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Чӑваш писателӗсемпе поэчӗсем, пурте мар пулин те, чылайӑшӗ 
эссе ҫырса курнӑ. Вӗсенчен хӑшӗ чӑн малтан эссе ҫырнӑ-ши тесе 
ыйтсан, ҫирӗм-вӑтӑрӗшёнчен пӗри те хуравлаймарӗ. Чӑнах та, кам- 
ши чӑвашла ҫырнӑ малтанхи эссесен авторӗ? Мӗнле жанр вӑл, эссе?

«Эссе» сӑмах вырӑс чёлхине французларан кӗнӗ, француз чёлхи- 
не вара — латыньрен. Вырӑс чӗлхинчен эссе чӑваш чӗлхине те кӗрсе 
вырнаҫать. «Пысӑк совет энциклопедийӗн» 30-мӗш кӗнекинче ун 
пирки ҫапла ӑнлантарнӑ: «Эссе — очерк, калӑпӑшёпе пысӑк мар 
тата ирӗклӗ композициллӗ проза хайлавӗ». Эссе — мӗн ҫинчен те 
пулин каланӑ чухне автор шухӑшӗпе витӗм илнӗ сӑмах. Вӑл филосо- 
филлӗ, историллӗ, биографиллӗ, публицистикӑллӑ, литература крити- 
киллӗ, наукӑпа ҫыхӑннӑ е илемлӗ литература пӗлтерӗшӗллӗ пулать. 
Эссе авалхи грек ӑсчахӗнчен Платонран пуҫласа XIX ӗмёрчченех 
тытӑнса пынӑ. XX ӗмӗрте эссе уйрӑмах вӑйлӑ аталаннӑ. Унпа усӑ 
курса, чаплӑ прозаикеем, поэтсем, философсем наукӑпа сӑмахлӑх 
ҫитӗнӗвӗсене сарнӑ. Вырӑс тата совет литературинче эссе жанрӗ вӑй 
илсех кайман. Иртнё ӗмӗрӗн 70-мӗш ҫулӗсенче ҫак жанрпа ытларах 
литература критикинче усӑ курнӑ. Ку туртӑм чӑваш литературинче 
те палӑрнӑ.

Пирӗн умра чӑваш музыкипе драматургийӗн классикӗн Федор 
Павлович Павловӑн Ҫырнисен тулли пуххи, ӑна иккӗмӗш хут, хушса 
тӳрлетсе кӑларнӑ. Ҫырнисен пуххине Ф.Павловӑн сӑввисемпе пьеси- 
сем, калавӗсемпе очеркёсем, статйисемпе рецензийӗсем, ҫырӑвӗсем- 
пе пёр аса илӗвӗ кӗнӗ. Тата... эссисем. Анчах вёсене уйӑрса палӑрт- 
ман. Шел, мӗншӗн тесен эпир чӑваш литературипе публицистикин 
пӗрремӗш эссисене шӑпах ҫак кёнекере тупнӑ пек туйӑнать. Ф .Пав
лов вӗсене илемлӗ, сӑнарлӑ чӗлхепе, асра юлмалла ҫырнӑ, пурте тенӗ 
пекех — литературӑпа искусство ҫинчен. Классикӑлла эссесенчи 
манерлех вӗсенче Ф .Павлов пӗр-пӗр ҫын, ӗҫ е япала ҫинчен хӑй мӗн 
шутланине пӗлтерет, ҫав вӑхӑтрах хӑйӗн шухӑшне пӗртен-пӗр тӗрӗс 
шухӑш теме васкамасть. Унашкал тӗллев пулни те сисӗнмест унӑн 
эссисенче.

Акӑ, чӑваш юррисене сӑнаса ҫырнӑ «Хитре» ятлӑ эссе. Вӑл епле 
ҫуралнин историйё те кӑсӑк. Ҫырнисен пуххин умсӑмахне хатӗрле- 
кенсем В.Родионовпа К.Кириллов ҫапла пӗлтереҫҫӗ: «1923 ҫулхи пуш 
уйӑхӗн 3-мӗшӗнче таврапӗлӳҫӗсен обществинчи студентсен секцийӗн 
пухӑвӗнче Ф .Павлов «Чӑвашсем хитрене епле ӑнланни ҫинчен халӑх 
юррисенче мӗнле каланӑ» темӑпа доклад тунӑ, кайран ӑна, ҫӗнетсе, 
«Канаш» хаҫатра эссе-очерк формипе пичетлесе кӑларнӑ.

