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ЧӐВАШ ПУБЛИЦИСТИКИПЕ ЖУРНАЛИСТИКИ  
АТАЛАНӐВӖН ҪУЛ-ЙӖРӖ

/Пӗтӗмӗш ле пӑхса тухни/

"Журналистика” тэта “публицистика” -  пӗрешкел пӗлтерӗшлӗ термин- 
сем мар. Пёрремёш термин палӑртнӑ вӑхӑтра (кашни кун, эрнере е уйӑхра 
пӗрре) тухса тӑракан пичет продукцине, урӑхла каласан, хаҫат-журнала 
пӗлтерет. Ҫавӑнпа пӗрлех ку термин обществӑпа политика ӗҫӗ-хӗлӗн 
тӗсне, тӗрӗсрех профессие палӑртать. Журналист паян кирлӗ паха соци- 
аллӑ информаци пухса, тишкерсе пӗтӗмлетет, ӑна пичет, телевидени, 
радио, кино урлӑ тата ытти майсемпе халӑх хушшине сарать. Журналис
тика массӑллӑ пропагандӑпа агитации ҫивӗч хатӗрӗсенчен пӗри пулса 
тӑрать. Унсӑр пуҫне журналистика -  ӑслӑлӑх дисциплини, вӗренӳ пред- 
мечӗ.

Публицистика-журналист ҫырнӑ произведенисем.'Илемлё тата ӑслӑ- 
лӑх литературипе пӗрле публицистика литературӑн тӗп тӗсӗсенчен пӗри 
пулса тӑрать. Публицистика -  хальхи пурнӑҫ историйӗ, хальхи самана 
таппи. Ӑна публицист кӗрешӗве хутшӑнакансене усӑ кӳмелле ҫырать.

Публицистикӑра чӑнлӑхӑн обществӑшӑн пӗлтерӗшлӗ факчӗсемпе пу- 
лӑмӗсене тата вӗсемпе ҫыхӑннӑ лару-тӑрӑва документ тӗрӗслӗхӗпе ҫырса 
кӑтартаҫҫӗ. Ҫакна халӑхӑн, унӑн организацийӗсен ӗҫри хастарлӑхне ӳсте- 
рес, сахалрах вӑй хурса ытларах усӑ кӳрес тӗллевпе тӑваҫҫӗ. Публицис
тика хӑйӗн умӗнчи тӗллеве ырӑ тӗслӗхсене кӑтартнипе, чӑрмавсемпе ҫит- 
менлӗхсене тӑрӑ шыв ҫине кӑларнипе пурнӑҫа кӗртет. Вӑл ӗҫ ҫыннисене 
хӑйсен иксӗлми вӑйне шанса тӑма вӗрентет, пуҫарулӑха вӑратать, хас- 
тарлӑ ӗҫлеме хавхалантарать

Ҫапла вара, пӑхса тухнӑ терминсем иккӗшӗ те тӗрлӗ ӑнлавсене палӑр- 
таҫҫӗ. Ҫавӑнпа пӗрлех вӗсене пӗрлештерекенни те пур: икӗ сӑмахӗ те 
периодика пичечӗпе, урӑхла каласан, хаҫат - журналпа ҫыхӑннӑ. Журна
листика историйӗ вара периодика пичечӗ, публицистика епле аталаннине 
тӗпчет.

Журналистика историне тишкернӗ май «вырӑс публицистики урӑх ха- 
лӑх ҫинчен» тата «наци публицистики», уйрӑммӑн илсен, «вырӑс публи
цистики чӑвашсем ҫинчен» тата «чӑваш публицистики» ӑнлавсене тӗл 
пулатӑн. Вӗсене мӗнле уйрӑмлӑхсем тӑрӑх лалӑртмалла? Ку ыйту ҫине 
татӑклӑ хурав ҫук-ха.

Чӑвашсен обществӑлла-политикӑлла пурнӑҫӗ ҫинчен вырӑс автор тӑ- 
ван чӗлхипе ҫырса хӑй халӑхӗн прессинче пичетлесен, ку, паллах, «вы-



рас публицистики чӑвашсем ҫинчен» пулать; тӑван халӑхӑн паянхи ӗҫӗ- 
хӗлӗ ҫинчен чӑвашсем ашшӗ-амӑшӗн чӗлхипе ҫырса, хӑйсен хаҫатӗнче 
ҫаптарса кӑларсан, ҫакна вара “чӑваш публицистики” темелле. Анчах ку 
шухӑшсем хальхи вӑхӑтри публицистика тӗлӗшпе кӑна тӗрӗс. Вырӑс мар 
халӑхсен иртнӗ саманари публицистикин малтанхи тапхӑрӗсем пирки вара 
ҫакна калаймӑн. Сӑлтавӗ паллӑ: вёсен патша саманинче нумай-нумай 
ҫулсем наци пресси ҫеҫ мар, ҫырулӑх та пулман. Сӑмахран, чӑваш ха- 
лӑхӗн чӗлхе уйрӑмлӑхӗсене тӗплӗн шута илсе тунӑ ҫӗнӗ ҫырулӑхне 1871 
ҫулта ҫеҫ пуҫарса янӑ, унӑн пӗрремӗш хаҫачӗ вара 1906 ҫулта тин кун 
ҫути курнӑ, анчах вӑл та ҫулталӑк ҫурра яхӑн кӑна тухса тӑнӑ.

Наци публицистикин те хӑйевӗрлӗхӗсем пур. Вӑл нацин обществӑлла- 
политикӑлла пурнӑҫне ҫутатать, унӑн интересӗсене хӳтӗлет. Ку уйрӑмах 
публицистика содержанийӗпе, унӑн тӗллевӗсемпе, кам майлӑ пулнипе 
ҫыхӑннӑ. Наци публицистикин произведенийӗсене наци ывӑл-хӗрӗ е унпа 
пӗрле пӗрешкел ӗмӗт-тӗллевпе пурӑнакансем ҫыраҫҫӗ. Кунта автор кам 
пулни, унӑн кӑмӑлӗ-туртӑмӗ ҫинчен сӑмах пырать. Наци публицистикин 
хӑйӗн форми пур, унӑн произведенийӗсене ҫав наци чӗлхипе ҫырмалла, 
вӗсене пичетлеме хӑйӗн пресса пулмалла.

Тӑванчӗлхепе тухсатӑракан хаҫат-журнал пулман пирки патша сама
нинче пӗр халӑха тепӗр халӑх прессипе усӑ курма тивнӗ. Чӑвашсене, 
сӑмахран, вырӑс периодикинче пичетленме май тупӑннӑ. Ҫавӑнпа та иртнӗ 
саманари публицистика хӑш нацин пулнине палӑртнӑ малтанхи икӗ уй- 
рӑмлӑха -  содержали тӗллевне тата авторӗ камне, кӑмӑл-туртӑмне тӗп 
вырӑна хумалла. Форми пирки калас пулсан, вӑл урӑх тӗрлӗ те пулма 
пултарнӑ. Наци пресси ҫукран чӑваш публицистикине вырӑсла ҫырса пи- 
четленӗ. Тӗслӗхрен, Спиридон Михайлов чӑваша та тӑван чӗлхепе мар, 
вырӑсла ҫырма тивнӗ.

Чӑвашсем ҫинчен XIX ӗмӗрте ҫырнӑ вырӑс публицисчӗсене пӗр-пӗрне 
хирӗҫле икӗ ушкӑна уйӑрма пулать. Пӗрремӗш ушкӑнӗ - хут варалама 
пӗлекен пархатарсӑрсем, ӗҫчен чӑваш халӑхӗ ҫинчен элеклесе, консер- 
вативлӑ тата реакциллӗ корреспонденцисемпе статьясем пичетленӗ; теп- 
рисем вара -  таса кӑмӑллӑ, мал ӗмӗтлӗ публицистсем, ҫавнашкал элеке 
тӑрӑ шыв ҫине кӑларас, чӑваш халӑхне хӳтӗлес тӗллевпе ҫырнӑ.

Патша тытӑмӗ майлисем унӑн колониллӗ политикине тата пуҫ пулса 
тӑракан классен интересӗсене хӳтӗленӗ; вырӑс мар халӑхсене мӗнле май 
килнӗ, ҫапла хурланӑ. Вӗсене ӗненес пулсан, чӑвашсем- мӗскӗн те тӑр- 
лавсӑр ҫынсем, ҫуралассах кахал ҫуралаҫҫӗ, чӗрчунран уйрӑлса тӑман- 
па пӗрех. Ҫавнашкал ирсӗр шухӑшпа ҫырса кӑларнисем шутӗнче -  «Ху- 
сан, Чӗмпӗр, Оренбург тата ытти кӗпӗрнесенче пурӑнакан чӑвашсен хы- 
парӗсем» ятлӑ вӗҫне ҫитермен статья.1



«Статьяри тӗслӗхсем, илсе кӑтартнисем тата ытти тӑрӑх, ку статьяна 
пуп таврашӗ ҫырнӑ тесе шутлама пулать», - сӑлтавсӑр мар ҫак шухӑш 
патне пырса тухнӑ П.Г.Григорьев тӗпчевҫӗ.2 Г.Б. Матвеев вара ҫапла 
ҫырать: «Н.В. Никольский шучӗпе, «...Чӑвашсен хыпарёсем» авторё -  
Урхас Кушкӑ (халӗ Сӗнтӗрвӑрри районё) пупё И.С. Протопопов».3 Мала- 
рах каланине кӑштах тӳрлетмелли пур. "... Чӑвашсен хыпарёсем” паск
виль авторё И.С. мар, А.С. (Александр Степанович) Протопопов. Хусан 
университечён адъюнкт -  профессорё В.А. Сбоев, писатель тата этног
раф, ун ҫинчен “Казанские губернские ведомости” хаҫат редакторне янӑ 
улттӑмӗш ҫырура” ҫапла хушса калать. “ 1843 ҫулта Александр Степано
вич Протопоповӑн “ Краткое описание суеверий чуваш” хайлавӗ ҫапӑнса 
тухать, -  Вётё мар саспаллисемпе пёр хёсмесёр пичетленё 24 тӑвӑр стра- 
ницӑллӑ пӗчӗк ҫеҫ ҫӳхе кӗнеке мӗн тери усӑлли каламасӑрах паллӑ”.4

Эппин ку кӗнеке харрине Василий Афанасьевич та мухтамасть. Прото
попов кунта та, 1829 ҫулти пекех, ӗҫчен чӑваш халӑхне тем - тем каласа 
хурлать.

Пасквиль авторӗн сӑмахӗсем тӑрӑх, чӑвашсем -  «пур енчен те мӗскӗн 
халӑх».5 Чи малтанах чӑваш «сӑн-сӑпачӗпе телейлӗ» теме ҫук, унӑн пичӗ 
«илемсӗр те тӑрлавсӑр», «кӑмӑлӗ именчӗк». «Чӑвашсем, - ҫырать малал- 
ла элекҫӗ, - чи чухӑн чӗлхепе калаҫаҫҫӗ. Ку чӗлхере сӑмах тӗпӗсен шучӗ 
пине ҫити-ҫитми кӑна...».6 Чӑвашсен пурнӑҫ йӗрки ытла та тӗлӗнмелле 
имӗш; «латсӑр шухӑшласа кӑларнӑ турӑсене, ухмахла чӳк туса, парне 
кӳреҫҫӗ».7 Чӑвашӑн сӑн-сӑпатне, кӑмӑлне, чӗлхине тата пурнӑҫ йӗркине 
хурласа тӑкни ҫитмест ҫав пупа, унӑн ӑс-тӑн тӗлӗшӗнчи пултарулӑхне те 
чакарать. Вӑл ҫирӗплетнӗ тӑрӑх, чӑвашсем «ӑнланулӑх енӗпе ытла та 
тӑмсай, ӑс-хакӑл тӗлӗшӗнчен катӑк», ҫак сӑлтавпа «ҫутҫанталӑкӑн ҫӳлти 
сыпӑкӗнчи этемлӗхе юравли нимӗн те пама пултараймаҫҫӗ».8 Автор чӑ- 
вашсене курайманни, хисепе хуманни, вӗсем ҫине великодержавлӑ 
йӗрӗнӳпе пӑхни уҫҫӑнах палӑрса тӑрать.

Реакционерӑн хаяр элекне прогрессивлӑ публицистсем асӑрхамасӑр 
ирттерсе яман. «Казанский вестник» журналта 1829 ҫулта пичетленнӗ 
«...Чӑвашсен хыпарёсем» статья пирки асӑрхаттарнисем» рецензире пал- 
лӑ мар автор пасквилянта ҫивӗччӗн критиклет.9 Рецензент малтан чӑваш- 
сен йӑли-йӗркипе пурнӑҫне ӑшӑ кӑмӑлпа ҫырса кӑтартать. Вӑл ҫакна ӗнен- 
терет: чӑвашсем -  ултавсӑр ҫынсем, хуҫалӑха тытса пыма лайӑх лӗлеҫҫӗ, 
килен-каяна тарават кӗтсе илеҫҫӗ, «ялта пурӑнакан кирек камшӑн та паха 
тӗслӗх пулса тӑраҫҫӗ». Чӑваш пурнӑҫне автор кӑштах хитрелетни те пур: 
вӗсем тулӑх пурнӑҫпа пурӑнаҫҫӗ имӗш; тырри ҫителӗклӗ, ытлашшине при- 
станьсенче сутаҫҫӗ, «вӗсем хушшинче кӗлмӗҫсем ҫукпа пӗрех».

Рецензент шутланӑ тӑрӑх, чӑвашсем вырӑс хресченӗсенчен те лайӑх-



pax пурӑнаҫҫӗ. Чӑваш «ялӗсем -  пӗр вырӑна пуҫтарнӑ темиҫе хутор е 
темиҫе ҫурт; ун вырӑнне вара ҫавӑн пек тасалӑхпа уҫӑ сывлӑш вырӑс 
хресченӗн килкартинче тупма йывӑр. Хуралтисем пӑхма хитре мар, анчах 
илемлӗ ҫурт-йӗрпе капӑр тавралӑх хулара кӑна кирлӗ, ял ҫыннине усӑ 
курма меллӗ пултӑр; чӑвашӑн вара кирек мӗн те алӑ айӗнче; ҫурчӗпе 
анкарти те, ампарӗсем те»10. «Асӑрхаттарнисем» авторӗ, иккӗлентермен 
аргументсене никӗсе хурса, хӑюллӑ пӗтӗмлетӳсем патне пырса тухать: 
«...Чӑвашсен хыпарёсем» ку халӑх ҫинчен хаяр сатирӑна малалла тӑсни 
пулать, ку вӑл вырӑнсӑр ҫеҫ те мар, этемӗн тата христианинӑн кӑмӑл- 
туйӑмне килӗшми ниме юрӑхсӑр ӗҫ, нихӑш писатель те унашкал хӑтлан- 
малла мар», чӑвашсем «кирек хӑш халӑх та пулакан ҫурма тискер тап- 
хӑртан тахҫанах иртсе кайнӑ». Чӑваш халӑхӗ «ҫыравҫӑ пек хисепленине 
мар, урӑхрах тимлӗхе тивӗҫлӗ»12.

