
ПИРЁН ТАВАН ҪЫРУЛӐХ хӑйӗн ҫу-
лӗсемпе ҫамрӑк мар. Чӑваш сӑмахӗсе-
не пуҫласа хут ҫине пичетленӗренпе 
те 250 ҫуп иртрӗ ӗнтӗ. Историксем 
лӗлтернӗ тӑрӑх, чӑваш сӑмахӗсеие 
чи малтан хут ҫике ҫырса пичетле-
кенӗ швед ҫарӗн капитане Филипп 
Страленберг-Тауберт пупяӑ. Хӑй 
оӑл, 1709 ҫулта Полтава патӗнчи пӗр 
хаяр ҫапӑҫура I Петр ҫарне тыткӑна 
лекнӗскер, 18 ҫул Ҫӗпӗрте пурӑннӑ, 
унти халӑхсен йӑли-йӗркине, чёлхи
не, культурине сӑнаса тӗпченӗ. Ам-
нисти хыҫҫӑн тӑван ҫӗршывне тав-
рӑннӑ чух (1727 ҫ.| вӑл Хусанта ча-
рӑнса тӑнӑ, унти чӑваш тӑлмачисен-
чен 28 сӑмах ҫырса илкё, 1730 ҫулта 
Стокгольмра хӑй тыткӑнра чух кур-
ни-сӑнани ҫинчен пысӑк кӗнеке ҫыр-
са кӑларнӑ. 

Наукӑсен академийӗ 1769 ҫулхи 
май уйӑхӗнче пичетленё «Сочине
ния, принадлежащие к грамматике 
чувашского языка» ӗҫре пёрремёш 
хут чӑваш чёлхи грамматикипе пал-
лаштарнӑ. 1800—1830 ҫулеенче те 
темиҫе хутчен чӑвашсем валли ҫы-
рулӑх тума тытӑнса пӑхнӑ. Ку вахӑт-
ра пирён чӗлхене тӗпчекенсенчен 
уйрӑмах П. Талиев, Е. Рожанский, 
И. Руссановский, Г. Рожанский, А. Ал
мазов, С. Эльпидин, В. Громов, 
В. Вишневский ячёсемпе вёсен ӗҫӗ-
сене асӑнса хӑвармалла. Анчах вёсен 
чӑваш чёлхине юрӑхлӑ ҫырулӑх тӑ-
вас тӗллевӗ-ӗмӗчӗ XIX ӗмӗрӗн 70-
мӗш ҫулӗсен пуҫламӑшӗчченех пур-
нӑҫланайман. 

Аякран, ӗмӗрсен чӑтлӑхӗ витӗр, 
вӑрах ҫуталса килнӗ чӑн-чӑн чӑваш 
ҫырулӑхӗн илемлӗ шурӑмпуҫӗ. Ана 
И. Я. Яковлев пек хастар, тӑван ха-
лӑхне чунтан юратакан, унӑн малаш 
ӗмӗчӗпе шухӑш-кӑмӑлне, хуйхи-суй-
хине витӗр курса таракан пысӑк та 
таса чӗреллӗ ҫын ҫеҫ пуҫарса яма 
пултарнӑ. Вӑл чӑвашсен ҫыруллӑ 
культурине аталантарас тӗлӗшпе Ок
тябрь™ социализмлӑ Аслӑ револю-
цичченхи тапхӑртах 50 ҫул хушши 
(1868—1918} ҫине тӑрса, тимлӗ тӑ-
рӑшса ӗҫлени — чӑн-чӑн паттӑрлӑх, 
чаплӑ ҫӗнтерӳ. 

Ҫамрӑк Яковлев 1864 ҫултах, Атӑл 
тӑрӑхӗнчи кӗпӗрнесенче ҫӗр виҫсе 
ҫӳренӗ вӑхӑтра, чӑваш ҫырулӑхне тӑ-
васси ҫинчен ӗмӗтленнӗ. Унӑн аеа-
илӗвӗсенче ҫапла ҫырса хӑварнӑ йӗр-
кесем пур: «1864 ҫулта эпё Сызрань 
уесёнчи Винновка ялёнче ӗҫлерӗм. 
Мана пӗр шухӑш канӑҫ памастчӗ: та
ван халӑхӑн ҫырулӑх ҫукки пӑшӑр-
хантаратчӗ, мӗншӗн тесен ытти ха
лйхсен — вырӑссен, тутарсен хӑйсен 
ҫырулӑхӗ пур, мӗншӗн чӑвашсен 
сук, теттём. Винновка ялёнче элӗ 
хытӑ чирлесе ӳкрӗм, вилес патнех 
ҫитнӗччӗ ӗнтӗ. Кӗтмен ҫӗртен ҫав 
яла Долгорукова княгиня имснийӗн 
управляющийӗ О. Косинский поля» 
пар лашапа пырса ҫитнӗ. Ҫ ӗр висе-
кен кирлӗ пулнӑран вӑл тӳрех ман 
пата пычӗ. Э лӗ чирлине курсан, вӑл 
мана хӑйпе пёрле княгиня именине 
илсе кайрӗ. Килте Косинскисем по-
лякла калаҫатчӗҫ, вулатчӗҫ. Кунта 

поляксен те хӑйсен ҫырулӑхӗ пурри 
ҫинчен пуҫласа илтрӗм. Хам чӑваш 
пулнӑ май, мана тӑван чёлхепе сыр
ца кӗнекесем ҫукки хытӑ пӑшӑрхан-
таратчӗ». 

