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Пысӑк та ҫутӑ зал. Экран ҫинче Федор Павлович Павловӑн 

портречӗ курӑнать, пысӑк сас паллисемпе «Федор Павлов: 

120 ҫул» тесе ҫырнӑ. Чӗрӗ чечексем, тӗрлӗ тӗслӗ шарсем, чӑваш 

тӗрриллӗ алшӑллисемпе зала илемлетнӗ. Залра композитӑра 

халалланӑ стенд – тӗрлӗ фотографисем (спектакльсенчи сӑн 

ӳкерчӗсем), кӗнекесем, афишӑсем.  

Уяв каҫне шкул ачисене, аслисене, май пулсан, компози-

торсемпе ҫыравҫӑсене чӗнме пулать. 

Уява хутшӑнакансем: 

 1-мӗш ертсе пыракан 

 2-мӗш ертсе пыракан 

 Вулакансем 

 Ташлакансем 

Музыка илтӗнсе каять, таҫта аякра халӑх шавӗ. Хор юр-

лани илтӗнсе каять – малтан вӑраххӑн,кайран вӑйлӑн, туллин 

янӑ-рать. Юрри пӗтсен е ӑна пӗчӗккӗн сӳнтерсе пырсан, сцена 

ҫине каҫа ертсе пыраканӗ тухать. Экран ҫинче иртнӗ ӗмӗрти 

Мускав урамӗсен сӑн ӳкерчӗкӗсем ылмашӑнса пыраҫҫӗ. 

 

1 е. п. 1923-мӗш ҫул. Мускав хули. Урамсенче, скверсенче 

тӗрлӗ-тӗрлӗ халӑх чӗлхи янӑрать. Ҫӗршывӑн тӗп хулинче 

Раҫҫейри ял хуҫалӑхӑн пӗрремӗш выставки иртет. Хӑйсен 

ҫитӗнӗвӗсемпе тӗрлӗ халӑхсем мухтанаҫҫӗ. Чӑваш Республикин 

те уйрӑм павильон пур. Выставкӑра пирӗн юрӑҫсем, ташӑ, музы-

ка ӑстисем наци йӑла-йӗркисемпе, культурипе паллаштараҫҫӗ. 

Пурте чӑваш кӗписемпе. (Сцена ҫине чӑваш наци тумӗ тӑхӑннӑ 

ҫынсем тухаҫҫӗ. Выставкӑпа стендсене пӑхаҫҫӗ. Кӗвӗ янӑрса 

каять. Чӑваш наци тумӗ тӑхӑннӑ ҫынсем чӑваш ташшине 

ташлама пуҫлаҫҫӗ – ӑна малтанах хатӗрлесе хумалла). 

Ташӑ пӗтет – халӑх сцена ҫинчен саланать. Иккӗмӗш ертсе 

пыракан тухать.  

2 е. п.  Мускавран ВДНХара иртнӗ уявран чӑвашсем пӗтӗм 

Раҫҫейпе виҫҫӗмӗш вырӑн йышӑнса таврӑннӑ. Ҫак хор чӑваш 
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халӑх юррисемпе ытти халӑхсен чӗрисене тыткӑнларӗ. Ӑна 

йӗркелекенӗ, ертсе пыраканӗ вара – Федор Павлович Павлов 

композитор, драматург, поэт, тӗпчевҫӗ пулнӑ. 

1. е. п. Паянхи каҫ эпир ҫак тӗлӗнмелле ӑста, нумай енлӗ 

талантлӑ ҫын пултарулӑхӗпе паллашӑпӑр.  

2. е. п. Чӑваш юрри кун пек шая ҫӗкленессе вӑл нихӑҫан та 

иккӗленмен. Анчах нумай тӑрӑшмалла, ӗҫлемелле пулчӗ ӑстаҫӑн. 

Унӑн пурнӑҫӗ телейлӗ пулман: вӑл икӗ хут авланнӑ – иккӗшӗнче 

те ӑнӑҫсӑр. Юратасса вара Капитолина Эсливановӑна ҫеҫ тарӑн 

та пӗр шанчӑксӑр туйӑмпа юратнӑ.  

1. е. п. Композитор-ҫыравҫӑн нумай алҫырӑвӗ ҫухалса 

пӗтнӗ. Вӑл вилнӗ хыҫҫӑн унӑн архивӗнчи документсем тӗрлӗ 

ҫынсен аллинче пулнӑ, каярах вӗсен йӗрӗсем ҫухалнӑ. Паян че-

чек хума унӑн палӑкӗ те ҫук, вилтӑприйӗ те… 

2. е. п. 1931-мӗш ҫулта Федор Павлов йывӑр чиртен сип-

ленме инҫетри Сочи хулине ҫитнӗ, хӑйӗн юратнӑ ҫӗршывне урӑх 

таврӑнайман. Ӑна пытарнӑ масар тӗлӗнче халӗ шоссе ҫулӗ иртет. 

