Ф.

п а в л о в Ан

«с у т р а *

п ьеси

Хайлавӑн ум историйё
Ф едор Павлович П аатов 1917 ҫулчченхи тапхӑрта ытларах сӑвӑҫ тата музыкҫӑ пек палӑрнӑ. Чбмпёр шкулёнче иёрле
вёреннб Т. Парамонов аса илнё тӑрӑх, ҫав ҫулсенче a ia «Бал
бес* ятлӑ вырӑсла камит те хайланӑ-мён. Урӑх ҫак хайлав ҫинчен асӑн н и нихӑш ҫӗрте те тӗл пулмасть.
С. М ихайлов-Янтушӑн калаҫӑвӗ-инсценировкисене шуга
илмесен, чйнаш д р ам агургийӗ XX ӗмбр пуҫламӑшбнче вӑй
нлсе аталанать темелле. Ф. П аачовӑн ентеш ё Г.Комиссаров
(Вантер) 1901 ҫ. «Чӑваш туйӗ (Ваҫук авланни)*, 1902 ҫ. «Авлану* пьесӑсем ҫырать. Вёсене йӑла тата социаллӑ драма тесе
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хаклама пултаратпӑр. 1907 ҫ. К. И ванов «Ш уйттан чури» трагеди, М. Акимов «Ялти пурӑнӑҫ* социаллӑ драма, тепёр виҫбтӑватӑ ҫултан Н. Ш упуҫҫынни «Пуҫпа ӗҫлекен» кам ит хайлаҫҫӗ. А сӑннӑскерсене хӑй вӑхӑтӗнче театрта пӗрне те лартман.
♦Сутра* ҫуралнӑ вӑхӑт
Ф. Павлов 1916 ҫ. Ч ӗ м п ӗр тӗн сем инаринчен вёренсе гухатьте Кушлавӑш чиркӗвне (халӗ Чӑваш Республикин Вӑрнар
районне кӗрет) пеаломш ике вырнаҫать, юпа уйӑхёнчен пуҫласа шкулта та вӗрентме пуҫлать. Ҫав тапхӑрта вӑл халӑх юррисене пуҫтарать, «Ялта» драма валли материал хатӗрлет.
1917 ҫулхи ҫурла уйӑхёнче ҫирём пиллӗкс ҫитсе пыракан
ҫам рӑк упӑшка (авланни пӗр ҫулталӑк кӑна пулнӑ-ха!) Кушлавӑш ран Ш емш ер ялне (хатӗ Ш упаш кар районне кӗрет)
куҫса каять. миравай сутьере ӗҫлеме пикенет. Кёрхи ӗҫҫи
вӗҫленсен Федор Паатович Ш емшерте драма ушкАнӗ чАмАргани, ялсенче чӑвашла спекгакльсем ларгни паллӑ. Ш ӑпах ҫак
вАхӑтра ҫы рӑннӑ та «Сутра» пьеса.
Сцена ҫинче ма панхи хут
«Сутра» пьесӑн чи малтанхи редакпийӗн алҫыру вӗҫӗнчс
ҫапла дата ларлнӑ: «3 января 1918 г.». Ку таранччен ӑна хайлава ҫырса пӗтернё вӑхӑга кӑтартнипе ҫыхӑнтаратгӑмӑр. Ҫав дата
хыҫҫйн «К. Егоров» тесе ҫы рни вара пьесӑна та ҫав ҫынах
катӑпланӑ пек пулса тухать. Ку —апла мар. Кирилл Егорович
Егоров (Катнуй) — паллӑ артист тата киноактер — 1890 ҫ.
Тренкасси ялӗнче (халё Ш упаш кар районне кӗрет) ҫуралнӑ.
1917 ҫулхи раш тав уйӑхӗнче ҫак ҫын Ш ем ш ерти драм а
уш кӑнӗн ёҫне хастар хутшӑнни паллӑ. Ахӑртнех, ҫавӑн чухне
вӑл Ухтеркке рольне вылянӑ (1918 ҫулхи кӑрлачӑн 3-мӗш ӗнче
