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ЧӐВАШ БУКВАРӖН ИСТОРИЙӖ 

1. Букварь - [гуҫламӑш шкулӑн пӗрремӗш класӗнче вулама • 
ҫырма вӗрентмелли пӗрремӗш кӗнеке. Чи малтанхи чӑвашла бук
варь 1804 ҫулта Мускавра "Начальное учение человеком, хотя
щим учитися книг божественного писания" кӗнекере пичетленнӗ. 
Ҫак кӗнекен пӗрремӗш пайӗ букварь шутланать, унӑн иккӗмӗш 
пайӗнче вара пӗчӗк катехизиса чӑвашла куҫарса панӑ. Букварь 
тытӑмӗпе содержанийӗ ҫав вӑхӑтра пичетленнӗ вырӑс букварӗ-
сеннипе пӗрешкел: алфавит, вулама вӗрентмелли сыпӑксем, сас-
паллисен ячӗсем, хӑш-пӗр хисепсене пӗлтерекен саспаллисем. 
Тӳрех калас пулать, кунта чӑваш материале пачах ҫук, ҫавӑнпа 
паянхи ӑспа хаклас пулсан, чӑваш букваре тесе калама та май 
килмест. Ана чӑваш ачисем валли ятарласа хатӗрленине шута 
илсен ҫеҫ чӑвашсен пирвайхи букваре тесе хаклама пулать. 

2. Иккӗмӗш чӑваш букваре 1832 ҫулта вырӑсларан чӑвашла 
куҫарнӑ "Начатки христианского учения или краткое священная 
история и краткий катехизис" кӗнеке умӗнче "Букварь для обу
чения чтению по-чувашски. Хотла вирянясь-шин чувашь чельги-
бе" ятпа пичетленнӗ. Авторе В.П.Вишневский. Букварь тытӑмӗпе 
содержанийӗ каллех вал вӑхӑтри букварьсеннипе пӗр евӗрлӗрех 
(вырӑс букварӗсен тытӑмӗ питӗ уҫҫӑн палӑрать): малтанхи стра-
ницисенче - алфавит, тӗрлӗ сыпӑксен тӗсӗсем. Алфавитра 33 сас-
палли, вӗсенчен хӑшӗ-пӗрисем диграфсем (о,у,ьи). 

Букварьте те, В.П.Вишневский ытти ӗҫӗсенче те пӗр ҫит-
менлӗх уҫҫӑн курӑнать: тӗпчевҫӗ чӑваш сӑмахӗсен сасӑ тытӑмне 
тӗрӗс уйӑрса илеймен пирки ҫырура вӗсене тӗрӗс палӑртайман. 
Ҫакӑ вӑл саспаллисене сыпӑнтарса вулама-ҫырма вӗрентмелли 
меслет хуҫаланнӑ вӑхӑтра ачасене пысӑк усӑ кӳме пултарайман. 

3. Виҫҫӗмӗш чӑваш букварьне вӑл вӑхӑтри паллӑ чӑваш 
тӗпчевҫи Н.И.Золотницкий ҫырнӑ, вал 1867 ҫулта "Чуваш кнеге" 
ятпа уйрӑм пичетлснсе тухнӑ (унӑн 2-мӗш кӑларӑмӗ 1870 ҫ. пи-
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леннӗ), ҫавӑипа та ӑна тӗпчевҫӗсем ятарлӑ пӗрремӗш чӑваш 
укварӗ тесе хаклаҫҫӗ (В.Г.Егоров, И.П.Павлов, Н.П.Петров). 

Букваре автор вырӑссен паллӑ педагоге К.Д.Ушинский хатӗрленӗ 
меслете тӗпе хурса ҫырнӑ. Ку вал - сасӑ меслечӗ, саспаллисене 
сыпӑнтарса вулама-ҫырма вӗрентмелли меслетрен пачах уйрӑлса 
|раканскер. Ана пурнӑҫа кӗртни вулама-ҫырма вӗрентес ӗҫе 

лайӑхлатма пысӑк майсем туса панӑ, ачасен ӗҫне те, учитель ӗҫне 
те самаях ҫӑмӑллатнӑ. 

