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Искусствӑ
(Самокритикӑ
Ҫак тетратри ҫӳп-ҫапсене
Сире сӗнме те аван мар.
Ҫапахта „Капкӑн“ йачӗпе
Парне памасӑр йулар мар.
.

комитетне
тетрачӗ).
Пулас кун-ҫулшӑн ку парне
Хаклах та мар та йурӗҫке...
Искусствӑ сывлӑхишӗн сире
Кун пек емел те пӑсмӑҫке.

„Картин ҫин^ипек сӑнсӑр кулатӑн“
(Художник пулайман художниксене хисеплесе).
Вӗсем умӗнче пӗр купа хаҫат-ж урн ал вы ртат. се ҫыраҫҫӗ. Техникӑра та вӗсем сасартӑках пысӑк
Хӑйсеи хӗрсе тавлашаҫҫӗ.
улшӑиусем тӑваҫҫӗ. Вӗсен аллинче урапасем тӗ— Каларӑм вӗт сана автомобил тесе. Вон, кур_- тӗм мӑкӑрлантарса, туртисене малала тӑсса хӑймастӑн-и, тӑватӑ урапа. Акӑ ш оф ӗр ларат. Акӑ семех чупаҫҫӗ. Мӗнле картинне айала ҫырса кӑтартмасан нийепле те пӗлместӗн. Ӗненес пулат
тӗтӗм тухат.
— Ҫук. Автомобил мар, автомобилӗн туртисем вӗсене. Т ӑватӑ уралӑ мӑйракалӑ выд)ӑх майлӑ
ҫук, кунта туртасем пур. Автомобилӗн умӗнче картик айне „ӑратлӑ ӑйӑр* тесе ҫырнӑ тӑк, ӑйӑрах вара вӑл. Ӑ мӑйраки? Мӗн мӑйраки, асӑрхамамотор пур, кунта вӑл курӑнмаст.
сӑр
ӑйӑр ҫине мӑйрака лартса йанӑшӑн мӗн пулат
— Ну, трактӑр еппин. Ҫук, тр а к т ӑ р та мар, ун
ара?
кайри урапи мӑнӑ пулат. Ш офӗр лармали те апВӑл кӑна та мар. Тепӗр чух портретсене те палла мар. Мӗнши ку?
лама ҫук.
— Микул пйчче, ҫакӑ мӗнле картинӑ?
Пӗрре ҫапла пирӗн предприйатире ударниксек
Епӗ пӗлнӗ пек пулса пырса пӑхрӑм. Кусене хаЛех сӑнне ҫапнӑччӗ. „Пирӗн савӑтри ударниксем* тесе
татӑклӑн ӑнлантарса паратӑп ӗнтӗ тесе шутлатӑп. ҫырнӑ ҫӳле. Ун чух М арфапа Уринен тавлашса
Пӑхатӑп. Чӑн та мӗн-ши ку? Автомобил мар, ура-: тӑн кайрӗ.
па мар, ҫуна та мар. Ҫуна пулсан тупанлӑ... пулмала.
— Ку сан упӑшку Михад^а вӗт.
Картинӗ ҫине пӗр кӗтессе „рис. Муталанчӑк" тесе
— Ан мӑшкӑла есӗ, Урине. Михад^а ҫапла нӗрҫырнӑ.
сӗр-и вара. Сӑмсинчен пӑхсан ку сан Петук майӗ
— Ан та ыйтӑр. Кун пек йапала курман епӗ.
— Микул пичче, ак ҫакӑ мӗнле сысна? Айала
— Ан кул есе, Петукан ҫӑварӗ ҫаван пысӑкӗш
„Беркшир сысни“ те с е ҫырнӑ. Мӗншӗн хӳри ун мар вӗт. Пӑх-ха шӑлӗсем те йур хырмали кӗреҫе
йытӑн пӗк вӑрӑм та кукӑр, чӗрни те пиллӗк? Пи- пек. Антун пуД) вӑл.
рӗн сыснасен иккӗ ҫеҫ.
Кам пӗлет камне. Те Антун, те Петук, те Ми— Сирӗн сысна ӑратлӑ сысна мар. Ӑратлӑ сыс- хад)а. Тен нихӑшӗ те мар, иростӑ ҫын ӗмӗлки.
Художниксене ҫеҫ мар, ф отогрӑф ӳкерчӗкӗнче
насем ҫеҫ пилӗк чӗрнелӗ пулӗ, Акӑ вӗсен, пӑх-ха,
те тепӗр чух хӑвна паллаймастӑн. Виҫҫӗн ҫапӑнхӳри те мӗнле ҫӑмлӑ, тилӗ хӳри пек.
'
— Ей, итлӗр-ха, ку сурӑх пуд). Тутисем сурӑхӑн сан ҫывнисене уйӑраймасӑр ӑнран кайатӑн. Ҫавӑнпек. Тен „Б еркш ир сурӑхӗ" тес вырӑнне йӑнӑш па та ӳкерӗннӗ чух номӗр ҫакса ларас пулат.
Номӗрне ҫеҫ манма йурамаст, ахалӗн ӳкерни те
„сысни“ тенӗ пуд).
— Ей ухмах пуд) есӗ, Ваҫук! Сурӑх ҫӑмлӑ пу- ӑ х алех ҫухалат. Хӑвна ҫапах тупаймастӑн.
Ҫапла вӑл хӑш-пӗрисен искусстви. Ахад> мар пирӗн
лат, ку шӑртлӑ. Тем тесен те ку сыснах.
Мана ӗненме пӑрахрӗҫ ачасем. М икулай ним те анне ӗҫе вырӑнлӑ тумасан мана: картин ҫинчи пек
пӗлмест терӗҫ курӑнаӳ. Анчах епӗ нийепле те ӗҫлетӗн, тет. Кулсан та: чипер майлӑрах кулма
вӗрен, ачам, картин ҫинчи пек сӑнсӑр кулатӑн, тет.
уйӑраймастӑп мӗн икенне. Паҫӑрхи пекезб к у р а
Ун йышши художник хӑйне ӳкернӗ чух ҫапла
та; сурӑх майлӑрах та пур, хӳринчен пӑхсан вӗш.пе йытӑ майлӑрах та курӑнат. Ачасем те: мӑйраки тирпейсӗр тусан мӗн тейӗ-ши? Хӑйне паллайӗ-ши,
йе айала ҫырса памасӑр паллаймӗ-ши? Палламаст
пулсан качаках ӗнтӗ ку,—терӗҫ.
Хӑшпӗр художниксен сарлака кӑмӑлне пула пулсан, малтан айала ҫырас пулат, кайран картиискусствӑ пурнӑҫри чӑнлӑха кӑтартассинчен чы- нӗ темле пулсан мӗн иккенне пӗлме пулат. Ҫапла
л-^йах айакра тӑрат. Хӑшпӗр чух хаҫат-журналсем вӑл хӑшпӗрисен искусстви, ӳкерес ӗҫӗ. Кунта епӗ
ҫииче хӑма пек лаптак питлӗ ҫынсем, йака пит- начаррисем ҫинчен ҫыртӑм, лайӑххисем ҫинчен
лисем кӗҫӗленсе ларни, сӑмса хӑлха патнеле пӑр- ҫырма тепӗр вӑхӑта, тепӗр номӗра хӑвартӑм.
н ӑ ҫ с а кайни те курӑнкалат. Мӗн тетӗн есӗ, часН. ЧУРПАЙ.
ч..сах йӑмралӑ ҫырма айне те „панулми сачӗ* те-,

Искусствӑ ӗҫӗсен е йертсе пырассине Ҫ утӗҫ коммиӗсариӑ*
тӗнчен искусствӑ комитетне панӑ йатпа
(Йулташлӑ шарж)

Ҫ верчков ӳкерчӗкӗ.
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И скусст вӑ ком ит ечсн н а ч а .ь н и к ӗ А . Зо лӑ т Х в Искусствӑна):—Килех, ачам, калех! П артипе прави тй л ствӑ хушнипо енер сана сехетрен гех ете мар, минутран минута ӳсмели
условисем туса наратпӑр.
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Хрестоматине

кӗртес

Килкартинчи ачасем
' Килкартинче ачасем пухӑннӑ. Кол^ӑ ыйтнӑ:
епӗр мӗнле вы.т^ӑпӑр-ха, тенӗ. Мишӑ каланӑ:
пытанмала выл^ар, тенӗ. Ҫук, алӑран алла тытса карталансауйӑхла выл,ас килет манӑн, тенӗ
Па.т,.7,а. Апла-и ара, пасарла выл^ар, тенӗ Ма11)ӑ. Пасарла мар, питсене артиссем пек сӑрласа ватӑ ҫын пулатпӑр, тенӗ Ваҫҫа.
Кӑна илтсен ачасем пурте лахлатса кулса
йанӑ, мӗншӗн тесен питсене сӑрламали грим
районри нихӑш магазинра та пулман.

Хуркайӑкпа кӑвакал
Пӗр кӑвакал хуркайӑкран ыйтнӑ:
— Хуркайӑк, мӗншӗн какалатӑн?
— Ҫӑмарта тӑрӑ пулнӑран,— тенӗ хуркайӑк.
— Вӑл тӑрӑ ҫӑмартана Чӑваш Совет писатӗлӗсен сойузне конкурса тӑрат,— тенӗ
кӑвакал.
— Манранесӗ айалта вӗҫетӗн, анчах литературӑ ӗҫӗ ҫине ҫийелтен пӑхатӑн. Ес каланӑ пек тӑвасси манран пулас ҫук,—тенӗ
хуркайӑк.
Кӑвакал хирӗҫ калама сӑмах тупайманнипе
аптӑраса кутӑн чӑмнӑ.
Халӗ ҫав кӑвакал ҫӑмарта тума ларнӑ, тет.
Тунӑ ҫӑмарти тӑрӑ пулнипе тӑрӑ пулманнине
пӑхмасӑр литературӑ конкурсне тӑратма шухӑшлат, тст.
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Чӗкеҫ пит
илемлӗ йӑва ҫавӑрнӑ. Ахалех
илемлӗ йӑвине татах илемлетмешкӗн йӑви
ҫтени ҫумне картинсем сӑрласа ҫапасшӑп
пулнӑ. Ҫав шухӑшпа чӗкеҫ йӑвинчен вӗҫсе
тухат те, пӗлӗт ҫинче асамат (сӗвек) кӗперри
пуррине курат. Ана курсан чӗкеҫ савӑнса
кайса: авӑ унта лудожниксене кирлӗ чи лайӑх сӑрсеи выстӑвйине, кирек кама та курӑнмала пултӑр тесе, ҫав тери ҫ}'лӗ, пӗлӗт ҫине
кӑларса хунэ, тенӗ.
Вйл ҫапла хыттӑн каласа шухӑшласа вӗҫнине курсан-илтсен, пӑтпӑ.т^тик путене ӑна: ан
хаваглан, чӗкеҫ кинӗм, тенӗ.— Художниксене
кирлӗ сӑрсем (маслянные краски) Чаваш
республикин хулисенче ниҫта та сутмаҫҫӗ...
Вӗсене илес тӗлӗшпе нимӗнле суту-илӳ ор-
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М учп

калавсем

ганизаци тс 1936 ҫул ва.7,.т,и зайавкӑ парса
хатӗрленмен, тенӗ.

Улӑп йумахӗ"^
Ӗлӗк авал улӑпсем пурӑннӑ. Вӗсем пит пысӑк пулнӑ. Улӑп ачи пӗри пирӗн пек пӗчӗкҫӗ хӗрсемпе каччӑсем ҫуркуннехи савӑнӑҫлӑ
вӑйӑра пит илемлӗн йурланине курнӑ, тет
те: мӗнле кайӑксем-ши кусем, хӑйсем пит
пӗчӗкҫӗ, ҫапах пит илемлӗн йурлаҫҫӗ. Киле
илсе таврӑнса аннесене кӑтартам-ха, тесе темиҫе хӗрне тытса кӗсйине пуҫтарса
чикрӗ, тет. Илсе таврӑнсан амӑшне: епӗ пӗчӗкҫӗ кайӑксем тупрӑм, тесе кӑтарта^!, тет.
Амӑшӗ: ай, ачам, ку кайӑксене ӑҫтан тытнӑ
ҫавӑнтах кайса йар, улӗм вӗсем Чӑвашсен академилӗ театӑрӗн артисткисем пулӗҫ, терӗтет.
Ҫавӑнпа Чӑваш театӑрӗнче, ытти халӑхсен
турпписенчи пек пӗчӗкҫӗ кӗлеткелӗ артисткӑсемпе пӗрле, пысӑк кӗлеткелӗ артисткӑсем
те ҫителӗклех пуррине курмастпӑр.

Т ӗлне пӗлмен кушак
Пӗр кушак питне ҫуса ларнӑ. Ларнӑ-ларнӑ
та мӑйуклатма тытӑннӑ. „Кушак, ма мӑйуклатан?— ыйтнӑ килхуҫи арӑмӗ. „Шкула кайма ҫул ҫитмен ачасем мана пит йуратаҫҫӗ.
Ҫав шкула кайма ҫул ҫитмен ачасене кӑтартма ӳкерекен кино картина ӳкессӗм килет“,
тенӗ кушак. Арӑм шӑпӑр хулли ‘илнӗ те, кушака вӗтелентерме тытӑннӑ: „Ухмах, ачасем
ва.7)Л)И ӳкернӗ картинсем вӗсем пирӗн ^ колхоза килмеҫҫӗ. Ҫук та пулӗ вӗсем", тенӗ. Ҫак
сценӑна чӑпар чӑхӑ курнӑ та, чӑтаймасӑр
кулса йанӑ.