Рецензент ҫапла шутлать: халӑхсен кӑптӑкӗсемпе ҫитменлӗхӗсем ҫин- 
чен ҫырнӑ чухне вӗсем мӗнрен килнине те палӑртмалла. «Эхер ҫыравҫӑ 
хӑйӗн статйине чӑвашсем ҫавнашкал тискер те нӗрсӗр пулнин сӑлтавӗсе- 
не шыранипе тата вӗсене мӗнле майпа этеме ҫавӑрмалли майсене кӑтар- 
тнипе пуянлатнӑ пулсан, - ӳпкелет рецензент автора, - хӑшне-пӗрне ним 
шарламасӑрах ирттереттӗмӗр ӗнтӗ»13. Патша Раҫҫейӗнче вырӑс мар ха- 
лӑхсен экономикӑпа культура тӗлӗшӗнчи аталанӑвӗ чӑнах та аялти шай
ра тӑнӑ, мӗншӗн тесен вӗсене аталанма патша пусмӑрӗпе крепостла йӗрке- 
сем чӑрмантарнӑ. Анчах рецензент та ҫакна уҫса параймасть.

Рецензи -  вӗҫленмен произведенисем шутӗнче, апла пулин те паскви
лянт элекӗсене тӗпӗ-йӗрӗпех тӑрӑ шыв ҫине кӑларать. Эппин, рецензи 
хӑйӗн умӗнчи тӗллеве ӑнӑҫлӑ пурнӑҫланӑ пӗтӗмлӗхлӗ произведени пул
са тӑрать. Унӑн никӗсӗнче -  полемика, рецензент тӗллевӗ -  пасквилянта 
питлесе намӑслантарасси. Произведени текстӗнчечӗлхене вӑйлатмалли 
литература меслечӗсене -  риторика ыйтӑвне, анлӑ танлаштарӑва тата 
ыттисене те куратпӑр. Автор вӗсемпе уйрӑмшарӑн та, пӗрлештерсе те 
усӑ курать. Акӑ тӗслӗх: «Нивушлӗ ҫыравҫӑ чӑваш хушшинче пӑсӑк ҫын- 
сем кӑна курнӑ? Чӑвашсем пурте тӑмсай та нӗрсӗр тесе ҫырни тӗрӗс пул
сан, кам та пулин вырӑссем ҫинчен вӗсем пурте хитре сӑн-сӑпатлӑ тата 
ӑс-тӑн енӗпе тӗлӗнмелле пултаруллӑ тесе ҫырни те тӗрӗсех пулать»14. 
Вулакан ку татӑкра риторика ыйтӑвне те, анлӑ танлаштарӑва та асӑрхать.

Рецензентшӑн ирони те ют мар. «Хӑй ҫырса кӑтартнинче Шапп госпо
дин пек хӑтланмасть-ши вӑл, - тӑрӑхланӑ пасквилянтран рецензире, - ҫав- 
скер, кӗрӗксемпе пӗркенсе тата каретӑран сӑмсине вырӑс сиввине кӑтар- 
тма хӑймасӑр, Раҫҫей тӑрӑх хӗл варринче сиккипе иртсе каять те вырӑс 
патшалӑхӗ талккӑшпех пушӑ хир тесе шутлама тытӑнать»15.

Куратпӑр: пӑхса тухнӑ произведени хӑйӗн содержанийӗпе, пӗтӗмлетӗ-



вӗсемпе тата стилӗпе этнографи материалӗн калӑпне шӑнӑҫмасть. Вӑл 
«хальхи самана историйӗпе» ҫыхӑннӑ, кунта унӑн ҫивӗч ыйтӑвӗсемпе пу- 
лӑмӗсем ҫинчен сӑмах пырать. Алла пулсан, ку произведени литерату- 
рӑн публицистика текен ушкӑнне кӗрет. Жанрӗте вӑл публицистика про
изведени пулни ҫинчен калать.

Рецензи авторё - вырӑс ученӑйӗ П.А.Аноров тесе шутлаҫҫӗ. Ҫак шухӑ- 
ша хӑй вӑхӑтӗнче К.Ф.Фукс каланӑ16. Пирӗн вӑхӑтри Г.Б. Матвеев тӗпчевҫӗ 
те ҫавнах ҫирӗплетет: «Ҫак рецензи содержанийӗ, шухӑшӗсен йӗрки 
П.А.Аноровӑн ӗҫне питӗ ҫывӑх»17. Кунта вӑл ҫырнӑ «Чӑвашсен йӑлисем- 
пе ӗненӗвӗсем» статйи пирки сӑмах пырать18. «Вырӑнти халӑх пурнӑҫӗпе 
интересленекенӗсенчен пӗри -  вырӑс интеллигенцийӗн малта пыракан 
ҫынни ПУ Аноров чӑвашсен этнографине ҫырса кӑтартни халӑха хисепе 
хунипе, ӑн i тӗрӗс тӗпчеме тӑрӑшнипе палӑрса тӑрать»19.

Иккӗленмелли ҫук, «Казанский вестник» журналта 1829 ҫулта пичет- 
леннӗ «...Чӑвашсен хыпарёсем» статья пирки асӑрхаттарнисем» - вырӑс 
публицисчӗ чӑвашсем ҫинчен вырӑс прессинче пичетленӗ произведени. 
Вӑл чӑвашсем ҫинчен ҫырнӑ вырӑс публицистики шутне кӗрет. Ӑна жур
нал авторне кӑтартмасӑр, редакци статйи пек пичетленӗ. Ҫакӑ вара автор 
шухӑшӗсене редакци ырланине кӑтартать.

Александра Фукс сӑвӑҫӑ Хусанти «Заволжский муравей» журналта 
1834 ҫулта 1-6, 8-11 номерсенче «Хусантан Шупашкара кайни» ятпа ҫыру- 
сем пичетлесе кӑларать, каярахпа вӗсене уйрӑм кӗнекен ҫаптарать20.

Александра Андреевна Фукс-Апехтина (1805-1853) Чӑваш тӑрӑхӗнче 
Шупашкар уесӗнчи Вырӑс Салинче (халӗ Куславкка районӗ) дворян ҫемй- 
инче ҫуралса ӳснӗ21, Ҫӗрпӳре тата Шупашкарта пурӑннӑ. Тӑван вырӑнсе- 
не тата асӑннӑ хуласене вӑл кайран та килсе ҫӳренӗ. Чӑвашсемпе мари- 
сен пурнӑҫне, йӑли-йӗркине Александра Андреевна мӗн ҫамрӑкранах сӑ- 
нанӑ, тӗпчес тӗллевпе ялсем тӑрӑх ятарласа ҫӳренӗ. Кӗнекин икӗ пайне 
те вӑл хӑй мӗн курни-илтнине, пӗлнине никӗсе хурса ҫырнӑ. Ку кӗнеке 
автор упӑшкине янӑ ҫырусенчен тата паллӑ ученӑй-краевед К.Ф. Фукс 
профессор (1776-1846) арӑмне ҫырса янӑ ответсенчен тӑрать. Ырӑ кӑ- 
мӑллӑ, йӑваш чӑвашсем хӑйне килӗшнине палӑртать Александра Андре
евна.

Вулакансене чӑвашсемпе марисен этнографийӗпе тата фольклорӗпе 
паллаштарса Александра Фукс пысӑк ӗҫ тунӑ. «А.А.Фукс сӑвӑҫ ятне, - 
палӑртать хальхи вӑхӑтри тӗпчевҫӗ В.П.Никитин, - революцичченхи чӑ- 
ваш литературин историйӗнче малтанхи этнографсемпе фольклорист- 
сен - Д.П.Ознобишин, В.А.Сбоев, В.П.Вишневский ячёсемпе юнашар 
ҫыраҫҫӗ. Пуян кил-йышра пурӑннӑскер, А.Фуксхӑй класӗн тӗнчекурӑмӗн- 
чен тухайман, ӗҫхалӑх пурнӑҫне пур енлӗн те тӗплӗн ҫырса кӑтартайман.



Апла пулин те, ун ячӗ пирӗн халӑх литературипе этнографийӗнче паллӑ 
вырӑн йышӑнса тӑрать»22.

Ҫав вӑхӑтра периодика пичетне пынӑ нумай-нумай ҫырусенче Алек
сандра Фукс ӗҫне ырланине куратпӑр. Хӑшӗ-пӗринче автор тунӑ йӑнӑшсе- 
не кӑтартни те пур. Акӑ Ҫӗрпӳ уесӗнчи Г.Сигов автор А.А.Фуксӑн «Хусан- 
тан Шупашкара кайни» статйи пирки асӑрхаттарнисене «Заволжский му
равей» журнал редакцине ярса парать23. «Эсир кӑларакан журнала хам 
илсе тӑман пирки, - ҫырать рецензент, -  мана унпа пӗр тус пулӑшнипе 
паллашма тӳр килчӗ. Чӑвашсен пурнӑҫне ҫырса кӑтартнинче тӗрӗсмар- 
лӑхсем асӑрхарӑм; паллах, унашкалли автор чӑваш чӗлхине тата ку ха- 
лӑх йӑла-йӗркине пӗлсе ҫитерменнипе, урӑх ҫынсем каласа панипе ҫыр- 
нӑран пулнӑ24.

Ку рецензире пысӑк пӗлтерӗшли - автор Александра Фукспа пуҫарнӑ 
полемика. Этнограф ӗнентернӗ тӑрӑх, пӗтӗмлетӳллӗ шухӑшлав енӗпе чӑ- 
ваш пултарулӑхӗ питӗ пӗчӗк. Ку ыйтупа Г.Сигов пачах урӑхла шутлать. 
Ыйтӑва лайӑх пӗлсе, вӑл сӑвӑҫпа тӗплӗ-йӗрлӗ, ӗнентерӳллӗ аргумент- 
сем илсе кӑтартса тавлашать. Малтан рецензент чӑвашсен Европӑри пек 
вӗренӳ ҫеҫ мар, хӑйсен саспаллийӗсемпе ҫырулӑхӗ те ҫуккине палӑр- 
тать. Апла пулин те, ку халӑхӑн астрономи, физика тата ботаника пур. 
«Ку халӑх...ҫав предметсемпе пӗлӳ кулленхи пурнӑҫра, ҫутҫанталӑка 
пӗрмай сӑнаса тупать. Ӑна-кӑна пайтах курнӑ стариксем вӑхӑт, сывлӑш 
тата ҫанталӑк епле улшӑнасса нумай чухне малтанах тӗрӗс каласа 
параҫҫӗ. Эпӗ асӑрханӑ тӑрӑх, мӗн пуласси ҫинчен вӗсем ҫӑлтӑрсем кур
ни, пӗлӗтсем унталла е кунталла шуни, вӗҫен кайӑксем кӑшкӑрни е вӗҫни 
тата ытти тӑрӑх каласа систереҫҫӗ»25.

Чӑвашсем ботаникӑна та лайӑх пӗлеҫҫӗ, мӗн пӗлнипе пурнӑҫра усӑ 
кураҫҫӗ. Хӗрарӑмсем пайтах курӑк пахалӑхне ӑнкараҫҫӗ, вӗсем пулӑш- 
нипе тӗрлӗ чир-чӗртен сывалаҫҫӗ, «хӑйсемех килти выльӑха тата кайӑк- 
кӗшӗке сиплеҫҫӗ». Курӑкранах сӑрӑ хатӗрлеҫҫӗ, унпа килте тӗртнӗ лир- 
авӑр, ҫӑм, ҫип, тӑла пӗветеҫҫӗ. Александра Фукс шухӑшлав енӗпе чӑва- 
ша катӑка хуни тӗрӗс маррине автор ҫӳлерехри тата ытти фактсемпе яр- 
уҫҫӑн кӑтартать.

Сӑмахсене халӑх епле калать, ҫапла ҫыртарасшӑн Г.Сигов. Вӑл асӑр- 
хаттарнӑтӑрӑх, хӗрарӑмсем пуҫа «хишпу» мар, «хошпу», хӗрсем «тухъя» 
мар, «тохъя» тӑхӑнаҫҫӗ. Куратпӑр ӗнтӗ, унӑн тӳрлетӗвӗсем хӑй пурӑна- 
кан вырӑнтичӑвашсем епле калаҫнипе ҫыхӑннӑ. Кунсӑр пуҫне, рецензент 
уйӑхсен ячӗсене тӳрлетет тата хушса ҫырать, вӗсене ӑнлантарассине ҫав 
вӑхӑтра ял хуҫалӑхӗнче мӗнле ӗҫсем тунипе ҫыхӑнтарать.

Рецензи содержанийӗ тӑрӑх пӑхсан, унӑн авторӗ - питӗ нумай вуланӑ 
ӑнкаруллӑ ҫын; вӑл чӑвашсем хушшинче пурӑнать, вёсен чӗлхине, лур-



нӑҫ условийӗсемпе йӑли-йӗркине лайӑх пӗлет. Пуринчен те пахи - автор 
чӑваш халӑх хутне кӗрет. Рецензийӗн ҫак пахалӑхӗсем, ӑна вырӑсла ҫырса 
вырӑс прессинче пичетленине пӑхмасӑр, чӑваш публицистикин произве- 
денийӗ теме май параҫҫӗ. Ӑна эпир чӑваш публицистикин малтанхи чӗкеҫӗ 
тесе шутлатпӑр.

Анчах, халӑхра каланӑ пек, пӗр чӗкеҫ вӗҫсе килнипех ҫуркунне пул- 
масть-ха. «А.А. Фуксӑн «Хусантан Шупашкара кайни» статйи пирки Ҫӗрпӳ 
уесӗнче пурӑнакан ҫын асӑрхаттарнисем» йышши произведенисем чӑваш 
публицистикипе журналистики историйӗ умӗнхи тапхӑра кӗреҫҫӗ. Исто- 
рийӗ каярахпа - публицистика ҫулӗ ҫине Спиридон Михайлов, Николай 
Золотницкий, Иван Яковлев тата ыттисем тухсан пуҫланать. Вёсем унч- 
ченхи авторсем пек пёрер произведени ҫырса пичетленипе лӑпланса лар- 
маҫҫӗ, ку ӗҫе хастарлӑ кӳлӗнеҫҫӗ,

Раҫҫейре ылханлӑ патшан тискер тарҫисем наукӑна, литературӑпа ис- 
кусствӑна аталантарма пур майсемпе те чӑрмантарнӑ. Халӑха тӗттӗмлӗхпе 
тӗшмӗшлӗхре тытма тӑрӑшнӑ, ҫакна пула ӗнтӗ ӗҫҫыннисен массисем куль
тура ырлӑхӗсемпе усӑ курайман.

Вырӑс мар халӑхсен шӑпи уйрӑмах йывӑр пулнӑ. Ҫав халӑхсем тӗлӗшпе 
патша тытӑмӗн политики, помещиксемпе буржуази политики акӑ мӗнле 
пулнӑ: вӗсем хушшинче патшалӑх тытӑмӗн тӗввисене пуҫӗпех пӗтерсе 
пымалла, культурине аталанма памалла мар, чӗлхине хӗсӗрлемелле, 
вӗсене тёттӗмлӗхре усрамалла, юлашкинчен тата пурне те вырӑса ҫавӑр- 
малла. Ҫакнашкал политика ку халӑхсем аталанаймасӑр пурӑнасси, по
литика енчен кая тӑрса юласси патне илсе пынӑ.

