
Чӑвашӑн ҫӗнӗ ҫырулӑхӗ 100 ҫул тултарнӑ май 

Чӑваш ҫырулӑхне ҫенетнӗ тапхӑрта 
И, Я. Яковлев хӑйӗн голташӗпе, чухне те ҫӗнӗ ӑнлавсем тума сук. (будильник), «сӑваллӑх» (поэзия), 

В. А, Белилин с т у д е н т а пӗрле, чӑ- Ҫавча май лексикӑна вырӑс чё^хин- <.«ӗчеке/|ӗх> (книгохранилище), «ту 
ваш алфавитне тунӑранпа, ҫапла май- цен политика, наука тата техника ан- г tmnjm (батарея), «кимёллёх» (флот) 
па чӑвашӑн ҫӗнӗ ҫырулӑхӗ пуҫленса яанӑвӗсе- ie— лаллах, чӑваш чӗлхин тата ытти ҫёнё сэмахсем тума ху-
кайнӑранла 100 ҫул ҫитет. Вырӑс грл- нормисене пӑсмасӑр!—йышӑнмалла, шать статья эзторе, «Арманҫӑ», «пи-
фикипе уса курса тунӑ ҫырулӑх чӑ- Чӑваш литература чӗлхмне ҫӗнӗлле чӗкеҫё», «сехетҫӗ» й ы ^ ш и сӑмахсем 
ваш чёлхин шалти законӗсемпе г,итех йӗркелеме ҫӑмӑл пулман, Ку ыйту чӑваш чӗлжин нормисемпе килёште-
те килӗшсе тӑна, ӑна халӑх та ырласа ҫине чӗлхеҫӗсем те ' пёр пек пӑхман. реҫҫӗ лулсэн та, ытти ӑнлавсем в-ал-
йышӑннӑ. Ахальтен мар ӗнтӗ литӗ Ҫавка май ку ыйту тавра Совет ли ҫӗнӗрен тунӑ ч^ӑвашла сэмахсем 
хӑвӑрт сарӑлнӑ вӑл. Халӑх юрри-сӑв- влэҫӗн пирвайхи ҫулӗсенчех кӗрешӳ юрӑхлӑ мар , вӗсен пӗлтерӗшӗсене 
виеенчи лексика пуянлӑхӗн, грамма- еивӗчленнӗ, тёрлӗ юхӑмсем ҫуралнӑ. ҫигтелёклӗ уҫса параймвҫё е пачах 
тика стройёпе стилистика сӑнарлӑхӗн Тезлашу класс интересӗсенчек тагт- йӑнӑш кӑтарт.аҫҫё. 
никёсӗ ҫинче йӗокеленме тытӑнать ранса кайнӑ. Чӑлхе ы й т ӑ в ӗ — чӑваш- 1922 ҫул пуҫламӑшӗнче «таса чӗл-
чӑваш литература чӗлхи. Ку тӗлӗш- сен буржуаллӑ национализме пурин- хе» теорине Д . П, Петров-Юма:4 
пе революцичченхи чӑваш писателе- чен ытларах палӑрнӑ кӗтес. Нацио- чӗрӗ вӑй пама хӑтланать. Унӑн ян-
сем те пысӑк ӗҫ тунӑ, вӗсем литера- налистсем, чӗлхе ь!Йтӑвне тӗп вырӑна верӗн 27-мӗшёнче «Канашра» пичет-
тура чӗлхине вӑй ҫитнӗ таран ата- хурса, чӑвашсене вырэе хаяӑхӗнчен леннӗ «Чӑваш ҫӗрӗҫлевӗ» статйи 
лантарса пынӑ. уйӑрасшӑм пулнӑ. Ҫакӑ вал весам айне редакцирен ҫапла хушса ҫыр-

