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Федор Павлов йӗркеленӗ хор швшш

Чӑвашсен паллӑ композиторӗ 
Федор Павлов 1917 ҫулхи август 
уйӑхӗнче Шупашкар уесӗнче ми- 
равай судьяра ӗҫлеме тытӑннӑ. 
1918 ҫулта ӑна Шемшер вулӑс 
ӗҫтӑвкомӗ халӑх судйи пулма 
суйласа лартнӑ, кунта вӑл 1919 
ҫулхи май уйӑхӗччен вӑй хунӑ, 
хыҫҫӑн Шупашкар уесӗн ҫут ӗҫ 
пайне ӗҫлеме куҫнӑ. Судьяра тӑ- 
рӑшнӑ чухне вӑл Шемшер шкул- 
ӗнче учительсен хорне йӗркеле- 
се янӑ. Унта юрлама таврари 
шкулсенчи учительсем те ҫӳренӗ. 
Хорта Пикторинскаясем (аппӑ- 
ш ӗпе йӑм ӑкӗ), Н иколай тата 
Степан Павлович Павловсем, 
Степан арӑмӗ Антонина Ива
новна, унӑн йӑмӑкӗ Лидия Ива
новна, (иккӗшӗ те Сӗнтӗрвӑрри 
районӗнчи Хуракассинче ҫурал- 
са ӳснӗ), Людмила Андреевна

Андреева, Клавдия Елизаровна 
Елизарова (Юртукасси), В. П. Во
робьев композиторӑн аппӑш ӗ 
Дуся тата Раҫҫейре паллӑ компо
зитор пулса тӑнӑ Андрей Эшпай 
ам ёш ё В алентина  Т огаева  
(иккёшё те шкултах пурӑннӑ) юр- 
ланине пёлетёп. Федор Павлов 
учительсене шкулти пианинӑпа 
(вёл А. И. Павлова учителён хёйён 
пулнё) каласа юрлаттарнё тесе 
шутлатёп. Репетицисем ирттерме 
тепёр чухне А. И. Павлова хватте- 
рёнче те пухённё. Вёл ачасене 
вырёс чёлхи вёрентнё.

Ҫ ак ф ото ӳкерчбке Ф едор 
Павлов композитор (иккёмёш рет- 
ре) 1923 (?) ҫулта чёвашсен хор
не Мускава Раҫҫейри ял хуҫалӑх 
выставкинче иртнё концерта хут- 
шёнма илсе кайсан тунӑ. Хыҫал- 
ти ретре, сулахайран иккёмёшё -  
Ш емш ерти Н. П.* Павлов, ман 
упёшкан ашшё, 1943 ҫулта Аслё 
вӑрҫӑра пуҫ хунӑскер. Ҫак хор 
ҫинчен мана унӑн мёшӑрӗ Мария 
Федоровна каласа хӑварнӑ. Тен, 
фото ӳкерчӗкре пирён район ҫын- 
нисем тэтах та пур -  пӗлместӗп.

К .П А В Л О В А , Ш емшер.

РЕДАКЦИРЕН. Паллах, кашни сӑн ӳкерчӗк -  хӑйне уйрӑм тӗнче, хӑйне 
уйрӑм вӑхӑт. Енчен те малтанласа вӑл е ку сӑн ӳкерчёк темнее ҫыншӑн 
(укерекеннишён, кама ӳкернисемшён) ҫеҫ кӑсӑклӑ пулсан, вӑхӑт иртнӗ- 
ҫемён вёсем нсторн техӗмӗпе сывла пуҫлаҫҫё. Ҫакна шута нлсе, кивелнё 
сӑн укерчёхсене эпир хамӑр хаҫатра малашне те пнчетлесех пырӑпӑр. Ен
чен те сирён иртнё кунсене сӑнлакан кӑсӑклӑ сӑн ӳкерчёксем пулсан, тар- 
хасшӑн, пирён хаҫата ҫнтерсе пама тӑрӑшӑр. Сӑн ӳкерчёкпе пёрле кёскен те 
пулсан сӑн ӳкерчӗкри ҫынсем ҫннчен каласа пама ан манӑр.