Авал чӑваш халӑхӗн шӑпи шӑпах ҫавӑн пек пулнӑ. Финсен паллӑ уче- 
нӑйӗ, Гельсингфорсри университет профессорӗ Альквист Август Энгель
берт (1826-1899), XX ӗмӗр варринче Атӑл тӑрӑхӗнчи тата Урал ҫумӗнчи 
халӑхсем хушшинче виҫӗ ҫул филологи тӗпчевӗсем тунӑ хыҫҫӑн акӑ мӗнле 
шухӑшсем патне пырса тухать: «Чӑваш чӗлхи питӗ ыррӑн янӑрать, унӑн 
сӑмах ҫаврӑнӑшӗсем тӗлӗнмелле тӗрӗс тата тарӑн шухӑшлӑ... Анчах эпир 
чӑваш чӗлхине телейлӗ пуласлӑх кӗтет тесе калама пултараймастпӑр... 
Чӑваш чӗлхи пӗр-пӗр вӑхӑтра йӑлтах пӗтсе ларма пултарать. Чӑваш ли- 
тератури, чӑвашла вӗрентесси, ку чӗлхепе патшалӑх тата суд ӗҫӗсене 
тӑвасси пирки калаҫмалли те ҫук, ун ҫинчен ӗмӗтленни кӑлӑхах»26.

Чӑвашсене тӑван чӗлхепе кӗнекесем, хаҫат-журнал кӑларттарман. 
Ҫавна пула чӑваш публицистикипе журналистики аталанӑвӗн ҫулӗ-йӗрӗ 
асаплӑ пулнӑ. Ҫапах, ӳсес курӑк чул хушшинчен те тухать тенӗ пек, иртнӗ 
ӗмӗрӗн иккӗмӗш ҫурринче чӑваш публицистикин черченкӗ хунавӗсем ун- 
кун палӑрма пуҫлаҫҫӗ. Тӑван ҫырулӑх, наци литератури чӗлхи тата пери
одика пичечӗ пулманран ун чухне чӑваш халӑхӗ хушшинчен уйрӑм публи-



цистсем ҫеҫ тухма пултарнӑ. Пичетлеме май пултӑр тесе, вӗсене вырӑс- 
ла ҫырма тивнӗ. Ҫавна май пирӗн публицистика чӑвашсен ҫӗнӗ ҫырулӑх- 
не туса йӗркеличченех тымар яма тытӑннӑ.

Раҫҫей XIX ӗмӗрти утмӑлмӗш ҫулсенче пӗрремӗш хут революци лару- 
тӑрӑвӗ патне пырса тухать. Хресченсем крепостла йӗркепе помещиксене 
лӑхӑнса тӑрассине пӑрахӑҫласси ҫинчен патша 1861 ҫулхи февралӗн 
19-мӗшӗнче ирӗксӗрех манифест кӑларать. Крепостла правӑна пӑрахӑҫ- 
лани тӗрлӗ чинлине, пӗтӗм ирӗклӗх юхӑмӗн тата, уйрӑммӑн илсен, цензу- 
рӑсӑр, демократиллӗ пичетӗн массӑллӑ тӗп деятельне вӑратать. Раҫҫей- 
ре ирӗклӗхшӗн пынӑ кӗрешӗвӗн иккӗмӗш тапхӑрӗ - тӗрлӗ чинлисен е бур- 
жуаллӑ-демократиллӗ талхӑр пуҫланать. «Ирӗкпӗх идейисем чӑваш ха- 
лӑх массисем хушшине те пырса кӗреҫҫӗ, вӗсем хушшинчен хӑйсен куль
тура вӑйӗсене ура ҫине тӑратаҫҫӗ, халӑх пурнӑҫӗпе тата унӑн ӗҫӗ-хӗлӗпе 
тачӑ ҫыхӑннӑ наци интеллигенцине ӳсме пулӑшаҫҫӗ»27. Ҫав интеллигенци 
шутӗнчен чылайӑшӗ тӗттӗм халӑх шӑпине ҫӑмӑплатас ӗмӗтлӗ, ҫырас пул- 
тарулӑхлӑ. Вӗсенчен пӗрисем (С.М.Михайлов, И.Я.Яковлев, А.В.Рекеев,
Н.М.Охотников) чӑвашран тухнӑ, теприсем (Н.И.Золотницкий, В.К.Магниц
кий) - чӑваш халӑхӗ хушшинче ҫитӗннӗ вырӑссем. Чӑваш публицистики 
никӗсӗн малтанхи кирпӗчӗсене ҫак ҫынсем хунӑ та ӗнтӗ. Публицистикӑпа 
журналистикӑна аталантарма вӗсем ҫул уҫнӑ.

Чӑвашсем хушшинче 1850 ҫулта вулама-ҫырма пӗлекенсем пин ҫын 
пуҫне вуниккӗ ҫеҫ пулнӑ. Хастар просветительсем И.Н.Ульяновпа 
И.Я.Яковлев пӗрле тӑрӑшса чӑваш ачисем валли шкулсем уҫсан, ялсен- 
че хаҫат-журнал вулама пӗлекенсем ӳссе ҫитӗнеҫҫӗ. Вулакансем тупӑн- 
ни те хӑй майӗпе тӑван публицистикӑна чӗрӗ сывлӑш кӗртме пулӑшать.

Чӑваш публицистикин ҫулне Раҫҫейри общество шухӑшлавӗн мал 
ӗмӗтлӗ идейисем тата прогрессивна вырӑс публицистики ҫутатса тӑнӑ. 
Чӑвашсен пирвайхи публицисчӗсем хӑйсен пултарулӑхӗн малтанхи утӑ- 
мӗсене вырӑс публицистика ӳсӗмӗн никӗсӗ ҫинче тунӑ. Вӑл витӗм кӳнипе 
XIX ӗмӗрӗн иккӗмӗш ҫурринче чӑваш публицистики хӑйӗн умне халӑха 
ҫутта кӑларассине йӗркелес, унӑн культурине аталантарас, пурнӑҫне 
ҫӑмӑллатас тӗллев кӑларса тӑратать.

Чӑвашсен малтанхи публицисчӗсене прогрессивлӑ вырӑс интеллиген- 
цийӗ тӑванла пулӑшать. Ҫакна нумай-нумай тӗслӗх яр уҫҫӑн ҫирӗплетет. 
С.М.Михайловӑн пирвайхи произведенийӗсене пичете хатӗрлесе пама «Ка
занские губернские ведомости» хаҫат редакторӗсем А.И.Артемьев (1820- 
1874), И.И.Березин (1818-1896) пулӑшаҫҫӗ. Чӑваш публицистне ӑспара- 
кансен шутёнче тата паллӑ ученӑя П С.Савельева (1814-1859) асӑнмал- 
ла. Чёмпёрти гимнази преподавателё, «Симбирские губернские ведомос
ти» хаҫат редакторӗ М.В.Арнольдов ҫамрӑк И.Я. Яковлева вёренме кёме



те, периодика пичетӗнче малтанхи утӑмсем тума та пулӑшать.
Вырӑсжурналистикин историйӗ Раҫҫейре ирӗклӗхшӗн пынӑ кӗрешӗвӗн 

виҫӗ тапхӑрӗпе тачӑ ҫыхӑннӑ. Ҫав тапхӑрсемпе килӗшӳллӗн, дворянсен 
тапхӑрӗнчи журналистикӑна, тӗрлӗ чинлисен е буржуаллӑ демократи прес- 
сине, юлашкинчен, пролетари пичетне палӑртаҫҫӗ.

Чӑваш публицистикипе журналистикин историне ӑслӑлӑх енчен никӗс- 
лесе тапхӑрсем ҫине уйӑрни курӑнсах каймасть-ха. Ҫакӑ паллӑ: вырӑс 
тата чӑваш журналистикин аталану тапхӑрӗсем пӗрешкел мар, вӑхӑт 
тӗлӗшӗнчен те тӗл килмеҫҫӗ. Чӑваш пичечӗ урӑхларах ҫулпа аталаннӑ. 
Патша Раҫҫейӗнче вырӑс мар халӑхсене пичет енӗпе те хӗсӗрленӗ. Вы- 
рӑс пресси XVIII ӗмӗр пуҫламӑшӗнче тымарланать; чӑваш публицистики 
вара ҫӗр аллӑ ҫултан кӑна, XIX ӗмӗр варринче, ҫуралать. Общество ата- 
ланӑвӗн историлле условийӗсене кура вырӑс ирӗклӗх юхӑмӗн пуҫӗнче 
пӗрремӗш тапхӑрта дворянсен йӑхӗнчи ҫынсем тӑнӑ. Чӑваш халӑхӗн ну- 
шисене палӑртма малтанхи просветительсен пысӑк мар ушкӑнне тивнӗ. 
Вӗсем хресченсем (С.М.Михайлов) тата кӗҫӗн чинлӑ интеллигенци хуш- 
шинчен (Н.И.Золотницкий) тухнӑ. Вырӑссен пӗрремӗш хаҫатне «Ведомос
ти» ятпа 1702 ҫулхи декабрӗн 17-мӗшӗнче кӑларматытӑннӑ. Правитель
ство политикине ӑнлантарас, общество шухӑш-кӑмӑлне хӑй майлӑ ҫавӑ- 
рас, ҫарпа вӑрҫӑ ӗҫӗсем ҫинчен каласа парас, Раҫҫейпе урӑх ҫӗр-шыв- 
сенчи хыпарсене пӗлтерсе тӑрас тӗллевпе ку хаҫата Пӗрремӗш Петӗр 
патша пуҫарса янӑ. Чӑваш публицистикипе журналистики халӑха хӳтӗле- 
кен, ун майлӑ тӑракан сасӑ пулса ҫуралать. Чӑвашсен пӗрремӗш публи- 
цисчӗсем хӑйсен произведенийӗсене вырӑс прессинче пичетленӗ. Чӑваш 
пресси вырӑссен пӗрремӗш революцийӗчченеххунав ярайман.

Ӑнланмалла ӗнтӗ, чӑваш публицистикипе журналистики аталанӑвӗн 
ҫулне ӑслӑлӑхпа никӗслесе тапхӑрлассине чӑваш халӑхӗн ирӗклӗхшӗн 
пынӑ кӗрешӗвӗпе тӳрремӗн ҫыхӑнтарса тумалла.

Днланмалла ӗнтӗ, вырӑс журналистикин историйӗ ҫӗр-шывра 
ирӗклӗхшӗн пынӑ кӗрешӳпе тачӑ ҫыхӑннӑ. В.И.Ленин «Раҫҫейри рабочи- 
сен пичечӗн иртнӗ кун-ҫулӗнчен» статьяра ку историе виҫӗ тапхӑра пай- 
лать: дворянсен тапхӑрӗ, тӗрлӗ чинлисен е буржуаллӑ-демократиллӗ тап- 
хӑр, пролетари пичечӗн тапхӑрӗ28. Анчах кунта 1825 ҫулчченхи, урӑхла 
каласан, дворянсен кӗрешӗвӗчченхи прессӑпа публицистикӑна шута ил- 
мен.

Чӑваш журналистики аталанӑвӗн ҫул-йӗрне тапхӑрлассин ӑслӑлӑх ни- 
кӗсӗсене туса хатӗрлени курӑнсах каймасть-ха. Хӑш-пӗр тӗпчевҫӗсем чӑ- 
ваш журналистики историйӗн тапхӑрӗсене вырӑс ирӗклӗх юхӑмӗн калӑп- 
ӗсем хушшине хӗстерсе хурасшӑн, анчах апла туни чӑваш журналистики 
урӑхларах ҫулсемпе аталаннӑран вырнаҫуллах мар. Чӑваш халӑхӗн об-



ществӑлла пурнӑҫӗ хӑй еккипе пынӑ, ҫутӑ пурнӑҫпа ирӗклӗхшӗн вӑп объек- 
тивлӑ условисене кура май пур таран хӑй пӗлнӗ пек кӗрешнӗ.

Чӑвашсенчен ытларахӑшӗ пайтах вӑхӑт утельни хресченсен шутӗнче 
тӑнӑ. Кутӑрӑхра дворянсен сийӗ хунасах каяйман, ирӗклӗх юхӑмӗн пуҫӗ- 
нче тӑракан вӑй пулма пултарайман. Вырӑс патшалӑхӗнче Чӑваш тӑрӑхӗ 
нумай-нумай ҫулсем хушши хевтесӗр аграрлӑ хушӑм шутланнӑ, унта про
мышленность аталанса вӑй илеймен, ал ӑсталӑхпа вӑрман касса сутас- 
синчен ҫӳлерех ҫӗкленеймен. Эппин кунта ирӗклӗх юхӑмӗ пуҫӗнче тӑма 
пултаракан пӗтӗҫӳллӗ рабочи класс пулман.

Чӑваш халӑхӗ умӗнче аталану тӗлӗшпе юлса пырассине пӗтерес 
тӗллев тӑнӑ: экономикӑпа ӑс-тӑн культурине ҫӗклемелле, патриархаллӑ 
пурнӑҫ йӗркинчен хӑтӑлмалла, пурлӑх-ырлӑх енӗпе пурнӑҫ шайне хӑпар- 
тмалла. Ҫак тӗллевсене пурнӑҫлассишӗн пархатарлӑ ӗҫе кӳлӗннӗ те ӗнтӗ 
май пур таран чӑваш ҫутлӑхҫисем. Халӑхӑн обществӑлла пурнӑҫӗнче 
ҫутлӑх юхӑмӗн вӑйӗ самаях вӑйлӑн курӑнса тӑнӑ.

Ҫӳлерехре каланине шута хурсан, чӑваш публицистикипе журналисти
ки аталанӑвӗн историне тӑван тӑрӑхра ҫутлӑх юхӑмӗ епле аталаннин 
никӗсӗ ҫинче тапхӑрламапла. Пирӗн шутпа, чӑваш публицистикипе прес
си аталанӑвӗнче ултӑ тапхӑр уҫӑмлӑн курӑнса тӑраҫҫӗ.

1.Чӑваш ҫутлӑх юхӑмӗ умӗнхи е пуҫламӑш тапхӑрти публицистика 
(1728-1768).

2.Чаваш ҫутлӑх юхӑмӗ ҫуралнӑ тапхӑрти публицистика (1768-1867).
З.Чӑваш ҫутлӑх юхӑмӗ вӑйлӑн сарӑлнӑ тапхӑрти публицистика (1867- 

1904).
4.Революциллӗ-демократиллӗ кӗрешӳ вӑйланнӑ тапхӑрти журналис

тика (1905-1916).
5.Пролетари пресси ҫуралнин тата влаҫра пӗр парти тытӑмӗ хуҫалан- 

нин тапхӑрӗнчи пичет органӗсем (1917-1990).
6. Рынок экономики тапхӑрӗнчи журналистика (1991 ҫултанпа). Нумай 

партиллӗ демократиллӗ власть тытӑмӗн пичет органӗсем ҫуралса вӑй 
илеҫҫӗ.

Ултӑ тапхӑртан малтанхи виҫӗ тапхӑрӗнче чӑвашсен публицистика ҫеҫ 
пулнӑ, чӑваш пресси ҫуралайман. Чӑваш публицисчӗсем вырӑс периоди
ка пичетӗнче хӑйсен сассине панӑ.

Чӑвашсен пӗрремӗш хаҫачӗ тӑваттӑмӗш тапхӑрта кӑна тухма пуҫлать. 
Тулли пӗлтерӗшпе каласан, чӑн-чӑн чӑваш журналистики ҫактапхӑрта 
ҫуралать.

