тери тӗрӗс иккенне куратпӑр.
Ҫемен Элкер те ҫак шухӑш патне ҫитсе тухать. Пӗрремӗш
тӗнче вӑрҫинчен ҫунса тухнӑ чӑваш салтакӗ хӑйӗн шухӑшкӑмӑлне тӑван ҫырулӑх урлӑ каласа лама ӗмӗтленет, вӑрҫӑпа
тӑнӑҫ пурнӑҫ икӗ енлӗхӗ ҫинчен шухӑшлама пуҫлать. Ҫеҫпӗл
Мишши «ҫут тӗнче ҫуталӗ, иртрӗ авалхи» тет пулсан, Ҫемен
Элкершӗн «авалхи» вӑл - чӑвашӑн ас тӑвӑмӗ, тӗрлӗ йывӑр
ӗмӗрсем витӗр утса тухнӑ ҫул-йӗрӗ.
Ҫемен Элкер те самана тытӑмӗ ҫинчен шухӑшлать: акӑ 1921
ҫулта ҫырнӑ «Ҫынпа хӑйӑр» сӑвӑ йӗркисем:
Хӑйӑр пӗрчине уйӑрса пӑхсан, пӗчӗкҫӗ пӗрчӗ, пӗччен вӑл ним мар.
Ҫав пӗрчӗсемех купипе выртсан,
Вӗсенӗн йышне май ҫук шутлама.
Хирте ҫил-тӑвӑл тухса ҫавӑрсан,
Хӑйӑр хирӗнче йывӑр ун пек чух:
Пӗчӗк пӗрчӗсем вӗҫме тытӑнсан
Куҫа уҫма та, сывлама та ҫук!..
Ҫил-тӑвӑл иртсе сывлӑш лӑплансан,
Ҫав хӑйӑр хирех йӑлтах урӑхла:
Пӗрчӗсем - ҫӗрте, ҫанталӑк - аван;
Хӑйӑр хирӗпех утса пымалла.
Ҫынпа хӑйӑрлӑх хушшинче пӗр пекпӗхсем пур:
Пӗр ҫын вӑйлӑ мар, халӑх кӳл тӑвать!
Пӑлхав-вӑрҫӑ чух - ӑна пӑхса кур:
Халӑх хӗвӗшет, - ватать, ҫавӑрать.
Лӑплантӑр халӑх - пурнӑҫ тӑп-тӑпах:
Кашни уйрӑм ҫын, хӑй пек шӑпах.
Акӑ вӑл 27 ҫула ҫитнӗ ҫамрӑк Элкер философийӗ! Вӑрҫине те, пӑлхаварне те курнӑ сӑвӑҫ тӑван литература анинче
тарӑн суха тума тытӑнать.
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Хӑйӗн «Пуласси» сӑввинче Ҫеҫпӗл Мишши - Революци
Романтикӗ - малтанлӑха ҫапла савӑнса ҫырать:
Пусмӑрӗ тӗп пулчӗ, мӑшкӑл иртсе кайрӗ,
Тин ирӗке тухрӗ тӗп чӑваш чӗлхи.
Ҫемен Элкер те «Ҫӗршыв чӗрӗлет» сӑввинче (1925) хӑйне
евӗрлӗ сӑнарлӑ шухӑш шырать, патша империйӗ ишӗлсе
аннӑ хыҫҫӑн чӑваш малашлӑхӗ ирӗклӗн ҫуталса каяссине
шанать:
Ҫеҫпӗл Мишши те, Ҫемен Элкер те хӑйсен сӑввисене малашлӑх ҫутипе хавхаланса ҫырнӑ тесе калама пулать. Анчах
«ирӗке тухнӑ тёп чёваш чёлхи» халӑх ӑсчахӗсен шухӑшкӑмӑлне Сталин саманинче ирӗклӗн уҫса пама «ирӗклӗ» пулнӑши? Ку «ирӗк» читлӗхе хупса хунӑ кайӑк «ирӗкӗ» пулнӑ тесен
те йӑнӑш мар. Ҫак тапхӑра вӑрҫӑ умён ҫуралнӑ пирӗн ӳсӗм
лайӑх астӑвать. Ҫемен Элкер те «вӗт-шак йывӑҫсемшӗн хёчел
ҫутатать» тесе хӗпӗртет. «Вӗт-шак йывӑҫсем» патша культурине йӗркелесе-тытса пыракансен ушкӑнӗ шутласа кӑларнӑ
сӑмах ҫаврӑмӗ теме те пулать. Ҫак ушкӑншӑн чӑваш хапӑхӗ
«вак халӑхсен» шутне ҫеҫ кӗнӗ. Унӑн аваллӑхне те, историне
те шута илмен ҫавнашкал мӑн кӑмӑллӑ ушкӑн. «Совет империйӗнче» вара Китай халӑхне те «вырӑсхалӑхӗн кӗҫӗн шӑллӗ»
теме тытӑнчӗҫ. Кулӑшла! Семен Васильевич та «Монархи
йывӑҫӗ» каярахпа пӗтӗм халӑхсен ҫул пуҫӗ тепӗр хут пӑхса
ҫитӗнтернӗ «совет империйӗн» армак-чармак тимӗр туратлӑ
йывӑҫӗ пулса тӑрассине сисмӗше перет.
Хальхи куҫпа пӑхсан Ҫемен Элкерён сӑввине «Монархи
йывӑҫӗ» тесен те йӑнӑш мар.
Ҫапах та революци хыҫҫӑн чӑваш культури, унӑн ҫырулӑхӗ,
театрӗ, юрри-кӗвви анлӑн аталанни ҫинчен ҫӑвар хупса ларма ниепле те май ҫук. Ҫырулӑхра хӑш-пӗр чӑваш интеллигенчӗ Чеховӑн «Хупӑлчари Этем» калавӗнчи Беликов пек пурне те сӑнаса, элек-челек пуҫтарса ҫӳренӗ пулин те арӑслан
сассиллӗ улӑпӗсем те йышлӑ пулнӑ. Чее те ӑслӑ, шиксӗр те
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пултаруллӑ ӑсчахсен хушшинче И.Максимов-Кошкинский,
Ф.Павлов, Н.Шупуҫҫынни, Ухсай Яккӑвӗ, Петӗр Хусанкай,
Митта Ваҫлейӗ, Ҫемен Элкер, Александр Алка, Александр
Артемьев кӗлеткисем паян кунччен те ӗмӗлкеленсе тӑраҫҫӗ
пирён ас тӑвӑмра. Вёсен ретне ытти ӑстасен нумай-нумай
хушаматне, ҫурма ятне ҫырса хума пулать. Хальлӗхе манӑн
сӑмах Ҫеҫпӗл Мишшипе Ҫемен Элкерён ыттисенчен иртерех
ҫӗкпеннӗ ҫырулӑхӗ епле аталанни ҫинчен пырать. Ку ҫеҫ те
мар. Ҫӳлерех асӑннӑ аслӑ ӑру ҫыннисем Ҫемен Элкере хытӑ
хисепленӗ, унӑн пултарулӑхне пысӑкхак панӑ.
* * *
Вулакансем умӗнчи иккӗмӗш тӗл пулӑвне халӑх поэчё Те
веткел Георгий Ефимов сӑмахӗсене умён калани вырӑнне хур
са пуҫлать.
«Чӑваш советлитературинче мухтавлӑ Ҫеҫпӗлӗмӗрпе пӗр
вӑхӑтрах ӗҫлеме пуҫланӑ Чӑваш халӑх поэчё, хисеплӗ Семен
Васильевич Элкер, чирлӗ пулин те, хӑйӗн сӑвви-юррине, по
эм исемпе халапӗсене, повеҫӗсемпе калавӗсене ҫӗнӗрен пӑхса
тухма, ҫырнисенпуххин3-мӗш томне кӑларма ӗлкӗрчӗ... Кун
та манӑн «Хӗн-хур айӗнче» эпика поэми пирки ҫеҫ сӑмах ка
ласа хӑварас килет. Элкер ӑна ҫӗнетнӗ, хитрелетнӗ... Анчах
тамӗн ачаран вуласа ҫитӗннӗ, хӑнӑхнӑ япаласене темпе яла
нах пӑстарас, улӑштарттарас килмест».

Г.Ефимов.
«Ялав» журнал, 4 №, 1963.