Анчах халӑх асӗнче ун ячӗ ӗмӗрлӗхех юлчӗ.  

1. е. п. Федор Павлович Павлов 1892  ҫулхи  сентябрӗн  

25-мӗшӗнче Ҫӗрпӳ районӗнчи Патӑрьелӗнче, вӑтам хресчен кил-

йышӗнче ҫуралнӑ. Шкулта вӑл революци ҫулӗсенче вӗреннӗ. 

Час-часах ҫывӑхри ялсенче хресченсемпе полици хушшинче 

пулса иртекен тытӑҫусем пирки илтнӗ. Хӑй аса илнӗ тӑрӑх, хӑш 

чух, пухӑнса, ачасем революци юррисене юрланӑ. Ун чухне Фе-

дор 15-ре ҫеҫ пулнӑ. 

1. е. п. Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗнче ҫунат сарнӑ ҫамрӑк 

тӑван халӑх культуришӗн пӗтӗм чун-чӗрипе хыпса ҫуннӑ. Халӑх 

пултарулӑхӗн ахах-мерченне пӗрчӗн-пӗрчӗн пухса, вӑл 

пархатарлӑ та сумлӑ ӗҫ тунӑ.  

2. е. п. Кам пӗлмест-ха пирӗнтен «Шупашкар туйи», 

«Пирӗн урам анаталла», «Тӳнкки-тӳнкки», «Сӗрен» т. ыт. чӑваш 

халӑх юррисене? Вӗсем паян та ҫамрӑксен вӑййисенче, тӗрлӗ 

концертсенче пит хитрен янӑраҫҫӗ. Ҫавсене илемлетнӗ вӑхӑтра 
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Павлов хӑй те ҫамрӑклӑх юррисем хывнӑ. Каярахпа вӗсем те 

халӑх юрри-такмакне куҫнӑ. Ку тӗлӗшпе «Вӗлле хурчӗ – ылтӑн 

хурт» юрра ыррӑн палӑртса хӑварни те килӗшӳллӗ. Итлесе 

пӑхар-ха ҫак юрра.  

Ку юрӑ ҫинчен эпир композитор-ҫыравҫӑн поэзине пӑхса 

тухнӑ май каярах татах калаҫӑпӑр-ха. 

1. е. п. Федор Павлов – чӑвашсен профессилле музыкине 

пуҫарса яраканӗсенчен пӗри. Ҫамрӑк талантсене пулӑшнипе 

пӗрлех вӑл тӗрлӗ пултарулӑх коллективӗсене чӑмӑртанма 

пулӑшса та сахал мар тар тӑкнӑ. Иван Яковлев канашне итлесе, 

Чӗмпӗрти тӗн семинаринче вӗренсе тухать, учитель пулма ирӗк 

илет. Тӑван шкулне таврӑнса ачасемпе музыка енӗпе ӗҫлеме 

тытӑнать.  

2. е. п. Ҫакӑнтан пуҫланать те ӗнтӗ Федор Павловӑн 

пултарулӑх ҫулӗ. Исаев Мӗтри (Дмитриев) вӗрентекен, Степан 

Максимов, Капитолина Эсливанова пулӑшнипе шкулта вӗсем 

пысӑк хор, симфони оркестрӗ йӗркелеҫҫӗ, сцена ҫинче Михаил 

Глинкӑн «Иван Сусанин» оперин пайне лартаҫҫӗ. Чӑваш халӑхӗн 

юррисене пухса пичетлеҫҫӗ – музыка ӗҫне шаларах та шаларах 

кӗрсе пыраҫҫӗ ҫамрӑксем. 

1. е. п. Ф. Павлова музыка ҫулӗ ҫине кӑларас ӗҫре 

Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗнчи Иван Митрофанович Дмитриев му-

зыка учителӗн тӳпи те пысӑк. Вӗрентекен вилнӗ хыҫҫӑн унӑн 

ӗҫне Федор Павлов малалла тӑсать, драматург ӗҫне пӑрахӑҫлать: 

2. е. п. «Чӑвашсен чи тыткӑнлакан та вӑйлӑ пултарулӑх вӑл 

– юрӑ. Мӗн вӑл театр? Театрта ҫыннӑн чунӗ курӑнмасть», – ҫапла 

палӑртнӑ вӑл хӑйӗн пӗр ӗҫӗнче. Тӗрлӗ халӑхсен юррисене 

тишкернӗ май вӑл ҫапла ҫырать: «Кӑнтӑр халӑхӗсем питӗ хӑвӑрт 

«вӗресе каяҫҫӗ», кӑмӑлӗ хӑвӑрт улшӑнать вӗсен. Юррисем те 

ҫаплах: вылянчӑк, савӑнӑҫлӑ, вӗри. Анчах чӑвашшӑн вӗсем – ача 

вӑййи пек ҫӑмӑлттайтарах». 

