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Ф. П АВЛОВАН “ЯЛТА ” Д Р А М И Н Е
Ш КУЛТА В Ӗ Р Е Н Т Е С С И
1 1 . рограмма тарах 10-мёш класра Ф. П. Павлов пултарулӑхне вёрентме 3 сехетуйӑрнӑ. 11ёрремёш урокра эпё вёренекенсене Федор Павловӑн пурнӑҫёпе. хайлавёсемпе таза пултарулӑхӗпе паллаштараган. Таланчён хӑй евёрлёхӗ ҫинчен калаҫнӑ хыҫҫӑн
килге "Ялта" драмӑна вуласа килме хушатӑп.
Класри хӑш-пёр вёренекенсене уйрӑм ёҫсем
наратӑп. тснрнсене драмӑри сыпӑксене выляса кӑтартма хагӗрлетӗн. Ҫитсс урокра дис
пут пуласси ҫипчен тата унӑн тёп ыйзӑвёсемне паллаипвратӑп. Вӑл телевидени кӑзартакан "Манӑн ҫемье” передача евёрлӗ пулассине малтанах каласа хуратӑп.
Урок гухӑҫлӑ та иптереслӗ иргессн ачасем текста тӗплӗн нӗлнинчен кплет. Ҫавӑн
пекех унччен вёреннё литература теорийён
материалӗсене те лайӑх пёлмелле. Урока хатӗрленсе курӑмлӑх материалёсем хатёрлетӗп.
Вёсен шутне нисателён пултарулӑхне уҫса
паракан альбом-раскладушка, Ф.П. Павлов
ҫинчен ҫырнӑ тӗпчев ёҫёссм, композитор
Капитолина Эсливановӑна халалласа кёвёленӗ "Вслле хурчӗ, ылтӑн хурт” юрӑ,
"Ялта” драма тӑрӑх хатёрленё фонохрсстомати т.ыт.тс пулма пултарать. Урокӑн тёллевё
“Ялзя” драмӑрн тӗп сӑнарсене тишкерсе
вёсен хӑйевёрлёхнс ӑнлантарассн, сӑнарсене хак пама вёрснтссси. Ҫавӑн пекех ырӑпа
усала, ултавпа тӗрӗслёхе уйӑрма хӑнӑхтарасси. кнрек мёнле йывӑрлӑха лекссн тс тӳсёмлӗ
тс чӑтӑмлӑ пулма вёрентесси.
Ҫак тёллеве пурнӑҫлас тесе урокра ҫакӑн
пек меслстсемпе ёҫлетёп: проблсмӑлла калаҫу, Ф .П авловӑн “ Вӗлле хурчӗ, ылтӑн
хурт” юррнне итлеттсрни, “Ялта" драмӑн
З-мёш иайё гӑрӑх хатӗрленё фонохрестомагне итлесе сӳзсе явнн. вёренекенсем унти
11-мӗш курӑнӑвнс выляса панн, сӑнарсене
сймах вӗҫҫӗп сӑнласси, герой ятӗнчен калаҫни. харпӑр хӑй шухӑшне илемлӗн те уҫҫӑн
ӑнлантарасси. илемлё литеразура геройёсем
иек иулса 1-мёш сӑнат формипс калаҫасси,
тенёр ҫын шухӑшне хисеилеме хйнйхгарасси. Эпшраф вырӑнне акӑлчан поэчё Персн
Шеллин (1792-1822) ҫак сӑмахёсенс илнё:
"Юрату тӗшшийё — ирёклйх, вӑл ирёксӗрленё ҫёрте гинсе ларать, пӑхӑнса тӑнипе

хӑразнине тата кӳлешёве чӑтма пултараймасть”.
Урок ҫак йӗркепе иртет. Малзанах вӗрентекен передача хӑнисемпе наллаштарать.
Вёсем — “Ялта” драмӑри сӑнарсем (Ванюк.
Елюк, Ҫтаппан) — сётелён виҫё кӗтесёнче
лараҫҫӗ. Сӗтеле чӑваш алшӑллине сарса илемлетнӗ. Сӗтел ҫине фиалкӑссм (ҫёлен куҫӗ
чечекё) лартнӑ. Фиалка хурлӑхпа вилём тата
чӗрёлекен ҫурхи тӗнчен палли (символё).
Экспертсен йышёнче хисеплё тс сумлӑ ҫынсем пулма пултараҫҫӗ. Вёсен сётелӗ ҫинче
вара салтак тӳми чечекӗсем. Вёсем вёрене
кенсене “сарӑ куҫӗсемпе тимлён пӑхса” калаҫӑвӑн-тавланшвӑн тупсӑмне нёлмс пулӑшёҫ. Внҫҫёмӗш сётел хушшинче вара "крнтиксем". Вёсен сётелё ҫинче лили чечекӗсем.