Упӑте, ашак, качака таки
тата упа
Крылов поетӑн „Квартет" баҫнинче асӑннӑ
геройсем: ашкӑнчӑк упӑте, ашак, качака таки тата лӗмсӗркке упа, Крылов чухнехи пек,
тепӗр хут пӗрле пухӑнса концерт пама шухӑш тытнӑ. Нотсем тупнӑ. Скрилкӑсем илме
Шупашкарти магазинсене чупнӑ Скрипкӑсем нихӑш. магазинта та пулман. Телефонпа
♦) Ку йумзха Ашмарин словарӗнчи халапа урӑхлатса Тунӑ.

р&сйублйкӑри ыттй хуласене шӑнкӑртаТтарса
пӑхнӑ. Вӗсенче те скрипкӑсем сутман.
Ашкӑнчӑк упӑте, ашак, качака таки, лӗмсӗркке упа^ҫӗр ҫине коллективлӑн лач ҫурса
хунӑ. Сурнӑ тӗлте кӳленчӗк (лачака) пулса
тӑнӑ.

Ашшӗпе ачисем
Ашшӗ ачисене ура айне сармали тӑла ҫине ларса океан урлӑ каҫни ҫинчен каласа
панӑ. Ачисем ӗненнӗ: ха.ч^хи техникӑ темӗн
йышши тӗлӗнмеле йапалана та тума пултарат, тенӗ.
Унтан ашшӗ ачисене пӗр ҫын хӑй шухӑшласа тупнӑ аппаратпа уйӑх ҫине вӗҫсе кайса
таврӑнни ҫинчен каласа панӑ. Ачисем кӑна
та ӗненнӗ.
^Ашшӗ йулашкинчен Чӑваш Совет Писатӗлӗсен Сойузӗ „Чӑваш литературӗн историйӗ“
йатлӑ пысӑк кӗнекине пайан пичете йани
ҫинчен каласа панӑ,
Ачисем ахӑрсах йанӑ:
— Ак суйа чӑпти^ тыттарат! Ӗненместпӗр.
Никам та ҫырман. Ана тума пӗгӗм организаци тӑрӑшмасан пулмаст вӑл, тенӗ.

Ашшӗ ‘гавлӑшаймӑн. Ҫуйа тухнӑшӑн калама ҫук вӑтанса кайнӑ. Еҫме тытӑннӑ. Тепӗр
кунне прогул тунӑ. Ҫтена хаҫачӗ урлӑ лайӑхрах пӗҫертсе илсен тин йусаннӑ.

Пӗчӗк йытӑ
Пирӗн пӗчӗкҫӗ йытӑ пур. Кӑрлик йатлӑ.
Ҫинҫе, вӑрӑм уралӑ. Пит ӑслӑ, каланине итлет, Музӑк каланине итлесе ларма йуратат.
Вара хӑш чухне радио умне выртат те ефирпа килекен концертсене хаваслансах итлет.
Пӗре ачампа иксӗмӗр пӳлӗмре ларатпӑр.
Ларнӑ хушӑра тепӗр пӳлӗмре такам ҫынни
кӗсле хӗлӗхӗсем ҫийӗн ҫапса йанине илтрӗмӗр. Кам-ши ку?— тесе ачампа иксӗмӗр чӗрне вӗҫҫӗн утса йунашар пӳлӗме пырса тӑтӑмӑр. Пӑхатпӑр: пирӗн хайхи йытӑ кӗсле
хӗлӗхӗсене ҫапа-ҫапа илет.
Ачам каларӗ: Ку йытта пирӗн Шупашкарти радиокомитетӑн радиовешчанине парас
пулат. УнтаЧкӗсле калас тӗлӗшпе виртуоз
маррисенех р\дио тӑрӑхЧкӗсле калама кӑлараҫҫӗ, терӗ. \ ^
\
Кӑна илтсен кетесри шашисем кулса иачеҫ.

„X 0 Р“
Вӑтайалӗнче (А. П атӑрйел районӗ, ачасенчен чы лайӗш ӗ 3 —4 ҫул верениӗ
хыҫҫӑн к ӳ р ш ӗр и йалти вӑтам ш кула каймаҫҫӗ. И алта пимӗнле кул)турла еҫ
те ҫу к; х о р та, др ам кр у ж о к сем те ҫу к.
„
/
В. М акарӑв у к е р ,,-

ПЫНӐ ҪЫН: — Хор пур-и сирӗн?
ПӖР ҪИВЧӖРЕХХИ: —■ Хорсем хытах чупаймаҫҫӗ те, йытӑсене хӑвалама
интереслӗрех*

Калӑр мӗнле вьиьаҫҫӗ?
каҫхине 10 сехетре клуб ҫӗр чӗгреннӗ пек хумханма пуҫларӗ. Ш ӑналӑк хыҫӗнче артиссем ҫӗмӗрлеҫҫӗ. Микехвер сасси кӗгесрен кӗтесе йанраса
ҫӳрет:
— Васси, каланӑ вӗт сана есӗ 76 ҫулхи карчӑк
тесе! Мӗншӗн хӗрле тумланса лартнӑ. Питне те
хуратйзн. Ваҫли, Васси питне хуратса йар, сӑмсине
ш уррипех хӑвар,—кӑш кӑрат Микехвер.
Артиссем пурӗш те сценӑ ҫине тухма хагӗрленеҫҫӗ. Алтати питне-куҫне хӗрлӗ чернилпа йун
пек хӗретсе лартнӑ. Хӗлимунпа Никангӑр тӑлӑл
тавӑрса тӑхӑннӑ та пӗр-пӗринне пичесене кӑмака
умӗнчи хӑрӑмпа сӑрлаҫҫӗ. Петук сӳс чӑмаккинчен
тунӑ вӑрӑм сухал)Не пӗрре кӑвакпа сӑрлат, тепре —
хӗрлӗпе. Вагьук кӑвак шалааарне тав ӑрса тӑхӑннӑ
та, сӑмси ҫине чуста ҫыпӑҫтарса вӑрӑмлатасшӑн
аппаланат. Ҫ ӑкӑр чӑм ласа та ҫыпӑҫтарса пӑхрӗ,
ҫыпҫӑнмаст.— Пӑркалансанах татӑлса ӳкег. Макҫӑм,
бригадире выл^аканскер, кулӑшларах пулас тесе,
пуҫ тӑрне витре те тӑхӑнса пӑхат, хӑрах урине.
ҫӑпата сы р с а теприне кӑҫатӑ тӑхӑннӑ. Тихӑн ним
тума аптӑраса сурпанран пӗтӗрсе хӳре те лартса
пӑхрӗ, вӑл хӑрах питҫӑмартине ҫӑнӑхпа сӗрсе теприне хӑрӑмласа лартрӗ. П урте пӗр-пӗринчен ку
лӑш рах пуласшӑн тӑрмашаҫҫӗ. М икехвер: „ы гларах
хурат. Кӑвак чернилпа сӑрла, ҫӳҫне тӑрмалангар.
Хӑрах йӗм пӗҫҫнне тавӑр. Васси, кӗпӳне йӳле й а р “
тесе, арман ҫунатги пек пӗтӗрӗнсе ҫавӑрӑнса
тӑрат.
Акӑ суфД)Ор та кӑмака ҫине чаваланса хӑпарчӗ.
СпектакӑД) курма пынисем пурте харӑс: пуҫланат.
Хӗлип кӑмака ҫине хӑпарчӗ уш!—кӑш ӑрса илчӗҫ.
СуфД)ор:—Ваҫукпа П етук тухаҫҫӗ,— терӗ. ҪпектакӑД) курма пынисем т е : —Хад> Ваҫукпа Петук
тухаҫҫӗ,—« р ӗ ҫ .
— Ей, суфд^ор Хӗлип, хулленрех вула! Сан сас
пире илтӗнме кирлӗ мар.
— Мзн ӑҫта кайас тата?—та в ӑрч ӗ Хӗлип хирӗҫ.
Сценӑ ҫинче виҫҫӗн пичӗсене хӑрӑмпа хуратнӑскерсем кӗрсе тӑчӗҫ. Выд^аҫҫӗ. Ваҫук суфд^ор каланине илтеймерӗ:
— Хӗлип, мӗн терӗн есӗ? Хытӑрах вула!—кӑшкӑрчӗ сценӑ ҫинчен кӑмака хыҫнеле.
— Есӗ выД)Д)а, и гл е тунката! Мӗн кунта ман
ҫинеле пӑхса тӑран?— тавӑрчӗ суфД)Ор.
— М ӗтри кӗрет,—хуллен вуларӗ суфД)Ор. Халӑх
хушшинчен:— Мӗтри
Хветӳҫҫипе
тухса кайрӗ,
тӑхтам а каларӗ,— терӗҫ.
— Апла пулсан, Варлам, есӗ кӗр. Ҫавах вЗл,
суфд^ор каланине туса пыр!
Варлам нумай турткал аш м арӗ.— Епӗ пите те
хуратман, текелерӗ те килӗшрӗ. Кӑмака умне чупса кайса ҫаннине тавӑрса тӑрпана чиксе кӑларса
икӗ хутчен ывӑҫ лаппипе пусса сӗрчӗ те, сценӑ
ҫине тухса тӑчӗ. Пичӗ ҫинче пӳрне вырӑнӗсем
йӑрӑмӑн-йӑрӑмӑн палӑраҫҫӗ.
<ӗре-кӗре тухкаларӗҫ сценӑ ҫине. Алтати те тухрӗ. Анчах спектакӑд) курма пынӑ Хветӳҫҫийе курсан: Хветӳҫҫи, есӗ килнӗҫке, М арине килчӗ-и?
Кайран пирӗн пата пыр,—терӗ.
— Еп сана... сценӑ ҫинче выд^анӑ чух кунти
ҫынсемпе калаҫм а йурамаст,—кӑшӑрчӗҫ курма пыцисем.
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— Сана мӗн ӗҫ. Ан тив катаҫгӑр,—тере тейри.
Алтати суфд)0р каланине ним те илгеймерӗ те:
—- Апла пулсан выД)Д)амас. Йӑлтах манса кайрӑм,— тесе сценӑ хыҫне чӑмрӗ.
— М аруҫ, есӗ мӗн ту.ма халех тухрӑн сценӑ ҫине? Сан йулашки пайӗнче ҫеҫ тухмала аӗт!—кӑшкӑрса и л ч ӗ М пкехзер мӗн пур вӑйӗпе мекӗрленсе.
М аруҫ йулашки пайӗнче те кӗреймерӗ, ана ун
чухне те „сан кӗмели виҫҫӗмӗш пайӗячех иртсе
кайрӗ“ тесе хӑваласа^кӑларчӗҫ.
Сценӑ хыҫӗнче пушарти пек шав пуҫ анчӗ. Мйкехвер сценӑ ҫнне тухса икӗ алаине кӗсйисене чикр’ӗ те, ҫапла каларӗ:
„П айан йулашки пайяе лартмали ҫуч. Петӗрӗя
шд^ом, шенел манса йулнӑ. Тата. ҫигменне Хӗлип
пйессӑн кӗнекин йулашки пайяе Хветуксем патне
хӑварнӑ. Йулашкине йерҫсен ыран ги л ар гса иама пултаратпӑр" терӗ.
— Тавай, пайанах кӑтартса пӗтерӗр!
— М икехвер мӗн ҫинаен вӑл сирӗя пйессӑ?—
ш авлама пуҫларӗҫ курм а пынисем.
А р т и с с е м тата хы тӑрах кӑшкӑраҫҫӗ.
— Хӗлип, есӗ мӗншӗн вулама пӗлместӗн? Пӗре
йӑнӑшатӑн, тепре колхоз вӑкӑрӗ пек мӗкӗретӗн.
— Есӗр хусамӑр илгместӗр. Сценӑ ҫинче тӗпӗртетсе кӑна тӑратӑр... Марине сцеаӑ ҫинчен ман
пата пырса „мӗн терӗн?“ —тесе ыйтрӗ. Ҫ апла выд^аҫҫӗ-и?
— Есӗ, Ваҫҫз, хӗрлӗармейца выд>атӑн, хав талӑп тавӑрса тӑхӑннӑ...
— Есӗ хуна пӗл, хуна. Мӗне курса пит-куҫна
хӑрӑмпӑ лапӑртаса лартрӑн?
— Мнхад^а тата сценӑ ҫинче йурламала чух
ахад) пӑхса ларат... Хӑй йӗмпӗҫине тавӑрса лартнӑ. Ҫапла выд)зҫҫӗ-и?
— Мӗнле выД)Д)аҫҫӗ тата? Ну кала, мӗнле выД)Т авлаш у тагӑклӑ пулаймаре. Хветер купас каласа йаман пулсан ҫӗрӗпех, каҫхи апат ҫимесӗрех, шӑл шанса кайичченех, тавлашаччӗҫ пуд>.
Ара, кам пӗлет— темле выд^д^амала. Ун ҫинчен
кӗнеке кӑларакансенчен ыйтас пулат. 1930 ҫулта
пӗр „Колхоз театӑрӗсем тӑвасси" йатлӑ пӗчӗк
кӗнеке тухнӑ та... Унтан кайран нимӗн те тухман.
Ӑҫта колхоз театӑрӗсене мӗнле йӗркелемели ҫинчен вӗрентекен кӗнекесем? Ӑҫта? Ӑҫта!!!

Н. ко;ьУШкин.
Тӑвайӗнче
Пысӑк Тӑвай йалӗнче
Пысӑк „кӑлуб“ хурланаЕ
Виҫ уйӑхра пӗр кино
Вӑл та аран пулкалат.
Ак-ку мӗскер мыскари?
Т ӑвай йалне култарни—
Кино базбн пуҫлӑхӗ
Йалан ӳсӗр ҫӳрени?
Матвейӗв,

Хыркассинче
Ҫ верчков ӳкерчӗкӗ.

— Атте! Авӑ артист кайат.
— Артист мар вӑл, мӑрйе тасатаканни.
— Мӑрйе тасатакан мар. Епӗ пӗлетӗп. Д рам круж ок членӗсем ҫпектакӑЛ)Те пит-куҫӗсен е ҫавӑн пек кӑмака хӑрӑм ӗсем пе сӑрласа тухаҫҫӗ.

