
ФЕДОР ПАВЛОВ -  П О Э Т-Л И РИ К

Чёмпёрти чӑваш шкулёнче литературӑпа искусствӑна 
юратма вёрентес тӗлӗшпе хытӑ тимленӗ. Вёренӳ программи тӑрӑх 
ӗҫленисёр пуҫне, кунта литературӑпа музыка каҫӗсем иртгернӗ, 
сочиненисене сӑвӑлла ҫырма та чарман. Ҫакӑ вӑл тӑван культура 
ӳсӗмёшён ҫунакансен кймӑлне чӗртсетӑнӑ, вёсен тавракурӑмне 
анлӑлатнӑ. Ф.Павлов шӑпах ҫак юхӑма лекет. Поэзие вӑл хӑйён 
ҫывӑх тусӗсене К.Ивановна Н.Шупуҫҫыннине кура та хастаррӑн 
кӳлённӗтеме май пур. Иккассинче вёреннӗчухне Н.Ф.Беляевпа 
Ф. Николае в (Сергеев) революнионер-учительсем те ачаранпа 
илемшён тунсӑхлакан Хӗветёр чёринче поэзи вучӗ чёртме 
пултарнӑ. Анчах та Ф.Павлов ытларах хӑй валли тесе кӑна 
ҫырать, мён ҫырнӑ пеккине те упрама. пичетлсме тӑрӑшмасть. 
Апла пулин те, унӑн паян куна ҫитнӗ сӑввнсем тӑван поэзин 
революцичченхи сӑн-сӑпатне хӑйне уйрӑм тёс кӳреҫҫӗ.

Ф.Панловӑн поэзири эткерё, тёпрен илсен, «Памятник 
моей юности» ал ҫырура упранать. Ӑна 1913 ҫулта Чӗмпӗрте 
хатёрлснё. Кайран ултӑ листне вӑтӑрса илнё, чӗрёлсе юлнӑ 
пайӗсенче пгаллӑ мар сӑвӑсен уйрйм сӑмахёсемпе татӑкёсем 
курӑнаҫҫӗ. Кулистсене автор хӑйех ҫурса илнё пулас. Кайран
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вӑл кунтах кӑранташпа уйрӑм сӑвӑ йёркисене тёл-тӗл аялтан 
туртнӑ, тёрлӗрен ӑнлантарусем ҫырса хунӑ.

Ал-ҫырура ҫирё.м тӑхйр сйвӑ. вёсене чӑвашла тата вырӑс- 
ла ҫырнӑ. Чӑвашлисе.м унта тӑваттӑ: «Вёлле хурчё», «Савнӑ 
хӗр...*, «Экспромт». «Йӑсӑрка*. Вёсем вулакансене чылайран- 
па паллӑ ӗнтё, вырӑслисенчен сахалӑшй пичетленнё. Тетрадьри 
сӑвӑсене |908-1913ҫулсенчеҫырнӑ.

Юлташёсем асилнё тӑрӑх. Ф. Пааловӑн ку тапхӑрта ҫыр- 
ниссм татах та пулнӑ. Д.З.Захаров учитель каланӑ тӑрӑх, поэт 
сӑввисен виҫҫёмёш тетрадӗнче И.Я.Яковлева халаллани те 
пулнӑ, вӑл ҫапла сӑмахсемпе вёҫленнӗ имёш: «Вот он сам стоит 
высоко, лучезарная звезда*.

1922 ҫулта «Ялта» драма хуплашки ҫине Ф. Павлов хӑй 
хайлавёсен ячёсене пичетленё. Унта чӑваш паггтӑрё ҫинчен калакан 
«Тевик» халапа та асӑннӑ, вӑл сӑвӑласа ҫырнйскер-мён. Ун ҫинчен 
автор тусё Г. Комиссаров ҫапла каласа парать: «Пёррехинче 
ҫулла Ф. П. Павлов пирён пата пычё. Унӑн аллинче пёр сӑвй 
тата чӑвашла поэма пуҫламӑшё пурччё. Ячёсене халё манса кайнй. 
Ҫакна ҫеҫ астӑватйп. Сӑввине ҫуркунне ҫинчен ҫырнӑччё, поэма 
пуҫламӑшё вара чухйн ёҫ ҫыннисене хӳтёлеме ҫитӗнекен улӑп 
ҫурални тата унӑн ача чухнехи пурнӑҫё ҫинченччё. Ҫав ал ҫыру 
«Тевик» поэмӑн пуҫла.мӑшё пулнӑ пулё тетёп*. Ку ёҫ 1909 ҫулта 
пулнӑ.