Лилисем — тасалӑхпа тӑнӑҫлӑх чечекӗсем
(Урока урӑх сезонра иртгернё чух, наллах.
реквизит та урӑх пулать.)
Калаҫӑва маска гӑхӑннӑ ҫынна сӑмах панннчен нуҫларӑмӑр. Ку вёрснекен малтанах
хатӗрленнё. Вӑл Иван Лхрат ҫырнӑ “Кӑвак
ҫутӑ килсен” кёнекери Ф .Павлов дневникӗнчи йёркесемпе паллаштарагь.
М а с к а т ӑ х ӑ н н ӑ ҫ ы н : Мён ачаран
хама валлн ю.тгаш шырарӑм. Малтан, нал
лах, арҫын ачасем хушшинче. Ҫулсем иртрӗҫ. Ёмётӗмре хёрарӑм сӑнарё чӑмӑртанчё. Чӑн
пурнӑҫра та унашкалах илемлё, тикӗс кӑмӑллӑ, тӑнлӑ-пуҫлӑ хёр гупма ӗмӗтлентём
Шырарӑм — тупаймарӑм. Хама шыраканнисене тиркерӗм . Ҫавна пула энир, тен,
пӳрнё телсе асӑрхаймасӑрах ирте-ирте каятпӑр. Вӑл ҫухалать, пирён пата нихҫан га
урӑх таврӑнмасть...
Савнӑ пирёштийсм! Эпӗ сан юррусене
макӑрса итлетбн. Ытла та ҫывӑх-ҫке вёсем
чунӑма! Никам га вёсене ман чухлё ӑнланас ҫук, ӑсиа та, чёреие те хаклаяс ҫук. Эс
вёсене пёр маншӑп ҫеҫ юрланӑн гуйӑназъ
Туйӑнать ҫеҫ ҫав... Сан ҫӗмёрт куҫусем юратӑва кӑвак инҫет ытамӗнче шыраҫҫё. Санӑн
за чуну макӑрать, канӑҫсӑр юррусемие закама чёнетӗн эс, ун умӗнче чунна, тёнче
пек пысӑк та ырӑ юразӑвна уҫса парасшӑн
(И.Ахрат Кӑвак ҫугӑ килсен. 90 сзр.)
В ӗ р е н т е к е н: Чӑваш ҫыравҫисенчен
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ҫак сӑмахсене кам хййён кун кёнекинчс ҫырса хума пултарнӑ?
• Ку йӗркесенче Ф.Павлов хӑйӗн тунсӑхне сӑнласа парать. Вйл Капитолина Эсливановӑна юратнӑ (сӑнӳкерчёкне кйтартни вырйнлй). Акӑ мёнле сӑнлать ӑна Иван
Ахрат: “Сцена ҫннче сенкер кӗпеллӗ хёр,
ҫинҫе пилёклӗ те ҫӳллёскер. Хумлй-хумлӑ ҫӳҫё
ылтйн евёр йӑлтйртатать. Сӑн-питёнче юмахрн вутйшӑнни пек асамлӑх. Сӑр шывӗн ҫыранӗсенче ӳснёскер, унти сӗм вйрмансемпе
чечеклё уҫланкӑсен мёнпур нлемёне аса.члӑхне хӑй ҫнне илнё тейён”.
(Ачасем авторё кам пулнине пӗлмесен,
“ Вёлле хурчӗ. ылтӑн хурт” юрра итлеттернн пулӑшать. калаҫу Ф.Павловӑн тунсӑхлӑ юратйвё ҫнне куҫса каять, “Ялта" дра
ма ҫинче чарӑнса тӑратпӑр. Юррйн мннорлӑ
кёввн-ҫемми ҫннчеи калаҫни, ӑна хӑҫан
ҫырни ҫинчеи аса илни те кясӑклӑ.)
• Мёнле ҫын.ҫавӑн нск юрату. Ф.Павловӑн
“Ялта” драмнне эпир кураяс-вулаяс та ҫукчӗ
пулё. енчен те унӑн пурнӑҫёнче асаплӑ,
тертлӗ юрату пулман пулсан. Ҫавӑнпах Елюк
та хййён упӑшкине венчет ҫӗррипе перет те
ёнтё драмӑра.
Тишкерӳ ҫак йёркепе пулса пырать:
1. Ф. Павлов драма сюжетнс ӑҫтан илнӗ?
2. Мёншён прошведеннре сӑнланӑ ёҫсен
проблематики чйваш литературишӗн вӑл
вйхӑтра ҫивёч пулнӑ?
3. Драма ятне эснр мёнле йнланатйр? Ана
урӑхла мёнлс ят панӑ пулӑтгар?
