
Ч А В А Ш Ҫ Ы Р У Л А Х Е Н И С Т О Р И Н Е ^ пирён 
ученййсем ку тарана ҫитсе сахал ,мар тӗпченӗ. 

Ҫапах ӑна тӑвакансем ҫинчен (И. Я Яковлев-
cap пуҫне) журналсенче ятарласа тӗплӗн ҫыр-
са 'Кӑта-ртниех пулманччӗ пулас-ха. Тӑван 
ҫырулӑха луҫарса яракансене эпир ӗмӗр-ӗмӗр 
тав туса пурӑнма тивӗҫ. Вёсен пархатарлй 
ӗҫӗ-осӗлӗ пусмӑр саманинчех халӑхӑмйрӑн чун-
хавалне ҫӗклентерме, яна хӑйӗнтивӗҫне ӑнлан-

са илме, тӑван халӑх культурные вӑйлӑ ата-
ланнӑ ҫырулӑхлӑ халйхсен культури шайне 
ҫити ҫӗклеме, чӑвашсен наци ӑнланулӑхне 
вӑратма пулӑшнӑ. 

Пирӗн ҫырулйх хӑйӗн ҫулӗеемпе ҫамрӑках 
мар: чӑваш сӑмахӗсене хут ҫине ҫырса пи-
четленӗренпе 240 ҫул ытла иртрӗ ӗнтӗ. Хӑш -

пӗр тӗпчевҫӗсем: чӑвашсен пиллӗкмӗш ӗмӗр-
тех ҫырулӑх пулнӑ, теҫҫӗ. Анчах вӑл, паллах, 
хальхи пек саопаллилшӗ ҫырулӑх пулман 
ӗнтӗ. Авалхи чӑвашсен руна паллисенчен та
ракан ҫырулйхё пулнӑ вӑл. Ахальтен мар 
пуль чӑваш тӗррисенчи ӳкерчӗксем ҫав авал
хи ҫырулӑх паллисене аса илтереҫҫӗ. 

йсториксем чӑваш сӑмахӗсеие чи малтан 
швед ҫарӗн капитане Ф. Страленберг ҫырса 
илнӗ, теҫҫӗ. Хӑй вӑл, 1709 ҫулта Полтава 
патӑнчи иӗр ҫапӑҫура Пӗрремӗш Петӗр ҫар-

не тыткӑна лекнӗскер, 18 ҫул хушши Ҫӗпӗрте 
гт\рйннӑ, унти халӑхсен культурипе ййли-йӗр-
кине сӑнанӑ, чёлхине тӗпченӗ. Каялла тйван 
ҫёршывне таврӑннӑ чух (1727) Страленберг 
Хусанта чарӑнса тӑнӑ, чӑвашла чухлакан 
кунти тӑлмачсенчен 28 сӑмах ҫырса илнӗ. 
Вырӑс ҫарӗнче службӑра тӑнӑ Михай Турколи 
венгр та чйвашсен пурнйҫӗпе, йӑли-йӗркипе 
интересленнё. Вӑл хййён 1724 ҫулхи апрелей 
2-мӗшӗнче Астраханьтен Веягрие янӑ пысӑк 
ҫырӑвӗнче Вӑтам Атӑл тӑрӑхӗнчи чӑваш ялё-

сенче пулни ҫинчен тата вёсен йӑли-йӗркине 
ҫырса кйтартнӑ. 1769 ҫулта Наукӑсен Петер-
бургри академийӗ тйрйшнипе чӑваш чӗлхин 

малтанхи грамматикине «Сочинения, принад
лежащие к грамматике чувашского языка» 
пичетлесе кӑларнӑ. 

