
А Р Х И В  М А Т Е Р И А Л Е С  Е М

Ф. П. Павлов пурнӑҫӗ ҫинчен

Ч сваш  чёлхине. литературные, историке, экономикине тёпчесе 
вёренекен ӑслӑлӑх  институчӗ кӑҫал чйваироен паллӑ композиторӗпе 
драматурге, Ф едор П авлович П авлов, м ён'\ы гу • " >  йӑлтах ӑслӑлйх  
каланӑ пек тсрӗслесе, пичетлесе каларма х а ‘.й ^ £ ’т- Ҫакна май ин
ститут Ф. П. П авл ова  пёлекенсенчен пуринчен те ун ҫинчен мён 
пслнине ййлтах аса  илсе ҫы рса пама ыйтрё, вёсен е ун ёҫёпе ҫыхӑннӑ 
тёрлёрен документсемпе паллаштарма сёнчё.

Институт сгн ёвн е хисепе илсе, паллӑ-чываш  ваккачё И. А. Ш евле 
Ф. П. П авл ов пурнйҫӗпе ҫыхӑннӑ чылай документ ш ыраса тупрё. 
В ссенчен чи пахи  —  Ф. Г1. П авл ов хйй пурнӑҫӗпе ёҫӗсем  ҫинчен хйй

1ҫы рса хйварнӑ пысӑк автобиографы.
П ёр енчен пӑхсан, талантлӑ композиторов драматурга палланӑ  

ҫынсем ун пурнӑҫё силе иртнине йӑлтах п глеҫҫӗ  темелле. Анчах тё- 
рёссипе, асӑннӑ документ Ф. П. П авлов пурнӑҫне тёплӗн ҫутатнин- 
чен ытла унӑн хӑйён шухӑш-туйӑмӗсене, ӗм ӗчвсене ҫутатса панипе 
питӗ пуян. В ӑл  унта хӑйсн тӑван кил-ҫурчёпе ялӗ ҫинчен те, ача  
чухнехи савӑн ӑҫёп е хуйхи-суйхи ҫинчен те, хӑйне вӗрентсе ӳстернё 
юратнӑ учителёсем ҫинчен те, уйрӑмах Чёмпёрти чӑваш  шкулӗ ҫин- 
чен, ун пуҫлӑхӗ И ван Я к овлевич ҫинчен те —  чу на хумхатса хёпёр- 
темелле ҫырать. Ҫавӑнпа Ф. П. П авловӑн  ҫак ҫы рӑвё  —  чйваш куль
турные юратаканшйн пуриншён те ытарайми илёртӳллё. Выл чйваш. 
музыкипе литература классикён, Ф. П. П авловӑн , илемлӗ сйнне nu

ll рёшисн нумай енчен- тата туллирех сӑнласа пуянлатать.
Ф П. П авл ов  ҫырнине чдвсш ла И. Д ан илов куҫарнӑ.

Х А М  П У Р Н А Ҫ А М  Ҫ И Н Ч Е Н
( А в т о б и о г р а ф и )

I. Т АВ ЛН Ҫ Ё Р Ш Ы В А М

Эпё 1892 ҫулта, сентябрей 13-мӗшёнче ҫуралнӑ.
Эп ҫуралнӑ ял Патӑръел ятлӑ, вырӑсла ӑна Б о 

гаты рёве теҫҫӗ. Вӑл Ҫёрпӳпе Етсрне уезчӗсен чик- 
кинче ларать. Атӑл пиртен вӑтӑр ҫухрӑмра, Етёр- 
нене ҫитме 75 ҫухрӑм, Ҫӗрпӳ вара вунӑ ҫухрӑмра 
кӑна. Ҫавӑнпа та пирӗн ялсем хамӑр уезд хулнне 
пысӑк ӗҫпе ҫеҫ ҫӳреҫҫӗ. Ҫавна пулах 1922 ҫулта 
пир( н Чупай вулӑсне Ҫӗрпӳ уездне куҫарчӗҫ.

Пирӗн тавралӑхри ялсен хуҫалӑхёш ён (экономи- 
кишӗн) Ҫёрпӳ тахҫантанпах чн ҫы вӑх туртӑм пул-

нӑ. Атӑлӑн пӗтӗм чӑваш  тӑрӑхёнче вӑл —  чи тӗттӗм 
пёчӗк хула. Апла пулин те, упта яланах эрнере^ пӗр 
кун чылай пысӑк пасар пулать тата ҫулталӑкра 

пӗрре виҫӗ кун хушши ярмарка пухӑнать. Ана 
чӑн чӑваш ярмарки теме пулать, мӗншӗн тесен вӑл 
чӑваш сен тӗп ҫӗршывӗн — хальхи Чӑваш Автоно- 
ми облаҫӗн — шӑп варринче пухӑнать. Ярмӑркӑри 
суту-илӳ пысӑк мар, ун пӗчӗк мулӗ пирён тавра- 
лах хуҫалӑхӗ кая юлнине питех те паллӑн кӑтартса 
тӑрать.
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Тӗрӗссипе, кунти ӗҫлекенсен чӗлхипе калас пул- 
сан, тивӗҫлӗ хуҫалӑх ҫук та пирӗн. Ҫӗршыв па
рен — ҫӗрёҫлӗскер. Анчах капитализмӑн малтан 
хыпашласа пыракан пӳрнисем ӑна ҫатӑртаттарса 
ярса тытма ӗлкёрнӗ те ентӗ. Кӳ пӳрнесем ун патне 
пуринчен ытла ак ҫак виҫӗ енчен тӑсӑлаҫҫӗ: Атӑл 
тӑрӑх Чулхулапа Хусан енчен тӑта чугун ҫул тӑ- 
рӑх Улатӑр енчен, тёп промышленность районӗсен- 
чен, Пирен енчи ҫёршыв географи тӗлӗшёнчеч 
ҫз.пла вырнаҫнӑ пирки, ун урлӑ вилӗ хуҫалӑх ан ӗ ' 
пурнӑҫа пусарса, пӑвса иртет,