Г.Комиссаров -  Ф.Па&ловпа пёр ялсемех, вӑл 1900 ҫул- 
танпах сӑвӑсем ҫырнӑ. «Хыпарга* га пичетленнёскерген Ф. Павлов 
хӑй сӑввисене хаклама ыйтнӑ, мёнлерех ҫырма кирли пирки 
интересленнё. Тусё ӑна ӑшӑ сӑмахпа хавхалантарать. тӗрлёрен 
канаш парать. Эппин ҫак тёлпулу га Ф.Павлова татах сйвй ҫырма 
ҫёклентернё, унра шанчӑк чёртнё теме юрать.

Совет тапхӑрёнче Ф. Павлов ытларах драматургипе му- 
зыкӑра тата ҫуг ӗҫёнче вӑй хурать, ҫавӑнпа сӑвӑ нумаях ҫырай- 
ман. Ку вӑхӑтра та вӑл икё чёлхепе сӑвӑлать. «Чухӑнсен юр- 
ринче» (1919) ҫёнӗ самана ҫитнине хапӑлласа саламланӑ:

М£н кулянас, мён макрас та.
Ёл£к те нумай макӑрнӑ
Хал£ пир4н ирСк пур.
Ир4к пур та -  пуртс пур.

«Утро» сӑвйра та (1919) -  ҫак тема, анчах кунта Ҫёнё 
Куна упра.ма чённи те янӑрать:
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Утро стало,
Солние встало.

Вес в лучах затрепетало.
И запели.
Загудели,

Словно тысячи свирелей.
Жизни силы.

Где-то в поле 
Голос боли.

Стоны гибнущих в неволе...
Эти звуки 
Будят муки -  

Вам ли стать, сложивши руки.
Молчаливо!..

Ф.Павлов ҫырнӑ «Тӑпачӑ юрри» те (1922) ҫӗнӗлле илтё- 
нет, унта Ҫӗнӗ Кун туртЛмне варса хунӑ:

Налук парсан. Канаш пуять.
Канаш пуйсан. тем те тухать,
Вӑл та пулать. ку та пулать,
Хура халӑх ырӑ курать.
Ҫук ҫын валли пурте пулать.

Автор текст умён те, авӑн ҫапакансен хусканӑвёсене 
палӑртма евёрлев сЛмахёсене вырЛнлЛ кёртсе лартнЛ.

Ҫапах та Ф.Павловӑн Октябрьччен ҫырнӑ сЛввисем, ҫак 
асЛннЛ тёслӗхсемпе танлаштарсан, пуянрах та пӗлтерёшлӗрех. 
ҪавЛнпа поэт пултарулӑхне революцичченхи лирика аталанӑвӗпе 
ҫыхӑнтарма тивет.

Сӑвӑҫ пейзажпа юрату лирикине кӑмӑлларах пани ку- 
рЛналь.

«ЙЛсЛрка* сЛвЛ хӑйён тӗп шЛнЛрӗпе М.ФедоровЛн «Ар- 
ҫурине* ҫывЛх. Ҫырасса та ӑна вёренмелле ҫырнӑ-и, тен. Кунта 
каҫхи кутсЛр-нуҫсЛр ҫил тӑман витёр пӗр ҫуна «хулӑн ҫемҫе 
кӗрт ҫинче аран хашлатса пынине» сӑнланӑ. М Федоров мӗскӗн 
Хёветӗрён тертлё пурнЛҫне ӳкерсе кЛтартаггь пулсан, «Йӑсӑркара» 
ун пек сЛмах пачах хускатман. Автора ытларах ҫил-тӑман «ҫавра 
ҫил пек ҫаврӑнса* гЛни интереслентерет. Ку сӑвӑра арҫури сЛнарӗ 
те ҫук, ҫанталӑка «арҫури пек ахЛрать* тесе ҫеҫ асЛннЛ.