Чӑвашсене Христос тӗнне йышӑнтарни те 
вёсен культурипе ҫырулӑхне аталанма пулӑш-
нӑ, чӑвашла кӗнекесем кӑларас ӗҫе хйвӑрт-
латнй. Кивӗ ҫырулӑх тяпхйрӗнче (1730—1870) 
тӗн содержаниллӗ ҫирӗме яхӑн чӑвашла кӗне-
ке пичетлесе кӑларнӑ. Анчах вӗсем пурте тенӗ 

пекех ниме юрӑхсӑр куҫарусем ҫеҫ пулнӑ-ха. 
XIX ӗмӗрӗн иккӗмӗш ҫурринче патша пра-

рительстви Российйри капитализма хӑвӑртрах 
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аталанма май паракан хӑшпӗр реформӑсем 
туса ирттернё: 1861 ҫудхи февральте кре
постной правӑна пӑрахӑҫланӑ, ун хыҫҫӑнах 
земствӑиа, суда, цеизурӑна, ҫутӗҫне ҫӗнӗлле 
йӗркелеме май паракан реформӑсене ҫирӗп-
летнӗ. 1864 ҫулта кӗпӗрнесемпе уессенчи зем
ство учрежденийӗсем ҫинчен калакан положе
ние ҫирӗплетнӗ. Ҫак положени кӗпӗрнесемпе 
уессенчи земотвӑсене хуҫалӑхпа халйха вё
рентес ӗҫе вырӑнти условисене кура йӗрке-
леме та та ертсе пыма ирёк панӑ. 1864 ҫултах 

патша правительстви пуҫламӑш халӑх учили-
щисем ҫинчен калакан положение ҫирӗплеяг-
нӗ. Ҫак положени хӑшпёр учрежденисемпе 
уйрӑм ҫынсене шмулсем уҫма гга ирӗк панй. 

1866 ҫулта ҫутӗҫ министрӗле Д . А. Тол
стой графпа Хусанти тӗне кӗнӗ тутар ачисен 
шкулёнче ӗҫленӗ Н . И. Ильминский Хусан 
вӗренӳ округёнче халӑха вёрентес ӗҫе тӗрёс-

ленӗ, ҫавна май Атӑл тӑрӑхӗнчи вырӑс мар 
тӗрлӗ халӑхсен шкулёсемпе паллашнӑ. Оат-
ша Раҫҫейӗн Ҫутӗҫ министерстви сӗннипе 
тӗрӗслев итогёсене, педагогикӑпа методика 
ыйтӑвӗсене Хусанта, Петербургра пухнӑ ка-
нашлусенче ҫине-ҫинвх сӳтсе явнӑ. Канашлу-
сенче хӗрӳ тавлашусем пулса иртнӗ. Уйрӑмах 
шкулсенче тӑван чӗл.хе вёрентме юрани-юра-
манни цирки хӗрӳ калаҫусем пуҫланнӑ. 

Атӑл тӑрӑхӗнчи халӑхсене вёрентес тёлӗш-
пе 1867 ҫулта йёркеленё Гурий святой ячӗпе 
хисепленекен Тӑванлӑх обществи те пархатар-
лӑ ӗҫ тунӑ. Вӑл пулӑшнипе Хусан кёпернинчи 
чӑваш, мари, удмурт, тутар, вырӑс ялӗсенче 
нумай шкул уҫнӑ. 

Вырӑс мар халӑхсене вёрентес ыйтупа тӗр-
лӗ тавлашусем пулса иргнӗ, терӗмӗр. Тӑватӑ 
ҫула яхӑн пынӑ дискусси материалӗсене 
1869 ҫулта Петербургра «Сборник докумен
тов и статей по вопросу об образовании ино
родцев» ятпа пичетлесе кӑларнӑ. Материал-

сене теплён тишкернӗ хыҫҫӑн комисси, пёр 
саслӑ пулса, Н. И. Ильминский тёне кёнё 
тутарсен шкулёнче тӗрӗслесе пӑхнӑ педагоги-
кӑпа методика системине ырласа йышӑнать, 
Атӑл тӑрӑхӗнчи халӑхсен шкулӗсенче тӑван 
чёлхе вёрентме ирӗк памалли ҫинчен калакан 
положени проектне ҫырса хатӗрлет. Ҫав про
екта 1870 ҫулхи мартӑн 26-1мӗшӗнче прави
тельство ҫирёллетнӗ. 