Ҫакӑн пек ёнтӗ ман ҫӗршывӑм. Чухӑн ен. Малаш- 
лӑхӗ пур-и унӑн? Тен, пулё те. Анчах тӑван ҫӗршы- 
вӑма юрататӑп эпӗ. Инкеклӗ пурнӑҫ йывӑррине пу
ла хӑйсен ӗмӗрӗ иртмесӗрех ватӑлма ӗлкёрнӗ тӑван 
асаннепе кукамая юратнӑ, пекех юрататӑп.

II. АЧАЛАХАМ

Ачалӑхӑм савӑк -маншӑн.
Ю рататтӑм эпӗ тӑван ялар хамӑр пурӑннӑ урама. 

^лмарӑк пурте, анкартинчи пёчӗк сад пахчине. Ха- 
мӑрӑн кил-ҫуртри тӑват ураллӑ чӗрчунсене, уйрӑмах 
«Кампур» ятлӑ пысӑк хура йыттӑмӑра, тата «М аш
ка» птлӑ сарӑ ырӑ куш ака,—  халӗ те чӗрӗ пеке^? 
астӑватӑп эпӗ. Вссем юратнӑ тусӑмсемччӗ манӑн.

Ҫуллахи кунсенче эппр юлташсемпе юнашар вӑр- 
мана чупаттӑмӑр, пӗчӗк ҫырмара шыва кӗреттӗмӗр, 
ыраш пуссинче пытанса лараттӑмӑр, ҫаран ҫинчс 
лёпсш тытмалла выляттӑмар. Ҫу каҫичченех вырт- 
мана ҫӳреттӗмӗр, вӑйя тухаттӑмӑр, утӑ ҫулаттӑмӑр, 
тырӑ выраттӑмӑр, пӗр-икӗ хутчен чӑваш туйне кая- 
кая иураттӑмӑр,

Хӗллехи каҫсенче пирӗн патамӑра час-часах кӳр- 
шӗсем улах ларма иуҫтарӑнатчӗҫ. Улаха пухӑннӑ 
каччӑсемпе хёрсем ёҫлетчӗҫ те, юмах та яратчӗҫ, 
юрӑ та^ юрлатчӗҫ. Хӗрипраҫ арлать, тӗрӗ тӗрлет. 
Яш-кӗрём ут таврашё ю сать, ҫӑпата тӑвать, лӑпӑ- 
кунтӑ авать, чӑпта тёртет. Ёҫ йӑлӑхтарса ҫитерсен—- 
купӑс тавраш ӗ тупӑнать, ҫамрӑксем, ташша яраҫҫё. 
Савӑнӑҫлӑ хӗлле улахсенче!

Ача^ чухне манӑн хама кура хамӑн вӑйӑсем те 
пурччӗ. Пӗррехинче эпир —  ун чухне эпӗ пӗчӗк- 
кӗччӗ-ха —  хам юлташпа перле «телефон» турӑмӑр. 
Тем тери вӑрӑм, ҫип-ҫинҫе кантра яврӑмӑр та эпир, 
ӑна картиш урлӑ тӑсса, юлташсен килне кӗртрӗмӗр; 
Анчах, эх-эх! Телефон тӑрӑх мӗн чул кӑшкӑрмарӑ- 
мӑр пулӗ, нимён те' илтеймерӗмӗр. Аслисене хамӑр 
ҫапах та илтетпӗр тесе ӗнентереттӗмӗр. Ҫапла ай- 
кашса, эпир пиччене вёренме кансӗрлеттӗмӗр те, вӑл 
пирӗн телефон кантрине йӑлтах пуҫтарса пытаратчӗ.

Пичче ман ун чухне шкула ҫӳретчӗ. Вӑл кдтарт- 
нипе эпӗ шкул ӑслӑлӑхс н малтанхи пӗрчӗкӗсене 
туянтӑм. Кӗнеке вулас меслете эпӗ чылай хӑвӑрт 
тавҫӑрса илтӗм, анчах вуланине ӑнланмастӑм, мӗн- 
шён тесен кёнекнсем вырӑслаччӗ. Ҫапах та хут вё
ренме хам мӗн тери ӑнӑҫлӑн тытӑннине манӑн ытти- 
сене ҫав тери пӗтерес килетчӗ. Пӗрре, каҫпа апат- 
ланса ларнӑ чухне, эпӗ вырӑс букварӗнчен вёренсе 
астуса юлнӑ сӑмахсене мӗн вӑй ҫитнӗ таран тӑрӑш- 
са, пакӑлтатса кала пуҫларӑм: бря, мря, зря, дрц, 
тесе. Пурте ахӑлтатса кулса ячӗҫ. Анчах атте эп 
сӗтел хушшннче хама хам йёркесӗр тытнӑшӑн ҫи- 
ленсе кайрӗ те мана сӗтел хушшинчен хуса кӑларчӗ. 
Эпё тем пекех кӳрентём. Ман паттӑрлӑха никам та 
тивӗҫлипе хакламарӗ пек туйӑнчӗ мана: ют ҫырӑва 
ҫав тери маттур вӗренесси шӳт мар-ҫке-ха! Эп йӗрсе 
ятӑм. Ку вӑл мана атте-анне пӗчӗккӗ чухне пуҫласа, 
пӗртен-пӗр хут хӑтӑрса хытӑ тыткалани пулчӗ. Мӗн-