Ачасен хуравёсенчн хйш-иӗр кйсйклй вырӑнсем:
• “Ялта” драмӑра чылай ҫёрте сарӑлнӑ,
куҫса ҫӳрекен фольклор сюжечё куҫкёрет курӑнать. “Упӑшки хӑйён арӑмён гуйёнче" ятлй
вӑл. Вырӑссен паллй академике В. Жирмун
ский “Сравнительное литературоведение"
кёнекерс ҫак сюжетӑн тӗрлӗ варнанчёсене
илсе кӑтартнӑ. Фольклорта ку сюжет ырӑ
усала ҫёнтернннс вёҫленет. Фольклор сюжетӗнчен пӑрӑнмасӑр ҫырнӑ пулсан, “Ялта"
драмӑра Ванюк Ҫтаппана персе пйрахмаллаччё, Глюк уп&шки иатне таврйнмаллаччё.
Ф. Павлов ҫак сюжета тӳнтерле, тепёр майлӑ
ҫавӑрса лартать.
• Ёҫсем 1914-1916-мёш ҫулсенче пулса иртеҫҫё. Ҫырасса та ӑна 1916-1922-мёН1 ҫулсенче ҫырнӑ. Пёрремёш тёнче вйрҫн ҫулёсем
халӑха питё пысӑк нывӑрлӑх нлсе килнё. Вӑл
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нурӗ 4 ҫул та 3 уйӑха пынӑ. Ку вӑрҫа 30 ҫӗршыв хутшӑннй, 13.6 млн. ҫын вилнӗ, 20 млн.
ҫын аманнӑ.
• Ф .Павлов драма ятӗнче питӗ пысӑк пӗлтерёш курнӑ пулас. Ял — ҫёр чӑмӑрё пек
пысӑк тӗнчен чн таса та пысӑк тӗнчи. Ятган
пӗчёкреххи вӑл — ҫемье (этем кил-йышё). Ҫак
тӗнчере тёрёсмарлӑх пуҫ пулса тӑнӑ чухне,
халӑхна халӑх хушшинче вӑрҫӑ вучӗ алхаснӑ
чухне савса пӗрлешнӗ икӗ чун шӑпи те те
ле йлӗ килей мест а в Ватать-тустарать вёҫленме пӳрмен вӑрҫӑ ҫак икё ҫын ййвинс. каскас арӑмёпе упӑшкин хушшине те савӑл
ҫапать. Эппин, ял (тен, Ф. Павлов шухӑшёпе) этемлёхён вӑрӑм ҫулӗнчи вӑрҫӑсем нлсе
килекен хурлӑх тёкёрӗ, ваннӑ-тӗнреннё
тёкёр. Эпё драмӑна “Хурлӑх тёкӗрё” ят панӑ
пулӑтгам. Кам пёлет, тен. гага та тарӑнрах
пёлтерёш пур ку ятра?
Ку ыйтупа кялаҫнӑ чухне ҫак схемӑпа усӑ
курма пулать: Тӗнче <___ ^ ял <___ > ҫемье
(этем кил-йышӗ).
Ҫак ыйтусене тишкернӗ хыҫҫӑн “Ялта”
драмӑрн сӑнарсенс сӑмах паратнӑр. Чӑн малтанах Елюк сӑмах нлет. Вӑл хӑйён пурнӑҫӗ
ҫинчсн каласа парать. Кӳршӗсенчсн
класри ачасенчен — канашпа пулӑшу ыйтать.
Кӳршӗсем хӑйсен нгухӑшёсене пёлтсреҫҫё,
Елюка та ыйтусем параҫҫӗ. Драмӑн 3-мёш
пайён 11-мӗш курӑнӑвнс вмляса панӑ хыҫҫӑн калаҫу малалла тӑсӑлать.
Е л ю к Хам ҫннчен каласа парам -ха.
Манйн аннс эпё пёчёк чухнех вилнё. Эпё ама
ҫури аннепе ӳссе ҫитёнтём. Атге те часах ҫёре
кӗчё. Эпнр ҫнтелёклё пурнйҫна пурйнаттймйрччё. Ванюк ятлй чинер каччйна кнлӗштертём, анчах ама ҫури мана хытй ятларӗ.
Ҫавйнпа та эпнр туйсӑрах мӑшйрлантймйр
Ача ҫуралчё. Чухӑн пулсан та эпир тслейлёччӗ.
Анчах вйрҫй танранчё те, Ванюка салгака ил
се кайрёҫ. Ман ҫума Ҫтаппан ҫулӑхма пуҫларё. Малтанлӑха эпё йна снвлерём, хам ҫумран хйваларӑм. Юлашкинчсн, Ванюк вилни
ҫинчен пёлсен, Ҫтаппан арймё нулма килёшрём. Хаклй кӳршёсем, тёрёс турӑм-ши эпӗ?