Атӑл тӑрӑхӗнчи вырӑс мар халӑхсене ҫут-
та кӑларас тӗлӗшпе уйрӑмах Н. И. Ильмин
ский (1882—1891) нумай тӑрӑшса ӗҫленӗ. 
Вӑл 1863 ҫулта Хусанта тёне кёнё тутар 
ачисем валли шкул уҫнӑ , унта хййён педа-
гогикйпа методика приндш'ёсене тёрёслесе 
ҫирӗплетнӗ. Часах вырйс мар халйхсен чёл-
хипе юрйхлй ҫырулӑх тйвас юхйм пуҫланнӑ. 

Ҫамрйк И. Я . Яковлев 1864 ҫултах, Атйл 
тӑрӑхӗнчи кӗпӗрнесенче ҫӗр виҫсе ҫӳренӗ 
вӑхйтра, чӑвашсем валли ҫырулйх тйвасси 
ҫинчен ёмӗтленнӗ. Унӑн асаилӗвӗсенче ҫапла 
ҫырса хйварна йӗркеҫем пур: «1864 ҫулт^ 
эпё Сызрань уесёнчи Винновка ялёнче ӗҫ-
леттӗм. Мана пӗр шухйш канйҫ памастчӗ: 
тӑван халйхйн ҫырулӑх ҫукки пйшӑрханта-
ратчӗ, мӗншӗн ытти халйхсен — вырйссен, 
тутарсен хййсен ҫырулйхӗ пур, мӗншӗн чй-
вашсен ҫук», теттӗм. 

1̂ 68 ҫулта И. Я- Яковлев Чӗмпӗр хулинче 
(халё Ульяновск) чӑваш шкулӗ уҫнӑ. Ҫак 
ӗҫре ӑна 1869 ҫулта Чулхуларан Чӗмпӗре 
куҫса килиӗ Илья Николаевич инспекторпа 
паллашни, унйн ырӑ канашӗсем нумай пу-
лӑшнӑ. 

1870—1875 ҫулсенче И. Я . Яковлев Хусан 
университетӗнче вёреннё. Кунта та вал ҫы-
рулйх тйвас ӗмӗте пйрахман. 1870 ҫулхи пёр 
кӗрхи кун вйл Хусан университетёнче араб
па тутар челхисем вӗрентекен Н. И- Иль-
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минский профессорпа паллашать, ҫӗнӗ ҫыру-
лах тйвасси ҫинчен сймах пуҫарать. 
Н. И. Ильминский, И. Я . Яковлев студентйн 
шухйшне ырласа, йна ҫак ӗҫре пулйшма ки-
лёшет. Чйваш ҫырулй.хӗн малтанхи тапхй-
рёнчи ӗҫсене тӗплӗ тишкерсе тухсан, 
Н. И. Ильминскипе И. Я . Яковлев малтан
хи тйлмачсем, ҫавӑн пекех Хусан D4f*»?y 
округёнчи чйваш шкулёсен инспекторе 
Н. И. Золотниикий те чйваш чёлхин тёп за-
конӗсене ҫителёклӗ таран пёлменни тата 
вёсен пётём чйваш халйхне тивӗҫтерекен пёр 
литература чёлхи тумалли идейисемпе прин-
ципёсем ййнйш пулнине курнй. Н. И. Иль-
мивский, И. Я . Яковлева чи малтанах чӑ-
вашсен калаҫу чёлхинчи сасйсене тӗрӗс 
палйртакан алфавит тумалли ҫинчен 
каланӑ. Вал ҫак ӗҫе И. Я . Яковлевсйр пуҫ-
не университетйн историпе филологи фа-
культечён арабпа тутар чёлхисен уйрймён 
иккёмёш курсёнче вёренекен В. А: Белилин 
студентпа Хусанти тёне кёнё тутар ачисен 
шкулёнче вёренекен чйваш ачине С. Н. Тим
рясова хутшйнтарнй. Ҫапла вара, Н. И . Иль
минский кйтартйвёсене тёпе хурса, 
И. Я . Яковлевпа йна пулйшаканёсем чйваш-
сен хальхи ҫырулйхпе пуҫарса янй. Чйваш 
алфавитне тума ҫймӑлах пулман. Чи мал
танах чйваш чёлхинчи сасйсен хисепне, 
сӑн-сӑпатне, вёсем пуплевре хйҫан епле ил-
тӗпнипе уҫймлӑн палйртмалла пулнй. Вырйс 
пулнй май В. А. Белилин чйваш чёлхинчи 
сасйсене ҫймйллӑнах унйрса илме пултарна, 
И . Я . Яковлев аса илнё тйрйх, В. А. Бели
лин чёлхе йслйлйхне аван чухлакап, пулта
руллй та ӗҫчен студент пулнй. 

