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"Униче
картинчи
кӗмӗл сас..."

Унӑн вил тӑприйӗ те ҫук, чечек хума паяӑкӗ те ҫук, ҫапах та вёл
кёвёленё сёвва-юрра Чёваш Енре пурёнакансем кёна мар, тёнчери
тёрлё халёх итлесе киленет. Хёй вёхётёнче вёл чёваш халёх хорне
йёркеленё те Мускавра "Уйёх-паркра" пурне те шалт тёлёнтерекен
чаплё концерт панё, мёнпуртёнчене чёвашсем пуррине, вёсен культури ҫӳллӗ шайра пулнине ӗнентернӗ. Ӑмӑртура виҫҫӗмӗш вырӑн
йышӑннӑ. Ҫакӑн хыҫҫӑн чёваш хорне пултарулӑхне кура правитель
ство ҫуртне концертпа пыма йыхравланӑ. Эпӗ хам та, унӑн ентешӗ,
тапса тӑракан ҫӑлкуҫ пек талант умӗнче пуҫӑма таятӑп, пултарулӑхӗпе мӑнаҫланатӑп.
Чӑвашсен пирвайхи композиторӗ Федор Павлович Павлов Ҫӗрпӳ
районӗнчи Патӑрьел ятлӑ ялта 1892 ҫулта авӑнӑн 25-мӗшӗнче вӑтам
хресчен кил-йышӗнче ҫуралнӑ. Пултарулӑхпа илем тӗнчине каймалли ҫула ялти чаплӑ сӗрме купӑсҫӑран Лавруш пиччерен вӗренсе такӑрлатма пуҫланӑ. Ун патне час-часах юрӑ итлеме ҫӳренӗ вӑл. Хветкен (Ф.Павлова ача чухне ялта ҫапла чӗннӗ) ашшӗ те, Ҫтаппан Павӑлӗ, кӗсле калама, ташлама ӑста ҫын пулнӑ.
Пулас композитор ялти пуҫламӑш шкулта, каярахпа Иккассинчи
икӗ класлӑ училищӗре тата Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗнче ӑс туптанӑ.
Ф.Павлов пултарулӑхӗ тӗрлӗ енлӗн палӑрнӑ: музыкӑра, драматургире, критикӑра, публицистикӑра, поэзипе ӑслӑпӑхра... Унсӑр пуҫне
пулнӑ.
Шел те, хальлӗхе паллӑ ентешӗмӗр ҫуралса ӳснӗ ҫурт тӗлӗнче
асӑну чулӗ кӑна выртать. Ӑна Ф. Павлов ҫуралнӑранпа 100 ҫул ҫитнине паллӑ тунӑ тапхӑрта хунӑччӗ. Халӗ те асрах 1992 ҫулхи авӑн
уйӑхӗ. Ҫӗрпу районӗнчи Патӑрьел ялне паллӑ композитора сума сӑвакансем йышлӑн пуҫтарӑннӑччӗ. Асӑну чулне хунӑ самантра манӑн
та пуҫра акӑ еплерех йӗркесем шӑранса тухнӑччӗ:
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Кун кёвви пек юррусемшён
Пуҫ таять пур халёх,
Ҫирӗп чул хурса ҫӗклесшӗн
Ҫӗнӗ, чаплӑ палӑк.
Унтанпа икӗ теҫетке ҫул иртрӗ ӗнтӗ, анчах асӑну палӑкӗ ҫӗкленеймерӗ-ха.
Ҫак ҫитменлӗхшӗн эпӗ хама та айӑплӑ туятӑп. Ҫапах та Ф. Павлов манӑҫа тухнисен йышӗнче мар. Унӑн ырӑ ячӗ тӑван халӑх асӗнчен тухмасть, сӑвви-юрри те
ҫитӗнекен ӑрӑвӑн чӗлхинчен каймасть: "Илемлӗ, илемлӗ, илемлӗ чӑваш юрри.