Пйессӑ шырани

Вуламалисӗр ҫурт

Ч ӑваш издат кӑларакан ж урналсемпе кӗнекесенче 1935-ш ҫулта пйессЗсем пичетленмен.
— „Капкӑн“ журналӑн 11-мӗшӗпе 12 мӗш номӗрӗсенче ҫапӑннӑ „Москвичкӑ“ пйесса лартас,—
терӗҫ Хӗрлӗ Чутай районӗнчи комсомол организацин 7-мӗш конференцийӗн делегачӗсем ваД)Л)И
спектакӑд) лартса пама йышӑннӑ комсомолӗссем.
— Л артассине лартас тэ, ӑна ӑҫтан тупас?
Пӗр 10— 12 „артис“ асӑннӑ „М осквичкӑ“ пйессӑ
пичетленнӗ „Капкӑн“ журнал номӗрӗсене шырама
тухса карӗҫ.
Почта ҫитрӗҫ— унта ҫук. Унта пычӗҫ—ҫук, кунта
пычӗҫ—ҫук. Л ере пычӗҫ— ҫук, ав унта пычӗҫ— ҫук.
Шыраман вырӑн та хӑвармарӗҫ (пусма айӗсене те
пӑхрӗҫ)—ниҫтя та ҫук.
Ак аҪта тамаша! Район центӑрӗнче, вӑрманти
пек, пйессӑ тупма . ҫук. Пйессӑ шыраса ҫӳрени
ҫинчен пйессӑ ҫырсан питӗ кулӑшла тухассӑн
туйӑнат. Ҫырас текеннисем ниҫта мар, пирӗн район центӑрне килсе курччӗр.
Ф. КоД)ушкин.

Ахманейри (Тутаркас р.) вуламали ҫурта кӗрсен
сӑмсана тӑм илесрен хӑрамала. Радио, апат ҫитерме пӑрахнӑ пирки, чирленӗ, ӗҫлемест. Вӑл ҫуртра пӗтӗмпе 4 пукан, йанвар уйӑхӗнче 4 пукан ҫине пӗтӗмпе 17 ҫын пырса ларнӑ. Чӑваш чӗлхипе
тухнӑ илемлӗ литературӑ кӗнекисене унта тупса
курма ҫук. Тупса курас пулсан, лаш а кӳлсе „Хӗрлӗ^С ормӑвӑ" колхозне каймала.
Йалсовет пуҫлӑхӗсем избача, вуламали ҫурта
ернере 3 —4 хут пырса 10—15 минутран кайа мар
ларкаласа кайнӑшӑн, шалу укҫине кашни уйӑхрах
вӑхӑтра парса тӑраҫҫӗ. Мӗншӗн тесен^ избачӗ укҫатенке питӗ перекетлет: 1935 ҫулта пер ҫӗнӗ кӗнеке
теилм ен (бӳджетран уйӑрса панӑукҫана 200 тенкӗ
ытла усӑ курмасӑр хӑварнӑ), тата ку тарана ҫитсе
хутма тивӗҫлӗ вутта мӗн чухлӗ перекетленӗ те,
ачине мухтасси ҫеҫ йулнӑ.
Ӗҫлемен ҫийӗнчех шалу ҫясе пурӑнма „искусствӑ“ кирлӗ.
Йадров,

Вилӗ тӗнчене иайса курни
Йӑвӑҫ тӗмисем хушшипе ҫӳретӗп. Ҫӳлӗ йӑвӑҫсем
айне пӑхатӑп та, пӗр йуман айӗнче ҫичӗ-сакӑр
тупӑкларнине курах кайатӑп.
Х ӑранипе куҫран хӗм сирпӗнсе тӑра^-. ^ Епӗ хӑранине кура хӗрӗнчи тупӑкра вы ртаканӗ пуҫне
ҫӗклерӗ те:
— Е, кил, килех, чӗрӗ тӗнчерен килнӗ ҫын?—
терӗ кулкаласа.
— Кам вара есӗ?— ыйтатӑп хӑранипе,— мӗнлерен ҫамрӑклах вилсе вы ртмала пулчӗ?
Ҫ а м р ӑ к каччӑ тупӑкран тухса ман пата пычӗ.
Манӑн алла чӑмӑртарӗ.
— Епӗ,— терӗ вӑл ,—сирӗн пединститутри Д р а м к р у ж о к пулатӑп. И ртнӗ ҫуркунне Ж а р ӑ в ӑ н ,Г а р монне" лартм а репетици туса чӗртме хӑтланчӗҫ
пӗрре. Ҫук чӗртеймерӗҫ, вара вилтӗм епӗ.
Унӑн ури вӗҫӗнче чаршавсем, гримсем, сӳсрен
т у н ӑ сухалсем йӑваланса выртаҫҫӗ.
— Акӑ ҫак йапаласем ҫине ҫулталӑк хушши
ӗнтӗ ҫын алли тӗкӗнсе курман,— тет вӑл йӑвӑррӑн сывласа.
Куҫ умне пӗр ҫулталӑк хушши ӗнтӗ пӗр спектакӑД) те, пӗр чӗрӗ хаҫат та туса иртермени курӑнса кайрӗ. Куҫ умӗнчех к р у ж о к руководитӗлӗ
ӑшӑ ы йӑхра темӗнле-темӗнле пысӑк сценӑсене,
чаршавсене, хитре актрисӑсене курса ҫы вӑрат
пек.
— Сценӑ ҫинче выд^ама йуратакан студентсен
пӗр-пӗр квлхозри д р а м круж ок а кайса^ еҫлесен
май килмӗ-и?— тетӗп унӑн чӗрине пусӑрӑнтарас
тесе.
Ман чӗре та в р а та темӗн капланнӑн туйӑнчӗ.
Хуйха пусарас тесе айакала пӑхса илтӗм. Иунаш ар тупӑкра выртакан кӑтра ҫӳҫлӗ ачана курсан
татах хурланнӑ пек пултӑм.
— Ку кам ш и тата, ҫамрӑклах вилнӗ?— тетӗп.
— Ара вӑл та пирӗн институтранах: Л иткруж о к. Иртнӗ кӗркунне ҫеҫ туп ӑка чикрӗҫ мӗскӗне.
— Ой!—тетӗп,— вӑратас ӑна.
Сӑмсинчен чӗпӗтсе пӑхатӑп, кӑтӑклатӑп. Ҫук
вӑранмаст! Хам ҫумра йӗп пуррине аса илтӗм те
йӗппе кӑларса пӗррех йӗплерӗм купаҫчаран. Вӗлт
кӑна сиксе тӑ рса ларчӗ. Пуҫайне хуна кӗнекисем,
романсем, поемӑсем Кавказ т ӑ в ӗ пек ишӗлсе анчӗҫ.
— Ой,—тетӗп,—мӗн тума кунчул кӗнеке пухнӑ
есӗ?
— Мӗн тума мар ҫав? Вӗсене кӑҫал кр у ж о к р а
пӑхса тухмалаччӗ. Ж урн ал кӑларма та шут пурччӗ. Ҫ ы вӑрса кайнӑ мари-хе!
— Ҫывӑрман есӗ, вилнӗ. Кӑҫал пӗр зан^ати туса
иртерм ен вӗт. Членӗсем ӑҫта йанкаса ҫӳренине
те пӗлместӗн. Писатӗлсен вечӗрӗсене иртересси
ҫинчен ш ухӑш ласа пӑхрӑн-и?—тетӗп тарӑхсах.
— Ӑҫтан ун ҫинченшухӑшлайратӑпепӗ. Вилнӗ те...
Й ӗрсе йачӗ мӗскӗн.
Ҫав вӑхӑтра та т а тепӗри ҫитсе тӑчӗ. Хӑрах аллинче сӗрмерли купӑс смычокӗ, кӗсйинчен ройалӗн
кӗтесси курӑнса тӑрат.
— Мӗнле пурӑнатӑн?—тет вӑл пырне улма ларнӑ
п е к м екӗрленсе.
— П урӑнасса таса пурӑиатӑп та-ха. Паллаймаст ӑ п , кам пулатӑн есӗ?
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^ — Хоркружок епӗ, сирӗн институтри Хоркружок,
Й алан кивӗ йурӑсене йурлаттарсах тупӑка чиксе
хума шутлаҫҫӗ мана. Октабӗр праҫникӗ-и, Май
уйавӗ-и: йаланах: „Куйан й у р р и “ йурлаттараҫҫӗ.
Ҫӗнӗ йурӑ ҫинчен шухӑшласа пӑхма мар, аса та
илмеҫҫӗ. Круж ок руководитӗлӗсем те скрипкӑ
ӑш не кӗрсе выртнӑ, те хут купӑс ӑшӗнче ҫывӑраҫҫӗ. Ҫук, тӳсейместӗп ку мӑшкӑла, ыран-пайанах вилетӗп.
Унӑн тӗрексӗрленнӗ урисем чӗтреҫҫӗ. Ун ҫине
пӑхса шеллесе лаонипе хама хыҫалтан такам туртнине сисыен те. Ҫаврӑнса пӑхсанах:
— Ай, ҫӑлӑр, ҫӑлӑр!— тесе пӗтӗм вӑйпа ҫухӑрса
йаратӑп.
Ман хыҫра шӑмми кӑна тӑрса 'йулнӑ ҫын тӑраЕ
Куҫӗсем ш ала тарса кӗнӗ. Алли-урисем типсе хутланнӑ.
— Кам есӗ?—тетӗп хӑра-хӑрах.
— Физкуд)турӑ кружокӗ,
— Мӗн пулчӗ сана каплах?
— Темӗн те пулӗ хӗл каҫипе пӗр выступленине те хатӗрлентермесен. Турник ҫинче выд^аман
пиркийех мышцӑсем типсе ларчӗҫ. Ни ташӑсем,
ни ҫӗнӗ вӑВӑсем вӗренмен пиркийех тупӑка чиксе
хучӗҫ. Физкуд)турӑ руководитӗлници студентсене
физкул)турӑ вӑййине йе таш ӑ вӗрентес вырӑнне:
— Пирӗн студентсем „чӗр тавар* кӑна,—тет те
ҫаврӑнса та пӑхмаст.
— Кала-ха, кала,— силлет Ч(ана вӑл хулпуҫҫинчен,—ман ҫине ҫапла пӑхаҫҫӗ пулсан, вилмесӗр
ӑҫтан тӳсес?
Ӑна хирӗҫ ним калама аптӑранипе йывӑҫсем
ҫине пӑхкаласа ларатӑп. Акӑ куҫ умне ф отокружок, художниксен кружокӗсем килсе тухрӗҫ.
— Епӗр инстигутра ҫуралса т а курм ан-ха,—
теҫҫӗ вӗсем.
Круж вксемпе аппаланса ларнӑ май пуҫа вӗрҫӗнӗ шухӑш килсе кӗчӗ. Хамӑн ш ухӑш а ытарайман
пирки:
— Искусствӑ! Вӑт йепле вӗренеҫҫӗ пулас кадӑрсем искусствӑна!—тесе ҫухӑрмах пуҫларӑм.
И. Каш линке.

Теплерен вӑранакан
— Сирӗн д р ам круж ок мӗнле, ӗҫлет-и?
— Ойторох! Вара май уйавӗ пулас вӑхӑт ҫитсе
те тӑчӗ-им?

Чӑрмантарнӑшӑн
— Пайан ҫпектакӑд) калама ҫук кулӑшла иртрӗ.
— Артиссем лайӑх выд>арӗҫ-и мӗн?
— Артиссем мар, суфд^орне итлеме чӑрмантарнӑшӑн Анат-Кас каччисем 3 —4 хут кӑшкӑра-кӑшкӑра тӑкрӗҫ.
Сӳпенкке.

Пӗлмесӗр рисовани ӗҫне вӗрентекен
— Йевдокимӑв! Есӗ рисовани урокӗнче ачасене
мӗншӗн хитре мар ӳкерчӗксем тӑва-тӑва паратӑн?
Аллу таса и а р сан, ачасене тӗрӗс те, та с а ӳкерсе
памала,
— Таса ӳкерме епӗ ученик мар вӗт.
X. Шмвҫи.

Йапӑх драмкруж ок
— Мӗншӗн ҫпектакӑле каланӑ
вӑхӑтра пуҫламаҫҫӗ? Декорацисем
хатӗр мар-и мӗн?
— Декорацисем хатӗр. Аргисӗсем хатӗр мар, рвд>сене пӗр
те вуласа тухма ӗлкӗреймен, тет.

„Ылханлӑ йӑх“ пйессӑра
— Ку пйесӑн прологӗпе пӗррӗмӗш п а й : хушшинче автӑр
шухӑшӗпе 18 ҫул иртет.
— 18 ҫул? Ӑна выд)аканӗсем
18 ҫул хушшинче нимӗн те йусанман: прологри пекех начар
выд)аҫҫӗ.

Иккеленекен
— Ку чӑзаш пйесси питӗманӑн
кӑиӑла карӗ.
— Ч ӑваш пйесси? Чӑваш пйесси ыар пуД) вӑл. Куҫарнӑскер
пуд).
— Ма апла калатӑн?
— Мӗншӗн тасен пйессӑ тӑршшинче пӗр туй та, пӗр улах та
пулса иртмерӗ.
Ь*

Театр техникумне
кӗнӗ чухне
— Мӗнле роД)Сем выд^анӑ есӗ
сцевӑ ҫинче?
— Пуринчен ытларах курса
ларакан роД)не.

Ш ухӑш ӗсене ҫӗнетеймен
автӑр
—• Темиҫе ҫул ӗнтӗ литературӑ
произведенийӗсем ҫыратӑп. Шухӑш йенчен килӗшӳлӗ тухман
тесе йышӑнмаҫҫӗ.
— Малала мӗн тӑвас тетӗн?
— Малала-и? Малала цирка
вӗрен ҫинче ташлама кайас, тетӗп. Унта (вӗрен ҫинче ташлама)
политграмӑтӑ кирлӗ мар.

