
ЧАПЛӐ ДРАМАТУРГ
ХЗш чухне ҫапларах шу- 

хӑшласа пӑхатӑн: калӑпӑр,
Ф. П. Павлов «Сутра» коме- 
днпе «Ялта» драмӑсӑр пуҫне, 
урйх нимӗн те ҫырман пул- 
тар, вӑл пурпӗрех пирӗн тӑ- 
;ан  литература нсторине ҫак 
пьесйсемпе, чӑн-чӑн классик 
пулса, ӗмӗрлӗхе кӗрсе юлатчӗ. 
Ф. П. Павлов — чаплӑ драма 
тург, ҫакӑнпа пёрлех вӑл — 
чаплй композитор, дирижер, 
педагог, пирён наци культурна 
паллй организаторёсенчен пе
ри.

Аставатап: чӑваш ялӗсенче
колхозсем чӑмӑртанма тытӑн- 
сан, «Ялта» пьесйна унрӑмах 
пум a ii лартатчӗҫ. Ку пьесйна 
автор революцнччен ҫырма 
пуҫланӑ-ха, анчах ҫӗнӗ сама- 
нара тин ҫырса пётерсе, 1922 
ҫулта у Арам кёнекен пичетле- 
се кӑларнӑ. Ҫут тӗнчене тух- 
на-тухман ana Халӑх ҫурчёсен 
еценисем ҫикче, шкулсемпе ву- 
лав ҫурчӗсеиче лартма тыта- 
наҫҫӗ. Драмйрн тёп геройсем 
Ванюкпа Елюк куракансен чи 
юратнӑ геройӗсем пуЛса тӑ- 
раҫҫӗ, пуян Ҫтаппан вара — 
пуриншӗн те чи усал тӑшман, 
чи курайман ҫын.

Куракансен хӗрӳ' кӑмйлё 
малтанхи вӑйлӑ ҫӗкленӳ хыҫ-  ̂
ҫӑн пурӑна к!1 ле кашт лӑп- 
ланнӑ пек пулать (1926— 1.928 
ҫулсенче), анчах кӗҫ колхоз 
юхӑмё пуҫлансан, ҫавпа май 
ялта класс кёрешӗвё хёрсе 
кайсан, пнрӗн чӑваш театрӗ, 
вырйнти драма кружокӗсем 
ҫӗнёрен Ф. П. Павлов драми 
патне «таврӑнаҫҫё». Мӗншӗн? 
Ку ӗнте уйрйммйн йндантар- 
масёрах прллӑ: Ҫтапшш пек 
юнӗҫен куштан кулаксем , каш
иц ялтах пулмӑ. Вйсем’ ҫӗйё 
пуриаҫа хирёҫ, колхоз йёрки-

не хирӗҫ хаяррӑн ҫӗкленнӗ, 
ялти коммуниҫтсене, комсомо- 
лецсене, тепӗр чухне партире 
тӑман активнстсене те тӗттём 
кӗтесрен обрезсемпе пере-пере 
вӗлернӗ, пӗрлешӳллӗ хуҫалӑх- 
сен лаша витисемпе тырӑ кё« 
лечӗсене вут тӗртсе ҫунтарнӑ. 
«Ялта» драма, ҫавӑн пекех 
П. Осиповен «Кушар», Тру- 
бина Мархвин «Килет» пьеси- 
сем кулаксен чее те киревсӗр 
ӗҫне вӑхӑтра еиесе йлме пу- 
лӑшнӑ, халӑха ҫӗнӗ пурнӑҫ- 
шӑн кёрешме ҫирӗп вӑй-хал 
панй.

«Сутра» комедие Ф. П. Пав
лов «Ялта» драмӑран маларах 
ҫырнӑ. Пулас драматург 1917 
ҫулхи февральти революци 
хыҫҫӑн пӗр хушӑ Шупашкар 
уесёнчи Шемшер вулӑсӗнчн 
«миравай судьяра» ёҫленӗ.
Октябрьти револЮцн ксрлесс
нртсен, халӑх ӗҫне тӳрӗ кӑ- 
мӑлпа туса пынине кура, 
Ф. П. Павлова ҫав вулӑсрах 
халӑх судйине сунланӑ. Суд 
ӗҫён йӗркине: ёлӗкхине тс, ҫё- 
нӗ саманарине те, Федор Пав
лович лайӑх пӗлнӗ. 1918 ҫул- 
та вӑл Шемшер ялӗнчи драма 
кружокё валли ятарласа
«Сутра» комедн ҫырса парать. 
Тепӗр ҫулхине ку пьеса Ху- 
санта тухса тӑнӑ «Шурӑмпуҫ» 
журналта пнчетленнӗ. Чаваш 
ялӗсенче пурҫёртете «Сутра» 
комедне хапӑлласа кӗтсе 
илеҫҫӗ, сцена ҫинчс лартмл 
тытанаҫҫё. Хусанта тпн ҫеҫ 
.ҫуралнй Чӑваш театрӗн ре- 
пертуарёнчс те вӑл нумайлӑха 
ҫнрӗп вырӑн йышӑиать.

