
Ф.Павлов - сентименталист, е унӑн пултарулӑхёнчи 
асар-писер туйӑмлӑх

“Э пё сентименталист мар, анчат севпм еиталлт 
нсторисенс юрягтатӑн" (писатели сн калдҫӑиӗнчсн).

Литература тени ӗмӗртен икӗ майпӑ яр уҫӑ курӑнакан ҫулпа 
аталанса пынӑ. Пӗри вӑл - идея, шухӑша уҫӑмлӑ палӑртаканни. тепри 
вӑл - идея ш ӑнӑрӗсӗр е туйӑмлӑ литература. Ш ӑпах яипкӗн
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туйӑм-сисӗнлӗ илемлӗ хайлавсем часах кивелмеҫҫӗ, мёншӗн тссессён  
вӗсеаче - этем чунне хускатма-кисретме, хумхантарма пултаракан чи 
ансат ёҫсеыпе геройсем, урӑхла каласан, кулленхи пурнӑҫ юхӑмӗ. Ҫах 
туйӑмлӑ, хёрхенӳллӗ-куҫҫуллӗ, ҫнвӗч драматизӑмлӑ, вырӑп вырӑнна 
шутлӗ-ирониллӗ литература сентиментализм юхӑмӗнченех кнлет те, 
ҫапах та реализм вӑйлӑ аталаннӑ тапхӑрсенче социаллӑ аура 
(геройсене хупӑрласа тӑракан самана) ҫыравҫӑсен сентимеыталлӑ 
туртӑмёсенс ҫивӗчлетет ҫеҫ, геройсен чун вылявӗсене тата 
асар-писертерех, арпашуллӑрах гуса ирать Ш ӑпах сентименталлӑ 
романсемпе кииосериалсем (“Унесённые ветром”, “Рабыня Изаура”, 
“Богатые тоже плачут”) хӑйсен ансатлӑхӗпе литература эстечӗсене 
“тарӑхтараҫҫӗ”, ахаль вулаканна куракана вара, пӗлӳ шайне 
пӑхмасӑрах, анраса кайиччен геройсен шӑпипе кӑсӑклантараҫҫӗ, 
сюжет хӑй патӗнче хёскӗчпе хытарса лартнӑ пек тытать.

Ф.Павлов пултарулӑхӗнче тс ҫак сентименталлӑ туртӑм питӗ 
вирлӗ палӑратъ, палӑрать ҫеҫ мар» этем тунӑмӗсен урӑм-сурӑмӗ 
соцреализм литературовечӗсем пнтё кӑмӑллакан сооиаллӑ ыйтусене 
ним мар хӑйӗн вӑйлӑ хумӗсем айне тӑвать, ҫыннӑн кулленхи 
туйӑмӗсем илеологинс те, патшалӑх тытймне те пӑхӑнманнине ӗнепмс 
парать. Ф. Павлов лрамине комеднйён ю нф лнгчӗсене пёлтерӗшлӗрех 
тӑвас тесе-ши, хальччен критиксём вёсенчс класслӑх текен принципна 
социаллӑ шухӑшссне ҫеҫ куратчӗҫ (ҫамрӑк тӗпчевҫӗсем хальтерех ку 
шухӑша сирсе ячӗҫ). Ф. Павлов генилӗхӗ • унӑн хайлавӗсен
конфлшсчёсен ансатлӑхӗ: кулленхи пурнӑҫ хирӗҫӗвёсем вӗсенче, эпир 
кашни куп пырса ҫапӑнатпӑр вӗссмпе. Вёсемех - хамӑр пурнӑҫӑв
камичӗ те, ярами те, трагедийӗ те. Эгем чун-чӗрнн чи ыратакан, чи 
ачаш нырӑнёсене пырса тивтерет Ф. Павлов хайлавӗсенче пулса 
иртекен драматизмла ӗҫ-хёл.

Арҫынпа хёрарӑм хутшӑнӑвёсен асамлӑхё, асанлӑхӗ,
кулӑшлӑхё, ҫивӗчлӗхӗ, трагедилӗхӗ (ясарлӑхӗ те ҫук мар!) вӑй парать 
Ф.Павлов драматургӑн ӑсталӑхне. Ҫак сентименталлӑ ӑсталӑх 
туртӑмне авторӑн хӑйӗн тумхахлӑ. йывӑр, телейсӗр пурвӑҫ шӑпипе 
ҫыхӑнтарма пулать. Хёрарӑмсемпе хутшӑнса Ф. Павлов телей 
тупайман (икё хуг ӑнӑҫсӑр ҫемье чӑмӑртама хӑтланни. малтанхи 
телейсёр юрггӑвӗ, ҫывӑх хӗрарӑмӗ арҫынсемпс куҫ умӗнчех 
йӑкӑлтатни). Ҫавна пулах-и, тен, унӑн хӗрарӑм-героинисем питё 
хӑйнеевёрлӗ. Ф.Павловӑн сентименталлӑхё нлӗртуллёх мар, вӗсенче 
ача1плӑх тени те, романтикӑлла ҫӗкленулёх те сисӗнмест. Вӑл 
трагедилле. тарӑн нсихологиллё е ш ӳтлӗкамитлӗ. Синкерлӗ 
сентимеиталлӑха эпир “Ялта” драмӑра, иронилле вара “Судра" 
комедире куратпӑр.