1. е. п. Ҫурҫӗр халӑхӗсен вара пачах урӑхла – вӗсен 

кӗввисем пӑлхантаракан, чӑваш чунӗнче тӑвӑл кӑларакан, анчах 
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канӑҫ кӳмен пулӑм. (Икӗ юлашки репликине каланӑ чух кӑнтӑр 

тата ҫурҫӗр халӑхӗсен кӗввисене хуллен ямалла). 

2. е. п. Халӑх пурнӑҫӗ музыкӑра палӑрнӑ пекех, ташӑра та 

сӑнарланать. Федор Павлов шухӑшӗпе, чӑваш музыкин шайӗ 

Европӑри музыка искусствинчен пӗрре те кая пулман. Кӗвӗ-ҫемӗ 

ҫеҫ унӑн пӗтӗм пурнӑҫӗ тӑрӑх татӑлми йӗр хӑварса пырать, кая-

рах вара вӑл ыттисене пурне те ҫӗнтерсе «пуҫ» пулса тӑрать. 

1. е. п. Композитор ачасене вӗрентнӗ, хора тата оркестра 

ертсе пынӑ, оркестрта, ансамбльте сӗрме купӑс каланӑ, халӑх 

юррисене пуҫтарнӑ, чӑваш музыкин историйӗпе теорине 

тӗпченӗ, критик та, юрӑҫ та пулнӑ.  

2. е. п. Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗнче учитель пулнӑ чухнех 

ачасен хорӗпе Федор Павлов оркестр жанрӗсемпе ӗҫленине 

палӑртрӑмӑр. Вӑл хӑй тӗллӗн вӗренсе пынӑ, музыкӑпа 

кӑсӑкланнӑ. Ун чухнех пулас композиторӑн чӑваш оперӑпа сим-

фони музыкине йӗркелес ӗмӗт тӗвӗленет.  

Залра майӗпен «Сарнайпа палнай» симфонилле фантази 

вӑраххӑн янӑрать. Ертсе паракан хӑйӗн сӑмахне малалла 

тӑсать. 

1. е. п. Вӑл вырӑс классикӗсен произведенисене каҫса кай-

сах тишкерет, итлет, вылять. Вӗсен йӑлисене (традицийӗсене) 

тӗпе хурса 1928-мӗш ҫулта «Сӑрнайпа палнай» ятлӑ пысӑк сим-

фони оркестрӗ валли ҫырнӑ симфониллӗ фантази ҫуралать. Вӑл 

чӑваш музыка искуствинче наци симфонисенчен пӗрремӗшӗ 

шутланать. 

Пӗр ҫур минут кӗвӗ хыттӑн янӑрать. Кайран ун сассине 

пӗчӗккӗн чакарса пымалла. Е ташӑ пек инсценировка лартмал-

ла – хӗрпе каччӑ ташлаҫҫӗ – символла – пӗри Сӑрнай сӑнарӗ, 

тепри – Палнай. 

2. е. п. Сӑрнай – чӑвашсен авалхи музыка инструменчӗ. 

Вӑл волынка (шӑпӑр) евӗр инструмент. Палнай – тутапа кала-

малли хатӗр – губная гармоника. (Ӳкерчӗкӗсене кӑтартсан 

аван). Произведение Павлов халӑх мотивӗсем тӑрӑх ҫырнӑ.  
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1. е. п. Автор вӑхӑтсӑр ҫӗре кӗнӗ хыҫҫӑн фантази партиту-

ри ҫухалнӑ. Ӑна халӗ те тупайман. Хальхи вӑхӑтра «Сӑрнайпа 

Палнай» С.И. Габер 1932 ҫ. оркестрӑн пӗчӗк составӗ валли 

ҫырни янӑрать. 