Ҫапах та кёске сЛвЛрах Ф .Павлов хЛйне евёр пайрЛм- 
семпе йышлӑ усЛ курать. АкЛ пӗр сыпЛкри танлаштарусенех 
илер:
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Пин шӑпӑрпа шйлнЛ пск.
Шурй юра вдҫтсрсе,
Ҫил улать те шйхӑрать.
Ҫёрпе пёлСт хушшинчс 
В£ри ҫёлсн пек явӑнса.
Ҫуркуннехи авӑрти 
Пӑрлӑ шыв пск пӑтранса 
Хулйн тискер пйлт чупать.
Курӑнмн уйӑх ҫутипс,
Вут га кӑвар xfM? пек.
Юр сирпднни палӑрать.
Ҫӑвар уҫма-сывлама 
Нимлс май ҫук: юр кбрст.
ВСрсе. сурса лартнӑ пск,
Куҫ лупашки питрӗнет.
Шанса кайнӑ ал-ура.
Вупӑр карчйк тытнӑ пск,
Хытса каять. тапранмасть.
ТемСн ывтса ярас пск,
ҪилС в£рет уласа.

Танлаштарусем ҫине-ҫиие сыпӑнса пыраҫҫӗ, ку вӑл ҫил- 
тӑман пӑтранӑвне-хусканӑвне систерме лайӑх пулӑшать. Сӑвӑ 
ҫаврӑмёсем вӑрӑммӑн, калуллӑ вуланни те ҫавнах палӑртать.

Мӗн пёчӗкрен музыкӑна юратнӑскер. Ф. Павлов халӑх 
юрри тёслӗхбсене кӗртмесбр тӳсеймест. Пӗччен лавҫЗ хӑнаран 
таврӑнать пулас —  «юрӑ юрлать, кӑшкӑрать». Ёнентерме поэт 
«Уй-уй урлӑ каҫрймӑр та...» тата «Манӑн мёншён кулянас...» 
ятлӑ кӗске те хаваслӑ юрӑсен тексчёсене илсе кӑтартать. Ҫакӑ 
вара сӑвӑри драматизма ҫивӗчрех палӑртагь.

Урса кайнӑ ҫанталӑка ӳкерсе панипе пӗрлех сӑвӑҫ ҫулри 
пуҫтах ҫынна та шеллесе илет: вӑл аташса ҫӳресрен, шӑнса 
вилесрен шикленет. Ҫак туйӑма вӑл ӑс вёрентсе каламасӑрах 
вулакан патне ҫитерет.

«Экспромт», «Вӗлле хурчё», «Сарӑ хёр...» сӑвӑсем чӑваш 
поэзийёнче юрату лирики вйй илсе пынине пёлтериӗ. Ф.Пав- 
ловчен юрату сӑввисем ҫыракам сахалах пулман-ха. 1897— 1910 
ҫулсенче кутёлӗшпе уйрӑмах Турхан Яккӑвёпе Хёветӗрё, Гав
рил Кореньков, Гурий Комиссаров нумай ёҫленё. Ф.Павловӑн 
унпа кӑштах та пулин паллашма тӳр килнӗ-и, тен. Вӑл хӑй 
умёнхи чйваш сӑвӑҫисен тёслёхёпе хавхаланма та пултарнӑ. Анчах 
ун сӑввисенче акӑ мён-мӗн паха: поэт хӑй умёнхи сӑвӑҫсен 
мелёсене тӳрремӗн йышӑнмасть, вӑл ытларах халӑх юррисемпе 
вырӑс лирикинчи ӑслайсенчен хӑй тёллён вёренсе пырать.
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«Вёлле хуртнех» илер. Кунтаанлӑ параллелизмпа ӑста усӑ 
курнӑ. Вӑл икӗ хугтӗл пулать. Акӑ пӗрремӗшӗ:

Вйлле хурчй. ылтӑн хурт,
Мйншйн эсй нйрлатӑн,
Сарй чечек тӑррннче 
Ҫавйрйнса ҫӳрстйн?