1871—1873 ҫулсенчи ҫуллахи каникул вй
хатенче И. Я . Яковлев хййён юлташёсене 
Пива уесёнчи Кйнна Кушкипе ыттн ялсенчи 
4ӑваш*сен калаҫу чёлхине сйнаса вёренме 
ьиҫӗ хутчен экспедицие илсе кайнй. Ҫынсене 
пухса вёсен калаҫӑвне тимленё, малтанхи 
букварьсем валли халйх сймахлйхён тёслё-
хӗсене ҫыра-ҫыра илнё, вёсен конструкцине. 
унта шухйш мёнле йёркеленнине, сймахсен 
пуплеври вырйнне, сасйсен тытймне сйнанй, 
тёпчеиё. Чйваш чёлхинчи сасйсен хисепёпе 
пахалйхне тёрёс палйртас тесе, малтанхи 
вйхйтра уйрймах В. А. Белилин тйрйшса ӗҫ-
ленё. Санавсем тйва-тйва, И . Я . Яковлевпа 
лил ҫырулйх тйвас ӗҫре пулйшакансем В. А. 
Белилин, С. Н. Тимрясов, А. В. Рекеев, 
И. И. Иванов, Т. П. Петров чйваш чёлхин-
че хытй тата ҫемҫе хупй сасӑсемпе кёс»: 
уҫй сасйсем й, ё пуррине асйрханй. Ҫапла 
тйрашса ӗҫленё май вёсем чйваш чёлхинче 
8 уҫй сасй—а, ъ (хальхи й вырйнне), е, ь 
(хальхи ё вырйнне), ы, и, у, ӳ тата 37 хытй 
тата ҫемҫе хупй сасй—пётёмпе 45 сасй па-
лйртнй. Ҫакйнпа И. Я . Яковлевпа ун вёре-
некенёсен чйваш чёлхин ҫӗнё алфавитне тй
вас ӗҫри тӗпчевӗн малтанхи тапхйрӗ вӗҫлен-
нё. Вёсем кашни сасйн хытй тата ҫемҫе ва-
рианчё сймах пёлтерёшне уййрса илме пу-
лйшакан уйрйм фонема тесе шутланӑ. Ку 

Ҫӗнӗ чӑваш ҫырулӑхне 
тӑвакансем 
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шухӑша пӗтёмпех тёрӗс тесе йышӑнма ҫук. 
Каярахпа И. Я . Яковлев хӑй те ҫак ал-

фавитӑн хӑшпӗр ҫитменлӗхӗсене тата чӑваш 
чёлхинчи сасӑсен тытӑмне вӗҫне ҫитиех тӗп-
чесе ҫитерейменнине асӑрханӑ. Апла пулин 
ге, 1871 ҫулхи ноябрь уйӑхӗ тӗлнелле, хай-
сем тупӑ алфавитпа усӑ курса, И. Я . Яков
левпа ун юлташёсем «Чйваш ачисене ҫырӑ-
ва вёренмелли кӗнекен» алҫырӑвне хатёр-
лесе ҫитернӗ, ноябрей 15-мӗшӗнче (ҫӗнё 
стнльпе ноябрӗн 27-мӗшӗнче) ӑна пичете 
яма ҫирӗплетнё. 1872 ҫул пуҫламӑшӗнче кӗ-
неке Хуҫанта пичетленсе тухнӑ. Ҫакӑнтан 
пуҫланнӑ та ӗнтӗ И. Я . Яковлев пуҫарнӑ 
ҫӗнӗ ҫырулӑх кунҫулӗ. 1872 ҫулта И. Я . Яков
лев чӑваш алфавичён 27 саспаллирен таракан 
иккёмёш вариантне туса хатёрленё, унта вы-
рӑс чёлхинчи янӑракан хытӑ хупй сасӑсем 
кулчан. Ҫав ҫулах алфавитйн ҫёнӗ варианчё-
пе усй курса, И. Я . Яковлев «Ҫырйва вёрен
ме тытйнмалли кёнеке» пичетлесе кйларнй. 