Хальхи вӑхӑтра (ӗлӗкхиллех) Ҫеҫпӗл Мишши пултарулӑхне чӑтма ҫук пысӑк хисепре тытакансен ушкӑнӗ унӑн чӑн-чӑн
ӑсталӑхне тата сӑввисенчи тавра курӑмне тӗплӗн тишкерсе
тухса тивӗҫлӗ хак памасӑрах унран тӑван ҫырулӑхӑн ялавӗ
туса хуни - тем тесен те! - сӑпайсӑртарах. Ҫеҫпӗл Мишшин
чӑваш литературине аталантарма хавхалантарнӑ тӗслӗхсем
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сахал мар. Апла пулин те пёр ят тавра пӗрмаях ташласа ҫаврӑнни тата унӑн трагедине тӗплӗн уҫса паманни - пирён
тӗлсӗрлӗх тата йӑлӑхтарса ҫитернӗ пёр пеклӗх.
Хӑш-пӗр чухне ҫеҫпӗлҫӗсен курӑнман ушкӑнӗ те пур пек
туйӑнать. Хӑш-пӗри хӑйӗн пӗр-пӗр ӑслӑлӑххуравӗнче Ҫеҫпӗл
Мишшине чи малтан асӑнса илет, кайран - ыттисене. Анчах
вӑл асӑннӑ ятсен хушшинче Иван Яковлев та, Константин Ива
нов та ҫук. Юри «манса хӑварать» пулас. Тёлёнмелле!
Эпё иртнӗ ӗмӗрӗн 50-мӗш ҫулӗсенче Первомайски район
не кӗрекен Ҫӑкалӑх ялӗнчи (халӗ Йӗпреҫ районёнче) шкулта
вёренеттём.
Чёваш чёлхипе Любовь Гавриловна Викторова вёрентетчё.
Аслё Арапуҫӗнчен. Ӑна ҫак ялтан тухнё Чёваш халёх поэчё
В.Давыдов-Анатри те лайёх пёлет иккен. Темиҫе ҫул каялла
халёх поэчё вёл юрласа панӑ юрӑсене ҫырса илсе «Хыпар»
хаҫатра пичетлесе кёларнёччё. Любовь Гавриловнён ашшё
Чёмпёрти чёваш шкул не пётернё. Юлашки ҫулӗсене вёл упёшкипе пёрле ывёлёсен патёнче пурёнса ирттернё. Унтах ҫӗре
кёнё. Чёваш чӗлхин вёрттёнлёхёсене тёплён вёренме хистенёшён паянхи кунчченех хисеплесе пурёнатёп ёна. Элкер,
Алка, Ивник, Ҫеҫпӗл, Хусанкай сёввисене пёхмасёр калама
вӗренеттӗмӗр. Ҫак ҫулсенче Ҫеҫпӗл Мишши ҫырнӑ «Иртнӗ
самана» сӑвва пёхмасёр калаттӑмӑр. Сталин самани. Вӑрҫӑ
хыҫҫӑнхи ӳсӗм. Шукӑль тумпа ҫӳрекен ача-пӑча ҫукпа пӗрех.
Анчах «Иртнӗ самана» сӑвва вуланӑ чухне ҫав самана пӗрре
те иртсе кайман пек туйса ҫӳреттӗм. Ку сӑвва сӑвӑҫ 1919 ҫулта «Канаш» хаҫатра пичетленё.
Мӗскӗн юлташӑм, хӑта,
Сухапуҫ ҫынни,
Иртсе кайнӑ вӑхӑта
Ac тӑватӑн-и?
Старшинапа тиеке
Е пупа курсан,
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Хываттӑмӑр ҫӗлӗке
Ҫурӑ ҫухрӑмран.
Ирӗксӗрех шухӑша каяттӑм. ара, налук пуҫтарса ҫӳрекенсем те «сехре хӑппи» пулсаччӗ мар-и вара?
Килчӗҫ кантуртан пурмиспа тиек,
Килчӗҫ тиесе ял тулли инкек.
Иккӗш те вӗсем шыҫмакта сӑнсӑр,
Пичӗ-куҫӗсем калӑпсӑр мӑнтӑр, - тет «Хӗн-хур айӗнче»
поэмӑра Ҫемен Элкер. Сталин вӑхӑтӗнче ҫакнашкал сӑнсене
курман-и вара эпир? Ял канаш, колхоз председателӗсем е
вырӑнти парти секретарӗ ҫул ҫинче ӑнсӑртран тӗл пулсан «сухапуҫ ҫынни» хӑйне епле тыткалани ҫинчен каласа лама кирлӗши? «Пус ҫумне пус» хушса ҫемьен пур-ҫук бюджетне тытма
тӑрӑшакан, фуфайкине ҫирен яман колхозник час-часах ҫухалса каятчӗ вырӑнти пуҫлӑхсен умӗнче. Вӗсемпе авӑнса, пуҫ
тайса, ҫемҫе чӗлхепе юравлӑн калаҫма тӑрӑшатчӗ. Колхоз
лашине пӗр-пӗр ӗҫ тума кӳлес тесен «аншарлисӗр» е лавкка
эрехӗсӗр ан та пыр ҫатӑлти бригадир патне. Иртнӗ саманари
йӑла-йӗрке хамӑр пурӑнакан вӑхӑта куҫса килнё пекех туйӑнатчӗ. Ҫеҫпӗл Мишши те революцичченхи чӑваш ялӗсенче
куланай ыйтса ҫӳрекенсем ҫинчен ҫырнӑ-ха.
Аса ил-ха: пӗр ҫулне,
Шӑнкӑртаттарса,
Килчӗ-кӗчӗ сан килне
Кантур йӑтӑнса.
Куланайшӑн ӗнӳне
Кайрӗ вӑл тытса, Ылханайрӑн вӗсене
Питӗ хурланса.
Ку ӳкерчӗк Сталин саманинче те улшӑнманччӗ. Налуктӳлемесен - кӗтсех-тӑр! - ӗнӳне сутса пулин те парӑмна татма
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лекет. Сӑввин юлашки пӗтӗмлетӳллӗ йӗркинче Ҫеҫпӗл Миш
ши ҫапла хуравласа ҫырлахать:
Ватӑ аслаҫу-пӳртне
Йӑвантарса яр,
Ӗмӗрлӗх никӗс ҫине
Ҫӗнӗ ҫурт лартар!
Ҫакӑн пек чӗнӳ, лозунг сӑран пиншаклӑ, маузер ҫакнӑ комиссарсене ҫав тери кирлӗ пулнӑ. Ҫӗнӗ чӑваш, ҫӗнӗ идеоло
ги, ҫӗнӗ поэзи!.. Анчах ҫакна шута илер: «Асатте пӳрчӗсене»
йӑвантарса янӑ хыҫҫӑн Раҫҫей мӗн тери юхӑнса ишӗлсе кайнӑ
ял хуҫалӑхӗпе тапаланса выртни ҫинчен час-часах сӑмах хускатаҫҫӗ. Хӑрушӑ вӑхӑтӑн ӑншӑрчӗ Ҫеҫпӗл Мишшине те хуҫлатса ӳкермен-и-ха?
Тирне сӳнӗ ҫара анчӑкла
Ют ҫатан хушшинче ҫыртӑк шырӑп,
Пӗр йӗпе-сапара кӑнса выртӑп,
Шупашкартан выҫса йынӑшса, - тет сӑвӑҫ «Паянтан» хӳхпевӗнче (1922). Пӗрремӗш тӗнче вӑрҫи, «асатте пӳрчӗсене йӑвантарса янӑ революци» тата граждан вӑрҫи мӗн чухлӗ кил-ҫурта арҫын аллисӗр хӑварни ҫинчен калама та кирлё мар. «Мулҫӑсене» - экономика кӑткӑслӑхне тата укҫа-тенкӗ ӗҫне тӗплӗн
пӗлекен банк хуҫисене, большевиксене революци тума укҫатенкӗ парса пулӑшнӑ тӗрлӗ Морозовсене (фабрикантсене)
хӑваласа янӑ хыҫҫӑн «кухарка та патшалӑх ӗҫне тума пултарать» текен шухӑшпа хӑлаҫланнӑ ҫул пуҫсем юхӑнчӑк Раҫҫейре хӑйсем те аптраса ӳкнӗ курӑнать. Выҫлӑх, тиф, юхӑнчӑк
ҫӗршыв «Ҫӗнӗ Экономика Политики» ҫулӗпе утма хушать канӑҫсӑр ҫул пуҫсене. Унсӑрӑн Пур чухӑнсен тӗнчипе
Вӑл ҫурта тӑвар?
Йӑлтӑр хӗвел ҫуттипе
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Тӑррине тӑрлар! - тесе ӗнентерме питӗ йывӑр пулса
тухӗччӗ пролетари революцине пӗтӗм тӗнчипе ялкӑштарма
ӗмӗтленнӗ ҫул пуҫсене. Ку идея Ҫеҫпӗл Мишшишӗн ҫӑлӑнӑҫ
ҫути пекех илӗртӳллӗ: шанать, ӗненет вӑл. Вӑхӑт ҫитӗ, вӑхӑт
пулӗ:
Ҫӗн йӗрке килсен,
Юхмӗ, юхмӗ тек куҫҫлӗ
Пурнӑҫхӗсӗкрен!
«Ҫӗнӗ пурнӑҫ хӗвелӗ ҫунӗ ҫутатса!» - тесе хӑйӗн шухӑшне
ҫирӗплетсе калать пулин те - каярахпа, темиҫе ҫултан - ҫӗнӗ
идеологи хуралҫисене килӗшмен тепӗр хӑватлӑ поэт элек-челек мишенӗ пулса тӑрать. Ку вӑл - Митта Ваҫлейӗ. Элекпе
тата кӗвӗҫӳпе сӗлекелесе Сталин тӗрмине лартаҫҫӗ ӑна. Акӑ
«Тайӑр» ятлӑ поэмӑн хӑш-пӗр йӗркисем:
Ураран ӳкерен шарталма
Кун каҫа муталарӗ пире.
Ни ӗҫпе, ни вутпа ӑшӑнма,
Тумтирри тумтир мар-ҫке ҫире!..
Тӗрӗссипе каласан, «Тайӑр» поэма элегиллӗ туртӑмпа
ҫырнӑ сӑвӑсенчен йӗркеленӗ ярӑм теме пулать. Ҫеҫпӗл
кӗтнӗ «ҫӗн йӗрке килсен» (пролеткульт сӑвӑҫисен вӑхӑчӗ
теме пулать ӑна) пулас Чӑваш халӑх поэчӗ Ҫемен Элкер те
асӑрхануллӑ пӑхкалама тытӑнать. Акӑ мӗнле ҫырать вӑл
хӑйӗн 1931 ҫулта пичетленсе тухнӑ «Хӗн-хур айӗнче» кӗнекин пӗчӗк ум сӑмахне: «Хальхи вӑхӑтра ӗлӗкхи хӗн-хурлӑ
пурнӑҫ ҫинчен историллӗ поэмӑсем ҫырса ларни килӗшмест те пек. Мӗнле усӑ кӳме пултарӗ чӑваш литературине халь
хи вӑхӑтра ӗлӗкхи пурнӑҫ ҫинчен ҫырса пани?.. Ӗмӗрсем
тӑршшӗнче пурнӑҫ мӗнле улшӑннине пӗлес тесен тата вӑл
мӗн чухлӗ малалла кайнине курас тесен, иртнипе хальхине илсе пахаламалла».
Ман шутпа, Ҫемен Элкерён ҫакӑн пек сӑмах ҫаврӑмӗ па453