вёҫленӗ алҫы ру пуҫлам ӑш ёнче «Ухтеркке — Егоров» тесе
палӑртни riyp). Ҫ ак шухӑша В. Прокопьев аса илёвё те ҫирёплетет (вӑл Л ёпсер ш кулӗнче ёҫленё): «Ш ем ш ерге пурӑннӑ
чух Ф .П . Павлов «Сутра» комеди ҫырчӗ... Пёр каҫхине шкул
та ҫак комедие выляса патӑмӑр. Судья рольне М. Назаров вылярё. Ухтеркке рольне — Кирилл Егорович Егоров...».
Алҫыру вёҫёнче «Ш упаш кар туйи» юррӑн (вӑл Ф. Павловӑн пулни иккӗленӳ ҫураз масть) нотисем иур. Ю ррӑн вёҫне куҫарса ҫыраканӗ каллех хййён инипиатӗссне лартнӑ: «К. Е.*.
«Сутран» архивра упранакан ат ҫы рӑвне те К. Егоров Ф едор
Павловӑн оригиналӗнчен ҫырса илнё копиех тесе шугламат-
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ла. Ӑна вӑл икӗ ӑстрӑмпа ӳкерсе илнине чернил тӗсӗсем тӗрлӗ
пулнинчен пӗлме пулать. Ахальтен мар ӗнтӗ куҫарса ҫы рнӑ
вӑхӑта К. Егоров матган «3 дек.» тесе палӑртнӑ, кайран вара
тӳрлетнӗ.
Ҫапла вара, «Сутра* пьесӑна Ф. Павлов 1917 ҫулхи кӗркунне (ю па-чӳк уйӑхӗсенче) хайлани, малтанласа ӑна Ш емшерте
раш тав уйӑхӗнче лартни пӗрре те иккёленӳсӗр.
Пьесӑн варианчӗсем
Пьесӑн чи малтанхи варианчӗ (редакиийё) ку таранччен
пӗрре те пичетленмен. Каларӑмӑр ӗнтӗ, вӑл К. Егоров ҫырса
илнӗ копире упранса юлнӑ. Асӑннӑ варианта сцена ҫинче 1919
ҫулхи ҫуркуннечченех вы лянӑ пулас, ҫав шутрах пуш уйӑхӗнче Ш упаш карта кӑтартнӑ концерт-спектакльте те.
1919 ҫулхи чӳк уйӑхӗнче «Ш урӑмпуҫ* журналта (5 № )
«Сугран» иккӗмӗш редакцийё пичетленет. Ана Ф. Павлов ҫулла
е кёркунне юсаса ҫы рнӑ теме май пур.
«Сугра* пичетленсе тухнӑ хыҫҫӑн Ф. Павлов ӑна тепӗр хут
юсаса ҫӗнетет (1919 ҫулхи раш тавӑн 12-мёшёччен), ҫак виҫҫӗмёш варианта Ш емш ерти куҫса ҫӳрекен театра (ертсе пыраканӗ — вырӑнти училище пуҫлӑхӗ С. Иванов) парнелет. Ҫав
алҫыру каярах Чӑваш тӗп музейне лекет, ун хуплашки ҫине
Ф. Павлов ҫапла ҫырса хунӑ: «Ввиду того, что чувашская п е
чать признала мою пьесу достойною для издания и, кроме
того, настоящ ая тетрадь сохранилась как единственны й э к 
земпляр авторского оригинала, который мне в феврале с.г.
доставили акулевцы, нахожу достаточно смелости передать
эту рукопись Ц ентр|альном у] Чуваш скому музею. Автор.
I2.IV.25 г. Чебоксары. Ф. Паатов».
Ҫ апла вара, «Сутра* хайлавӑн виҫӗ редакци пул ни не
иӗлтӗмӗр. Чи малтанхи вариантне Ф. П аазов 1917 ҫулхи юпа—