«Мӗн хитре?» — тӳрех ыйту лартать эссе авторӗ, вара чӑвашсем
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хитре пирки мӗн тесе юрланине тишкерсе ҫапла ҫырать: «Хитре 
вӑрман — ҫӗмӗрт ҫурӑлнӑ чух, хурӑн ҫулҫи сарӑлнӑ чух; хитре пахча
— унта мӑкӑньсем тата ытти чечексем шӑтнӑ чух; хитре хир, уй — 
унта симӗс курӑк шӑтнӑ чух; хитре тӗнче — ӑна хӗвел пӑхса ҫутатнӑ 
чух»... Ку — ҫутҫанталӑк илемӗ ҫинчен. Анчах чӑваш ҫутҫанталӑка 
пӗр сӑлтавсӑр, ахальтен ҫеҫ сӑнамасть, хӑйӗн тавра мён пуррине 
асӑрхама, мӗн хитрине палӑртма тата вӗсене ҫутҫанталӑк илемӗпе 
танлаштарма юратать. Ҫавӑнпа автор татах ыйтать: «Мӗнле ҫынна 
чӑваш хитре тесе шухӑшлать?» Вара каллех халӑх сӑнанипе хурав- 
лать: «Юрӑра хисеплеҫҫӗ: ҫӳллӗ ҫынна, тӳрӗ, сарлака кӗлеткене, вӑйлӑ 
ҫынна, ҫирӗп кӑкӑрлӑ, ҫутӑ сӑнлӑ, тулли питлӗ, таса уҫӑ саслӑ, ҫӑмӑл 
ураллӑ ҫынна. Хитре хӗрсем яштак пулмалла, вёсен пӗвӗ Атӑл хӑви 
пек пулмалла».

Ф .Павлов хӑйӗн кашни сӑмахне, шухӑшне халӑх юррисемпе ҫир- 
ӗплетсе, витӗмлетсе парать: «Чӑваш калать: лаша пуласси тихаран 
паллӑ, тет. Ҫавнашкалах юрӑра та хитре кӗлеткеллё хёрсене ачаранах 
сӑнаҫҫӗ:

Хёвел питёнчи курӑка 
Юр айёнчен куҫ курать,
Хитре яштак хӗрсене 
Ҫамрӑкранпах куҫ курать.»

Хитре тӗслёрен. Сарри те хитре, хури те хитре. Ф .Павлов чӑваш- 
ла хитре тюрк халӑхӗсен авалхи хитрелёх пӗлтерёшне упраса хӑвар- 
нине халӑх юррисен сӑмахӗсемпе ёнентерет. Тюрксем, унан шучӗпе, 
хитрелӗхе ҫапла ӑнланнӑ: кӗлетке яштак, пилёк ҫинҫе, пит ҫӑмарти- 
сем тулли, ҫаврака, сӑн ҫутӑ та хёрлӗ, ҫӳҫ вӑрӑм, куҫ хура та пысӑк, 
сас ҫирӗп, уҫӑ, утти хӑвӑрт, ҫӑмӑл. Ҫак хитрелӗх енӗсене вӑл пурне те 
чӑваш халӑх юррисенче асӑрхать.

Ф .Павлов чӑваш юррисенче хитрепе юнашар усал пуррине ку
рать: «Усалтан юрӑра мӑшкӑлласа кулни питё нумай. Анчах суран 
пулса, чирлесе усалланнӑ ҫынтан чӑваш кулмасть. Ҫын — хӑйне хӑй 
хитре вырӑнне хурса мухтанать пулсан, чи усал шутланать. Вара ун 
пеккисене чӑваш хёрхенмест».

Пӗчӗк пӳ хитрене чӑрмантарать, ҫавах ӑна тиркесех каймаҫҫӗ, 
мухтама та мухтамаҫҫӗ.