янхи тӗрлӗ ӑсчахсемшӗн те пӗтӗмлетӳллӗ шухӑш пекялкӑшса тӑмалла. Шел те, хӑш-пӗри ҫакнашкал чӑнлӑх патне халӗ
те тимӗр шапа хӑвӑртлӑхӗпе ҫеҫ шукаласа пырать-ха. Ҫемен
Элкер - шухӑшлав поэчӗ. Сӑмахран, «Хӗн-хур айӗнче» поэма
персонажӗ - пуян та куштан Алапит - чӑваш аваллӑхне те
сума сӑвать иккен! Хӑйӗн пуян кӗрекине хӑна-вӗрле пухсан
хайскер ӑшӑ кӑмӑлпа ҫӗкпенсе каять:
Хайхи талт! сиксе, кӗсле кӗввипе,
Маттур йӗкӗт пек ташша ҫаптарать.
Сиксе ӗшенсен, сӑвӑлла юррипе
Каллех кӗреке хушшине ларать.
- Ей-ну, куккаҫӑм, мӗн-ма шӑп ларан?
Юрла-ха пӗрре авал юррине!..
Терӗ Алапит Тӗпек куккӑшне...
Семен Васильевич каярахпа хӑйӗн поэмине «сӑвӑласа
ҫырнӑ повеҫ» тесе хисеплет. Ман шутпа, «Хӗн-хур айӗнче»
хайлава «поэма» тесех хакламалла. Апла пулсан Николай
Васильевич Гоголь хӑйӗн «Виле чунсем» хайлавне мёншён
«поэма» тесе ёнентернё пире?
Паянхи кун пуян чӑвашсем сахал мар. Апла тёк - пуян Апапитрен тёслёх илсе, чёваш аваллёхне упраса хёварма, чёнчӑн ӑсталӑхпа ҫыракансен пултарулӑхне хакпама вӑхӑт тупаҫҫех тесе шанас килет.
Сывлӑхсӑр Ҫеҫпӗл Мишши тёван ҫырулӑхра сахал мар ырё
ӗҫ туса хёварнё. Анчах пӗрремӗш тӗнче вӑрҫинчен ҫунса тухнё
чёваш салтакӗ Ҫемен Элкер те юман кёреш пек ҫирӗп сывлёхпа ҫӳремен. Чёваш юррин ытарлё сёмахёсемпе хамёр майлё
ҫавӑрттарса юрласан, юлашки вӑхӑтра ҫакнашкал такмаклама вӑхӑт ҫитрӗ мар-ши?
Элкер лайӑх-и, Ҫеҫпӗл лайёх-и?..
Ҫеҫпӗл лайёх-и, Элкер лайёх-и?..
454