чӳк уйӑхӗсенче, иккём ёш редакци не 1919 ҫулхи ҫулла е
кёркунне, виҫҫёмёш редакцине чӳк-раш тав уйӑхёсенче юсаса
ҫырнӑ.
Пёрремёш варианта малтан (1917 ҫулхи раш тав уйӑхёнче
тата 1918 ҫ.) ум сценӑсӑр |а \л 1918 ҫулхи раштавӑн 1-мёшёнче
« К а н а т* хаҫатра «Фельетон (Сут)» ятпа пичетленнӗ| вылянӑ
пулас. Каярах К. Егоровӑн драма ушкӑнӗнче ҫав редакциех ум
сценӑпа кӑтартнӑ тсмелле. Ҫапла шухӑшлама К. Егоров аллипе ҫы рнӑ тепӗр алҫыру май парать. Ана тӑватӑ артист вылянӑ, алҫырура номерсемпе паллӑ тунӑ. М алалла асӑннӑ те к 
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ста пичетлетпӗр (кӗтеслӗ скобкӑсене ҫӗнӗрен хушса хунӑ
сӑмахсене, шӗвӗр скобкӑсене малтан ҫырса туртса пӑрахнӑ
сӑмахсене лартнӑ).
•СУТ
/. Сут ҫук, сут ҫук!.. Сутсйр самана — тйварсйр пашалу вйл.
2. Самана мар — салакаийк нйл.
3. Ан янтра, тбнче ухмаххи! Мбскср пелкетбн? Халб мбскср шатри сучб.
«народное право* нбт. Эпб халиччсн сут<алла> |йбркипе| ура га ярса пусман.
М ана сут кирлб мар. Эпб сутсйрта |лаййх| пурйнатйп. ЙУҫҫине пбтерчбҫ: ҫавй
кансбр
4. М -ма? Унган-кунтан аптйрамаетпйр-бҫке... Хам пага пыр. • Кӑвакалне» сакЯр нуннӑпа парйп-бҫке... Ёнер Ухтсрккепе Ҫитйр бҫсе кайрбҫ. Ухтсркки пбр-иккб сыпсанах мачча ҫине пЯхса юрлама пуҫларб.
1. |Ун чух| У.хтсрккинне пуҫне ҫапса шйтарнй тет.
3 Кам?
2. Кам пблст вбсснс. .
4. Ю ман<ай> ялбнче ҫын ҫапса пйрахнй тет.
3. Кам-ш и? Акй тйта.
4. Паян сут таврашсем килнб... Сутсйр май килет-и вара!
2. Судсйр Яҫтан пурйнатйн; мана хамах Кнтйк ҪЯпар бнер халйх ҫинче
каларб: Савали. сана сассйр пйшалпа персм-ха. тет.
1. Ман хамйн га сута ламалли пурччб тс Енер каиса палйм:
— Сут пур-и? — тстбп.
— Пур! — тст. Вара чунйм лйштах турб. Каюра Пстбрб тс суга пынӑ та.
кускалать |анчах|.
—Ах, ТурЯ. тбнче ҫбнбрсн ҫуралнӑ пек туййнчб-бҫке! Чугах вбтсс ҫисччбҫ:
сут час тумалла м ар-ш и? - тет.
4. Шук&ль М икулая лаша вйрланйшӑн ииҫб ҫул тбрмсрс лармалла тунй
тет.
3. ЛайЯхрахчб нбсснс, нйррисене! Ҫанна шыраҫҫб ибссм.
2. М атак К р и ш ки н е ты рйпа сут тунйш ӑн тата ыттн сп екули ии п е
хйтланнӑшйн пилбк ҫуллйха тст.
/. Мускав Э нтрине Илле арймне ытнланйшЯн тйхйр уййха тст.
3. Х-хс! Лартйр унта вӑл тепбр Энтри ҫуралаччсн..
Все. Хы-хы-хы!»