шӗн тесен пирӗн ҫемьере ачасене алӑ хурас-тӑвас 
йӑла пулман. Анне ҫапла калатчӗ: хёнесен ача нихӑ 
ҫан та ӑслӑ пулмасть, тетчӗ. Ҫавӑнпа мана тете те. 
аппасем те нихҫан та хур тума хӑяймастчӗҫ.

Саккӑр тултарсан, эпӗ хамӑр ялти виҫӗ ҫул ҫӳ’ре- 
мелли шкула вёренме кӗтӗм. Вунпӗр ҫулта эп унтан 
вӗренсе тухрӑм та, ҫакӑнпа манӑн ачалӑх вӑхӑчё 
иртсе кайрӗ пек туйӑнчӗ мана.

I II . ДВУХК ЛА СН А Й  Ш КУЛТА
Д вухкласнӑй шкулта вӗреннӗ чухне эпӗ атте-анне 

килӗнчен темиҫешер зпнене туха-туха каяттӑм, мӗн- 
шӗн тесен вӑл шкул пирӗн ялтан вуникӗ ҫухрӑмри 
Иккассн ялӗнчеччӗ, ҫавӑнпа манӑн унта юлташсемпе 
пёрле пӗр-пӗр хресчен патӗнче хваттерте пурӑнмал- 
ла пулатчӗ.

Вӗренӳ вӑл —  вӗренӗвех ӗнтӗ. Иккассинчи вӗренӳ 
те пирӗн ялтинчен ытлашши нимӗнпех те уйрӑлса 
тӑмастчӗ. Анчах пире шӑпах революци ҫулёсенче 
вёренме тӳрё килчӗ. Пур ҫӗрте те хресченсем пӑл- 
хан-ма тапратрӗҫ, ӑна эп- хальхи пекех астӑватӑп. 
Пиртен инҫе мар Хӑшпёр ялсенче хресченсем полици 
отрячӗсемпе ҫапаҫни ҫннчен те илтнӗччӗ эпир. Кунне 
темиҫе хут пӗрле пухӑнаттӑмӑр та революии юрри- 
сем юрлаттӑмёр, пӗрре «турӑ саккунне» вӗрентекек 
пуп урокӗсене ҫӳреме пӑрахрӑмӑр. Тепрехинче тата, 
малтанхи юр ҫусассӑнах, пӗтӗм шкул ачисемпе пӗрле 
пухӑнса, пуп ҫуртне хупӑрласа илтӗмӗр те юр мук- 
лашкисемпе пеме пнкентӗмӗр. Сехӗрленсе ӳкнӗ пуп 
тӑпсакайне кӗрсе пытаннӑ та каҫченех ҫавӑнта лар- 
са ирттернӗ,— тесе каласа кӑтартатчӗҫ кайран. Ҫӗрле 
вара Ш упашкара пуҫлӑхсем патне элек пама вёҫ- 
терчӗ, тет.

Ҫав хӗл эп хваттерте шкул хуралҫинче ӗҫлекен 
хӗрарӑм патёнче пурӑнаттӑм. Пӗррехинче ҫӗрле ҫа- 
кӑн пӳртйе хресченсем пырса шаккарӗҫ. Эпир тем 
пирки тӳрех хӑраса ӳкрӗмӗр. Хресченсем пире ш кул
та та, учительсен хваттерёсенче те уретниксем ух- 
тарма тытӑнни ҫинчен пӗлтерчӗҫ. Эпир хӑпӑл-хапӑл 
тумлантӑмӑр та шкул патнелле кӗпӗрленсе чупрӑ- 
мӑр. Пире хирӗҫ пёр палланӑ хресчен хаш каса чупса 
килет. Эпир чартӑмӑр та кӑна, вӑл пире хаш ка-хаш - 
ка: «Ш кул ҫывӑхне никама та ямаҫҫӗ, шкул пуҫлӑх- 
не Беляева арёслесе лартнӑ», тесе пёлтерчё. «Нико
лай Федоровича тин ҫеҫ хваттерёнчен аялти кёпи- 
йӗмӗ вӗҫҫӗнех тытса тухрӗҫ... Ҫуна ҫнне лартрӗҫ те 
ӑна илсё каясшӑнччӗ... Анчах вӑл тумланса тухма 
ирёк ыйтрё, лешсен ирёксёрех килёшмелле пулчё»...— 
терё. Эпир шкулалла ыткӑнтӑмӑр, анчах ҫитсе ёлкё- 
репмерсмёр. Беляева тытса кайнӑ. Канран эпнр вӑл 
Ҫӗрпӳ тӗрминче ларни ҫинчен илтсе пӗлтӗмӗр.