Революци ҫӗнггернӗ хыҫҫӑн ҫӗр- литература чӗлхине тури диалектран нӑ: «Юман юпташ хӑйен статйине 
шывра государство стройӗ улшӑнни, тата вырӑс чёляикчен кёнӗ сӑмахсен- вырӑс чёлхинчен пӗр сӑмах кӗртме-
пролетари диктатури туса хуки , класс чен тасатасшӑн кӗрешнинчен пмтӗ сӗр ҫырнӑ. Редакци ӑна изҫата улӑш-
кӗрешӗвӗ чи ҫӳлтм пусӑма ҫӗкленни, лэйӑ* курӑнать. Интернационаллӑ тармасӑр кӗртрӗ. Ҫыру чӗлхине юра -
социализм тӑвас ӗҫ утӑм хыҫҫэн сӑмахсем вырӑнне весем е ҫӗнӗрен такансем Юман статйин чӗшхи пирии 
утӑм малалла кайса пыни чӑваш чӗл- шухӑшласа тупнӑ, е манӑҫа юлнӑ кКанаша» сырассине шанатпӑр». Ку 
хине тӳррӗнех пырса тавнӗ, уи лек- кивё ӑнлавсене чӗлхене кӗртме хӑт- статьяра чӑнэх та ҫӗкӗ пӗлтерӗшлё 
сикине политика, наука тата техн-ика ланнӑ, Вӗсем тимлемесӗр мар ӗктӗ сӑмахсем нумай: «пӑлхавӑр» (рово-
ӑнланввӗсене п&лтерекен сӑмахсем Совет влаҫӗ ҫӗнтерни чылай хушӑ люци) , «Чӑваш тӗпҫӗрӗ» (Чаваш ав-
пиншерӗн кӗнӗ. Чӑваш оичечё хӑват- иртсен те «совет», «(совет влаҫӗ», тономмллӗ облаҫё), «ӑслӑлӑхҫӑ» (уче-
лӑ аталаннӑран, калӑх пӗлӳлӗхӗ пер «совет правительстви» вь>рӑнне ис- ный), «питӗш» (платность), «авагитӑх» 
вӗҫӗм уснӗрен, литературӑра мае- кусствӑллӑ майпа тунӑ ӑнлавсемпе е (истори), «ашӑоивӗ» (температура), 
сӑллӑ юхӑм ҫуралнӑран чӑваш чӗлхи чӑвашсен ӗлӗкхи термивӗсемпе — «ӑшӑггусми» (градусник) тата ьпти те. 
те хӑйӗн малтанхи каргинчех юлма «кан<ашя, «кэнаш ирӗкӗ», «тӳре-ша- Ҫав ҫулхи февралей 5-мёшончс 
пултарайман. Литературӑра ҫӗнӗ ра» — усӑ курнӑ. «Пролетариа.т» вы- Ю м а н «таса челхепе» сырнӑ «Чӑваш 
нормӑсем тӑвасси, литература чёл- рӑнне «чухӑн халӑх», «чухӑнсем», уявхӳшӗ» реценэи пмчетленй. У т а 
мине малэлла аталантарасси, орфо- «ӗҫҫынни» вырание «хура халӑх» мӗн еыряине тӳрех ӑнланмалла та 
графипе терминологие йӗркелесси тенӗ. мар. «Уявхӳшӗ» теки театр и к к е н , 
кун йӗркине тухса тӑнӑ. Ҫак тенденци этэпанса пынӑ май «ҫӳлтитивпет» — талант, «уявкэлав» — 