Мӗншӗн ҫапла калатӑп-ха? Ара, юлашки ҫулсенче тӗрлӗ
ӑслӑлӑх ҫыннисем ҫакнашкал ҫаврӑмпа тахҫанах юрлама пуҫларӗҫ ӗнтӗ:
Иванов лайӑх-и, Ҫеҫпӗл лайӑх-и?..
Ҫеҫпӗл лайӑх-и, Иванов лайӑх-и?..
Унтан,
Хусанкай лайӑх-и, Ухсай лайӑх-и?
Ухсай лайӑх-и, Хусанкай лайӑх-и? - тесе юрлама тытӑнчӗҫ. Ҫӑмӑл ҫулпа чупма тытӑнтӑмӑр пулас. шухӑшламасӑр,
тӗрлӗ пулӑмсен пӗлтерӗшне шута хумасӑр, ҫамка тарне купӑс
пек пӗркелемесӗр, ҫырнӑ япаласене шӗкӗлчесе пӑхмасӑр
кӗрнекленсе ҫӳретпӗр. Пӗр ҫемӗпе юрлама аван. Анчах ҫав
тери йӑлӑхтарать вӑл. Ҫапах та Ҫеҫпӗл Мишши Ахаха халалласа ҫырнӑ хурлӑхпӑ йӗркесене вуласан ҫамрӑкпах пуҫне хунӑ
ҫыравҫа хӗрхенсе каятӑн:
Коммунизмӑн хӗрлӗ ялавне
мӗн виличчен ҫӗре ӳкермен, - иккен вӑл.
Раҫҫейре выҫлӑх ҫулӗсем шӑл шаккама тытӑнсан выҫӑпа
7 миллион ҫын пӗтнӗ. Ҫапла вара «коммунизмӑн хӗрлӗ ялав
не ӳкерменнисен» чыс-хисепӗ те типӗ ҫулҫӑ пекех вӗлтӗртетсе ҫухалнӑ. Пуян Нарспипе чухӑн Тайпи ролӗсене тан марлӑхпа
улӑштарса янӑ вӑхӑт-режиссер чӑнласах та тӗрлӗ курӑмлӑ
пьесӑсемпе тӗлӗнтерме шутланӑ пулас. Халӗ те тӗлӗнтерет.
Раҫҫей ҫӗршывӗ - калама ҫук пысӑк арена. Раҫҫей пуян та
тулӑх, ҫӗр айӗнчи пурлӑхӗ шутсӑр нумай. «Пуласси» сӑввинче Ҫеҫпӗл Мишши Чухӑнлӑх, пуянлӑх, уйрӑмлӑх йӑранӗ
Ирӗкпе ҫӗнелнӗ пурнӑҫран тарӗ,
Чӗрере ачашшӑн ҫунӗ, ҫулӑмланӗ
Тантӑшлӑх, тӑванлӑх, юрату кӑварӗ, - тенё пулсан, унран
маларах Николай Шелепи (1905-1906) ҫапларах кӗвӗленӗ хӑйӗн
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Пирӗн Раҫҫей вӑрмансенчеАх, анчах! Шучӗ те ҫук пурлӑх ҫӗрет Эх, тӗнче!
Хура халӑх ҫурчӗ-йӗрӗ Ах, анчах!
Хӑрӑк-марӑк тӳнсе тӑрать Эх, тӗнче!
Шелепи сӑмахӗсем халӑх хушшинче юрӑ пек саланни ҫинчен те хыпарлаҫҫӗ тӗпчевҫӗсем. Паянхи кун «чухӑнлӑх, пуянлӑх, уйрӑмлӑх йӑранӗ» пысӑкланса, сӑнсӑрланса пырать.
«Ирӗкпе ҫӗнелӗ пурӑнӑҫран» - хамӑр куратпӑр ӗнтӗ! «тантӑшлӑх, тӑванлӑх, юрату кӑварӗ» хӗрӗвне илеймесӗрех
сӳнсе ларчӗ. Ҫеҫпӗл шанса каланӑ илемлӗ сӑмахсем хӑйсен
пӗлтерӗшне ҫухатсах пыраҫҫӗ. Вӗсем «ирӗкпе ҫӗнелнӗ пурӑнӑҫран» чӑнласах тарса ҫухалнӑ ӗнтӗ. Хӑш-пӗри хӑйне хӑй
«ҫав тери ӑслӑ шухӑш калам-ха» тенё пек хавхалантарса
Ҫеҫпӗл Мишшине «ҫӗр ҫулта пӗрре ҫуралма пултарнӑ гени»
тесе хак пачӗ. Кунашкал сӑмаха эпё Иванов Кӗҫтук ҫинчен те,
Ҫемен Элкер ҫинчен те, Федор Павлов ҫинчен те калама пултаратӑп. Тёрёссипе илсен, вёсен шучё те ҫук. Пылакта тутлӑн
калаҫакансен йышё пирён ретре пёчёк мар. Пылаккӑн кулаҫҫӗ,
тути-ҫӑварӗ ейӗлсе ҫеҫтӑрать. Чӑн-чӑн пултарӑва курмӑш пулаҫҫӗ, анчах шакӑртмана йӗс шӑнкӑравпа танлаштарма пӗрре
те именмеҫҫӗ вара. Афган вӑрҫинче ҫунса кӗлленнӗ танк кулепине ӳкерсе пысӑк политиксен хӳтлӗхне шыракан пӗр-пӗр ху
дожнике ҫавнашкал пылак чӗлхеллӗ ҫыравҫӑ «Леонардо да
Винчи пек» тесе хаклать пулсан - кӗтсех тӑрӑр! - хамӑрах
ютсен купли пулса тӑратпӑр эпир. Пукане пек хитре, анчах
тавра курӑмӗпе картишӗнче кӗтиклетсе ҫӳрекен чӑх мимипе
ҫеҫ вӗтеленсе калаҫакан чиперккесен умӗнче ҫавнашкал
ҫыравҫӑ пысӑк авторитет пек курӑнӗ. Курӑнтӑр! Никам та чармасть ӑна. Ку вӑл Гоголь Маниловӗ кирек хӑш тапхӑрта та
хӑйӗн сӑнарне ҫухатманнине пӗлтерет.
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Тапхӑр-тапхӑр Ҫеҫпӗл палӑкӗ умӗнче сӑвӑ калама та
чӗнеҫҫӗ. Ҫуллен пухӑнаҫҫӗ унта, халӑх сахал. Сывлӑша кисретсе сӑвӑ вулакансен йышӗ те йӑшрӗ пулас. Ҫеҫпӗл хӗвеле
саламлать. Хӑш-пӗрне кунашкал сӑн килӗшмест. Мана килӗшет! Чула хаваслӑх пама пултарнӑ скульптор чӑнласах пултаруллӑ курӑнать. Хушамачӗ - Майраслов. Ирӗсӗрех Роберт
Бернс сӑввинчи йӗркесем янраса каяҫҫӗ:
Выҫса вилес пек поэта
Пӗр татӑк ҫӑкӑр та паман.
Хӑш чух ӑмсаннӑ вӑл йытта
Хуҫи апат йӑтса тухсан.
Сӑвви-юрри халь янӑрать
Кӗрекере те хупахра.
Хӑй палӑкра, ав, палӑрать,
Мухтавӗ юлчӗ таврара.
Ан тив, вӑл ҫӑкӑр вырӑнне
Халь кӑшлама пултартӑр чул.
Пӗрех ҫемҫетрӗ ҫынсене
Ҫырулӑхра вӑл тупнӑ мул.
Ҫак сӑмахсене Ҫеҫпӗл Мишши ҫинчен те калама пулать.
Анчах Семен Васильевич Элкер шӑпи урӑхларах. Унӑн анлӑ
ҫырулӑхӗ анлӑ тавра курӑмлӑ ӑсчахсене кӗтет. Виталий Ро
дионов профессор та Элкер еткерлёхне тепёр хут тимлесе
тухасса шанас килет. Ҫемен Элкер те, Ҫеҫпӗл Мишши те аслӑ ӑру ҫыннисем. Анчах, паянхи куҫпа вулав ирттерсен,
Ҫеҫпӗл Мишшин кӗвӗллӗ сӑввисенчи шухӑш-кӑмӑл айванлантарса ярать.
Поэт, поэт! Часрах чёнсем!
Тен, сан чӗлхӳн суя кӑварӗ
Мана йывӑрлӑхра вӑй парӗ, - тесе сӑвӑлать Митта Ваҫлейӗ. Ҫеҫпӗл Мишшин вӗҫӗ-хӗррисӗр эмоцийӗ, кӑварланса
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тӑракан чӗлхи вӗҫӗмсӗр ҫырлахтарса тӑма пултараймасть,
паллах. Анчах Ҫемен Элкере акӑ мӗнле халал сӑввипе хисеплет Митта Ваҫлейӗ:
Кас-кас пит хурлӑхчӗ мана,
Чӗре наркӑмӑшпа тулатчӗ.
Аса илеттӗм те сана Пӑртак лӑш кайнӑ пек пулатчӗ.
Калаттӑм: пур-ха, пур этем,
Тӗнче пӗтсех пӗтмен-и, тен...
Айӑпсӑр тип шар курнӑ Митта Ваҫлейӗ хӑйӗн сӑввине
Ҫемен Элкерён чун-хавалне ӑнланса ҫырнӑ. Анчах та пулас
халӑх поэчӗ Г.Ефимов хӑйӗн «Хальхи сӑнар пысӑк ӑсталӑх
ыйтать» статйинче («Ялав», 42 №, 1963) «пӗр вырӑс писателӗ: «Мы все вышли из Гоголевской шинели» тесе мӑнаҫлӑн каланӑ пулсан, эпир ӑна кӑштах улӑштарса: «Эпир те
Ҫеҫпӗл шкулӗнче вӑй илнё», - теме пултаратпӑр, - тет. Ҫав Ҫеҫпӗл шкулне ҫирӗплетекенсенчен пӗри вӑл вӑхӑтра
Хусанкай пулнӑ. Ун пирки ним иккӗленмесӗрех калатпӑр», тесе ӑнлантарать. Эпӗ, сӑмахран, ку шухӑшпа ниепле те килӗшме пултараймастӑп. Михаил Федоровӑн «хӑрӑк турат
пуҫтарма каякан Хӗветӗрӗ те», Кӗлпук мучин сӑсар ҫӗлӗкӗ
те, Константин Ивановӑн уйӑх ҫутипе шалтлатса килекен
тимӗр тылли те, Чакка сӑхманӗ те, Алкан вут-ҫулӑмпа ӗнсеҫунса Бранденбург хапхи витӗр тухнӑ шинелӗ те, Хусанкайӑн
«Зоя» поэминчи
«Тулта шатӑртатать декабрь
автоматпа унта-кунта», - текен вӑрҫӑ сассиллӗ йӗркисем те пирӗн ӳсӗм пултарулӑхне самана сывлӑшӗпе аталантарма хавхалантарчӗҫ. Митта Ваҫлейӗн хурлӑхлӑ сӑввисем вара идеологсен хура ӑш-чиклӗ хуралҫисем ҫинчен асӑрхаттарчӗҫ.
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ЧӐВАШ «СФИНКСӖ»
Сфинкс сӑнӗпе пӑхса ларать
чӗнмесӗр
Аманнӑ, сусӑрланнӑ ватӑ ҫын:
«Яш-кӗрӗм ӗмӗрех тӗнче хуҫи!
Тӳсеймӗ ҫав тиха пек кӗҫенмесӗр.
«Дум-дум» аркатнӑ урари суран
Ыратнӑран ларатӑп эп «сӑпайлӑ».
Хам курнӑ тип-шара кампа-ши
пайлӑп?
Калаҫӑп шур хутпа ҫеҫ ӑш
ҫунсан.
Ташларӑм вӑрҫӑ ташшинчех
пит хытӑ,
Ҫав юнлӑ туй хӑварчӗ те урасӑр,
Юман туя тыттарчӗ ман алла.
Сӑпайлӑх - шухӑш чӗлӗмӗ.
Ма тытӑн?
Туртсан - чыхӑнтарать ятна
ыйтмасӑр:
вӑл -тӗттӗмсӗр. Хӑй йӳҫӗ япала».
САЛАМ СИРЕ,
ЙӖПРЕҪ ВӐРМАНӖСЕМ