Пӗрре вӗреннӗскерӗн шухӑш ӗ хӑй майлах
— Епӗр ӗнер радио тӑрӑх коллективлӑн оперӑ итлерӗмӗр.
— М ӗнлепостановленийы ш ӑнтӑр?

Йапӑх куҫаракан

Начар ҫуртра
— Пирӗн клуб спектакӑд)Сем
лартас техникӑ
йенчен ытти
клубсенчен малта тӑрат.
— Мӗнрен паллӑ?
— Мӗншӗн тесен епӗр иртнӗ
постановкӑра („Нарспи* пйессӑра) ҫӑмӑр мӗнле ҫунине пит аван
туса кӑтартрӑмӑр.
— Пӗр-пӗр
машинпа турӑр

— Есӗ паҫӑрхи йулташна переводчик
тетӗн.
Переводчик
пулсан мӗнле чӗлхерен мӗнле
чӗлхе ҫине куҫарат?
— Кирек мӗнлине те суконӑй
чӗлхене куҫарат.

— Тоттӑ ҫав машинпа мар!
Тӗлӗн-тӗлӗн клуб ҫивитийӗ ҫӗрнӗ те,- ҫӑмӑр тумламӗсем сцекӑ
ҫине хӑйсемех ӳксе тӑчӗҫ.

Тӑмсайла пӑхакан

Тамаша

— Сирӗн савӑтра прогулшчиксемпе кахалсем пӗр 10 ҫынна
ҫйтеҫҫӗ. Ма вӗсем ҫинчен ҫтена
хаҫачӗ ҫине каррикатурӑ туса
намӑслантармастӑр?
— Пирӗн халӗ стаханӑвцӑсемшӗн кӗрешмели вӑхӑт, кахалсемпе аппаланмали вӑхӑт мар.

Ачасем хушшинче
— „Пуп, пуп“, тетӗн. Есӗ халиччен пупа курни?
— Ху курни?
— Курнӑ.
— Ӑҫта?
— Сценӑ ҫинче: тумтирӗ вӑрӑм, пичӗ шатралӑ, сӑмси чалӑш...

ПУД).

Ч ӑваш сен академ илӗ театӑрӗнче чи ки р л ӗ коҫтумсем
пит сахал.

— Пайан мана театӑрта ҫарамаҫ тӑратса хӑварчӗҫ.
— Театӑрта? Вӑрӑсем?.. Ҫаратрӗҫ-и?
— Вӑрӑсем мар. Виноградӑв
артист тархасласах Платон Кречет роД)не выд^амашкӑн тумлакма коҫтума сӗвсе илчӗ.

Сутмали йумахсем
1. Акман ана ҫинче, шӑтман хурӑн кутӗнче ҫуратман
мулкачӑ выртӗ. (Ҫав-ҫав писатӗл ҫав-ҫав произведеии
ҫырма
шухӑшлат
тесе
литхроникӑсенче пӗлгерни).
2. Ӳчӗ пур, сасси пур, чуҪыраканӑн ҫывӑх йулташӗнӗ
ҫук. (Начар декламатӑр).
сем
3. Ҫулла—пушӑ, хӗлле пи
— Ку ҫамрӑк ҫынсем пӗр ҫӗре
туллн,
ни пушӑ мар. (Чӑвашӗн тума пухӑнса ларнӑ?
сен
академилӗ
театрӗ).
— Пӗр йулташӗ ҫинчен гени,
4.
Ваҫили
тенки
ав вырйе гени мар вӑл тесе сасӑлаҫҫӗ.
тат, илме тӑрсан ҫук пулат.
Харкашу
(Банкетсенче писатӗлсем епӗ
— Мӗншӗн
кулисӑ хыҫӗнче ҫавна-ҫавна ҫырап тесе калаҫав тери пысӑк харкаш у кӑларса ннсем).
йанӑ.
5. Таса унра хура вӑрлӑх,
— А, унта драм круж ок членӗма
акнине пӗлме ҫук. (Идейӑсем хӑйсем хушшинче роД)Сем
сӑр нроизведени).
валеҫме тытӑннӑ.

К У Н

П Е Н

П У Л А С Н
И зо ӗҫне пӗтӗм массӑ!

В. М акарӑв ӳкернӗ.

Художниксем! Сирӗн халӗ кун пек хӳм е ҫуккине пӗлетпӗр. „Ҫук“ тесе ӑна тума ты

Дисонанс йе сунас
— Вӑрмар районӗнчи Пысӑк Йенкасси кочхозникӗсем кино таҫта ҫухални ҫинчен хурлӑхлӑн
пӗлтереҫҫӗ. Кино курманни 4 уйӑх иртрӗ, абонементсем те кивелчӗҫ, тесе „Капкӑн" ҫине ҫырма
хушса ҫыру йанӑ. Колхозниксем каланине епӗр
итлерӗмӗр. РоснабфиД)Мӑн облӑҫри кантурӗн администратӑрӗсем мӗнле итлени ҫинчен хамӑр журналӑн ҫитес номӗрӗнчӗ иӗр-ик сӑмах [асӑнса пӗлтерӗпӗр.
— Октабӗр районӗнчи (Тутар республикӗ) „Ле-
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нин ҫулӗ“ колхоз читад)Нинче илемлӗ литературӑ кӗнекисемпе журналсем вырӑнне, илемсӗр тусанпа ҫӳп-ҫапсем ҫеҫ тупма пулат. Радио виҫӗм
ҫултанпд ӗ.лем ест. Никам ӗҫлеменрен клубра сехечӗ пулнӑ пулсан, сехечӗ ӗҫленӗ пулӗччӗ. (Е. В.).
— Елӗк районӗнчи Йанӑшри 5 йала кӗрекен
рад ио)зӗл килӗсене радио кӗртнӗ колхозниксене
пӗр уйӑх хушши радио труби ҫине пӑхтарса усранӑ. Радио сасси пулман, радиорисене вӑрҫакансен сасси ытлашшипех пулнӑ, (Г. Ваҫилйӗв).

А Н

С Ы Х Л А Н М А Л А

вӑҫтармала. Х удож никсем пулма ӗмӗтленекен ҫам рӑкгене художниксем иенчен тивӗҫлипсх пулӑш са пырасси пултӑр.

асран сыхланма кирлине аса илтерес телеш пе ҫак картина ӳкерсе сире пехилетпӗр

Антракт вӑхӑтӗнчи шухӑшсем
Ч арш ав хӑпартас ӗҫ— билет сутса пухӑнакан
укҫа шугне хӑпартассинчен ҫӑмӑлтарах пулмала.
Илемсӗр пит куҫа гримпа сӑрласассӑн сценӑ
ҫинчен илемлӗн курӑнакан тума пулат. Илемсӗр
пйесса темле музыкпа, темле декораципе илемлет-

сен те пӑхса ларакансенг кӑмӑла кайакан тума ҫук.
Аванс пама укҫи пултӑр, пйессине ҫырас йатпа
аранс нлҫс текенҫем хӑйсемех тупӑнӗҫ.

Артис йубилейӗ сунас пек вӑл:
пулма пултарат.
Спектакӑд>те ҫыварса ларакан
Ҫиваракан организацин членӗ
__________

кашни уйӑхрах

ҫын ҫинчен ку
тесе шухӑшлама

Йурӑран пӗр сӑмах та кӑларса пӑрахаймӑн. Пирӗн хӑшпӗр пйессӑсемпе романсенчен темиҫе
страницӑ кӑларса пӑрахсан та произведени пахалӑхӗ чакмаст. Лайӑхланат кӑиа.

Ҫӳллӗ ҫынӑн сарлака ҫурӑмӗ
Ш кул алӑкне темӗн чухлӗ халӑх пухӑнса тӑнӑ.
1^0 ҫын та ытла пулӗ. Пыракансем татах нумай.
Халӑх нуйамлансах пыраЕ Вӗт-шакӑ ача-пӑча, хӗрарӑмӗ, арҫынӗ— пур те пур. Вӗтӗ-шакӑ ачасем
пӗр-пӗринпе ӑшӑнмала тӗккелешеҫҫӗ. Ватӑраххисем
пӗр-пӗринпе тӗрлӗрен пуплесе тӑраҫҫӗ. Епӗр те
виҫҫӗн ҫитсе тӑтӑмӑр. Ӗпӗр ҫитсе тӑрсан вӑхӑт
нумайах та иртмерӗ, шкул алӑкне уҫрӗҫ. Алӑка
уҫсанах пӗтӗм халӑх шкул алӑкне тӑрӑнчӗ.^ Пурте малтантарах кӗресшӗн тапкаланаҫҫӗ. Епӗр те
арӑмпа иккӗн умлӑн-хыҫлӑн тӑрса, 7 ҫулхи Вагьаша х а м ӑ р хуш ш а тӑратса, халӑх хуш ш ине хӗсӗнтӗмӗр.
Ап-пу-уй, етсемри! Ниҫтан та, ни йепле те шалала кӗмели ҫук. Пӗре пӗр йеннеле, теп ӗре тепӗр
йеннеле, пӗре малала, тепӗре кайала тӗртсе йараҫҫӗ. Ни арӑм па ача та шалала кӗреймеҫҫӗ, ни хам
кӗрейместӗп. Алӑкрах каллӗ-маллӗ тапӑртатса тӑратпӑр^ Тем лерен арӑм хӑрах урине ш алала пусрӗ те, пӗре куҫ хупнӑ хушӑрах арӑма хӗстерсе,
тӗ р т к е л е с е сӗтӗрсе кайса чи малти кӗтессе илсе
кайса тӑратрӗҫ. Кӑшт тӑхтасзн, манӑн Ва^аша
та с ӗ т ӗ р с е кӗртрӗҫ те хыҫалти кӗтессе кайса тӑратрӗҫ. Хам ҫаплах кӗрейместӗп-ха..^
Алӑк умӗнче таяӑртатса тӑрсан-тӑрган епӗ те
хӑрах урапа шалала пусма ӗлкӗртӗм. Урана шал ала пуснӑ пусманах, хам та сисеймерӗм хыҫалти ҫынсем мана тӗртсе кӗртсе чи хыҫалти кӗтесе
илсе кайса тӑратрӗҫ. Ҫур сехет ал ӑкра тапӑртатса тӑнӑ хыҫҫӑн аранах шала кӗме ӗлкӗртӗм.
Епӗр килтен тухнӑ чухне арӑмпа иккӗн йунаш ар л а р с а курма сӑмах татнӑччӗ. Какуй кунта йунашар ларса курма. Виҫҫӗне виҫӗ кӗтессе
лапчӑтса тӑратрӗҫ.
В а ^ а ш а кӗтессе хупӑрласа хытӑх лапчӑтса хӗстерсе лартнӑ. Вӑл качака путекки пекех ҫухӑрса йӗрет. Шел, манӑн Ван^аш! Вӑл манӑн пӗртен
пӗр ывӑл вӗт. Урӑх ача та ҫук.
— Пушалстӑ,— тетӗп— манӑн пӗртен пӗр ывӑл
ачана пӑчӑртаса ан вӗлерӗр. Манӑн килте урӑх
ача та ҫук.
Арӑм та малти кӗтесрен:
— М анӑн ача ҫитӗнсе ҫитсен учитӗл пулма
пултарат. Пушалстӑ ача пы рш ине пӑчӑртаса ан
кӑларӑр!— ҫухӑрса тархаслат. Ҫук, никам та итлемеҫҫӗ.
— Ҫитӗнсе ҫитсен вӑл артис пулат, сире спектакӑд) лартса парат!—тесе йӑлӑнатӑп. Ҫук, ҫапах
та манӑн ача йеннеле никам та ҫавӑрӑнса пӑхмаҫҫӗ. Артис м ар, мур пулат тесен те итлес ҫук.
Ачана лапчӑтаҫҫӗ те лапчӑтаҫҫӗ.
В з1(,аш патне ҫитесчӗ, тесе тапкаланатӑп. Нийепле те ҫитмели ҫук. Халӑх питӗ вумай. Тӑвӑр.
А ран-аран Вагьаш патне халӑх хушшипе хӗсӗнсе
тапкаланса ҫиткелерӗм те, Вз1()аша ҫӗклесе илсе
хамӑн ӗнсе ҫине утлантарса лартрӑм. Хыпаласа пӑхатӑп та: Ап-пу-уй етсемери-и! Йал
култартӑм.
Халӑх хуш ш ипе хӗг.ӗнкелесе утнӑ чух манӑн сылтӑм йенчи малти кӗрӗк арки таҫта хӗсӗнсе татӑлса йулнӑ. Ку йал кулли...
— Ну, хӑйамата-ха,—тетӗп,— кӗрӗк арки. Спектакӑд)не курасчӗ.
Ак тамаш а, маиӑн ӗмӗт пӗтӗмпех татӑлчӗ. Учи-