Кӳршёсен шухӑшӗсем:
• Паллах, тёрӗс мар тунӑ. Упйшку салтакра. эсё ӑна кётес вмрлннс йна сутатйн Аса
ил-ха К.Симонов хййён “ Кёт мана" сйввинче мёнле калать. “Пнтё кёт. ыттисем асӑнма пйрахсан та кӗт, нара чпё таврӑнӑп”. Кёгме
пӗлекенссм телейлё теҫҫӗ.
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• Эпё Елюк тӗрӗс тунӑ тесе шутлатап,
мӗншӗн тесен Ҫтаппан вӑйлӑ, иатгӑр. Чи
кирли — вал пуян пулнп. Мул пулсан — пур
ге пулать.
• Эпё Елюка сивлемесгёп те, хурламастӑп
та. Унӑн урӑхла май та пулман. Ҫтаипан ӑна
вилӗ.мрен ҫӑлагъ, ҫмлӑхран хӑтарать. Вӑл
Ҫтанпан у;ггаланине сисмест.
• Кӳршӗсен хӑш -пёр ыйтӑвӗсене нлсе
кӑтартатӑн:
Елюк, эсё питё хӑвӑрт маннӑ-ҫке савнӑ ҫыннуна. Мён хистерё сана качча тухма?
Е лю к: Эпӗ Ванюк вилни ҫинчен пӗлгерекен ҫыру илтём. Вара манӑн пӗтӗм нурнӑҫ
ишӗлсе аннӑн туйӑнчӗ. Эпё хам ҫине алӑ ху
ма шутларӑм. Анчах мана Ҫтаппан туртса
кӑларчӗ, нихҫан каҫарми ҫылӑхран хӑтарчё.
Эпё вара, ҫёнёрен ҫуралнӑскер, хам нурнӑҫа
Ҫтаппан аллине шанса патӑм.
— Апла эсӗ Ҫ тап п ан а юратсах качча
тухрӑн-и?
Е лю к: Чунпа эпӗ Ҫтанпана нихӑҫан та
юратман. Эпё ӑна хӗрхеннё кӑна.
Хатёрленсе кплнё “аршстсем" драмӑн 3мёш пайёнчи 11-мёш курӑнӑвне выляса параҫҫӗ (илемлё вулавпа та ҫырлахма юрать).
В ё р е н т е к е н : Вёсен калаҫӑвёнчен мён
курагпӑр-ха эпир?
• Ҫтаипан Елюка пуянлӑхпа, мулпа астарать. Елюка ю ратни ҫинчен ёнентерме
тӑрӑшать. Эпё сана ҫак ҫутӑ тёнчерен те,
Ванюкран та ытларах юрататӑп тет. Эпё сана
хура ҫӑкӑр ҫитермӗп, хура ӗҫпе санӑн ҫинҫе
пилёкне хытармӑп тет. Ҫтаппан Елюка гархасласах, чёркуҫленсех хӑйне хёрхенме ыйгать. Ҫак вӑхӑтра, паллах, Елюк Ҫтаппан
ҫинчен шухӑшлама пултарайман, мёншӗн
гесен ун куҫё умёнче йывӑр ҫухату пулнӑ. Тата
вӑл Ҫтаппанпа телей пулас ҫуккнне те туять.
Тӳрремӗнех ӑна ҫапла калать: “Энӗ чёре танраннӑ ҫын. Телей курас ҫук эсё манпала”.
Ҫтаппан пётӗм иуянлӑхне шёл-кӑвартуса салатма хатерри ҫинчен калать. Ахаль те йывӑр
хуйхӑллӑ Елюк, пурнӑҫпа вилём хушшинче
тӑраканскер, внлӗм патне ура ярса пусать.
Чёрн ҫуннинс Елюк никамна та пайлаймасть
Ҫтапнан сӑмахёсем ӑна нӑвнӑ пекех туйӑнаҫҫё. Ҫавна пулах, тен, Ҫтаппан танатинчен хӑтӑлас тссе вӑл шыва чӑмать.
Ҫакӑнта 11-13-мёш курӑнусенчн ёҫсене
ганлапггарса нӑхни вырӑнлӑ. Елюкӑн тслёнмелле нысӑк ҫухату, ннкек. Ҫав вахӑтрах
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вӑйӑри ҫамрӑксем хаваслӑ юрӑ шӑратаҫҫё.
Мёнле мелпе усӑ курать драматург?
• Драматург контраст мелёпе усӑ курса
Елюкӑн хуйхи пысӑк пулнине вулакана (куракана) туйтарасшӑн. Тёнче аслӑ. Пёрин
хуйхӑ пулсан, теприн
савӑнӑҫ. Ырӑпа усат
юнашарах. Хӑш-пӗр чухне эпир хамӑр га ҫын
асапне туймастпӑр.