Революциччен литература ч&лхин- 20-мӗш ҫулсен пуҫламӑшӗнче «тэса пьеса, «уявваййи» — спектакль, «тӗп-
че анаггри чӑвашсен диалектӗнчи чӑааш чӗлх!и» теори ҫуралнӑ. Чи чек» — поэма, «вулӑсӑ» — вулэкан 
лексикӑпа фонетика элеменчӗсем мэлтан ку ыйтӑва Чёлшӗрп-е 1920ҫул- (суфлер), «курӑҫӑ» — куракан тате 
пуҫ пулса тӑнӑ. Совет саманинче, та тухчӑ «Атӑл юрри» журнал ҫӗк - ытти те, Рецензире калаҫу К, Ивано-
уйрӑмах Чӑваш автономиллӗ облаҫне лет. «Ҫӗнӗ сӑмахсем» ятлӑ статья вӑн «Нарспи» >поэми тӑрӑх Чӑваш 
тусан, литература чӗлми малтанхи авторе к у тӗлӗшпе акӑ мӗн ҫырать: театрӗнче лартнӑ спектакль ҫинчен 
пекех пӗр енлӗ, анатри диалект «Маншӑн пулсан, ют чбтвсе сӑмахне пырать. Акӑ мӗнле сӑнласа парать 
пуянлӑхӗпе ҫеҫ, аталанма пултарай- иличчен ҫӗнӗ сӑл^ах туни нумай аван, Ю м а н хайӗн чунне килентерекен 
ман, мӗншӗн тесен Хусанта тухакан мӗншӗн тесен урӑх хэлӑх сӑмахне чаяашсен аваллӑхне: «Вӑйӑ ҫинчен 
«Канаш», «Чухӑнсен сасси», «Хӗрлӗ кӗртнипе эпир чӑваш чӗлжине пӑсат- мӗн калас? Кун пе« уяввӑййине эпӗ 
салтак», «Ана», «Шурӑмпуҫ» хвҫат- пӑр тагга ӑнланма та йывӑр тӑватпӑр. халиччен курманччӗ, Тӑрӑ шыв пек 
семпе журналсенче тури чӑвашсен 10—15 ҫултан ҫӗнӗ сӑмахсем чӗлхе- таса чӑваш чӗлхи, пӗр ют сӑмах ҫук. 
диалекчӗпе те енлӑн ҫыра пуҫланӑ. ре чиперех ҫирӗпленсе ҫитӗҫ,— тесе Куҫ умӗнче чӑваш йӑли, чӑваш пур-
Ҫавна май чӑааш литература чёлхи- лӑплантарать автор. Мӗнле ҫӗнӗ сӑ- нӑҫӗ... Куҫ умӗнче сер ҫулхи юман 
ке ҫӗнетес, ӑна тунӑ чухне гурипе махсем сӗнет-ха вӑлТ Тӗрлӗрен суф- пек тӗреклӗ, сӗм вӑрман уг»и пек 
он а три диалектсене пёр тан правӑпа фикссемпе {-ҫӑ, -ҫӗ, -ан, -ен, -лӑх, п а п ӑ р чаваш пуянӗ Михетер, унӑн 
усӑ курас задача тухса тӑнӑ. Ҫёнё -лӗх) усӑ курса, «пичёкесё» (бон- ар сӑмахӗнчек В1иличчен тухман, 
саманара ҫакӑ та уҫҫӑн п-алӑрнӑг нз- дарь), «сехетҫӗ» (часовщик), «арман- упӑшкине хирӗҫ ҫур урап.усӑмӗ лус-
ци чӗлки текех хӑй тӗплӗн, хӑйӗн ҫӑ» (мельник), «кӗнекеҫыран» (писа- ман мӑшӑрӗ, ҫӗр ҫине вӑхӑтлӑха 
словарей пуянлӑхӗпе ҫеҫ усӑ курса, тель), «хутҫыран» (писарь), «часҫӳ- аннӑ Нарспи, ун чӗрине ҫунтарса кӗл 
чӗррӗн те Хдвагглӑн малалла каяй- рен» (скороход) , «ҫунанту» (вулкан), тӑвакан, казакарчӑн пек йӑваш, шап-
Аласть, Кивӗ сӑмзх тӗпӗсенчен пур «хӑйҫӳрен» (автомобиль), «вӑрзтан» чӑк пек канӑосӑр, ҫӳлелле вёсен 



чамӑппӑ С е т н е р — в ӗ с е м пурте чӑ-
ващ хушшинче ӗмӗртек пурӑннӑ, ха
ле те пур вёсем пирӗн хушамарта...» 

Чуна ҫемҫетсе яракан мӗн терм 
ачаш «идилли» куратпӑр Ю м а н сӑ-
махӗсенче! «Таса чёлхе» ҫавна валли 
ҫеҫ кирлӗ пулман-ши Юмана? Хай 
картлашки ҫинчен пӑхса хак ланӑ 
ВӐП «Нарспи» спектакле. 