Салам сире, Йӗпреҫ вӑрманӗсем!
Яштак хырсем, кӗреш ват юмансем
кӗрекери ҫынсем пек шавласассӑн
cap кайӑкла ҫунат ҫапать хавасӑм.
Юрлать ҫӗр хӑй те уҫӑ сасӑпа:
чунра янрать тӗлӗнмелле симфони.
Итлеп хӑна курки сыпа-сыпа:
ку кӗвӗре - ан ман! - ӗҫчен ҫын сӑнӗ.
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Ӗҫре ҫаврӑнӑҫуллӑ ал-ури,
ҫурхи вӑрман пек чун-чӗри сӑпайлӑ.
Шӑпчӑксемпе саркайӑксен юрри
шӑраннӑ чух, ҫӗршыв асамҫӑ майлӑ:
ҫӗклет таса ӗмӗтсене ҫӳле,
чечекленет хӗвеллӗ кӑмӑл-шухӑш.
Куран та ӑнсӑртран ҫавра кӳлле,
сиксе тухассӑн туйӑнать пек вутӑш.
Паллах, ку туйӑмра ҫеҫ ҫуралать...
Хыр тӑррисем хумсем пек хускалсассӑн,
вӑрман - сивлек, вӑл тинӗс пек шавлать,
туятӑп эп карап ишсе тухсассӑн.
Лӑпланчӗ тӑвӑл. Халь умри хырсем ҫарти кӗрнеклӗ салтаксен ӗречӗ.
Парад ирттернӗн туйӑнчӗҫ вӗсем,
кирек ӑҫта та шухӑша кӗреҫҫӗ...
Салам, Йӗпреҫ вӑрманӗсем, сире!
Юмахҫӑсем пек шухӑша путатӑр.
Мухтам эсир сӗткен илен ҫӗре вутра-шывра пулма ҫак чысшӑн хатӗр!
Николай Теветкел,
ЧР искусствӑсен тава тивӗҫлӗ деятелӗ.
1994 ҫ.

РОДНОЙ я з ы к
Народному поэту С. В. Эльгеру
Б ы ло время род лю дской арканил
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Лились слезы, край родной пустел,
Всех кромсал ужасны й беспредел.
Что ж молчите, Вековы е Д али?
Ваши вихри нас разъединяли:
Кто сегодня друг, он завтра - враг,
На сердца влю бленны х хлы нул мрак.
Но родной язы к звенел как песня,
И манил он чистотой чудесной.
Стар и млад его благодарил,
Как святы ней д орож ил и чтил.
Выбегая из густой чащ обы
Пел он звонко и задорно, чтобы
С луш ал молча, всем наперекор.
Иногда наш дивны й птичий хор.
Мой язык! Златы м осенним медом
П ахнеш ь и ж урчиш ь над небосводом.
О баты рах разны х речь ведеш ь,
В сказочны х сказаниях ж ивеш ь.
Бьет клю чом язы к родной чуваш ский,
Часто он в беду подбодрит лаской.
Было время - под ногой Земля
Нищ ая ш ипела как змея.
Сил лиш аясь, падали - немели,
Но назло судьбе д ерж ал и сь смело.
М ир см отрел как недруг, был крутым,
Не был щ едрым, был он нелю дим .
Но чуваш окреп, потом воспрянул,
О тточил меч разум а и грянул
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«Гимн П ахоты» - чуваш на ноги встал,
И л ем ехом нуж ду змею кромсал.
Гнет веков язы к чуваш ский помнит,
Он - суров, но порою - комик.
М ой язы к родник мой вековой Он ж е голос м атеринский мой.
Николай Теветкел.

1960. Перевел автор.

ӲНЕРҪӖСЕМ СӐНАРЛАҪҪӖ

Семен Васильевич Элкерён
«Хӗн-хур айӗнче» поэми тӑрӑх
Федор Осипов график ӳкернӗ иллюстрацисем. «Хӗн-xyp айёнче»
спектакльте вылякан артистсен
сӑнӗсем те тӗрлӗ рольсене
уҫӑмлӑн та ӗнентерӳллӗн кӑтартса параҫҫӗ поэмӑри персонажсем.
Пахомка рольне вылякан Вик
тор Родионов герой сӑнарне витӗмлӗн уҫса панӑ.
Георгий Фадеев артист поэмӑри Алапите уҫҫӑн курма пулӑшать.
Спектакле Чӑваш драма театрӗ иртнӗ ӗмӗрти аллӑмӗш
ҫулсенче лартнӑ.
Ҫав ҫулсенчех С.В.Эльгерӗн
«Хӗн-хур айӗнче» кӗнеки пичетленсе тухнӑ. Унта, сцена ҫинче
вылякан артистсен ҫакӑ икӗ
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сӑнӗсӗр пуҫне, тата темиҫе ӳкерчӗк кӗнӗ. Акӑ вӗсенчен тата
иккӗшӗ.
Николай Петровский-Теветкел художник пысӑк хак парать Эльгер произведенине сцена ҫинче сӑнлакансене те,
ӳнер искусствинче сӑнарлакансене те.
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«Кто ж ивет в теремке поэзии?»

А вот поэт совсем иного плана. Обычно он щедр на
зрительные, броские метафоры. Само стихотворение, как
правило, разворачивается у него как единый сложный троп.
Но, входя в теремок детской поэзии, Николай Теветкель
как бы оставляет на пороге свой меткий, прицельный
взгляд и умение одной строчкой» создать яркий образ.
Лишь в отдельных стихах его книги «Волшебная зима»
(1983) мы видим, что поэт «играет» всерьез. Вот он пишет
наступающий вечер, когда ветер рысью пробегает по вер
хам деревьев, и в багреце заката солнце словно швыряет
золотые снопы своих лучей, и таинственные лоси соби
раются на водопой у круглого прозрачного озера в глу
бине леса, тишину которого нарушает одинокий птичий
крик; от берега мягко, по-медвежьи туман карабкается по
склону холма - и всю эту картину делает еще прон
зительней присутствие того, кто видит все это; здесь схва
чено смятение души. (Стихотворение «Вечером»)...
Теветкель иногда может «поразить цель» с ходу, без
предварительной размалевки. У него в стихотворении
«Зеленый парус», например, крона одинокой березы
надувшимся зеленым парусом плещет в открытом поле,
шелестя на солнечном свету, а «ветер-рулевой натяги
вает стропы, дабы направить этот порыв в даль красо
ты. Такой образ, поданный в двенадцати строчках, дей
ствует сразу, мгновенно. Из таких штрихов, в конечном
итоге, и может сложиться в сознании ребенка цельный
образ Чувашъень - чувашской родины. Я не хочу этим
сказать, что все ее приметы должны быть броскими и пе
стрыми. Есть в нашей природе и своя негромкая, пота
енная красота, которую тоже надо уметь увидеть и дове
сти ее до сердец (1983). Н. Теветкелю удается двумя464

тремя штрихами дать характер ребенка, нарисовать его
образ в движении. И все же книжки многих авторов выг
лядят «малонаселенными» (чаще всего речь ведется от
первого лица, «я» которого, тем не менее, остается доста
точно неопределенным); герои в них не существуют сами
по себе. Постоянно ощущается за ними присутствие авто
ра, который дергает то одну ниточку, то другую и водит
свое дитя, не спуская с него строгого родительского взгля
да: как бы чего не выкинул!
Среди немногих примеров эпической поэзии для детей
я также хотел бы отметить произведения И. Теветкеля,
В. Эндипа, В. Тимакова.
Борение природных стихий, своего рода новосозданный космогонический миф о сотворении мира, где
действующими лицами на стороне добра являются
персонифицированные Месяц, Небесная Заря, их дочь
Росинка, страж света Солнце, а на стороне злых сил Черная Ночь, Буйный Ветер и разная нечисть, предлагает
в своей поэме-легенде «Росинка» Н. Теветкель. На
громождение метафор, игра подтекстами и аллегориями
вряд ли делают это произведение, безусловно оригиналь
ное по форме, доступным для детского восприятия. Оно
рассчитано на более искушенного читателя.
Атнер ХУЗАНГАЙ.