Ҫуркунне, вӗренекенсене каникула ярсс умён, пи- 
рӗи тепӗр учителе, ф . Н. Николаева, ӗҫрен кӑлар- 
чӗҫ. (Вӑл халӗ К (б )П  Тепкомӗ ҫумснчи Чӑваш  сек- 
цийӗн секретаре пулса ӗҫлет). Сывпуллашса уйӑ- 
рӑлнӑ чухне вӑл пнрӗнпе нумай ӑс парса калаҫрё. 
«Тӑрӑшса вӗренӗр, халӑхш ӑн ҫирӗп тӑрӑр! Хӑҫан та 
пулин тёл пулӑпӑр-ха тата»,— терӗ вӑл к лашкннчен. 
Пиртен нумайӗшӗ куҫҫулӗпех макӑрчӗҫ,' Ялтан эпир 
ӑна революци юррисем юрласа ӑсатса ятӑмӑр.

Ф. Н. шкултан кайнӑ хыҫҫӑн эпир пуҫа усрӑмӑр. 
Пнре хамӑрӑн чи юратнӑ учптельсенчен уйӑрчӗҫ. 
Ҫӗнёрен килнё учителсене эпир юратмастӑмӑр та, 
пирӗм вӗренес те килми пулчӗ.

Тепӗр ҫултан эпнр двухкласнӑй шкултан чыляй 
ӑнӑҫлӑн вёренсе тухрӑмӑр. Ас-тан пухас тӗлӗшӗнчен 
эппр, тен, ытла нумай пӗлӳ туянаймарӑмӑр та пулё, 
анчах ун вырӑнне эпир революци сывлӑшӗпе кӑштах 
сывласа куртӑмӑр.
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IV. Ч Е М П Е Р Т И  Ш К У Л Т А

1908 ҫулхи кӗркунне эпӗ Чӗмпӗрти чӑваш  шкулне 
вӗренме кӗтӗм. Вёренме каяс умён мана атте: 
«К аях, кай, ачам, вӗрен.— тесе калатчӗ.—  Анчах 
ыана ан ӳпкеле: хысна шучёпе вӗренме кӗме пул- 
тарсассӑн— хӑвӑн телейӳ, пултараймасан— укҫа ҫук 
манӑн»,— тетчӗ. Сӑмахне кура аттене: хӑй ачисен 
хутне те кӗресшӗн пулман хытӑ чӗреллӗ этем теме 
те пулать-и. тен; анчах тёрӗссипе атте пӗртте ун 
пек ҫын марччӗ. Укҫа тавраш ӗ чӑн та ҫукчӗ пирӗн. 
Ҫапах та ман пирки атте хамран ытла пйшйрханат- 
чё. Чёмпёре вал мана хйй илсе кайрё. Ш кула мана 
хысна шучёпе вёренме илннне пёлсессён вара, вйл 
савӑннппе ниҫта кайса кёре пёлмерё.

Чёмпёрти чйваш шкулӗнче всренӳ пёрки пачах 
хййне евёрлёччё. Ш кула уҫакан хйсеплё, паллй 
Иван Яковлев шкулта мӗн пуҫланнӑранпах ҫакан 
пек ҫнрӗп йёрке туса хунй пулнй: шкула вёренме 
хресчен ачисене кӑна йышӑнатчӗҫ; кам вёренме 
кёнё вара, вёсен всренмелле кӑна марчйё, ӗҫе те 
тӑрӑш сах хутшӑнмаллаччӗ.

Еҫ йёрки шкулта куллен-кун ҫапла пулса иртетчё: 
нрхине ултӑ сехетре ҫывӑрса тӑраттӑмӑр, ҫиччӗре 
ирхи апат тӑваттӑм ӑр, саккӑрта уроксем пуҫла- 
изтчӗҫ. Дежурнӑй пулма тивнӗ кун ачасем вӗренес 
вырӑнне пӳлӗмсене тасатса тирпейлетчӗҫ, апат пӗ- 
ҫер.ме ҫӗрулми тасататчӗҫ, шыв йӑтатчӗҫ, нушник- 
сене тасатса йӗркене кӗртетчӗҫ. Аслӑ переменӑра 
вёренекенсем пурте картишне сокольски гимнастика 
тума тухатчӗҫ. Кӑнтӑрлахи апат хыҫҫӑн хорти ача
сем юрлама каятчӗҫ, музыкҫйсем сӗрме купӑс кала
ма, вӗрсе каламалли хатӗрсемпе выляма вӗренетчӗҫ, 
ыттисем пурте столярнӑй мастерской кайса ӗҫлетчӗҫ. 
Ш култи пётӗм сӗтел-пукан тавраш не: партӑсене, 
тарӑх саксене, тенкелсене, сӗтелсене, шкапсене, вер- 
стак сен е— пурне те вӗренекен ачасем хӑйсем тунӑ; 
шкулти чиркӳ иконостасне— касса ҫулҫӑсемпе, ҫыр- 
ласемпе илемлетсе пӗтернё юман иконостаса тӑвас 
сҫе те пулин вёренекенсем хутш ӑннӑ пулнӑ.