Сарӑ чечек гӑрринс 
Пыллӑ карас терйн-им?
Шанса каяс илемнс 
Ҫутӑ сыылӑм терйн-им?

Ах. шухӑшӑм. шухӑшӑм!
Мйншйн эсй пӑтранан?
Сарӑ хнтрс хйрйшйн 
Мйншйн йша ҫунтаран?

Сарӑ хйрйн нлемнс 
Хйвсл ҫута терйн-им?

Кун хыҫҫӑн иккӗмёшё каять:

Вйлле хурчй, ылтӑн хурт.
Ш ав нйрлатать. ҫаврйнать —

Ман йшра та саван пск.
Тйрлй шухйш пӑтранать.
Хитрс сарӑ хйрйшйн 
Ҫамрйк Йша ҫунтарать...

Ҫапла туни канӑҫсӑр, сирсе сирёлми шухӑша уҫҫӑнрах га 
вӑйлӑрах палӑртма май парать. Ку текстпа хывнӑ юрӑ халӑх 
хушшине анлӑ сарӑлни те ҫавнах ёнентерет.

«Экспромт» сӑвӑра пике сӑнарне ҫапла сӑнланӑ:

Куҫй-пуҫй суталать,
Ҫӳхс тути йӑл кулать.
Яшгак пилйк авӑнать.
Чймйр кйкри хумханать.

Пёчӗк сыпӑкрах ҫынна чылай енчен куҫа курӑнмалла 
ӳкерсе панӑ. Автор кӗскен те пайрӑмлӑ ҫырать. Ун шухӑшлавё 
халӑхӑн ёмёрсем хушшинче ҫирёпленнё тавракурӑмне, хитре 
хёрсӑнарне пётёмлетет. Ҫакӑ Ф.Павлов кайран халӑх юррисене 
тёпчесе ҫырнӑ «Хитре* статьяра га курӑнать.

Сӑвӑра малалла хёр илемё йёкётшӗн уҫӑлманнине асӑннӑ: 
сӑмах умёнхи строфари я паласе м ҫинченех параллельлё пырать.
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Халӑх ӑсталӑхӗнчен илнӗ ҫак контрастла мел шухӑша вӑйлатса 
ярать:

Маншӑн куҫё ҫуталмасть,
Ҫӳхе тутн йӑл кулмаеть,
Яштак пилёк авӑнмасть,
Чӑмӑр кӑкрн хумханмасть...

Виҫҫӗмӗш строфа мӑн кӑмӑла сивлет:

Шет хитрс хӗр,
Ш ст ырӑ хёр —

Ман сннсллс ҫаврӑнмасть,
Ылтӑн пуҫнс каҫӑргать.
-Мӑн кӑмӑлне палӑртать —
Ман чёренс ҫунгарать...

Ытти строфасем умён те «Шет хитре хӗр, шет ырӑ хёр» 
тени тӑрать, вӑл шухӑша шав пӗр тӗвве ҫыхӑнтарса пырать, 
кӗвӗлӗхе ӳстерет.

«Савнӑ хёр...» сӑвӑ та хӑш-пёр енчен умӗнхине ҫывӑх.
Асӑннӑ юрату сӑввисенче автор интимлӑ туйӑма сӑваплӑ 

кӑмӑлпа хаклать. хёрӳллӗ тунсӑха чуна тивмелле палӑртать. 
Ф.Павлов сӑвӑ тытӑмне ҫирёп. уҫӑмлӑ, перекетлё тума пултарни 
те куҫ умӗнчех. Поэт ку ӑстапӑха, тӑван фольклорган вёреннипе 
пёрлех, вырӑс культуринчен те ӑша хывса пынӑ. Акӑ пӗр 
сӑввине «Экспромт» тесе ят панӑ, ӑна кама халалланине те 
кӑтартнӑ. СӑвЙ тытӑмӗн асӑннӑ хӑш-пёр тёслӗхӗсем те ҫав шутах 
кёреҫҫӗ. Ф. Павлов вырӑс поэзине кӑна мар, музыкине те хытӑ 
сӑнанӑ, хӑй поэзийӗн кӗвӗлӗхне ун мелӗсемпе пуянлагнӑ. Ҫакна 
эпир тёрлӗрен повторсенче, строфасенче, ҫыхӑнусенче те 
куртӑмӑр. Ку енёпе сӑвӑҫ хӑй умӗнхи ытти чӑваш поэчӗсенчен 
сисёнмелле уйрӑлсл тӑрать.

