
Варкӑш уҫӑ
вӑй кирлӗ!

&
-
*
Н
П

Федор Павлович Павлов Хусан кӗпӗрнин Етӗрне уесӗнчи Патӑрь- 
ел салинче (хальхи Чӑваш Республикин Ҫӗрпӳ районӗ) 1892 ҫулхи 
авӑн уйӑхӗн 13(25)-мӗшӗнче ҫуралнӑ. Тӗнче культурин историйӗнче 
те шутсӑр сайра тӗл пулакан нумай енлӗ таланта пуҫ тайса Петӗр 
Хусанкай ҫапла каланӑ: «Чӑваш искусствин кун-ҫулне тахҫан малашне 
тӗпчес ҫынсем ҫеҫ мар, ӑна халь тӗрӗс ҫул-йӗр кӑтартса парас те- 
кенсем те Павӑл Хӗветӗрӗн ятне асӑнмасӑр пултараяс ҫук. Ҫав тӗрлӗ 
енлӗ ӑстана, ҫав аслӑ артиста, -  тейӗттӗм эпӗ, -  нумай вӗренӗҫ, 
сӑнӗҫ. Ҫамрӑксем нумайччен ун ҫине пӑхса унӑн хаклӑ ҫитӗнӗвӗсе- 
не йышӑнма, ӳкерсе илме тӑрӑшӗҫ». Федор Павлов пек илемлӗ ли- 
тературӑпа сцена искусствине ҫут ҫанталӑк килтерӗшлӗ курса-туйса 
тымар тарӑнӑшӗнчен ҫыхӑнтарма пултарнӑ ҫын чӑваш хушшинче 
хальлӗхе пулман-ха.

«Ялта» драмӑпа «Сутра» камит тахҫантанпах чӑваш кураканӗсен 
чун-чӗрине яланлӑхах кӗрсе вырнаҫнӑ. Композитор кӗвӗленӗ юра- 
сем, халӑхӑнне илемлетнисем... Очеркӗсемпе публицистика статйи- 
сем пирки ун пек калама ҫук-ха. Алла пулин те вӗсенчен нумайӑшӗн- 
че паянхи сывлӑш таппи уҫҫӑнрах палӑрать, вӗсене анчахрах ҫырнӑ 
тейӗн.

1920-мӗш ҫулсен варрипе иккӗмӗш ҫурринче ҫырнӑ очерксемпе 
статйисенче Ф.Павлов ытларах та ытларах тӑван культурӑн эткерӗ 
пирки шухӑшлать, ҫав вӑхӑтрах вӑл, ҫӳллӗ шайри чӑн-чӑн профес
сионал пулнӑ май, халӑх ӑс-пурлӑх пурнӑҫӗн пуянлӑхне, унӑн тӗрлӗ 
енлӗ утӑмӗсене, ҫак самантлӑхпа тӗвӗленӗ ыйтусене те тимлет, кур
са тӑнипе ҫеҫ мар, вӑхӑт ҫитернӗ таран пур ӗҫе те харсӑрланса ты- 
тать. «Канаш» хаҫатра пичетленнӗ статьясемпе пӗчӗк заметкӑсене 
ҫеҫ илес пулсан та, мӗнпе кӑна кӑсӑкланман-ши Ф.Павлов, мӗнле 
кӑна ӗҫе тӳрремӗнех хутшӑнса культура аталанӑвӗшӗн усӑллӑ тата 
вӑхӑтлӑ ӗҫ туман-ши?! Чӑваш чунӗ юрӑра палӑрнине ҫине-ҫине 
пусӑмлатса калать вӑл, ҫавӑнпа та пулас чӑваш оперин никӗсне хор
та курать. Ӑҫтан вӑхӑт, вӑй-хал ҫитернӗ? Акӑ 1923 ҫулта «Канаш» 
хаҫатра ҫапӑннисене ҫеҫ илер: «Тӑвас тӑк лайӑхрах тӑвас пулать», 
«Чӑваш искусстви тӗнчери халӑхсен хушшине тухать», «Чӑваш хорӗ 
пӗтӗм Раҫҫейри ял хуҫалӑх выставкинче» тата «Чӑваш пластинки- 
сем» (1924). Вӗсенче Ф.Павлов хӑй йӗркелесе ертсе пыракан тӗп 
чӑваш хорӗн ӑсталӑхӗпе сӑн-сӑпачӗ ҫӗршыври ҫеҫ мар, тӗнчери ытти 
халӑх умӗнче те танлӑн курӑнма пуҫланине палӑртать, ун ӳсӗмлӗ 
ҫул-йӗрне тарӑнрах ӑнкарса илме чӗнет.