Ҫак куллен тунӑ ӗҫсенчен пуҫне хӗлён-ҫӑвӗн ту- 
малли ӗҫсем те нумайччӗ. Кӗркунне эпнр шкулаи 
пысӑк картишне, пахчине, садне тасататтӑм ӑр, ҫёр- 
умми кӑлараттӑмӑр, купӑста тӗветтсмср; ҫуркунне 
парниксем туса, тасатса хатёрлеттёмср^ ҫёрулми 
лартаттӑм ӑр, пахча ҫичӗҫ акаттӑмӑр. Мӗнпур ёҫе 
hiута илсе те пӗтерме ҫук. Ҫакна ҫех каламалла. 
ҫак питех те хӑйне евӗр шкул мӗн пуҫланнӑранпл 
50 ҫул хушши вӑраххӑн пӗр вӗҫӗмсӗр ӳссе, аталанса 
лынӑ. Халӗ унта Х алӑха ҫутта кӑларас тӗлӗшпе ёҫ- 
лекенсене хатӗрлекен Аслӑ Институт вырнаҫса та- 
рать. Ҫак пӗтӗм ӗҫе Яковлевпа вӑл вёрентсе калар- 
нӑ ҫынсем тунӑ.

Чёмпёрти шкулта тӑватӑ^ ҫул хушши веренне хыҫ- 
ҫӑн. эпё тӑван хресчен ӗҫӗнчен писмерӗм^ кӑна мар, 
ёҫе пушшех хӑнӑхса ҫитрӗм. Шкул мана ӗҫе юратмэ 
хӑнӑхтарса вӗрентрӗ.

V. ХАМ Ҫ АКАР А Ҫ И Е Т Е П

Вӗренсе тухрӑмӑр шкултан. Пурин умне те: хӑйӗн 
малашнехи кун-ҫулне епле йёрпе ямалла? тенӗ ыйту 
тухса тӑчӗ. Чӑн та, мӗнле ҫулпа каймалла? Кӑна 
эпӗ хамшйн та тёп ыйту тесе ш утлаттӑм. Малалла 
вёренме каяс-и е учителе ксрес-и? Телее, ҫул часах 
ҫуталса палӑрчё. Яковлев мана, И, М. Дмитриев 
внлсен, хйй шкулёнче у-н вырйнне юрлама вёрен- 
текен учитель пулса юлма сёнчё «Асатте» мана 
ҫапла каларӗ (Й. Я- Яковлева эпир ҫапла савса

хисеплеттӗмӗр): «Вёрентсе пурӑнӑн, ҫав вӑхӑтрах 
сана хйвна та хулара малалла вёренме ҫймӑлрах 
иулё»,— терё. Ун сймахё тёрёс пулчё. Ялта пурйнса 
вёренес ёмёт пек пуян ёмёте асра тытма та ҫукчӗ. 
Ҫавӑнпа Чёмпӗрте ӗҫлеме юласси мана илӗртрӗ те, 
эпё юлтйм.

Ҫапла вара, ӗҫсем ҫакйн пек килсе тухнипе, инспек
тор хама сӗннӗ йсталйха манйн мӗн чухлӗ те пулин 
вӗренмеллех пулса тйчӗ. Эп ҫапла шут турйм: кирек 
ӑҫта та, кирек мӗне те вӗрентесси пурӗ-пӗр мар-им?— 
терём эпё хама хам. Ялти шкулта пулсассӑн та, 
ачасене манӑн вулама-ҫырма вёрентнинчен пуҫне 
юрлама та вӗрентмелле пулатех,. терӗм. Кунта пул- 
сан вара — пулас учнтельсене вӗрентесси, хама мал- 
тан вӗрентнӗ ҫынсемпе хутш анасси, вӗсенчен йслӑ 
еамах илтсе, вӗсем хушшинче хйвна ху тытакалама 
хӑнӑхасси — ҫакй пурте маншӑн чи пысӑк телей пек 
туййнса кайрӗ. Пурнйҫӑм манӑн тӗлӗнмелле лайӑх 
пулса тйчӗ, терӗм эпӗ,—  ййнӑшсах та канмарам 
пулмалла.

Ҫӗнӗ вырӑнта эпӗ пӗртен-пӗр ҫакйнпа ҫеҫ: хашпӗр 
ҫынсем хййсене хййсем бюрократларах, улпутла, 
ытла ҫепӗҫ тыткалама пӑхнипе ҫех кёмӑлсйрланат- 
тйм; ҫак йӑлана курайманнипе, манйн мужик кймйлӗ 
таҫта чунйм тӗпӗнче пйлханса, чйтма ҫук тарйхат- 
чӗ. Ҫавӑнпа эпё хййсене ытлашши хитре калаҫса 
ҫепӗҫ тыткалакансене малтанхи хут курсанах кймйл- 
лами пулаттӑм. Ҫак шухӑш-кӑмйлӑма манне юл- 
ташсем те ырлатчӗҫ. Юлташймсем — Иккассинчи 
ёлӗкхи _Ф Н-па Н. Б. революционер-учительсемччӗ, 
халӗ вӗсем Чӗмпӗрте полици ҫивӗччён асйрхаса та
нине ӗулетчёҫ, тата шкултан революцилле ӗҫсемшӗн 
кйлареа яна паллй чйваш поэчӗсем К. Ивановпа 
Н. Ваеильевччӗ. Пӗр сймахпа каласан, этем пурнаҫе 
ҫинчен шухӑшласа аталаннй кймйлйм ман ййнйш 
йӗрпе пыман.