Чӑваш ҫутлӑх юхӑмӗ умӗнхи тапхӑрта халлӗхе Охатер Томеева кӑна курат- 
пӑр. Вӑл тӳрери уйрӑм пуҫлӑхсемпе ялти куштансен пусмӑрне хирӗҫ тӑрать, 
чӑвашсене Христос тӗнне йышӑнтарас ӗҫри киревсӗрлӗхсене уҫса парать.



ЧӐВАШ ПУБЛИЦИСТИКИ ИСТОРИЙӖН 
ПУҪЛАМӐШ ТАПХӐРӖ

Охатер Томеев - чӑваш публицистикин малтанхи чӗкеҫӗ

Чӑваш тӑрӑхӗн обществӑпа политика пурнӑҫӗнче Охатер Томеев 
XVIII ӗмӗрӗн иккӗмӗш чӗрӗкӗнче палӑрнӑ. Чӑваш публицистикин мал
танхи утӑмӗсене шӑпах вӑл тунӑ. Чӑвашсен кӗске энциклопедийӗнче 
ун ҫинчен ҫапла каланӑ: «Охатер Томеев (Шупашкар уесӗнчи Питту- 
кассинчен, пурнӑҫ ҫулӗсем паллӑ мар) - чӑваш хресченӗ, 1730-40 
ҫулсенче чӑвашсен обществӑпа политика пурнӑҫӗнчи паллӑ ӗҫтеш, 
тӑван халӑх ҫыннисене чиновниксен, помещиксен тата купцасен ки- 
ревсӗрлӗхӗсенчен хӳтӗленӗ. 1740-мӗш ҫулсен пуҫламӑшӗнче Шупаш
кар уесӗнче Христос тӗнне ирӗксӗрлесе йышӑнтарассине хирӗҫ кӗре- 
шӗве ертсе пынӑ. 1744 ҫулхи августра Синода хут ҫырса панӑ, унта 
ҫапла тума ыйтнӑ: ирӗксӗрлесе тӗне кӗртессине чармалла, уесра 
вайпут вырӑнне виҫӗ ҫынна, ҫав шутра Томеева кӗртсе, автономлӑ 
уйрӑм орган туса хумалла, ку орган хресченсене «кӳрентерӳсенчен 
тата хырҫӑран» хӳтӗлемелле, уес тилхепине тытса пымалла тата 
Христос тӗнне ирӗклӗн тӑван чӗлхепе йышӑнтармалла. 1744 ҫулхи 
сентябрьте  ӑна айӑплав органӗсем  ш ы рама ты тӑннӑ . 
В.Д.Димитриев»29.

Ҫакхастар ҫын чӑваш княҫӗ Томей ҫемйинче ҫуралса ӳснӗ. Ку княҫ 
ирӗклӗхе кӑмӑлланӑ, никама та пӑхӑнман, никама та пуҫ ҫапма ҫӳре- 
мен. Хӑй мӗнле ахӑр саманара пурӑннине питӗ лайӑх ӑнланнӑ, ҫавӑн- 
па тавҫӑруллӑ та ӑслӑ ывӑлне Охатера хӑйне кирлӗ пек воспитани 
парса ӳстернӗ. Охатер Томеев хӑй те, мӑшӑрӗ Олена Ишмурзина та 
вырӑсла лайӑх пӗлнӗ. Кунашкалли ун чухне сайра тӗл пулнӑ. Охатер 
Раҫҫей патшалӑхӗн саккунӗсене те аван пӗлнӗ.

Хальхи вӑхӑтри тӗпчевҫӗ Петр Николаевич Андреев (Сера Пети) 
хастар чӑваш ҫинчен ҫапла ҫырать: «Патша лартнӑ пуҫлӑхсене тата 
вӗсене евитлесе тӑракан чӑвашсене хирӗҫ, вырӑнти халӑха ирӗксӗр- 
лесе Христос тӗнне йышӑнтарассине хирӗҫ вӑл нумай ҫул хушши 
кӗрешнӗ. Теветкел те хӑраманскер пӑлхавсем, ҫав шутра Шупашкар- 
та та ҫӗкленӗ, ӑна тыта-тыта хупнӑ, тарнӑ, пытанса пурӑннӑ. Вӑл 
Емельян Пугачев ҫарне Атӑл хӗрринче кӗтсе илнӗ, Иккӗмӗш Кӗтерне 
патшана хирӗҫ ҫӗкленнӗ казаксен аслӑ пӑлхавҫин пёр генералӗ пул
са тӑни ҫинчен сӑмах ҫӳрет. .. Вӑл май пур таран чӑваш халӑхӗ майлӑ 
тӑнӑ»30. П.Н.Андреев ӗнентернӗ тӑрӑх, О. Томеев Иккӗмӗш Кӗтерне



патшана пӗрре ҫеҫ мар сӗнӳсем панӑ, хӳтӗлеме хистенӗ.
Иккӗленмелли ҫук, О. Томеев халӑхӑн шиксӗр хӳтӗлевҫи пулнине 

тӗпчевҫӗ тӗрӗсех палӑртнӑ, анчах вӑл 1773-1775 ҫулсенчи хресчен 
вӑрҫине хутшӑнни, Иккӗмӗш Кӗтерне патшипе ҫыхӑнни ӗнентерӳллӗ 
мар. Тӗпчевсенче кӑтартнӑ тӑрӑх Охатер ҫут тӗнчерен 1749 ҫулта 
уйрӑлса кайнӑ. П.Н. Андреев ҫырнӑ тӑрӑх, Охатер - XVIII ӗмӗр вӗҫӗнчи 
ӗҫтеш. Фактсем вӑл ҫак ӗмӗрӗн пӗрремӗш ҫурринче халӑха хӳтӗле- 
нине кӑтартаҫҫӗ. Е.И.Пугачева пӑлхавҫӑ вырӑнне хунипе те килӗшес 
килмест. Вӑл хресчен вӑрҫин чаплӑ ертӳҫи пулнӑ-ҫке.

В.Г.Родионов тӗпчевҫӗ ҫакна асӑрханӑ: «О.Томеевӑн ячӗ доку- 
ментсенче чи малтан 1728 ҫулта тӗл пулать; ун чухне вӑл Шупаш- 
карти вайпут кантурне хӑйӗн ялӗнчи пёр хресчен ыттисен ҫӗрӗсене 
вӑйпа туртса илни ҫинчен ҫырса парать. Ҫав хутран О. Томеев 
тӗрӗслӗхшӗн кӗрешекен ҫын пулнине пӗлме пулать»31.

Вайпута панӑ хута «Ют анасене туртса илме юрать-и?» (Допустим 
ли захват чужих наделов?) ят пани тёрёсех пулать, ахӑр. Автор ку 
ҫырура хӑйӗн ӑруран пыракан ҫӗрӗсене тавӑрса пама ыйтать. Унӑн 
ыйтӑвне вайпут кантурӗнче тивӗҫтермеҫҫӗ, унӑн пӗтӗм пурлӑхӗ Ерас 
Олдеев (Ераска) княҫ аллине куҫнӑ тесе ӗнентереҫҫӗ. Ҫакӑн сӑлтав- 
ӗсем паллӑ: пӗр енчен, Томей княҫ йӑхӗнчен мӑшкӑлласа кулаҫҫӗ; 
тепӗр енчен, Ерас Олдеева кӳрентересшӗн пулман. Ку княҫ тӳрери- 
сене хирӗҫ каймасть, вӗсем мӗн хушнӑ пек тӑвать.

«Ют анасене туртса илме юрать-и?» ҫыру - чӑваш публицистикин 
пӗрремӗш произведенийӗ.

Питтукасси ялӗн пултаруллӑ чӑвашне таврари ялсенче те хастар 
та паттӑр кӗрешӳҫӗ тесе шутланӑ, нумай ыйтупа ун патне ҫӳренӗ. О. 
Томеев 1731 ҫулта Шупашкарти вайпут кантурне тепӗр хут ҫитерет, 
ӑна «Явап тыттармалла» ят пама пулать. Кунта вӑл Шуртан вулӑсӗн- 
чи Килтеш хресченӗсен ячӗпе виҫҫӗре яхӑн теҫеттин ҫарана юрӑхсӑ- 
ра кӑларнӑшӑн явап тыттарма ыйтать. Ҫакнашкал хӳтӗлев пачах шӳт 
мар. Вайпут кантурӗ пӑшӑрханса ӳкет. Хресченсемпе Охатер хушшин- 
чи туслӑха хавшатма тем те тума пуҫлаҫҫӗ кантуртисем. Вӗсем ӗҫе 
кутӑн май ҫавӑрса хураҫҫӗ те Охатера хӑйне айӑпламалли нехек 
шырама пикенеҫҫӗ. Килтешсен суд пошлинине Охатера тӳлемелле 
тӑваҫҫӗ.

Вӑтам Атӑл тӑрӑхӗнчи халӑхсен, ҫав шутра чӑвашсен пурнӑҫӗнче 
1740-мӗш ҫултанпа пысӑк улшӑнусем пулса иртеҫҫӗ: патша указӗпе 
вӗсене вӑйпах вырӑс тӗнне йышӑнтарма тытӑнаҫҫӗ. Вырӑнти халӑх 
чиркӳ пусмӑрне лекет. Чӑн ӗнтӗ, ҫӗнӗ тӗне йышӑнакансене ҫӑмӑл- 
лӑхсем панӑ пек тунӑ: хырҫӑ-марҫӑран тата салтака илсе кайиччен



виҫӗ ҫуллӑха хӑтарнӑ, хӗрес ларнеленӗ. Ҫак тӑкаксем пӗтӗмпех тӗне 
кӗме тытӑнса тӑракансем ҫине куҫнӑ. Чӑваш хресченӗсенчен пухнӑ 
хырҫӑ укҫипе чиркӳсем лартнӑ. Пупсем кӗлӗсемпе ӳкӗтсене славян е 
вырӑс чӗлхипе кӑна ирттернӗ.

Чӑваш хресченӗсем ҫӗнӗ тӗне куҫма килӗшмеҫҫӗ, пӑлхавсем 
ҫӗклеҫҫӗ. 1744 ҫулта Кӑкшӑм вулӑсӗнчи чӑвашсем Охатер Томеев 
ертсе пынипе Шупашкара килеҫҫӗ те Архангел чиркӗвне тата вайпута 
пулӑшакан Иван Старухин ҫуртне хупӑрласа илеҫҫӗ. Вайпут пӑлхава 
пуҫаракана О.Томеева тытса хупма хушать, ку тарса ҫухалать.

Охатер Томеев чӗннипе Шупашкар уесӗнчи мӗнпур вулӑсӗсенчен 
суйланӑ ҫынсем, тӗпрен илсен, ял старостисем, 1744 ҫулти нарӑс 
уйӑхӗнче ҫӗнӗ тӗн пирки сӳтсе явма пухӑнаҫҫӗ. Пурӗ 88 делегат пуҫ- 
тарӑннӑ, ыйтӑва тӗплӗн сӳтсе явнӑ, Мускава хут леҫме виҫӗ ҫынна, 
ҫав шутра Охатер Томеева суйланӑ. Ана Мускава пӗчченех кайма 
тивнӗ. Вӑл Мускавра Синода Елизавета Петровна ячӗпе «Тӗне вӑйпа 
ан кӗртчӗр» ҫырӑва парать.

Ку ҫырӑва вулӑссен делегачӗсем хушнипе Охатер Томеев (Ухатер 
Тойметьев) хӑй тӗллӗн кайран, ахӑртнех, Мускавра ҫырнӑ. Делегат- 
сен пухӑвӗ нарӑс уйӑхӗнче пулнӑ, хута утӑ уйӑхӗнче ҫырнӑ тесе кӑ- 
тартнӑ. Синода вара ҫурла уйӑхӗн 8-мӗшӗнче панӑ. Ӑна О.Томеев 
пӗчченех ҫырни пӗрремӗш абзацран тата ҫыру вӗҫӗнче алӑ пуснин- 
чен паллӑ.

Тарӑн шухӑшлӑ ҫак произведени вӑрӑмах та мар, ӑна пӗтӗмпе илсе 
кӑтартар.

ТӖНЕ ВӐЙПА АН КӖРТЧӖР

Хусан кӗпӗрнинчи Сӗве провинцине кӗрекен Шупашкар уесӗнче пурӑна- 
кан мӗнпурчӑваш хушнипе Питтукасси чӑвашӗ Охатер Томеев Сирӗн Им
ператор Хисеплӗхӗнчен Елизавета Петровнӑран ҫаксене ыйтать.

Сӗвери крешӗн кантурӗ те, ытти тӗрлӗ тӳре-шара та пире виҫесӗр кӳрен- 
терни тата юра ертни ҫинчен тӗплӗн ҫырса кӑтартма май та ҫук. Ҫавӑнпа та 
мана, маларах ятӑма асӑннӑскере, православи тӗнне кунтах, Мускаврах 
кӗртме, тата Шупашкар уесӗнчи мӗнпур чӑваша - вӗсем вара аллӑ пинтен 
кая мар - тӗне кӗртесси ҫинчен Хӑвӑрӑн Император Хисеплӗхӗрӗн указне 
Сӗвери крешӗн кантурӗ урлӑ мар, уйрӑммӑн яма хушӑсӑрччӗ. Мана вара 
килӗме ярӑсӑрччӗ, манпа пӗрле килӗмрисемпе тӑванӑмсене те, Шупашкар 
уесӗнчи мӗнпур чӑваша тӗне кӗртме, ҫавӑнпа пӗрлех Хӑвӑрӑн Император 
Хисеплӗхӗрӗн пирӗнтен илекен хырӑҫа йӗркеллӗн пухма тата пире тӗрлӗ



кӳрентерекенсенчен хӳтӗлеме Мускавра пурӑнакан Григориӑ Вихарева та 
ярӑсӑрччӗ. Приказ ӗҫӗнче унӑн алли ҫаврӑнать, хӑй те ӗҫе алхапӑл, тӳре- 
шара ӗҫне пултарать. Пирӗн патӑрта крешӗн ӗҫӗсене туса пыма вара Ху- 
сан кӗпӗрнин кӗнцелерҫине Илья Вельские лартӑсӑрччӗ, мӗншӗн тесен вӑл 
чӑваш чӗлхине питех те аван пӗлет. Чӑвашсене тӗне кӗртес ӗҫе мана та 
хутшӑнтарӑсӑрччӗ. эпӗ вырӑс чӗлхине чылайранпа пӗлетӗп; тӑван чӗлхе 
урлӑ вара тӗне кӗме килӗшекенсене Христсю тӗнӗн йӑлисене тӗрӗсрех уяса 
пурӑнма вӗрентейӗп, тӗне кӗресшӗн пулманнисене ӑшӑ сӑмахпа ӳкӗте кӗртсе 
ҫавӑрма пултарайӑп.

Уесри чӑваш ялӗсенче ӑнӑҫлӑ вырӑн суйласа, виҫӗ чиркӳлартма хушӑ- 
сӑрччӗ: Сирӗн Император Хисеплӗхӗрӗн Пирӗштисен ячӗпе, патша ывӑлӗ 
Петр Федорович ячӗпе тата Христос чӗрӗлнӗ ятпа; крешӗн чӑвашсене кирлӗ 
вӑхӑтра мӑнастирсене вырнаҫтарма ирӗк парӑсӑрччӗ...