Н. И. Золотницкий 1867 ҫулта пи-
четленсе тухнӑ «Сьолдалык кнеге» 
пирки «Симбирские губернские ве
домости» хаҫатра И. Яковлев хӑй 
Чёмпёр гимназийӗн 5-мӗш класӗнче 
вёреннё чухнех рецензи ҫапса кӑ-
ларнӑ, унта ҫапла каланӑ: «Н. Золот
ницкий кӗнекинчи тӗп ҫитменлӗх — 
чӑваш чёлхинчи сасӑсене тӗрӗс па-
лӑртманни. Тӗп чӑваш сӑмахӗсенчи 
хӑшпӗр сасӑсене палӑртма уйрӑм 
саспаллисем кирлё», тенё. 

1868 ҫулта И. Яковлев Чёмпёр ху-
линче чӑваш шкулӗ уҫнӑ. Ҫак ёсре 
ӑна Чулхуларан Чӗмпӗре куҫса пы-
нӑ Илья Николаевич Ульянов инс-
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пекторпа паллашни, унӑн ырӑ кана-
шёсем нумай пулӑшнӑ. Валах мал
танхи чавашла букварьсем пичетле
се кӑларас ӗҫе те чи хастаррӑн хут-
шӑннӑ. 

Хӑй Хусан университетӗнче вё
ренме тытӑнсан, 1870 ҫупта, И. Яков
лев кунта арабпа тутар челхисем вё
рентекен Н. Ильминский профессор
па паплашать, унпа ҫӗнӗ чӑваш ҫы-
рулӑхӗ тӑвасси ҫинчен сӑмахласа 
пӑхать. Н. Ильминский унӑн шухӑш-
не ырлать, ӑна ҫак ӗҫре пулӑшма пу
лать. XVIII ӗмӗр вӗҫӗпе XIX ӗмӗр 
пуҫламӑшӗнче пичетленнӗ чӑваш кӗ-
некисене тӗплӗн тишкерсе тухнӑ 
хыҫҫӑн Н. Ильминскипе И. Яковлев 
малтанхи тӑлмачсем, ҫавӑн пекех 
Хусан вӗренӳ округёнчи чӑваш шку-
лӗсен инспекторе пулнӑ Н. Золот
ницкий те, чӑваш чёлхин тёп зако-
нӗсене ҫителӗклӗ пӗлменнине, вёсен 
пӗтӗм чӑваш халӑхне тивӗҫтерекен 
пёр литература чёлхи тупмалли иде-
йипе принципе йӑнӑш пулнине асӑр-
ханӑ. Н. Ильминский И. Яковлева чи 
малтанах чӑвашсен калаҫу чёлхине 
лайӑхрах сӑнама сӗннӗ, унти сасӑсен 
шутне тӗрӗс палӑртакан алфавит ту
ма кирли ҫинчен вӗрентсе каланӑ. 
И. Яковлев вара ҫак ӗҫе универси-

тетра историпе филологи факульте-
чӗн арабпа тутар чёлхисен уйрамӗн-
че вёренекен В. Белилин студента, 
тёне кёнё тутар ачисен Хусанти шку
лёнче вёренекен чӑваш ачине — 
С. Тимрясова, Чӗмпӗрти чӑваш шку
лёнче ёслекен А. Рекеева, Пӑва уе
сёнчи Пимёрсел шкулён учительне 
Т. Петрова, Пӑва уесёнчи Кӑнна Куш
ки шкулёнче вёрентекен Иг. Ивано
ва, Хусанти учительсем хатёрлекен 
семинарире вёренекен Д. Филимо
нова хутшӑнтарнӑ. 

Чи малтанах чӑваш чёлхинчи сасӑ-
сен шутне — алфавитне хатёрлесе 
ҫитерес кӑткӗс задача тухса тӑнӑ. 
Ана тума чӗлхери сасӑсен хисепне, 
вёсем пуплевре хӑҫан мёнле илтён-
нине тӗпчесе пӗлмелле пулнӑ. Хӑй 
вырӑс пулнӑ май, В. Белилин чӑваш 
чёлхинчи сасӑсен шутне, вёсен пал-
лисене тӗрӗс уйӑрса илме пултарнӑ. 
Н. Ильминскипе И. Яковлев аса ил
нё тарах, В. Белилин чёлхе ӑслӑлӑх-
не аван пёлнё, тавҫӑруллӑ та ёсчен 
студент пулнӑ. 

Чӑваш алфавичён малтанхи вари-
анчӗсене, тунӑ вӑхӑта аса илсе, 1884 
ҫулта Н. Ильминский профессор 
ҫапла ҫырнӑ: «Манӑн Василий Алек
сеевич Белилин ятлӑ студент пурччё. 
Ҫак нумай пӗлме тӑрӑшакан ӗҫчен 
ҫамрӑк арабпа тутар чёлхисене вё-
ренетчё. И. Яковлев манпа тата 
В. Белилинпа паллашнӑ хыҫҫӑн, эпё 
ӑна (В. Белилина. — А. А.), тутарпа 
чӑваш челхисем пёр-пӗрне ҫывӑх 
пулнине асра тытса, чӑваш чёлхине 
вёренме сӗнтӗм. Ҫак тёллевпех 
И. Яковлевпа В.* Белилина тёне кёнё 
тутарсен Хусанти шкулёнче вёрене
кен Сергей Тимрясов чӑвашпа пал-
лаштартӑм. Вал тутарла та, чавашла 
та аван пёлетчё. С. Тимрясов сасӑ-
па чавашла вуланине В. Белилин, вы-
рӑс чёлхи алфавитёнчи саспаллисем-
пех чуххӑмӑн чӑвашла ҫырса пыратчё. 
Ҫапла ӗҫлесе, вёсем вырӑсларан ту
тарла куҫарса кӑларнӑ кёнекесене 
пёр-ик эрне хушшинче пётёмпех ча
вашла куҫарса ҫырчӗҫ. Ҫав куҫару-
сем 1871 ҫулхи ҫуллахи каникулчче-
нех выртрӗҫ. Каникул вӑхӑтӗнче 
И. Яковлев В. Белилинпа С. Тимря
сова иккёшне те хӑй ҫуралса ӳснӗ 
яла — Кӑнна Кушкине, унтан Чём-
пӗрти чӑваш шкулне илсе кайре. 
Кунта вёсем В. Белилинӑн чӑвашла 
ҫырнӑ тетрачёсене вёренекенсемпе 
пёрле вуласа сӳтсе явнӑ. Чӑнах та, 
малтан вӑл ҫырнинче сирёп йёркех 
пулман. Ҫавӑнпа та вёсем умне са-
кӑн пек ыйтусем тухса тӑчёҫ: чӑваш 
чёлхинчи сасйсене палӑртнӑ чух вы
рйс чёлхи алфавичёпе мёнле усӑ 
курмалла-ха! Малашне тата мён ту
манна!.. 