«Из родника народной мудрости»

Соревнуясь с прозаиками, чувашские поэты тоже сочи
нили немало сказок. И в них предпочитается мотив оче
ловечивания природы, что характерно для детского вос
приятия. Николай Теветкель в поэме-легенде «Росиноч
ка» изображает борьбу мифических персонажей Солнца,
465

Луны, Росиночки с Темной Ночью, Бурей и т. д. Персони
фицируя природные явления и космические тела, автор
драматизирует конфликт между добром и злом. Фольклор
ное мышление у поэта сочетается с яркой живописнос
тью. Своеобразные образы Теветкеля заставляют чита
теля задумываться о смысле своих поступков.
Геннадий Юмарт.
В ы д е рж ки из вы ска зы ва н и й о тв о р че ств е Н иколая
Теветкеля взяты из журнала «Детская литература» №10, 86 г.
(Москва).

Э Л КЕ Р Ҫ Ӑ Л Т Ӑ Р Л Ӑ Х Ӗ

Ҫӗр чӑмӑрӗ миллионшар ҫул хушши пулса ҫитнӗ майӑн,
ун ҫинчи чёрчун тёнчи те куҫӑн-пуҫӑн, сассӑр-саслӑн аталанса пынӑ, пуҫ кунтӑкӗнче ӑс пурри хӑйне хупӑрлакан
тискер кайӑкпа ҫапӑҫса, вучах тавра сиккелесе, пӗр-пӗрин
ҫумне ҫыпҫӑнса шавланӑ, ҫут ҫанталӑк инкекӗсене тӳссе,
пӗр-пӗринпе тытӑҫса-ҫапӑҫса, ӑнлав вӑйӗпе малалла утнӑ,
ҫӳлелле-ҫӳлелле ҫӗкленнӗ. Мӗнпур чӗрӗ чунран уйрӑлсауйрӑлса, икӗ ураллӑ ҫӑмламас утаман тирне-ӳтне ҫутатаҫутата хитреленнӗ, пуҫ ҫинче тӑрса юлнӑ ҫӳҫне пӳрнисемпе тураса, пичӗ ҫинчи сухалне кӑвапа таран ӳстерсе, ун
тан ӑна касса-хырса, пӗҫ кӑкӗ умӗнчи кӑтрине пытарма
вӗренсе, Ҫӗр хуҫине тухнӑ. хӑйне хӑй Этем теме май
ҫитернӗ икӗ ураллӑ Упӑтен чӗлхи-ҫӑварӗ Ҫӗр чӑмӑрӗн
тӗрлӗ кӗтесӗнче тӗрлӗрен мӑнкӑлтатнӑ, ӑсӗ хӑйне евӗр
ҫивӗчленнӗ.
Этем, хӑйне хӑй тытӑнса тӑмашкӑн майлашӑнса пурӑнма пуҫланӑ вӑхӑтрах, пӗлес, ӑнланас тесе, пӗрмай пуҫа
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каҫӑртса тӳпенелле тинкернӗ. Таҫти инҫӗшрен сиксе тухнӑ
куҫа шартаракан вӗри ҫӑмха кунӗпе ӑшӑтса пӗҫертнӗ те,
каллех таҫта, ҫӗрпе пӗлӗт пӗрлешнӗ ҫӗрте ҫухалнӑ. Тавралӑха тӗттӗм чатӑрӗ карса илнӗ. Ҫӗрле тӗксӗмрех мӑн
ҫаврака пӗлӗтсем хушшине сиксе тухнӑ, майӗпен вӑл катӑлса та, тулса та хӑй йӗррипе куҫнӑ. Куҫ виҫсе илмелле
мар аякри анлӑшра йӑлтӑркка пӑнчӑсем вылянӑ. Этем,
паллах, вӗсене пӗрне те алӑпа тытайман, хӑй сисмесӗрех-туймасӑрах, пуҫӗпе шутлакаласа-шухӑшлакаласа, ытла
та ытарлӑ тавралӑха-инҫӗше хӑй ҫумнерех ҫывӑхпатнӑ.
Тӗнче, ҫӗр ҫынни ҫут ҫанталӑк вӑрттӑнлӑхне уҫа-уҫа пӗр
йышши ҫӑлтӑрсен йӗркине этемлӗх умне тӗлӗнтермӗшле
сарса хума май ҫитернӗ. Ҫав вӑрттӑнлӑха тӗпче-тӗпче хӑй
те анлӑ уҫлӑха вӗҫсе тухнӑ, Уйӑх ҫине хӑпарса тата тарӑнрах куҫпа таҫта ҫити сӑнанӑ, халӗ ёнтё тата аяккарах, инҫерех кайма хатӗрленет.
Андриян Николаев чӑваш та ҫӑлтӑр пӑтти мӗнле вӗренине пиртен нумай ҫывӑхарах курса, ӑслӑ пуҫӗпе наука
ҫӗнӗлӗхӗсем хушнӑ этемлӗхӗн аталану шкулне.
Ҫут тӗнчи вара, пӗр пӗчӗк Ҫӗр-планетӑпа пӗрле, кос
мос саккунӗсемпе килӗшӳллӗн, пирӗн куҫ умӗнче йӑлкӑшса
тӑрать.
Хӗвелпе уйӑх кулленхи пурнӑҫ йӑлине туллинрех кӗрсе
пынӑран-ши, Этем ытларах таҫти аякри ҫутӑ пӑнчӑсене
тӗплӗнрех пӗлесшӗн ҫуннӑ пулас. Ҫӑлтӑр ятне панӑскерсене вӗсене мӗн тӗрлӗ, мӗн чухлӗ сӑнаман-ши? Ҫӑлтӑрсене аваллӑхра арабсем, египтянсем, грексем, вавилонянсем, австралиецсем, кельтсем тата тухӑҫ енчи ытти халӑхсем хытӑ сӑнаса тишкернӗ, уҫлӑхра ҫӗнӗлӗх хыҫҫӑн
ҫӗнӗлӗх тупса палӑртнӑ. Вёсене шута та илнё: нумай мил
лион. Этеме Турӑ икӗ пин ҫурӑ ҫӑлтӑра куҫлама, вёсен
хушшинче хӑйне те шыраса тупма сывлӑх панӑ. Этемӗ
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хӑйне пурӑнмашкӑн ҫӑлтӑр вӑхӑчӗ шутласа кӑларнӑ. Кур
са выляман ҫӑлтӑрсен йӗркипе Ҫӗр хӑйӗн тӗнӗлӗ тавра
24 сехет хушшинче ҫаврӑннӑ вӑхӑт талӑк шутланать.
Этем тӳпене 88 ҫӑлтӑр ушкӑнне пайланӑ, ушкӑнӗсене,
пӗрлех тата ҫутӑрах ҫӑлтӑрӗсене уйрӑм ят панӑ. Ҫав тери
мӑнӑ ҫӑлтӑр - Орион ҫӑлтӑрлӑхӗнчи Бетельгейзе. Ҫутӑ рулталӑк хушшинче 9,46 миллион километр хӑвӑртлӑхпа ку
рать пулсан, унӑн рути рав рӑлтӑр патне тата рур миллион
рулталӑк тӑршшӗнчи хӑвӑртлӑхпа (500 тысяч свето-лет)
тин ритет. Ку рӑлтӑр калӑпӑшӗпе Хӗвелтен 160 миллион
хут пысӑкрах, 14 пин хут хӗрӳрех. Танлаштару: Хёвелён
радиусё 696 пин километр, тулаш температури - 6000 гра
дус С.Орион рӑлтӑрлӑхӗ Ҫӗр ринчен рын кёлетки пек курёнать. Египетра ӑна «рӑлтӑрсен патши», Вавилонра «тӳпен
шанчӑклӑ кӗтӳрӗ», Грецире «мухтавлӑ сунаррӑ» тенё. Грексен халапёнче Орион, тинёс турри Посейдонпа Эвриала
ачи, никам рӗнейми паллӑ сунаррӑ шутланнӑ. Маншӑн
тӗнчери нимле чӗрчун та хӑрушӑ мар, тесе мухтаннӑ вӑл.
Критран курса пынӑ Энопион Хирос утравӗнче хураланнӑ, анчах тискер кайӑк тапӑннипе хӗн курнӑ. Кам ман
патшалӑха усал-тӗселрен тасатать, эпӗ рав паттӑра хамӑн
хӗре качча паратӑп, тесе шантарнӑ. Улӑп пек Орион вара
утрав-патшалӑхри мӗнпур тискер-кайӑка тӗп тунӑ. Анчах
патша хӑйӗн сӑмахне тытман. Тарӑхупа хаярланнӑ Орион
вара, эрех ӗрсе ӳсӗрлет те, патша хӗрӗн пӳлӗмне
сӗмсӗррӗн кӗрсе, Меропа илемпие хӑйне ирӗксӗр юраттарса пӗрле рывратать. Урса кайнӑ ашшӗ, Энопион, ракӑн
хыррӑн сунарра суккӑрлатать. Анчах Хӗвел турри Гелиос,
хӗрхенсе, ӑна рут тӗнчене курмалла тӑвать.
Мухтаннӑшӑн, Ориона Зевс арӑмӗ Гера малтанах
кӗвӗрнӗ, ун патне улӑп пек Скорпиона вӗслетсе янӑ пулнӑ.
Орион унран парӑнман. Скорпион вара ӑна наркёмёш пар468