В ё р е н т е к е н : Елюк шыва сиксе тёрёс туманни паллӑ, унӑн сӑлтавё ниркн калаҫрӑмӑр. Мӗнле пӗтӗмлетӳ тунӑ пулӑттӑмӑр?
• Ҫын хӑй ҫнне алӑ хуни — киревсӗр пулӑм.
Ана никам та ырламасть. Тӗрлӗрен хаклама
пулать ку ушма. Анчах та ан манӑр, сывӑ та
йӗркеллӗ ҫын ҫак угӑма нихҫан та тумасть.
Чунпа е ӑсна чирлӗ ҫын ҫеҫ ҫак утӑма тума
нултарать. Пурнӑҫ пуриншён те пёрре килет.
Ҫӗр ҫннчи тӗрӗслӗхрен (чӑнлӑхран) нёри вӑл.
Хӗвел пуриншён те пёрре, нурнӑҫпа вилӗм
те ҫавӑн пекех пёрре. Пурнӑҫра йывӑрлӑхсем
тс, ҫухатусем те. асанлӑ самантсем тс пулӗҫ.
Вёсене чӑтса нртгерме нӗлмелле. Хурн хыҫҫӑн шурри, инкек хыҫҫӑн савӑнӑҫ пулатсх.
Нихӑҫан та, ёмёрне те хамӑр ҫине алӑ хурар
мар!
Малалла Ҫтаппан сӑмах нлет.
Ҫ т а п п а н : Эпё ялта хама пуян ҫынсенчен пёри тесе шутлатӑп. Энё чаплӑ пуян.
мулӑм нумай ман. Манран пётӗм ял хӑраса
тӑрать. Укҫа пулсан тем те тума пулать тесе
шутланӑччё эпё. Арам хёне кайрё те кӑмӑлё
нӑсӑлчё. Пурнӑҫ ӑнман пирки Пӑрчкан ҫумне ҫулӑхрӑм. Ку вара арӑмран та усалтарах
пулчӗ. Кӗвӗҫме тьпӑнчӗ, аяккллла пӑхма памасть. ‘Мӑнтӑр хёрсене шыратӑн-им?” тет.
Кайран ҫутҫанталӑкран кӗвёҫме нуҫларё
“ Мён урамалла пӑхатӑн?” — тет. 1:люкг1 чнркӳре куртӑм та. вӑл мана туррӑн таса ангелё пек курӑнса кайрё. Эпё ӑиа чӑннипех
юратса нӑрахрӑм. Йӑпӑлтатса та нӑхрӑм, вӑ.т
парӑнманнине курсан ҫургне вут тёртрём.
ултавлӑ ҫыру тыттаргӑм. Ҫапла хам майлӑ
ҫавӑратӑп нулё терём. Туй кунё Ванюк килсе гухса нӗтёмпех телее аркатрӗ. Эпё хама
айӑплӑ туймастӑп. Эсир мёнле шутлатӑр.
кӳршёсем?
К ӳрш ӗсем :
• Ҫтаппан, эсё тёрёсех тунӑ. Юратушйн
кёрешмелле. Кёрешӳре кирек мёнле мелпе
те усй курма пулагь: ултавпа та, чеелёхпе тс.
• Ман шутпа, Ҫтаппан, эсӗ пӳтеёр ҫын
Эсё аскӑн ҫын. Чёрё арӑму пур ҫннче ют
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хёрарймсем ҫумне ҫулӑхатӑн. Сана пула
айӑнсӑр Елюкйн вилмелле нулчё.
• Ҫтаппан, эсё Елюка юратнӑ пулсан вӑл
пурӑнакаи ҫурта вуг тёртместёнччё ёнтё.
Санӑн Елюка алла ҫавӑрса илсе кушак шйшипс вылянй пек ҫеҫ вмляс килнё ёнтё. Ҫапла вёт?
Ҫ т а п п а н : Каларйм ёнтё Елюка саватйп
тесе. Эпё пурнӑҫра туллнн ҫеҫ пурӑнма нултаратйп. Ман тавра ййлт пуян та илемлё, хитре
пурнӑҫ пулмалла. Ҫавйн валлн мана Елюк
кирлёччё. Эпё вара чйннипех телейлё пулатгймччё.
К р н т н к с с м сӑмах илеҫҫё. Мёнле хаклаҫҫё-ха Ҫтаппан сйнарне искусство ҫыннисем? Вёсем лнтературовсдсен, спена ӗҫтсшёсен, режнссерссн шухйшёсемпе паллаштараҫҫӗ.