И ккёмёш вариант пёррем ёш ёнчен ҫак енсем пе уйрӑлса
тӑрать:
1. Кунта журнал редакнийӗ диалект сймахёсене улӑш тарса пичетленӗ: ма — м ӗнш ӗн, тӑта — тата, нймай — нумай,
хӑнкла - хйнкӑла. кинна — кинӳне. точнӑ - точчӗн т.ыт.те.
2. Автор сӑнарсене уҫӑмлатса ҫитерме тӑрӑш нӑ, Ухтерккен сӳпӗлтилёхне. м иравайӑн мӑнӑлӑхӗпе оф ициаллӑ тӳрккеслёхне, Катйк Ҫӑварӑн вёҫкӗнлёхёпе курнӑҫлӑхне вӑйлатнӑ.
3. Кунта Крахьяна малтанхинчен чылай ватӑлтарнӑ, Ухтерккепе С ӑпание чухӑнлатнӑ.
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4. Диалект чблхинчен тасалас тбллевпе персонаж сен харкам чблхи-стильне йбркелеме тӑрӑш нӑ (самахран. Ухтерккене «хе»-пе, «ийя*-па калаҫтарни).
5. Ш емш ер тӑрӑхӗнчи уйрӑм ятсемпе (Ворнир - Вороно
во ялбн чӑваш ла варианчб. Вӑл Ш емш ертен тӑватӑ ҫухрӑмра
ларать) сӑмахсене (лепсбрчб — ҫемҫелсе кайсах ҫывӑрчб)
паллӑраххисемпе улӑштарнӑ (Ҫавал) е кӑларса пӑрахнӑ.
6. Малтанласа хайлав тата жанр ячбсене палӑртнӑ: «Сутра.
П ёр сыпӑклӑ комеди*.
Ҫӳлерех каланисене ҫирбплетме икб вариантри пблтербшлб уйрӑмлӑхсене пӑхса тухӑпӑр:
1917:
(Ҫавсемех. СЯпани уынссм
хушшипс аран-аран кбрст
тс алӑк патне пмрса тӑрать.)