Хура пурҫӑн лиҫиххи,
Ҫӳҫи кӗске, мён тӑвас?
Манӑн савни пёчёкҫё,
Манӑн ӑна мӗн тӑвас?

Пӗчӗккӗ пулсан та сиен ҫук, юратма чӑрмантармасть, арҫын мар
— арҫынна пӗчӗкки килӗшмест. Халӑх юррисенчен паллӑ: «Пысӑксӑр 
пуҫне арҫыннӑн вӑйлӑ пулас пулать, пули-пулми ҫынна парӑнма 
пулмасть, хӑйӗн чысне хытӑ тимлес пулать. Паттӑр арҫынна: вӑл 
кашкӑр пек, теҫҫӗ, е — вӑл кашкӑртан та хӑрамасть, теҫҫӗ, е тата —
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вӑл кашкӑра та пӑвса вӗлерӗ, теҫҫӗ». Эссе авторӗ хуннсемпе тюрксен 
ертӳҫи (чӑвашсем вёсен шутне кӗреҫҫӗ) Ашина кашкӑртан пулса 
кайни ҫинчен калакан предание пёлнех ӗнтӗ, ҫавӑнпа ӑна акӑ мӗнле- 
рех ырласа ҫырнӑ: «Кашкӑр пирӗн таврара — чӑн вӑйлӑ, чӑн хитре, 
чӑн мӑнкӑмӑллӑ, аслӑ, хаяр тискер кайӑк». Апла пулсан, арҫын 
идеалне те вӑл, каллех ҫутҫанталӑка ҫывӑха хурса, кашкӑрпа танлаш- 
тарса, тӗслӗх вырӑнне ҫак юрӑ сӑввине илсе кӑтартать:

Сӑрт хёррипе кашкӑр пырать,
Хӳри вёҫне сулласа;
Урампала йёкӗт пырать,
И к аллине сулласа.

Сӑвви умён хитре арҫын пирки ҫапла ӑнлантарни пур: «...йӗкӗт- 
каччӑ» ...урисене ярт-ярт ярса пусать, аллисене вӑйлӑн суллать, кӗлетки 
кӑшт кӑна хумханать, куҫӗпе малалла тӳрӗ пӑхса утать. «Каччӑна cap 
хёр чӳречерен пӑхать, — тет малалла Ф. Павлов. — Вара, каччӑ иртсе 
кайсан, cap хӗр шухӑша каять. Аса илет: пӗрре тырӑ вырнӑ чух 
кашкӑр курнӑччё. Тырӑ выракан ҫынсем пуртӑсем, рычаксем йӑтса 
кашкӑра хӑвалама тытӑнчӗҫ. Кашкӑрё ҫынсем еннелле сивӗ куҫӗпе 
ҫаврӑнса пӑхрӗ те шӑлёсемпе шак-шак шаклатгарчӗ, вара пӗртте 
васкамасӑр вӑрманалла йывӑррӑн юртса кӗрсе кайрӗ. Ҫынӗсем вара 
вӑрмана кёме хӑрарӗҫ. Ҫавӑ кашкӑр пекех мар-ши пирӗн каччӑ та?»

Ф .Павлов хурапа сарӑ ҫинчен мӗнле шухӑшлани те хӑйне евӗрлӗ, 
вӑл чӑваш юррисенче сарӑ тенине еплерех тёшмӗртмеллине те питӗ 
лайӑх ӑнлантарнӑ. Ҫапах та эссе авторӗн шухӑшӗ ку енӗпе хӑйӗнле 
пулни палӑрать.

Иккӗмӗш эсси — «Чарӑннӑ сасӑ». Ӑна Ф.Павлов чӑваш музыкин 
ҫухалнӑ тӗпё-йӗрёсене шыраса ҫырнӑ, 1929 ҫулта «Сунтал» журналта 
(1№, кӑрлач) пичетлесе кӑларнӑ. Эссе-очеркне ҫырас умён вӑл ятар- 
ласа Мускава кайнӑ, унта В.И.Ленин ячӗллӗ библиотекӑра (халё 
Раҫҫей патшалӑх библиотеки — Г.К.) авалхи хунсен историйӗ ҫин- 
чен ҫырнӑ кӗнекесене вуласа тишкернӗ, ҫавӑнпа статйи ячӗ айне: 
«Мускавра, Ленин библиотекинче ӗҫленӗ чух блокнотсене ҫырса 
хунинчен», — тесе палӑртнӑ.