Малтан вёсем чӑваш чёлхинчи каш-
ни хупӑ сасӑн ҫемҫелӗхне палӑртма 
вёсен тӑррисене финн ученӑйёсем 
хӑйсен тӗ-.чевӗеенче усӑ куракан 
вертикаллӗ кӗске патак евӗрлӗ пал-
лӑсем лартса тухнӑччӗ. Сурма уҫӑ 
сасӑсене (хальхи ӑ, ӗ сасӑсене.—Л.А.) 
авалхи славян чёлхинчи ь, ъ саспал
лисемпе палӑртрӗҫ, ҫаппа майпа 



пёрремёш букварь кӑларчӗҫ. Унпа 
шкул практикинче усӑ курма, чӑнах 
та бита, йывӑрччӗ. Кӗнекене типо-
графире пичетленё чух та леш вер-
тикаллӗ паллӑсем час-часах хуҫЗлса 
аптрататчӗҫ. Вӗсене ҫырура палӑртма 
та йывӑрччӗ: сасӑсен ҫемҫелӗхне 
палӑртакан ҫав вертикаллӗ паллӑсем 
сырма та самаях кансӗрлетчёҫ. Ҫит-
меннине тата вырӑс чёлхинчи ъ, ь 
саспаллисене сӑмах вӗҫӗнче ҫеҫ 
ҫырма хӑнӑхнӑ хЗшпӗр вырӑссем, 
И. Яковлев букварӗнче ҫав саспал
лисем сӑмах пуҫламйшӗнче те, вар-
ринче те, вӗҫӗнче те тӑнине курсам, 
хытах тарӑхатчёҫ. И. Яковлев вара 
ҫав саспаллисене й, с саспаллисемпе 
улӑштарчӗ. Ҫапла вара И. Яковлев 
алфавичӗ чӗваш ҫырулӑхӗнче ялан-
лӑхах ҫирӗпленчӗ». 

Паллӑ ӗнтӗ, И. Яковлевпа унӑн 
юлташӗеене чӑваш чёлхи алфавитне 
тума ҫӑмӑл пулман. Ӑна йёркелесе 
ҫитерес тесе, вёсем тэтах тепёр ви
се суп тимлӗн тӑрӑшса' ӗҫленӗ. 

И. Яковлев, В. Белилинпа С. Тим
рясов тунӑ алфавитам малтанхи ва-
рианчё 47 саспаллирен тӑнӑ. Вал чй
ваш чёлхинчи мӗнпур сасЗсене па-
лӑртакан алфавит пулнӑ. Унпа усӑ 
курса, И. Яковлевпа укӑн юлташё-
сем 1871 ҫулхи ноябрём 27-мёшё 
тӗлне «ЧЗваш ачисене ҫырӑва вё-
ренмелли кёнекен» — малтанхи бук
варей алҫырӑзне хатӗрлесе ҫитер-

1871—1873. ҫулсенчи ҫуллахи кани-
кулсем гӑхӑтӗнче И. Яковлев хӑйӗн 
юлташӗсене Кӑнна Кушкине тата ун
па кӳршӗллӗ чӑваш ялӗсене виҫӗ 
хутчен экспедиций илсе кайнӑ. Вё
сем; унта тӗрлӗ ҫынсен калаҫЗвне 
тимлӗ тӑнласа сӑнаиӑ, малтанхи бук
варьсем валли халӑх сӑмахлӑхӗн ла-
йӑх тӗслӗхёсене ҫыра-ҫыра илнё, вё
сен конструкцине, унта шухӑш мён
ле йӗркеленнине, сӑмахсен пуплев-
ри вырӑнне, саеӑсен пахалӑхне, ты-
тӑмне тӗпченӗ. 

Чӑваш чёлхинчи сасӑсен хисепне 
тӗрӗс палӑртас тесе, малтанхи вӑхӑт-
ра уйрӑмах В. Белилин нумай тӑ-
рӑшнӑ. Кайрантарах ҫак ӗҫе унпа 
пӗрлех С. Тимрясов, А. Рекеев, Иг. 
Иванов, Т. Петров, Д. Филимонов та 
хастарлЗн хутшӑннӑ. Вёсем сӑнавсем 
тЗва-тЗва чЗваш чёлхинче хытӑ тата 
ҫемҫе хупӑ сасӑсемпс ӑ, ӗ кӗске уҫӑ 
сасӑсем пуррине асӑрханӑ, ҫапла 
вара чЗваш чёлхинче 8 уҫӑ сасӑ а, ъ 
(хальхи а вырЗнне), е, ь (хальхи ӗ 
вырӑнне), ы, и, у, ӳ тата 39 хытӑ та
та ҫемҫе хупӑ саеӑ — пурӗ 47 сасӑ 
тупса палЗртнЗ. 