• Ҫтаппан — чӑваш литературинче е драматургийёнче чи вййлй сйнарсенчен пёри Лна
тёнчери чи вййлй сйнарссмпс танлаштарма
пулать, мёншён тесен унйн йнтйлйвё-малашлйхё. унйн асапё — хйй аййннс туйманнннче. Трагедилле айӑп теҫҫё ҫакна. <„. >
Кйткйс сйнар, пуян сйнар. (И.Дмитриев)
• Ҫтаннан драмнпе Елюк трагеднйё пёр
кёвёллё. Телей тунаймасне пёлсех ҫавӑнна
пёрлешме шутлаҫҫё-ши? (Кирилл Кирил
лов)
• “Эпё сана тӳрех йнлантйм: сана “ытлашши” нимён тс кирлё мар. Кйштик кйна...
Анланнн, туйни... Вара ҫунатгусене сарса
ҫӳл тӳнере нрёклён тс мйнаҫлйн вёҫётгён.
(В.Оринов, артист)
• ...“Ялта” драмйри чн кйткйс та чн йывйр
сйнар вйл
Ҫтаппан. Ун ейнарё мён чухлё
туллирех. ҫавйн чухлё Елюк ейнарё те
вййлйрах, мйнаҫлйрах. (Г.Пескова, артистка)
• ... Ҫтаппан ейнарё тс шухйша ярать. Кам,
мёнле ӗмёт-тёллевпе пурйнакан ҫын вйл
Ҫтаппан? Ҫтаппан нёрсёр, йёркесёр этем.
Хёне кайнй ар&мё пур ҫпнчех вйл Пйрчканпа асса пурйнать. Пйрчкан та ҫырлахтарми
пулсан, кушак аҫи пек, тахҫантанпах т а к
хунйскер, Елюка ҫулйхать. ҫу.длй сймахсемпс минретсс йна хйй сине ҫавйрать. Ҫтаппан
вйл сёлёх, аллнне лекнё мёскён чуна 6мет-,
ёмстте. ёмсс тппётсе ҫте р сен , каллех тснёр
мёскён чуна хййён Таллине ҫаклатма хыналанать. Т ем ён, ю ратать-ш и вйл Елюка?
Пирён шутпа, драма йёрёпе кйпгг ӳлёмерех
шухйшласа кёрсе кайсан. Елюка та Ҫтап-
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пан ейхланнй хёрарймссн шйпиех кётмелле
пек. Чечеке авса-таптаса лапчйтать те Ҫтаппан-сёлёх — малалла шатйртаттарса кйна
иртес каять. Кире к те мёнле усал ҫынра та
лаййххинс шырама клланй та-ха, ҫапах та,
ппрён шутпа, Ҫтапнан ейнарё кураканра
хёрхенӳ, шеллев туйймё те вйратма кирлё
мар. Лра. хйвйрах шухйшласа пйхйр-ха.
вйрҫйра юн тйкакан ҫын арймне ултавлй майпа ҫавйрса нлскснскер йҫтан-ха хӗрхеиӳ
туйймё ҫуратма пулгартӑр пнрёнтс? (Х.Агивер)
Калаҫйва Ванюк хутшйнать.
В аню к: Эпё Елюка юратса качча илтём
Пёрле чухне эпнр телейлёччё, килёштерсе
пурйнатгймйрччё Анчах вйрҫй пуҫланчё те,
манйн пурнйҫ арканса кайрё.
Эпё салгак ачисемле тухеа кайсанах Ҫтаппан Елюк ҫумне ҫулӑхать. Эпё, паллах, кймйлейр пултйм. Елюка та еймах тиврё. Ҫтаппана liapa ҫапкаласах илтём. Анчах вйл хййён
нрсёр шухйшне пурнйҫ.танй- пурнӑҫланах Эпё
тыткйнра асапланнй чухне тс Елюка асра
тытнй. Ҫавй мана йывйрлйхсене ҫӗнтерме
пулйшеа нычё. Киле таврйнтйм та — ялта туй
кёрлет. Кам туйё тесе ыйтатйп — никам та
сасӑ иамасть. Ҫитсе кётём — манйн Елюк
качча тухать пкксн. Эпё йна таврйнма ыйтрйм.
Ҫтапнана юратса каятйн-н тесен ҫеҫ вилнё
пек “юратса" тесе хуравларё. Внҫҫёмёш хут
таврйнма ыйтсан вйл хытгйн: “Таврйнмастйп!” — тсре. Венчетҫёррине хывеа печё. Эпё
те чунейр мар. Елюка персе пйрахрйм. Тёрёсех
гурйм-ши эпё?
К ӳрш ёсен канаш ёсем :
• Ванюк, эсё ййнйш тунй. Ҫын нурнйҫне
татма к ё ҫӳлти Турй мар Саккун умёнче те
я вал тытма тивет санйн.
• Эпё тс Ванюк ййнйш тунй тесе шутлатап
Малтан Елюкран ййлтах тёрёссине ыйтса
пёлмеллеччё. Сана кётсе Елюк нумай асап
ланнй. Ҫын патёнче тарҫй пулса тертленнё
(фонохрестомати сыпйкнс итлеме юрать.