Эссе пуҫламӑшӗнчех автор чӑвашсен тӗп аслашшёсем авалхи халӑх, 
хунсем, хушшинче пулнине калать. «пирӗн пӗлес килет: апла пулсан, 
ҫав чӑваш тӗп аслашшӗсен юрӑ-музыкӑ таврашӗ пулнӑ-ши, пулман- 
ши? Пулман теме пултараймастпӑр пулӗ, — тет Ф .Павлов, — мёншӗн 
тесен кирек мӗнле халӑхӑн та, калӑпӑр, «тискер халӑхсен те» хӑйсен 
искусстви пур. Пулнӑ пулсан — мӗнле искусство пунӑ-ши ҫав чӑваш 
тӗп аслашшӗсен? Унӑн стиль мӗн евӗрлӗ пулнӑ-ши? Чӑваш музыкин 
тӗпӗ-йӗрӗсене шыранӑ майӗпе ҫак ыйтусем ҫинчен кӑштах шухӑшла- 
са пӑхни кирлӗ пек туйӑнать».

Эссе-очерка вуланӑ май эпир Ф.Павловӑн ӑс ҫивӗчлӗхне, тавра- 
курӑм анлӑлӑхне, шухӑшлав хӑюлӑхне куратпӑр. Истори авӑрне чӑмса



ВИҪӖ ЭССЕ —  ВИҪ ШӐРҪА. 119

пӑхма ҫитнӗ харсӑрлӑхӗ тӗлӗнтерет. Европӑна куҫса килнӗ хунсем 
пуринчен ытла Атӑл (Атил) патша хыҫҫӑн ҫӳрени паллӑ, эссере 451 
ҫулта Кӑталавӑн хирӗнче пулса иртнӗ вӑйлӑ вӑрҫӑ Атӑлӑн (Атилӑн) 
ҫулне картласа хуни кӑсӑклӑ. Мӗншӗн тесен ҫав вӑрҫӑра, римлянсен 
ҫыравҫисем каласа хӑварнӑ тӑрӑх, «йӗрсӗр хӑрушӑ пулнӑ, унта хун
сем питӗ нумай пӗтнӗ». Ҫӗрлене ҫитсен, вӑрҫӑ чарӑнсан, хунсем 
хӑйсен вилнӗ ҫар ҫыннисене пытарма тытӑннӑ. «Пытарнӑ чухне 
вӗсем хытӑ шавласа йёнё, юрланӑ. Кунта ёнтё мӗн палӑрать темелле? 
— тесе ыйтать эссе авторё, унӑн сюжетне аталантарса пыма нумай 
очерк-статйисенче ыйту меслечӗпе усӑ курма юратаканскер. Вара 
ҫапла хуравлать: — Акӑ мӗн палӑрать: хунсен вилнӗ ҫар ҫыннисене 
пытарнӑ чух йӗрсе хуралӑхлӑ юрӑсем юрламалли йӑласем пулнӑ пулӗ 
темелле. Чӑвашсен те ҫын вилсен «сасӑ кӑларас» йӑла пулнӑ».

Эссере ҫавӑн пекех 448-мӗш ҫулта Атӑл патне Византирен по
сольство пыни, унӑн секретарӗ Прис хунсем ҫинчен мӗн ҫырса 
хӑварни ҫинчен каласа кӑтартни те питӗ интереслӗ. Ф .Павлов ҫавӑн 
пекех Атӑл 453-мёш ҫулта вилсен, хунсем унӑн тӑпри ҫинче питӗ 
аслӑ ӗҫкӗ тунине пӗлтерет.Иорнанд каланӑ тӑрӑх, тет вӑл, ҫав ӗҫкӗ 
Атӑл юлашки хут ёҫтерсе ҫитернӗ вырӑнне пулнӑ.