12

тӗл Павлӑвӑн „Йалта" пйессине выд^аса паратпӑр
тесенех манӑн ума пӗр сарлака ҫурӑмлӑ ҫӳлӗ ҫын
пырса тӑчӗ те, сценӑ ҫинче выдд^ани мар, хамӑн
малти кӗтесре тӑракан йуратнӑ арӑмӑн пичӗ те,
унӑн пуҫ тӳпи те нимӗн те курӑнмаст. Малти мӗн
пур-ҫукки пӗтӗмпех ҫӳлӗ ҫынӑн сарлака ҫ^рӑмӗ
хупласа тӑрат. Лармали тенкел-пукан пулна пулсан, вӑл сарлака ҫурӑм ӑҫта та пулин ларнӑ
пулӗччӗ. Анчах пӗр тенкел те, пӗр пукан та ҫук
та, вӑл сарлака ҫурӑмлӑ етем анчах мар, пӳтӗм
халӑх ура ҫинче тӑрат. Хам та ур а ҫинчех хӗсӗнкелесе тӑратӑп.
— Пӑх-ха, атте,— тет манӑн Ван)аш манӑн ӗнсе
ҫинче,—туй ачисем ташлаҫҫӗ.— Курат ӗнтӗ вӑл
сценӑ ҫинче выд^анисене.
— Ҫапла, ҫапла, ташлаҫҫӗ-ҫке!-;^тетӗп сарлака
ҫурӑм ҫине пӑхса тӑрса. Хам сценӑ ҫинче мӗнле
выд)анисене нимӗн те кураймастӑп.
— Аннӳне куратӑн-и тата?—ыйтатӑп В а^ аш ран
йуратнӑ арӑма курас килнипе.
-— Куратӑп,—тет В а^аш ,— вӑ-ӑн анне те ташлакан 'гуй ачисем патне хӑпарса тӑчӗ.
— Тф-фу! Мӗн тума хӑпарса тӑчӗ-ши вӑл унта.
Артисткӑ пулса выд^ас килнӗ-ши, йе пӗр-пӗр
сценӑ ҫинче выд^акан каччӑна йуратса^ пӑрахнӑ-ши?— ш ухӑш ласа вӑрҫса илтӗм хам ӑшӑмра.^
Киле пырсан ыйтрӑм та, вӑл нимӗнле каччӑна
та йуратман, артисткӑ пулса та выд^ас килмен,
ӑна ҫынсем хӗстерсе иырса сценӑ ҫине хӑпартса
йанӑ пулнӑ.
— А-ах, ур а ҫине!—ҫухӑрса йачӗ пӗр ачи.
— Малтан ес ху манӑн ура ҫине пусрӑн вӗт.
— Хӑҫан?
— Сик лерех.
— Ҫӗлӗкне хыв ха, мана нимӗн те курӑнмасЕ
Ес анчах-им ҫын? Пирӗн те курас килет.^
Манӑн урасем ҫине те сарлака* ҫурӑмлӑ ҫын
3—4 хут урлӑ-пирлӗ пусса илчӗ те, анчах епӗ шӑла ҫыртрӑм.
— Ай-йай-й! Ан хӗстерӗр-ха! Вӗлереттӗр!—Иаслаҫҫӗ, ҫухӑраҫҫӗ ача-пӑча. Ҫав хушӑрах йӗрекенсем те, кулакансем те пур. Ача-пӑча шавланипе
сценӑ ҫинче выд^акансем калаҫни ннмӗн те илтӗнмест. Выд^ани те нимӗн те курӑнмаст мана.
Сарлака ҫурӑм пур-ҫке ман умра.
— Каланӑ сана ура ҫине ан таптаса тӑр тесе,
мӗн ӑйӑр пек ниҫта кайса кӗрейми тӑпӑртатса
тӑратӑн?—терӗ те, кӑмака ҫумӗнче тӑракан пӗр
л утрарах хура кӳпшӗм питлӗ ача хӑйпе йунашар
тӑракан ачан ҫӗлӗкне хывса илчӗ те, айакала
ывӑтса йачӗ.
^
^
— Ма ҫӗлӗке ывӑтса йаратӑн. Ҫухататӑн вӗт.—
Кусем ҫапӑҫмах кӗрсе кайрӗҫ. Ҫур автансем пекех ҫапӑҫаҫҫӗ. Пӗри хӑлхаран чӗпӗтсе 'гытн^ӑ, тепӗри ҫӳҫрен... Манӑн умри сарлака ҫурӑмлӑ етем
каллех манӑн ура ҫине пусрӗ. Ура лаппи татӑлсах ӳкрӗ-и тен.
Епӗ сарлака ҫурӑмпа икӗ а ч а ҫ а п ӑҫ с а илнинчен
ытла нимӗн те кураймарӑм. С арл ака ҫурӑм ҫине
пӑхса тӑрсах вӑхӑт иртрӗ ман.
— Ну, ӗнтӗ хад) чи кайран тухатӑп,—тесе кӗтессерех лапчӑнса тӑтӑм.

‘ Анчах мана каллех хыҫран тӗрткелесе алӑк

патне сӗтӗрсе пычӗҫ. Хӑш ҫӗрте манӑн урасем
ҫӗре тӗкӗнеҫҫӗ, хӑш ҫӗрте ҫур метӑрытла ҫӗре
перӗнмеҫҫӗ. Хама ҫӳлеле ҫӗкленӗ хушӑра манӑн
ӗнсе ҫинче лаоса пыракан Ван^ашӑн пуҫӗ маччанах тӗкӗнет.
Тулала сӗтӗрӗнсе тухнӑ чухне манӑн кӗрӗкӗн
сулахай арки те таҫта халӑх хушшине хӗсӗнсе
татӑлга йулчӗ.
— Тф-фу, йал култартӑм вӗт. Чип чиперех ҫарамас йултӑм.
Хамӑн йуратнӑ арӑма епӗ киле ҫитмесӗр те кураймарӑм. Киле ҫитсе пӳрте кӗрсенех арӑм умне
пытӑм та:
Тек спектакӑД) курма та, кинона та каймастӑп!—
терӗм.
— Ма?—тет мана арӑм.
Хам нуша курнине пӗтӗмпех арӑма каласа патӑм. Урари атта хыврӑм та ай-йай-йаай, сарлака
ҫурӑмлӑ етем пуснипе манӑн сылтӑм ура виҫӗ
ҫӗртен шӑйрӑлса кайнӑ. Кайран вара икӗ ерне уксахласа ҫӳрерӗм.
Арӑм ман ҫине пӑхса йӑл-л кулса йлчӗ те:
— Тӑнсӑр есӗ, Марк Захарч,—терӗ, — хаыӑр
йалта спектакӑд)сем лартма Кол)Цовкӑпа Орининри пек пысӑк клуб ҫукки пӗтӗмпех хамӑртан кияет вӑл! Пысӑк клубсене, лармали тенкел-пукансене пурне те хамӑрӑн тумала. Хамӑр тумасан
ана никаи та туса памаст,—терӗ. Тӗрӗскала-! мавӑн арӑм. Ӑнлантӑм епӗ арӑма. Чӑнах та пурне
ге пирӗн хамӑрӑн тумала.
Мак Дангер.

Ун пекки те пула^
В. Ф илиппӑв ӳкерчӗкӗ.

Репетици
Берлинӑн ҫын ҫӳремен переулкинче чи ҫӳлти
тажра авал Гаҫҫей помешчикӗ пулнӑ Забубенный
енерал пурӑнат. Авӑ вӑл хӑйӗн ҫурӑмӗ ҫине
езйнкӑран тунӑ питӗ пысӑк пукане хунӑ та хашаса пусма тӑрӑх утса хӑпарат. Пӗчӗк пӳлӗмне
ӗрсе кайса мӑн пуканене урайне лартрӗ, арчаран
ресчен тумтирне туртса кӑларса пуканене тӑхӑнартрӗ, пуканен йанахӗ ҫнне сухал^ ҫыпӑҫтарчӗ.
!укане авалхи хресчен йевӗрлӗн курӑнакан пулса
ӑчӗ.
— Бод)шевик? Кала, бод>шевик?—тесе хайаррӑн
Лйтат генерал, чучелӑ патнеле йӑпшӑнарах утса
1|ырса.—Чӗнместӗн?.. Патшана хирӗҫ?.. Ҫӗршӗн?..
Генерал мӑн пуканене хӑлхаран та, сӑмсаран та,
'Ҫран та, хырӑмран та, ӑҫта кирлӗ унтан мӑн
ышкипе пӗтӗм вӑйран хӗнет. Хӗнет, хӗнет, ывӑ[иччен хӗнет.
— Сана епӗ вӗрентӗп,—сӗлехисене сирпӗтет,
'нӑр сасӑпа ҫухӑра'г генерал.—Санран епӗ бод>евиклӑхна ҫапа-ҫапа пӗтӗмпех кӑларса пӗтерӗп.
нӗ сана “ҫӗр„ кӑтартӑп!!?
Вӑрҫӑ хӑрушлӑхӗ Совет Сойузӗ ҫинче ӑраснах
йланнӑ вӑхӑтра, Забубенный генерал ик аллине
ламат тытса, иртен пуҫласа каҫченех чӗрӗ хрес■нсенчен бод>шевисӑм шӑршине мӗнле ҫапа-ҫапа
кӑларасси пирки пуканепе репетици тӑват. Тем
чул репетици тусан та, вӑл 19 ҫул хушши кӗтсе
Пдрӑннӑ ҫпектакӑд) 'пулас ҫук: Совет Сойузӗнчипе
'н пур тӗнчери ӗҫҫыннисем помешчикпе капиталфс хатӗрленӗ ҫпектакӑле пулма памӗҫ.^
Йалти В.

— Есӗ халӗ выстӑвкӑ вал>^ьи хатӗрлекен картина мӗнрен совет картини теме
пула1"?
— Мӗнле мӗнрен: рамӑ, пирӗ, сӑрӗсем
пӗтӗмпех совет производстви*
Приложени
— Ну-кӑ, ывӑлӑм, кала-ха: йулашки издани кӗнекисем ҫумне мӗнле приложенисем параҫҫӗ?
— Асӑрханӑ йӑнӑшсене пӗлтерекен листок.

Кирлӗ каҫ
— Ну мӗнле, кӗнекӳна вуласа тухрӑн-и?
— Ӑҫга унта! Асӑрханӑ йӑнӑшсене тӳрлетссх
вӑхӑт иртрӗ.
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Спектакӑф лартатпӑр—пурте курма пырӑр
— Ара, Крахйан, есӗ ҫамрӑк хӗр мар вӗт, кивӗрех кӗпе тӑхӑнас килмест пулсан, ҫак сӑхмана тӑхӑнса тух,—тахӑшӗ тархаслат Сан)ӑна сценӑ хыҫӗнче.
— Айук, апла пулсан тухмастӑп, кивӗ сӑхман
сем тӑхӑнса ҫӳреме епӗ арӑм-и мӗн,— килӗшмесӗр
Драмкружок.
сценӑ ҫине тухса тӑчӗ. Мӗн тӑвас тетӗн, вӑйпа
Кулӑшла пулсан кайса курас, епӗр кулма йура- тӑхӑнтарӑймӑн. Сӑпанипе Крахйан (СоН)ӑпа Од)Ки)
татпӑр, кулӑша йаланах хавас, килӗшӳлӗн калаҫ- калама ҫук паха патис кӗпесем тӑхӑннӑ, лентӑсем
с а , хамӑн йуратнӑ карч ӑка хулран ҫаклатса ха- ҫакнӑ, пурҫӑн тутӑрсем ҫыхнӑ, аллисене сӑмса
рӑс пуссах клубала утрӑмӑр. Клуб аслӑ. Аслӑ клу- тУгрисем тытса тутисене шӑлкаласа тӑраҫҫӗ.
— Сутра мар ку хӗрсем, Ухтеркепе Катӑк ҫӑбӑн ҫӳллӗ мачинчен кантрапа ҫакнӑ лампӑ аслӑ
пӳлӗме ҫутатаймаст. Тӗксӗм ҫутӑ сапакан лампӑ вара качча тухмалискерсем мар, суйа ку йапатӗтрелӗ каҫ Атӑл ҫинчи пакӑн) пек курӑнаЕ Клуб ла,—терӗ те клуб алӑкӗ патнале утрӗ Лариван
сивӗ. Спектакӑд) курма пынӑ ҫынсем пурте ура мучи.
— Трахвин, ара, шуйган, ҫакӑнта-и санӑн чӗҫинчех тӑратпӑр. Л арма пӗр пукан-тенкел те ҫук.
Уншӑн аптӑрамӑпӑр-ха. Кун пек тӗслӗх пирӗн лӗм чӗртмеле,— кӗвӗҫие тытӑнчӗ сценӑ ҫинчи _УхШетмӗре ҫеҫ мар, йалти клубсенче ытти ҫӗрге те терке Трахвин сценӑ ҫинчя лампӑран чӗлӗм чӗртпур. Пурте чӗлӗм туртаҫҫӗ. Чӗлӗм туртмасан си- ые п ы рса^ тӑрсан .
— Йурӗҫке ӗнгӗ, есӗр суглашӑрах, епӗ чӑрманвӗ, ҫӑвара вутӑ хумасан йепле ӑшӑнӑн ҫакӑ сивӗре, хырӑм та шаках шӑнса ларӗ тесе, тӗтӗмӗсе- тармастӑп-ҫке, мӑкӑлтатса сценӑ ҫинчен анса хӑйӗн
вы рӑнне кайса тӑчӗ.
не ҫӳлеле вӗреҫҫӗ.
Вӑхӑг шӑвнӑ май пйессӑ та пӗгрӗ. Мирон арҪяектакӑд) пуҫланаччен вӑхӑта кашни харпӑрхӑй пӗлнӗ пек иртерет. Ватгисем: клуба ӑшӑтас- тиссем лайӑх выд^анипе пигӗ савӑнчӗ, анчах чарчӗ, тенкелсем лартса ҫитересчӗ тата пысӑкрах шав хупӑнса клубри ҫынсем алӑ ҫупманшӑн кӑлампӑ туйанса парасчӗ, тесе калаҫса тӑраҫҫӗ. Ҫам- мӑлсӑрланчӗ. Ҫапах та чаплӑ ҫпектакӑД) хыҫҫӑн
рӑксем пӗр ҫӗре пухӑнса тӑнӑ та хуткупӑс сасси- ташламалах, тесе чаршава уҫса:—Йулташсем! Кипе сикеҫҫӗ. Ача-пӑчасем пӗр кӗтесрен тепӗр кӗ- лес ерне кун „Икӗ каччӑн пӗр ш ухӑш “ йатлӑ
тессе автомобилсем пек ҫухӑрса: ҫул пар, тесе спектакӑд) лартатпӑр, пурте курма килӗр. Халӗ
чупаҫҫӗ. Хушӑран: ей1 Мирон, часрах пуҫлӑр, те- ӗнтӗ таш латпӑр, ташлатпӑр-и?
?
нӗ сасӑсем илтӗнеҫҫӗ. Ҫапла тӗрлекелесе иккӗ— Ай ташлас теместӗр и?
мӗш ш ӑнкӑрава кӗтсе илтӗмӗр.
— Т архасш ӑн айта, Потап, С ӑкӑг М икулайӗ
?
— Мирон, Мирон, куҫусене хура-кара хупламан
суфД)Ор пулнӑччӗ те, килмен. Тип Ҫырмана куккӑшсем патне ача йат хунӑ ҫӗре кума пулма к а й - , пулӗҫке, клубра 'никам та ҫуккине курмастӑн-и
нӑ, тет. Тархасшӑн айта, ахалӗн епӗр ҫпектакӑ.^ мӗн,— сӑмах хуш рӗ Потап.
лартаймастпӑр, — Потап хӑлхинчен пӑш ӑлгатрӗ
— Чӑнах та-ҫке!?
драм круж ок пуҫлӑхӗ Мирон.
— Халех,— килӗшрӗ Потап.
— Павӑл сана шалкки мӗн ҫӗтӗк сӑхман, укҫасӑКолхозла йала текех ялӗпӗргипе" тӑрантарайрах кӑтартатпӑр вӗт, есӗ сӑхман панӑшӑн мала- мӑн. Пӗрисем йалти д рам круж ок ӗҫӗсене аванларах пырса тӑр, часрах хыв ӗнтӗ, малтан Ухтерке тас ӗҫре ӗҫлемеле, теприсем клубсене чуна кӑмалпулса тухма кирлӗ,—тархаслат Варлам Павӑлран лӑ, ӑшӑ, ҫугӑ, пукзнсемлӗ тӑвас тӗлӗшпе ӗҫлемеле.
кивӗ ҫӗтӗк сӑхман.
И. Сӳпенкке.
Ҫапла вара ш ӑнкӑрав виҫҫӗмӗш хут йанранӑ
ҫӗре курма пынӑ ҫынсенчен: Ухтерке ваД)Д)И ҫӗтӗк сӑхман, ҫӗлӗк, Катӑк ҫавар вад>Д)И шӗлепке,
Лермӑитӑв сӑвви.
шур йӗм тупса ҫитерчӗҫ. Виҫҫӗмӗш шӑнкӑрав. Чаршав уҫӑлчӗ. Выд^акансем сценӑ ҫинче.
Пӗччен парӑс шуррӑн курӑнат.
— Пазвать ӗюда Агрипину Кагорину?—кӑшкӑКӑвак тинӗс тӗтри ӑшӗнче..
рат ,с у т й е “.
Мӗн ш ы рат вӑл инҫе, йут ҫӗрте?
„Пайан Мӑн Ш етмӗри ҫӗнӗ клубра (чиркӳ пулнӑскерӗнче) драм круж окӑн хула артисӗсенчен
кайа мар пултаракан членӗсем калама ҫук кулса
вилес патне ҫитерекен спекгакӑд^а л ар гса параҫҫӗ.
Пурте курма васкӑр. Бесплатнах кӑтартаҫҫӗ.