«Таса чӑваш чӗлхи» теори йӑнӑш 
пулнине «Канашра» ӗҫлекен парти 
публицисчӗсем пӗрре мар кӑтартнӑ. 
«Чӑааш чӗпхин татгӑрӗсем» статьяра 
(иКамаш» хаҫат, 1921 ҫулхи январей 

Н, Я. Золотое «Атӑл юрри» 
журнала вирлӗн критикленӗ, «Пӗр 
чӑваш халапӗсемле юррясен чӗлхи-
пе* чӑваш чӗлхи лачакаран тухас 
ҫуккине чухласа илеймен курӑнать-
ха,— тесе ҫырнӑ вал «Ҫӗнё сӑмах-
сем» статья автора гиирки.— Чӑваш 
челхи ют сӑмахсене хӑйён чёлхи ху-
рйнӗнче вёретсе каларса йышӑннӑ 
хЫ'Ҫҫӑн ҫеҫ ҫирӑппӗн тымарланать». 

1922 ҫулхи фазралӗн 3-мӗшӗнче 
«Канаш» хаҫатра Хумма Ҫеменӗ (Чӗ-
«еҫ • Ҫ.) «Юман юлташ шухӑшӗсем 
ҫинч-ен икӗ сӑмах» статья пичетлесе 
кӑларнӑ. Унта Юман ют сӑмэхсенчен 
сехёрлекниме, чӑааш чӗлхине вёсен-
чен тасатасшӑн пулнине кӑтартнӑ. 
Ҫӗнӗ лёлтерёшлӗ «пӑлхазӑр» (рево-
люци) , «пурлӑх» (хуҫэлӑх), «уявхӳшӗ» 
(театр), «тёпҫӗр» (область) сӑмахсе-
не чёнхече кӗртме сӗннӑ хушӑрах 
Ю м э н хӑй те вырӑсла сэмахсемпе 
уса нурать иккен ! Вӑл «геометрм», 
«арифметика», «задача» сӑмахсем 
"ӑваш чзлхтнче пуррипе килӗшет. 

«Тӑван чёлхен тӑван халӑха куль-
"урӑллӑ ытти халӑхсен ушкӑнне кӗрт-
мелле,— тенё .малалла Хумма Семе
не,— Анчах та чэваш халахне те куль-
турӑллатас тени вӑл пурнӑҫ малалла 
шунӑҫэмӗн ютран кӗрекен сӑмахсе-
не (паллах, чӑваш чӗлхинче ҫукки-
сене) чӑваш сӑмахоеомлех ҫырмалли-
не пӗлтермест. «Пӑлхавӑр», «уявхӳ-
шӗи сӑмахсем тӑван чёлхене еӑйлат-
мв'Ҫҫӗ, пушшех нэчарлатаҫҫӗ, Ҫакна 
манмалла мар: чёлхе законе хӑйӗл 
ҫуленчен пӑрӑнэймасть, Кашни хала-
хан чӗлхи югран кӗрекен сӑмахсем-
пе кӑна вӑйлэнэтъ. Кивелекен авал*и 
сӑмахсем вырӑнке ҫӗнё сӑмахсем 
тухаҫҫӗ. Ҫакна пурнӑҫ хӑех тӑвать. 
Этемлёх культури вӑйланнӑҫемён 
тӗрлӗ чӗлхепе калаҫакан халӑхсам 
пӗр-перне нумайрах ӑнланма пуҫлаҫ-
ҫӗ, Пурнаҫ малалла шунаҫемӗн ин-
тернацяоналлӑ чӗлхе -патнелле ҫьш-
харатпӑр. Ҫавӑнпа та «револгоц-и», 
«театр», «социализм» сӑмахсем ҫап-
липех юлмалла. Вӗсене темле ӑилан-
мапла мар сэмахсемпе пӑсмалла 
мар... Тӑван чӗлхене вӑйлатас тесен, 
хамӑрта ҫук сӑмахсенчен хӑрамалла 
мар». 