Ҫакӑнпа ҫӗнӗ алфавит йӗркелес 
енӗпе тунӑ сЗнавсен малтанхи тап-
хӑрӗ вӗҫленнӗ. Анчах асӑннӑ тӗпчев-
ҫӗсем кашни сасӑн хытЗпа ҫемҫе 
варианчӗсем сӑмах пӗлтерӗшне 
уйӑрса илме пулӑшакан уйрӑм фо-
немӑсем тесе шутлани тёрӗеех пул
ман. Каярахпа, 1873 ҫулта, И. Яков
лев, Хусанти духовнЗй академи про
фессоре Г. Саблунов (1804—1880), 
Хусан университетӗнчи вырӑс лите
ратури кафедрин профессоре Н. Бу-
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лич (1821—1910) канашӗсене шута 
илсе, хӑех ҫак алфавитӑн ҫитменлӗ-
хӗсене, чӑваш чёлхинчи сасӑсен ты-
тЗмӗпе пахалӑхне вӗҫне ҫити теплён 
тишкерсе ҫитерейменнине асЗрханЗ. 
Ҫапах та И. Я. Яковлевпа унЗн юлта-
шӗсем, хӑйсем тунӑ а л ф а в и т а усӑ 
курса, 1871 ҫулхи октябрь уйӑхӗ тӗл-
не «ЧЗваш ачисене ҫырӑва вӗрент-
мелли кӗнеке» алҫырЗвне хатӗрлесе 
ҫитернӗ, 1872 ҫул пуҫламЗшёнче ва
ра Зна Хусанти Тилли хуҫа типогра-
фийӗнче пичетлесе кӑларнӑ. Саван-
тан пуҫланнӑ та ёнтё И. Яковлев пу-
ҫарса янӑ ҫӗнӗ чӑваш ҫырулӑхӗн кун-
ҫулӗ. 

И. Яковлев, В. Белилинпа пёрле ӗҫ-
ленӗ вЗхЗта аса илсе, Октябрьти Ас-
лӑ революци хыҫҫӑн ҫапла ҫырнӑ: 
«Ильминский сӗннипе Белилинпа 
иксӗмӗр Кӑнна Кушкипе ун тавра-
шӗнчи чӑваш ялӗсенче темиҫе хут 
та экскурсире пултӑмӑр, чӑвашсем 
мӗнле калаҫнине сӑнарӑмӑр. Ун-
ччен пачах чӑвашла пӗлмен Белилин 
чӑвашла хӑсӑрт вӗреннине курса тӗ-
лӗнтӗм. Белилин типтерлё, ӗҫе теп
ле тума юратакан, тӳрӗ кӑмӑллӑ, сын-
на кирек хӑҫан та пулӑшма хатӗр 
ҫынччӗ. Эп вӑл мал ӗмӗтлӗ, полити
кана чухлакан сын пулнине те пёл
нё. Вал ют ҫӗршывсене политэми-
грантсемпе тел пулма та кайса ҫӳ-
ретчӗ , тӗрлӗ политкружока хутшӑн-
нЗшӑн айЗпа кёнё сынсене пулЗшат-
чё. Ҫуллахи каникул вӑхӑтӗнче эпир 
Николай Иванович Ильминский сён-
нипе чӑваш ялёсене те тухса ҫӳрет-
тӗмӗр. Ҫав ялсене те эпир патшалӑх 
шучёпе мар, хамӑр укҫапах кайнӑ». 

1872 султа И. Яковлев чӑваш ал
фавичён 27 саспаллиллё иккёмёш 
вариантне туса хатёрленё. Унта вал 
вырйс чёлхинчи янЗракан хупЗ саеЗ-
секе палӑртакан б, г, д, ж, з саспал
лисене кӗртмен. АлфавитЗн ҫак се

не вариаичСпе усӑ курса, И. Яков
лев ҫав ҫулах «Ҫырӑва вёренме ты-
тЗнмалли кёнекен» иккёмёш кӑла-
рӑмне пичетлесе кӑлариӑ. 

1873 ҫул пуҫламЗшӗнче вӑл, вырӑс 
чёлхинчи 17 саспалли ҫумне чӑваш 
чёлхинчи сасӑсен хӑйевӗрлӗхне па-
лӑртакан 8 саспалли хушса, чӑваш 
алфавичён 25 саспаллиллё виҫҫӗмӗш 
вариантне туса хатёрленё, ҫав алфа-
витпа усӑ курса, ҫӗнӗ букварь пи
четлесе кЗларкЗ. И. Яковлев унӑи 
пёр экземплярне Чёмпёр кёпернин
чи халӑх училищисен инспекторне 
И. Н. Ульянова ярса панӑ. «Эпё 
ёнер сирен кёнекен экземплярне те 
илтём. Ана пичетлесе пётернёшён 
эпё те сирёнпе пёрле савӑнатЗп. Хам 
енчен эпё сире ӑна чӑваш шкулё-
сенче салатма май пур таран пулӑ-
шӑп»,— тесе ҫырнӑ аслӑ ҫулпуҫӑмӑр 
3. И. Ленин ашшё 1873 ҫулхи апре
лей 5-мёшёнче Хусан университечён 
виҫҫӗмӗш курсёкче вёренекен. 
И. Яковлев студент патне янЗ ҫырӑ-
вӗнче. 

" Ҫапла ӗнтӗ, ҫёнӗ чЗваш ҫырулЗх-
не тунӑ чухне И. Яковлев пӗччен пул
ман. Ана ҫак ӗҫре Н. Ильминский 
профессор хавхалантарса пыкӑ. Ка-
ларӑмӑр ӗнтӗ, унсӑр пусне ҫак пи
тех те пысӑк пёлтерёшлё ӗере 
И. Яковлева В. Белилин вырвспа 
С. Тимрясов, А. Рекеев, Иг. Иванов, 
Т. Петров, Д. Филимонов чӑвашсем 
те питё нумай пупЗшнЗ. Ахальтен 
мар И. Яковлев хӑйӗн асаилӗвӗсем-
пе ҫырӑвӗсенче вӗсене пурне те ырӑ-
па кӑна асӑнать. 