~

—

— Агрипина Кагоринз, Агрипина! К агоринӑ—
ҫӑварӗ ҫурӑласла спевӑ чӗтретме тытӑнчӗ ҫыруҫи.
— Агрипинӑ теҫҫӗ, Агрипина теҫҫӗ ну,— Потап
та суфд)0р шӑтӑкӗнчен пуҫне кӑларса чӗнме тытӑнчӗ.
— Ей, Са1()ӑ, есӗ вӗт К^йура Крахйанӗ вырӑнне выд^атӑн, тух часрах, мӗн та р хасл аттаратӑн ,—
кӑш кӑрм а пуҫларӗ курм а пынисен хушшинчен
Борис.
— Ан кӑшкӑр, мӑи ҫӑзар, сансӑрӑн та тухӗҫҫке,— Крахйан тарӑхсах хирӗҫлерӗ,
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Мӗн хӑварнӑ вӑл хӑй килӗнче.
О т в е т : Мӗн шырани паллӑ ӗнтӗ: темӑ шыранӑ
роман сыпӑкӗ ҫырма.

Искусствӑсен
А нтракт—пйесӑ Лӑртнӑ чухне пӗр дейҫтвипе тепӗр дейҫтви хушшинче туса иртерекен перерыв.
Пӗр ҫпектакӑд)пе тепӗр ҫ п е к та к ӑ ь хушшинчи перерыва антракт темеҫҫӗ, ерне, уйӑх, ҫурҫул, ҫулталӑк, теҫҫӗ.
Б алет— чӑваш иску;стви халиччен те ҫапӑҫса
илеймен крепӗҫ.
В и б р а т о —мӳ'зӑкӑра нотсене чӗтренекен сасӑпа
каласси. Капкӑна ленкнӗ ҫынсем чӗтренекен сасӑпа капкӑнрзн кӑларма тархаслани „виб раго“ пулиаст.
Г е л о т е р а п и я —медицчнӑра чирлӗ ҫынсене култарса сыватасси (искуссгвӑ тӗлӗшӗпе ӗҫлекен
хӑшпӗр ҫынсене култарса сыватмашкӑн Капкӑн
журналӑн халӗ есӗр вулакан номӗрӗ искусствӑ
йачӗпе сирӗн сӗтел ҫине пырса выртрӗ).
Д е к о р а т ӑ р —тесе чзваш тетатӑрӗ пуҫланнӑранпа
Константин Ваҫилйӗвич Ваҫнлйӗва калаттӑмӑр.
1930-мӗш ҫултанпа вӑл унтан тухса урӑх ҫпециад)нӑҫе вӗренме кайса кӗнӗренпе мӗнле хушаматлӑ
чӑваш ҫыннине каламалине пӗлместпӗр. (Искусствӑ комитечӗ асӑрха!).
Е ф и м о в Б о р и с — вырӑссен каррикатурисӗ. Пирӗн
художниксем унпа пуринчеи ытла вӑл кашни
ӳкерчӗкшӗн мӗн чухлӗ укҫа илни йенчен интересленни палӑрат.
Ж е с т —калаҫнӑ чухне ӳг-пӳ пайӗсене хускӑтни.
Хӑшпӗр артиссем жестсене пйесӑ тӑршипех кӑсйере (аллисене кӑсйене чиксе) туса пыраҫҫӗ.
З р и т е л —театӑра курма пынӑ ҫын. Хӑшӗ билет
укҫала илнисем пулаҫҫӗ, хӑш ӗ укҫасӑр илнисем.
УкҫаСӑр илнисем (пуринчен ытла театӑр директӑрӗ хӑй ӗлӗк ӑҫта ӗҫленӗ учрежденири сотрудниксем)—нервӑннӑй халӑх: чаршавсене час уҫманшӑн
пуринчен ытлавӗсем тапӑртатса, гӑвӑл л ӑн ал ҫупса х:ирӗҫеҫҫӗ (кунта конгромаркӑ илме тивӗҫлисем
ҫинчен каламастпӑр).
И н терп ретац и й а— музӑк сочиненисен шухӑшне
ӑнлантарса пани. Туй йуррине ,к о л х о з “, тага ытти ҫав майлӑ ҫӗнӗ ҫӑмахсемпе улӑштарса (кӗввине
ӗлӗкхинех хӑварса)йурл зсан „интерпретанТ‘ хӑлхи
сисмест тени тӗрӗссипе тӗрӗс маррине пӗлме пултараймастпӑр, мӗншӗн тесен пирӗн музӑк кӗввисем
пирки рецензисем ҫыраканни ҫуралса тухайман-ха.
К а м е р т о н —хурҫӑран тунӑ икӗ йуплӗ сенӗк йе'вӗр инструмӗнт. Ана йанратса хорпа йурланӑ чухне тон параҫҫӗ. Сӑнанӑ тӑрӑх, чылай хорсем йурз
пуҫламӗшӗнче , д о “-па пуҫланӑ пулсан, йурӑ вӗҫне
ҫигнӗ чухне „ д о “--„соД)па“ танлашат. Камертонпа
ста^^йасен йе илемлӗ произведенисен тонне парас
тени пустуй тертленни пулат.
Л и р и к ӑ —автӑр хӑйӗн туйӑмне палӑртас тӗлӗшпе
ҫырнӑ поези. Л ирикӑлӑ сӑвӑра хӑвӑн хушаматна
та рифмӑласа кӗртсе йама пулат. Лирикӑлӑ сӑвӑ
пуҫламӑшӗнче хуйхӑлӑ, пуҫне ҫӗреле уснине палӑртакан кӗвӗсем илтӗнеҫҫӗ пулсан, вӗҫне: / а н хуйхӑрсам шӗл кӑварлӑ :чӗре* тесе пӗгермеле (хӑш
поетсен сборникӗсене илсе вуласа пӑх).
М е тр о н о м —музӑк виҫияе шаккаса кӑтартаиав
инструмӗнт. Вӑл метронома хӑш-хӑш сӑвӑ ҫырма
■пуҫлакенсен пуҫне (сӑвӑ виҫине виҫме) кӗртсе
лартасси ҫинчен шухӑшласа пӑхсан аван пулассӑн
туйӑна^.

словарӗ

Н й у а н с - 1 ) м у зӑк р а —точсене улӑштарни, сасса
хӑпзртни йе антарни; 2) ж ивопиҫре—сӑрсен отгенӑкӗ, куҫпа пӑхсан аран-аран сисӗнмеле пӗр тонраи
тепӗр тона куҫни. Нйуанс—французсен сӑмахӗ,
ҫавӑнпа чӑвашсем йалти шкулсенче р.асовани ӗҫне
вӗрентекен „художниксем" нйуансем пама йуратмаҫҫӗ.
О б л о м о в —кахал, кунӗ кунӗпе диван ҫинче выртса иртернӗ. Пирӗн Ш упаш кзрта ун пек тип пулма пултараймасг пулас, мӗншӗн тесен („К рокодил“
майлӑ каласан) Обломӑва выртмали дчвансем
Ш упашкарта нихӑш магазинра та сутмаҫҫӗ.
П ар т1Ь 0р —муззкӑ йе драмӑ произведениӑӗсене
(йе пӗр-пӗр вӑйӑ) в ы ьа н ӑ чухяе ыгтисемпе пӗрле
пулса выд^акан ҫынна калаҫҫӗ. Пӗрне-пӗри хӗненӗ
чухнехи ҫынна „партн)0р “ темеҫҫӗ.
Ром ан. Чӑваш лигературинче ку сӑмэх ҫумне
„сыпӑк“ сӑмах хушса пичетлеме йуратаҫҫӗ (ҫыраканнисем). Сычӑкӗ ҫапӑнсан романӗ ч ю часах
пичетленсе ҫут тӗччене тухмасӑрах пӗтсе лӑрнине
кура, „шанчӑксӑр произеденисен жанӑрӗ* темеле
ӑна.
СоД)—иотӑ йачӗ. Капкӑн редакцине чзс-часах
ыглашши тӑварланнӑ сӑвӑсем килеҫҫӗ. Весене
,сод)“ теме ҫук, „ҫи“ теме те ҫук, мӗншӗн тесен
„соД)“ тесессӗа те никам та тӑварлача илес ҫук,
„ҫи“ тесессӗн те никам та ҫиме илес ҫук.
Т е а тӑ р -ҫинчен нимӗн те каламастпӑр. Хзлӑх
артисне, тав з тивӗҫлӗ артиссеяе тата ахад), тава
тивӗҫлӗ ,м а р “ артиссене ҫиленгересрен хӑратпӑр.
Ҫилентерсен хӗлле те ҫуллахи пек Ш упашкарги
ӗҫҫыннисене ҫпектакӑд) кӑтартмасӑрах усрӗҫ.
У т у к —искусствӑ инструменчӗ мар, анчах хӑшхӑш искуссгвӑ ҫыннисене, обшчӗсгвӑ хушшинче
килӗшӳлӗн курӑнса ҫӳремешкӗн, „Пролетлрисен
етики“ йатлӑ фирмӑра тунӑ утукпала утукласа
йарсан авап пулмала.
Ф арс —мӗнле майпа та пулин култарасах тесе
ҫырнӑ ҫӑмӑлтай комеди. Ун йышши комедийе
нумай пулмаст Уругвай республики пӗтӗм тӗнче
умӗнче выд)зса кӑтартрӗ (вӗсем йанӑ нотӑпа Литвинӑв й. сӑмахне пӑх).
Х а л т у р а - и с к у с с т в ӑ ҫумӗнче ӳсекен ҫумкурӑк.
Ч»с-часах центӑрти искусствӑ ҫыннисен тарифӗпе
витӗнме йуратат. Уапа кӗреш ^ели профилактипа
к тиникӑла меслетсенчен ҫаксене кӑтартм з пулат:
ҫумласси, сывӑ самокритикӑ тата искусствӑ тӗлӗшпе ӗҫлекенсен сйесӗсемпе созешчанисенче йышӑннӑ паха постановленисем.
Ц и н к о г р а ф и —чӑзаш журналӗсене вӑхӑтра тухса
кайма чӑрм ангаракаа цех йе вырӑн.
Чух чух— искусствӑ ҫинчен нимӗн те пӗлмен,
анчах пӗлнӗ пек пулса калаҫакан ҫын.
Ш а р а д ӑ —хӑшпӗр поетӑн сӑвви.
Е х о —пӗрре каласа йанн тепӗр хут илтӗнсе кайни. Ехо хӑш чухне пит илемлӗн илтӗнет, хӑш чухне илемсӗр, сӑмзхран, суфД)Ор калани илтӗннӗ
хыҫҫӑн, артист калани илтӗнсе кайнипе пулакан
, е х а ш и т илем^ӗр.
Й у м ӑ р —(Капкӑн журналӑн номӗрӗсене пӑх).
Й а—епӗ, ҫакна ҫыраканни.
Иван Мучи.
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Ш ӑппӑн