2. е. п. Тап-таса та тӑп-тӑрӑ музыка! Сарнайпа Палнай пӗр-

пӗринпе ӑмӑртса, тӗлӗнмелле хаваслӑ кӗвӗсем калаҫҫӗ. Ку произ-

ведени пирӗн чӑваш музыкинче пысӑк калӑплӑ произведенисем 

ҫырма май пуррине, ку тӗлӗшпе халӑх музыки тӗлӗнмелле пуян-

нине кӑтартса пачӗ. 

1. е. п. 1920-мӗш ҫулсенче Федор Павлов пуҫӗпех кӗвӗ-

юрӑ тӗнчине парӑнать. Музыкӑра тухӑҫлӑ ӗҫленӗ май, чӑваш 

драматургине пуҫарса яраканӗ, сӑвӑсем ҫырма пӑрахать.  

2. е. п. XX ӗмӗр пуҫламӑшӗнче наци литературипе искус-

стви вӑйлӑ аталанма пуҫланӑ. Николай Шупуҫҫынни, Констан-

тин Иванов, Николай Шелепи пек авторсем чӑваш поэзин мал-

танхи ӑсчахӗсем (мудрец, мастер, изобретатель) пулнӑ. 

Вӗсемпе танлаштарсан Ф.Павлов хӑйне дилетант тесе шутланӑ, 

ҫырнӑ сӑввисене «альбом сӑввисем» ҫеҫ тенӗ. Асӑннӑ поэтсен 

шайне ҫитеймессе сиснӗ вӑл, ҫавӑнпа та хӑйне урӑх хушӑра 

шыранӑ. 

1. е. п. Литература каҫалӑкӗнче те пултаруллӑн ӗҫлесе 

Ф.Павлов тарӑн йӗр хӑварнӑ. Унӑн лирики ҫинчен сӑмах 

хускатнӑ май, поэзи унӑн ӗҫӗ-хӗлӗнче тӗпре пулманнине те 

палӑртмалла. Анчах композитор-ҫыравҫӑн поэзири пултарулӑхне 

палӑртмасӑр хӑварма пултараймастпӑр. 

2. е. п. Вӗреннӗ чухне ҫырнӑ сӑввисене ҫамрӑк Федор ыт-

ларах хӑйӗн тус-юлташӗсене халаллать. Хавахалану саманчӗ-

сенче ҫырӑннӑ экспромтлӑ йӗркисем те тӗл пулаҫҫӗ хӑш чухне. 

Чи малтанхи сӑввисене поэт 1910-мӗш ҫулпа палӑртнӑ, анчах та 

хӑш-пӗрисене вӑл иртерех те ҫырма пултарнӑ. 

1. е. п. Чӑвашла ҫырнӑ сӑвӑсенче («Вӗлле хурчӗ…», «Экс-

промт», «Савнӑ хӗр…») юрӑ кӗвви-ҫемми, ритмика яр-уҫҫӑн 

палӑрса тӑрать.  
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(«Вӗлле хурчӗ» сӑвва вулакан ҫын тухать. Шӑппӑн чӑваш 

кӗвви янрӑть – авторӑн произведенийӗ те пулма пултарать е 

мӗнле те пулин классикӑллӑ хайлав): 

 

Вӗлле хурчӗ, ылтӑн хурт,  

Мӗншӗн эсӗ нӑрлатӑн?  

Сарӑ чечек тӑрринче  

Ҫавӑрӑнса ҫӳретӗн? 

 

Сарӑ чечек тӑррине   

Пыллӑ карас терӗн-им?  

Шанса каяс илемне  

Ҫутӑ сывлӑм терӗн-им?  

 

Ах, шухӑшӑм, шухӑшӑм!  

Мӗншӗн эсӗ пӑтранан?  

Сарӑ хитре хӗрӗшӗн   

Мӗншӗн ӑша ҫунтаран? 

 

Сарӑ хӗрӗн илемне  

Хӗвел ҫутти тетӗн-им? 

Вӗлле хурчӗ, ылтӑн хурт,  

Ҫав нӑрлатать, ҫаврӑнать. 

 

Ман ӑшра та ҫавӑн пек 

Тӗрлӗ шухӑш пӑтранать, 

Хитре сарӑ хӗрӗшӗн  

Ҫамрӑк чуна ҫунтарать.  

 

1. е. п. Ку сӑвӑ-юрӑра эпир поэт халӑх кӗввин поэтикине 

кӑмӑлланине, унӑн мелӗсемпе витӗмлӗ усӑ курма пултарнине 

куратпӑр. Лирика геройӗ хӑйӗн ӑшри туйӑмӗсене, сарӑ хӗре пула 

ҫунакан чӗрин хусканӑвӗсене, «сарӑ чечек» тӑрринче вӗҫекен 
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пыл хурчӗн сӑнарӗпе танлаштарса тарӑн уҫса палӑртать. Шанчӑк 

та, иккӗленӳ те, тӳсӗмлӗн кӗтни те, ӑш ҫунни те пур ҫав шухӑш 

пӑтраннинче.  