1873 ҫул пуҫламйшӗнче вйл чйваш алфави
чён 25 саспаллирен таракан (вырйс чёлхинчи 
17 саспалли ҫумне чйваш чёлхинчи сасйсен 
хййевёрлёхне палйртакан 8 саспалли хушнй) 
виҫҫӗмёш вариантне туса хатёрленё, ҫак ал
фавитпа усй курса, ҫӗнӗрен букварь пичетле
се кйларна. Кёнекен пёр экземплярне вйл Чём
пёр кёпернинчи халйх училищисен инспекторне 
И. Н. Ульянова ярса панӑ . «Эпё ёнер Сирен 

кёнекен экземплярне илтём. Ана пичетлесе 
пӗтернӗшӗн эпё сирёнпе пёрле савйнатйп, хам 
енчен йна май пур таран чйваш шкулёсенче 
сарма пулйшйп»,— тесе ҫырнӑ 1873 ҫулхи 
апрелӗн 5-мӗшӗнче И , Н . Ульянов И. Я- Яков
лев студент патне. Ҫак вйхйтран пуҫласа 
И. Я . Яколевйн ҫӗнӗ алфавичё чйваш наци 
ҫырулӑхёнче татӑклйнах ҫирӗпленет. Хйшпӗр 
пӗчӗк улшйнусене шута илмесен, унпа тйван 
c^myjiaxpa паян кунчченек усӑ куратпӑр. 

Ҫалла ӗнтӗ ҫӗнӗ чйваш ҫырулйхне тунй чух
не И. Я- Яковлев пёччен пулман, вйл ҫак 
ӗҫре ертсе тата хастар пулйшса пыракан пул
нй. Кунсйр луҫне, И. Я . Яковлев хййне чйваш 
ҫырулйхне йёркелесе яма пулйшнй В, А. Бе
лилин, С. И. Тимрясов, А . В. Рекеев, 
И. И. Иванов, Т. П. Петров ҫинчен те чылай 
ҫӗрте ырйпа асӑнать. Камсем пулнӑ-ха вё

сем—чйваш халахӗн культурине ҫӗклессишӗн 
пётём чун-кавалёпе тйрйшса ӗҫлекеи ҫак сын-
сем? 

В А С И Л И И А Л Е К С Е Е В И Ч Б Е Л И Л И Н 
1852 ҫулта Хусанта мещен ҫемйинче ҫуралнй. 
1869 ҫулта Хусан университечӗн историпе 

филологи факультечён арабпа тутар чёлхисен 
уйрймне вёренме кёнё. 1874 ҫулта универси-
тетран вёренсе тухни. Унтан пёр улшйнмасйр 
33 ҫул хушши (1874—1917) Хусанти гимнази-

сенче чёлхепе литература вёрентнё. 11 ҫул 
хушши (1907—1918) Хусанти 2-мёш реальнйй 
училище директорӗнче ӗҫленӗ. 1918 ҫулта йна 
Хусанти Советски районёнчи икё сыпйклй 
шкула ӗҫлеме куҫарнй. Шкулта вёрентнё ху-
шйрах вал 1920—1921 ҫулсенче рабпрос аппа-
ратӗнче ӗҫленӗ. 1923 ҫулхи февралей 1-мёшёнче, 
71 ҫула ҫитсеп, пепсие тухни. В. А. Белилин 
1932 ҫулта, 80 ҫул тултарсан, Хусанта вилнё. 

