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• Семен Элкер: 115 ҫул КУЛЬТУРА 

Ҫич ҫӑлтӑртан чи ҫутти 
1. 
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Ҫ^л тапере ҫич ҫӑлтӑр, 
Ҫич ҫӑлтӑр та ҫут ҫӑлтӑр, 
Ҫич ҫӑлтӑртан чи ҫутти 
Элкер ҫӑлтӑр тесеччӗ. 

Чӑвашра поэт нумай, 
Кашни поэт - ҫут ҫӑлтӑр, 
Поэтсенчен чи чапли 
Пирён Элкер пиччеччӗ... 
Ҫапла ҫырнӑччӗ эпӗ хам кун 

кӗнекине тасаран та таса кӑ-
мӑллӑ, ырӑран та ырӑ чӗреллӗ 
Семен Васильевич Элкер пирӗ-
тен ӗмӗрлӗхех уйрӑлса кай-

сассӑн. 
Унтанпа 43 ҫул ҫитет. 
С . В . Э л к е р е Шупашкара 

вӗренме килсен, ҫамрӑк ҫыра-
вҫӑсен съездӗнче пуҫласа кур-
нӑччӗ. Ун чухне Чӑваш А С С Р 
Писательсен союзӗн председа-
тельне А.Ф.Тапвира суйланӑччӗ. 
Союзра ҫамрӑк ҫыравҫӑсене чи 
хаклӑ ҫынсем пек кӗтсе 
илетчӗҫ. Вӗсене хавхалантарма 
ятарласа съезд ирттереҫҫӗ! Вӑл 
Советсен ҫурчӗн Аслӑ залӗнче 
пулчӗ. 

Лайӑх ас тӑватӑп: С.В.Элкер 
малти ретре ларать. Эпир, ҫам-
рӑксем, шур сухалсем ҫине 
тӗлӗнсе пӑхатпӑр, вёсен кашни 
сӑмахне тимлесе итлетпӗр. Те 
вӑхӑтра сӑмах паманнипе -
В.Урташ кӑшкӑрашма тытӑнчӗ. 

асси вӑйлӑччӗ унӑн. Съезда 
ертсе пыракансем Урташа ча-
рас тесе апла та, капла та 
калаҫҫӗ. Ҫук, итлемест ҫакс-
кер. Вара С.В.Элкер туйи ҫине 
таянса тӑчӗ те ун патне уксах-
ласа пычӗ. Шӑппӑн кӑна те-
миҫе сӑмах каларӗ. 

- Юрӗ, юрӗ, - терӗ Вален
тин, урӑх пӗр сӑмах каламасӑр 
зал ран тухса кайрӗ. 

Акӑ мӗнле пысӑк хисепреччӗ 
Семен Васильевич. Ун умӗнче 
эпир кӑна мар, ҫитӗнсе ҫитнӗ, 
писатель ятне илнӗ ҫыравҫӑ-
сем те шӑппӑн , яланах 
йӗркеллӗн калаҫатчӗҫ. 

Эпир, темиҫе студент, Ярос
лавль урамӗнчен тухӑҫалла, Хай-
пӑлкка шывӗ еннелле кӗрсе ка-
якан пысӑк мар тӑкӑрлӑкри йывӑҫ 
ҫуртра пурӑнаттӑмӑр. 

Тӑкӑрлӑкран Ярославль урам-
не тухса ҫул урлӑ каҫсан уйрӑм 
йывӑҫ ҫурт пурччӗ. "Элкер ҫурчӗ", 
- тетчӗҫ ӑна пӗлекенсем. 

Чӑнах та, эпир ҫав ҫурт 
таврашӗнче васкамасӑр утса 
ҫӳрекен Семен Васильевича те-
миҫе те курнӑ. Анчах патне 
пырса калаҫу пуҫлама вӑтанат-
тӑмӑр. 

3. 
Семен Васильевичпа пӗрре-

мӗш хут калаҫасси 1958 ҫулта 
пулчӗ. Питӗ хытӑ тапӑнчӗҫ ҫавӑн 
чухне пуҫлӑхсем А.Ф.Талвира. 
Ҫитменнине тата инкекӗ те ту-
пӑнчӗ. Алексей Филипповича 
пулӑшас, ӑна хӳтӗлес тесе пуҫ-
лӑхсем патне ҫыру ҫыртӑмӑр, 
Хамӑр кӑна мар, ятлӑ-сумлӑ 
ҫынсене те алӑ пустарас 
терӗмӗр. 