Илемлӗ чӑваш юрри те юрлама пӗлсен кӑна..." Асӑннӑ йӗркесем чӑвашлӑх ытарӗ
пек янӑраҫҫӗ. Пӗр сӑмахпа каласан, Ф. Павловӑн палӑкӗ пур! Вӑл - чӑваш юрри!
Ҫак палӑка вӑл хӑй аллипе, пултарулӑхӗпе хӑй пурӑннӑ чухнех лартса хӑварнӑ.
Вӑл йӗркеленӗ Чӑваш патшалӑх юрӑпа ташӑ ансамблӗ паян ӑҫта кӑна ҫитсе хӑй
пултарулӑхне кӑтартмасть-ши? Унӑн репертуарӗнче Ф. Павлов юррисем те чылай. Апла пулсан паллӑ ентешӗмӗр - пирӗн хушӑрах, вӑл ыттисемпе пӗрлех тӑван халӑх чысне ҫӗклессишӗн ӗҫлет, кӗрешет. Каланӑ шухӑшӑн пӗтӗмлетӗвне
"Пуҫтайӑм" сӑвӑра эпӗ ҫапларах вырнаҫтарнӑччӗ:
Пӑрчӑкан пек кунӗн-ҫӗрӗн
Пӗр канми ӗҫлерӗн.
Ӗнчӗ сасӑ пӗрчӗн-пӗрчӗн
Пухрӑн, кӗвӗлерӗн.
Эреветлӗ юрӑ-ҫемӗ
Ҫӗнелсе шӑранчӗ,
Ӗмӗр витӗр сас мерченӗ
Уҫҫӑн ярӑмланчӗ.
Асӑну кӗвви янратӑр,
Килӗр, итлӗр, курӑр!
Палӑк никӗсӗ чулран та,
Кӳлепи ун - юрӑ. (Ҫӗрпӳ районӗ, Патӑрьел, авӑн, 1992 ҫ.)
Юлашки вӑхӑтра наци ҫыхӑнӑвӗ сӗвӗрӗлни общество пурнӑҫне сӑтӑр кӳме
пуҫларӗ. Глобализм, асфальт саракан машина пекех, пӗтӗм тӗнчери ҫӗр пин халӑхӑн ҫӗр пин чечекрен тӑракан хӑйне евӗрлӗ илемне пӗрешкел виткӗҫпе хуплама пуҫларӗ. Хӑйнеевӗрлӗхне ҫухатса пыракан халӑхӑн чунӗ те таптанса хытать.
Ҫакӑ ҫитӗнекен ӑрӑва чи малтан сиен кӳрет, этнос тымарне вуллинчен уйӑрать,
ӑрусен ҫыхӑнӑвне татать. Кунашкал лару-тӑрура Ф.Павлов пек халӑхӑмӑрӑн мӑнаҫлӑхне ҫӳле ҫӗклекен ентешӗмӗрсене асра тытманни мӑн ҫул варринчи ас
фальт айне пулса юлнипе тан.
Астӑватӑп, иртнӗ ӗмӗрӗн 90-мӗш ҫулӗсен вӗҫӗнче эпӗ Ф. Павлов пурнӑҫне
тӗпе хурса Чӗкеҫ пехилӗпе" поэма ҫырма пикеннӗччӗ. Ҫырав материалӗ сахалраххине пула Иван Ахрат ҫыравҫӑпа ҫыхӑнтӑм. Ку вӑхӑт тӗлне эпӗ унӑн "Кӑвак
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ҫутӑ килсен" кӗнекипе паллашнӑччӗ ёнтё. Унта Ф. Павлов пурнӑҫӗпе пултарулӑхне халалланӑ повесть те пурччӗ. И. Ахратпа калаҫни пысӑк усӑ кӳчӗ. Вӑл хӑй
вӑхӑтӗнче Ф. Павловпа пӗрле Чӗмпӗр шкулӗнче вӗреннӗ Капитолина Эсливановнӑпа ҫыру ҫӳретнӗ иккен. Мана ҫав ҫырусемпе паллаштарчӗ. Тата ытти матери
ал та чылай тупӑнчӗ. Поэмӑна ҫырма пулӑшнӑшӑн Иван Ахрата пысӑктав. Аслӑ
ӗҫтешӗмӗрӗн йывӑр тӑпри ҫӑмӑл пултӑр ӗнтӗ.