Выҫлӑх ҫул. 1922 ҫулхи октябрей 7-мӗшӗнче, 
Чйваш облаҫ ӗҫтйвкомӗн ларйвӗнче В. А. Бе-
лилина апат-ҫимӗҫ тӗлӗшпе пулйшасси ҫин-

В. А. БЕЛИЛИН 

чей ыйту сӳтсе явнй, йна 20 пӑт ҫйнах парса 
пулӑшна. 

Ҫӗнӗ чйваш ҫырулйхне ггума хастар хут-
шӑннйшйн тата ҫуралнйранпа 80 ҫул тултар-
нӑ ятпа 1932 ҫулхи октябрей 8-мӗшӗнче Со
вет правительстви (ВИИК) В. А. Белилина 
«Ёҫ геройӗн» хисеплӗ ятне панӑ. 

С Е Р Г Е И Н И К О Л А Е В И Ч Т И М Р Я С О В 
1851 ҫулта хальхи Тутар республикинчи Чис

тай раионне кёрекен Ишел ялёнче тёне кёмен 
чйваш хресченён ҫемйинче ҫуралнй. Малтанах 
вйл Ишел ялёнчи тёне кёнё тутарсен шкулён
че вёреннё. Унтан ӑна Н. Ильминский ыйтни-
пе Хусанти тёне кёнё тутарсен шкулне вёрен
ме илнё. Кунта вйл 1872 ҫулхи январьччен 
пурйнать. И. Я . Яковлева ҫӗнӗ ҫырулӑх тума 
хастар пулйшать. Тутарсем хушшинче ҫурал-
са ӳснёрен вал ачаранпах тутарла та аван пёл

нё, ҫак вӑхйтра вара йна тутарла ҫырна 
тён кӗнекисене чӑвашла куҫарса кйларма май 
парать. 1871 ҫул пуҫламӑшӗнче С . Н . Тим
рясов И. Я- Яковлевпа тата В. А. Белилин
па пёрле чйваш чёлхинчи оасӑсене вырйспа ту

тар чёлхинчи сасйсемпе танл.тштарса тёпчеме 
тытйннй. Тӗпчев ӗҫӗ ҫймӑлчх пулман. Ҫак 
ӗҫе вёсем диктантсенчен пуҫланӑ. С. Н. Тим
рясов тутарларан чйвашла куҫарса вуланй 
гекстсене В. А. Белилин вырйс алфавитёнчи 
саспаллисемпе чйвашла ҫырса пынй. 
Н. И. Ильминский аса илнё тӑрйх, вёсем 
пёр эрне хушшинчех тутарла ҫыр-
на тён кёнекисене пётӗмпех чӑвашла куҫарнй, 
чйваш чёлхинчи сасӑсене тӗрӗс палӑртма тӗр-
лӗ сйнавсем тунӑ . 1872 ҫулхи январьтен пуҫ-

ласа май уйӑхёччен С. Н. Тимрясов Чӗм-
пӗрти чйваш шкулёнче учительте ӗҫлет. 1872 

ҫулхи июлӗн 2-мёшӗнче Н. И. Ильминский 
хута кӗнипе С. Н . Тимрясов яуҫламӑш шкул 
учителей ятне илме экзамен тытнй. Халйх 
учителей ятне илнё С , Н . Тимрясова хйй ҫу-
ралса ӳснӗ Чистай уесёнчи Ишел ялне тёне 
кёнё тутарпа чйваш ачисене вёрентме янй. 

18/4—1»/7 ҫулсенче С . Н. Тимрясов Хусан
ти Н. И. Ильминский ертсе пынй учительсен 

семинарийёнче вёреннё. Ҫакан хыҫҫан 
И, Я . Яковлев ыйтнипе йна каллех Чёмлёрти 
чйваш шкулне янй. Кунта вйл виҫӗ ҫул хуш
ши (1877—1880) ӗҫленӗ. И. Я- Яковлева тён 
кӗнекисем куҫарма пулӑшнӑ. 1&80—tl883 ҫул-
сенче С. Н. 1имрясов—Чистай уесёнчи Сӗнчел-
ти чйваш шкулӗн учителе, кунтах вӑл 
Н. М. Охотниковпа ҫьшйх паллашнй, 1885— 
1886 ҫулсенче ҫав уесрах Кивӗ Мйкшйел 
ялёнче чйваш ачисене хутла вёрентнё. 

