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Чӑваш литературипе 
искусствин ҫӑлтӑрӗ

Кӑҫалхи сентябрей 25-мӗшӗнче чӑваш професси музыкипе драма 
театрӗн йӗркепӳҫи, дирижер, композитор, поэт тэта драматург Федор 
Павлович Павлов ҫуралнӑранпа 120 ҫул ҫитрӗ. Вӑл Етӗрне уесӗнчи 
Хусан кӗпӗрнине кёрекен Патӑрьел ялӗнче (халӗ Ҫёрпӳ районӗнче) 
вӑтам хресчен ҫемйинче ҫурапнӑ. Ачаранах пӗлӳ патнетуртӑннӑ: ирех 
вулама вӗреннӗ, 1901 ҫулхи кӗркуннеӑна Патӑрьелёнчи ҫӗручилищине 
вӗренме илнӗ. Федор Павлов пӗчӗкренех халӑх юрри-кӗввине юратса 
ҫитӗннӗ. Ашшӗтеуҫӑ саслӑ пулнӑ, кӗсле каланӑ, нумай юрӑ пӗлнӗ.
Унсӑр пуҫне ял халӑхӗнчен те чылай вӗреннӗ.

кар уесӗнчи Шемшер ялне куҫса 
килнӗ. Кунтах драма кружокне 
йӗркеленӗ. 1919 ҫулта пирвайхи 
хут унӑн «С удра» ком едине 
лартнӑ. Вӑл ӑна ятарласа ҫак кру
жок валли ҫырнӑ.

1919 ҫулхи октябрьте Федор 
Павловича Хусан кӗпӗрнин халӑ-

1907 ҫулта Павлов Иккассин- 
чи икӗ класлӑ училищӗрен вӗрен- 
се тухнӑ. 1907-1911 ҫулсенче 
Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗнче пӗлӳ 
илнӗ. Шӑпах ҫакӑнта унӑн пулта- 
рулӑхӗ туптаннӑ та ӗнтӗ. Халӑх- 
ран юрӑсемпе юмахсене, ватти- 
сен сӑмахӗсене ҫырса илнӗ вӑл, 
шкул оркестрне хутшӑннӑ, халӑх 
юррисен пуххине хатӗрленӗ ҫӗре 
явӑҫнӑ. Унта тӑван ен юррисем те 
кӗнӗ.

Ч ӗм пӗрти  чӑваш  ш кулне  
пӗтерсен Федор Павловича ҫакӑн- 
тах ӗҫлеме хӑварнӑ. Вӑл ачасене 
музыка вӗрентнӗ. Ку ӗҫре 1913 
ҫулччен тӑрӑшнӑ. Ҫак вӑхӑтра 
композитор ӗҫ-хӗлне атапантарнӑ, 
халӑх юррисене пухнӑ. Чӑваш 
шкулӗнчех Константин Василье
вич Ивановпа паллашнӑ. Вӗсем 
час-часах тӗл пулса искусство 
ҫинчен калаҫнӑ.

1913 ҫулта Федор Павлов 
Чӗмпӗрти тӗн семинарине вӗрен- 
ме кӗнӗ. Унтан вӗренсе тухсан 
Хусанти Хӗвел тухӑҫ педагогика 
институтне ҫул тытнӑ. Анчах та ӑна 
пӗтереймен вӑл, вӗрентекен пул
са ӗҫлеме тытӑннӑ. Етӗрне уесӗн- 
чи Палтайри тата Кушлавӑшри 
пуҫламӑш училищ ӗсенче вӑй 
хунӑ.

1917 ҫултан пуҫласа обще- 
ствӑпа политика ӗҫ-хӗлне хастар 
хутшӑннӑ. Вӑл «Революци искус- 
ствӑна мӗн пачӗ?», «Совет пропа- 
гандин кунӗ» публицистика стат- 
йисемпе халӑх умне тухса кала- 
дна, наци искусствин аталанӑвӗн 
ҫул-йӗрӗ пирки дискуссисене 
хутш ӑннӑ. «Чи малтан тӑван 
халӑх юрри-кӗввине, тӗррине, 
наци йӑпи-йӗркине сӑнлакан сце- 
нӑна тата ял поэзине тӗпе хумал- 
ла», - т е н ӗ  Павлов. 1917 ҫулта 
Шупашкар уесӗн пухӑвӗнче ӑна 
миравай судья пулма суйланӑ. 
Ҫавна май вӑл ҫемйипе Шупаш-

ха вӗрентес уйрӑм ҫумӗнчи чӑваш 
секцийӗн искусство инструкторне 
суйланӑ, март уйӑхӗнче вара -  
чӑваш театр секцийӗн ертӳҫине. 
Кӗске вӑхӑтрах чылай ӗҫ тума 
ӗлкӗрнӗ вӑл. Унӑн пуҫарӑвӗпе ву- 
лав, халӑх ҫурчӗсем, Ҫӗрпӳри 
куҫса ҫӳрекен чӑваш театрӗ, Шу- 
пашкарти икӗ ҫул вӗренмелли 
музыкӑпа педагогика, хор тата 
драма курсӗсем, тӗрлӗ пулта- 
рулӑх ушкӑнӗсем йӗркеленнӗ.