Каярахпа эпӗ, юлташсемпе канашласа пӑхнй хыҫ- 
ҫйн, манӑн малалла тэтах та вӗренмелле пулать, 
тесе шухйш^шма тытйнтйм. Хам ӗмӗтӗм ҫинчен 
I I  Я. Яковлева каласа пӗлтертӗм. Вйл вара мана 
Чёмпёрти духовнйй семинарине вёренме вырнаҫтар- 
чӗ, эпӗ унти 4-мёш класа кӗтӗм.

VI. Т У Р А С Е М П Е  П Е Р Л Е

Семинарие вёренме эпир Чёмпёрти чйваш шку- 
лӗнчен виҫҫӗн пёр харйс кӗтӗмӗр. Унти пурнӑҫ пи
ре килӗиштчӗ. Анчах семинарири йслйлйх кймйла 
ййлтах тавйратчё

Пёрре темле, Огюст Конт философине вёреннё 
чухне, эпир ҫынсен чунӗ пуррипе ҫукки ҫинчен, мате
риализм ҫннчен тавлаш са кайрӑмӑр. Ильин ятлй 
юлташпа эпир: материалистсем объективлй тёнче 
ҫинчен вёрентнине нимёнле философи те, теософи 
те суяна кйларма пултараймасть, тетпёр.

Шйпах тавлашнй вйхйтра класа философи вёрен- 
текен Б. учитель пирса кӗчӗ. Семинаристсем ёна 
тем тесле ыйту та парса тултарчӗҫ. Философ плшйр- 
ханса ӳкрӗ те: «Мён пулнй сире» тесе, пире юлташ
па пёрле хамйр шухйш системине каласа катартма 
х)ш рё. Эпир калама килёшмерёмёр. Ку вйл вёрене
кенсем хушшинчи кулленхи тавлаш у ҫеҫ, тесе йнлан- 
тартймйр. Апла пулин те. пире урок пӗтнӗ хыҫҫӑнах 
ректор патне чӗнсе кайрӗҫ. Леш ё пире: «Хйвйрйн 
химийёрпе эсир тем туса хйтланма та пултаратйр, 
пирсн семннаристсене кйна хйвйр шухашйрпа ан 
пйтратйр; итлемесен, энир сире кунтан шйпйрпа!»— 
терё.
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Ҫапла ӗнтӗ, семинари схоластикине пӗртте ӗнен- 
месӗр, эпмр ӑна виҫӗ ҫул хушши кавлесе пурӑнтӑ- 
мӑр. Семинари ӑслӑлӑхӗпе пӗрле эпӗ пӗтӗм тӗнчери 
халӑх историне, физикӑна, хӗвеланӑҫ Европа исто- 
рине, вырӑс обществи шухӑшӗн историне, француз 
чӗлхине тимлӗн всрентӗм.

Ҫапла вара, духовнӑй семинарирен вӗренсе тухнӑ 
хыҫҫӑн, официаллӑ йӗркепе урӑх вӗренесси пӗтрӗ 
манӑн.

VII .  М А Л Т А Н Х И  Ч Ё К Е Ҫ П Е  П Е Р Л Е

Февральти революци пуҫланнӑ чухне эпӗ^ Етӗрне 
уездӗнчи пӗр тёттӗм кӗтесре учительре ӗҫлерӗм. Шӑп 
ҫав вӑхӑтра эпӗ ӳпке шыҫҫипе чирлесе выртаттӑм, 
ҫавӑнпа революци’ ӗҫне ҫуллаччен хастарлӑн хутшӑн- 
наймарӑм. 1917 ҫулхи май уйӑхӗн вӗҫӗнче варл 
Шупашкар уездӗнчи земствӑн черетсёр пухӑвӗ мана 
миравай судьене суйларӗ те, эпё Шупашкар уездӗн- 
чи иккӗмӗш суд участокне, Шемшер (Акулево) ялне, 
тухса кайрӑм.

Судра хам йышӑннӑ малтанхи приговора вуласа 
панӑ хыҫҫӑн чунӑм мӗн тери хытӑ пзлханнине эпё 
хальхи пекех лайӑх астӑватӑп. Ку ӗҫ ҫапла пулса 
иртрӗ. Вуласа панӑ приговора илтнӗ хыҫҫӑн, судпа 
айӑпланнӑ ҫын малтан турӑшсем ҫине пӑхса сӑхсӑх- 
рӗ те вара ним кӗтмен ҫӗртен ман ума пат ӳксе 
пуҫҫапрӗ. Кунпа нимӗн тӑва пӗлмесӗр. эп хытсл 
кайса тӑтӑм. Вара ҫав каҫ эпӗ ҫӗрӗпе ҫывӑраймарӑм, 
тин пуҫланӑ ӗҫе пӑрахса каяссах ҫитрем. Анчах 
кайран майӗпен суд сҫне хӑнӑхса ҫитрём те, вӑл 
кӑмӑла та кая пуҫларӗ: обшествӑра чӑн тӳрӗ ӗҫ ту- 
нине ӑнланса, кӑмӑл тулнипе савӑнма та тытӑнтӑм.