3-мёш пайён 2-мёш курйнйвё).
Драмйра чи кирлё элементсенчен пёри
характерсем хунпнинчи конфликт Кунта
тёп конфликт Елюкиа Ванюк хушшинче.
Пронзвсдени нуҫламйшӗнче вёсем телейлё.
хирёҫӳ тс па.гйрмасп. Сопиалла хпрёҫӳсен внтёмёне савнй ҫмнсен хушшинче тс йнланманлйх аталанма пуҫлать. Елюкйн йшри
(чунри) хнрёҫёвёсем тулаш енне куҫаҫҫё
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Сӑнарсен чун-чёрн внтёр тёнче спикере курӑнать. Социалла пысӑк хирӗҫӳ пурнӑҫпа
йӑла витӗрех ҫапса тӑрать.
Каланисене шута илсе ку драмӑна жанр
тёлёшёнчен хаклатпӑр. (Драма пнрки М.Сироткин, П.Хусанкай, В. Канюков, Г.Хлебннков т.ыт. каланисене нлсе кӑтартма пу
лать.) Ку пронзведенн сонналлӑ пснхологиллӗ драма, мёншӗн тесен геройсен пси
хологине тарӑннӑн тишкернё, ҫынссн характерёпе кун-ҫулне общество пурнӑҫёпе, унӑн
йӑли-йӗркипс тачӑ ҫыхӑнтарса сӑнланӑ. Ҫакӑнтах литература мелӗпе меслечӗсем, юхӑмёсем ҫинчен те каласа хӑварни вырӑнлӑ
(романтизм, сентиментализм, реализм, эк
зистенциализм).
Драма композипине вуннӑмёшсс.м ҫӑмӑлах ӑнкараҫҫё.
Ёҫ пуҫламӑшӗ (тӗвёленнн) — Елюк Ванюка качча тухни.
Еҫ аталанма пуҫлани — Ҫтапнан Етюк ҫумне ҫулӑхни. Пушар.
Ёҫ атаианни — Ванюк салтака камни. ача
вилни. Ванюк вилни ҫинчен ҫыру илни. Ejuok
шыва сикни Ҫтаппана качча тухма килёшни.
Ёҫ вӑйлану мелёпе (фадапипе) аталанса
пырать: Елюк асапӗсем пысӑкланса ныраҫҫё
Таса чунлӑ Елюк унӑшки умӗнче айӑна кӗрет.
Кульмииаци — Елюк венчет ҫӗррине
ывӑтса яни.
Ёҫ вӗҫӗ — Ванюк Елюка персе пӑрахни.
“Ялта" драм ӑра пёр салтӑнм и тёвве
тёвёленнӗ сӑнарсем виҫҫё гемелле: Ванюк.
Елюк тата Ҫтаппан. Хӑшё вёсенчен тёп ге
рой? Пётёмлетӳрс ачасем шухӑша ҫапла вёҫлерёҫ: "Ялта" драмӑн тӗн геройё — Елюк.
тётгёмлёхе хыпалакан ҫутӑ пайАрки евӗрлё
нулӑм вӑл. Унӑн тӗлёнтермёш ҫути Ванюк
ҫине те, Ҫтаппан ҫине те ӳкет. Вёсенчи ҫынлӑха тёшмёртсе палӑртакан чунлӑхлӑ баро
метр темеллс нулё Ана. Авалхн грексен
чёлхинчен куҫарсан Елюкӑн ячё те нирён
чёлхере «хёвел ҫуги* пулать.
Шухӑша ҫирёнлетме ачасе.м учебннксене
уҫаҫҫё. Драма нронзведеннйёсенче юлашки
сӑмаха ытларах тёп герой калать. Кам калатъха драмӑра юлашки сАмаха? Ҫтаппан! Куна
епле Анланмалла? Сӑмаххине Ҫтаппан ка
лать-ха, анчах вАл Елюка чёнет. Сӑмахё Елюк
ҫинс ӳкет, апла пулсан драмӑри тёп сӑнар
та Елюках
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Произведенири Йӑскар. Пӑрчкан. Муҫҫа
сӑнарёсем мӗнле вырӑн йышӑининс палӑртатиАр. Вёсем, мӑн ҫул хёрринчи ҫул паллисем пек, драмӑри тёп сӑнарсен куннешӑпине тэтах та уҫАмлатма пулӑшаҫҫё. Калаҫакан персонажсем хушшинче те эпир
“таса” ҫынсене курмастпӑр. Вёсен кашнийёнех мёнле те пулин ҫитменлӗх пур. Хӑшпёриссн айӑпё вара питех те пысАк (Ҫтаппан. Йӑскар. Ванюк). Пӑрчкан та айӑпсӑр
мар. Ама ҫури амӑшӗ пулса мёншён Елюка
нулӑшас мар-ха? Елюкпа Ванюка пӗрлешнс
чухне те никам та пил паман. Пилсӗр ҫынсен, иаллах, телейё пулмасть. Анла пулин
ге Елюкна Ванюкӑи тёнренчёкё пурччё.