Чи малтан кам патне каяс? 
Паллах, А.Ф.Талвирӑн мӗн ҫам-
рӑкран ҫывӑх юлташӗ пулнӑ, 
Мускавра та пӗрле вӗреннӗ, 
пӗрле ӗҫленӗ Чӑваш халӑх поэчӗ 
пире ҫак ӗҫре пулӑшмалла ӗнтӗ. 
Ана халӑх поэчӗ 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 шу-
хӑшланӑ хыҫҫӑн С.В.Элкер пат
не каяс терӗмӗр. 

Семен Васильевич пирӗн 
ҫырӑва вуласа тухрӗ те тӳрех: 
"Инкеке лекнӗ юлташа пулӑшас 
пулать", - терӗ. Алӑ пусрӗ те 
А.Алка патне шӑнкӑравларӗ, 
пире пулӑшма ыйтрӗ. 

Пирӗн ҫыру айне вара А.Алка 

та, паллӑ ытти ҫыравҫӑ та алӑ 
пусрӗҫ. 

Ҫавӑнтанпа эпир Семен Ва 
сильевичпа туслашса кайрӑмӑр. 

1956 ҫулта эпӗ Куславккари 
фургон тӑвакансен завочӗн пио
нер лагерӗнче вожатӑйра 
ӗҫленӗччӗ. Ман отрядра Семен 
Васильевичӑн ывӑлӗ Петя та 
пулчӗ. Ҫакӑ та пире унпа тата 
ытларах ҫывӑхланма пулӑшрӗ. 

4. 
Семен Васильевич мана хӑйӗн 

ывӑлӗ пекех куратчӗ. Хула ура-
мӗсем тӑрӑх васкамасӑр утса 
ҫӳренӗ май мӗн ҫинчен кӑна 
калаҫман! Манӑн "Элпи чечекӗ-
сем" кӗнеке ӑна питӗ килӗ-
шетчӗ. Эпӗ чӑваш халӑх истори-
не, халӑх пултарулӑхне тӗпче-
нишӗн, аваллӑх халапӗсене пуҫ-
тарнишӗн питӗ савӑнатчӗ. Се 
мен Васильевич тӑван халӑха, 
тӑваи чӗлхене чун-чӗрипе юра-
татчӗ. Ҫаксем ҫинчен эпӗ хӑй 
вӑхӑтӗнче "Имена улиц твоих, 
Чебоксары" кӗнекере, "Улица 
звездного человека" тата "Янка 
Купала в Чебоксарах" очерксен-
че теплён ҫырса кӑтартнӑ. Бело-
руссен аслӑ та чаплӑ поэчёпе 
Янка Купалӑпа Семен Василье
вич 1939 ҫулта Мускавра пал-
лашса туслашнӑ. Ун чухне эр-
менсен "Сасун Давичё" эпосе 
пин ҫул тултарнине уявлама 
Совет Союзӗпех хатӗрленнё. Чи 
пысӑк уявӗ Ереванра иртмелле 
пулиӑ. С.В.Элкерпе Янка Купала 
Мускавран Еревана перле кайнӑ, 
питӗ ҫывӑх туссем пулса тӑнӑ. 
1941 ҫулта вара, фашистсем 
пирӗн ҫӗршыв сине тискеррён 
кёрсе кайсан, Янка Купала хӑйӗн 
тусӗ патне Шупашкара килнё. 
Семен Васильевич ана тӑванӗ 
пекех кётсе илнё. 

Иртнё ёмёрён аллӑмӗш ҫулӗ-
сен вёҫӗнчен пуҫласа чӑваш 
чӗлхине хӗсме пуҫларӗҫ. Ачасене 
пӗрремӗш класранах вырӑсла 
вӗрентме тытӑнчӗҫ. С.В.Элкер 
тӑван чӗлхене хӳтӗлесе парти 

обкомне пысӑк ҫыру ҫырчё. 
Ҫавӑн хыҫҫӑн хаҫат-журналта 
Семен Васильевич хайлавӗсене 
пичетлеме мар, унӑн ятне асӑн-
ма та чарнӑччӗ. Ҫакӑ пире, 
ҫамрӑк ҫыравҫӑсене , питӗ 
тӗлӗнтернӗччӗ. 

5. 
1964 ҫул. Эпир мӑшӑрпа Шу-

п а ш к а р т и 6 - м ӗ ш шкул т а 
ӗҫлеттӗмӗр. Пӗтём ҫемьепех, икӗ 
ачапа, шкул ҫуртӗнчех пурӑнат-
тӑмӑр. Унтан та хуса кӑларма 
тытӑнчӗҫ. Нимён тума ҫуккипе 
обкома кайса пӑхас терӗм. 0 6 -
комӑн пӗрремӗш секретаре 
С.М.Ислюков йышӑнчё, пулӑшма 
пулчӗ. Ун патӗнчен тухрӑм та 
виҫҫӗмӗш хутран анатӑп. Туйи 
ҫине йывӑррӑн пусса Семен 
Васильевич хӑпарать. 