Камсем пулнӑ-ха вёсем — И. Яков
лева сӗнӗ чЗваш сырулӑхне тума пу-
лӑшнӑ, чӑваш халӑх культурине ҫёк-
лессишӗн пӗтӗм чун хӑвачӗпе тӑ-
рӑшса ӗҫленӗ ҫав ҫынсем! 

Чи малтанах кунта эпир ВАСИЛИЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ Б Е Л И Л И Н А асӑнма 
тивӗҫ. Вӑл 1851 ҫулта Хусан хулинчи 
мещен ҫемйинче ҫуралнЗ. Хусан уни-
верситечён истори факультечён араб
па тутар чёлхисен уйрӑмӗкче пӗлӳ 
илнё. Сав сулсеиче ӑна чЗваш чёл
хине вёренме хӑйпе пёрле час-часах 
ялсеие илсе ҫӳренӗ И. Яковлев 
Н. Ильминский патне 1871 ҫулхи ию
ней 24-мёшёнче ун пирки ҫапла сыр-
нЗ: «В. А. Белилин касса кайсах чЗ-
ваш хёрёсен тёлёнмепле илемлё юр-
рисене итпесе савЗнать, сӑмахӗсене 
ҫырса илет. Ун шучёпе, вёсен ҫав 
юррисем пысЗк хаха тивӗҫпё, унта 
чЗн-чЗн поэзи пур»,—тенё. В. Бели
лин университетран 1874 ҫулта вё
ренсе тухнЗ, ун хыҫҫЗн 33 суп Хусан 
хулинчи гимназисемпе училищёсенче 
чёлхепе литература вёрентнё, вун-
пӗр ҫул I Хусанти 2-мёш реальнЗй 
училище директоре пулнӑ. 1920— 
1923 ҫулсенче Тутар республики» 
еутӗҫ аппаратӗнче ӗҫленӗ. 1923 ҫуп-
хи февралей 7-мёшёнче пенсне тух-
нЗ, 1932 ҫулта 81 супа кайсан Хусан
та вилнё. 

Ҫӗиӗ чЗваш ҫырулЗхне тума хас-
тарлЗн хутшЗннЗшЗн тата ҫурапнЗ-
ранпа 80 суп тултарнЗ ятпа 1932 ҫул-
хи октябрей 8-мёшёнче В. А. Бели-
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лина Совет правительств* (ВЦИК) 
«Ёҫ геройӗн» грамотипе наградӑланӑ. 

И. Яковлев чӑваш халЗхне ҫутта 
кӑларма, унӑн ҫыруллӑ культурине 
малалла аталантарма вӑй хунЗ ҫы-
вӑх юлташӗсене йывЗр самантсенче 
май nvp таран пулӑшма тара >и на, ки
рек хӑҫан та вёсен хутне кёнё. Сӑ -
махран, 1921—1922 сулсенчи пысӑк 
выҫлЗх вӑхӑтӗнче И. Я. Яковлев ыйт-
нипе ЧЗваш область ӗҫтӑвкомӗ 
B. Белилина икӗ хутчен 20-шер пӑт 
ҫйнЗх парса пулӑшнӑ. 

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ Т И М Р Я 
С О В 1851 ҫулта хальхи Тутар рес
публикинчи Чистай районне кёрекен 
Ишел ялёнче чӑваш хресчен килйы-
шӗнче еуралнЗ. Малтанах вал Ишел-
ти тёне кёнё тутарсен шкулёнче вё
реннё. Ун хысҫӑн ӑна, Н. Ильмин
ский сённипе, Хусанти тёне кёнё ту
тарсен шкулне илнё. 

Тутарсем хушшинче ӳснӗрен 
C. Тимрясов ачаранах вёсен чёлхине 
те питё аван пёлнё, 1871 суп пуҫла-
мӑшӗнче вара И. Яковлевпа тата 
В. Белилинпа пёрле чйваш чёлхинчи 
сасӑсене вырйспа тутар чёлхисенчи 
сасӑсемпе танлаштарса тспчеме ты-
тӑкнӑ. Ҫак ӗҫе вёсем диктантсенчен 
пуҫланЗ. С. Тимрясов тутарларан ча
вашла куҫарса вуланЗ текстсене 
В. Белилин вырӑс алфавитёнчи сас
паллисемпе чӑвашла еырса пынӑ. 
Н. Ильминский аса илнё тарах, вё
сем тутарла ҫырнӑ тён кёнекисене 
темнее эрне хушшинчех чавашла ку-
ҫарса пётернё, чйваш чёлхинчи сасЗ
сене тёрёс палЗртма тёрлё сЗнав-
сем тунЗ. 

1874—1877 ҫулсенче С. Тимрясов 
Хусанти Н. Ильминский ертсе пынЗ 
учительсен семинарийёнче вёреннё, 
ун хыесЗн виҫӗ суп Чёмпёрти чЗваш 
шкулёнче селене, 1880—1883 ҫулсен-
че Чистай уесне кёнё Сёнчеп ялён

че учитель пулнй, кунтах Н. Охот-
никовпа та ҫывЗх паллашнЗ. Кайран-
тарах вӑл ҫав уесрах Кивӗ МЗкшЗел-
те, юлашки ҫулсенче ЧЗваш Шупаш-
карё ялёнче ачасене хут вёрентес 
пурЗннЗ. 1910 еупхи июлей 23-мёшён-
че вилнё. 