Тумалли ӗҫсемпе татса паман нумай-нумай ыйтӑва ҫивӗчлетсе,
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тарӑнрах, анлӑрах лартса хускатать Ф.Павлов хаҫат-журнал статйисенче. Паян- 
хи номерте сӗнекен «Чӑваш тӗп театрӗ» статья та ку тӗлӗшпе ҫав тери кӑтар- 
туллӑ. Ҫак театра Шупашкарта шутсӑр пысӑк йывӑрлӑхпа уҫни, унтан вӑл икӗ 
ҫултан пач хупӑнас патне ҫитни пирки вун-вун чӑваш кураканӗ ячӗпе кулянса та 
пӑшӑрханса ҫырать статья авторӗ. Ӑста драматург, сцена ӳнерӗн пытарӑнчӑк 
енӗсене витӗр чухлакан тата Илеме чун куҫӗпе куракан художник ҫӗнелсе ҫӗк- 
ленме пикеннӗ чӑваш культуринче театр вырӑнӗпе пӗлтерӗшӗ нимпе танлаш- 
тарми пысӑк пулнине витерӳллӗ ӗнентерет. Пӗтӗмӗшле теори сулӑмӗнчен 
пӑрӑнса автор ҫав тапхӑрта театр чӑваш ҫыннишӗн мӗншӗн уйрӑмах усӑллине, вӑп 
уншӑн хӑш-хӑш енчен пӑхсан сывлӑш пек кирлине тӗплӗн ӑнлантарса парать.