- Хуҫапа калаҫса пӑхас терём. 
Эпё ҫырнӑ хайлавсене вёренӳ 
кёнекисенчен те кӑларса пӑрах-
ма тытӑннӑ, - тет. 

Семен Васильевич Советсен 
ҫуртёнчен тухасса кётетӗп. Ис-
люков мӗн каланине пёлес ки-
лет. Чылайччен утса ҫӳрерём, 
ҫапах та кётсе илтёмех. Семен 
Васильевич кӑмӑллӑ. 

- Эх, Мишша, ачам, - терӗ 
ҫавӑн чухне Семен Васильевич, 
- тӑван чёлхене те хӳтёлеме 
пёлмелле ҫав. Чӗнмесёр тӑрсас-
сӑн пӗтереҫҫё кӑна мар, хӑвна 
та ним юлми таптаса каяҫҫӗ. 
Хуҫана ӗнентертӗм пек-ха. Кӑ-
мӑллах калаҫрё. Ара, чёлхе 
пӗтсен кам пулса юлатпӑр-ха 
эпир?.. Тӑван чёлхине ҫухатнӑ 
халӑх вӑл сурӑх кётёвё пекех!.. 

Семен Васильевича килне 
ҫитиех ӑсатса ятӑм. 

6. 
Вӑрҫӑ хыҫҫӑн пирӗн ялта, 

Сӑкӑтра, Ентимер урамӗн вӗҫӗнче 
ҫёр чавса тунӑ пӳртре аманса-
сусӑрланса пӗтнӗ пӗччен ҫын 
пурӑнатчӗ. Мӗнле килсе лекнё 
вӑл пирӗн яла, халӗ ас тумас-
тӑп. "Упакасси" тесе чёнетчёҫ 
ӑна ҫынсем. 

Вӑл чӑнах та Упакассинче 
ҫуралса ӳснӗ-мӗн. 

"Упакасси - Элкер ялӗ!" -
хӑйсем пӗлнипе мухтанса кала-
ҫатчӗҫ пысӑккисем. 

Пӗрремӗш хут эпӗ Йӗпреҫ 
районёнчи Пысӑк Упакассинче 
1990 ҫулта пулнӑччӗ. Кӑҫал 
нумаях пулмасть тепре кайса 
килтӗмӗр. Хусанти чӑваш пука-
не театрён режиссере, Чӑваш 
Республикин Писательсен со-
юзӗн члене В.С.Бисякова ҫак 
ялта ҫуралса ӳснё. Вӑл пирӗн 
"Аттил" издательство кӑларнӑ 
кӗнекесене тӑван шкулне пар-
нелес терё. 

Упакасси С.В.Элкер ялӗ пул-
ни кашни утӑмрах курӑнать. 
Шкулё поэт ячӗпе хисепленет. 
Шкул умёнче питӗ хитре палӑк. 
Кунтах С .В .Элкер музейӗ . 
Тӗлёнмелле чаплӑ, пуян музей. 

"Пирён яла С.В.Элкер упраса 
пурӑнать, - теҫҫӗ ял ҫыннисем. 
- Кирек мёнле йывӑрлӑх пул-
сассӑн та пуҫлӑхсемпе калаҫнӑ 
чухне Элкер ятне асӑнатпӑр. 
Ҫакӑ пулӑшать..." 

Элкер ячё, чанах та, яла 
сити ҫул тума та, клуба тытса 
тӑма та, шкула упрама та 
пулӑшни ҫинчен питӗ савӑнса 
каласа пачёҫ ял ҫыннисем. 

7. 
С.В.Элкер пирӗнтен уйрӑлса 

кайсан ҫырнӑ сӑввӑма эпӗ ҫак 
йӗркесемпе вӗҫленӗччӗ: 

Кашни поэт тӑван пек, 
Тӑван пек те пичче пек. 
Анчах Элкер пирӗншӗн 
Тӑван атте пекехчё... 
С.В.Элкер пирӗншён, ун хыҫ-

ҫӑн литературӑн асамлӑ пахчи-
не пырса кӗнӗ ҫыравҫӑсемшӗн 
кӑна мар, кашни чӑваш ҫынни-
шёнех яланах тӑван атте пекех 
пулнӑ. Паян та ҫаплах. Унпа тел 
пулни, унпа калаҫни яланах 
асра. Поэтӑн кашни сӑмахне 
ёнер кӑна калаҫнӑ пек ас туса 
тӑратӑп. 

Премьера 

ю х м а мучишт, 
Чӑваш халӑх писателе j 