С. Тимрясов хЗй вЗхӑтӗнче чӑваш 
халЗх этнографийёпе те интереслен
нё. 1875 ҫулхи «Известия по Казан
ской епархии» журналЗн 9-мёш но-
мерёнче унЗн «Похороны и помин
ки чуваш-язычников в дер. Ишаль-
киной Чистопольского уезда» ятлЗ 
интереслё статйи пичетленсе тухнЗ. 
Пултаруллй педагог хЗй ҫӗре кёри-
чченех аслЗ вёрентекенёпе И. Яков
левпа ҫыхЗну тытса пурЗннЗ. 

А Л Е К С Е Й ВАСИЛЬЕВИЧ Р Е К Е Е В 
— И. ЯковлевЗн ача чухнехи тусё, 
унйн пёрремёш вӗренекенӗ, чи ҫы-
вЗх пулЗшаканёсенчен пёри. ВЗл та 
1848 султа Канна Кушки ялёнчех 
удельни хресчен ҫемйинче ҫуралнЗ, 
1869—1872 ҫулсенче И. Яковлев пу-
лЗшнипе Чёмпёрти хула училищинчс 
вёреннё, унтан кунти чЗваш шкулён
че учительте ӗҫленӗ, И. Н. Ульянов
па туслЗ пулнЗ. Ҫӗнӗ чЗваш сыру-
лЗхне тунЗ тапхЗрта вйл, Тимӗрҫенти 
чЗваш шкулёнче вёрентнё май, мал
танхи букварьсен пахалЗхне сЗнаса 
тёрёсленё. 1874—1881 сулсеиче — 
Хусанти учительсен семинарийёнче, 
1881 султан тытЗнса Теччё уесёнчи 
Кивӗ Эйпеҫ ялёнчи (халё ку Елчёк 
районне кёрет) шкулта 30 супа яхЗн 
чЗваш ачисене вёрентсе пурйннй, 
пёр вЗхЗт священникра та ӗҫленӗ. 
А. Рекеев И. Яковлевпа пёрле чйваш 
халӑхӗн культурине ӳстерессишӗн 
пайтах вЗй хурса тЗрЗшнЗ. Вёсем 
хушшинче туслй та ӗҫлӗ ҫыхӑнусен 
пӗлтерӗшӗ тЗван ҫырулЗх историйӗн-
че те пысЗк. А. Рекеев 1932 ҫулта 
ҫӗре кӗнӗ. 

ИГНАТИЙ ИВАНОВИЧ И В А Н О В 
та 1848 ҫултах КЗнна Кушки ялёнче 
ҫуралнй, малтанах И. Яковлевпа пер
ле ПЗрЗнтЗкри удельни шкулёнче, 
унтан Чёмпёрти сӗр виҫекенсен шку
лёнче вёреннё, анчах пурнЗҫ йывЗр 
пирки Зна пӗтереймен, ашшӗ ӳкӗт-
ленипе яла таврЗнса пёр вЗхЗт хрес
чен ёсёпе пурЗннЗ. 1870 ҫулта 
И. Яковлев Зна Хусана чёнсе илет, 
хЗй теплён вёренме пулЗшать, учи
тель пулма хатёрлет. 1871—1875 
сулсеиче Иг. Иванов тйван ялёнчи 
шкулта, 1876 ҫулта Хусанти учитель
сем хатёрлекен семинарире экзамен-
сем тытнЗ хыҫҫӑн Теччё уесёнчи 
тёрлё шкулсенче учительте ёелеее 
пурЗнать. 

Иг. Иванов ҫамрЗклах халЗх пур-
нйҫӗнчен илнё темЗсем тйрйх йЗла 
калавӗсем ҫырма тытйннй. Вёсенчен 
палпйраххисем: «Ҫынна мулшЗн ту
ман, мула сыншЗн тунЗ», «Ҫынна еп-
ле тЗвЗн, ху та ҫавна курЗн», «Ҫын-
на усал тЗвакан хЗй те усал курать» 
т. ыт. те. Вёсенче вЗл халЗх пурнй-
еӗнчи, йЗли-йӗркинчи ситменлёхсеие 
питлет. УнЗн икё калавё 1900 ҫулта 
хай вилнё хыҫсӑн Чёмпёрте тухнЗ 

С. Н. Тимрясов 

«ЧЗваш букварёнче» пичетленнё, ыт-
тисем ку таранчченех алҫыру халлён 
упранаҫҫӗ. Иг. Иванов 1885 ҫулта 
КЗнна Кушкинче вилнё. 

Иг. Иванов — И. Яковлева ҫӗнӗ 
чЗваш ҫырулйхне тума пулЗшнЗ хас
тар ҫынсенчен пёри. Ун пирки 
И. Яковлев тёрлё сынсем патне янЗ 
нумай ҫырура ырЗпа асЗннЗ. 

ТИМОФЕЙ ПЕТРОВИЧ П Е Т Р О В 
ПЗва уесёнчи Пимёрсел ялёнче 
хресчен семйинче суралнй. ТЗван 
ялёнчи шкултан вёренсе тухсан, вЗл 
унтах ӗҫлеме тытӑннй, ҫав хушЗрах 
ҫӗнӗ ҫырулЗх тЗвакансене те нумай 
пулЗшнЗ, вӗсене укҫа-тенкӗ парса 
тЗнЗ. ПЗва уесёнчи чЗвашсен чёлхи
не сЗнама пынЗ И. Яковлевпа В. Бе
лилина халЗх сЗмахлЗхён тёелёхёсе-
не пухса панй, чйваш чёлхинчи саей-
сем пирки мён сЗнаса пёлнине пёл-
терсе тйнй. 1873 ҫулхи октябрьте 
учительсен Хусанти семинарийёнче 
Н. Ильминскипе И. Яковлев тйрйш
нипе Т. Петров халЗх училищисенче 
ёҫлекен учитель ятне илме экзамен 
тытнй. Хусан вӗренӳ округе сённипе 
Зна часах Самар кёпернинчи Пёкёл-
ме уесёнчи Тилечер ятлЗ чЗваш ял
не янЗ. 