Ф.Павлов статйине чӑваш театрӗсен паянхи хӗн-хурлӑ шӑпине хӑй куҫӗпе 
курса тӑрса ҫырнӑ тейӗн. Кивелмен иккен витӗр куҫлӑ та тарӑн шухӑшлавҫӑ сӑна- 
ни-асӑрхаттарни ку таранччен те. Ӑнсӑртран мар Ф.Павлов халалӗсене ӑша 
илсе пысӑк шанчӑк паракан утӑмсемех туса ӗлкӗрнӗ Кирилл Кириллов театро
вед, вӗресе тӑракан чун-чӗреллӗскер, пӗрре мар аса илнӗччӗ вӗрентекенӗн шу- 
хӑшӗсене: «Пирӗн театра усрасах пулать», -  тенӗччӗ Павӑл Хӗветӗрӗ. Усраса 
ҫитет пулӗ. Малалла кайма «меслет шырас пулать» мар-и?» Ҫирӗм ҫула яхӑн 
каялла ҫырнӑ статьяра оптимизм сӗмӗ пурри те сисӗнет-ха. Паян малалла каяс 
ыйтӑва хускатма пачах та май ҫук. Театра юратакансен йышӗ чакса ларчӗ-шим 
пирӗн? Ун пекех мар пек туйӑнать. Эпӗ сцена ӳнерӗн теоретикӗ те, тиркевҫи те 
мар. Алла пулин те пин-пин чӑваш куравҫи пекех чӑваш театрӗн йывӑр шӑпишӗн 
кулянатӑп. Пӗр кун хушшинче кӗрсе ӳкмен-ҫке-ха вӑл ҫакнашкал лару-тӑрӑва. 
Тӗп сӑлтавӗ темӗп, вӗсеч чечек ҫыххи пек тӗввине салтса пӑхас тӑк, чӑрмавӗ 
темиҫе те пулни курӑнса каять. Чап-мухтава вун-вун ҫул хушши хӑнӑхса пынӑ, 
мӗнле званипе преми пур -  ҫавсене пурне те тӑпӑлтарса илме пултарнӑ, ҫав 
вӑхӑтрах ҫамрӑк талантсенчен киреметрен хӑранӑ пек хӑракан режиссер-«гене- 
ралсен» стилӗ мар-тӑр кунта (эпӗ вӑхӑтсӑр ҫӗре кӗнӗ талантлӑ Николай Горде
ев каласа панисене лайӑх астӑватӑп); чӑваш менталитечӗ сарса хунӑ кавир пек 
(тенӗччӗ пёр статьяра) влаҫ патне талпӑнакан диктатор тӗллев-хавхаллӑ ҫыншӑн. 
Ҫапах та вырӑссем «Таганкӑри театртан» ӗмӗрхи юман пек Ю.Любимова 
тӑпӑлтарса кӑларчӗҫ-кӑларчӗҫех. Алла тёк артистсен шайӗ-ӑсталӑхӗ, вёсен 
сӑнарлӑхӗпе танлӑх туйӑмӗ, тӳрӗлӗхшӗн ҫине тӑрасси (е юхӑма май ишесси), 
культурипе профессионализмӑн ӳсӗмӗ -  йӑлтах кам ертсе пынипе тӳрремӗн 
ҫыхӑннӑ. Е тата пӗр-икӗ драматургӑн ҫултан ҫулах конвеер ( е «штамповка») 
пьесисене илсен, ҫавсем те примитив енне сулӑнтармарӗҫ-ши чӑваш театрӗн 
ҫул-йӗрне? В.Оринов мӗнле уҫӑ варкӑш вӗрсе кӗртме пикеннёччӗ режиссурӑна! 
Мӗнле чӑрмавсем ҫинче такӑнчӗ талант? Эп сӑнанӑ тӑрӑх, Станислав Васильев 
режиссер та хавхапансах шырать-ха ҫӗннине, унра шанчӑк пур-ха. Е пултаруллё 
драматургсен сасси пӗрин хыҫҫӑн тепри янраса кайнёччё ытла нумаях та пулмасть 
-  Борис Чиндыков, Арсентий Тарасов, Марина Карягина тата темиҫе ят. Ҫавсен 
тёлёшпе тимлёрех пулмасан эпир айккинчен урёх никама та тупаймастпёр. Кунта 
ёнтё режиссерсемпе театр ертӳҫисен ӗҫне культура министерствин куҫран вӗҫерт- 
мелле марри пирки сёмах пырать. Сулмак пёлтерёшлё конкурссем, тёрлё стипен- 
дипе грантсем театрсем хупёнса ларсан никама та кирлӗ пулмӗҫ.
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Чӑн та ӗнтӗ, укҫа-тенкӗ перекетлес тӗлӗшпе ҫӑмӑллӑх пулӗ яваплӑ мини- 
стерствӑсемшӗн. Хальлӗхе театр ӳнерлӗхӗ пирки ҫеҫ мар, пӗтӗм чӑваш культу- 
ри инкекӗ, мӗскӗнлӗхӗ вӗсене валли укҫа-тенкӗ ҫуккипе ҫыхӑннӑ.

Аслӑ вӗрентекенӗмӗр, пысӑк художник Федор Павлов пӗтӗм наци культури 
пирки асӑрхаттарса каланипе вӗҫлер сӑмаха: «Тӗнчере мӗн тӗлсӗр пурнать, 
мӗнӗн пурри-ҫукки никама та кирлӗ мар, ҫав пӗтмелле, хӑҫан та пулсан куҫран 
ҫухалмалла теҫҫӗ хӑш-хӑш ӑслӑлӑх ҫыннисем».

Пирӗн телее, Ф.Павлов ку шухӑша чӑваш театрӗн шӑпипе ҫыхӑнтарса кала- 
ман. Анчах та хӗрӗме каланине кинӗм илттӗр тени ҫук мар унта.

Юрий АРТЕМЬЕВ, 
филологи ӑслӑлӑхӗсен докторе, профессор