[Секретарь] (Сӑпанинчсн
ыйтать). Эсб кам?
| Сйпани]. [Сӑпани пула
тсрбм|. Килте Сӑпани
тстчбу тс...
| Секретарь] Ай, суда
килсен пуканс-им тага?
]Сйпани]. Пблмсрём
[Секретарь]. (Витлесе.)
Пблмербм!.. ТИр маларах!
(Сӑпанн кбуех малалла
иртст тс каллех тЛратъ.)
] Миранай] (Сапаннрсн
ыйтать). Эсб Степанида
Ухтсркина пулатӑн-и?
| Сйпани] Ҫапӑ пулатйп
| Миранай]. Апла пулсан
тар ебтел умнерех,
<Ухтсрккс> |хунсуу|
уумнерех. (СЗплни пырса
тӑрать.)

1919а:
Сйпами (алӑкран аран хбсбнсе кбрет). Яр-ха,
пӑяхам. часрах! Ах тура, хбстерсс лартрбу...
Секретарь. Эсб-и Степанида Ухтеркнна?
Ухтеркке. И йя, ман кин вӑл, усал.
Миранай Не разговаривать.
Ухтеркке. Не расковору.
Сйпани. Кам. эпб-и?
Секретарь. Эсб ҫав, тага камран ыйтатЗп?
Сйпани. Эпсх пулб тербм. Килте тс Сӑпани
тстчбу тс.
Секретарь. Ай, сугакилсен пукане пултӑн-им?
Сйпани. Пб.лмербм.
Секретарь (витлссе). Пблмсрбм?
Миранай. Степанида Ухтеркина...
Сйпани. Мбн?
Миранай. T ip маларах. Хунеуӳ уумне...
Сйпани. Юрать, Тӑрам. (Ухтеркке уумне пырса
тӑратъ. Ухтеркке Яна чавсипе тбкст. СЯпани
хирбу тбкет.)
Ухтеркке. Ан тбккслс! Мбн. хЯратас тетбн-и,
шЯрчЯк!
Сйпани. Аута эпб сана тбкрбм? Эсб ху
мана малтан тбкрбн!
Ухтеркке. Аута эпб сана малган тбкрбм?
Миранай. Ан убмбрлбр кунта! Кунга сут нбт!
Ухтеркке. Ҫаплах ийя, уаплах...
Миранай. Не разговаривать!
Ухтеркке. Не расковору. .