С. Н . Тимряоов хййӗн юлашки ҫулӗсене Чис
тай уесёнчи Чйваш Шупашкарӗ ялёнчи шкул
та ӗҫлесе ирттернӗ. 1910 ҫулхи июлӑн 23-мӗ-
шӗнче, 58 ҫул тултарсан, С. Н. Тимрясов ҫӗре 
кёнё. 

С. Н . Тимрясов хӑй вӑхйтёнче чйваш халйх 
этнографийёпе те интересленнё. 1875 ҫулта 
«Известия по Казанской епархии» журналйн 
9-мёш номерёнче унйн «Похороны и поминки 

чуваш-язычникрв в дер. Ишалькино Чисто
польского уезда» ятлй интереслё статйи пи
четленсе тухни. 

А Л Е К С Е И В А С И Л Ь Е В И Ч Р Е К Е Е В -
И. Я . Яковлевйн пёрремёш вӗренекенӗ, чи ҫы-
вйх пулйшаканёсенчен пёри. Вйл та 1848 ҫул-
та Каина Кушкинчех удельни хресчен ҫемйин-
че ҫуралнй. 1869—1872 ҫулсенче И. Я . Яков
лев пулйшнипе Чёмпёрти хула училищинче 
вёреннё. Иван Яковлевич Яковлев Хусаи 
университетёнче вёреннё ҫулсенче вйл Чём
пёрти чйваш шкулёнче ӗҫленӗ. И. Н. Уль

яновпа туслй пулнй. Ҫӗнӗ чйваш ҫырулйхне 
тунй тапхйрта А. В. Рекеев Тимёрсенти чйваш 
шкулёнче вёрентнё, малтанхи букварьсен па
халйхне сӑнаса тёрёсленё. 1874—1876 ҫулсенче 
вйл Хусанти Н. И. Ильминский ертсе пынй 

учительсен семинарийёнче чйваш ачисене ве-
рентсе пурйннй. 1876 ҫулта А. В. Рекеев Те-
тёш уесёнчи Кивӗ Эйпес (халё Чйваш рес
публикинчи Елчёк районе) ялёнчи шкулта 

вёрентме тытйнать. Кунта пёр улшйнмасйр 
30 ҫул хушши, пенсне тухичченех, ӗҫлет. 

И Г Н А Т И И И В А Н О В И Ч И В А Н О В 1845 ҫул-
та хальхи Тутар республикинчи Канна Куш
ки ялёнче удельни хресчен ҫемйинче ҫуралнй. 

Вара вал 1870 ҫулчченех тйван ялёнче 
хресчен ӗҫӗпе пурйннй. 1870 ҫулта 
И. Я , Яковлев чёнсе нлнипе И. И. Иванов 
Хусана каять. Н . И. Ильминский уҫнӑ тёне 
кёнё тутар ачисен шкулӗн ӑҫӗ-хӗлӗпе палла-

С. Н. ТИМРЯСОВ 

шать, учитель пулма хатёрленет. 1871—1875 
ҫулсенче тйван ялёнчи шкулта ӗҫлесе пурй
нать. 1876 ҫулта Хусанти учительсем хатёрле
кен семинарире учитель ятне илме экзамен 
тытнй хыҫҫйн Тетёш уесёнчи тёрлё шкулсен-
че учительте ӗҫлет. 