Хумма Семене калаиӑ шухӑшсем 
Юмана килӗшмен. Ана хирӗҫ вӑл 
|гЧӗлхе таеӗ» статьяпа («Канаш», 
1922 ҫуляи февралэн 17-мӗшӗ) от-

ветленӗ, хай авалхи таса чӑеаш чӗл-
хипе капаҫма-ҫь!рма тӗрӑшни ҫинчен 
каланӑ: «Пирё'Н ч<и мал.тан ҫырулӑх 
(литература) чӗлхине таса чэлхе тума 
тӑрӑшмалла. Чӑваш чӗлхи тдрӑ шыв 
пек таса чӗлхе пулмалла... Мӗн чух-
лӗ чё'лхеие ют сӑмахсем кӗреҫҫӗ, 
ҫавӑн чухлӗ чӗлжен тути каять, кӑ-
мӑллӑхӗ ҫухалать»,— тенё еӑл ҫине 
тӑрсах, 

Юман статйинче сиенлӗ шухашсем 
нумай. Пёр енчен вӑл авалтан чӑваш 

.чӗлхине кӗнӗ «сахӑр», «кӗнеие», 
«хаҫат» йышши вырӑс сӑмахӗсене 
ҫаплипех хӑварма хушать, тепӗр ем-
чен социализм самани панӑ сӑмахсе-
не пачах йышӑнасшӑн мар. «Еак ха-
лӑхсем ӗмӗр ют хэлӑх гтусмӑрӗпе 
кӗрещсе пурӑнаҫҫё,— тесе ҫырнӑ 
вӑл.— Ҫаванпа вёсен чӗлхи уйрӑмах 
т=са пулмалла, Ҫакна Чӗкеҫ маь+ать; 
чӑваш халӑхӗ — тӗрӗк йӑхӗ, пирӗн 
чӗлхере Европа хэлӑхӑсен сӑмахӗсем 
килӗшӳллӗ, вырмаҫуллӑ мар», 

Акӑ ӗнтӗ, Петров-Юман ҫӗнӗ 
саманари улшӑнусене шута ил-
м&нн.и куҫ умӗнчех. Ун шухашӗпе 
чӑваш халахё ҫав-ҫавах пусмӑрта пу-
рӑнать. Ҫа« пусмӑртан ӑна «таса 
чёлхе» ҫеҫ хӑтарать иккен. 

Ҫакӑн хыҫҫӑн чӗлхе тавлашӑвӗ 
самаях вӑйланса кайнӑ, 1922 ҫулхи 
февраль—апрель уйӑхӗсенче «Ка-
маш» хаҫатра Юмана хирӗҫ темиҫе 
хут та критикӑллӑ стать ясем тухнӑ, 
Вёсенчен палларах.'исем — Н. Я. Зо
лотое ҫырнисем, «Чӑваш чӗлхи» ста-
тьярэ вал Хумма Семене каланӑ 
шухэшсене хӳтӗлет, Ю м а н йӑнӑшӗсе-
не кӑтартать, ҫаз хушӑрах чӑваш 
чӗлхине кирлӗ-кирлӗ маршӑнах вы-
рӑс сӑмахӗсене кӗртекенсене те еар^ 
ҫэть. Апрель уйӑхӗнче «Канашра» 
Н. Золотов, М . Григорьев, В. Токсин, 
А. Иванов тата ыттисем те — пурё 
10 с ы н — « Ю м а н тёлёкёсемн статья 
личетленё, Чёлхи пирки ҫеҫ мар 
пынӑ унта калаҫу. Авторсем Юманӑн 
«таса чёлхе» теорийӗ — буржуаллӑ 
национализм идейисемпе витённине, 
чёлхе ыйтӑвё класс керешӗвӗпе ҫы-
хӑннине, Юман чӑваш чӗлхине, чӑ-
ваш ӗҫхалӑхне революци ҫулӗнчен 
пӑрма хӑтланнине кэтартнӑ. Ун чух-
:Не чӑваш культурин ӑрасналӑхӗ, унӑн 
нациллӗ уйрӑмлӑхӗ ҫинчен Юмансӑр 
пуҫне Милли, ҫаван пекех Комисса
ров та калаҫу пуҫланӑ пулнӑ, 