Иккбмбш вариантри тбелбх Ухтеркке чӑннипех суеҫб пулнине кӑтартса марать. Кине те пӑятӑш бнчен (миравай кунта
пӑтраштарать. Хуняҫа - арӑмбн ашшб, упӑш кин ашинб — пӑятам) ӳксе юлмасть иккен. С ӑпани сута кбнб чухне пӑяхӑш не
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асӑнать. вӑл вара Ухтерккен аслӑрах ывӑлӗ те пуррине пӗлтерет. Вӑрҫӑра вилнӗ Петёрё вара кӗҫӗнни пулнӑ пек пулса тухать.
И ккӗмӗш вариантра миравай — тата та ытларах тӳрккес,
ҫын ҫитменлӗхӗсене кӑна асӑрхаканскер: Катӑк Ҫӑвара ҫинеҫинех «таклатнйшӑн» тӗксе илет. ҫав хушӑрах хӑйён чӗлхи те
Катӑк Ҫ ӑварӑннинчен тасах мар-мӗн. Итлер-ха вёсен калаҫӑвне: •Катйк Ҫӑвар. Чсво невольте? Миравай. Так вот, асй ҫвитетлй... Китӑк
Ҫӑвар. Так точчйн... Миравай. Мйн таклатгаратӑн, ула каийк мар вйт асй?
Кипи)к Ҫӑвар. Н икак нет!., хЗепата причашнййй! Миравай. Так вот. итлс аей
малтан...».

Пёрремёш вариантра Ухтеркке миравайран уҫҫӑнах кулни сисӗнетчё (7-м ӗш курӑннинче авӑ сутье ыйтӑвне вӑл «чакак» тесе хуравлать, «ӑм-ӑм» тесе витлет). Ёлӗк хӑй апата еп лерех ҫи н и ҫинчен каласа пани мӗне тӑрать тата! Иккёмёш
редакцире Ҫак ВЬфӑна ЧЫЛаЙ ВӑЙЛЭТНӑ: «Ухтеркке. АпатвЗй питти вйт. Эей хуть нумаях ҫисймеетйн пулй, хӑепатин миравай. а эпй тйк!.. (м и 
ранай аллине сулать). Чим-хе. каласа кӑтартам. Ёлйкрех ман пек ҫиекен ятйпе те ҫукчй. Ну вара, хам га ҫи.меллипех ҫиетгймччй!.. ҪйкДра урлй тытатймччй
те. пӑх-ха, хйепатин миравай, акӑ ҫапла тытатгЗмччй тс (ейтсл ҫинчи кйнекинс илес уыртеа кЗгартать) шатЗрт! ҫыргатгЗмччй (миравай аллине сулать).
Чим-хе. ка/таса пйтсрсм-хе. Вара пйр ҫйкЗра пйтймпех ҫисс яратгЗмччй. Ҫиее
иреан виҫй алтЗр шыв йҫеттймччй. Вара хырЗм акЗ ҫапла сарйлеа каятчй...».