Т ӗне кӗртме тата ытти мапарах асӑннӑ ӗҫсене тума хушса, Сирӗн Импе
ратор Хисеплӗхӗрӗн указне кӑларсӑрччӗ, Сӗвери крешӗн кантурне вара 
Шупашкар уесӗнчи чӑвашсене тӗне ӳлӗмрен вӑйпа кӗртме чарма хушӑ- 
сӑрччӗ.

1744, утӑ уйӑхӗ, Мускав Охатер Томеев

Ку ҫырура ҫак ыйтусене хускатнӑ:
1 Сӗвери крешӗн кантурӗ халӑха пусмӑрлать, тӗрлӗ тӳлевсемпе чухӑна 

ертет. Ҫавӑнпа Шупашкар уесӗнчи чӑвашсене тӗне кӗртес ӗҫе ҫав кантур 
урлӑ тумалла мар. Ҫыру хучӗ авторне Охатер Томеева Мускаврах тӗне 
кӗртмелле.

2.Халӑх хушшинче ӳкӗтлевҫӗсем пулма чӑвашла пӗлекенсене уйӑрмал- 
ла. Ҫав шута Мускаври Григорий Вихарева, Хусанти Илья Вельские тата 
Охатер Томеева хӑйне кёртмелле.

3.Шупашкар уесӗнче виҫӗ чиркӳ туса лартмалла, чӑвашсене мӑнастир- 
сенче вырнаҫма ирӗк памалла.

Охатер Томеев шутланӑ тӑрӑх, Христос тӗнӗ чӑваш патне тӑван чёлхе 
урлӑ ҫитмелле. Ҫакна вӑл тӳре-шара тиекӗсенчен нумай маларах туйса 
илнӗ.

Йывӑр пулнӑ чӑваш халӑхӗн шӑпи. Еврей тӗнне уякан хасарсенчен хӑ- 
тӑлас шутпа вӗсем мӑсӑльман тӗнне кӗрсе пӑхаҫҫӗ, тутарланасран хӑраса 
киремет тӗнне те манмаҫҫӗ. Хусан халӑхӗ чечекленнӗ тапхӑрта чӑвашсене 
ялӗ-ялӗпе ислам тӗнне кӗртеҫҫӗ, тутарлатаҫҫӗ. Ҫакӑнтан хӑранӑ чӑваш 
хӑйӗн ҫӑлӑнӑҫне вырӑссен аслӑ ӗмпӗвӗнче курать, унӑн ҫарне Хусана илме 
пулӑшать, анчах чӑвашӑн кунта та кун ҫути ҫук иккен. Тутарӗ те юнать, 
хӑйне сутнӑшӑн каҫармасть, вырӑсӗ те шантарнӑ ырлӑх вырӑнне хурлӑха



кӗртет, тулӑхлӑ ҫӗрӗсене туртса илет, чиркӳсем лартать, улпутсемпе ти- 
ексене иртӗхтерет. Тутарпа кайсан тутара тухмалла, вырӑспа кайсан тӑван 
тӗне улӑштармалла. Мӗн тӑвас мӗскӗн чӑвашӑн? Шӑпах ҫак ыйтӑва хус- 
катнӑ та ӗнтӗ О. Томеев.

Вырӑссене, вёсен тӗнне хирӗҫ кайни ырӑ патне илсе ҫитерменнине лай- 
ӑх чухпать автор. Вӑл вырӑс тӗнне хирӗҫ тени тӗрӗсех мар, ҫак тӗне ирӗк- 
сӗрлемесӗр, мирлӗ майпа, тӑван чӗлхе урлӑ йышӑнтарасшӑн пулнӑ вӑл 
чӑвашсене. «Тӗне вӑйпа ан кӗртчӗр» ҫыру чӑвашсен вырӑссемпе туслашас 
кӑмӑл пуррине пӗлтернӗ. Анчахҫакна ӑнланнӑ-и-ха Синод? Ҫукҫав. О.То- 
меев ҫырӑвӗ тӑрӑх вӑл икӗ питлӗ, фарисейла йышӑну тӑвать. Ку йышӑнура 
О.Томеев ҫырӑвӗпе килӗшенҫи тунӑ Синод, ҫав вӑхӑтрах хӑйне кирлӗ пек 
йӗркесем ҫирӗплетет, ҫырури чи кирлӗ вырӑнсене сиктере-сиктере асӑнма- 
сӑр хӑварать.

Сахал сӑмахпах нумай шухӑш калама пултарнӑ автор - ҫакӑ произведе
нии тӗп пахалӑхӗ. Вӑл хускатнӑ ыйтусем халӑх пурнӑҫӗнче пысӑк 
пӗлтерӗшлӗ. Кунта пӗр вӑхӑтрах халӑхӑн нуши-тертне те, унӑн шухӑш-кӑ- 
мӑлне те, чӑвашсене урӑх тӗне кӗртмелли ҫулсене те, ҫӗнӗ чиркӳсем лар- 
тассине те, чӑвашсене мӑнастирсенче вырнаҫтарассине те ҫутатнӑ. Импе- 
ратрицӑна йӑпӑлтатса ҫырнӑ сӑмахсем те вырӑн тупнӑ унта.

Ҫырура О.Томеев чӑваш халӑхӗн XVIII ӗмӗрӗн пӗрремӗш ҫурринчи пур- 
нӑҫне анлӑн ӳкерсе кӑтартнӑ. Вырӑс тӗнне ытти халӑхсене вӑйпа йышӑн- 
тарнине автор татӑклӑн сивлет, вак халӑхсене хисепе хумасӑр хӗсӗрлени- 
нехӑюллӑн хирӗҫтӑрать, ирӗклӗхпе никама пӑхӑнманлӑхшӑн кӗрешестур- 
тӑма палӑртать.

В.Г.Родионовҫирӗплетсекапанӑтӑрӑх, «тӗне вӑйпакӗртнинехирӗҫтӑни 
халӑх хӑйӗн ирӗклӗхӗшӗн кӗрешӗве ҫӗкленнипе пӗрешкел. Ҫавӑнпа та О.То- 
меева вӑл наци пусмӑрне хирӗҫтӑнӑ хастар чӑваш тесе капама хӑюллӑнах 
пултаратпӑр».31

О.Томеевӑн ҫырас пултарулӑхӗ ҫӳллӗ шайра тӑнӑ. Хӑйӗн ҫырӑвне вӑл 
императрица вуласа тухма тивӗҫлӗ шайра ҫырать, шухӑшне капама кирлӗ 
сӑмахсем тупать. Аса илтерер-ха унӑн пуҫламӑшне: «Хусан кӗпӗрнинчи 
Сӗве провинцине кӗрекен Шупашкар уесӗнче пурӑнакан мӗнпур чӑваш хуш
нипе Питтукасси чӑвашӗ Сирӗн Император Хисеплӗхӗнчен Елизавета Пет- 
ровнӑран ҫаксене ыйтать...» Куратпӑр, тархасласа ыйтмалли хут (проше- 
ни) йӗркисене пӑхӑнса хайлать автор хӑйӗн ҫырӑвне.

Йӑпӑлтатса тархасламалли сӑмахсемпе майсем те тупнӑ автор. Ҫакна 
виҫҫӗмӗш сӑпатра ӗмӗт формине лартнӑ глаголсем те ҫирӗплетеҫҫӗ: ху- 
шӑсӑрччӗ, ярӑсӑрччӗ, парӑсӑрччӗ... Хӑйне Мускаврах тӗне кӗртсе килне 
яма тархаслать, чӑваш ялӗсенче виҫӗ чиркӳ лартма ирӗк ыйтать. Эппин 
вӑп православи майлӑ ҫын. Ҫакӑнпа пӗрлех автор йӑпӑлтатуллӑ сӑмахсем
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хушшине халӑх нуши-терчӗ ҫинчен тӗрӗс те йӗплӗ сӑмахсем кӗртсе лар- 
тать: “Сӗвери крешӗн кантурӗ те, ытти тӗрлӗ тӳре-uuapa та пире виҫесӗр 
кӳрентерни тата юра ертни ҫинчен тӗплӗн ҫырса кӑтартма май та ҫук". «Сӗве- 
ри крешӗн кантурне... Шупашкар уесӗнчи чӑвашсене ӳлӗмрен вӑйпа тӗне 
кӗртмешкӗн чарма хушӑсӑрччӗ».

Эпистолярин ҫак пысӑк мар произведенийӗнче публицистика хӗрӳлӗхне 
куратпӑр.

Тӗпчевҫӗсем «Тӗне вӑйпа ан кӗртчӗр» ҫырӑвӑн тепӗр пысӑк пӗлтерӗш- 
не асӑрхамаҫҫӗ. Раҫҫейре чӑвашсем хута пӗлмен, тӗне кӗмен, 
тӗшмӗшлӗхрен хӑтӑлман вак-тӗвек халӑх шутланнӑ. Хӑшӗ-пӗри ку халӑх 
пурри-ҫуккине те пӗлмен, ун ҫинчен илтмен те. Ҫак лару-тӑрура О. Томеев 
хӑюллӑн хӑйӗн сассине парать - чӑваш та ҫут тӗнчере пуррине кӑтартать.

Публицист ӑс-хакӑлӗн тӗллевӗсене малалла тӑсакансем - Е. Рожанс- 
кий, С. Михайлов, Н. Золотницкий, И. Яковлев - ҫакна ӑнланаҫҫӗ: вырӑс 
тӗнӗ тата чиркӗвӗ урлӑ чӑваш хутла вӗренме, кӗнекеллӗ-шкуллӑ пулма 
пултарать, ҫак ырлӑхсем халӑхшӑн ҫунакан интеллигенцие чӑмӑртанма 
май кӳреҫҫӗ. Ку шухӑшсен маптанхи тӗввине шӑпах О. Томеев саптса ярать.

Охатер Томеев XVIII ӗмӗрӗн иккӗмӗш чӗрӗкӗнчеобществӑпа политика 
ӗҫне хутшӑннӑ чӑвашсенчен чи харсӑрри тесен те йӑнӑш пулмасть. Хӑйӗн 
кӗрешӗвӗнче вӑл тӗплӗн шухӑшласа ҫырнӑ хутсемпе - чӑваш публицисти
кин малтанхи произведенийӗсемпе усӑ курать. «Ют анасене туртса илме 
юрать-и?», «Явап тыттармалла!» тата «Тӗне вӑйпа ан кӗртчӗр» ҫырусем 
чӑннипех те чӑваш публицистикин малтанхи чӗкеҫӗсем пулса тӑраҫҫӗ. 
Вӗсенче халӑх пурнӑҫӗн обществӑпа политика ыйтӑвӗсем тавра сӑмах 
пырать. Эппин, литературӑн публицистика текен тӗсӗ ҫутатакан ыйтусене 
хускатать. Чӑн ӗнтӗ, вӗсем хӑй вӑхӑтӗнче пичетре тухман, ҫакна тума май 
та пулман. Пёрремёшёнчен, ун чухне чӑваш хӑйӗн пресси пирки ёмётлен- 
ме те пултарайман. Иккӗмӗшӗнчен, тӳре-шарана хирӗҫле ҫивӗч шӑплӑ хай- 
лавсене цензура та пӑвса хуратчех. Ҫапах ку хайлавсем халӑх хушшине 
сӑмах вӗҫҫӗн сарӑпнӑ-сарӑлнах, авторӗн сумне-чапне ӳстернӗ, ӑна кӗреш- 
ӳре пулӑшас туйӑм ҫуратнӑ. Асӑннӑ произведенисем автор ҫеҫ мар, пӗтӗм 
чӑваш халӑхӗ ун чухне политикӑпа социаллӑ пурнӑҫа ӑнланас енӗпе, тав- 
ракурӑмӗпе чылай ҫӳлте тӑнине кӑтартаҫҫӗ.

Ҫапла вара О.Томеевӑн виҫӗ ҫырӑвне, «Ют анасене туртса илме 
юрать-и?», «Явап тыттармалла» тата «Тӗне вӑйпа ан кӗртчӗр» ятлӑскерсе- 
не, пӑхса тухрӑмӑр. Вӗсене виҫҫӗшне те халӑх пурнӑҫӗн ҫивӗч ыйтӑвӗсем- 
пе ҫырнӑ. Виҫҫӗшӗ те халӑх хушшине сарӑлнӑ. Эппин публицистика произ- 
веденийӗсем шутне кӗреҫҫӗ.

Мӗн вӑл публицистика? С.И.Ожеговпа Н.Ю.Шведова ҫапла ӑнлантараҫҫӗ: 
«Публицистика - ку чухнехи обществӑпа политика, обществӑн хальхи пур-



нӑҫӗн актуаллӑ ыйтӑвӗсем тӑрӑх ҫырнӑ литература».32
Публицистикӑлла шухӑшсене поэзире те палӑртма пулать. Пӗлетпӗр, 

О.Томеев чӑвашла, вырӑсла сӑвӑсем те ҫырнӑ. «Чӑнлӑх тӗнчи тумалла» 
сӑввӑн Юхма Мишши куҫарнӑ йӗркисене илер:

Кӑкшӑм шывӗ - тӑрӑ шыв,
Шӑнкӑр-шӑнкӑр вӑл юхать.
Чӑваш чунӗ - таса чун,
Ним айӑпсӑртан ҫунать.33

Арманта та мурнӑҫ ҫук,
Вӑрманта та пурнӑҫ ҫук.
Халь ӑҫта кайса, чӑваш,
Тупӑн эс хӑвна юлташ?

Шӑнкӑр шывра пулӑ ҫук,
Атма лартни усӑсӑр.
Вайпутсенче чӑнлӑх ҫук,
Пуҫа тайни усӑсӑр.

Патша лартнӑ пуҫлӑхсенчен ыррине кӗтмелли ҫук - ҫапла каласшӑн 
автор. Эппин мӗн тумалла?

Алла ҫутӑ хӗҫ тытмалла,
Вӑрҫӑ хирне тухмалла.
Тӑшман пуҫне касмалла,
Чӑнлӑх тӗнчи тумалла.

Автор тӑван халӑх нушара пурӑннине, тӳре-шара хӗсӗрленине, 
тӗрӗслӗхпе чӑнлӑха кӗрешӳре кӑна тупма пултарнине сӑнарлӑн кӑтартнӑ. 
Унӑн сӑввисем чӑваш халӑх юррисене аса илтереҫҫӗ. Вӗсене пуян чӗлхе- 
пе ҫырнӑ, танлаштарусемпе, эпитетсемпе, илемлӗхӗн ытти мелӗсемпе усӑ 
курса калӑпланӑ.

О.Томеев ҫырӑвӗсемпе сӑввисене вуланӑ май вӑл пултаруллӑ публи
цист, ӑста сӑвӑҫ пулни куҫ умне уҫӑмлӑн курӑнать. Чӑвашран тухнӑ, обще- 
ствӑпа политика ӗҫне хастар хутшӑннӑ О.Томеев ячӗ тӑван халӑх асӗнче 
чӑннипех те яланлӑхах сыхланса юлма тивӗҫлӗ. Т ӑван халӑх публицисти
кин пӗрремӗш чӗкеҫӗ чӑваш та ҫут тӗнчере пуррине, вӑл хӳтӗлеве тивӗҫли- 
не хӑюллӑн пӗлтерет. Охатер Томеева чӑваш культурин патриархӗ И.Я.Яков
лев пуҫарнӑ ӗҫсен малтанхи йӗрне хываканӗ тесе шутлама май пур.