Рапӑрт

ГогоД) ҫырнӑ »Р е ви зо р “ комедири хула пуҫлӑхӗ, ревизор хулана килни ҫинчен илтсен, калат:
— „Мӗншӗн турра килӗшӳлӗ заведени ҫумӗнчи
чиркӳве туман тесе ыйгсассӑн,— ӑна тума 5 ҫул
кайарах укҫа панӑччӗ,— тума пуҫланӑччӗ те, анчах ҫунса кайнӑ, тесе калама ан манӑр. Епӗ ун
ҫинчен рапӑрт та тӑратнӑ. Ахалӗн, тен, хӑшӗ те
пулин, астӑвайманнипе, ухмах пуҫӗпе, ӑна тума
пуҫламан та тесе персе йарӗ
Йамашкассинчи (Хӗрлӗ Чутай р.) „Х атӗр пул“
колхоз ҫумӗнчи вулав ҫурчӗ питӗрӗнсех тӑра1!.
Хаҫат-журналсем ҫук. Кружоксем ҫук. 2—3 ҫпектакӑд) лартнӑ пулсан, вулав ҫурт пуҫлӑхӗ Аркадйӗ в„ 1 3 ҫпектакӑд) л а ргрӑм ӑр“ тесе суйса сведениАн ӗнен
сем парат. (Мозйаковпа Дерстуганӑв ҫырса пӗлтернӗ тӑрӑх).
Куҫма Прутков каланӑ:
Суйа ҫведенисем паракан Аркадйӗв Гоголӗн
„Слон клетки ҫине: ,Б у й в ӑ л “ тесе ҫырниае курхула
пуҫлӑхӗачен пример илнинчен нимӗн тӗлӗнсан, ан ӗнен“ тенӗ.
Тивӗш клубӗнче (Ишлей р.) „библиотекӑ* тесе мели те ҫук, Ун пек йурӑхсӑра мӗяшӗн вулав
ҫырниие курсан, ан ӗнен, унта есӗ библиоте- ҫурт пуҫлӑхӗнчен халиччен кӑларманнинчен тӗлӗн^ м е л и п е х тӗлӗнмеле.
кӑри пек хӑвна кирлӗ кӗнекесем тупаймастӑн.
— Мана М. Ш олохӑв ҫырнӑ: „Уҫнӑ ҫерем*
Ура тупанӗпе тимӗр пӑта
пар-ха.
Тӗрӗксен ҫакӑв пек йумах пур,
— Мана ,Ч а п а й ӗ в “ пар.
Сулахай ура тупанӗ сылтӑминчен ыйтнӑ:
— Мана „Ҫамрӑк д еклам атӑр" кӗнеке пар.
— Атӑ тӗпӗнчи пӑтаран усалли мӗн пулм а пул— Мана ,А нтологи“.
тарат? _
— Пирӗн ун пек илемлӗ литературӑ кӗнекисем
— Пӗр атӑ тӗпӗнчех пӑта и:<кӗ пулни,—тенӗ
ҫук,— пулат кирек хӑҫан та ответ.
хирӗҫ сылтӑм ура тупанӗ.
Клуб пуҫлӑхӗ А ртемйӗв—Артемйӗв мар пулӗ,
Пирӗн ыйтас килет:
„ҫук“теме пӗлекен попугай пулӗ.
— „Социалисӑмла куд^турӑ ҫуртӗнче" пӗр кру-

Ш експир ҫырнӑ трагедири Гамлет артиссене
к а л а т: „Шутсем те род>ре ҫырман сӑмахсене ан
к а л а ч ч ӑр “, тет.
Аксу (Тутар республикӗ) чӑваш педтехникумӗнче
Арб Азӑвӑн „Телейсӗр д о зо р “ пйессине лартнӑ
чухне роД)ре ҫырнӑ самахсене те, ҫырман сӑмахсене те артиссем мӗнле калани илтӗнмен. С у ф ^ о р
ву л ан и —вӑл вара урамах илтӗнсе тӑнӑ. (Хӗв. Лантӑш ҫырса пӗлтернӗ тӑрӑх).
Ку ҫпектакӑд) ҫинчен ӗпӗр кунта ҫырнине вуланӑ чухне унти суфд>ор та, унги артиссем те
ҫынна илттермеле мар вуласси паллах.

Вӗлле хурчӗсбтипе пионерсем
„Вӗлле хурчӗ ылтӑн хурт, мӗншӗн есӗ нӑрлатӑн, сарӑ чечек тӑрринче ҫавӑрӑнса ҫӳретӗн?"
Вӗлле хурчӗ мар нӑрлат. Аксу (Телмӑя р.) чӑваш педтехникумӗнче ачасем м арш кӗввисемпе
та ш ӑ кӗввисене ҫӑварпа каласа физкуд^турӑ вӑййисемпе таш лама вӗренеҫҫӗ. Пионер отрйачӗ вад^д^и йӑмраран тунӑ тӑм ра та пулин илсе парас
текен ҫук.
Рубинш тейн опӗринчи „Д ем он “ Там арӑна лӑплантарса: „Ан йӗр, ачам, ан йӗр тивӗҫсӗр“ тесе
йурлат.
Епӗр те Аксу ачисене калатпар: Ан йӗрӗр, ачасем, ан йӗрӗр тивӗҫсӗр. Авӑ сирӗн директӑр музы к йенне ҫавӑрӑнни палӑрат: Аксу пасарӗнче
тӑм шӑглич сутнине курчӗ те, чылайччен пӑхса
тачӗ,
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ж ок та ӗҫлеменнинчен килӗшӳсӗрри мӗн пулма
пултарат?
— Пур кружоксем те ӗҫлеменни,
Кӳкеҫри „Социалисӑмла куд)Турӑ ҫуртӗне" пӗр
кр у ж о к та: ни д рам круж ок, ни хоркружок, нн
литкружок, ни физкуд)Ткружок ӗҫлемест.
Ун вырӑнне „Социалисӑмла куд)турӑ ҫуртне“
куд)Турлӑ ҫынсем ҫемйи-йапали, сӑмаварӗ-примусӗ
мӗнӗпех вырнаҫса 5 х ватер йышӑнса илнӗ.
Пӗр-пӗр ҫын искусствӑ кружокӗнче ӗҫлес тесе
вӑл ҫурта пырсан, унта нимӗнле кр у ж о к та ҫуккине кура, пит хытӑ тарӑхнипе аллине сулса
ҫуртран тухсэ кайнӑ чухне, Чайковски ҫырнӑ
„Евгени Онегин“ опӗрӑри ҫак сӑмахсене йурласа
тухса кайат:
„О, мӗскӗн шӑпа ман!..

Хуракӑш йурри
Ки-ик, ки-ик! Хуракӑш,
Пирн шӑлӑма куртӑн-и?

Пӗлтӗртенпе пӗлмӗстйер!
Пуҫӗ йепле ҫӳрет-ши?
— Итлӗр сире калам-и?
Кӗчкей йалӗнче (Сӗнтӗрвӑрри р.) сирн шӑллара
курсаччӗ: вулав ҫурчӗ пуҫлӑхӗнче тӑраччӗ. Вулав
ҫуртне октабӗр уйӑхӗренпе хутман та, шӑнса
вилчӗ пу;р. Питӗряӗ ҫӑра патне пырса пӑхакан
ҫынсен йӗрне те йур-тӑман шӑлса^ кайнӑ.
А... шӑнса вилеймен пулӗ-ха. Йанварӗн 19-мӗшӗнче вӑл ҫуртра 6 сехетре „хӗрлӗ улах“ пухма
пӗлтерӳ ҫапнӑччӗ. Ҫамрӑксем сивӗ ҫуртра ларма
пырас темен пирки, 8 сехет ҫурӑра пысӑк ҫӑра
вулав ҫуртне хурала кӗреш се йулнӑччӗ вӑл каҫ.
Унтан кайран курман.
Московски Петр Иванввич (вулав ҫурт пуҫлӑхӗ)
ҫав ҫӑрана ҫав тери аван хурал тӑнӑшӑн мӗн чухлӗ ӗҫукҫи йе ӗҫкунӗ пара1! ши?

Сивӗнмели ҫурт
Ш артлама сивӗ. Ш артлама сивӗрен те сивӗрех
ҫуртсем пур тӗнчере. Вӗсем мӗнле ӑшша та сивӗтеҫҫӗ, пӗр ҫухрӑмран пӗҫерекен ӑшша та сивӗтме пултараҫҫӗ вӗсем.
Куславкка районӗнчи „Стройдетат)” колхозӗн
клубне, Телмӑн районӗнчи (Тутар республикӗ)
Кӗҫӗн Сӗнчелти вуламали ҫурта сивӗнмели ҫурт
тесе каламала. Тӑлӑх ҫуртсем. Никам та вӗсене
пӑхакан ҫук, ӑшӑтакан ҫук.
Вӗсен пуҫлӑхӗсене сив ҫӗрте мӗнпе те пулин
ӑшӑтса илсен, сивӗ ҫуртсем кунсерен ӑшӑ та ӑшӑ
пулса пырасси паллах.

Вӑтанман
И скусствӑ ҫинчен мар. Наукӑ, тӗрӗссипе каласан, истори, арифметикӑ ҫинчен асӑнса хӑварасшӑн епӗр искусствӑ номӗрӗнче.
Пӗтӗм Совет Сойузӗнчи хаҫатсем В. И. Ленин
вилнине асӑнса кӑаарнӑ каҫалхи номӗрӗсене „Ленин вилни 12 ҫул тултарчӗ“ тесе ҫырнӑ. Шӑхасан
районӗнче тухакан „Вӑйлӑ тырпулшӑн“ хаҫат
редакцийӗ
хӑйӗн хаҫачӗн пӗтӗм тиражӗнчен
(1500 екз.) 500 не „12-мӗш
ҫул Ленинсӑр",
1000 екземпд)арӗ ҫине— „13-мӗш ҫул Л енинсӑр“
тесе ҫапса, Виктӑрӑв ал пуснипе кӑларса йанӑ.
Пулаҫҫӗ тӗнчере... тӗнчере мар, Шӑхасан районӗнче редактӑрсем, пӗтӗм тӗнчипе пӗлекен событисен ҫулӗсене пӗлмешкӗн ӑсхакӑлӗсем ҫитмеҫҫӗ пулин те, епӗ редактӑр тесе алӑ пусма вӑганмаҫҫӗ.

Ҫтенисем тӗреклӗ
Вӗсен ӑш ри пӗртен пӗр ӗмӗчӗ те, пӗртен пӗр
ҫутӑ шухӑшӗ те в ӑ л —май пур таранах никам канҫӗрлеми канӑҫлӑх,
квийетисӑм, обломовшчинӑ
ҫеҫ,—тенӗ ДоброД)убӑв Похвиҫнӗ районӗнчи (Куйбыш ӗв крайӗ) „Социалисӑм никӗсӗ“ колхоз клубӗ
заведуйушчийӗ Петров пек типсем ҫинчен.
Ваҫилйӗв й. ҫырса йанӑ тӑрӑх, Петров нимӗн
ӗҫлемесӗрех пурӑнат. Клубӑн чӳречисем ҫӗмрӗк,
витӗрех ҫил вӗрет. Вутӑ хутмаҫҫӗ. Ҫӗнӗ илемлӗ
литературӑ кӗыекисемпе журналсем ҫук. Пӗтӗмпе
1934-мӗш ҫулта 2 ҫпектакӑД) лартнӑ. 1935—36-мӗш
ҫулта пӗрре те лартман.
Ӗҫсем те начар, Петровӗ те начар, Петрова
тӗртсе пыма тивӗҫлӗ ҫынни те начар, клубӑн ҫтенисем ҫеҫ начара.х мар, тӗреклӗ вӗсем: сивӗпе те

Шӑнмаҫҫӗ, уйӑхӗ-уйӑхепе ҫын курмасӑр ларнӑ хушӑра та кичемлӗх мӗнне пӗлмеҫҫӗ.

Хуйхӑ— словар
Искусствӑ терминӗсем мӗне пӗлтернипе паллашас тӗлӗшпе П. Данилӑвпа В. Йакӑвлӗв хатӗрленӗ „Политик сӑмахӗсен сл о ва р ӗ “ йатлӑ кӗнекепе
усӑ курнӑ чухне, сирӗн умма метӑр ҫурӑ пысӑкӗш
ыйту тухса тӑрат.
Словарте ҫырнӑ:
„ О п е р ӑ —театӑрта музыкӑпа пӗрле йурласа выаьани", тенӗ.
Апла пулсан, „Епир унта вир акнӑ“ сӑвва театӑ р т а музыкпа пӗрле йурласа выд^аса панине
„оперӑ“ теме пул аЕ Епӗр чӑвашсен вперӑ ҫук
тесе калаҫкалатпӑр. Оперӑсем пирӗн нумай иккен.
„И нтригӑ—харкашу, кама та пулин сийен тӑвас
шухӑшпа тавлаш у пуҫарса йани“.
„М осквичкӑ" пйессӑра нихӑш герой та кама та
пулин сийен тӑвас шухӑшпа тавлашу пуҫарса
йамасЕ Унта интригӑ тени ҫук и? Ҫук мар пулӗ.
Анчах тавлаш ар мар, тавлашнӑ хушӑра, харкашу"
тухса кайасран хӑрамала.
„Д иалог—икӗ ҫын пуплевӗ“.
Пӗр йавленире 6 —7 йе 20—30 ҫын пуплевӗ
пулсан, мӗнле каламала-ши?
Л о ж е —театӑрсенче—темиҫе ҫын ӑ р а сн а лармали(?!) пушӑ пӳлӗм“.
Пушӑ мар пулсан, ложе пулмаст?.
„ Ф а б у л ӑ —илемлӗ литературӑн тӗп шухӑшӗ“(?!).
„ Р о м а н — пурнӑҫа тӗрлӗ йенчен кӑтартакан произведени“ (?!).
С лвварте „идиот“ сӑмаха тӗрӗс ӑнлантарнӑ.