Кунта кӑтартнине ниепле те вилё.м е синкерлёх кулли
тесе калаймӑн. Ухтеркке хӑйне ӑнланм ан ҫынсем хушшинче
мар кунта. Вӑл миравая тӳре вы рӑнне картать. ҫав хушӑрах
сут йёркипе унӑн тёллевне пёлмест иккен «тёлёнтермелле
старик» (секретарь). Сута Ухтеркке кинне тарӑхнинчен ыгларах («Кукйль ҫимс чармасть пулсан, ман вара каҫарас шутЗм та инҫех мар.
х зй каҫартзр!») пурнӑҫӑн йёрки-хуппине тупас тесе килнё.
«Тӑлӑх арӑмпа унӑн пӑянӑш ӗ» мотив чӑваш юмахӗсенче
анлӑ сарӑлнӑ. Ҫак хирӗҫӗве гӗпе хурса К. Иванов «Тимӗртылӑ*
баллада та хайланӑ. Унти тухатмӑш карчӑк Чёкеҫ кинне. *тути
ҫӳхе чуп тума»скере, вӑл пӑхма ытла та хитре пулниш бн кураймасть.
Халё Ухтерккепе С ӑпани патне таврӑнар. Вёсем иккӗш ё
те — ырӑ ҫы нсем. Ҫ апах та пӗр пӳртре, пёр килте иккён
шӑкӑлтатса пурӑнма турри хушман вӗсене. Арлӑ-арӑмлӑ ҫынсем те яланах килӗш тереймеҫҫё те, ватӑпа ҫамрАк ӑҫтан май
ки; 1терччӗр? Ухтерккеме С ӑпание чунӗсене уҫма тата туйӑмӗсене туйтарма. кӑмӑлӗсемпе киленме мӑшӑр кирлё. Ахальтен мар ёнтё С ӑпани К атӑкҪ ӑварпа пасара ҫурет, ку Ухгерк-
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кене кинё якӑлтатнӑн туйӑнать. Хӑй те кӳршӗри Крахьяна
хытах кӑмӑллать иккен. Ҫ акна куравҫӑ (вулавҫӑ) спектакль
вӗҫнерехпе тин ӑнланса илет. Хайлавӑн ҫиелти тёп шухӑшне
Ухтерккен ҫак сӑмахёсем уҫса параҫҫӗ: .К рахьян! Ёнте пирбн
иксӑмЯрӑн кунта урӑх ӗҫ те ҫук!.. Мрашаи. хӑспатин мирапай!..».

Ухтеркке хӑйне кирлӗ «ӗҫе» турё-турех: вӑл сута хӑраххӑн
килсе каялла мӑш ӑрпа каять. Крахьян ӑна ӑш ӑ кукӑль те ҫитерё малаш не, вырӑн ӑш ӑтма та пулӑшӗ. Ара, пыр анӑҫлӑ
Ухтеркке ура сётёрсе те йӗм тёпне ҫӗре перӗнтерсе ҫӳрекен
ҫулсенех ҫитмен-ҫке!
Халӗ чи юлашки редакци ҫинчен калаҫар. Виҫҫёмёш ва
риантам тӗп уйрӑмлӑхёсем ҫаксем:
1. «Ш урӑм пуҫ» редакцийбнче улӑш тарнӑ вы рӑнсене ав
тор пурне те пекех пӗрремӗш вариантри пек улӑштарса тух
ни, хӑшёсене вара чылай ӑнӑҫлӑ тарӑнлатни (тӗслёхрен, Катӑк
Ҫӑвар «так точчӑн» вырӑнне «так тошна» тет. Ку вӑл вырАсла
урӑх пӗлтерӗш ҫуратать, кулӑшла самант тума пулӑшать).
2. Ҫак редакцие «Сут* ятлӑ прологпа пӗрле выляма иалӑртни. Ку вара ньесӑри ёҫ-пуҫа пёр-икё ҫул каярах пулса иртнё
пек анланма хистет (спекулянтсемпе тата эрех ёҫекенсемме
совет влаҫӗ ҫирӗпленсе ҫитсен кӗреш ме пуҫӑннӑ). Ухтеркке
те унта укҫалла эрех ёҫсе-ю рласа тата ҫамкине шӑтарса ҫӳрекен нек курӑнать.
3. Евёрлев е ытти сӑмахсене еплерех тӑсса каламаллине
тёплӗнрех палӑртни (тӳ-ӳнк! тутарчӗ; ла-артӑм вара унта; а
м -м а вал мана; ы-ы, сулланчАк...).
4. Ж анр ятне «кулмалли пёр сыпАклА пьеса» тесе палӑртни.
Куратпӑр, иккӗм ӗш пе виҫҫӗмёш редакцисем пёр-пёрне
питех те ҫывӑх, тёп уйрӑмлӑхӗ — ю лаш кине прологпа выляни. Ҫав вариантра ҫеҫ ҫакнаш кал ремарка пур: «Чаршав уҫйлсан,
дипан ҫннчс сута килнб сынсем тЯнаттӑн калаҫса ларасҫв. Калаени кураканссис илтСимсст. Ҫ ак пьсскЗна нмляс умСи фельетон ныляс пулсан, уак уынсемсх фельетон выляссб. Фельетон выляс пулсан илтгнмсллс калаҫаҫҫд».