“Судра” комедире Сӑнани те, Ухтеркке те, ҫемье ӑшши 
тахҫантанпа курманскерсем. хӑйсен савнийёсемпе вӑртгӑн тӗл 
пулаҫҫӗ, савӑнпах нёр-пӗрне кӗвёҫсе-тулхӑрса пурӑнаҫҫё. Утпе чун
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ыйтнӑ ҫывӑх ҫынпа туйпах пӗрлешессине пӗлсен ҫеҫ вӗссм судра 
пӗр-пӗрне каҫараҫҫӗ. Ҫак пӗчӗк сентименталлӑ, ш утаӗ историрен 
эпир пурнӑҫ таппии вӑйнс сисетпӗр: Ухтерккен чӑркӑшрах кӑмӑлне 
те, Сӑпаяи, ҫамрӑклах хусахра ҫӳресе касӑлнипе, кӑнггах йӑкӑлтирех 
пулнине те каҫаратпӑр. Пурнӑҫ пушӑлӑха юратмасть, вӑл хӑӑӗнпех  
илет, пӗччен пурӑнма пӳрмен-ҫке этеме, тетён вара.

“Ялта” драмӑри сентименталлӑ юрату историйё кӑткӑсрах, 
тарӑнрах. Гсройсен характӗрӗ те сулӑмлӑрах. Автор хӑйён геройӗсене 
ӑнсӑртран килексп эпизодсенче тӗрӗслет: Ванюк хӑйӗн арӑмне 
“еркӗнпе” тытать - Ҫтадпан арӑмӗ вилет - пушар тухатъ- Ванюка 
салтака илсе каяҫҫӗ - ача вилет - Елюк шыва сикет - туя Ванюк пырса 
кӗрет - Елюк вилет...

Юрату, к ӗвӗҫӳ , ултав, ухмаха ернӗ герой, эротикӑллӑ сценӑсем, 
ҫивӗч диалогсем... Пёр туй йӑли-йӗркине тӗппипех ҫырса кӑтартни 
ҫеҫ сентименталлӑ драматизм картине лармав пек туйӑнать.

Ф. Павлов хӗрарӑмӗсӗм яланах пӗччен шӑпаллӑ, арҫынӗсене те 
телейлӗ теме ҫук. Ҫылӑхсӑр, таса герой та ҫук унӑн. Аячах хӑйён  
ҫылӑхлӑ геройёсепе те автор ӑнланма, хӗрхенме тӑрӑшать. Калӑлӑр, 
Ҫтаппан хӗрарӑмсем ҫумие ҫыпҫӑннин сӑлтавне хӗне кайиӑ арӑмёпе 
ҫыхӑнтарать, вӑл та туйӑмлӑ ҫынах пулнине систерет. Сӑпани арҫыи 
тупса янин сӑлтавне те хӑйӗн  тӑван упӑшки вӑрҫӑра вилнӗ хыҫҫӑн  
тунсӑхласа ҫитнӗ ҫамрӑк хӗрарӑм организмӗ ыйтнипе ӑнлантарагь. 
Урӑхла каласаи, чӑн-чӑн сентименталист Ф .Павлов.

Геройсем ҫемье тӗрекне тупайманнине те автор шӑпипе 
ҫыхӑнтарма пулать пулӗ. Елюк туй ҫӗррине ывӑтса хӑйӗн малтанхи 
ҫемйине аркатни, пӗччен пурӑнакан Пӑрчкаи (вӑхӑтлӑха арҫынна 
йӑпаннине шуга илмесен) асапланни... Драмӑра Ф .Павлов хӗрарӑмра 
ҫемье тӗрекӗ курмасть. Елюкӑн телейсӗр шӑпи те хӑйӗн чикесӗр 
тапса тӑракан арлӑх туйӑмӗсенчен килме пултарасса эпир малганхи 
сценӑбенченех куратпӑр: Йӑскар куҫӗ умӗнчех ҫамрӑксем ҫылӑха 
кӗр еҫҫӗ, пӗрлеш месӗрех, хӑйсен телейне ҫывхартас тесе. Асар-писер, 
урӑм-сурӑм ҫаврӑнать Елюк пуҫӗ, икӗ арҫын танатинс лскнёскер, 
иккёшнс те хӗрхенекеискер, анчах чун ҫирӗилӗхӗсӗрскер. Ҫтаппан 
шывран ҫӑлсапах, Елюк: ”Мая пурнӑҫа ҫӑлнӑш ӑн-эпё санӑн...” тесе 
ярать кётмен ҫӗртен. Автор Елюк хӑтланӑвне хак памасть. Ҫапах та 
сентименталлӑ истори тӗллевӗ-ялти ҫамрӑк мӑшӑрӑн шӑпине тёрлӗ 
пӑтӑрмахсем урлӑ кӑларса сӑнасси. Ҫалла тунӑ та драматург.

Сентименталлӑ юрату историйӗ трагедиллӗ вӗҫленет нулин те, 
эпир автор туйӑмӗсен хӗрхенӳллӗ сӑн-сӑпатве сисетпӗр. Чӑн-чӑн 
литературӑра автор туйӑмӗссмпе вулакан туйӑмёсем пёр-пӗрне 
шыраҫҫё, тупаҫҫӗ те. Ф .Павлов сентименталист пулни унӑн классика 
шайне пӗчӗклетмест, вӑйлатать ҫсҫ. Павловла сентаменталлӑ 
традицисем чӑваш литературинче паян кун та пурри ҫакна чёррён 
ӗнентерет. Пурнӑҫӑя кулленхи ансатлӑхне сӑнласси - чи йывӑр ӗҫ.
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Аила пулсан литературӑри сентименталлӑ историсен иуласлӑхӗ питӗ 
пысӑк.

1992 ҫ.