Вырӑсла ҫырнӑ сӑвӑсенче ҫакӑ тата лайӑхрах палӑрать. Акӑ 
хйш-пӗр сӑвӑ ячӗсене илер: «Осенние аккорды», «Звуки залетной 
любви», «Ноктюрн». Ку вӑл —  ҫиелти палӑрӑм кӑна-ха. Чӑвашла 
сӑвӑсенчи пекех музыкӑпа поэзии ҫыхӑнӑвё вырӑсла сӑвӑсен 
тытӑмёнче те, кёвӗлёхӗнче те пур. Унсӑр пуҫне, акӑ мён: сасй- 
юрйпа музыка инструменчӗсен сӑнарёсем тӑтӑшах тёл пулаҫҫё, 
вӗсем вӑхӑчёпе вырӑнне куратёрлёрен сӑн-сӑпатлӑ. Ф.Павлов 
сйввисенче темёнле сас-чӳте илтӗнсе тӑрать.

Вырйсла сӑвӑсен ы тти уйрӑ.млӑхёсене палӑргмасӑр га ирг- 
меҫук.
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«Памятник моей юности» ал ҫырури вырӑсла сйвйсене 
Н.С. Павлов идейӑпа илемлёх тёлёшёпе вййсйр, вёсем халӑх 
пурнйҫӗн актуаллӑ ыйтйвбсенчен аякра тесе хакланйччё. Капла 
каланипе килёшме йывӑр. Чйнах, асӑннӑтетрадьри сӑвӑсем пурте 
пёр шайра мар, вёсен йышӗнче сӑвӑланӑ сочиненисем те, 
ҫырусем те, хйнйхмалла ҫырнӑ тӗслӗхсем те чылай. Автор хӑй те 
вӗсене чӑнласа сйвй вырйнне хуман: «так жалки, право, что не 
имеют достоинств вовсе» тет. Сӑввисене те вӑл хӑйӗн илемлӗх 
туйӑмне ӳстерестёллевпе ҫырнӑ иккен. «Пишите стихи, господа! 
Это хорошее дело и всегда развивает в вас ваш художественный 
вкус», —  тет сӑвӑҫ ал ҫыру эпиграфёнче. Литература историйё- 
шӗн, паллах, илемлӗх шухӑшлавӗн аталанӑвне кӑтартакан тӗс- 
лбхсем хаклӑ. Пур-и ун пеккисем кунта? Пирён шутпа, пур!

Х&чйх пурнӑҫӗн актуаллӑ ыйтӑвёсем тенӗрен —  вырӑсла 
сйвйсенче вӗсем те йёрленсе юлнй. Реакци ҫулӗсенчи Российйри 
пурнйҫ йывйрлйхё, тӳррён мар пулин те, сйвйсенчи пбтӗмёшле 
шухйш-кӑмӑлтан сисӗнет-сисёнетех.

И без счастья проплывают.
Угасая в мраке, дни!.. —

тенё «В сумерках юности» ейвйра (1910). «Ожидание и надеж
да» ейвйра этем «ылтйн ту* тйррине хйпарать те:

Увы! не увидел того.
Что в жизни своей он любил.
Что было святыней его.
Во что он гак верил, чем жил.

Тепёр ейвйра лирика геройёшбн малашлйх ҫутй ҫйлтйр 
пек курйнать, ҫулсем иртеҫҫб те —  хайхи тӗттӗмри ҫутй пйч! 
сунет («В неведомой дали сияла...», 1911). Ёнтӗ инкекри ҫын 
хутне кёрекен те ҫук.

Ф. Павлов асёнче хййне евёр демон сӑнарӗ ҫуралать:

И ненависть к миру страданья
Зажглась, словно молния, в нем.

(«Мой демон», 1911).