Пӗтӗмлетсе ҫапла калама пулать: каш ни варианчён хӑйён
вӑйлӑ енёсем пур. Каярах чёлхе тӗлёш ёнчен чылай якатнӑ
пулсан та хӑйён пёрлӗхлӗхёпе, тбп шухӑшён уҫӑмлӑхёпе кайранхисем малтанхи варианта ҫитеймеҫҫӗ. Ёнеллӗ тата сӑра
ёҫекен Ухтерккене пёр качакаллӑ тата шыв кӑна пехлекен
чухӑн пек кӑтартнин сӑлтавёсем паянхи кун шырамасӑрах
паллӑ. 20-мёш ҫулсенче драма уш кӑнёсем хДйсен спектаклӗсене виҫӗ редакцирен пӗрне суйласа илме пултарнӑ. К. Его

234

Сӑмах

—

2009

ров вара пёрремӗш варианта кӑмӑлларах панӑ. Ҫ акна унӑн ал
ҫы рӑвӗн пуҫламӑш не лартнӑ ш тампри сӑмахсем те ӗнентереҫҫӗ: «К постановке в пределах Чувашобласти разреш ено.
П редседатель] О бл|астного| Реперткома. 6/11. 1924».
Хайлав жанре пирки
Ф. Павлов «Сутрана» «пёр сы пӑклӑ комеди* тата «кулмалли пёр сыпӑклй пьеска* тенё. «Моя автобиоф аф ия» очеркӗнче ҫыравҫӑ «Сутра» пьесӑна вырӑсла «одноактная ком е
дия» тесе палӑртать.
Камит вӑл драматургии пёр жанрё, аватхи грексен чёлхинче «савӑнАҫлӑ проиесси» тата «юрӑ» пӗлтерӗшлё сӑмахсенчен
йӗркеленни паллӑ. Трагеди ж анрне хирёҫле тӑнӑран авал ӑна
кулӑшла тата «аялта» тӑраканнисен йыш не кёртнё.
Тутар драматургийёнче камит жанрё XX ӗмӗр пуҫламӑшёнче вййлӑн аталанса каять. Унӑн тёп сӑлтавӗ — пурнӑҫри
кивелнӗ енсене, ёҫсене сивлесе куласси. халӑха аталану ҫулӗпе угма пулӑшасси. Ҫ акф ункпие чӑвашсен тин кӑна чӑмӑртанса аталанма пуҫланӑ драматургийё те тӗпе хурать: мулшӑн
хыпса ҫунакан пӗртӑвансен хирӗҫӗвё («Шуйттан чури»), пёчӗк
ачана асаплантаракан амаҫурипе эрехш ӗн кастаракан тиек
(«Ялти пурйнӑҫ»), илеме мулпа туянма ӗмӗтленекен купса
(«Авлану») т.ыт.те.
«Сутра» ж анрне ытларахӑшӗ «кулленхи йӑла камичӗ» (на
родно-бы товая комедия) тесе палӑртать, Г. Ф едоров вара
«Трагедилле камит» теме пӑхать. Паллах, хайлаври персонажсем ҫине анлӑраххӑн пӑхсан, вёсем пурте синкерлёхпе ҫыхӑннине куратпӑр. Калӑпӑр, С ӑпанипе Крахьяна, вӑрҫа пула
тӑлӑха тӑрса юлнӑ ҫам рӑк кинсене, Ухтерккерен телейлӗрех
тесе шутлаймӑпӑр ӗнтё. Киле кӗме ёмётленекен Катӑк Ҫйвара
та, ёнерхи катем пи-салтака (унӑн сӑнарне Л. Толстой «Вырсарни кун* хайлавёнче тарӑннӑн уҫса панӑ), ӑмсанмалли ҫук:
ӑна ҫарти пурнӑҫ ҫапла туса янӑ. М иравая та хӗрхенмелле
пек, ара сут йӗркинчен маларах халӑх йӗркисене пӑхӑнакан
чӑваш сем (курман — пӗр сӑмах, курсан — ҫӗр сӑмах; суя —
ҫур пурнӑҫ) «Фемида ҫуртӗнчен» хурал пӳрчб е пасар туса
хураҫҫӗ-ҫке. Кунта драматург ҫав вӑхӑтри миравай сут йёркинчен кулни те ҫук мар (ахальтен мар ёнтӗ 1918 ҫулхи кӑрлачӑн
1-мӗшёнче ҫав сутсен ӗҫӗсене чарса лартаҫҫё). Ҫапларах хакласассӑн, «Сутра* ж анрне «обществӑлла камит» (общ ествен
ная ком едия) тесен те тёрёсех пек.
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Халӑх кулӑшӗпе ӑста усӑ курса Ф. Павлов чӑваш ял ҫы ннисен типӗсене [«Типы для комедии я взял из моей судеб
ной практики» (Ф. Павлов)] сӑнарлать, чӑваш тёнчиие чунне
ӳкерсе кӑтартать. Чӑваш теприне тӗрмене ларттарассишён мар.
хӑйне хисепе кёрттерме те чӑнлӑх ш ы рам а сута каять. Ухтеркк ен ҫиелти тӗллевӗ — хӑйне хисеплеттересси, тар ӑн рах ӗмӗчӗ - «ӑш ӑ кукӑль ҫитерекен» К рахьянпа пӗрле пурӑнасси.
Ҫапла вара, «Сутра» камитре авторӑн икӗ тёп шухӑштёллевё палӑрать: общ ество иурнӑҫӗн йёркисене (унта сут
йёрки те кёрет) питлесси тата чӑваш тинёсемпе характерёсене (кунта Ухтерккепе С ӑпани хӑйсен «йӑвисене* ҫавӑрма,
мӑшӑрлӑ пурнӑҫ йӗркелеме ӑнтӑлни те кӗрет) кӑтартасси. Кунти йӑлапа общ ество пурнӑҫӗ вӑрҫӑ тапхӑрёнчи лару-тӑрупа
тӳрремӗнех ҫыхӑннӑ (Сӑпанипе Крахьян упӑшкисем, Ухтерккен кӗҫӗн ывӑлӗ вилни, патшан вӑрҫӑ политикине хирӗҫле
пӑлхав ҫӗклени т.ыт.те). Унашкал контекста драматург «Ялта»
драмӑра татах та вӑйлатать, вӑрҫӑ ҫы нсен ҫынлӑхӗпе кӑмӑлсипетне аркатать текен шухӑша ыттисенчен маларах лартать.
«Сутра» камитре, каларймӑр ёнтӗ, наци йӑла нурнӑҫне
кӑтартни (национально-бы товая жизнь) те. общ ество ты тӑмне хак пани те, вӑхӑт паллисене ӳкерни те пур. Ҫ авӑнпа
унӑн жанрне «обществӑпа наци йӑла камичё* тесе калани
шайлашуллӑрах та чӑнлӑха тур килет пек, мёнш ён тесен реалистла камит халӑх кулӑшӗн традинийӗсенчен сӗткен илсе
паркаланнӑ. Вӑл чӑн-чӑн поэзипе пёреш кел: ытти чёлхесенс
ниепле те туллин куҫса ҫитеймест.