Акӑ Октябрьти революци ҫӗр кисретсе тапранчӗ. 
Миравай судсен йӗркине пӗтерсе лартрӗҫ. 1918 ҫул- 
хи январьте эп суд ӗҫне парса хӑвартӑм та Хусана 
чӑваш пнчетӗнче ӑҫлеме тухса кайрӑм. Анчах ҫӗне 
ёҫе тытӑнма та ӗлкӗреймерӗм, эп Шемшер вулӗҫ- 
тэвкомӗнчен. хресченсем мана хӑйсен участокӗнчи 
Халӑх судьине суйланине пӗлтерсе, мана Шемшере 
калле таврӑнма чӗнекен телеграмма илтӗм. Эпӗ 
таврӑнма шут тытрӑм.

Ҫапла Халӑх судьинче эпӗ 1919 ҫулхи май уйӑ- 
хёччен ӗҫлерӗм. Ку тӗле Халӑх судьисен Шупаш- 
кар уездӗнчи С.оветне пӗтерсе лартрӗҫ. Хусанпя 
ҫыхӑну тытма йывӑрччӗ. Ш алу укҫи вӑхӑтра тӳлей- 
местчӗҫ. Вара 1919 ҫулхн май уйӑхӗнче эпё Шупаш
кар уездӗьчи халӑха ҫутта кӑларас тӗлӗшпе ӗҫлекен 
уйрӑма ӗҫлеме куҫрӑм.

VIII .  Х А Л А Х А  ҪУТТА К А Л А Р А С  Е Ҫ Р Е

Ёҫ ҫуркунне пулса иртрӗ. Колчак хурахӗсем Хус.ч- 
на ҫывхарса ҫитрӗҫ. М ана: Совета ӗҫлеме ан кай, 
тесе ӳкӗтлеме тытӑнчёҫ. Шупашкартан пурпӗрех 
тармалла пулать, тетчӗҫ. Анчах хулара тем чухлӗ ӗҫ 
кӗтсе тӑнӑ чухне, эпӗ хам ялта вӑхӑта сля ярса 
ларма май ҫук тесе шутларӑм. Часах Колчака кал
ле хӑваласа тартрӗҫ те, мана Шупашкарта, лӑпкӑн 
ӗҫлесех, уездри учительсем валли ялхуҫалӑхне вӗцен- 
текен курс тата пӗтӗм пӗлӗве ӳстерекен курс йёр- 
келесе уума май килчё. Курссем ӗҫленӗ вӑхӑтра 
эпӗ Питӗрпе М ускав хулинчи выҫӑ аптракан ачасене 
пулӑ\цма виҫӗ чӑваш концерчӗ туса ирттертӗм. 
Августӑн 7-мӗшӗнче «Совет пропаганди кунне» йер-

келесе ирттертӗмӗр. Ҫак кун ячёпе эпӗ пӗр кунлӑх 
хаҫат кӑлартӑм.

Литература ӗҫне эп нихҫан та пӑрахман, Яланах 
«Канаш» хаҫатпа «Ш урӑмпуҫ» журнал корреспон- 
денчӗ пулса ӗҫленӗ. Асӑннӑ хаҫат-ж урналта эп хам 
фельетонсене пичетленӗ тата «Сулра» ятлӑ пёр 
актлӑ комеди пичетлесе кӑлартӑм. Комедирн типсе- 
не эпӗ хамӑн суд ӗҫӗнче тӗл пулнӑ уынсен сӑнарӗ- 
сенчен илнӗ. Ҫав вӑхӑтрах эпӗ чӑваш фольклорне 
пухса сарас, тӗпчес тӗлӗшпе те ӗҫленӗ. Культура 
вӑйӗсем ҫитмен пирки мӗнле ӗҫ тӗл лулнӑ, ҫавна 
тума тӳр килетчӗ. Объективлӑ условисене пула, 
хамӑн вӑя мӗнле те пулнн пӗртен-пӗр ӗҫе хума май 
килместчё.

Ҫав ҫулхинех кёркунне мана Хусан кӗпӗрнин 
ҫутӗҫ пайне инструктор пулса ӗҫлеме чӗнсе илчӗҫ. 
Хусанта ӗҫленӗ чухне, тӗрлӗрен ӗҫе пула вӗренеймеч 
хыҫҫӑн, манӑн каллех малалла вёренме май килсе 
тухрӗ. Хусанти Ҫурҫӗр-Хӗвелтухӑҫ Археологи ин- 
ститутӗнче эпё студент шутне кӗтӗм те, манӑн 
тёрӗк чӗлхисен ӑслӑлӑхӗпе, физика географийспе, 
антропологипе, вырӑс архивӗпе зачёт памалла пулса 
тӑчӗ. Асӑннӑ ӑслӑлӑхсене эпӗ чылай тӑрӑшса 
Бӗрентӗм.

IX.  ТАВАН О БЛ А Ҫ А

Акӑ Чӑвашсен Автономилле облаҫне туса хучӗҫ. 
Эп Шупашкара ӗҫлеме таврӑнтӑм. Мана облаҫри 
Халӑх ҫутӗҫ уйрӑмне ӗҫлеме лартрӗҫ. Ҫакӑнта ӗҫ- 
лснӗ чухне эп Ш упашкарта музыка шкулне йӗрке- 
лесе уҫрӑм. Ку ӗҫе тума мана чӑвашсем хушшинчи 
паллӑ ҫын— Т. Алексеев пит вӑйлӑ пулӑшрӗ.