Искусствӑпа
Тахҫан Крылов ҫырнӑ баҫн)ӑсене француз чӗлхипе кӑларнӑ. „Что ввлки жадны:—всякий знает“
тенӗ халапа акӑ ҫапла куҫарса кӑларнӑ: „Многие
волки знают жадных людей“ тенӗ.
Ш упашкар районӗнче тухакан „Колхозник ҫулӗ“ хаҫатӑн 6-мӗш номӗрӗнче „Тӗнчери паллӑ рек о р д “ статйара ак ҫзпла ҫырнине вуласа тӗлӗнтӗмӗр:
„Пуринчен ытла Цибуля сурӑхсене и ск у с тв ӑп а
(,,такасӑр“) чуптарассипе интересленнӗ“ тенӗ.
Сурӑхсене искусствӑпа мӗнле чуптарма пулатши? Купӑс йе ройаД) каласа-ши, илемлӗ картинсем
кӑгартса-ши, йе выд)ӑхсем умӗнче пӗр актлӑ драмӑпа комеди выд^аса кӑтартса-ши?
Ҫук, апла мар пуд). Кӑна редакцилекенни йе
корректӑр ку статйана тӳрлетнӗ чухне театӑра
кайса балет курасси ҫинчен шухӑшланӑ пулмала.

„Ил)ук“ Йерепйел

клубӗн сцени ҫинче

Чӑвашсен академ.илӗ театӑрӗн артисӗсем пйессӑсене суфД)орсӑрах выд^аҫҫӗ. Тутар республикинчи Йерепйел (Октабӗр р.) артисӗсем йанвар уйӑхӗнче лартнӑ „Ид^ук“ пйессӑна пӗр хут репетици
туса илкеленӗ хыҫҫӑнах сценӑ ҫинче лартнӑ. Сценӑн сарл а кӑ ш ӗ —3 метӑр, урлӑшӗ 2 метар. (Ахвон
Хвети пӗлтернӗ тӑрӑх).
„
Пӗчӗк хуранӑн пӑгти тутлӑ, теҫҫӗ. Йерепйел
клубӗн пӗчӗк сцени ҫинче кӑгартнӑ ҫпектакӑД)Сем
пирки ун пек калама пултараймастпӑр.
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КАПИӐНА КИЛНӖ ЖАЛӐБАСЕМ
П Л 'Х А К А П К Ӑ Е !
П нрӗп Т у М у ч а р (Йетӗрие р-н ӗ)
и.тубӗн кй.уокасе.ч ҫук. Кунта йа.т ат х си вӗ пу.тат-н, тесе ъштсан:
ҫпектакӑ.Т), кур.ча ха .ш х п у х й н с п н
с п в ӗ .мар, теҫҫӗ. Вй.т сн вӗ к л у б а
ҫӳрес пу.тсан йипиа кп.ттсн и.тсе
ны.чп.тп-тн? Кн.ттеп кйкшй.мпа н л сс ны нӑ ч у х н е ӑгнши ҫ у л ҫи н че
кйкшӑ.мран тарса хӑтй.тасран гник.чен.че.тс. Пӗрре унта канса .тарсон
а.т-урасе.ч кй на .чар, чйлхасе.ч те
гнйнса .тар.ча пу.ттараҫҫӗ. В ӑ л си вӗ
к.туба .чӗн.те ҫӳрес?
П. П А Л К А Н .
К А П К Ӑ П ППЧЧЕ!
П нр ӗн Т у р х а ц р а йонӗпче ннҫта
та театйр ҫи.тӗ.мӗ (п а р и к сс н е ҫыпӑҫтар.ча.ти) сут.Шҫҫӗ. Суха.тсене йан а х ҫу.чне сто.ч^арсен ҫи.тӗ.чӗпе ҫынйҫтаратпйр. Ҫпектакӗ.тӗ гтӗтсен у н
н е к ҫн.т.чӗпе ҫыттйҫтарнӑ с у х а л хӑнйн т ст . Х ӑ й п е нӗр.те й а н а х тнрне
те хӑннӑтасш ӑн. Хӑйпӑт нӑ й анах
тир.чӗ ҫы ина к ур о а ссӑ п есӗр ыйт.часӑтрах вӑ.т п и р ӗн районри пӗр-пӗр
кп.тхоз ҫу.чӗнчи дра.чкруж ок ч.тенӗ
н к к е н н е хӑ в ӑ р а х пӗ.т.че ну.ттаратӑр.
К у н ҫ н п ч е н епӗ снре аха.Т)тен кӑна
ҫырса
нӗ.ттеретӗп, тен, енӗ папӑ
ҫведеннсе.ч п ӗр -нӗр райҫут пайӗнче
ӗҫ.текене
«Пскусствӑна
гнгненӑу>
йатлӑ тс.чӑпа. к(ктхп.тннксе.ч хгушгнннче ()ак.тад тунӑ ч у х н е кнр.тӗ
ну.тӗ.
Дра.чкруж ок ҫы н и н .
Х А К Л Ӑ КАПКӐН!
П нрӗн Ш упаш карт н стронтӗлсен
к.тубӗнче ҫцектакӑ.Т) не к н и п пӗтнӗ
хы ҫҫӑн танцп (ташӑсем) гьу.т.часйр

пӗрре те нртмест. Тагий аван йапала. Е пс ӑна хы-рӗҫ .чар. А н ч а х о()минист рацт нӗн ташӑ— ук ҫ а гтух.чал и .мес.тет п у л с а тӑни сисӗнетҫкеха куттта. А к ӑ епӗ нихӑҫан та таш.1-амастӑп (ташлас кнл.иесрен мар,
хаш.тасснн «пегра.чӑт.тӑхне л н к в н даци» тӑван.чан гш рки). Билет у к ҫи м анран та, таги.лакансепчен и л нӗ х а к а х
и.теҫҫӗ. У кҫи
тц.кшӗ
т к н е кӑлщ ш сах тесен, .чанӑн та^
татн.тас пу,чйт-и-ха?
Агг.ча т^штӑ
гтӗл.чесӗрех таш.та.ча кӗрсе кайсан,
«есӗ х у л и га н » тесе ,ман<1 галубран
хӑвал\^1са кйлар.чӗҫ-тн н ?
Р АБО Ч И .

КАПКАН

Ч У П ӐМ !

Е п ӗ 16 ҫу.лта. А н ч а х мано
«Петкӑ» кино-фил)М кӑтартнӑ ч у х гте, есӗ к ӑкӑр ӗ.чекен ача тесе кнно
кур.ма кӗртмерӗҫ. Атте-анне .чан
п ӗч ӗк р е х йы ш ш и етс.чсе.ч ггулнӑ та.
у н и ш н м анӑн ватӑ.те\т ггӗркелеиечч енех к и н о курм асӑр иртерестт-ха?
Е сӗ ч ӑ н а х та 16 ҫу.лта гту.тсан,
паспӑртна кӑтарт, паспӑртсӑр кӳрт.честпӗр, теҫҫӗ. Паспӑрт ҫу к , тгсеп: «.четрически вы пиҫ! тг.тсе ки л.
теҫҫӗ. К инона ҫӳре.че гшспӑрт йе
.четричӗски вы пиҫ кнр.тине пӗл.чен
епӗ.
Ха.тӗ пӗ.тетӗп. Ыттисем те
п ӗ л ч ч ӗ р тесе Ш упаш карт н ка.таҫагсан кино-театӑртн ҫӗнӗ йӗрке- ҫнн
К А П К Ӑ Н Й УЛТАШ !
ч ен «К апкйн» стрптщн ҫнне ҫанса
Ш угшшкарти
радиоузӗл^ мана гтӗлтерӗр.
ггӳртре .тарнӑ хуш ӑ р а ггӗр вӑхӑтрах
Вассӑ П В Л Н О В Ӑ .
гш ӗ тӗр.тӗ ху.тара ггулси иртекен
концертсене гттлеттерет. Сӑ.чахран
Х А К Л А КАПКӐН!
ка.тӑпӑр, М уск а вр н ас.тӑ театӑртан
«Коминтерн» стаици ур.тӑ паракан
«Кружок»- — ч ӑ в а ш .ш « у н к ӑ , ҫав«Садко» оггерӑна тш.тетӗн. Ҫ ав вӑр
а
ш
к а » пу.тат, хут ҫ н н е ӑ н а «ну.Т)»\
хӑтрах Ш упаш карт и раӑио студнрен йанӑрав.тӑ хут к у п ӑ с ташӑ па.етнпе ӳ к е р е ҫ ҫ ӗ . Хӑш-хӑтн чу.гнс
к ӗ в в п тиӑрЬнтарнп леш
«Са()ко» кру.ж ш сем обшчӗствӑ ггур ӑн ӑ ҫӗн чг
оперӑ ггекех л а й ӑ х н.ттӗнет. Х ӑ ш п е те таттпдсыпнн(‘ӗ р .'Лртнӑ ну.рсем
нтлес? Ант ӑранӑ май гтӗр кпнцерта ну.т('а тд.иа пу.ттараҫҫӗ. ('ӑ м а х р а н
пӗр х ӑ л х а п а , геп ӗ р концерта теггӗр нл е р , н н р ӗ н В у б н ӑ в н а ч с н е тӑракап
Хут
ҫннчс
хӑ.тхагш птле.се ггӑхатӑп. Мап кн.т- шку.ттн кру.жоксене.
круж
оксе.ч
т(Ы1ӗп
чух.тех,
унта
.чсст. М ан хӑ.тхн ҫынсен гтек .чар
п у л ӗ , тесе хӑ.(ха ҫи н е те тарӑк-а ()рамӑ, тю, м у з ӑ к , фото, тата ыт.
гшхатӑн. Мӗн.те верентес вӑ.т хӑ.т- кру.жоксе.ч те н у р . Ӗҫ й е н ч е н н.тв ӑ л к])у.Ж‘ок(‘е.и ну.Т) пу.тса тӑХана темнҫе концерт ха]шс нт.те.ис?
20 концерт пср харӑс нтМе.ме вӗ- раҫҫӗ.
Хак.тӑ «К апкӑн». ес‘ӗ пнре ҫх)в
рентсен вара «ра()поузӗ. 1 » ман тд.тх а р а х гту.тӗччӗ. Вара снрӗн ггата ггу.Т)се))чен к])у.жок('е.и ту.иа ну.тӑшс^-ччӗ.
жа.тӑ(ш ҫырас та ҫук-чӗ.
Радно йуратакан.

Ш упанж ар ачи.

Н и л т е
В ВаҫилИӗв ӳ к о^чӗк ӗ.

— С ана еп ӗ р иртпӗ ери ере лартм ӑ концертйп
х ӑ ш пайӗ килӗш рӗ: пӗррӗмӗш -и, и ккӗ м ӗш ӗ -и ?
— Мана-и? М ана ы тл арах

1-мӗшпе

иккӗм ӗш

пайӗ х у ш ш и н ч я а н т р а к т килӗш рӗ: б у ф е т р а сӑр а ӗҫрӗм .
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Ку ачаееи в а м и йатарлаеа пӗр пианкнӗ птлван...
Шупашкарти м уэӑи шкулӗвче вӗреиекен пӗчӗк ачасеве урок мар вӑхӑтра калаыа пӗр виавивӑ та (йе ройал,те) ҫу х . Ачасеве ыуаӑк урокӗсенекатӗрдевые мӗвле т е пулсаа пиавинӑ тупса пзрасси ҫинчен уутӗҫ комнссариатӗнчисем ш удӑш ласах каймаҫҫӗ.
В. Макарӑв ӳкерчӗкӗ.

Ҫак ӳкерчӗкре кӑтартнӑ п€к ларса-тӑрса кайсан, класра вӗренекенсем пурте кил е панӑ задан и сен е вӗренсе хатӗрленме пултараҫҫӗ.

Ыйтусемпе ответсем
Ыйту: Учрежденири вечӑрӑн художӗствӑлӑ пайне мӗнле организацилемеле?

халӑх умӗнче, есӗ— канцел^арин пуҫлӑхӗ
чӗрне вӗҫҫӗн ута-ута ҫӳретӗн.

О твет: Д рам круж ок, х о р круж ок йе оркестр
организацилеме тӑрӑш мала. Вӗсене организацилес
тӗлӗш пе тӑрӑш ас килмест пулсассӑн, Капкӑн ҫумӗнчи сатириксемпе йумориссене вечӑрӑн художӗствӑ пайне мӗнле те пулсан пырса иртерме тархасламала. Кун пек туни драмкуржоксемпӗ хоркружоксем организациленинчен чылай ҫӑмӑлтарах,
теҫҫӗ Ш упаш карти хӑш пӗр профкомсем.

Ыйту: Театӑр адм инистратӑрӗн
хытӑ асра тымала?

Ыйту: Балеринӑсене кампа танлаштарма пулат?
О твӗт: Санпа (подхалимпа). Вӗсем курма пынӑ
З а ответст. р едактора Ф. А л е к с а н д р о в

умӗнче

мӗнле лозунга

Ответ: „Искусствӑ— массӑсене1“ тенӗ лозунга.
Ӑна мансан, ирӗксӗрех: „искусствӑ—кассӑсене“
тенӗ лозунг пулса тухат.
Ыйту: Мӗне сайра-хутра пулакан ӗҫ теме пулат?
Ответ: Чӑваш сен академилӗ театӑрӗнче чӑвашла ҫпектакӑл) лартнӑ чухне пирвайхи чарш ав шӑп
афиш ӑра кӑтартнӑ 8 сехетре уҫӑлнине.
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Х алтурӑ
И скусствӑ тӗлӗш п е ӗҫлекенсем х у ш ш и яче х ал ту р ӑн а
кӑмӑллаканӗем те сахал мар.
^
В. М акарав ӳ к е р н е .

— Кӑна манран ӳкерсс тунӑ портрет теме май ҫук, халтурӑ теме май пур.
— Халтурӑ? Мӗнле ха вара искусствӑ йачӗпе тухакан ном ерте пӗр халгурӑ т а
пулмасан. И скусствӑпа пӗрле халтурӑ та ҫӳрекелени палӑркала1г.