Ф.Павловӑн ҫак шухӑшӗ уйрӑмах питё паха: чул муклашки ҫине 
ҫырнӑ паллӑсем темиҫе ӗмӗре те пыраҫҫӗ. Чарӑннӑ сасӑ урӑх янрай- 
масть. Ҫавӑнпа эпир урӑх ӑна илтейместпӗр. Анчах акӑ ҫакна калама 
пултаратпӑр: чӑвашсен авалхи тёп аслашшӗсен, хунсен паттӑрлӑх 
эпосӗ пулнӑ, вӑл эпосра музыкӑпа поэзи хутӑш пулнӑ, вӑл поэзин 
татӑкӗсене хальхи пурнӑҫӑн йӑлисенче шыраса пӑхма юрать. «Шы- 
расан, тен, усси пулӗ. Вӗренӳлӗхшӗн тепӗр чух пӗр пӗчӗк ҫеҫ чӗпкём 
те питё хаклӑ», — тесе сӗнет автор эссе вёҫӗнче.

Тӗрӗс сӗнӳ, тесшён эпӗр те. Хам эпӗ музыка тӗпчевҫи мар, ҫапах 
та ҫак статья пётмӗшӗнче Ф.Павловӑн сёнёвӗ паянхи куншӑн та 
ҫивӗч танине, вӑл халӗ те сивёнменнине каласшӑн, мӗншӗн тесен 
пур ҫав «татаксем» пирӗн йӑла-йӗркесенче. Сӑмахран, ман асӑмран 
иртнӗ ёмӗрти Тӑван ҫӗршывӑн аслӑ вӑрҫи хыҫҫӑнхи ял туйӗсем тух- 
маҫҫё. Ҫав туйсенче кашнинчех параппан сасси янӑратчӗ. Йёрхкасси 
ялӗнче параппанӗ те пӗр ҫынӑн ҫеҫ, Ларанти мучин, сыхланса юлнӑччӗ 
те, кашни туях ӑна параппанӗпех чӗнетчӗҫ. Эпир, арҫын ачасем, туй 
арӑмӗсем юрласа ташланине мар, кӑвак сухаллӑ Ларанти мучи па
раппан мӗнле ҫапнине ытларах пӑхма-итлеме юрататтӑмӑр. Парап
пан сассинче туйӑн савӑнӑҫлӑ кӗввисем мар, Аслӑ ҫӗнтерӗвён хӑвачӗ 
янӑраса тӑнӑн туйӑнатчӗ... Ларанти мучие туйсене ҫеҫ мар, ял ҫам- 
рӑкӗсене салтака ӑсатнӑ ҫӗре те чёнетчӗҫ. Вара унӑн параппанӗ урам 
тӑрӑх марш евӗрлӗ, темӗнле чӗнӳллӗ харсӑр сасӑсем саратчӗ.

Каярахпа ҫав майлӑрах кӗвӗсене чӑвашсен хальхи паллӑ компози
торе А.Васильев хайлавӗсенче илтме тӳр килчӗ. Малтан хӑшпӗр ком- 
позиторсем унӑн параппан сассине кӑмӑлласах кайманччӗ, анчах
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итлекенсене вал пите килӗшрӗ. Хунсемпе пӗрле Ази варринчен йӑтӑнса 
килнӗ чӑвашсен те параппанлӑ вӑйлӑ музыка пулнӑ, паллах!

Икӗ эссе-шӑрҫине тишкернӗ хыҫҫӑн статьяна вӗҫличчен Ф.Пав- 
ловӑн виҫҫӗмӗш «шӑрҫине» те пӑхса тухар-ха. «Паллӑ кӗнеке» ятлӑ 
вӑл, чӑн малтан 1922-мӗш ҫулта «Канаш» хаҫатра пичетленнӗ. Унта 
мӗн ҫырассине те автор, ытти эссе-очеркӗсенчи пекех, тӳрех «мӑйра- 
каран» ярса тытать те ҫапла пуҫлать: «Чӗмпӗрти чӑваш музейӗнче 
пӗр паллӑ кӗнеке пур. Ҫав кёнеке тӑршшӗ виҫӗ шит, урлӑшӗ пӗр 
шит, хулӑнӑшӗ виҫӗ пӳрне хулӑнӑш. Кӗнеки ячё: «Тӑхӑр ял. Сӗве 
тӑршшӗнчи чӑвашсем. Елшел ачисене вӗрентекен Григорий Тимофе
ев ҫырнӑ. Июнь уйӑхӗн 8-мӗш кунӗ, 1900 ҫ.».