2. е. п. Ҫакӑнтах тепӗр туйӑм йӑва ҫавӑрнӑ: ку вӑл – ултав. 

Чечек ӗмӗрӗ кӗске, вӑл часах шанса кайӗ, пыл хурчӗ ҫавна туй-

масть. Тен, лирика геройӗ те юратӑвӑн ҫунтаракан вучӗ часах 

сӳнессе курса тӑрать, ҫапах та чуна ҫепӗҫҫӗн ачашлакан ултавлӑ 

туйӑма килӗнӳллӗн парӑнать вӑл: ӑс-хакӑл хӑйӗн сивӗ, витӗр 

курӑнакан чӑнлӑхӗпе чӗре сассине хуплаймасть.  

1. е. п. Федор Павлов эткерӗнче вырӑсла ҫырнӑ сӑвӑсем 

чылай упранса юлнӑ. Чӗмпӗр шкулӗнче вӗреннӗ, ӗҫленӗ тапхӑрта 

ҫырнӑ сӑвӑсене поэт 1913-мӗш ҫулта «Памятник моей юности» 

ятлӑ поэзи тетрадӗнче ҫырса хӑварнӑ. Каларӑмӑр ӗнтӗ, хӑй ҫырнӑ 

сӑвӑсене автор «альбом сӑввисем ҫеҫ» тесе хакланӑ. Ку тетраде 

вара ҫунтарсах ярасшӑн пулнӑ. 

2. е. п. Телее, Т. П. Парамонов композитор ӑна чарнӑ. Ал-

ҫырура, темиҫе чӑвашла сӑвӑсӑр пуҫне, пӗтӗмпех вырӑсла ҫырнӑ 

поэзи хайлавӗсем. Апла пулин те вӗсем авторӑн эстетикӑлла 

идеалне, унӑн музыкӑпа уйрӑлми тачӑ ҫыхӑннӑ поэзи культурине 

яр уҫҫӑн палӑртаҫҫӗ. 

(Вырӑсла ҫырнӑ сӑвви янӑрать – «Колыбельная песнь моей 

подруге»): 

 

Друг мой нежный, друг мой вечный, 

Я тебе в тоске сердечной 

Песенку спою, 

Ты ж, свои закрывши глазки,  

Слушай песню кроткой ласки: 

Баюшки-баю! 

Улыбнись своей красою 

И, склонившись головою 

У меня к груди, 
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Обойми меня рукою, 

В мире, с тихою душою 

Слушай и засни. 

Счастье реет между нами, 

Счастье чудными дарами 

Голову кружит, 

А любовь, миг единенья, 

Уст желанных освященье 

Светом озарит. 

Этот миг волшебный счастья 

Без тоски и без участья 

Ты не сможешь ждать, 

Но в груди согретый пламень 

Твердой верою, как камень, 

Будет век сиять. 

И восторга дух томленный, 

В миг блаженства обновленный  

И святой наряд 

Светом жизни в тайне храма 

Вместе с дымкой фимиама 

Ярко загорят. 

И тогда вдвоем с тобою 

Будем жить святой мечтою 

О грядущих днях –  

У тебя, моя голубка, 

Будет крошечка-малютка 

В мягких пеленах (…) 

И над ней, святой любовью, 

Ты, склонишься к изголовью,  

Будешь напевать: 

Спи, мой ангел, спи прекрасный! 

Я тебе с любовью страстной 

Песенку спою; 
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Ты ж, свои закрывши глазки, 

Слушай песню кроткой ласки: 

Баюшки-баю!.. 

 

1. е. п. Ҫапла, паян эпир Федор Павлов драматург тата 

композитор пултарулӑхӗн хӑш-пӗр енӗсемпе паллашрӑмӑр. Ен-

чен те, сире композиторӑн пурнӑҫӗпе пултарулӑхӗ 

интереслентерчӗ пулсан, тӗплӗнрех ун ӗҫӗ-хӗлӗ ҫинчен 

литературӑра вуласа пӗлме сӗнетпӗр. 

2. е. п. Пирӗн уяв вӗҫленсе пырать. Паянхи каҫ сирӗн чӗрере 

йӗр хӑварасса шанас килет.  

(«Сӑрнайпа Палнай» юрри хуллен янӑрать. Уяв каҫӗ 

вӗҫленчӗ). 
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