ЧӐВАШ ҪУТЛӐХ ЮХӐМӖ ҪУРАЛНӐ ТАПХӐРТИ 
ПУБЛИЦИСТИКА

Чӑвашсен пӗрремӗш ҫутлӑхҫи Ермей Рожанский ҫырнӑ 
публицистика произведенийӗсем

Ун ҫинчен «Чӑвашсен кӗске энциклопедийӗнче» В.Г.Родионов 
тӗпчевҫӗ ҫапла ҫырнӑ: «Рожанский Ермей Иванович (1741 - паллӑ мар 
- Кӑрмӑш хулинче пул ҫемйинче ҫуралнӑ) - ӑсчах-лингвист, тӑлмач, 
очерксен авторӗ. Чулхулари тӗн семинарийӗнче вӗреннӗ. Кӑрмӑш тата 
Етӗрне уесӗсенчи чӑвашсем ыйтнипе 1765 ҫулта ӑна «чӑваш чӗлхин 
ӳкӗтлевҫи» туса хураҫҫӗ. Рожанский - «Сочинения, принадлежащие к 
грамматике чувашского языка» (1769) кӗнекен пёр авторё. Вӑлах «Сло
варь языков разных народов . » кёнеке (1785) тата XVIII ёмёрти ытти 
лингвистика ӗҫӗсен авторё. Кириллица никӗсӗ ҫинче чӑваш ҫырулӑхне 
туса хурассишӗн тӑрӑшать (1769). Чӑвашла пӗрремӗш кӗнеке «Кӗске 
катехизис» пичетлесе кӑларать (СПб., 1800).

Рожанский Чулхулари куҫару-лингвистика шкулӗн пуҫӗнче тӑрать, 
Атӑл тӑрӑхӗнчи халӑхсен ҫутлӑхҫисен В.Пуцек-Григоровичӑн (Вениа
мин епископ), Д.Семенов-Рудневӑн (Дамаскин епископ) ҫывӑх пулӑша- 
канӗ пулнӑ, Ф.Прокоповичӑн тата М.Ломоносовӑн ҫутлӑх идейисене 
ырланӑ. Литературӑри ӗҫӗнче очерк тата ода жанрсемпе палӑрнӑ. Ывӑл- 
не Григорие ҫутлӑх идейисем майлӑ воспитани панӑ, ывӑлӗ чӑваш чӗлхи 
учебникӗ авторӗсенчен пӗри пулса тӑнӑ (1791).34

Чӑваш Республикинчи обществӑлла вӑйсем 1991 ҫулта чӑвашсен 
малтанхи ҫутлӑхҫи тата публицисчӗ Ермей Рожанский ҫуралнӑранпа 
250 ҫул тултарнине паллӑ турӗҫ. Тӗнпе ҫыхӑнман хушамачӗ - Иванов. 
И.В.Никольский «Христианство среди чуваш Среднего Поволжья в XVI- 
XVIII веках» (1912) ӗҫӗнче ӑна Ермий Иванов тесе асӑнать. Император 
ячӗпе ҫырнӑ ыйту хучёсене Герасим Иванов тесе алӑ пусать.

Мӗншӗн ӑна чӑвашсен малтанхи ҫутлӑхҫисенчен пёри тесе шутлат- 
пӑр-ха?

Пирӗн шутпа, чӑваш ҫутлӑх юхӑмӗ шӑпах унӑн пархатарлӑ ӗҫӗ- 
хӗлӗнчен пуҫланать. Пӗрремӗшӗнчен, вӑл Дмитрий Дамаскин епископ- 
па пӗрле Чулхулари тӗн семинарийӗнче тӑлмачсен шкулне йӗркелет. 
Текстсене вырӑсларан чӑвашла унпа пӗрле ывӑлӗ Григорий Рожанс
кий, Иван Русановский тата Иван Татинский семинаристсем куҫарнӑ. 
Ермей Рожанский хӑй 1788 ҫулта «Краткий катехизис» кӗнекене чӑ- 
вашла куҫарать, ку кёнеке 1800 ҫулта кун ҫути курать. Ҫак кӑларӑм



швашсен ҫырулӑх культурине паха палӑк пулса кӗрет. Ӑна 600 экзем- 
1ляр пичетленӗ, ҫав шутран 5 зкземплярне Синодпа Ӑслӑлӑх Акаде- 
иийӗн библиотекине панй, 20 зкземплярне уйрӑм ҫынсене парнеленӗ, 
575 экземпляр чӑвашсем пурӑнакан прихутсем валли уйӑрнӑ. Ермей 
эожанский вырӑс букварӗнчен те текстсем куҫарнӑ.

Иккӗмӗшӗнчен, вӑл «Сочинения, принадлежащие к грамматике чу
вашского языка» кӗнекен пёр авторё. Ӑна Вениамин Пуцек-Григорович 
эпископ ертсе пынипе хатӗрленӗ. Е. Рожанский тӑван чӗлхен уйрӑмлӑ- 
хӗсем ҫинчен калакан пайне ҫырнӑ. Ку кӗнекен словарьне тума чӑваш- 
ла пӗлекен пупсене хутшӑнтарнӑ. Кӗнекене Ӑслӑлӑх академийё йы- 
шӑннӑ тӑрӑх 1769 ҫулта 600 экземпляр тиражпа пичетлесе кӑларнӑ.

Виҫҫӗмӗшӗнчен, Дамаскин епископ ертсе пынипе вӑл 1785 ҫулта 
«Словарь языков разных народов, в Нижегородской епархии обитаю
щих, именно: россиян, татар, чуваш, мордва и черемис» ятпа кёнеке 
хатӗрлет. Ҫак словаре 12 пин чӑваш сӑмахӗ кӗртнӗ. Е. Рожанский чӑ- 
ваш сӑмахӗсене пухас ӗҫе семинаристсене тата ывӑлне Григорие явӑҫ- 
тарнӑ, словарӗн чӑваш тата тутар лексикипе ҫыхӑннӑ пайӗсене редак- 
циленӗ, хушӑмсем кӗртнӗ.

Тӑваттӑмӗшӗнчен, Ермей Рожанский - чӑваш публицистикипе этног
рафии малтанхи произведенийӗсен авторӗ. Ҫав шутра «Урмай ялӗнчи 
пӑтӑрмах» (Волнения урмаевцев, 1768), «Чӑвашсем ҫинчен» этногра- 
фипе публицистика очеркӗ (О чувашах, живущих в Нижегородской епар
хии, 1785), « I Павӑл патша Чулхулана пынӑ ятпа чӑвашла калама ҫырнӑ 
сӑмах» (Речь для приветствия на чувашском языке Павла I при посе
щении им Нижнего Новгорода, 1797).

Ҫапла ёнтё, Ермей Рожанский хӑй вӑхӑтӗнче ӑста тӑлмач, пулта- 
руллӑ лингвист, этнограф тата публицист пулнӑ.

Ырми-канми ӗҫӗпе чӑваш халӑхӗ хушшине анлӑн пӗлӳ сарнӑ, вырӑс 
тӗнне сарассишӗн вӑй хуни урлӑ тӑван халӑх культурине ҫӗклессишӗн 
тӑрӑшнӑ, мӗншӗн тесен ку тӗн киремете пуҫ ҫапассинчен чылай ҫӳле- 
рех шайра тӑнӑ. Вӑл хутшӑннипе кӑларнӑ кӗнекесене чӑвашсем пурӑ- 
накан уессенчесарнӑ, чиркӳ прихучӗсем тӑрӑх валеҫнӗ, вулама-ҫырма 
пӗлекен чӑвашсене панӑ. Ҫав кӗнекесемпе Хусанти тата Чулхулари 
тӗн семинарийӗсенче, тӗн ӳкӗтлевҫисем, ялсенчи пупсем тата чиркӗвӗн 
ытти ҫыннисем усӑ курнӑ. Эппин Е. Рожанский чӑваш ҫутлӑх юхӑмне 
пуҫарса яраканӗ пулнӑ. Ҫапла ӗнтӗ, тӗн ыйтӑвӗпе ӗҫленисӗр пуҫне 
Ермей Рожанский халӑха ҫутта кӑларас тесе те тӑрӑшнӑ.

Вӑл Чулхулапа Улатӑр епископне Феофана ҫырнӑ ҫырусем сыхлан- 
са юлнӑ. Кӑрмӑшпа Етӗрне уесӗсенчи крешӗн чӑвашсен ячӗпе 1764 
ҫулта ҫырнӑ ҫырура Ермей Иванов тияккӑна ӳкӗтлевҫӗ пулма уйӑрса



лартма ыйтаҫҫӗ. Вёсен шучӗпе ӳкӗтлевҫӗн чиркӳ йӑли-йӗркине ӑнлан- 
тармалла, чӑвашсене хӳтӗлекен пулса тӑмалла. Тепӗр ҫул «Халӑх 
хаярланса ан кайтӑр» ятпа паллӑ ҫырура тӗн ӳкӗтлевҫи ӗҫӗнчи йывӑр- 
лӑхсем пирки сӑмах пырать. Ку ҫырусем иккӗшӗ те публицистика кар- 
тне лараймаҫҫӗ, эпистоляри литератури шайӗнчен иртеймеҫҫӗ.

Е. Рожанский публицистикин пӗрремӗш произведенийӗ - «Урмай ял- 
ӗнчи пӑтӑрмах» тӗрленчӗк. Ку ӗнтӗ илемлӗ публицистика жанрӗ пу
лать. Ӗҫ-пуҫ Кӑрмӑш уесӗнчи Элӗк салине ҫывӑх Урмай ялӗнче выр- 
сарни кун пулса иртет. Па.плӑ, Христос тӗнне йышӑниччен чӑвашсен 
уяв кунӗ эрне кун шутланнӑ. Ҫӗнӗ тӗн ӳкӗтлевҫисем, пупсем вырсарни 
куна (вырӑс эрне кунне) ӗҫлемелле мар кун тесе шутлаҫҫӗ. Урмайсем 
вара ҫак кун уя ӗҫе тухнӑ. «Ӳлӗмрен капла япала урӑх ан пултӑр тесе, 
эпӗ урмайсене вӗсем кӑлӑхах ҫапла хӑтланнине ӗнентерме тата на- 
мӑслантарма йӑйсем патнех кайса килес терӗм. Хампа пӗрле эпӗ Элӗ- 
кри икӗ пупа, Василий Степанов тиеккӗне, Михаил Степанов тиечука 
тата малтан янӑ ҫынсене илсе кайрӑм», - ҫырать публицист.

Урмайсем Элӗк чиркӗвӗнче ӗҫлекенсем ҫине сиксе ӳкеҫҫӗ, мӗн ӗҫ 
пур сирӗн ют прихутра тесе, вӗсене тӳпелеме пуҫӑнаҫҫӗ. «Сирӗн чир- 
кӗвӗрсен уявӗсем нумай пулӗҫ, вӗсене уя-уя, кайран пирӗн мӗн, хамӑ- 
рӑн тислӗке ҫисе пурӑнмалла-и? Акӑ пуҫсене касма хушӑр, - эпир сире 
итлемен те, итлес те ҫук!» - тесе кӑшкӑраҫҫӗ.

Автор тӗрленчӗкре чӑваш ялӗн пурнӑҫӗ ҫинчен каласа парать, Ур
май хресченӗсем хӑйсене вырсарни кун ӗҫлеме чӑрмантарнӑшӑн тӗн 
ӳкӗтлевҫине те, Элӗк пупӗсене те хирӗҫ тӑнине кӑтартать.

Тӗрленчӗк - пӗр-пӗр пулӑма е ӗҫе пысӑк мар ӳкерчӗк урлӑ кӑтартса 
паракан кӗске произведени. Ӑна илемлӗх мелӗсемпе усӑ курса ҫыраҫҫӗ. 
Вӑл репортажпа очерка ҫывӑх. Ҫавӑн пек ҫырнӑ та ӗнтӗ Е. Рожанский 
публицистикӑн ҫак произведенине. Тӗрленчӗкре чӑваш хресченӗсем 
таса чунлӑ, ҫирӗп кӑмӑллӑ, хӑюллӑ пулни курӑнать. Вӗсем ҫӗнӗ тӗне 
килӗштермеҫҫӗ, ҫакна тӳррӗн пӗлтереҫҫӗ. Ҫакӑнпа пӗрлех Урмай ялӗ- 
нчи хресченсем - питӗ ӗҫчен ҫынсем. Лайӑх ӑнланаҫҫӗ: пурнӑҫ ырлӑх- 
не хастарлӑ ӗҫ кӳрет. Ҫавӑнпа кӳренеҫҫӗ те ӗҫлеме чӑрмантаракансе- 
не. Чӑваш ӳкӗтлевҫи ӗҫчен хресченсене татӑклӑн хирӗҫ тӑма. вӗсене 
айӑпласа явап тыттарма шутламасть - каялла ҫаврӑнса саланалла ҫул 
тытать. Унран Элӗк чиркӳҫисем те юлмаҫҫӗ. Ҫакӑнтан Е.Рожанский 
ӳкӗтлевҫӗ ҫеҫ мар, хӳтӗлевҫӗ те пулни курӑнать.

Ермей Рожанский ҫырнӑ тепӗр произведени - «Чӑвашсем ҫинчен» 
этнографипе публицистика очеркӗ. Ӑна Дамаскин епископ сӗннипе 
ҫырнӑ, вырӑсла-тутарла-чӑвашла-ирҫелле-марилле словарьте умсӑмах 
вырӑнне вырнаҫтарнӑ. Ку произведенире автор тӑван халӑхӑн пурнӑҫ-



не, йӑли-йӗркине тӗплӗн ҫырса кӑтартнӑ. Унта киремете пуҫ ҫапнин 
мрӑмлӑхӗсене, чӑвашсем мӗнлерех кӗлӗсем каланине, выльӑх пусса 
урӑсене парне кӳнине, вилнисене епле пытарнине тата пумӗлкке йӗрки- 
;ене тӗпӗ-йӗрӗпе ҫутатнӑ.

Тӗрӗс палӑртать автор: чӑвашсем пӗр турра ҫеҫ мар, темиҫе турра 
эненнӗ. «Вӗсем тӗрлӗ вӑхӑтра тӗрлӗрен турра асӑнаҫҫӗ] туррисене 
ҫапла-ҫапла ятпачӗнеҫҫӗ: Мӑн турӑ, Мӑн турӑ амӑш, Турӑ, Турӑ Амӑш, 
Пӳлӗхҫӗ турӑ, Хӗрлӗ ҫыр, Ҫӗр амӑшӗ, Ҫӗр ашшӗ», - ҫырать Е. Рожанс
кий. Ҫак турӑсем пӗр пусӑмра, пёр шайра мар. Аслисем те, кӗҫӗнни- 
сем те пур. Тӗп турӑсем - Мӑн турӑ, Мӑн турӑ амӑш тата Турӑ, Турӑ 
амӑш, ВӗСем ҫут ҫанталӑка ҫуратаканӗсем, этеме тӑваканӗсем. Эппин 
ҫут тӗнчене вӗсем пултарнӑ, вӗсемех пӑхса тӑраҫҫӗ.