Чӗмпӗрти Чӑваш шкулӗнче вӗреннӗ тапхӑрта Капа Эсливановӑпа Хветке хушшинче таса юрату тӗвӗленнӗ. Питӗ шел, Ф.Павловӑн пирвайхи юратӑвӗ телейсӗр
вӗҫленнӗ, К.Эсливанова урӑх ҫынна качча тухнӑ. Ҫак телейсӗр самант Ф.Павлов
пурнӑҫӗпе пултарулӑхӗнче тӗлӗнмелле пысӑк вырӑн йышӑннӑ. Шӑпах Капӑшӑн
тунсӑхланӑ вӑхӑтра вӑл, ырату вутӗнче ҫунаканскер, тарӑн шухӑш авӑрне пуҫӗпех путнӑ, хӑйӗн чи чаплӑ хайлавӗсене ҫырма, ыратӑва ӗҫре пусарма пикеннӗ:
Яш ӗмӗте ырату чулӗ хуҫрӗ-тӗр Пуш пӳлӗме Хӗветке хупӑнать.
Чун тӑвӑнни пултару вӑйне куҫрӗ-тӗр Хӗлӗхӗн янкӑс сасси уҫӑлать.
Мӗн каласа сӗрме купӑс хӳхлерӗ-ши?
Пӗр хӑй кӑна калама пултарать.
Туйӑм вӑйне виҫекен кӗвӗ пулчӗ-ши?
Кам юратать,
Ҫав хакне палӑртать. ("Чӗкеҫ пехилӗпе" поэмӑран)
Чӑн та, ҫамрӑк чӑваш каччи "тарӑн ҫырмара тӗмсӗлекен чечеке" тимлӗн сӑнать. Ҫав илеме ӑнӑҫу сунса эреветлӗ чӗкеҫле малалла вирхӗнет, нишлӗхре
хӗн куракан халӑхӑмӑрӑн ҫепӗҫ сӑвви-юррине тӗнче умне кӑларас ӗҫе кӳлӗнет.
"Халӑхӑн хавхине архивра шырама кирлӗ мар, ӑна чӗрӗ ҫынсенчен пӗрчӗн-пӗрчӗн
пухса илмелле", - шӑпах ҫак тӗллевпе вӑл тӑван халӑхӑмӑрӑн ӗмӗрсем хушши
упраннӑ сӑвви-юррине илемлетсе халӑха тавӑрса пама пуҫлать. Пӗлӳ шайӗ
пӗчӗкреххине туять вӑл. Ҫавӑнпа малалла вӗренме ӗмӗтленет. 38 ҫула
ҫитнӗскер Ленинградри консерваторие вӗренме кӗрет. Ҫулталӑк вӗренсен йывӑр
чирленӗскер Сочие сывалма каять. Унта 1931 ҫулта унӑн пурнӑҫӗ татӑлать. Анчах вӑл, туйӑмлӑ юрӑ-кӗвӗ ӑсти, яланах пирӗн асра пурӑнать, хайлавӗсем те
пурнӑҫа илемлетеҫҫӗ, хастарлӑх кӳреҫҫӗ. Е сӑвӑ чӗлхипе каласан:
Униче картинчи кӗмӗл саслӑ тевет
Пин-пин ҫынлӑ йышра ҫухалмарӗ.
Вӑйӑ пуҫӗ пулса тӗнчене илӗртет
Пултаруллӑ чӑваш хӗрӗ-арӗ.
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