1923 ҫулхи июлӗн 22-мӗшӗнче чӑ-
ваш лисателӗсен I конференций^ 
чӑваш чӗлхч пирки пынӑ дискуссии 
итогбсене пӑхса тухнӑ. Унта Юман 
«Чӑваш литература чӗлхм мӗнле пул
малла» темӑпа доклад тунӑ. Доклад-
па палпэшсан, Юман хӑйӗн малтанхи 
чылай шухӑшёсене улӑштарни курӑ-
нать, «Чӑеаш халӑхӗ хӑй ҫинчи пус-
мӑра сярСе пӑрахнӑранпа, хай ҫӗ-
рёнче ирёклён пурӑнма тытӑннӑрак-
па чӑваш чё>лх:и культурӑллӑ чӗлхе, 
ӑслӑлӑхпа илемлёх чӗлхи, чӑваш<сем 
Хушшинче патшалӑх вырӑнӗсенче ка

паема та, ҫыру ҫӳретме те юрӑхлӑ 
чӗлхе пулмалла,—тенӗ вӑл доклад-
pa.— Аслӑлӑхпа ялемлӗх ӑн.ланӑвӗсе-
не, пурнӑҫӑн ҫӗнӗ йӗркинчен тухакан 
анлавсенчен нумайӑшне хальхи чӑ-
ваш чёлхипе кӗскен ҫавӑрса калама 
ҫук: ҫавна тума сӑмах тымарёсем 
ҫитмеҫҫӗ, самах ҫаврӑнашӗсем те ҫав 
анлавсене тӗрес, кёскен, татса кала
ма килёшӳллӗ тата ҫителӗклӗ таран 
ҫивчӑ мар. Халӑх мӗнле калать, са
ван пек ҫырмалла мар. Литература 
чӗлхине турипе анатри диалектсем 
пӗр пекех кӗмелле, перне юратса, 
теприне сиелеме юрамасть. Ҫавӑнпа 
•пӗрлех тури чӑвашсен хӑйсен сӑма-
хӗсенче «о» сасӑ вырӑнне <ty» сасӑ, 
Енатри чэва^сен интернэциомаляӑ 
сӑмахсенче «о» саса налама хӑнӑх-
малла. Ҫӗнӗ ӑнпавсем валли ҫёнӗ 
сӑмахсем, ҫӗнё сӑмах ҫаврӑнӑшёсем 
тумэлли тӗп ҫул — чӑваш чӗлхин ты-
мзрӗсемпе анлӑч усӑ курасси, Аслӑ-
лӑх, политика, искусство, техника, 
культура терммнӗсене чӑвашла шу-
хӑшласа кӑларма кирлӗ мар, вӗсене 
урӑх чёлхер&н илмелле, Хальхи вӑ-
хӑтра йышэнакан сӑмахсенчен ытла-
рах вырӑс е хӗвеланӑҫёнчи ытти 
халӑхсен сӑмахӗсене йышӑнмалла, 
«тӳре-шэра» тени вырӑнне «прави
тельство» тесен аваятарах, халах 
иышӑчарзх парать». 

Писа^гельсен конференцкйӗ докла
да ырланӑ, ҫавна мвй ҫапла йышӑн-
нӑ: интернационаллӑ, ӑслӑлӑх терм'И-
нӗсене чӑваш чёлхине улӑштармасӑ-
рах кёртмелле, ытла та кивелнӗ, 
авалхи сӑмахсене туртса «ӑларма 
кирлӗ м г р , ҫӗнэоен . тунӑ сӑмвхсене 
чӗлхене сыхланарах кӗртмелле. М э -
лашне ҫак ҫулпа аталанса пынӑ та 
ӗнтӗ чӑваш литература чӗлхи. 