Чӑвашсем тӗрлӗ вӑхӑтра тӗрлӗ турра пуҫ ҫапаҫҫӗ, тӗрлӗ турӑран 
ырлӑх кӗтеҫҫӗ. «Тӗрлӗрен ҫимӗҫ турринчен Хӗрлӗ ҫыртан ҫӗр ҫинче 
ӳсекен тӗрлӗ ҫимӗҫе ҫил-тӑвӑлтан тата ытти ҫӗмӗрекен усал вӑйран 
сыхласа усрама тархаслаҫҫӗ: «Хӗрлӗ ҫыр, усра пйрӗн тырра, пур 
ҫӗртен тухнӑ япаласене: пӑрпа, ҫилпе, пур усаллӑхпа ан ҫӗмӗрсе яр, 
пире тӗпех ан ту»ГЧӑваш ӑс-хакӑлӗ пурнӑҫ ыйтӑвӗсемпе тачӑ ҫыхӑнса 
тӑнӑ, ҫавӑнпа кӗллисене те кулленхи ӗҫ-хӗлпе, яланхи хуйхӑ-суйхӑпа 
ҫыхӑнтарнӑ.

Тӑван халӑхран тухса ҫав хушӑрах ӗҫлекен чӑваш унӑн пурнӑҫне, 
авалтан пыракан йӑли-йӗркине лайӑх пӗлет, ҫавӑнпа хускатнӑ ыйтусе- 
не тӗрӗс те витӗмлӗ ҫутатать. Очеркра вӑл хӑй мӗн курни-илтнине, 
сӑнавӗсене пӗтӗмлетет.

Чӑвашсем ку вӑхӑтра ҫӗр ӗҫӗпе тата выльӑх-чӗрлӗх ӗрчетсе пурӑ- 
наҫҫӗ-мӗн. Ҫакӑ вёсен кёллисӗнче те уҫӑмлӑн палӑрать: «Ҫӗр ашшӗ, 
Ҫӗр амӑшӗ! Ҫирӗплетсемӗр ҫӗре: халӑхпа выльӑха мӗн-мӗн кирлӗ, пурне 
те ҫитӗнтерме вӑй парӑр».

Очеркра турӑсен ячӗсене вырӑсла та, чӑвашла та асӑннӑ. Кӗлӗсене 
те икӗ чӗлхепе илсе кӑтартнӑ:

Небесный боже! и небесного бога матерь! просветите всех людей, 
очистите воздух, излейте во-время дождь и обогатите нас, наших ско
тов и прочих животных всяким изобилием.

Пӳлӗхҫӗ торӑ! пӳлӗхҫӗ амӑшӗ! Ҫутолтарсамӑр пур халӑхсама, та- 
сатсамӑр ҫот ҫанталӑка, йохтарсамӑр хисеплӗ ҫомӑр, пойтарсамӑр перя 
перӗн выльӑх-чӗрлӗсама, пор ырлӑхпа.

Чӑвашсен кӗллисене халӑх диалекчӗпе ҫырнӑ, вырӑс транскрипций- 
ӗпе пичетленӗ, ҫапах вӗсем халӑх ӑнланмалла пулса тухнӑ.

Мӗнле тӗллевпе ҫырнӑ-ха автор ку очерка? Мӗншӗн-ха ӑна пилӗк 
чӗлхепе хатӗрленӗ словаре вырнаҫтарнӑ? Вӑл О.Т.Томеев пекех тӑ-



ван халӑхӗ ҫинчен ҫутӑ тӗнчене, пӗтӗм Раҫҫее пӗлтерес тӗллев лар- 
тать хӑйӗн умне. Унӑн пуян чӗлхе пур. Ку чӗлхере сӑмах шучӗ вуникӗ 
пинрен те иртет. Чӑваш халӑхӗ питӗ ӗҫчен, унӑн шухӑшӗ-ӗмӗчӗ кул- 
ленхи ӗҫ-хӗлпе ҫыхӑннӑ. Ӗҫе тытӑнас умён вӑхӑта сая ямаҫҫӗ, кӗлӗ 
вырӑнне «пӗсмелле» тесе ҫеҫ калаҫҫӗ. «Кӗлет тулли тырӑ пар. Карта 
тулли выльӑх пар. Лашама, ӗнеме, сурӑхӑма хунаттар», - ыйтаҫҫӗ 
вӗсем турӑран яланхи кӗлӗре.

Ку халӑх пултарусӑр мар, кӗсле калама та, юрлама та пӗлет, тӑ- 
ван-пӗтене пысӑк хисепе хурать. Пӗри-пӗри вилсен, ӑна кил-йышӗ, тӑ- 
ванӗ-хурӑнташӗ, кӳрши-арши ҫирӗпе кӗнӗ йӗркепе чыслӑн пытараҫҫӗ. 
Кайран та вӗсенчен пурте хӑйсем астунӑ таран вилнӗ ҫын мӗнле пу- 
рӑнса ирттернине, унӑн кӑмӑлӗ епле пулнине, хӑйне епле тыткаланине 
тата ыттине те аса илсе калаҫаҫҫӗ. Сӑпайлӑ чӑваш халӑхӗн пурнӑҫне, 
унӑн йӑли-йӗркине автор тиркесе мар, сумлӑн ҫырса кӑтартать, ытти- 
сене те ку халӑха хисеплеме чӗнет. Ҫакӑнпа ку произведение этногра- 
фипе публицистика очеркӗсен шутне кӗртетпӗр

Е. Рожанскин тепӗр хайлавӗ - «I Павӑл Чулхулана килнӗ ятпа чӑ- 
вашла калама ҫырнӑ сӑмах». Вӑл малтанхи хут 1797 ҫулта Мускавра 
пичетленнӗ. Хайлава кун ҫути кӑтартнӑ кӗнеке ячӗ ҫапла: «Всерадост- 
ное торжество, которым благочестившего... императора Павла перво
го, посвященном миропомазании и короновании на всероссийский пре
стол, совершимся в 5 день апреля 1797 г., всемилостивейше посеща
ющего Нижний Новгород благоговейнейше приветствует Нижегородс
кая семинария мая ... дня 1797 года».

Ку произведение пётёмёшпех илсе кӑтартар.

I Павӑл Чулхулана килнӗ ятпа чӑвашла калама ҫырнӑ сӑмах 
/Р ечь  для приветствия на чувашском языке Павла I 

при посещ ении им Нижнего Новгорода/
Санӑн ҫак Чулхулана савса килни каламалла мар хёпёртеттерчё 

пире. Чиперрӗн курӑнать хӗвел ҫути, нумай ҫумӑр ҫуса чарӑнсассӑн. 
Лайӑхӑн туйӑнать пӑхма ашшӗне ывӑлӗсем ҫине, хӑҫан вӗсем уйрӑмӑн 
нумай ҫӳресе каллех таврӑнса, пӗр-пӗрне курсан питӗ хӗпӗртеҫҫӗ. Ун- 
тан та ытларах эпир халь сана курсан хӗпӗртетпӗр. Эсӗ, пысӑк ӗмпӳлӗх, 
пире хӗвел ҫут тӗнчене ӑшӑтнӑ пек, хӑвӑн хитре, тӳрӗ чурусене ӑшӑта- 
тӑн, чӗртетӗн, ӑслӑ тӑватӑн ҫынсене, пур ҫынна, пӗрне те хӑвармасӑр 
варлӑ пӑхатӑн. Эсӗ, хӑвӑн хитре пурнӑҫна нимӗн вырӑнне картмасӑр, 
сӑвап туса ҫӳретӗн ҫынсене, самай ашшӗн куҫӗпеле пӑхатӑн хуласе- 
не, саласене, ялсене. Мӗскерле пурӗ ҫакӑ хӗпӗртеттерет пирӗн варсе- 
не - тупаймастӑпӑр ҫитес сӑмах каласа кӑтартмашкӑн.



Мӗн парӑпӑр сана, сӑваплӑ патша, пире ати пек пӑхнӑшӑн? Урӑх 
нимӗн ҫук, анчах вар патӗнчи ывӑлӑн пекки кӑмӑлне сана пирӗн кӑтар- 
тма кирлӗ.

Илсем, сӑваплӑ ӗмпӳлӗх, ҫак вар пеккине пиртен, сана каласа кӑ- 
тартнине. Мул пирӗн сана кирлӗ мар.

1797.

Хайлава 205 ҫул ҫул каялла ҫырнӑ. Ун чухне чӑвашсен ятарлӑ ҫыру- 
лӑх пулман, литература чӗлхи йӗркеленмен. Пурпӗрех вӑл чӑвашӑн 
сӗткенлӗ чӗлхипе ҫырнӑ риторика произведенийӗ - ҫав вӑхӑталли ка- 
пӑр чӗлхеллӗ панегирик пек вуланать. Текстра вырӑс чӗлхин майла- 
шӑвӗсене питӗ меллӗн кӗрте-кӗрте лартнӑ та, ҫакӑ автор шухӑшне ӑн- 
карма кансӗрлемест.

Автор I Павӑл патшана тивӗҫне кура мар пысӑка хурать. Хӑй ӑна 
мӗнлерех курас килнӗ, ҫапларах кӑтартать. Ун умӗнче чуралла йӑпӑл- 
татать. Произведении хӑй евӗрлӗхӗ, унӑн пуян чӗлхи автор пӗлӗвӗпе 
те, ӑсталӑхӗпе те ҫӳлти шайра тӑнине кӑтартаҫҫӗ. Хайлавӑн уйрӑм вы- 
рӑнӗсене илсе тишкерер.

Чиперрӗн корнать хӗвел ҫутти, нӑмай ҫомӑр ҫуса чарӑнсассӑн. Лай- 
ӑхӑн тойнать пӑхма ашшӗ [не] ывӑлсам ҫине, хӑнча вӑлсам ойрӑмӑн 
нӑмай ҫӳресе каллех таврӑнса пӗр-пӗрне корсан питӗ хӗпӗртеҫҫӗ. Он- 
тан та ытларах эпӗр халь сана корсан хӗпӗртетпӗр.

Ирӗклӗн вырӑсла куҫарни:

Красивым кажется солнечный свет после обильного дождя. Прият
но смотреть отцу на сыновей, когда после долгой разлуки встречают
ся вновь и очень радуются. Сильнее этого мы радуемся при встрече с 
тобой.

Куратпӑр, илсе кӑтартнӑ вырӑн ӑста ҫырнӑ анлӑ танлаштару пулса 
тӑрать. Автор гиперболӑпа та усӑ курать.

Эсӗ, пысӑк ӗмпӳлӗх, пире, хӗвел ҫут тӗнчене [ӑшӑтнӑ пек], санӑн 
хитре тӳрӗ чорасене ӑштатӑн, чӗртетӗн, ӑслӑ тӑватӑн.

Ты, великий император, нас [согреваешь] как солнце весь мир, сво
их честных преданных рабов ободряешь, вдохновляешь, учишь быть 
разумным.



Вӑт мӗнле пулмалла иккен патша! Саламлӑ сӑмах мехелӗ, илемлӗх 
мелӗсемпе усӑ курни, шухӑша ятарласах вӑйлатса калани хайлавӑн 
пахалӑхне палӑртмаллах ӳстереҫҫӗ, унӑн вӑйӗпе витӗмлӗхне пысӑк- 
латаҫҫӗ.

Ку произведении жанрне литераторсем ода тесе хаклаҫҫӗ. Чӑнах та 
од а -истории  пӗр-пӗр пулӑмне е чапа тухнӑ паттӑра мухтаса ҫырнӑ 
сӑвӑ. Ку одӑна прозӑпа публицистсем усӑ куракан илемлӗх мелӗсем 
никӗсӗ ҫинче ҫырнӑ. Эппин ку произведени публицистикӑна та ҫывӑх 
Ахальтен мар ӗнтӗ хӑш-пӗр тӗпчевҫӗсем ӑна саламлӑ уҫӑ ҫыру тесе 
хаклаҫҫӗ, публицистика произведенийӗ шутне кӗртеҫҫӗ.

Пӗтӗмлетсе каласан, Е.И.Рожанский ҫырнӑ «Урмай ялӗнчи пӑтӑр- 
мах», «Чӑвашсем ҫинчен» тата «I Павӑл Чулхулана килнӗ ятпа чӑваш- 
ла калама ҫырнӑ сӑмах» хайлавсем чӑваш ҫутлӑх юхӑмӗн малашнехи 
тапхӑрӗнчи публицистика чӗкеҫӗсем кӑна. Нацин чӑн-чӑн публицисти- 
кине малтанхи ҫыравҫӑсем никӗслеҫҫӗ. Чӑн ӗнтӗ, каярахпа, тепӗр икӗ 
ҫултан, тӗрӗсрех 1799 ҫулта, Е.И.Рожанский Хӗрлӗ Чутай ялӗнчи тӗне 
кӗнӗ Герасим Иванов ячӗпе I Павӑла икӗ хутчен прошенисем ҫырать, 
хресченсем хӑйсем туса лартнӑ виҫӗ шыв арманӗшӗн хырҫӑран хӑтар- 
ма тархаслать. Ҫак документсем те автор анлӑ пӗлӳллӗ тата пулта- 
руллӑ пулнине кӑтартаҫҫӗ, анчах вӗсем публицистика шайӗнче мар, 
эпистоляри литературин палӑкӗсем ҫеҫ.

Вырӑс ҫутлӑхӗн тӗллевӗсем публицист ӗҫне-хӗлне пысӑк витӗм кӳнӗ, 
Ун чухнехи ҫутлӑхҫӑсем тӗттӗм халӑха ҫутта кӑларма, обществӑри 
пусмӑрпа чухӑнлӑха пӗтерме ӗмӗтленнӗ, ҫак ӗҫре патша пулӑшасса 
шаннӑ. Асӑннӑ тӗллевсем тӳре-шарана пачах килӗшмен. Ҫавна май ун 
чухнехи ҫутлӑхҫӑсен шӑпи йывӑр та тумхахлӑ пулнӑ. Мӑшӑрӗ вӑхӑт- 
сӑр ҫӗре кӗнӗрен пилӗк ача пӑхса ҫитӗнтересси Ермей Рожанский умне 
пысӑк йывӑрлӑхсем кӑларса тӑратнӑ. Ана шалу вӑхӑтра памасӑр та- 
рӑхтарнӑ, ытти енӗпете хӗсӗрленӗ, пурнӑҫ ҫулӗхурлӑхлӑн вӗҫленес- 
си патне илсе пынӑ.

В.Г.Родионов тӗпчевҫӗ публицистӑн тӗрлӗ енлӗ пархатарлӑ ӗҫне- 
хӗлне ҫапла хаклать: «Е.И.Рожанский -  чӑваш публицистикине тата 
илемлӗ литературине никӗслекенӗ. Вӑл -чӑваш  кӗнекин аслашшӗ, 
вӑл —И.Я.Яковлев вӗҫлесе ҫитернӗ ӗҫсене пуҫлаканӗ, чи малтанхи 
ҫул-йӗрехываканӗ. Е.И.Рожанскин пӗтӗм пурнӑҫӗ халӑхӑмӑрӑн телейӗпе 
терчӗ хушшинче иртнӗ».34

Ермей Иванович Рожанский тӑван халӑх культурин аталанӑвӗнче 
манӑҫми тарӑн йӗрсем хӑварнӑ, ҫавӑнпа ӑна чӑвашсем чыслӑн асра 
тытаҫҫӗ.