са вӗлернӗ. Турӑсен турри Зевс иккӗшне те тӳпене ҫӗкленӗ, вёсене унта питӗ ӑслайӑн вырнаҫтарнӑ. Орион ҫапла хӑйӗн тӑшманӗнчен яланах хӑтӑлма пултартӑр тенӗ.
Ҫавӑнпа Орионпа Скорпион ҫӑлтӑрлӑхӗсем тӳпере нихҫан та пӗр вӑхӑтра курӑнмаҫҫӗ.
Экваторти Орион ҫӑлтӑрлӑхӗ - тӗнче уҫлӑхӗнчи чи ҫутӑ
та, чи хитре те, чи курӑмлӑ та, чи туртӑмлӑ та. Тепӗр халапӗнче грексем Орион пирки урӑхларах калани те пур. Зевс
арӑмӗ Лето йӗкӗреш ачасем ҫуратнӑ: Аполлон ывӑлпа
Артемида хӗр. Артемида та Орион пекех сунара килёштернӗ, тискер-кайӑк тытма шутсӑр юратнӑ, тӑшманӗсене
те ухӑпа хӑратнӑ, ухута турри пулнӑ, Ориона хытӑ юратнӑ.
Тӗлӗнмелле хитре Эос та, шурӑмпуҫ турри, Орионшӑн
чӗрине ҫунтарнӑ. Артемида ҫак мӑшкӑла чӑтаймасть,
кӗвӗҫнипе савнине, Ориона, ухӑран персе вӗлерет. Зевс
улӑп-ухутнике анлӑ тӳпере ҫӑлтӑрсен ушкӑнӗн чи аслийӗ
туса хунӑ. Артемида Уйӑх турри ята илнё. Орион ҫӑлтӑрлӑхӗ
ҫавӑнтанпах хӑюлӑхпа паттӑрлӑх, пултарулӑх, илемлӗх
ҫути сапалать Ҫӗр ҫине.
Орион ҫӑлтӑрлӑхӗ ҫумӗнчех Вӑкӑр (Телец) ҫӑлтӑрлӑхӗн
ушкӑнӗнче вырӑсла «Плеяды» текен виҫҫӗмӗш ушкӑнри
ҫӑлтӑрсен кӗпӗрленчӗкӗ пур. Унта 3 пине яхӑн ҫӑлтӑр. Чи
ҫутти - Альциона.
Ҫӑлтӑрсен ячӗсем пирки грексен халапне аса илер-ха.
Турӑсем хушшинче те пӗрмаях хирӗҫ тӑру, вӑрҫӑ пулнӑ.
Пурте аслӑран та аслӑ пуҫлӑх пуласшӑн чунӗсене хӗмлентернӗ-ҫке. Зевс та хӑйӗн капашсӑр пысӑк влаҫне кӗрешӳре ҫӗнтерсе ҫирӗплетсе пынӑ. Аслӑ ӳсӗмри турӑсен Уранӑн
(Тӳпен) тата Гейӑн (Ҫӗрӗн) ачисем-титансем Олимп туррисене хирӗҫ тӑнӑ. Вӗсенчен Крон текенни хытӑ
чӑрсӑрланнӑ. Атланчӗ те турӑсемпе ҫапӑҫса паттӑрлӑхӗпе палӑрнӑ. Анчах олимпиецсем Крона пусараҫҫӗ, тӑшман469