1920 ҫулта Чӑваш автономи 
облаҫне туса хурсан Федор Пав
лов чӑваш наци музыки енӗпе ну
май ӗҫленӗ. Вӑл ертсе пынипе 
1920 ҫулхи ноябрӗн 14-мӗшӗнче 
Ш упаш карта  м узы ка  ш кулӗ 
уҫӑлнӑ. Тёп хулара концерт ӗҫне 
йӗркелес енӗпе те чылай тӑрӑшнӑ 
Федор Павлович: кунтах чӑваш 
наци хорне (халӗ Чӑваш патшалӑх 
академи юрӑпа ташӑ ансамблӗ), 
чӑваш театрӗ ҫумӗнче концерт 
ушкӑнӗпе салон оркестрне пуҫар- 
са янӑ. 1923 тата 1930 ҫулсенче 
вӑл ертсе пыракан Чӑваш пат- 
шалӑх хорӗ концертсемпе Мускав- 
ра та пӗрре мар пулнӑ. Ҫав 
вӑхӑтрах Павлов вӗренӳ заведе- 
нийӗсенче музыкӑна вӗрентнӗ, 
шкул хорӗсене ертсе пынӑ, Чӑваш 
патшалӑх капеллин дирижерӗнче 
ӗҫленӗ. 1929 ҫулта вара Шупаш
карта музыка техникумӗ (хапӗ вӑп 
Ф.П.Павлов ячӗллӗ музыка учи- 
лищи) йӗркеленнӗ.

Юлашки кунчченех поэт-ком
позитор музыка енӗпе аслӑ пӗлӳ 
илессишӗн ҫуннӑ. 1930 ҫулта вӑл 
Л ени нград ри  консерваторие

вӗренме кӗнӗ, Н.А.Римский-Кор
саков композитор патӗнче вӗреннӗ 
М.О.Штейнберг класӗнче пӗлӳ 
илнӗ. Ҫӗнӗ вӑй-халпа вӗренӗве 
пуҫӑннӑ Федор Павлович. Шел 
пулин те, унӑн пултарулӑхӗ йывӑр 
чире пула вӑхӑтсӑртатӑлнӑ. 1931 
ҫулхи ҫуркунне вӑл Сочие сывал- 
ма кайнӑ, анчах та усал чир ата- 
ланнӑҫемӗн аталаннӑ. Июнӗн 2- 
мӗшӗнче унӑн чӗри тапма чарӑннӑ.

Павлов вун-вун хор произве- 
д е н и й ӗ н  а вторӗ  ш утл анать . 
Юлашки вӑхӑтра вӑл пысӑкхор- 
семпе ӗҫленӗ, оркестр валли про- 
изведенисем ҫырнӑ -  «Вперед, 
Красная Чувашия» марш, симфо- 
ни оркестрё валли «Сӑрнайпа 
Палнай» фантази, музыка коме- 
дийёсемпе симф оньетта. Хор 
валли ҫырнӑ паллӑрах произве- 
денийӗсем: «Тӳттӗл», «Сёрен» 
«Туй валли», «Красноармейская» 
тата ыттисем те.

Драматурги енёпе те палӑрнӑ 
вӑл. Хӑйӗн кёске ёмёрёнче икё 
пьеса  ҫы рнӑ : «С удра» тата  
«Ялта». Вёсене хальчченех К.В. 
Иванов ячӗллӗ Чӑваш патшалӑх 
академи драма театрён сцени 
ҫинче курма пулать.

Ф едор Павлов 38 дул дед 
пурӑннӑ. Ҫапах та вӑл чӑваш ли
тературипе искусствин историй- 
ӗнче ҫутӑ сӑнарлӑ, пултаруллӑ 
дын пек юлнӑ. Вӑй-халне ӗҫре 
шеллемен. Чӑваш ялӗ пуян ҫеҫ 
мар, культура тӗлӗшпе ҫӳллӗ 
шайра пултӑр тесе тӑрӑшнӑ.
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историйӗн патшалӑх архивӗн 
ертӳҫё специал исчӗ.