И. Яковлев 1873 ҫулхи октябрей 
18-мёшёнче А. Рекеев патне янЗ ҫы-
рЗвёнче Т. Петров еинчен ҫапла ҫыр-
нӑ: «Ёнтё пирён икҫетри чЗвашсем-
шӗн тЗрЗшакан тата пёр сын пулчё. 
Тимофей Петрович... хамЗр сын, 
кирлё пулсан, ун патне пулЗшма чй
вашла авантарах пёлекен ача та яма 
юрать»,— тенё. 

Т. Петров учителей ёмёрё вЗрЗм 
пулман, вЗл 1875 оулхи октябрей 
9-мёшёнче хальхи Куйбышев обла-
ҫӗнчи Чаллӑпуҫ районне кёрекен 
Тилечер ялёнче ҫӗре кёнё. 

Д А Н И Л ФИЛИМОНОВИЧ Ф И Л И 
М О Н О В 1855 ҫулта Ҫёрпӳ уесён
чи Ямаш ялёнче чухЗн хресчен ҫем-



йинче суралмӑ. Чурачӑкри земство 
шкулӗнчен вёренсе тухсан, Етӗрне 
уесёнчи Хапӑс ялёнче [халё Вӑрнар 
районе) икё класлӑ шкулта вёреннё. 

Нумай пӗлме тӑрӑшакан мал ёмёт-
лӗ ҫамрӑк 1872 ҫулта Хусанти вырӑс 
мар халӑхсен шкулёсем валли учи
тельсем хатёрлекен семинарии ча-
ваш уйрӑмне вёренме кёнё. Кунта 
вӑл семинари директорёпе—Н. Иль
минский профессорпа, Хусан уни-
верситетёнче вёренекен И. Яковлев 
студентпа тата унӑн юлташӗсемпе 
паллашнӑ. Вёсемпе пёрле Д. Фили
монов та пёрремёш чавашла бук
варь алҫырӑвне хатӗрлеме хутшӑн-
нӑ. Семинарирен вёренсе тухсан, 
1876—1882 сулсеиче Чёмпёрти чӑ -
ваш шкулёнче историпе географи 
вёрентнё. 1881 ҫулта вал экстерн йер-
кипе училище учителей ятне илме 
экзамен тытнӑ. Ун хыҫҫӑн Ҫӗрпӳ , 
Чикме уесӗсенче ёҫлесе пурӑннӑ, 
шкулсем уҫнӑ. 1894 ҫулта Д. Фили
монов Чикме уесёнчи Ишек салин-
че миссионерсен шкулне уҫнӑ тата 
ертсе пынӑ. «Казанский телеграф» 
хаҫатӑн 1899 ҫулхи октябрей 13-мё-
шёнче тухнӑ номерёнче Д. Филимо
нова «пултаруллӑ педагог тата пи
сатель» тесе хакланӑ. 

1899—1919 сулсеиче вал Самар кё
пернинчи Тӑварӑм ялёнче [халё Куй

бышев облаҫё, Шунтала районе) ёс-
лесе пурӑннӑ, нумай чӑваш ялёнче 
шкулсем уҫнӑ. 1900 ҫулта ана Самар 
кёпернинчи куҫару комиссийён пред-
седательне суйланӑ. Д. Филимонов 
хӑй те вырӑсларан чӑвашла нумай 
кусарнӑ. 1888 ҫулта вал шкулта ву-
лама «Вырӑс халӑх историйё еин
чен» ятлӑ калавсен пуххине пичетле
се кӑларнӑ. Ҫавӑн пекех Карамзин, 
Державин, Пушкин, Тургенев произ-
веденийесене те чӑвашла кусарнӑ. 
Д. Филимонов 1938 ҫулта тӑван ялён
че вилнё. 

Ҫырулӑх тунӑ тапхӑра аса илсе, 
каярахпа Д. Филимонов паллӑ чӑ -
ваш историке Н. Никольский патне 
1906 ҫулхи ноябрей 6-мёшёнче ака 
мён ҫырнӑ: «Эпё хама тӑван халӑха 
ҫутта кӑларас ӗҫ пуҫламӑшӗнче тӑма 
тӳр килнӗшӗн телейлӗ тесе шутла-
тӑп. Э пӗ кӑшт ҫеҫ пулин те И. Яков
левпа пёрле малтанхи чӑвашла бук
варь тума, малтанхи куҫарусем ту
ма хутшӑнтӑм. Эпёр хамӑр халӑхӑн 
культура шайне мён чухлё те пулин 
ҫӳлерех хӑпартас тесе, питех те тим-
лӗ , тӑван халӑха ырӑ сунса, уншӑн 
тӳрӗ кӑмӑлпа ёҫлерёмӗр, ӗҫлени ха-
мӑршӑн ҫеҫ пултӑр темен». 

Юлашкинчен сапла ҫирӗплетсе ка-
лӑпӑр: ҫӗнӗ чӑваш ҫырулӑхӗн сӑпки 
умёнче чёлхе наукине «ста пёлекен 

хастар ҫынсеи ушкӑнӗ тӑнӑ. Ҫав ҫы-
рулӑха тума И. Яковлев пек ҫивӗч 
ӑслӑ, пултаруллӑ организатор, Н. Иль
минский профессор пек хавхаланта-
ракан паллӑ ученӑй кирлӗ пулнӑ. 
Ку вара пӗтӗм ёҫе йёркелесе ертсе 
пынӑ. Уншӑн вӑл хӑйӗн вӗренӳ вӑ-
хӑтне те, укҫи-тенкиие те хёрхенмен. 
И. Яковлева сак пысӑк пёлтерёшлё 
ӗҫре унӑн ҫывӑх юлташӗсем В. Бели
лин, С. Тимрясов, тата малтанхи вӗ-
ренекенӗсемпе тусёсем А. Рекеев, 
Иг. Иванов, Т. Петров, Д. Филимо
нов хастар пулӑшса тӑнӑ. Ҫавӑншӑн 
чӑваш халӑхӗ вӗсене яланах асра 
тытӗ. 