Тӗпчевҫӗ чӑваш алфавитне те ҫӗнӗлле йӗркелет, унта пуҫласа 
зсаспалли тата ытти ҫӗнӗлӗхсене кӗртет. Апла пулин те, унӑн 32 
саспаллиллӗ алфавичӗ чӑваш чӗлхин сасӑ тытӑмне тӗп-тӗрӗс пал-
ӑртайман. Алфавитри ҫитменлӗхсем (пӗр caeca темиҫе саспалли-
пепалӑртни, пӗр саспалли темиҫе сасса пӗлтерни, чӗлхери ӑ, ӗ, ҫ 

:ӑсене палӑртмашкӑн ятарлӑ саспаллисем шыраса тупайманни) 
ашла вулама-ҫырма вӗренекен ачасем умне самаях пысӑк 
вӑрлӑхсем кӑларса тӑратнӑ. Ҫапах та Н.И.Золотницкий бук-
ю чӑваш ачисем валли хатӗрленӗ унчченхи кӗнекесенчен пал-

маллах уйрӑлса тӑрать. 
4. Н.И.Золотницкий букваре хыҫҫӑн вулама-ҫырма вӗрентес, 

ia пурнӑҫлама пачах урӑхла букварь хатӗрлес ӗҫӗн ҫӗнӗ таггхӑрӗ 
ҫланать. Вӑл паллӑ чӑваш просветителе И.Я.Яковлев ячӗпе 

ҫыхӑннӑ. И:Я .Яковлев - ҫӗнӗ чӑваш ҫырулӑхне пуҫарса яраканӗ, 
ачасене хутла вӗрентес ӗҫе ҫӗнӗлле йӗркелекенӗ. Унӑн пирвайхи 
букварӗ 1872 ҫулта "Чӑваш ачисене ҫырӑва вӗренмелли кӗнеке" 
ятпа гшчетленсе тухнӑ. Букварӗн уйрӑмлӑхӗсем: а) вулама вӗрен-
тессин никӗсӗ - сасӑ меслечӗ; ӑ) вулав материален никӗсӗ - анат-
ри диалект; б) кашни уҫӑ сасӑпа хупӑ сасса палӑртма ятарлӑ пал-
лӑсемпе усӑ курни. 

5. Пӗрремӗш букварьте ҫитменлӗхсем те пур, ӑна 
И.Я.Яковлев хӑех лайӑх туйнӑ, ҫавӑнпа вӗсене пӗтерес ӗҫе тӳрех 
тытӑннӑ: а) алфавитри саспаллисен йышне чакарнӑ (47-рен 27 
ҫеҫ хӑварнӑ ); ӑ) ҫснӗ саспаллисем (л, н, f, ҫ, %) кӗртнӗ; б) й сас-
паллине j-na ылмаштарнӑ; в) текстсемпе нумай ӗҫленӗ. Вара бук-



варӗн иккӗмӗш кӑларӑмӗ 1872 ҫулта Хусанта "Ҫырӑва вё 
тытӑнмалли кӗнеке " ятпа пичетленсе тухнӑ. 

6. Букварӗн виҫҫӗмӗш кӑларӑмне И.Я.Яковлев каллех 
турлетсе "Букварь для чуваш с присоединением русской 
ятпа 1873 ҫулта пичетлесе кӑларать. Алфавитра 25 сас 
хӑварать, ьлти ҫӗнӗлӗхсене кӗртет. Виҫҫӗмӗш кӑларӑма а 
тӗллевпе хатӗрленӗ: вал ҫак кӑларӑмран чӑвашла ҫеҫ мар, в 
ла вӗренмелли, ҫавна май вырӑс культурипе паллашмалли 
ник та пулса тӑнӑ. 

7. И.Я.Яковлевӑн букварӗсемпе чӑваш ачисем Октябрь 
люцийӗчченех вӗреннӗ, ҫак хушӑра вал (букварь) 33 хутч 
четленсе тухнӑ. Паллӑ просветителен букварӗсем чӑваш ач 
а) сасӑ меслетне тӗпе хунӑ пирки чӑвашла та, вырӑсл 
ҫӑмӑллӑн вулама-ҫырма вӗрентнӗ; ӑ) чӑваш фольклорӗн та~ 
илсе пыракан чӑваш литературин ырӑ тӗслӗхӗсемпе палл" 
пынӑ; б) вырӑс литературин куҫарӑвӗсене вулама май туса 
ҫакӑ вӑл вырӑс литературин оригиналӗсене вулама хисте 
кӑмӑл-сипет тӗлӗшёнчен ырӑ та сӑпайлӑ ҫынсем пулма вӗре 

8. И.Я.Яковлев букварӗсен пуян опычӗ чӑваш шкулӗсе 
ли анализ-синтез сасӑ меслечёпе ҫӗнё йышши букварьсем 
хатӗрлемелли никӗс пулса тӑчӗ. 

Эсгш Кязым 
Республика Турция, 
В.А.Андреев 
Чувашский государственный университет 

И.Я.ЯКОВЛЕВ О ЧУВАШСКОМ ЯЗЫКЕ 
И ЕГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯХ 

Языковую среду в середине X I X в., в которой 
И.Я.Яковлев как и многих чувашских деревень того вре 
можно охарактеризовать как моноязычную. Однако уже в 
время существовали двуязычные и трехъязычные населен! 
пункты, например село Старые Бурундуки с чувашским и р 