«Сутра» пьеса — чйннипех 
тс пито кулӑшла пьеса. Унта 
автор чй малтан чавашсе.ч 
куллёнхи мӑли-йёркнсене, ҫав
йӗркесен тыткӑнӗиче пурйна

кан ҫынсене сӑнласа кӑтар- 
тать. Анчах йӑла ыйтӑвӗсем 
кӑна-ши унта? Ҫук. Ухтеркке 
сӑнарӗ витӗр эпир чӑваш ха- 
лӑхӗн ӗлӗкхи тертлӗ те асап- 
ла кунҫулне, Ухтеркке ӗмӗр- 
ёмёр тӳссе пурӑннӑ кивӗ тӗн- 
че мӑшкӑлне . куратпӑр. Пус- 
мӑрлах саманин «тимёр тыл 
ли» нумай-нумай ҫыииа лӑс- 
каса минретнӗ. Карл Маркс 
каларӑш, «ял пурнӑҫӗн идио- 
тизмӗ» патне илсе ҫитернӗ.

Ҫиелтен пйхсан, Ф. П. Пав- 
ловӑн . пьесисем питӗ ансат *та 
кал-кал ҫырӑннӑ пек туйй- 
наҫҫӗ. Пьесӑсенчи ҫынсеиа
драматург тӳре.х пурнӑҫран 
илиӗ те ҫаплипех катартса 
панӑ тейӗн. Анчах ҫук-ҫав, ку 
малтанхи туйӑм кӑна. «Ялта» 
драмйпа «Сутра» комедие
тӗплёрех вуласан, уйрӑмах вӗ- 
сене сцена ҫинче нурсан, пуҫ- 
ра урйхла шухӑш вйранать.
Чӑн пурнӑҫри ҫынсемпе вёсен 
ӗоне-хӗлне ҫаплипех ҫырса 
кӑтартни вал натурализм пат
не илсе ҫнтернӗ пулӗччӗ. Ав
тор чӑн пурнӑҫри нумай-ну
май ҫын хушшннче чи кирли- 
сене, литература чӗлхппе ка- 
ласан — тнпла сӑнарсепе суй- 
ласа илме питӗ ӑста пултар- 
нй. Ҫавна май, пьесӑсенчи са- 
нарсем вара тнвӗҫлипех чӑи 
пурнӑҫрн чӑн-чйи чӗрё ҫынсем 
пек пулса тухнӑ.

Ф. П. Павлов пьесисен «ан- 
сатлӑхне» пула, крнтиксем те 
вёсем пирки чаҫ-часах с ыт- 
лашши ҫӑмӑл, е пачах нйнӑш 
шухӑшсем калатчӗҫ. Пӗр ва- 
хйтра вёссм «Ялта» пьесана 
«йӑларп драма» с, тата ытла- 
рах тиркесе «впҫӗ кётеслс ме
лодрама», тесе хаклатчӗҫ. 
(Унаи «впҫкётсслӗхё» акӑ мен- 
рс иккен: «Ванюк — Елюк —

Ҫтаппан). Пӗтӗм драма ӑш- 
чикӗ, содержаннйӗ вара ҫак 
схема тулашӗнче тӑрса юлат-
чӗ.

Чӑваш АССР Минис.трсен 
Совечӗ ҫумӗнчи Наука тӗпчев 
институчё 1972 ҫулта кӑларнӑ 
«Чӑваш совет литературн» 
кӗнекере те «Ялта» пьеса 
пирки ҫапла ҫеҫ каласа, хӑ- 
варнӑ: «жанр тӗлӗшпе... асӑн- 
нӑ драма йӑла драми пулса 
тарать». (30 стр...).

«Ялта» драмӑра малтан 
пуҫласа вӗҫне ҫити класс кӗ- 
рёшӗвӗ хӗрсе пырать, пӗрре- 
мёш тёнче вӑрҫн умӗнхи тата 
ҫав вйрҫӑ вӑхӑтӗнчи чуна йы- 
вӑрлатакан сывлӑш вӗрсе ~тӑ- 
рать пулсан, епле-ха вӑл 
«йӑла драми» кӑна пултӑр? 
Чӑн та, пьеса малтан кул-
ленхи йӑла ыйтӑвӗсенчен пуҫ- 
ланать, анчах канрантарах, 
кунтн ёҫсем ҫивӗчленсе пынӑ 
май, вӑл чӑн-чӑн социаллӑ 
драма шайме ҫити ҫӗкленет. 
Пьесӑрн сймах ярӑмӗ айӗн
юхса пыракан шу.хӑша (под
текст тенине) тавҫӑрса илей- 
мен пирки йӑнӑшаҫҫӗ пулас 
час-часах крнтиксем.

«Сутра» тата «Ялта» пье- 
сасене пурте лайӑх пёлеҫҫё. 
Ҫавӑнпа эпир вёсен содержа- 
нпне тепёр хут каласа кӑтарт- 
ма тӑрӑшмарймйр.

Пьеса ҫырас ӑсталӑха Фе
дор Павлович Павлов пурнн- 
чен ытла вырйс драматургё- 
сенчен — А. Н. Островскнпе
А. П. Чеховран вёреннн сисё- 
нет. Тёслёхрен, «Сутра» коме- 
ди таҫтан аякран та пулин 
Чеховйн «Злоумышленник» 
калавне аса нлтерет, уйрӑмах 
сутрн сценн.

Ҫапах та пыейк талантла 
драматург-композитор искус
ство ёҫне чи малтан халйхран 
вёреннё, хан тӗллӗн нумай тӑ- 
рӑшнӑ, нумай вӑн хунӑ, халӑх 
калаий пскех, ӳркеимси — ӑс- 
та пулнӑ!

Аркадий ЭСХЕЛЬ.