Артист ӗҫне эпӗ, этикӑпа культура условине 
кура, май килнӗ таран ӗҫленӗ. Область пуҫлансас- 
сан малтанхи икӗ ҫул хушшинче эпё партипе Совет 
съездчӗсемпе конференцийӗсенче пуринче те вӑя шел- 
лемесӗр халӑха чӑваш искусствипе паллаштарма 
тӑрӑшрӑм. Эпё шкулсем валли чӑваш юррисен кӗне- 
кине пичетлеттерсе кӑлартӑм тата, чӑваш театрне 
халалласа, чӑваш пурнӑҫне сӑнласа ҫырнӑ тӑватӑ 
актлӑ «Ялта» драма пичетлесе кӑлартӑм.

Педагогика енӗпе эпё Шупашкарта тӑватӑ шкул
та: тёп педтехникумра, музыка шкулӗнче, чӑваш 
рабфакӗнче, чӑваш совпартшкулӗнче ӗҫленӗ. Аслӑ- 
лӑх енӗпе эпӗ Чӑваш ҫӗршывне тӗпчесе вӗренекен 
ушкӑнра ӗҫлетӗп, унӑн чӑч членӗ нулса тӑратӑп. 
Хальхи вӑхӑтра эпӗ «Чавашсемпе вёсен музыкӑлла 
пултарулӑхӗ» ятлӑ темӑпа диссертаци ҫыратӑп. Ку 
ӗҫӗн малтанхи томне ҫырса п ӗт ср ч ^ т е  ӗнтӗ, ӑна 
пичетлесе кӑларма хатӗрлетӗп. Ё ҫӗй ' калӑпӑшӗ — 
вунӑ пичет листине яхӑн.

Еҫленӗшӗн сахал тӳленипе, ҫав вӑхӑтрах учитель 
ёҫӗнче вӑй нумай пӗтнипе эпӗ пуҫланӑ диссертацие 
ҫырса пӗтереймерём. Ҫавӑнпа эпё хама тӑватӑ вы- 
рӑнта ӗҫленӗ учитель ӗҫӗ пекех тӑрантарса усрама 
пултаракан мӗнле те пулин пср ӗҫ вырӑнӗ ҫеҫ йы- 
шӑнма шут тытрӑм. Елӗкхнне аса илнипе мана 
пуринчен ытла суд-йёр ӗҫӗ илӗртрӗ. Вара 1922 ҫул- 
хи сентябрӗн 1-мёшӗнче мана Чӑваш облаҫӗнчи 
Халӑх сучӗсен Совечӗ хӑй президиумён членӗ туса 
хучӗ. Ҫав вӑхӑтрах эпё асӑннӑ Халӑх сучён Со- 
вечӗн уйрӑм сессийӗп председателӗ пулса ӗҫлетёп. 
Халӑх сучӗсен Совечӗпе Ревтрибунал вырӑнне Обл- 
суд туса хунӑранпа эпё хальхи ӗҫре тӑратӑп.
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X. ҪЫ РН А  МАЙ КАЛЛС ВИҪ САМАХ
1

«Хӑвӑр пӗртен-пӗр ҫутӗҫне туртӑнниие пӑхмасӑр, 
епле-ха эскр суд-йӗрте ӗҫлеме пултаратӑр?» —  тесе 
ыйтма пултараҫҫӗ ыанран. К ӑна хирӗҫ эп ҫапла 
тавӑрса калама пултаратӑп. Тӗрӗс, эпӗ пуринчен 
малтан культура енӗпе ӗҫлекен. Ҫавӑнпа хальхн 
ӗҫе суд ӗҫӗ картнпе кӑна пӳлсе лартма пултарай- 
мастӑп. Культура ӗҫӗ пур ҫӗрте те кнрлӗ. Пирӗн 
«Совет правине тӗпчесе вӗренекен ушкӑн» riyp. Ан
чах хал ь-хаҫҫӑн  унта сахал ёҫлетпӗр эпир, меншён 
тесен учрежденире ӗҫленӗ хы ҫҫӑн а<*шнӑ ушкӑнра 
ӗҫлеме вӑ хӑ т  юлмасть.

М ан шутпа, кӑна эп ҫирӗп ӗненсех калатӑп, пӗр 
вахӑтрах служба йӗрӗпе те, наукӑпа литература 
ӗҫепе те, общество енӗпе те ӗҫлени вӑл —  ҫитменлӗх 
теме мар, пысӑк усӑ кӳрекен йӗрке. П аллах, кӑна 
эпӗ хамӑн пултарулӑхӑм питех те пысӑк маррине 
лайӑх пёлетӑркач калатӑп. Сывлӑхпа вӑй-хал пур- 
рине кура ёҫлер-ха тӑрӑшса.

Чӑваш  Автономиллӗ Облаҫри судӑн 
граж данла ӗҫсен уйрӑмсн членӗ

Ф. П А ВЛ О В.
1923 ҫ. июнӗн 8-мӗш ӗ.*

*  Ф . П . П авлов ҫырнн хьгҫҫён Чӑваш  облаҫёнчи суд председателе М . Спиридонов хпсеплё композиторпа драматург суд  енёпе 
ӗҫлеп гн е ҫ пла мухтас^ палСртнӑ: „ПаУлоч ю лташ —партнре таман, тӳрё, тавҫ£рса еҫлекен ҫы н. Суд тёлёш пе ҫителекле еҫлене, нумай 
вӗр евн ӗ . Ӗ ҫе хай тӗллӗнех туыа пултарать"—тенӗ. К у ҫ а р а к а н .