И. Яковлевпа унӑн ҫывӑх юлташё-
сем тӑрӑшнипе тунӑ ҫырулӑхӑн пӗл-
терӗшӗ питех те пысӑк: вӑл пирӗн 
халӑхӑн вӗренӳлӗхпе культура шай
не хӑпартма пулӑшрӗ, ӑна тӗнче 
культурин аслӑ сулӗ ҫине тухма май 
пачӗ. И. Яковлевпа ӑна пулӑшакан-
сем Октябрьти Аслӑ революциччен-
хи тапхӑртах, тӑван ҫырулӑха ата-
лантарассишӗн 50 ҫул хушши (1868— 
1918) ырми-канми ӗҫленӗ, 700 ытла 
кёнеке пичетлесе кӑларса илемлё 
чӑваш литература чёлхине йӗркепе-
ме пултарнӑ. Вёсен ҫав пархатарлӑ 
ёҫё — пирён паянхи ҫырулӑхӑн, 
илемлё литературӑпа искусствен ҫи-
рӗп никӗсё. 

Пӗрле пурӑннӑ, перле ӗҫпенӗ 

Кӗвӗҫӳ 
Ку ӗҫ чӗрӗк ӗмӗр каялла пулса иртнӗччӗ. Чӑваш 

АССР кӗнеке издательствипе юнашар учрежденире 
Роза ятлӑ пӗр чиперкке хӗрарӑм ӗҫлетчӗ. Ҫап-ҫаврака 
питлӗ те сап-сарӑ ӳтлӗччӗ хӑй. Кирек такампа та, ҫав 
хушӑрах пач палламан ҫынсемпе те, йӑл кулса, чун-
тан-чӗререн тухакан ӑшӑ кӑмӑлпа калаҫатчӗ вӑл. Кё
неке издательствинчи темиде хӗрарӑм-редакторпа ҫы-
вӑх туслӑччӗ ҫак Роза, ҫавна май час-часах пирӗн па
та пыра-пыра каятчӗ. (Эпӗ те ун чух Чӑвашгизра ӗҫ-
леттӗмччӗ). 

Пӗррехинче, Роза темле питӗ кӗрӗс-мерӗс арҫынпа 
ҫӳренине курсан, тӳсеймерӗм эпӗ, мӑка чӗлхемри 
пуклак сӑмах вӗҫерӗнчӗ кайрӗ ҫӑвартан: 

— Каҫарӑр-ха та, Роза, ку яш сире, ахӑртнех, 
качча илесшӗнех ҫунать пулмалла: тӑтӑшах пӗрле ку-
ратӑп сире иксӗре? 

Роза, горизонта ҫӗкленсе тухакан хӗвел пек, йӑлл! 
кулса ячӗ, унтан хаваслӑн: 

— Эй, калатӑн та. Эпир унпа тахҫанах арлӑ-арӑм-
лӑ, мӑшӑрлӑ вӗт,—терӗ. 

Ха, кунта та йӑнӑшрӑм иккен. Халӗ шутласа пӑха-
тӑп та—тӗрӗсех ҫав: эпӗ кашни кун сахалтан вӑтӑр 

йӑнӑш тӑватӑп. Юрать-ха, ҫынсен куҫне -курӑнмаҫҫӗ 
вӗсем. Турра шӗкӗр: арӑм та асӑрхаймасть. 

Тепӗр эрнерен эпё Розӑна татах куртӑм. Орден илнӗ 
ҫын пек, Юрпикелле хавассӑн ҫиҫсе-ялкӑшса пырса 
кӗчӗ вӑл пирӗн пӳлӗме. • 

— Мӗн пулнӑ сире?.. Качча тухас хӗр пекех-ҫке 
эсир?.. 

Савӑнӑҫӗ ӑшчикне вырнаҫман пирки вӑл, ҫуначӗ 
пулсан, туршӑн та, урӑх планета ҫине вӗҫсе каймах 
хатӗр. Хайхискер, калама ҫук пысӑк вӑрттӑнлӑх пӗл-
тернӗ пек, пӑшӑлтатсарах пире пурне те ҫапла хы-
парларӗ: 

— Вӑл... акӑ... халь ҫеҫ мана хӑйӗн ҫӗнӗ кӗнекине 
парнелерӗ! Коридортах ҫырса пачӗ! . 

— Кам?—тӳрех ӑнланаймарӑмӑр эпир. 
— Стихван Шавлы! 
— Ну-у?.. Вӑт телей!—тӗлӗненҫи пултӑм эпӗ. — 

Ыйтма юрать-и? Мӗнле сӑмахсем ҫырса парнелерё 
вӑра? 

Роза, хӑйӗнчен вунӑ ҫул аслӑ украинеца качча 
тухса украинец хушаматне йышӑннӑ чӑваш хӗрарӑмӗ, 
чеен кулса ячӗ, пӳрнипе юнарӗ. 

— Куна калама юрамасть. Ишь, эсӗ! Пурне те пӗ-
лесшӗн,—йӑхӑл-йӑхӑл турӗ вӑл. 

Темиҫе уйӑх иртсен, пирён хайхи Роза хуйхӑллӑн 