Чӑваш литература чӗлхин нормисе-
не йӑркеленипе пӗрлех чэваш ҫыру-
лахке малзлла аталантарасси те пӗр 
вь(ранта тема пултарайман. Чӑваш 
алфавитне ҫӗнетсе, пичегре те, ҫы-
рура та «о», «ф», «у», «ч» саолалли-
семпе усӑ курасси тавлашусӑр ирт-
мен. Асӑннӑ сасӑсемпе калаҫура усӑ 
курнӑ пулин те, чылач чӗлхеҫёсем 
вӗсене чӑваш фонетикишӗн пачах ют 
шутланӑ. 

Ҫакӑ ҫеҫ-и тага! 1922 ҫулхи янва-
рён 25—27—29-мӗшӗсекче «Канашра» 
«Чаваш чёлхи ҫинчен ирӗксӗр киле-
кен шухӑшсем» статья пичетленнӗ, 
Унӑн авторе, «Гатчель» ятпа алӑ пус-
ftacKep, чӑваш ҫьфулӑине... латин 
графики ҫине куҫарма сённӗ. Мён 
тума кирлӗ-ха ҫакӑ? «Ун чухне вара 
эгтир Расҫей патшисэнчен юлнӑ пус-
мӑрсенчен, вёсен йӳҫӗ парнисенчен 
хӑтӑлса, пурте уҫҫӑн сызласа ярат-
тӑмӑрччӗ,— тесе ҫырнӑ ҫак национа
лист,— мӗншӗн тесен нмкама та пӑ-
хӑнса тӑманки пирӗншӗн пите хаклӑ... 
Чӑнах та, никэм валли те ирӗкрен 
хакли урӑх ним те ҫук». Автор ла-
тин шрифтне «таса, чилер, илемлё, 
симметриллӗ» тесе мухтать, «Латмн 
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(Судья пулнӑ ҫын каласа панисем) 

Панфил Иванч Себадаевпа (ун хушамачӗ 
кӑпата сӑмахран пулнӑ, тет) эпир пӗр хушӑ 
запасри полкра та, унтан вӑрҫӑра та пӗрле, 
пӗр ротӑра пулнӑччӗ. Маттур салтакчӗ вӑл. 
Ҫарти дисциплинарна пит. ҫирӗп тытса пырат-
чӗ. Уставсене пӑони пӗрре те пулман унӑн. Чи 
кансӗр вӑхӑтсенче те пур-ҫук сухалне яп-яка 
хырма май тупатчӗ, ҫипуҫӗ .те тирпейлӗччӗ 

унан — ҫухаеи аиенчен яланах шап-шур катан-
пи-р хӗрри курӑнать, пур тӳмесем те тёп-тӗрӗс; 
хӑйне шанса паиӑ хӗҫпӑшал — леш кӗске 
авӑрлӑ кёреҫе таранах — пуринчен те тасарах-
чӗ. Командирсем хушнине вара ун пек хӑвӑрт 
та тӗп-тӗрёс туса пыраканни ҫукчӗ, темелле. 
Запасри полкра пурӑннӑ чух ротӑри ҫивӗч 
чӗлхеллӗ этемсшчен (хайхи, «остряк-самоуч-
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• шрифчӗ пире хӗвеланӑҫӗнчи культу-
I рӑна тӗттӗм халӑх хушшинче сарма 
1нумай пулӑшӗ»,—-тесе сӳпӗлтетет. 
I Гатчелӗн сиенлӗ шухӑшӗсем пирки 
I тепӗр темиҫе кунтанах «Канашра» 
|Н. И. Ванеркке ҫырни тухнӑ. Вӑл тӳ-
I рех ҫакна кӑтартать: чӑваш ҫырулӑх-
I не латин графики ҫине куҫарни хут-
1пӗлмевлӗхпе кӗрешес, чӑваш культу-
1рине ҫӗклес ӗҫе пӗтӗмпех чарса 
[яартӗччӗ. «Вырӑс халӑхне тӑшман 
[вырӑнне хурса, унтан уйрӑлса каяс 