Самана йывӑрлйхё ҫылӑхсӑр чуна та хёрхенме пёлмерё.
Ю лашкинчен ҫак ыйтусене сӳтсе явма
юрать:
• Ёҫе малалла тӑссан геройсемне мён
пулнӑ пулёччё-ши?
• Тёнчерп, вырас, ьпти халӑх литературисенчи мёнле произвсдениссмпе танлаштарма пулать “Я ш а” драмӑна?
(Ачассм драмДна фольклор нроизведенийёсе.мпе, тёнче классикинчи хайлавсемпе ташташтараҫҫё. Пёрпеклёхё — этемлёхе
хумхантаракан ёмёрхи ыйтуссм: юрагу,
ирӗклёх, курайманлӑх, кӳлешӳ, юнлӑ вӑрҫӑ.
Сӑмахран. Гомерӑн “Илнадӑпа" “Одиссея”
поэмнсенче, Шекспирам тра!едийӗсснче те
ҫав ыйтусемсх. Вырӑсссн классикӑллӑ хайлавӗсенчс те ҫаксене сӑнама пулатъ. Чӑваш
лнтературинс илес пулсан, К.И вановӑн
“Нарспийӗпе” П.Осиповйн “Aiirap" драмнсемне танлаштар.ма пулать.)
• “Ялта" драмӑн сцена ҫинчи историйё
нирки эсир мён пӗлетёр?
(Чӑв;1Ш акаде.мн драма геатрё кӑна “Ялта”
драмӑна 7 хут клгартнӑ. Чи малтан ӑна 1922мӗш ҫулхи раштавӑн нёррсмёшёнче сцена
ҫине кӑларнӑ. ПьесАна лартнӑ ҫёре Ф.Павлов хАй тс хутшАннА. Спектакле музыка енчен илемлетме нулАшнА, юрАсснс суйласа илсе репетицнсем и р п ер н ё. Елюк роль
не чылай ҫулсе.м хушши чаплӑ артистка
О.И.Ырзем вылянА.
Г.В. Парне режиссер спектакле урйхларах
вёҫлет (1932). Драма вёҫбнче Елюк туй
пӗркснчёкне ывАтса Ванюк патнс таврАнать
Ку ёнтё вӑл вӑхАтри пурнӑҫ йёркнсенчен
те кнлнӗ иулас. “Ялта” драмАна Чӑваш ҫам-
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рйкёсен театре те темиҫс хутчен лартнй.
Пьесйн шухйшнс палйртассн режиссер нултарулйхёнчен тс, артистсен талантёнчен те
килет ёнтё.)
Калаҫӑва экспертсем вёҫлеҫҫӗ. Елюк кама юратать? (Ванюка е Ҫтапнана), Елюк
вилёмёшён кам аййнлй? (Ванюк е Ҫтаппан)
ыйтусен тупсймне татса калаҫҫӗ, диспута
хастар хутшйнннсене палйртаҫҫё. (Елюк Ва
нюка юратать. апла пулсан та вйл ун патне
таврйнмасп>. Елюк ирёклёхе суйласа илет, Ванюкпа юлсан та, Ҫтаппанпа пулсан та вйл
хййнс ирёклё туяймастчё. Иккёшёнчен тс йна
сймах тнвме пултаратчё. XIX ёмёрте пурйннй
акйлчан поэчё Перси Ш елли сймахёсем
шйпах тӳрре килсҫҫӗ.)
Ф .П авлов нултарулйхне вёрснтмслли
юлашки виҫҫёмёш урокӗ — ҫыру ӗҫё. Панй
темйсенчен пёрне суйласа илсе сочинени
ҫырмалла. Ӑна класра е килте ҫырасси ачасем епле хатёрленсе ҫнтнннчен килет. Юлаш
ки ҫулсенче ҫак темйсене сёнетёп:
1. Елюкпа Ванюкйн телейсёр юратйвё.
2. Елюк — пурнӑҫ нусмйрӗнчен ҫйлйнӑҫ
ҫулё шыракан.
3. Ирёклёхпе юргпу.

4. "Ятта” — чйваш литсратурин тёнче шайне ҫптнӗ классикйллй драми.
Тавракурйма тарйнлатма пёр-пёр ҫул ачасем сочинени вырйнне рефератсем хатёрлеҫҫӗ, вара вёсен конкурсне ирттеретпёр.
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