«Тӑхӑр ял» кӗнеки 8 тетрадьлӗ, — пӗлтерет малалла Ф .Павлов, — 
тӑхӑрвун пая уйрӑлать. Мӗн ҫук-ши вӑл кӗнекере? Каласа та пётерес 
ҫук. Вуласа тухас тесен те — пёр эрне вулас пулать».

...«Тӑхӑр ял» ҫыракан питӗ пысӑк, питӗ чаплӑ ыйтусене тапра- 
тать, — тет эссе авторӗ. — Унта чӑваша тӳрех палласа илмелле: 
мӗнле пит-куҫлӑ, мӗнле кил-ҫурчӗ, мӗнле ҫи-пуҫӗ, килти пурнӑҫё, 
ыррийӗ, усаллийӗ, тён, тӗшмёш, ӗҫлени, выляни, авланни, качча 
кайни, халӑх ӗҫӗ — мӗн пурӗ пӗтӗмпех ҫырнӑ. Вуласа пынӑ ҫёрте 
чӑваш шӑкӑлтатса пурӑнни куҫ умӗнче пек». Очерк вӗҫӗнче ӑна 
ҫырнин тёп тӗллевё те палӑрать: «Халиччен чӑваш ҫинчен ҫырнӑ 
кӗнекесем хушшинче «Тӑхӑр ял» паллӑ кёнеке... Хамӑр халӑх кӑштах 
та пулин тимлеме шухӑш парать. Ан тив, вуласа пӑхчӑрччӗ: мён 
калёҫ-ши чӑвашсем? Ҫавӑнпа «Тӑхӑр ял» кёнекене станпа ҫапсан 
пит аван пулӗччӗ».

Ф .Павлов сёнёвӗ ниепле пурнӑҫланайман пирки «Ялав» журнал 
редакцийӗ 1946 ҫулта 4-мӗш номерте ҫак эссене тепёр хут пичетлет. 
Композитор-драматурган «Паллӑ кӗнеке» эссинчи ӗмӗчё ӑна ҫырнӑ 
хыҫҫӑн 40 ҫула яхӑн иртсен тин пурнӑҫланать: вулакансем Г.Тимо- 
феевӑн «Тӑхӑрьял» кӗнекине 1972 ҫулта кӑна кётсе илеҫҫӗ. Пичетле- 
несе тухнӑ-тухманах вӑл чӑваш этнографи историйёнче чи паллӑ 
вырӑн йышӑнать. Ку таранччен те унтан иртекен урӑх унашкал 
кӗнеке тухман.

Шӑрҫа ҫакки виҫӗ шӑрҫаран ҫеҫ тӑмасть. Ҫавӑнпа унта Ф .Павлов 
тирсе янӑ ытти эссе-очеркӗсене асӑнса та пулин хӑвармасан пире 
ҫылӑх пулӗччӗ. Акӑ вёсем: «Ӑслӑ шӑшисем», «Георгий Васильевич 
Зайцев», «Тӑвас-тӑк лайӑхрах тӑвас пулать», «Библиографине кӑтар- 
такан кӗнеке», «Чӑваш пластинкисем», «Картина выставкинче», «Ҫыр- 
мари юрӑ», «Чӑваш кӗсли». Ҫак эссе-очерксем те хӑйсен пӗлтерӗшне 
ҫухатман-ха, вӗсенче хускатнӑ ыйтусенчен чылайӑшӗ халё те хӑйсен 
хӗрӳлӗхӗпе палӑрса тӑрать.

Георгий КРАСНОВ,
ЧР культура тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ


