
ТУ ТӐРРИНЧЕ ҪУТ ШАНЧӐКӐН ЙӐВИ

Федор Павловӑн вырӑсла ҫырнӑ сӑввисем хушшинче пӗр 
сӑвӑ пур, «Кётевпе шанчӑк» тесе ят панӑ ӑна. Сӑмах май 
каласан, ҫав вырӑсла сӑвӑсен «ярӑмне» хальхи куҫпа тиш
керсе тухса хак Панине пӗрре те курман эпё. Пёрре пӑхсан 
вӗсене вёренчӗкле ҫырнӑ сӑвӑсем, тепӗр чухне рифмисене 
якатса тулаш енчен пётёмпех илемлетсе ҫитерменскерсем 
теме те пулать; е. калӑпӑр. темиҫе хутчен «экспромт» тесе
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п&пӑртни те пур. Кунсӑр пуҫне вӗсенчен ытларахӑшӗ вырӑс 
литературин урокёсенче Н.И. Колосов вёрентекен хушни- 
пе ҫырнӑ сочинени шутланать, тӗрӗслекенё вёсене пурне 
те тенӗ пекех «пиллӗк» паллӑпа хакланӑ. И.Я. Яковлев шку- 
лёнче вӗреннӗ. кӑшт каярахпа вӗрентекен пулса ӗҫленӗ ҫул- 
сенче (1909—1913) ҫырнӑ вёсене автор. Асӑрхӑр, ку шӑп 
та лӑп пирвайхи пӑлхавӑра путарнӑ хыҫҫӑн реакии витӗмӗ 
чӑрсӑрланса ҫӗкленнӗ тапхӑр. Ҫав сӑвӑсене автор пичет вал- 
ли ҫырман. унта сӗнсе пӑхсан та вӗсем кун ҫути курайман 
пулӗччӗҫ. Шутпе кулӑш туртӑмӗ «Судра» камит авторӗн ҫак 
сӑввисенчех витӗр тапса тӑрать («Гурко» патне», 1909—1911; 
«П. Атександрович патне», 1909—1910; «Ал пусатӑп»). Апла 
пулин те сӑвӑсенчен ытларахӑшӗнче сирсе сирӗлми пӗч- 
ченлӗх туртӑмӗ хуҫаланать, лирика геройӗ ӑшри туйӑмӗсене 
тишкерет, чун-чӗре тасалӑхӗшӗн, тӳрӗлёхшӗн максимали- 
стла ҫине тӑрать, таса ӗмётпе хавхаланать. Нимӗнле класс 
кёрешӗвён палӑрӑмӗсем те сӑрхӑнса кӗреймен ҫав сӑвӑсе- 
не, революци идейисен витёмӗ те пачах сисӗнмест вёсен- 
че. Тепӗр хут палӑртар: пӗрре.мӗш революцие путлантарнӑ 
хыҫҫӑнхи ҫулсенче ҫырнӑ вӗсене. Апла пулсан илемлӗ ҫыру- 
лӑхпа ӳнер аталанӑвне революции «пархатарлӑ витёмё» ҫеҫ 
мар, ытти историлле вӑйӑм-пулӑмсем те чӗртсе-хускатса 
пыраҫҫӗ тени тёрёсех. Tara хушса калар. «Нарспи» поэмӑра 
та ним чухлӗ те сисёнмест политика сыа;1ӑшӗ. Тӗслӗхсем тэ
тах та нумай.

Ф. Павловӑн вырӑсла ҫырнӑ сӑввисем, тӳрех калас пу- 
лать. XX ӗмӗр пуҫламӑшӗнчи чӑваш поэзине витӗм кӳнӗ 
теме йывӑр. Анчах та авторӗ пӗр вӑхӑтрах сӑвӑҫ та, драма
тург та, кӗвё-юрӑ ӑсти те пулнине асра тытсан ҫав сӑвӑсе- 
не сӑрхӑнса кӗнё шухӑш-туйӑм талантлӑ художникӑн пёр 
пӗтӗмӗшле тӗнче туйӑмне, унӑн шалти ӑс-хакӑл пурнӑҫне 
тарӑнрах ӑнланса илме пулӑшмалла пек туйӑнать. Интел
лигент шухӑшлавё (аристократлӑх!), ҫав тери тиркевлӗ куҫпа 
суйласа ӑша илни, вёренни, вырӑс поэзийён чи чаплӑ 
тёслӗхёсен шайёнчи кёвӗлдё лирика, шалти тасалӑх — ҫак- 
сем Ф. Павловӑн вырӑсла ҫырнӑ поэзине чӑваш ҫырулӑхён- 
че никамӑннипе танлаштарма май ҫуккине ҫирёплетсе па- 
раҫҫё. Вӑ,т пачах уйрӑммӑн тӑрать. Пушкин, Лермонтов поэ- 
зийёсёр пуҫне вырӑс ҫырулӑхӗнчи витёмлё йёр хӑварнӑ «гаса 
поэзи* текен юхӑма шутсӑр кӑмӑлланӑ вӑл. Фет, Полон
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ский, Михайлов, Апухтин сӑвви-поэмисенче Ф. Павлов ӑс- 
тӑн апачё ҫеҫ мар, хавхалану хӗлхемӗ тупнӑ, килӗшӳлӗх 
туйӑмӗпе (гармони) чун ёнерӗвне ҫивӗчлетнё. Поэт таланчӗн 
ҫак хӑйне евӗрлӗхне асра тытсан чӑваш культуринчи Чӗрӗлу 
(Возрождение) тапхӑрӗн ҫӗкленӳллӗ утӑмӗсемпе яр ҫутӑ 
ҫитӗнӗвёсене те пӗр пӗтёмӗшле хак пама ҫӑмӑлтарах пул- 
малла. Тепӗр хут каласан, ҫав вырӑсла ҫырнӑ сӑвӑсен 
«ярӑмӗ»-сапаки шкатулкӑра упраннӑ илемкӗҫе (украшение) 
аса илтерет, тен, вёсен «тулаш» витёмӗ куҫа курӑнмаллах 
та мар, анчах та автор мӗнле шухӑш-ӗмӗтпе хавхаланса пу- 
рӑннине, ун шалти тӗнчин шалпарлӑхне вӗсемсӗр туйса- 
ӑнланса илме май килмест.

Ф. Павловӑн анлӑ тавракурӑмёпе гёрлӗ енлӗхӗ гшрки шу- 
хӑшланӑ май П. Хусанкай хак парса каланине аса илмесӗр 
май килмест. «Чӑваш искусствин кун-ҫулне тахҫан малаш- 
не тӗпчес ҫынсем ҫеҫ мар, ӑна халь тӗрӗс ҫул-йӗр кӑтарт- 
са парас текенсем те Павӑл Хветёрён ятне асӑнмасӑр пул- 
тараяс ҫук. Ҫав тӗрлӗ енлӗ ӑстана, ҫав аслӑ артиста. — 
тейӗттӗм эпӗ, — нумай вёренӗҫ, сӑнӗҫ. Ҫамрӑксем нумайч- 
чен ун ҫине пӑхса унӑн хаклӑ ҫитӗнӗвӗсене йышӑнма, ӳкер- 
се илме тӑрӑшӗҫ». Хусанкай шухӑшне хирӗҫлеме май ҫук. 
Анчах та Ф. Павловӑн пуян эткерён тӗрлӗ енӗсене паян 
кунччен те тарӑна кӗрсе тёпчесе ҫитереймен-ха эпир. Хун
та ӗнтӗ ҫӳлерех асӑннӑ вырӑсла сӑвӑсен ярӑмӗ пирки ҫеҫ 
сӑмах пымасть. Калӑпӑр, Ф. Павловӑн публипистикӑллӑ 
статйисем те кам та пулин хальхи куҫпа пӑхса тухасса кӗ- 
теҫҫӗ. Е унӑн пултарулӑхӗнчи шӳтпе питлев туртӑмӗ... Со
вет саманинче драмӑлла хайлавсене хакласси-тишкересси 
те хӑрах енлӗ сулӑмпа пыратчӗ, халь ав авторӑн варса ка- 
ланӑ шухӑшӗсенче урӑхларах хаклӑх-пахалӑхсем ҫиеле тух- 
са пыраҫҫӗ.

Октябрьти революципе унӑн куҫӑм тапхӑрёнче чӑваш 
публипистикин тӗп каҫалӑкё социализм ҫитӗнтернӗ «тыр- 
пула» вырса хаклассипе пропагандӑлассинче пулнӑ. Ф. Пав
лов — ҫак ёҫе чи малтан кӳлённисенчен пёри. Палатах, ку 
ёҫе тӑвакансем умӗнче такӑрлатнӑ ҫул пулман. Паян, пӗр 
пытармасӑр каласан. идеологии ҫак шутсӑр йывӑр та яваплӑ 
кёрешӗвён ертӳҫисемпе салтакёсен йышёнче ним чухлӗ те 
вёренмен е ӑнсӑртран унта пырса лекнё ҫынсем те чылай 
пулнине палӑртмалла. Маяковский ҫакна шута илсе каланӑ
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ӗнтӗ: эпир философине Гегеле вуласа мар, ҫапӑҫу шав- 
кӗрлевӗпе хутӑш ӑша илнё. Кам хирёҫлеме хӑйтӑр-ха: фи- 
лософипе ӑслӑлӑха университетра е пӗлӳ паракан ытти 
шкулсенче вӗреннине мӗн ҫиттӗр?! Анчах та пулман-ҫке 
вёсем, уйрӑмах вак халӑхсен хӗр-ывӑлё валли. Ҫавна пула 
кӑшт каярахпа рабфаксемпе совпартшкулсем уҫма тытӑн- 
сан (хӗрлӗ профессура пӗлӳ тӳпин символӗ шутланнӑ!) 
вёсенчен вёренсе тухакансем, пӗлӗвӗпе пӑхсан, ҫӗлӗк 
ӳкмелле шайра курӑннӑ. Кусем юрё-ха, ытларахӑшӗн хӑйсен 
тӗллӗн, мӗнле май килнё ҫавӑн пек вёренкелеме тивнӗ. Апла 
пулин те Граждан вӑрҫипе ун ахрӑмӗ хуллен йӑнса пынӑ 
тапхӑрта унтан-кунтан «сӑхкаласа» пухнӑ ӑс-пурлӑхлӑ ҫам- 
рӑксем революцичченех вёренсе тухнӑ, халӑха ҫутта кӑ- 
ларас ёҫе кӳлённё чӑваш интеллигенчёсем ҫине «ҫӳлтен» 
пӑхнӑ. Ҫапла тума вёсен иммунитет пулнӑ, пирён право 
пур тенӗ вӗсем. Вёсем. чухӑнсен комитечӗ е партипе ком
сомол ячейкисем тавра чӑмӑртаннӑскерсем, Евангели ли- 
стине ҫурса илсе чикарккӑ чёркеҫҫӗ е харпӑр хӑй этем 
ҫавӑрнӑ ҫурт-йёрпе пурлӑха, хӑшӗсем социализмӑн ҫутӑ ма- 
лашлӑхне курманран ҫеҫ чухӑнсен аллине парасшӑн мар 
тесе шутлаҫҫӗ. Ҫав «ӑнланман ҫынсене» воспитани парас 
тӗллсвпе доклад тексчӗсем хатёрлеҫҫӗ е урам тӑрӑх «пире 
хирёҫ каякан пылчӑк пулё таптанма» тесе юрласа утаҫҫӗ.

Ҫакнашкал лару-тӑрура чи пултаруллисемпе чӑн-чӑн 
тарӑн пӗлӳллисене ҫав тери йывӑр килнё, вёсен «чустин» 
масси те шутсӑр пӗчёк пулнӑ. Федор Павловсӑр пуҫне Ни
колай Никольские, Илле Тӑхтие, Вантер Турине, Юман 
Мётрине уйрӑммӑн палӑртмалла. Пӗр пӗтёмёшле чӑваш 
культурин тӗрлӗ шайри сийӗсем пирки сӑмах пырать. Ан
чах та ҫак пӑтӑрмахлӑ пулӑмӑн хирёҫӳлӗхёпе инкеклӗ енӗ- 
сене вӑл вӑхӑтра демагогилле лозунгсемпе е илёртӳллӗ ян- 
ракан чёнӳсемпе хупласа, пытарса пынӑ. ҫавна пула уйрйм 
ҫыннӑн синкерлё е драмӑллӑ шӑпинче ҫеҫ (пайӑррӑн) па- 
лӑрма пултарнӑ вёсем. Тепӗр хут палӑртасшӑн: большевизм 
идеологине йышӑнман е совет влаҫне хавшатас тёллевне 
уҫҫӑн е хӗвре чул тытса (оппозииире тӑрса) кёрешекен ҫын- 
сем чӑваш культурин ӗҫченёсен йышӗнче пулман пачах та. 
Пёр-пёрне ӑнланманни е ӑнланас теменни вара ытлаш- 
шипех пулнӑ. Чӑн та, класс кёрешёвён вучахне вут хурсах 
тӑракансен унашкал «тӑшмансене* ытларах чухне ҫук ҫӗртс-
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нех шухӑшласа кӑларма тивнӗ, сӑмахран, Ҫеҫпӗл Миш- 
шине айӑпсӑртанах айӑплакансен е Юман Мӗтрин (сайра 
тӗл пулакан кёрнеклӗ талант!) творчествӑлла кун-ҫулне ие 
чӑмланӑ пек хуҫса тыллакансен ячӗсем паллӑ мар-и вара?! 
Тӗрӗссипе, идеологипе кулленхи политикӑлла пурнӑҫра та 
юмансемпе вантерсем массӑллӑ ӑнкару шайӗнчен нумай ма- 
ларах пырса партипе патшалӑх ҫулпуҫӗсемпе творчество 
пӗрлешӗвӗсен ертӳҫисен пуҫӗсене шутсӑр ыратгарнӑ. Леш- 
сен кӑткӑс тӗвёсене еккине тупса салтас вырӑнне касса 
татма тивнӗ, мёншӗн тесен интеллектпа чун пуянлӑхӗ ҫи- 
телӗксӗр пулнӑ. Тата, Юманпа Павлов пек, патша сама- 
нинчи шкулсенчех вӗренсе ӑс пухнисем ҫукпа пӗрех пулнӑ 
вёсем хушшинче. Чи пултаруллисен инкекӗн сӑлтавӗ пир- 
ки сӑмах пырать.

Анчах та идеологии пёрешкел никӗсӗ ҫинче тӗпленсе 
ӗҫлекенсем культура анинче никам пек марлӑхӗпе, хӑйнеш- 
келлӗхӗпе уйрӑлса тӑнӑ. Паллах, унашкаллисем сахалтарах 
пулнӑ. Ф. Павловах илер. Вӑл ҫынна тарӑн пӗлӳпе тӗрлӗ 
енлӗхсӗр пуҫне чӑн-чӑн интеллигентлӑх ҫав тери кирлине 
ҫине-ҫинех палӑртать тёрлё вӑхӑтра ҫырнӑ статйисемпе аса- 
илӗвӗсенче. Ҫак ыйтӑва вӑл хӑйӗн ятарласа ҫырнӑ автоби- 
ографийӗнче (1923) те хускатать. Кунта вӑл И.Я. Яковлев 
сӗннипе Чёмпӗр шкулӗнче юрӑ-кӗвӗ ӑсталӑхне вёрснтсе 
пурӑннӑ тапхӑра пархатарлӑ туйӑмпа аса илет. Чӑмӑртанса, 
ӳссе-аталанса пыракан чӑваш интеллигенцийӗн пётӗмӗшле 
сӑн-сӑпачӗ ула-чӑларах курӑннӑ пулин те Ф. Павлов хӑйшӗн 
ырӑ тӗслӗх пулса тӑнӑ К. Ивановна Н. Шупуҫҫынни ячӗсе- 
не уйӑрса асӑнать. Ҫак йышрах хӑйне Иккасси шкулӗнче 
вӗрентнӗ Ф. Николаевпа Н. Беляев хушамачӗсем, чӑваш 
халӑхӗн демократилле ӗмёт-тӗллевёсене хӳгӗленӗскерсем. Ҫав 
вӑхӑтрах Ф. Павлов интеллигентлӑхӑн ҫиелти паллисене, 
япшар чёлхеллӗ те ытлашши шукӑль тумланнӑ «яка чӑваш- 
сене» (Хв. Уярӑн Яка Иллине астӑвӑр!), ҫынсем ҫине чунсӑр 
куҫпа сӑмса тӑрӑх иӑхакансене сивлет. Яковлев шкулӗнче 
вӗренгекенсем хушшинче те пулнӑ ун пек типсем: «Един
ственно, чем я был недоволен в новом обществе, это бю
рократический, блестящий, барский тон, против чего где- 
то в глубине души бунтовала моя мужицкая натура. По
этому я заранее с предубеждением относился к людям хо
рошего тона и красивого внешнего лоска». Каярахпа тин
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ҫеҫ вӑя кӗнӗ совет влаҫӗ хӑй те ҫитӗнтерет ҫавнашкал 
«вилӗмсӗр» типсене. Унашкал нимӗнле ҫил-тӑвӑлра та, 
нихӑш саманара та путман «карап» ҫинчи пысӑк эшкер 
паян та романтик Ҫеҫпӗл ӗмӗтленни ҫине иронилле кулса 
пӑхни пурсӑмӑрӑн куҫӗ умӗнче. «...Я презираю всеми сила
ми души всех своих партийных товарищей, одетых в теп
лые шубы, сапоги и т.д. и выглядывающих с противным 
буржуазно-дворянским достоинством». Шел, талантлӑ поэт, 
таса ӗмӗт-тӗллевпе кӗрешнӗскер, вӗсем карса хунӑ таната- 
ран хӑтӑлаймасть.

Ҫеҫпёл, ҫамрӑк революционер, пӑлхавӑрлӑ саманара 
пирвайхи сӑввисене ҫырнӑ поэт, тӑван халӑх культурин ре- 
волюцичченех пултарӑннӑ-пуҫтарӑннӑ ӑс-пурлӑхне тӗплӗн 
пӗлме пултарайман паллах, ҫавна пула (тата ҫӗнӗ власть 
хистевне пӑхӑнса!) вӑл авалхипе хальхи вӑхӑта контраст- 
ласа, хире-хирёҫ тӑратса сӑнлать. Культура никӗсӗ, унӑн 
чёрё тымарӗсем тата темиҫе ӗмӗр тарӑнӑшне каякан исто- 
рийӗ хисепе хумалли феноменсем пулман, вёсен вырӑнё, 
большевиксен политикин проекчӗпе, ҫӗтӗк-ҫурӑкпа ҫӳп- 
ҫап ҫырминче шутланнӑ. Ирӗклӗ, танлӑ, телейлӗ, чечекле- 
некен пурнӑҫ керменӗ пачах ҫӗнё, 1917 ҫулта хывнӑ никёс 
ҫинче ҫӗкленет тенӗ большевиксем. Тӗрёссипе, ҫак суя ӗнен- 
терӳ ӗҫ халӑхёпе ун интеллигенцийӗн ӑнӗнче ӗненӳсӗрлӗх 
(комплекс) туйӑмӗ ҫуратнӑ, тымар туйӑмне ҫыврагнӑ. Ҫав 
ӑс-пурлӑхӗ архивсенче, фольклорта, халӑхӑн чи пултаруллӑ 
ывӑлӗ-хӗрёсен ӑс-кӑмӑлӗнче упраннӑ. Мӗн каламалли riyp, ре- 
волюци ҫулӗсенче ҫеҫ-и, каярахри тапхӑрсенче те (1980-мӗш 
ҫулсемчченех!) ҫав пуянлӑха чӑн-чӑн ӑслӑлӑх меслечӗсем 
ҫине таянса тӗпчеме чарса тӑнӑ. Тёрлӗ юбилейсем тӗлне 
ҫеҫ пӗчӗк-пӗчӗк дозӑпа, тюбикран пусса кӑларнӑ пек, «ҫӗнӗ» 
публикациссм кун ҫути куркаланӑ. Акӑ мӗне пула Н. Аш
марин, Н. Никольский, Мӗтри Юман, Илле Тӑхти, Ф. Пав
лов, Г. Вантер тата ыттисен эткерӗ юлашки ҫулсемчченех 
пӗтӗм туллилӗхӗпе кун ҫути кураймасӑр архивсенче тусан- 
ланса выртнӑ. Ҫав вӑхӑтрах совет пропаганди вун-вун ҫул 
хушши ырми-канми сывлӑша чётретнӗ: чӑваш йышши «вак 
халӑхсем» Октябрьти революци тивлечёпе кӑна хӑйсен на- 
цилле культурин никӗсне хывма пуҫлаҫҫё, унччен вёсен 
нимӗнле ӑс-пурлӑхё те пулман т.ыт.те. Сӑмахран, Ҫеҫпӗл 
сӑвӑсем ҫырнӑ вӑхӑтра тӑван халӑхӑн аваллӑхне мар, унӑн
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ҫутӑ малашлӑхне проектласси актуаллӑ пулнӑ. Иртни вара, 
истори ҫӳпҫине пухӑнса пыни, айсбергӑн вунӑ пайӗнчен 
пӗр пайӗ пек ҫеҫ курӑнса тӑнӑ. Паллах, наиин уйрӑм пат- 
риочӗсем, ҫырулӑхпа ӑслӑлӑх ӗҫченӗсем, ӳнерҫӗсемпе ӑс- 
ҫутавҫӑсем ҫав пахалӑхсем пуррине туйса тӑнӑ, анчах та 
тӗнчери ытги халӑхсем умне кӑларасси пирки вӗсем ӗмӗт- 
ленме те пултарайман, большевизм идеологийӗ вӗсене авал- 
хине ним юлми хура сӑрӑпа хуратса, пулассине мухтама, 
йӑлтӑртатса тӑракан тӗспе ӳкерме ирӗксёрлесех хистенӗ. Чӑн 
та, ӑс-пурлӑх эткерӗпе ун тымарӗсене тимлеме хӑюлӑх ҫи- 
теркенсем пулнӑ (сӑмахран, Юрьевӑн «Пӑлхар патшалӑхӗн 
юлашки кунӗсем» пьесине е Хусанкайӑн «Юлашки пӑлхар» 
поэмине асӑнни те ҫителӗклӗ), шел те, унашкал авторсен 
хайлавӗсенче идея йӑнӑшӗсем, национатизмла сулӑнчӑк- 
сем тӳрех шырама пуҫлаҫҫӗ, пичетлеме чараҫҫӗ. Анчах та 
ку ӗнтӗ уйрӑм тема. Кунта пин ҫул каяллахи (пӑлхарлӑх) 
эткерлӗх пирки сӑмах пырать тейӗпӗр. Ытла тарӑна кӗмесӗр, 
И.Я. Яковлев пуҫарса никӗсленӗ ҫутӑлӑх юхӑмне, вӑл ҫи- 
тӗнтернӗ интеллигенции темиҫе ӑрӑвне тата вӗсем тӑван 
культурӑшӑн пултарнӑ ӑс-хакӑл пурлӑх-пахалӑхӗсене илес 
пулсан вӗсем ҫине ҫӗнӗ власть шанчӑксӑр куҫпа пӑхни ҫин- 
чен ҫӳлерех каларӑмӑр ӗнтӗ. Ҫавнашкал кӑткӑс лару-тӑру- 
ра, Ҫеҫпӗл каларӑш, «ҫӗнӗ кун» акин калчисене пурте 
тӳсӗмсӗррӗн кӗтнӗ вӑхӑтра. Ф. Павлов суя хавхаланупа ҫук- 
кине пур тумасӑр акӑ мӗн ҫырать: «Эпир пысӑк халӑхах 
мар, пирӗн культура, пирӗн искусство пуҫланса кӑна пы
рать, ҫапах та пирӗн умра пурнӑҫ ҫулё уҫӑлса выртать, 
пирӗн ҫине те революци хӗрлӗ ҫути ҫутатса пӑхать. Эй, ан 
юл хыҫала, пирӗн те шанчӑк пур!» (1922).

«Ҫӗнӗ» культура никӗсне хывас ӗҫе пикеннӗ ытти ну- 
май-нумай ҫамрӑк талант пекех, Ф. Павлов илемлӗ лите- 
ратурӑпа тӗрлӗ ӳнерсен аталанӑвӗпе пуласлӑхне революци 
витӗмӗпе тачӑ ҫыхӑнтарать. Анчах та авторӑн публицисти- 
кӑллӑ статйисенче тепӗр тёрлӗ туртӑм та уҫҫӑн палӑрса 
тӑрать: кирек мёнле искусство ҫинчен калаҫнӑ чух та вӑл 
унӑн ум историйёпе тымарӗсене асра тытать. Ку ӗнтӗ пы- 
сӑк эрудиципе анлӑ тавракурӑм палӑрӑмӗ, ытларахӑшӗшӗн 
вӑл вӑхӑтра ҫакӑ вӑй ҫемми пулман. Кунпа пӗрлех Ф. Пав
лов ҫивӗч, пӗр тӑхтамасӑр татса памаази ыйтусене тим- 
лет, вӗсене вӑл ыттисенчен витӗртерех курса-асӑрхаса тӑрать.
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«Революци искусствӑшӑн мӗн турё?» (1919) ҫивӗчлетсе лар- 
тать ыйтӑва статья авторӗ. Ҫиелтен пӑхсан Ф. Павлов тав- 
ракурӑмӗ Ленинӑн икӗ хире-хирӗҫле класс теорийӗ ҫинче 
никёсленет пек. Пӗр енчен, вӑл ҫине-ҫинех ҫуралса ата- 
ланса пыракан ҫӗнё искусствӑна хапӑллать, вӑл ӗҫ ҫынни- 
не ҫывӑх та ӑнланмалла пулнине палӑртать. Ҫав искусствӑн 
ҫӗнӗлӗхӗпе хӑйне евӗрлӗхне тарӑнрах ӑнкарса плес тесен 
ӑна ӗлёкхипе танлаштарса пӑхас пулать тет автор. Тӗпрен 
илсен, ӗлӗкхи искусствӑпа хура халӑх киленме пултарай
ман тесшён вӑл.

Хирӗҫӳллё самантсем пӗрре мар тӗл пулаҫҫӗ авторӑн те- 
зисла каланӑ шухӑшёсенче. Сӑмахран, социалла-политикӑ- 
лла заказ хистевӗпе «халӑх еннелле ҫаврӑнакан» ӳнерлӗхе 
нихҫан пулманла ҫӳллё шая ҫёклесе мухтанӑ май Ф. Пав
лов ҫакна та палӑртать: «Революци искусстви революци 
пуҫланичченех пулнӑ. Анчах ун чухне вӑл тӗллӗн-тӗллён 
пулнӑ*. Кунта статья авторӗ чӑвашӑн тӗрлӗрен ӳнер тӗсӗсе- 
не, пӗтӗм ӑс-пурлӑхне тӗнче культурин контекстӗнче кур
ни калама ҫук пысӑк пӗлтерёшлӗ. Чӑваш архитектури, 
илемлӗ литератури, сӑрласа ӳкерессипе юрӑ-кӗвӗ ӑсталӑхӗ 
ҫинчен сӑмах хускатнӑ май статья авторё авалхи грексемпе 
римлянсен, вӑтам ёмёрсенчи Христос тёнӗн сулхӑнӗ ҫапнӑ 
ӳнерлӗхе тата Европӑра хускалса ҫӗкленнё Чӗрӗлӳ тапхӑрён 
хаклӑх-пахалӑхӗсене кёскен тишкерсе тухать. Тӗрлё халӑх- 
сен искусствисен ҫав вӑрӑм ҫул-йӗрӗ, автор шухӑшӗпе, XIX 
ёмӗр вӗҫёнче хӑйён пуласлӑхне ҫухатса декадентство юхӑмӗ 
патне ҫитсе чарӑнать те сӳнет. Авторӑн тӗп шухӑшӗ: пулас- 
лӑх — революции ҫӗнӗ искусствинче. Апла пулин те Ф. Пав
лов питё лайӑх пӗлсе тӑнӑ: ҫёнӗ культурӑна унӑн никӗсӗн- 
чен уйӑрса халӑхӑн ёмёрсем хушши пуҫтарӑннӑ (анчах та 
хальлӗхе сапаланчӑк та пытарӑнчӑк!) ӑс-пурлӑхне ӗҫе кӳл- 
месёр чӗртсе аталантарма май килмест. Сӑмахран, чӑваш- 
сем ҫинчен XVIII—XIX ёмӗрсенчех темиҫе ҫёр тӗпчев ёҫё 
ҫырса пичетленё пулнӑ тӗрлё халӑхсен ӑслӑлӑх ҫыннисем- 
пе ҫул ҫӳревҫисем тата ҫыравҫисем. Вёсене тӗплӗ тишкер
се тухни Ф. Пааловӑн 1920-мӗш ҫулсен варринче ҫырнӑ «Чу
ваши и их песенное и музыкальное творчество» очеркёнче 
мён тери пысӑк пёлтерёшлё пулнӑ. Чӑвашсен юрӑ-кёвё ӑс- 
талӑхён авалхи ҫул-йёрне ҫакӑн пек тарӑн та тёплён тёпче- 
нӗ ёҫ хальччен пулман. Пёччен пулман, телее, Ф. Павлов.
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Идеологипе политика влаҫӗн пылак шерпечӗпе пуҫӗсене 
минретсе тёрлӗ енлӗ чӑваш пурнӑҫӗпе хуҫаланакан пуҫлӑх- 
сен «ирёкӗнче» чӑваш чысне упракан чӑн-чӑн ӑс-хакӑл ху- 
ҫисем те пулнӑ. Вёсен чунё карьерӑшӑн, ҫемҫе пуканшӑн 
мар ҫунса ыратнӑ. Мӗншӗн-ха ҫӳллё влаҫрисем социализм 
утӑмне хӑвӑртлатма, ун пирвайхи имшер катчисене курса 
киленме йыхӑрнӑ вӑхӑтра Г. Вантер «Чӑваш халӑх историйӗ* 
(1923) очеркне ҫырса пичетлет?! Е, калӑпӑр. Илле Тӑхтин 
«Пара слов о чувашской литературе до 1917 года* (1917) 
статйин чӑрмавлӑ шӑпи? Н. Никольский те, Н. Ашмарин та, 
М. Юман та, М. Тинехпи те аваллӑхра «чакаланаҫҫӗ», чӑ- 
вашӑн «ӗне ҫинӗ* кӗнекине шыраҫҫё. Вӗсем пӗр чӑнлӑха 
ӑшра тытнӑ: авалхи тымарӗсене шыраса тупса чӑвашлӑх- 
ран вӑтанма пӑрахмасӑр, наци туйӑмёпе мӑнаҫланма пуҫ- 
ламасӑр чӑваш нихӑҫан та тӗнчери культурӑсен пӗрлӗхлё 
уявӗн кёрекине танлӑн, хӑй хакне туйса кӗрсе лараймё. Акӑ 
Ф. Павлов мӗнле калать кун пирки: «Малалла тӗнче чӑва- 
ша начар халӑх тесе ан шутлатӑр, хамӑр пӗчӗк вӑя мӗн 
пултарнӑ таран кӑтартас пулать*. Кунта автор чӑваш хорне 
йӗркелес ыйтӑва хускатать-ха.

1920-мёш ҫулсен варрипе иккёмӗш ҫурринче ҫырнӑ 
тӗпчев ӗҫӗсемпе публицистика статйинче Ф. Паатов ытла- 
рах та ытларах тӑван культурӑн эткерӗ пирки шухӑшлать, 
ҫав вӑхӑтрах вӑл, ҫӳллё шайри чӑн-чӑн профессионал пулнӑ 
май, халӑх ӑс-пурлӑх пурнӑҫӗн кулленлёхне, унӑн тӗрлӗ енлӗ 
утӑмёсене, ҫак самантлӑхпа тёвёленнӗ ыйтусене те тимле- 
сех тӑрать, тата курса тӑнипе ҫеҫ мар, тахатпа вӑхӑт ҫитернӗ 
таран пур ӗҫе те харсӑрланса тӑвать. «Канаш* хаҫатра пи- 
четленнё статьясемпе пӗчӗк заметкӑсене ҫеҫ илес пулсан 
та, мёнпе кӑна кӑсӑкланман-ши Ф. П атов тата мӗнле кӑна 
ёҫе тӳрремёнех хутшӑнса культура аталанӑвёшӗн усӑллӑ (тата 
вӑхӑтра) ӗҫ туман-ши?! 1920 ҫулта хӑй йӗркеленӗ чӑваш 
наци хорён ӗҫё ҫинчен ҫийӗнчех хыпарлать вӑл «Канаш* 
хаҫатра (1921). Чӑваш чунё нимрен те матарах юрӑра палӑ- 
рать тет статья авторе. Ун шухӑшӗпе, пулас чӑваш оперин 
никёсё хорта пулмалла. Хорӑн Мускавра лартса панӑ кон- 
церчёсем пирки те савӑнса пёлтерме ёлкёрет. 1921 ҫулта 
«Чувашский край» хаҫатра пичетленнё хроникӑра («Музы
ка сезонӗ вёҫленчё») автор Шупашкарти музыка шкулӗн- 
че йӗркеленё хорӑн чӑн-чӑн профессионализмне патӑртать.
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унпа пёрлех педтехникум хорён палӑрӑмлӑ ҫитӗнӗвёсене те 
асӑрхать: хор наци ӳнерлёхӗн шкулне никёслеме пултарчё 
тет. 1923 ҫулта «Канаш» хаҫатра пичетленнӗ «Тӑвас тӑк ла- 
йӑхрах тӑвас пулать», «Чӑваш искусстви тӗнчери хатӑхсен 
хушшине тухать», «Чӑваш хорӗ пётём Раҫҫейри ял хуҫалӑх 
выставкинче» тата «Чӑваш пластинкисем» (1924) ятлӑ хро
ника хыпарӗсемпе хӑрталӑхсенче (заметка) Ф. Павлов хӑй 
йӗркелесе ертсе пыракан хорӑн ӑсталӑхӗпе сӑн-сӑпачӗ ҫӗр- 
шыври ҫеҫ мар, тӗнчери ытти халӑхсем умӗнче те танлӑн 
курӑнма пуҫланине п&тӑртать, ун ӳсӗмён ҫул-йӗрне тарӑн- 
рах ӑнкарса илме чёнет. Пёрре пӑхсан чухрах хаҫатҫӑ ӗҫӗ 
ҫеҫ пек те курӑнма пултарать ҫакӑ. Анчах та виҫсе шутла- 
сан Ф. Павлов ҫеҫ тума пултарнӑ ӑна ҫав вӑхӑтра, ытти- 
семшён вӑй ҫемми пулман вӑл. Хор шӑпи, унӑн наии куль- 
туринчи вырӑнёпе пёлтерёшё Ф. Павловшӑн самантлӑха та 
манӑҫа кӑларма юраман ыйтусен шутӗнче тӑнӑ, мён ҫӗре 
кӗриччен тимлесе пуҫарса пынӑ вӑл ӑна ертсе пырас ӗҫе. 
Хаҫатра пичетленнё кашни материала пысӑк талант чун 
хавалӗпе ҫырнӑ, ҫак самантра тата ҫитес вӑхӑтра пултар- 
малли ёҫсене уйӑрса «мӑянланӑ», вёсене пурнӑҫа кӗртмел- 
ли май-мелсене уҫса кӑтартнӑ.

Ф. Паатов тӑван культура анинче тӗлӗнмелле анлӑ ка- 
ҫатӑк вырса пырать. Васкаса тумалли ёҫсен актуаллӑхне 
партипе патшалӑх ертӳҫисем те курччӑр, тарӑнрах ӑнкарч- 
чӑр тесе хыпӑнни кашни статьяра сисёнет. Чӑваш театрё 
йывӑр лару-тӑрӑва кӗрсе ӳкнин сӑлтавӗ шухӑшлаттарать ӑна 
(«Чӑваш тёп театрё», 1922). Ҫак театра Шупашкарта шутсӑр 
пысӑк хён-йывӑрлӑхпа уҫни, унтан вӑл икё ҫултан пач ху- 
пӑнас патне ҫитни пирки вун-вун чӑваш кураканё ячӗпе 
кулянса ҫырать статья авторё. Ҫав вӑхӑтрах ытти искусствӑ- 
семпе танлаштарса пӑхсан, ун шухӑшёпе, театр пуринчен 
те кирлӗреххи.

«Театр ытти искусствӑсене маталла ярать. Театр искус
стви ыгги искусствӑсен варринче тӑрать, вёсене пурне те 
хӑйпе пёрлештерсе тӑрать. Театрта артист та, художник та, 
композитор та, ҫыракан та, поэт та, юрлакан та, ташла- 
кан та пёр ҫемье пулаҫҫё. Театр пулмасан вёсем кашни расна 
ёҫлемелле, хӑшё-хӑшё кӑна пёрле пулма пултараҫҫё. Театр
та пур искусство та пур. Илемлё ҫыру ҫинчен калаҫас те
сен театр ҫинчен калаҫас пулать*. Шухӑшне малалла ата-
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лантарса автор ҫапла пӗтӗмлетет: «Ҫавӑнпа искусство ма- 
лалла кайтӑр, вӑйланса пытӑр тесен ӑна театр еннелле тур- 
тас пулать, театр ӑшӗнче ыттисемпе пӗр ҫемье тӑвас пу
лать, вара тин чӑваш искусстви малалла кайӗ».

Тӗпрен илсен, ку статья эстетика ыйтӑвӗсене хускатса 
ҫырнӑ трактат шайнелле туртӑнать. Статьян «Театрӑн ӑҫта 
усси пур» ятлӑ ятарлӑ пайӗнче автор сцена ӳнерӗн хӑйне 
евӗрлёхӗпе пӗрле унӑн пилӗк-ултӑ функцине тёплён уҫса 
кӑтартать. Мӗн парать театр унта курма пынӑ ҫынсене, мӗн 
тума кирлӗ вӑл пурнӑҫра? Чи малтан, автор сцена ӳнерӗн 
гедонизмла (чун киленӗвӗ) функцине палӑртать. Кунӗпе 
йывӑр ӗҫпе шӑм-шакне е пуҫне ывӑнтарнӑ ҫын артистсем 
вылянине пӑхса ларнӑ хушӑра хӑйне пач урӑх тӗнчене кил- 
се лекнё пек туять. Вӗсемпе пӗрле «вӑл кулать те, савӑнать 
те, нушине те манать, пуҫӗ те, шӑмми-шакки те кӑиггах 
канать». Иккӗмӗшӗнчен, ҫынна килӗнче те, халӑх ҫинчи 
пурнӑҫра та ҫине-ҫине апла ан ту та, капла юрамасть тесе 
ӑс парса ҫитӗнтереҫҫӗ. Ку пур чухне те витереймест, тата 
этем ывӑнать морать хистевӗсенчен. Спектакле курса лара- 
кан «ҫын умӗнче темиҫе тӗслӗ ҫын иртет, темиҫе тӗслӗ 
пурнӑҫ курӑнать. Ҫавсене кура ҫын хурапа шурра паллама 
пуҫлать». Виҫҫӗмӗшӗнчен, куракан театрта мӗне те пулин 
ҫӗннине, хальччен пӗлменнине ӑша илет. «Театр тӗттӗм ҫын 
куҫне уҫать», ӑна шухӑшлама вӗрентет. Кунсӑр пуҫне автор 
театр искусствин класлӑх идейине палӑртать, кураканӑн 
ӑскурӑмӗнче «революци шухӑшё те ҫирӗпленет» тет. Юлаш
ки нчен автор Аристотель уйӑрса палӑртнӑ «катарсис» пир
ки те сӑмах хускатать. «Театр ҫын кӑмӑлне юсать, хытӑ чӗре- 
не ҫемҫетет, сив кӑмӑла ӑшӑтать». Кунта ӗнтӗ уйрӑмах тра- 
геди жанрёпе ҫыхӑннӑ синкерлӗ ӗҫ-пуҫа куракан хӑй чёри 
витӗр кӑларса куҫҫуль тӑкни те, чунёпе ҫутатса тасални те 
т.ыт.те.

Ф. Павловӑн тёрлё енлёхӗпе анлӑ тавракурӑмӗ хӑй 
вӑхӑчӗшён (20-мёш ҫулсем) тӗлёнмелле феномен пулнине 
тинех асӑрхама йывӑр мар. Вӑл ҫырнисенче пуррине, ҫиел- 
тенех курӑнса тӑраканнине констатациленипе ҫырлахмасӑр 
ҫак универсалӑн шалти тӗнчине тарӑнрах уҫса, ун ку та- 
ранчченех варӑнса тӑракан хӑш-пӗр вӑрттӑнлӑхӗсене ӑнкарса 
илесси, ман шутпа, шутсӑр пархатарлӑ та актуаллӑ ӗҫ. Ку 
вӑл уйрӑммӑн тӑракан пысӑк ӑста умёнче каярах юлса та
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пулин эпир пурсӑмӑр та пуҫ тайса каҫару ыйтнипе танах 
пулӗччӗ. Ҫырнисен пуххине те тепӗр хут кӑларнӑ чух тёплён 
тишкерсе хак памасӑр юрамӗ. Ҫут ӗҫпе пултарулӑх лаҫҫин- 
че ҫарана сарлака паккуспа вашлаттарса ҫулнӑ пек ӗҫлеме 
тивнине, ыттисемшӗн вӑй ҫемми пулман лава туртнине 
хӑй те лайӑх ӑнланса-курса тӑнӑ вӑл. 1923 ҫулта ҫырнӑ 
автобиографийӗнче иртнӗ ҫул хӑйне Чувашоблсовнарсуд 
президиумӗн членне суйланине, ку ӗҫ нумай вӑхӑт илнине 
палӑртать. Анчах та, кама нумай панӑ — унран нумайрах 
ыйтаҫҫӗ тенешкел, кулленхи служба ӗҫӗнче хупӑнмасӑр, 
культура фронтӗнче те ҫанӑ тавӑрсах ӗҫлеме тивнине пӗлте- 
рет. «По моему глубокому убеждению, сочетать служебную, 
научную, литературную и общественную деятельность — 
это не недостаток, а скорее достоинство. Конечно, об этом 
я заявляю с сознанием своих чрезвычайно скромных спо
собностей». Ф. Павлов пире сӑпайлӑх ҫук ҫёрте талант та 
пулма пултарайманнине тепёр хут туйтарать. Пур ҫӗре те 
ёлкӗрсе пыракан ҫын чылай чухне ёҫне ҫиелтен е ячёшён 
ҫеҫ тӑвать, тунӑ пек кӑтартма тӑрӑшать. Йывӑр лава турта- 
кан Ф. Павлов «эп мар тӑк, кам-ха» тесе ӑнтӑлать — «халь- 
лӗхе, вӑйпа сывлӑх ҫитнӗ чухне, ёҫлетпӗр-ха» тет.

Ӑста алли, унерҫӗн витӗр куҫӗ, нумай вуласа пысӑк 
пёлӳпе чуна шалпарлатни чӑваш художникӗсен пирвайхи 
куравне хак панинче мён тери ҫӳллӗ профессионализм ша- 
йёнче курӑнса тӑрать. Кунта ҫеҫ-и, театрпа ҫыхӑннӑ ыйту- 
сене хускатнӑ чух та, чӑвашӑн халӑх е профессилле юрри- 
кӗвви аталанӑвён ҫул-йӗрёсене тишкерсе тухнӑ тата хак панӑ 
чух та, тӗрлё музыка инструменчӗсем пирки ҫырнӑ чух та — 
пур ыйтӑва та Ф. Павлов тымар тарӑнӑшӗнчен ярса илме 
тӑрӑшать, ансат та уҫӑмлӑ чӗлхепе ӑнлантарать. Ӑнсӑртран 
мар автор кашни статйинчех вӑл е ку ыйтӑва сӳтсе явнӑ 
май искусствӑпа ӑслӑлӑха юнашар лартать. Тӗрлё ӳнерсем- 
пе илемлё литературӑн тёсӗсене тишкерсе хак панӑ чух 
вёсен теорине (ӑслӑлӑх) тарӑн пёлни тӗрӗс ҫул кӑтартать 
Ф. Павлова, акӑ ӑҫта ун вӑйлӑ енӗ. Уйрӑмах эстетика сак- 
кунёсене лайӑх пёлнӗрен вӑл тӗрлё ӳнерсен пёрпеклёхёпе 
уйрӑмлӑхёсене (хӑйнешкеллёхне) уҫса кӑтартать. Ф. Пав
лов пуҫласа чӑваш ӑслӑлӑхӗнче эстетикӑн тӗпри ыйтӑвне 
(«Мён вӑл хитре») тёпчесе статья пичетлет. Сӑмахран, ҫӳле- 
рех асӑннӑ чӑваш художникёсен пирвайхи куравне пётё-

138



мӗшле хакласа ҫырнӑ статьяра мён тери туллин сӑнланнӑ 
ҫав пёрлёхлё курӑм — пёр енчен, искусствӑн пӗтӗмӗшле 
теорийӗпе эстетика саккунӗсене тӗплё пӗлни. ҫав вӑхӑтрах 
пысӑк художник интуицийё, чун сисӗмлӗхӗ. Курава тӑратнӑ 
вун-вун картина йышӗнчен М. Спиридонов ӗҫӗсене уйӑр- 
са илсе тӗрлё енчен хаклать вӑл. Ф. Паалов ҫамрӑк ӳнер- 
ҫён этнофафилле туртӑмне тӳрех асӑрхать. анчах та йӑла- 
йёркене, чӑвашӑн килти пурнӑҫӗпе кулленлӗхне сӑнла- 
кан картинӑсенче вӑл ҫав вӑхӑтшӑн, халӑх вӑранма пуҫ- 
ланӑ тапхӑршӑн, ҫав тери кирлё туртӑм-пулӑмсем асӑрхать. 
«Пёр-пёр халӑх истори ҫулё ҫинелле тухма пуҫласан» хас- 
тарлӑ художниксем «халӑхӑн сӑн-сӑпатне, унӑн пурнӑҫне, 
йӑлисене. таврашне картина ҫине ӳкер.ме тытӑнаҫҫё*. Ахаль 
чухне шутсӑр тиркевлӗ куҫлӑ Ф. Павлов «этнографи худож- 
никӗн» ӗҫӗсене тёпчеме ятарлӑ, урӑхларах мелеем шырама 
кирлине палӑртать. Ҫавӑнпа вӑл кунта хатӑха ҫутта кӑлара- 
кан (ӑсҫутавҫӑ) куҫӗпе пӑхса та хаклать картинӑсене, ку 
вара урӑх виҫе.

Статья авторёшён тепӗр я паза питӗ хаклӑ. М. Спиридо
нов ҫӗнелсе чӗрёлекен культура ниминче хапӑхпа атла-аллӑн 
тӑрса вӑй хурать. Чӑн-чӑн патриот яланах хӑй халӑхӗпе пёрле. 
М. Спиридонов — «пирён художник. Вӑл хӑйӗн вирлӗ ку- 
ҫёпе чӑваш ёҫ халӑхён ҫёршывӗ ҫине пикенсе пӑхма хапӑл 
тунӑ. Вӑл чӑвашӑн пурнӑҫне сӑн ҫине ӳкерме тытӑннӑ. Вӑл 
хӑйӗн тазантне, хӑйён вёреннё искусствине ют ҫёрте са- 
паласа сая яма шутламан. Коккель художник та питӗ чаплӑ 
художник. Ӑна пётём Раҫҫейёпех те пёлеҫҫӗ пулас. Анчах 
вӑл хӑй ҫуралса ӳснё ҫёршыва манса ют ҫёрте чапланса 
пурӑнать. Ун картинисем ҫинче пӗрре те чӑвашӑн сӑнӗ ҫук. 
Вара мёнтен паллӑ унӑн чӑваш художникӗн уссийӗ? Ним- 
рен те паллӑ мар. Коккель художник пирён мар».

Куратӑр-и, хисеплё вулаканӑмӑр. мӗн тери ҫивёчлетсе 
тата чёрине ыраттарса лартать ыйтӑва хӑйӗн хӑватлӑ та- 
ланчёпе пурнӑҫне-сывлӑхне ним юлми тӑван хазӑха панӑ 
художник. Уншӑн чи пахи те пёлтерёшли — «чапланса пу- 
рӑннипе* ячӗ пуриншён те паллӑ пулни мар. Хапйха тӳрре- 
мён усӑ тунине, М. Спиридонов пек, тата «чӑваш сӑнё*, ха- 
рактерё, чунё палӑрнипе ҫуккине пӑхать чӑн малтан Ф. Пав
лов. Ку чӑнлӑх вӑл 20-мёш ҫулсемшён ҫеҫ мар, паян та 
питё актуаллӑ, ун пёлтерёшё чакман ним чухлё те. Ҫавӑнпа
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та пёр иккёленмесӗр ҫапла казама пулать: Ф. Паатов паян, 
нумай вӑхӑт иртнё хыҫҫӑн, пирён хушӑра пулас пулсан 
шухӑшне улӑштармастчех — тепӗр поэта, тен, Европӑра пӗ- 
леҫҫё, анчах пурпёр вӑл пирён мар. Ҫапла вара куратпӑр, 
Ф. Пааюв асӑннӑ дилемма патне пырса тухнӑ тата, тен, 
пуҫласа пичетре ҫав ыйтӑва ҫивӗчлетсе лартнӑ: космопо- 
литлӑх е патриотлӑх, нацилле сӑн-сӑпатлӑ, хӑйне евӗрлӗ 
искусство?! Хӑй хӑш енче пулнине эпир куртӑмӑр.

Ман шутпа, ҫак «полемика» уйрӑм факт пек ҫеҫ курӑн- 
нӑран культура историкёсемпе тёпчевҫисем ун ҫине нихӑ- 
ҫан та пусӑм туман. Революци хыҫҫӑнхи тата уйрӑмах 
1920-мёш ҫулсен иккӗмӗш ҫурринчи культура утӑмёсене 
пичет тёкӗрӗнче сӑнасарах пӑхсан ҫакӑ курӑнать: Ф. Пав
лов пек, пултарулӑхпа ӑслӑлӑх ӗҫне революцичченех пу- 
ҫӑннӑ чӑваш интеллигенчёсен (сӑмахран, Г. Вантер, И. Тӑхти, 
М. Юман) тавракурӑмё. вёсен ӑс-пурлӑх хаклӑх-пахалӑхё- 
сен шайне патӑртмаии виҫи-мелёсем ҫӗнӗ система «шӑрка- 
лантарса кӑларнӑ» ҫамрӑксеннипе ниепле те тӗл килсех 
пётеймен. Ҫамрӑк ӑрушӑн, «рабфакҫӑсемшён» тейёпёр пё- 
тёмлетсе, аваллӑх пӗтёмпех тенё пек пусмӑрпа асап сим- 
волӗ шутланнӑ, ҫавӑнпа та «иртнипе пулассине» контраст- 
латса, хире-хирёҫ тӑратса, ҫунатлӑ эмоци витёр сӑнласси, 
ытларах чухне суя хавхазанупа мӑнаҫланасси литературӑпа 
искусство ёҫӗнче хуҫаланакан меслет пулнӑ. Ку вӑл социа
лизм шантаракан, пур енёпе те илёртӳллӗ пуласлӑха шухӑш- 
ёмётпе вёҫни. Ҫавӑнпа та «ҫёнё культурӑн» илемлӗ керменне 
никёсренех (пирвайхи кирпёчренех) хывма тытӑнмалла те- 
кен шухӑш-чёнӳ ҫамрӑк ӑрӑвӑн «апьфипе омеги» шутланнӑ. 
Тепёр енчен, пуҫ пулса тӑракан (Чӑвашра ӗнтё, кунта 
хамӑрӑн Луначарскисем пулман!) идеологи ертӳҫисемшён 
те ку пёртен-пёр шӑнӑр туртӑмпа тёп ҫул пулнӑ. Акӑ мӗне 
пула ҫара ҫёрте никёс хывакан «рабфакҫӑсем» ытларах со
циализм лозунгёсемпе, чёнӳллё-йыхраапӑ фразеологипе усӑ 
кураҫҫё, пуласлӑха вӑй ҫитернё таран проектлаҫҫё. Ҫавсен 
ҫӑмӑл аллине пула XX ёмӗрти икӗ-виҫё ӑру пурнӑҫне пу- 
ласлӑхра «пурӑнса ирттернё*. Ҫак хистеврен «кивё* интел- 
лигентсем те пӑрӑнса юлайман паллах, анчах та вёсен тёве 
курпунё пек пуҫтарӑннӑ ӑс-пурлӑх пештёрёнче урӑхларах 
пахапӑхсем те сахал пулман. Ҫавна пула вёсем «ҫёнёлёх е 
эткерлёх* текен «кёске туртатлӑ» дилемма сулнӑкёнчен сых-
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ланса тата ҫул хыттине туйса асӑрхануллӑ утӑмпа утаҫҫӗ. 
Сӑмахран, Ф. Павлов социализм витӗмӗпе хушӑнса пыра- 
кан пурнӑҫ пулӑмӗсене сӑнаса-хапӑлласа пырать, ҫав вӑ- 
хӑтрах халӑх культурин «рабфакҫӑсем» пӗлмен е хакламан 
ум историне те пысӑк тимлӗхпе тӗпчет. Чӑваш ҫырулӑхӗн 
XIX ӗмӗртех кун ҫути курнӑ паха тӗслӗхӗсем пирки вӑл 
ҫине-ҫинех пичетре сӑмах хускатать, статьясемпе очерк- 
сем пичетлет. Акӑ, калӑпӑр, Ф. Павлов Чӗмпӗрти чӑваш 
шкулӗнче вӗреннӗ ҫулсенчех унти архивра упраннӑ тӗ- 
лёнмелле ал ҫыру, ун авторӗ Г. Тимофеев. «Паллӑ кӗнеке» 
статйинче (1922) Ф. Павлов ӑна тивӗҫлипех хӑйне майлӑ 
энциклопеди вырӑнне картса хаклать. Статьян тӗп шухӑшӗ- 
сенчен пёри — чӑвашсем тӗттӗм, культурӑсӑр, историсӗр 
халӑх мар. Мён тери ӑс пурлӑхӗ пытарӑнса тӑрать ҫак кӗне- 
кере — чӑвашсен пӑлхар тапхӑрӗнчи мӑн хаваллӑ пурнӑҫё, 
йӑли-йӗрки, килти тата халӑх ҫинчи пурнӑҫӗ, апат-ҫимӗҫӗ, 
уявӗсем, авалтан килекен тӗнӗ. тумӗ-юмӗ т.ыт.те.

Статья авторӗ ал ҫыру хальлӗн упранакан текстӑн калӑ- 
пӑшне, тытӑмне палӑртать (сӑмах май, «рабфакҫӑсем» ик- 
кӗленсе хакланӑран е ун пӗлтерӗшне курманран ҫак ал- 
ҫыру 1972 ҫулта (!) тин кӗнеке хальлӗн кун ҫути курчӗ), 
ун содержанине кӗскен каласа парать.

«Ҫапла вара «Тӑхӑрьяла» ҫыракан питӗ пысӑк, питё 
чаплӑ ыйтусене тапратать. Унти чӑваша тӳрех палласа ил- 
мелле: мёнле питлӗ-куҫлӑ, кил-ҫурчӗ. ҫи-пуҫӗ мӗнле, килти 
пурнӑҫӗ, ыррийӗ, усаллийӗ, тӗн, тӗшмӗш, ӗҫлени, выля- 
ни, авланни, качча кайни, халӑх ёҫӗ, ӗҫкӗ-ҫикӗ — мӗнпурӗ 
пӗтӗмпех ҫырнӑ. Вуласа пынӑ ҫӗрте чӑваш шӑкӑлтатса пу- 
рӑнни куҫ умӗнче пек. Ҫутта тухса пынӑ пирки чӑваш халӑ- 
хӗ улшӑнса пынӑ, чӑваш юррисем, халапӗсем, юмахӗсем, 
кӗске юмахсем, тӗслӗрен ӑслӑ халапсем — тем те пур». 
Юлашкинчен автор сӗнӳ парать: «Тӑхӑр ял» кӗнекене станпа 
ҫапсан пит аван пулӗччӗ». Мӗншӗн тесен ӑсҫутавҫӑ куҫӗпе 
курса пӗтӗмлетет автор, халӑха кӑшт та пулсан тимлеме 
шухӑш панӑ пулӗччӗ.

Ф. Павлов ҫырнисене тишкерӳллӗ куҫпа, васкамасӑр ву- 
ланӑ май творчество ёҫёнчи, тӗрлӗ ӳнерҫӗсемпе ҫыравҫӑ- 
сен тата ӑрусем хушшинчи ҫыхӑнусене «тёвӗлекен» уйрӑм 
фактсем куҫ тӗлне пулаҫҫех. Эпир ҫӳлерех П. Хусанкай ас- 
илёвӗнче Ф. Павлов пултарӑвӗпе эткерё ҫёнӗ енёсемпе
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уҫӑласси пирки пысӑк шанӑҫпа ҫырнине асӑннӑччё. 1931 
ҫулта Ф. Павлов ҫӗре кёнё хыҫҫӑнах ҫырса хунӑ поэт вӑл 
йӗркесене. Таса пёрчӗсем тулӑх ҫёр ҫине ӳкнё темелле. 
Хв. Уярӑн «Тӑхӑрьял» авторне асӑнса* очеркне вуласан ав
торе Хусанкай шухӑшне ӑша илсе ёҫлени пӗртте иккӗлен- 
термест. Уяр тёплӗ паллашнӑ ҫеҫ мар Ф. Павлов ҫырнисем- 
пе, чи пёлтерёшли — чӑн малтан тумалли ӗҫсем ҫине те 
ун куҫёпе пӑхса хӑшне-пӗрне пурнӑҫа кёртме пикенни. 
Ф. Павлов шухӑшёсем ҫине таянса, темиҫе хутчен цитатӑ- 
ласа Уяр «Тӑхӑрьял* ал ҫырӑвне тӗплё тишкерсе тухать, унӑн 
илемёпе тарӑн сӑнавёсене тепӗр хут курӑмлӑ палӑртать. «Пи- 
четлесе кӑларасчё», — асилтерет вӑл Ф. Павлов сӑмахёсене. 
Тепӗр тӑватӑ ҫултан «Тӑхӑрьяла» «станпа пусса» та кӑлар- 
чӗҫ! Ку юрё-ха. Ман шугпа, Уярӑн чёпётсе вулакан куҫё 
Ф. Павлов пӗр тӑхтаса тӑмасӑр тумалли тепӗр пысӑк ӗҫ пир
ки каланине те асӑрханӑ. 1923 ҫулта «Канаш* хаҫатра Ф. Пав
лов «Библиографине кӑтартакан кӗнеке* ятлӑ пысӑк мар за
метка пичетлет. Авторё ку таранччен чӑвашсем ҫинчен пи- 
четрс мён ҫырнӑ, ҫавна пӗтёмпех йӗркене кёртсе пёр кёнеке 
пичетлесе кӑларассине чи актуаллӑ ёҫсен шугёнче курать.

«Виҫ ҫӗр ҫул хушшинче тухнӑ кёнекесене, журналсене, 
хаҫатсене пӑхса тухсан чӑвашсем ҫинчен пёр пин статья та 
тупма пулать. Анчах вёсене шырама питё нумай вӑхӑт кирлё, 
вун ҫула та ҫитё. Библиофафине кӑтартакан кёнеке кӑлар- 
сан вӑл кёнекесене пёр ҫул хушшинче пурне те шыраса 
тупма пулӗ. Ӑҫта мёнле кёнеке, Мускавран, Хусантан, Ёп- 
хӳрен тата ӑҫта, мёнле журналта, хӑш томра, хӑш номерте 
тата мёнле статьяра мён ҫинчен ҫырнӑ, мёнле-мёнле ый- 
тусем хускатнй — ҫавсене пурне те библиофафи кёнеки 
ҫинчен палӑртнӑ пулать*. Юлашкинчен автор ҫак ыйтӑва 
«Канаш* хаҫафа сӳтсе явсан аван пулёччё тет. Ҫав «виҫ 
ҫёр ҫул хушшинче тухнӑ кёнекесене* Ф. Павлов пёрерён- 
пёрерён хӑй алли витёр кӑларнӑ, кашнине тӗплӗн тиш
керсе тухнӑ, кашнийён шухӑш-сӑнавне чӑн-чӑн наука ша- 
йёнчен курса хакланӑ. Унсӑрӑн вӑл чӑваш музыкин исто- 
рийёпе агаланӑвён ҫул-йёрёсене ҫав тарӑнӑша кёрсе тёпчей- 
мен гага паян кунччен те хӑйсен пёлтерёшне ҫухатман кёне- 
кесем ҫырайман пулёччё.

Хв. Уяр асӑннӑ заметкйна кёнеке палатинче ёҫленё ху- 
шӑра (1943—1950), тен, маларах та асӑрхама пултарнӑ. Ан-
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чах та эпӗ пӗртте иккӗленместӗп: Ф. Паапов заметки уншӑн 
эвристикӑлла систеру пулнӑ, хёлхем ӳкернӗ унӑн ӑн тара- 
сине (подсознание). Уяр, хӑй каланӑ тӑрӑх, «Русские пи
сатели о чувашах» валли пилӗк ҫула яхӑн материал пуҫ- 
тарнӑ. 1946 ҫулта вёсем Иван Мучипе иккӗш ҫав инкеклӗ 
шӑпаллӑ, «ие чӑмланӑ» кӗнекене кӑларнӑ. Чӑн та, вӗсен- 
чен маларах, 1931 ҫулта, В. Егоров профессорӑн «Чӑваш 
чӗлхи ҫинчен кӑларнӑ литературӑн библиографилле кӑ- 
тартмӑшӗ» тухнӑ пулнӑ ӗнтӗ. Ку ӗҫ — чӗлхе материалёсен 
пуххи, апла пулин те вӑл Ф. Павлов ӗмӗтленнӗ ӗмӗтӗн 
уйрӑм пайё пурнӑҫланнине ҫирёплетет.

20-мӗш ҫулсен вӗҫнелле Ф. Павлова аваллӑх, наци куль- 
турин эткерё ытларах та ытларах хӑй патне туртать. уйрӑ- 
мах Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗн халӑха ҫутта кӑларас ӗҫри ис- 
торилле пӗлтерӗшне уҫса кӑтартма тӑрӑшать вӑл, И.Я. Яков
лев ӗҫ-хӗлне, ун сӑнарне тӗрлӗ енчен курса ӑнлантарать, 
унӑн вёренекенӗсен биографийӗпе пултарулӑхне тишкерет. 
Чйн-чӑн интеллигенции наци культури умӗнчи тивӗҫӗ, ӑна 
халӑхпа ҫыхӑнтаракан тӗвёсем, талант шӑпи пирки шухӑ- 
ша ӳкнӗ май вӑл И. Дмитриев, К. Иванов, С. Максимов, 
Г. Комиссаров, Н. Шупуҫҫынни ячӗсене уйрӑм чыса тивёҫ- 
лё ятсен ретне лартать. Чӑваш интеллигенцийён сӑн-сӑпачӗ 
«рабфакҫӑсенче» мар, ҫав талантсен ёҫ-хӗлӗнче, хӑйсене 
хӑйсем тыткаланинче, ӗмӗчӗ-идеалӗнче туллин палӑрать 
тесшӗн пулни Ф. Павлов ҫырнисенче айӑн варса каланӑ 
шухӑш е кредо пек вуланать; каламасӑрах паллӑ, вйл вёсем- 
пе килӗшменнине, хӑш-пёр чух вӗсем хӑмпӑланнине, ҫур- 
ма пӗлӳпе ярханахла каплайланнине пичетре уҫҫӑн капаса 
полемика пуҫарма пултарайман. Тон, культура, шалти та- 
салӑх, тӳрёлӗх нирки тӗрлё статьясенче автор ҫула май пек, 
пӗр сӑмахпа е реплика шайёнче казаса иртет. анчах та ку 
уншӑн чи пёлтерёшли пулни йӗркесен ӑш-чикӗнчен хӗрӳ 
парса тӑрать.

Халӑх хушшинче И.Я. Яковизев ӗҫ-хӗлён историлле пёлте- 
рӗшне сахалтарах пӗлнине, нумайӑшё ӑнлансах ҫитерей- 
меннине пёле тӑркач, вӑл статйисемпе асилӗвёсенче ҫине- 
ҫинех аслӑ вёрентекенён хӑйне евёрлё вёрентӳ системине 
ырлать, хӑйён сӑнарне психологи енчен уҫса кӑтартать. Уй- 
рӑмах ку тёлёшрен «Ҫырмари юрӑ» очерк кӑтартуллӑ. 
Очеркӑн хушма ячё «Чӗмпёр шкулё, И.Я. Яковлев тата
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чӑваш ёҫ халӑхӗпе музыка искусстви ҫулё». Кунта варса 
калас мел каллех сисӗнет: тёп ыйту очеркра Яковлев ёҫ- 
хёлё мар, автор вӑл темӑна чӑваш музыкин ҫул-йёрне тӗп- 
ченб май ҫеҫ хускатнӑ имбш. 1920—30-мӗш ҫулсен чик- 
кинче И.Я. Яковлевӑн историлле пӗлтерӗшне чакарса хак- 
ласси ҫёнӗрен вӑй илме пуҫлать. Чӑн та, ку вӑхӑт тӗлнелле 
М. Юман та «Сунтал» журналта (1928) хӑйён «Хӑватлӑ 
ӗмёрёпе» «Ҫул хыҫҫӑн ҫулне» пичетлеме ёлкёрет, ури ҫине 
ёне пуснӑран талантлӑ художник халь ёнтё пач урӑхла шу- 
хӑшлать: «Каярахпа, революци пусӑрӑнсан. вырӑс реак- 
ционерёсем ялан эпир ҫырнӑ япаласене асӑнса Иван Як- 
кӑлча хурлаҫҫӗ. Вара эпё хам йӑнӑшнӑ пулё, ахалех Иван 
Яккӑлча туларӑм пулӗ тесе шухӑшлама тытӑнтӑм! Ҫав шу- 
хӑшсем ҫинчен Иван Яккӑлча халё те ҫырупа пёлтертём. 
1908 ҫулта Лев Толстой манран чӑвашсем ҫинчен ыйтса 
ҫыру ҫырсан эпӗ ӑна Иван Яккӑлчӑ сумсӑр пысӑк усӑ тӑва- 
кан ҫын тесе пёлтертём. Кевёрле те каярахпа, 1918-мӗш 
ҫулсенче, Иван Яккӑлчӑпа эпир хаҫатсем урлӑ кёрешни 
йӑнӑш пулчё, сиенлб пулчё ахӑр теме пуҫларё». Кунпа 
пёрлех М. Юман халӑх ӑсҫутавҫин ҫутлӑх ёҫӗнчи страте- 
гийёпе тактикине, обшествӑлла хутшӑну стереотипён майӗ- 
мелёсене тӳрре кӑларса пёр сӑмахпа ӑнлантарать: «Кашкӑр 
хушшине пурӑнма кайсан кашкӑр пек улама вӗренмелле 
пулать... Кашкӑр пек уламасан кашкӑрсем туртса ҫурса 
пӑрахаҫҫб».

Ҫапах та епле пулсан та Ф. Павловпа М. Юман та. куль- 
турӑн ытти хӑш-пёр ёҫченӗсем те И.Я. Яковлев ячёпе сӑнар- 
не ҫёнёрен символ сёмё кӳреҫҫӗ. Анчах 30-мёш ҫулсен кӑра 
ҫилӗсем хускаласси пӑхса курӑнмалла ҫывӑхра пулнӑ ёнтё. 
1931 ҫулта парти обкомён ертӳҫи С.П. Петров идеологи 
фрончён кёрешёвёнчи пысӑк ҫёнтерӳ тесе акӑ мёнле ӗҫе 
хаклать: ҫав вӑхӑтрах эпир Яковлевран наци геройӗ туса 
хума хӑтланакансене тӑрӑ шыв ҫине кӑлартӑмӑр тет. Тепёр 
хут калама кирлё-и: ҫав списокра чӑн малтан Ф. Павловпа 
М. Юман ячёсем пулмалла пулнӑ паллах. Ҫулпуҫ кёнекин 
ячё хӑех кӑштах чуна шиклентерет: «Наци ыйтӑвёнчи су- 
лӑнчӑксемпе икё фронтпа та кёрешессишён?» Кунта чёнсе 
те кӑтарту парса калани тёпре. ҫавна пула кӗрешӳ хаяр- 
ланса пырасси, ма^зашне вӑл юн тӑкасси патне те ҫитсе 
тухма пултарасси сисёнет. Тепёр пилӗк-ултӑ ҫул тёлне ку-
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нашкал статьясен фразеологийӗ ҫӗнӗ тум тӑхӑнать. «Наци
оналист писательсем Юман, Шупуҫҫынни, Хусанкай, Мит- 
та, Рсай пулхӑр-чӑвашсем ҫӗнӗрен ҫураласси ҫинчен ӗмӗт- 
ленсе сӗлекисене юхтараҫҫӗ...»; «Чуваши-болгары ятлӑ 
контрреволюцилле кёнеке авторне Ашмарина...»; «Авантю
рист-националист М. Юрьев «Пулхӑр патшалӑхӗн юлашки 
кунӗсем» ятлӑ пьеса ҫырать»... Ку йӗркесем Уйӑп Мишши 
стайинчен, статья ячӗ «Халӑх тӑшманӗсене — буржуаллӑ 
националистсене тӗпӗ-йӗрӗпе кӑкласа ҫӗмӗрсе тӑкар» (Сун- 
тал. 1937. 9№ ). Кам вуламан ҫак статьяна — вулӑр. Тен, ун 
хыҫҫӑн Шупашкарти Ҫӗнӗ кӑнтӑр районӗнчи пёр урама 
Уйӑп Мишши ятне вӑл мӗнле «паггӑрла ёҫсем» тунишӗн 
Панине те чухласа илӗр, мӗнле органсем ҫине тӑрсах 
тӑрйшнине те (ҫапла, вёсем халӑх ҫывӑрнӑ чух, тӗттӗмре 
хӑйсен хура ӗҫне тума ӗлкӗреҫҫӗ). Ҫак актӑн цинизмӗ — 
ӑна, пӗлсе тӑрсах, демонстративлӑ тунинче, вырӑссем ка- 
лашле, ку вӑл «издевательство над здравым смыслом» тени. 
«Хӑрушлӑхпа хӑрушсӑрлӑх» ӑнлавсене хӑйсене майлӑ пӗл- 
терёш хывнӑран вӗсемшён чи хӑрушши ҫывӑракан ҫынсен 
ӑн-пуҫне вӑратакансем пулнӑ. Ку та пырӗччӗ, енчен те Уйӑп 
Мишши статйи нумай-нумай айӑпсӑр таланта арестлесе 
персе пӑрахма тӗплесе ҫитернё сӑлтав пулса тӑман пулсан. 
Синкерлӗ вилнисен ячӗпе панӑ урам Шугшшкарта е Чӑваш- 
ра ҫукпа пӗрех.

Ку вӑхӑтчен Ф. Павлов ҫӗре кӗнӗ пулнӑ ёнтё. Пурӑнса 
ҫитнӗ пулсан ун шӑпи те пачах урӑхла вёҫлсннё пулӗччӗ.

Ф. Павлов статйисен витерӳлёхӗ ун сӑнарлӑ шухӑшлавён- 
чен, тури диалект пуянлӑхне виҫеллӗ туйса ёҫе кӳлнинчен 
нумай килет. Хӑш-пӗр йӗркесемпе сӑмах ҫаврӑнӑшёсем, 
тепӗр чухне тураса-якатса ҫитермен пулин те, афоризм вал- 
ли хӑртаса хӑварнӑ пек курӑнаҫҫӗ: чӗлхи авӑк, шухӑшё тарӑн 
вёсен. Статйисене ҫырнӑ чух нумай шухӑшласа ларма, вӗҫ- 
не ҫитиччен якатса ҫитерме унӑн вӑхӑчӗ те пулман пулас, 
пур ёҫе те ӗлкёресшӗн пулнӑ автор.

«Пёр калама пуҫласан чуна ҫунтарать, итлесе тӑра- 
наймӑн»; «Юрри пулмасан чӑвашсен поэзипе литератури 
те пулман пулӗччӗҫ»; «Юрӑра вилӗмсӗр вӑй пур»; «Ҫёр- 
шыв мӗнле — халӑхё те ҫавнашкал»; «Рубенс картинисен- 
че «вӗри юн, тачка ҫемҫе ӳт пурнӑҫ сӗткенне ӗҫсе тӑранас- 
сине кётсе тӑрать»; «Юрланӑ чух ӑна (чёлхене! — Ю.А.)

10. Заказ №  К-4554. 145



юратма хапӑл хушӑнса пырать»; «Юрӑра чӗрё энерги (чём) 
пур, вилёмсёр вӑй пур»; «Ёҫлекен ҫынсен кӑкӑрёсем тимӗр 
пек. шӑнӑрёсем чӗн пек, сӑнчӑр пек, куҫӗсем хурчка куҫӗ 
пек ҫивёч»; «Пур аслӑ чӑваш поэчӗсем юрӑ сӑввисенчен 
хакӑл йышӑнса хастарланаҫҫӗ»; «Тӗпри лаша тикӗс юрт- 
сан пичеврисене (кучӑмри) те пыма аван».

Ярӑмӑн-ярӑмӑн ярӑмласа, сёвемӗн-сӗвемён сӗвемлесе, 
тирпейлӗн тураса риторика кӗнекине чӑваш чёлхипе ха- 
тёрленӗ чух ай мӗнле тухӑҫлӑ усӑ курма пулӗччӗ пысӑк ӑста 
чёлхин пуянлӑхӗпе.

Эпир ҫӳлерех каларӑмӑр ӗнтӗ. Ф. Павлов пек тӗрлӗ енлӗ 
те тарӑн пёлӳллӗ интеллигентсем йывӑр вӑхӑтра халӑхӑн 
историйӗпе аваллӑхне тӗпчесе май килнӗ таран ӗҫёсене пи- 
четлеҫҫӗ. Майӗсем вара йёп ҫӑрти пек тӑвӑр та хӗсӗк пулнӑ. 
Халӗ, ҫёр ҫула яхӑн иртсен, эпир чылай туллинрех ку- 
ратпӑр халӑх ӑс-пурлӑхне. Ҫав «айсбергӑн» шыв айёнчен ҫёк- 
ленсе тухнӑ кӗрнеклӗ пайӗ паян ёлӗкхи пек ҫичё ҫӑра хы- 
ҫӗнче мар, вӑл витёр куҫсемпе сывӑ ӑн-пуҫсен аллинче 
пулмалла пётёмпех. Шел, литература тёпчевҫисем хушшинче 
«рабфакҫӑсен» тӑхӑмёсем нихӑҫан та тӗпё-йӗрӗпе кӑкланса 
тухмаҫҫё, кашни ӑру ҫитёнтерет вёсене. Алли ҫиелтенех па- 
лӑрса тӑрать вёсен: карьерӑпа тӗрлӗрен чаплӑ ят валли кӗне- 
кесен шучӗ кирлӗ, тиек ҫаврӑнӑҫулӑхӗпе ӗҫлекенскерсен 
ёҫӗ тарӑнлӑхпа е чӑн-чӑн ӑсталӑхпа палӑрмасть, ун йӗрёсем 
хӑвӑртлӑхра тата пур япалана та кӑшт-кашт тёкӗнсе ирт- 
нинче. Ҫакӑ вӑл хаклӑх критерийёсен планкине айван ша- 
ялла туртать. Вёсенчен хӑшёсем чӑвашлӑха та кӑнттам та 
йӑваш е виҫҫӗмӗшле пӗлтерӗшлё пулӑмсем ҫине таянса 
ӑнлантарма пӑхаҫҫё. Ҫак туртӑм вӑл влаҫри ҫын ёҫ-хӗлё урлӑ 
татах та пысӑкрах сисн кӳме пултарать. Ҫиелтен шӑйӑрттарнӑ 
чух шухӑшлама вӑхӑт ҫук. Турӑ панӑ виҫсрен иртме май 
ҫуккине те манма юрамё. Хӑйне тыткаланине курсан вара 
ҫӑлтӑр тейӗн. Сӑлтавё пӗтёмпе ҫурӑм шӑмми ҫирёпленмесёр 
ҫынна хӑш-пӗр пуҫлӑхсем тивёҫсӗр мухтаса, «ҫӗклесе» янин- 
че. Эпир мӗн ачаран, выляса ҫитённё май, асӑрхатпӑр: 
хӑмпӑ шӑпи пӗрре — вӑл ҫурӑлатех.

Юлашки вӑхӑгра Константин Иванов, Ҫеҫпӗл Мишши, 
Федор Павлов, Илле Тӑхти эткерне васкамасӑр (Библие 
вуланӑ пек), тёпчевлё кӑмӑл еккипе вуласа, хӑш-пӗр «тёк- 
сём» вмрӑнсене ҫёнё куҫпа курса ӑнлантарма пикенсе
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пӑхмалӑх телейлӗ самантсем пулчӗҫ. Тӗпчевҫӗсем ку таран- 
ччен ӗҫленин пӗлтерӗшне ним чухлӗ те чакармасӑр ка- 
ласшӑн: ҫав улӑпсен пӗртте кивелмен ӗнчӗ-пуянлӑхӗ чӑмса 
ҫитме йывӑр тарӑнӑшра; вула та вула вӗсене, кӑшт сывлӑш 
ҫавӑрса илсен каллех тепӗр хут пикен — ҫавӑн пек ӗмӗр 
тӑршшӗпе, ҫул ертӳҫисем пек, вӗсем пире (килес ӑмӑрт 
тӗллевлӗ чӑвашсене те) ӑс-пурлӑх шыравӗнче ҫула-йёре 
ҫутатса пырӗҫ: илемӗ те, чӑвашлӑх шӑнӑрӗ те, философийӗ 
те, тасалӑхпа чӑнлӑх урокӗсем те вӗсенче туллиех. Паллах, 
чун-чӗремӗрпе ӑс-хакӑлӑмӑра тӗлӗрме памасан, вӗсем ҫыр- 
нисенче кашни харпӑр хӑйне тата халӑхӑмӑра сыачӑш пек 
кирлине шыраса тупма ӑс ҫитерсен. Тӑван культурӑн ма- 
лашӗ пирки нумай шухӑшланӑ Ф. Павлов: «Тӗнчере мӗн 
тӗлсӗр пурнать, мёнӗн пурри-ҫукки никама та кирлӗ мар, 
ҫав пӗтмелле, хӑҫан та пулсан куҫран ҫухалмалла теҫҫӗ хӑш- 
хӑш ӑслӑлӑх ҫыннисем». Ку шухӑша Ф. Павлов чӑваш пур- 
нӑҫё ҫёнӗ вӑй пухса, ҫӗкленсе пынӑ тапхӑрта ун пуласлӑх- 
не шанчӑка хывса ҫырнӑ. Наци культурипе тӑван чӗлхемӗрён 
паянхи йывӑр та инкеклӗ кун-ҫулне курса тӑракан хӗрхӳ 
кӑмӑл-туйӑмпа вулать ҫав йёркесене.

Хамӑршӑн хамӑр ҫине тӑма кирлине астутараҫҫӗ вӗсем 
пире.
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