сене ҫирӗп, хаяр айӑплаҫҫӗ, хӑйсем вӑйланса юлаҫҫӗ. Атлантӑн тӳпене икӗ хулпуҫҫи ҫинче тытса тӑрса асап курма
тивет.
Атлант пӗтӗм турӑсен ӑру ашшӗн Океанӑн Плейона
хӗрӗпе пӗрлешнӗ пулнӑ. Вёсен 7 хӗр ӳснӗ: Алкиона,
Келено (Альциона), Майя, Меропа, Стеропа, Тайгета,
Электра. Ҫак пикесем хастар йӗкӗтсене илӗртнӗ, улӑпйӗкӗчӗсем те вёсене куҫран вӗҫертмен. Вёсен умӗнче
Орион сунарҫӑн та куҫӗ-пуҫӗ алчӑранӑ пуль. Зевс турӑ
вара Атлант чиперккисене тискер-кайӑксемпе хӗрӳ сунарҫӑсенчен хӑтарас тесе анлӑ тӳпере ҫӑлтӑрсен
ушкӑнне чӑмӑртать. Акӑ ӗнтӗ ҫав ҫут ҫӑлтӑрсен йӑлтӑр
чӑмӑрӗ ҫут тӗнче илемне ҫӗр ҫине сапма пуҫлать. Кашни
халӑх ун хӑватне хӑй майлӑ ӑнланса савӑннӑ. Ҫӳл тӳпе-
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ри ҫич ҫӑлтӑр вырӑссемшӗн «Стожары», чӑвашсемшӗн
«Ала ҫӑлтӑр» пулнӑ. Сӑвӑҫӗ, юрӑҫӗ, куҫ-пуҫ ӑстийӗн тем
тӗрлӗ маҫтӑрӗ ҫич ҫӑлтӑр-пикепе хавхаланса тӗлӗнмелле ӗҫ тӑвать. Тӗнчере литературӑпа искусство ушкӑнӗсем чӑмӑртанаҫҫӗ. Тава тивӗҫлӗ пултаруллӑ ҫынсен ҫӑлтӑрлӑхӗ ҫапла аваллӑхрах ҫиҫме тытӑннӑ. Вӑтам ӗмӗрсем
хыҫҫӑн наукӑпа искусство чӗрӗлсе аталанма пуҫланӑ тапхӑрта (Возрождение), 1549 ҫултах французсен «Плеяда»
ятлӑ политика шкулӗ хӑйӗн сассине панӑ. П.Ронсар, Ж.Дю
Белле, А.Ж.де Банф тата ытти пӗр шухӑшлисем литературӑн
обществӑри пӗлтерӗшне ҫӳле ҫӗклессишӗн ҫине тӑнӑ, по
эзи чӗлхине пуянлатнӑ, унӑн гражданла никӗсне ҫирӗплетнӗ.
Акӑ, талантлӑ поэтсен, политика деятелӗсен ҫӑлтӑр ушкӑнӗсем: пирӗн эрӑчченхи виҫҫӗмӗш ӗмӗрти Александри ҫӑлтӑрлӑхӗ, вун тӑххӑрмӗш ӗмӗрти Пушкин ҫӑлтӑрлӑхӗ, ҫирӗммӗш ӗмӗрти Элкер ҫӑлтӑрлӑхӗ...
Ҫӗрпе Пӗлӗт хушшинче пулса иртекен вӑрҫӑсенче яла
нах Ҫӗр ҫынни хӑйне хӑех ҫӗнтернӗ. Унӑн Тӳпепе, Анлӑ Уҫлӑхпа ҫапӑҫма ӑсӗ те, вӑйӗ те ҫителӗксӗр пулнӑ. Тӳперен,
Анлӑ Уҫлӑхран, Хӗвелпе Уйӑхран тата хӑйӗнчен кула-кула
ҫиҫекен мӗльюн-мӗльюн ҫӑлтӑр, мӗльярт-мӗльярт галак
тика вӑрттӑнлӑхне пуҫра кумласа анранӑ. Пӗр йышши
ҫӑлтӑрсен системине галактика теҫҫӗ. Ҫав тери аякра
вёсем. Галактика ҫӑлтӑрсен ҫути ҫӗр ҫине 15 пин милли
он ҫул хушшинче тин ҫитет. Вӑйлӑ шухӑш, сӑнарлӑ сӑмах
вӗҫевӗ те ҫавнашкалах вӗҫӗмсӗр.
Чӑваш та, ытти халӑхсенчен ӳксех юлманскер, тӳпе анлӑшнех тинкернӗ. Унтан ун пуҫӗ ҫине «ҫӑлтӑр ҫумӑрӗ»
(метеорсен йӑр-йӑр ҫути) ҫунӑ, куҫне ҫӑлтӑрӗсем те алчӑраттарнӑ, ӑна Анлӑ Уҫлӑхпа пӗр чӗлхе тупма майсем
шыраттарнӑ, тӗнче вӑрттӑнлӑхӗсене уҫса пурнӑҫ йӗркине майлаштарттарнӑ. Тухӑҫран хӗвел ҫутипе чупса килнӗ
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ӑслӑ та паттӑр хун текен этем Аслӑ шыв ҫыранӗнче Атӑл тӑрӑхӗнче - хӑватлӑ патшалёх туса хунӑскер, вӑйлӑ
культура аталантарнӑскер, тутар-монгол саранчине анӑҫалла ҫӗмӗрсе кӗме чи малтан чарса лартнӑскер, пурӑна
киле чӑваш ятне илнӗскер, Анлӑ Уҫлӑх вӑрттӑнлӑхӗсене
те кулленхи пурнӑҫра усӑ курма пӗлнӗ. Уншӑн та ытарлӑ
«ҫичӗ» сӑмах илем палли пулса тӑнӑ. Чӑваш пикисемпе
йӗкӗчӗсем ҫӑлтӑрлӑ каҫсенче карталанса юрланӑ:
Ҫӳл тӳпере ҫич ҫӑлтӑр,
Ҫиччӗшӗ те ҫут ҫӑлтӑр.
Пирӗн вӑйӑра ҫичӗ хӗр,
Ҫиччӗшӗ те сарӑ хӗр...
Юрла-юрла, пӗр-пӗринпе ытаклана-ытаклана чӑваш
ҫамрӑкӗ тӳпене сӑнанӑ, авалхи сӑмах-юмаха аса илсе
тарӑн шухӑша путнӑ. Чӑваш мӗн авалтанах Ала ҫӑлтӑр
текен йӑлтӑркка ҫиҫӗмсен ҫӑмхинчен ҫӗр ҫине ҫичӗ ҫип
юхса аннӑ. Ҫав ҫипрен хӗрӗсем пир тӗртнӗ, каччисем вӗрен
явнӑ. Вӗренӗнчен ҫыхнӑ пусма вӗсене ҫӑлтӑр-пикесемпе
ҫывӑхлатнӑ. Чӑвашсем пӗр-пӗринпе ҫапларах калаҫнӑ:
«Ала ҫӑлтӑр уйӑхран иртет нурӑс уйӑхӗнче. Ҫичӗ кунта
иртет пулсассӑн ҫичӗ эрнере юр каять, тӑхӑр кунта иртет
пулсан тӑхӑр эрнерен юр каять...» Ала ҫӑлтӑра вырӑссем
Утиное гнездо тенё. «Утиное гнездо семь звезд. Кто это
знает или скажет семь раз, тому пусть это зачтется за доб
рое дело» тени те пур халӑхра.
Хӑй вӑхӑтӗнче Мӑн Упакасси каччи пулнӑ Ваҫӗли
Ҫеменӗ те хӑйсен урамӗнчи лаштра йӑмрасем айӗнче
хӗр-яш пӑшӑл пӑттине пӗҫернӗ ёнтё. Вӑл та чун туртмӑш
вӑтанчӑк пикипе хӑйӗн ҫӑлтӑрне курнӑ. Пурнӑҫ чуппинче
хӑй тӳпери ҫичӗ ҫӑлтӑр, Вӑкӑр ҫӑлтӑр ушкӑнне кӗрсе ӳкнине те сисеймен. Тапса тӑракан пуҫ мимийӗ унӑн ҫуралнӑ
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чухнех Инҫет Анлӑшӗн ҫичӗ пикийӗпе пӗр ҫӑмхана пуҫтарӑннӑ иккен. Тӗнче курӑмӗн курӑнман ҫиппи ҫапла пултарулӑха, хӑватлӑха пӗр ҫыхӑра вӗҫӗмсӗр аталантарать.
Чи ҫут ҫӑлтӑрне Элкер ятне панӑ.
Чӑн-чӑн чӑваш халӑх поэчӗсем Константин Ивановпа
Ҫеҫпӗл Мишши, вёсен хыҫҫӑнхи патшалӑх пичечӗллӗ
Чӑваш халӑх поэчё Николай Полоруссов-Шелепи, ун хыҫҫӑнхи Чӑваш халӑх поэчӗ Ҫемен Элкер те чӗрӗ чухне
хӑйсен Илем туррине ҫумрах туйнӑ, унӑн кӑтӑклавӗпе
хӗрӳленнӗ. Ҫав хӗрӳлӗхпе вӗсем халӑхра сӑнар ҫути сапаланӑ, авалхи Атлант хӗрӗсен хӗрӳлӗхӗпе, лира каласа, чӑваш
халӑхне ура ҫине тӑратнӑ, савӑнтарнӑ. Вёсен юрри - ҫӗнӗ
пурнӑҫ юрри пулнӑ. Кӗрешӳре вӑй илсе паттӑрлӑха тухнӑ
Сӑнарлӑ Сӑмах ҫӗнтерӳҫи Ҫемен Элкер те халапри Ат
лант пекех Чӑваш литературине нумай ҫул хушши вӑйлӑ
икё хул пуҫҫийӗ ҫинче шанчӑклӑн тытса тӑнӑ. Ҫав йывӑрлӑха унӑн вӗренекенӗсем Петӗр Хусанкай, Ухсай Яккӑвӗ,
Митта Ваҫлейӗ, Александр Алка, Микулай Теветкел тата
ыт. те. хӑйсен хул пуҫҫийӗ ҫине тиенӗ.
Йӑлкӑшать ҫӗрле ҫӑлтӑр тӗнчи. Орион ҫӑптӑрлӑхӗ те, ҫӑлтӑрсен Вӑкӑр ушкӑнӗ те пире шухӑша ярса хӑйсем патне туртаҫҫӗ. Пурте эпир унта шухӑш-ӗмӗтпе хамӑр ҫӑлтӑра шыратпӑр,
анчах ҫав ҫӑлтӑр хӑшне пӗлмесӗрех хамӑрӑн юратӑва мухтанарах калатпӑр: «Авӑ санӑн ҫӑлтӑр, авӑ манӑн ҫӑптӑр. Чи ҫут
ҫӑптӑрне эпё сана парнелетӗп». Ҫӑптӑрсем вара пиртен кулаҫҫӗ, ҫӗрле тӗлӗкре хӑйсемпе выляттарса аташтараҫҫӗ.
Ҫӑлтӑрлӑха, ҫӑлтӑр ушкӑнне шыраса тупса тӗпчени, унпа
пурнӑҫра, ӗмӗтре усӑ курма пӗлни Этемшӗн телей. Пӗр ҫыхӑнура эпир яланах шухӑш вӗҫевлӗ, ӗмӗт кӗрлевлӗ. Элкер
ҫӑлтӑрлӑхӗ те Орион ҫӑлтӑрлӑхӗпе, Вӑкӑр ҫӑлтӑрӗсен ушкӑнӗпе пӗр ҫыхӑнура - аталану, вӗҫӗмсӗр малашлӑх ҫыхӑнӑвӗнче.
2009 ҫулхи чӳк уйӑхӗн 4-мӗшӗ.
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