Тйван ялта ӗҫленӗ вйхйтра И. И. Иванов 
халйх пурвйҫӗнчен илнё темйсем тйрйх ййла 

калавӗсем ҫырма тытйннй. Вёсенче вйл ха
лах пурнйҫӗнчи, ййли-йӗркинчи ҫитменлӗхсе-
не пятлет. Унйн икё калавё 1900 ҫулта хйй 

вилнё хыҫҫӑн Чёмпёрте тухни «Чйваш бук-
варёнче» пичетленнё, ыттисем ку таранчченех 
алҫыру халлён упраннй. И. И. Иванов 1885 
ҫулта тйван ялёнчех вилнё. 

И. И. Иванов — И. Я . Яковлева ҫӗнӗ чйваш 
ҫырулйхне тума пулйшнй ҫынсенчен пёри. 
Ун ҫинчея И. Я . Яковлев тӗрлӗ ҫынсем патне 
янй нумай ҫырура ырйпа асйнать. Кйнна 
Кушкинчи шкула пуҫарса яракаяё те вилах 
пулнй. I 

Т И М О Ф Е Й П Е Т Р О В И Ч П Е Т Р О В Пива 
уесёнчи Ййвашкел ялёнче хресчен ҫемйинче 
|ҫуралнй. Ялти шкултан вёренсе тухсан, вал 
тйван ялёнчи шкулта ӗҫлеме тытйннй, ҫёнӗ 
ҫырулӑх тйвакансене хастар пулйшнй: укҫа-
тенкё парса тйнй, Пива уесёнчи чйвашсен 
чёлхине сйнама пынй И. Я . Яковлевпа 
В. А. Белилина халйх сймахлйхён тёслёхёсе-
не пухса панй, тимлё информатор пулиа. 
1873 ҫулхи октябрьте учительсен Хусанти 
семинаринче Н. И. Ильминскипе И. Я . Яков
лев тйрйшнипе вйл халйх училищисенче ӗҫле-
кен учитель -ятне илме экзамен йнйҫлй тытнй. 

Хусан вӗренӳ округе сённипе йна часах Са
мар кёпернинчи Пёкслме уесёнчи Тилечер 
ятлй чйваш ялне учителе ӗҫлеме янй. 

И. Я . Яковлев 1873 ҫулхи октябрей 18-мё-
шёнче А. В. Рекеев патне янй ҫырйвӗнче 
Т. П . Петров ҫинчен ҫапла ҫырнй: «Ентё пи

рён инҫетри чӑвашсемшӗн тӑрӑшакан тата 
пӗр ҫын пулчӗ. Тимофей Петрович чйвашла 

вёрентме пит йстах пулмасан та — вйл ха
мйр сын, кирлё пулсан ун патне пулйшма 
чавашла аваитарах пёлекен ача яма та 
юрать». 

Т. П . Петров учителӗн ёмёрё вйрйм пул
ман, вйл 1875 ҫулхи октябрей 9-мёшёнче халь
хи Куйбышев облаҫёнчи Чаллйпуҫ районне 

кёрекен Тилечер ялёнче ҫӗре кёнё. 
Юлашкинчен ҫапла ҫирёплетсе калйпйр: 

ҫӗнӗ чйваш ҫырулйхӗн сапки умне чёлхе 
наукине иста пёлекен хастар ҫынсен ушкйнё 
тйнй. Ҫӗнӗ чйваш ҫырулйхне тйвас шухйш чи 
малтан Н. И. Ильминский пуҫӗнче ҫуралнй. 

Ҫав идеййна иурнйҫлама йна И. Я . Яковлев 
пек ҫивсч йслй пултаруллй организатор кир
лё пулнй. Ку вара пӗтӗм ёҫе йёркелесе ертсе 

пынй. Уншйн вйл хӑйён вӗренӳ вйхйтне те,' 
укҫи-тенкине те хёрхенмен. И. Я . Яковлева 
ҫак пысйк лёлтерӗшлӗ ӗҫре унйн ҫывйх юлта

шёсем В. А. Белилин, С. Н. Тимрясов тата 
малтанхи вёренекенсемпе тусёсем А. В. Ре
кеев, И. И. Иванов тата Т. П. Петров хастар 
пулйшса тйнй. Ҫавйншӑн чйваш х'алйхе вё-
сене яланах асра тытё. 