Ijjyxauj — йӑнӑш шухӑ-ш. Чӑваш халӑх-
не чӑнзх та культурӑллӑ халӑх тӑвас 

Iтесен, пуринчен малтзн пирӗн вырӑс 
I «алахӗн культурине пӗлсе, вӑл пулӑш-
1»ипе ҫутта тухма тӑрэшас пулать, 
[мӗншӗн тесен литовецсем, латышсем-
I ле поляксем пек эпир нимеҫсемпе 
I юнашар мар, вырӑссемпе юнашар пу-
|рӑнатпӑр»,— тесе ҫырнӑ Ванеркке. 
I Гатчель шухӑшӗсем Чӑваш ҫӗршыв-
| ке тӗпчекен обществӑра та сарӑлма 
Iпӑхнӑ. 1922 ҫулхи майӑн 25-мӗшӗнче 
1лулнӑ ларура ку ыйтупа Милли тухса 
1калаҫнӑ. Унӑ« докладӗнчи пӗр вырӑ-

на кӑна илер-ха: «Пӗр аллӑ ҫул хуш-
шинче, вырӑс шрифчӗпе ҫырнӑ пирки, 
чӑвашсем вырӑсланса каяҫҫӗ. Тагга 
вырӑс культури хӗвеланӑҫӗнчи халзх-
сен культуринчен кзйра пырать. 
Эпир, латин шрифтне йышӑнсан, хӗ-
веланӑҫри культурӑна йышӑнса, хӑ-
вӑртрак мэлалла кайма пултарзтпӑр. 
Ку шрифта йышӑнсан, чӑвашсем вы-
рӑссенчен уйрӑлса, хӑйсен халӑхлӑхне 
ӑнланса илсе, хӑйсен культурине тума 
пултараҫҫӗ»,— тенӗ Ммлли. Милли 
йӑнэшӗсене ҫав ларурэх Д . С. Эль-
•мень, А. М. Михайлов, Н. Я. Золотоз, 
М. П. Петров тата ыттисем те кӑтэрт-
са панӑ, ун шухӑшӗсене национализм-
лӑ, реакциллӗ тесе хакланӑ, чэваш 
халӑхӗ хӑйӗн культтурине вырӑс халӑ-
хӗпе пӗрле ҫеҫ хӑпартма пултарнине 
пэлӑртнӑ, ҫаз вырӑнсӑр ыйтӑва пут-
ланггарнӑ. 

1922 ҫулта «Кгжэш» хаҫатра чӑваш 
орфографи но.рмисем пирки пуҫлан-
нӑ дискусси 1925 ҫул вӗҫленичченех 
пынӑ. Унта вырӑнти чӗлхеҫӗсемсӗр 
пуҫне Н. И, Ашмарин , чӑваш алфавит-

не тӑвакан Василий Алексеевич Бе-
липин, ҫавӑн пекех Мускавра тухакан 
«Еҫлекенсен оасои» журнал та хут-
шӑннӑ. Тӗп вырӑнта ҫырулӑхпа кала-
су чӗлхи патне ҫывхартас, алфавита 
ҫӗнё оаопаллисем кӗртес ыйту тӑнӑ. 
Алфавит реформине иртггерме кирли-
не Ашмарин та, Белилин та йышӑннӑ. 
«Ӗҫлекенсен сасси» журнал вара пачах 
хирӗҫле ҫыра пуҫланӑ. 

Вӑрӑма кайнӑ дискусси 1926 ҫул 
пуҫламӑшӗнче Чӑваш ЦИК постанов-
лени йышэннӑ хыҫсӑн чарӑннӑ. Чӑ--
ваш алфавитне ҫӗнӗрен пӗтӗмпе те 
пӗртен-пӗр «ф» саспалли ҫеҫ кӗртнӗ. 
1933 ҫулта тин чӗлхе ' гиирки тепӗр 
хут дискусси пулса иртнӗ. Ун хыҫҫӑн 
чӑваш а л ф а в и т е ҫӗнетнӗ, унта вы-
рӑс чӗлхинчен кӗнӗ сӑмахсенчи сасӑ-
сем валли ҫӗнӗ саспаллисем кӗрткӗ. 
Алфавит реформи хыҫҫӑн чӑваш ҫы-
рулӑхӗ халӑх чӗлхипе чылай ҫывӑх-
ланнӑ. 

Арсений ИЗОРКИН. 