Ку йёркесенче, чйнах, революцилле хёрӳллё шухйшеем 
ҫук. Ҫапах трагедилле куляну ҫинчен калакан вырйнсем хйй 
вйхйтёнчи лару-тйруран та килнё. Поэт пурпёр оптимизмла 
кймйлпа пурйнматйрйшать:
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Сердце! Зачем убиваешься.
Плачешь горячей слезой?

Сердце! Не плачь! И гак маешься.
Обижено горькой судьбой!

Утро проснется румяное
В блеске святой красоты.

Счастье вернется желанное -
Так. встрепенешься и ты!...

(«Ноктюрн», 1913).

Асӑннӑ туртӑмсемсбр пуҫне, Ф.Павлов сӑввисенче 
философиллб сулӑм та сисбнет. Чылай чухне вӑл лирикӑн ытти 
тбсбсемпе пбтбҫсе тӑрать. ҫакна илсе кӑтартнӑ хӑш-пбр тбс- 
лбхрен те куртӑмӑр.

Ф. Павлов поэзийбнче М.Лермонтов витбмб вӑйлӑ. Ку вӑл 
унӑн романтикӑлла кбввисенчен, сӑнарбсенчен, хӑш-пбр сӑв- 
висен ҫемминчен палӑрсатӑрать (сӑмахран, «Мой демон*, «Ко
лыбельная песнь моей любимой», «Подражание Лермонтову»). 
«Товарищу*, «Друзьям*, «Пишущему вирши», «Опять воздуш
ное виденье...* сӑвӑсем автор А.С.Пушкина юратса вулани ҫин- 
чен калаҫҫб. Петбр Хусанкай 1931 ҫулта асилнб тйрАх, Ф. Павлов 
вырӑс поэчбеенчен тата А.Фег лирикине кӑмӑлланӑ. Хӑй 
сӑввисене ҫепбҫ янӑрав кӳме тӑрӑшни ҫавӑнтан та килнбтбр.

Ф .Павлов лирикин салхуллӑ кбввисем йывйр тапхӑрсӑн- 
сӑпачбпе пбр килеҫҫб, самана таппине тбрбс палӑртаҫҫб. Поэт 
пурпбр малашлӑха мал бмбтлбн пӑхать. Вал пусмӑрти халӑх шӑпи 
пирки те шухӑша кайнӑ: сӑвӑсемсбр пуҫне, кунта «Тевик» халапа 
та кбртмелле. И.Я.Яковлева сума суса ҫӑлтӑрпатанлаипарни те 
(ку вӑл ҫбнех мар пулин те) —  шухӑшлаттаракан, пблтербшлб 
факт.

Ф.Павловӑн ӑсталӑх мелбсемпе пуян поэзийб хӑй вӑхйтбн- 
чех ыттисемшбн ырӑ тбслбх пулма пултарнӑ: автор хӑй сӑввисене 
юлташбсене кӑтартнӑ, литкаҫсенче вуланӑ. Акӑ «Памятник моей 
юности» ал ҫырӑва 1914 ҫулта автор ҫурса тӑкма тӑрсан ӑна 
Т.Парамонов хӑйпе илсе каять. Ф .Павлов тбслбхбпех-и, тен, 
вӑл сӑвӑсем те ҫырать. юрӑсем те кбвблеме тытӑнать.

Ф. Павлов лирики тӑван поэзие тбрлбрен сӑнарсемпе, 
илемлбх мелбсемпе пуянлаггнӑ. Реакци хбсбрденине е хӑй кӑмӑлбн 
еккине кура вӑл ытларах пейзажла юратулирикинче вйй хурать. 
Ку жанр формисене вырӑс поэзийбн тухӑҫлӑ мелбсемпе 
аталантарать, вбсемпе хӑйне май усӑ курать, лирика сӑвви.
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ҫыру, юрӑ, экспромт, эпиграмма тӗслӗхӗсене тӑван поэзие 
кӗртме тимлет. Поэзипе музыкӑн тачӑ ҫыхӑнӑвӗ Ф. Павлов 
лирикине йӑлтӑр илем кӳрет.

Федор Павлов сӑввисем —  тӑван культура пуянлӑхё, вӗсем 
паян кун та пире иртнӗ вӑхӑта тёплӗрех пӗлме, илеме туйма 
пулӑшаҫҫӗ.
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