СПИРИДОН МИХАЙЛОВ-ЯНТУШ - 
ЧӐВАШ ПУБЛИЦИСТИКИНЕ ПУҪАРСА ЯРАКАНӖ

Раҫҫейре Пӗрремӗш Николайпа (1825-1855) Иккӗмӗш Александр (1855- 
1881) патшара ларнӑ ҫулсенче пурӑннӑ Спиридон Михайлов. Ку вӑхӑт 
ҫӗр- шыв историйӗнче ҫав тери тёттём те тискер самана пулнӑ. Ун чухне 
крепостла йӗркесем хуҫаланнӑ. Патша правительстви халӑх хушшинчи 
мӗнпур ҫӗнӗ шухӑшсене путарса пынӑ, революцилле ҫамрӑксен ушкӑнӗ- 
сене арката-арката тӑкнӑ. Ку тапхӑрта ҫӗр-шывра Аракчеев режимӗ ал- 
хаснӑ, пурнӑҫра мал ӗмӗтли мӗн пур, ҫавна хирӗҫ реакци хаяр кӗрешӳ 
пуҫарнӑ.

Ҫав вӑхӑт пирки В.Д.Димитриев профессор ҫапла ҫырать: «Крепостла 
пусмӑр патшалӑх хресченӗсем ҫине вӑйлӑрах та вӑйлӑрах пуснӑ. Ятран 
пуҫтаракан хырҫӑпа оброка пӗрмаях ӳстернӗ. Хырҫӑ-марҫӑ енӗпе татай- 
ман парӑм ҫав тери пысӑкланса кайнӑ. Чиновниксем чӑваш тата мари 
хресченӗсем хушшинче хаяррӑн та тискеррӗн киревсӗрлӗхсем тӑвассин 
вӗҫӗ-хӗрри те пулман».36

Хресченсем патша пусмӑрӗпе чиновниксен тискерлӗхне хирӗҫ хӑюл- 
лӑн тӑнӑ. 1841 ҫулта Етӗрне, Чикме, Ҫӗрпӳ тата Шупашкар уесӗсенчи 
хресченсем хушшинче пӑлханусем пуҫланнӑ. Тепӗр ҫул Шурча вӑрҫи тап- 
ранать. Унта Чикмепе Етӗрне уесӗсенчи чӑваштата мари хресченӗсем 10 
пин ҫын ытла хутшӑнаҫҫӗ. Вӗсене пусарма 600 салтак яраҫҫӗ. Хресчен- 
сен кӗрешӗвне тискеррӗн путарса лартаҫҫӗ.

Ҫав саманари тискерлӗхсене Спиридон Михайлов курни-илтни тӑрӑх 
ҫеҫ мар пӗлнӗ. Службӑри ӗҫне кура, тепӗр чухне унӑн ҫав тискерлӗхсене 
тӳреммӗн хутшӑнма та тивнӗ. Сӑмахран, Шурча вӑрҫине хутшӑннӑ чӑ- 
вашсене суд туса айӑпланӑ чухне Михайлов тӑлмач пулнӑ. Суд таврашӗ- 
нче 20 ҫул ӗҫлесе, тӗрлӗ йышши чиновниксемпе пуянсем хура халӑха 
мӗн-мӗн тӗрлӗ хӗсӗрленине, улталанине, законсене пӑснине публицист 
чылай курнӑ.

Патшапа унӑн чиновникӗсем вырӑс мар халӑхсене, ҫав шутра чӑваш- 
сене те, тӗттӗмлӗхпе тӗшмӗшлӗхре тытма тӑрӑшнӑ. 1831 ҫулта пёр жан
дарм хӑйӗн пуҫлӑхне ҫапла пӗлтернӗ: «Пур вӑхӑтри сӑнавсенчен те ҫакӑ 
курӑнать: тӗттӗм халӑха пӑхӑнтарса тӑрасси мӗн чул та пулин чӑн-чӑн 
пӗлӳ илнӗ халӑха пӑхӑнтарассинчен чылай ансатрах... Ҫакна асра тытса, 
чӑвашсен пуҫлӑхӗсем тӗттӗмлӗхе малалла сарассишӗн пур майпа та тӑ- 
рӑшаҫҫӗ»,37

Ахальтен мар ӗнтӗ чӑвашсем валли шкулсемпе училищӗсем уҫман, 
пуррисенче те вырӑсла вӗрентнӗ.



Спиридон Михайлович Михайлов-Янтуш (1821-1861) Чикме уесёнчи! 
Юнкӑпуҫра (халӗ Муркаш районӗ) хресчен ҫемйинче ҫуралнӑ. Ку кил- 
йышра тӑхӑр ача - ултӑ ывӑл, виҫӗ хӗр ӳснӗ. Вӗсене тӑрантарса усра- 
ма, пурнӑҫа йӳнеҫтерсе пыма ҫӑмӑл пулман ашшӗне. Спиридон ҫам- 
рӑклах хут вӗренме тӑрӑшнӑ. Юнкӑпуҫӗнче те, таврари ялсенче те шкул 
ҫукран ӑна ашшӗ пӗлӗшӗ - Чикмери пӗр хуҫа патне илсе кайнӑ. Ун пат- 
ӗнче пурӑнакан тӑлӑх арӑм А. Дворникова чӑваш ачине Спиридона чиркӳ 
кӗнекисем вулама вӗрентнӗ. Тӑрӑшуллӑ ҫамрӑка малалла хӑй тӗллӗн 
вӗренметивнӗ. Вӑл кӗнекесем, хаҫат-журнал нумай вуланӑ 1839 ҫулта 
Михайлова уесри земски канцелярине писаре пулӑшакан пулма илнӗ 
Тепӗр ҫултан ӑна земски суд тӑлмачне лартнӑ. Кунта вӑл 20 ҫул ӗҫленӗ

Спиридон Михайлов публицистика, илемлӗ литература произведе' 
нийӗсем тата ӑслӑлӑх ӗҫӗсем пайтах ҫырнӑ. Уйрӑм ҫаптарса кӗнекен 
унӑн «О музыке чуваш» (1852), «Чувашские разговоры и сказки» (1853), 
«Капустки, простонародные игры в Козьмодемьянском уезде» (1855) 
тата «О ярмарках в Козьмодемьянском уезде в 1856 году и о ценах на 
привозные товары в г. Козьмодемьянске» (1857) пичетленсе тухнӑ.

С.М.Михайловӑн службӑри, историпе этнографири тата литерату- 
рӑри ӗҫне-хӗлне хӑй пурӑннӑ вӑхӑтрах пысӑка хурса хакланӑ. Ӑна 1854 
ҫулта Вырӑс географи обществин член-сотрудникне, 1856 ҫулта вара 
Хусанти статистика комитечӗн член-корреспондентне йышӑнаҫҫӗ. Спи
ридон Михайлович икӗ кӗмӗл медаль илме тивӗҫлӗ пулать. Пӗрремӗ- 
шне «Чикмери земски судра чӑваш чӗлхин тимлӗ тӑлмачи пулнӑшӑн» 
1859 ҫулхи декабрӗн 4-мӗшӗнче панӑ. Ҫав ҫулхи декабрӗн 16-мӗшӗнче 
Вырӑс географи обществи пултаруллӑ чӑваша «Хусан кӗпӗрнинчи чӑ- 
вашсем тата Чикме уесӗнчи вырӑссем ҫинчен этнографи тата статис
тика енӗпе нумай ҫулсем хушши... паха хыпарсем ярса тӑнӑшӑн» тепӗр 
кӗмӗл медальпе наградӑланӑ38.

Чӑваш халӑх культурин историйӗнче Михайлов паллӑ вырӑн йышӑ- 
нать. Унӑн пултарулӑхӗ ҫинчен литература чухӑн теме ҫук. «С.М. Ми
хайлов халӑха ҫутта кӑларас енӗпе ӗҫлени тата унӑн педагогикӑлла 
идейисем» темӑпа Д .Е .Егоров тӗпчевҫӗ кандидат диссертацине 
хӳтӗленӗ. «Чӑвашсен пирвайхи писателӗ, просветителӗ, историкӗ» тесе 
шутлать ӑна диссертаци авторӗ39. М.В.Румянцев та Спиридон Михай
лов «чӑвашсен малтанхи историке, писателё тата этнографё» пулнине 
палӑртать40.

Тӗпчевҫӗсем темшӗн Михайлов чӑвашсен пӗрремӗш публицисчӗ пул
нине манса хӑвараҫҫӗ. Чи малтан ҫакна Н.П. Петров асӑрхать: «Лите- 
ратурӑпа публицистика ӗҫне С. Михайлов 1851 ҫулта тытӑннӑ. 1852 
ҫулта «Казанские губернские ведомости» ятлӑ хаҫатра пӗрремӗш



■черкӗ, Шалти ӗҫсен министерствин журналӗнче «Чӑваш эпӗр полтӑ- 
мӑр» сӑвви пичетленсе тухнӑ», - ҫырать вӑл41.
I Тӗрӗссипё, «Чӑваш эпӗр полтӑмӑр» сӑвӑ авторё Максим Федоров шут- 

■анать. Вӑл XX ӗмӗр варринче пурӑннӑ. 1836-1838 ҫулсенче Чӗмпӗр 
1ӗпӗрнинче Кӑрмӑш уесӗнчи Штанашра вулӑс тиекӗнче ӗҫленӗ. 1838 ҫулта 
|латӑр вулӑсӗн приказне куҫнӑ42.
| Пӗрремӗш публицист тата писатель С.М.Михайлов Юнкӑ ялёнче мар, 

■Энкӑпуҫӗнче ҫуралнӑ, малтанхи произведенийё жанрёпе очерк мар, ста
тья. Ҫапах Михайлов публицист пулнине палӑртни питӗтӗрӗс. В.Я.Каню- 
1ов тишкернӗ тӑрӑх, Спиридон Михайлов «пуҫарнисем вунтӑххӑрмӗш 
1мӗрти литературӑра публицистикӑн халӑх енне туртӑнас сулӑмне ҫирӗп- 
петме лулӑшнӑ»43. Уҫӑмлах мар, анчах апла каланинче тӗрӗслӗх пур.
| Михайлов пултарулӑхӗ чӑваш публицистикин малтанхи утӑмӗсемпе 
гачӑ ҫыхӑннӑ. Ӑна тӑван халӑхӑн малтанхи публицисчӗ, чӑваш публицис- 
гикине пуҫарса яраканӗ тесе шутлаҫҫӗ. А.А.Фукс - «Записки о чувашах и 
неремисах Казанской губернии» (1840), В.И.Лебедев - «Чувашские преда
ния» (1848), В.А.Сбоев - «Исследования об инородцах Казанской губер
нии, ч. 1. Заметки о чувашах» (1851) произведенисем ҫырса пичетлеҫҫӗ. 

Вӗсем пурте чӑвашсем ҫинчен вырӑсла ҫырнӑ этнографи ӗҫӗсем шутла- 
наҫҫӗ, апла пулсан, ӑслӑлӑх литературине кӗреҫҫ^. Тӗпчевҫӗсем чӑваш 
ртнографи науки никӗсне малтанхи кирпӗчсем хунине ырламалла, анчах 
кӑйсен произведенийӗсене пусмӑр тӳсекен чӑваш халӑхне хӳтӗлесе мар, 
ратша тытӑмӗн официаллӑ политики майлӑ ҫырнӑ. Асӑннӑ тӗпчевҫӗсем 
Мӑвашран тухнӑ ҫынсем мар. Ҫитменнине, ку авторсем чӑвашсене мӗскӗн 
халӑх вырӑнне хунине, вӗсенчен тӑрӑхласа ҫырнине те асӑнмасӑр иртме 
ҫук.

Спиридон Михайлов чӑвашран тухнӑ, тӑван халӑх хушшинче ӳснӗ, ҫак 
халӑх пурӑнакан кӗпӗрнере ӗҫленӗ. Вӑл тӑван халӑха хӳтӗлес, пулӑшас, 
унӑн пурнӑҫне ҫӑмӑллатас тӗллевпе ҫырнӑ. Чӑвашсем ҫинчен вёсен ин- 
тересӗсене мала хурса ҫырни унччен пулманпа пӗрех. Хӑйӗн чылай про- 
изведенийӗсенче автор чӑваш халӑхӗн пурнӑҫне ҫутатать, обществӑпа 
политикӑн ҫивӗч ыйтӑвӗсене хускатать. Ҫак паха енсем Михайлова чӑ- 
вашсен пирвайхи публицисчӗ туса хураҫҫӗ.

Патша тарҫисем чӑваш халӑхӗн ҫырулӑхне аталанма чӑрмантарнӑ. Тӗн 
кӗнекисене сӑмахран сӑмах куҫарса, вырӑс алфавичӗн никӗсӗ ҫинче пи- 
четлекеленӗ, анчах халӑх вӗсене вуламан та, ӑнланман та. Ҫавӑнпа ӗнтӗ 
Михайлов хӑйӗн произведенийӗсене вырӑсла ҫырнӑ.

Спиридон Михайлова ҫамрӑкпах публицистикӑпа тӗпчев ӗҫӗ илӗртнӗ. 
Ҫак ҫул ҫине вӑл истори темипе тухнӑ. «Пайтах вӑхӑт материалсем пух- 
рӑм, тинех вара 1851 ҫул вӗҫӗнче «Патшамӑр Павел Петрович ӗмпӳ аслӑ



княҫсемпе Александр Павловичпа тата Константин Павловичпа пӗрл 
Чикме хулине килсе курни ҫинчен повесть» ҫыртӑм/ ӑна «Казанские ц 
бернские ведомости» хаҫатра 1852 ҫулта иккӗмӗш номерте пичетлерӗм'
- аса илет вал каярахпа44. Автор хаҫатри материал вӗҫне «Чикмери земс 
ки судри чӑваш чӗлхин штатри тӑлмачи Спиридон Михайлов» тесе ал: 
пусать.

«Каласа лама пуҫӑниччен малтан Чикме хули ҫинчен кӗскен пёлтерн: 
ытлашши пулмё тесе шутлатӑп». - ҫапла пуҫланӑ произведение. Унт: 
ҫырнӑ тӑрӑх, хулара тӗрлӗ сий ҫыннисем пурӑннӑ. Вӗсем хушшинче 
стрелецсем, патша службинче сум илнисем - уйрӑм кил хуҫисем (одно 
дворецсем) тата ытти ҫынсем, граждансем текеннисем. Уйрӑм кил хуҫи 
сем привилегиллӗ сий тӗшши пулса тӑнӑ, пайтах ҫӑмӑллӑхсемпе усӑ кур 
нӑ. «Ытти ҫынсем» шутне халӑх массисем кӗнё.

Автор авалхи ҫинчен хӑй пурӑнакан вӑхӑтпа ҫыхӑнтарса ҫырать: «Урам 
сем кирлӗ таран анлӑланчӗҫ тата ҫип ҫапнӑ пек тӳрӗленчӗҫ, халӗ варг 
хула пуҫлӑхӗ тӑрӑшнипе ҫуртсене тӗрӗс лартнӑран тэтах та илемле-: 
неҫҫӗ45.

Статьяран ҫакна пӗлетпӗр: «... ҫармӑссем Раҫҫее пӑхӑнса тӑма шут 
тытнӑ», урӑхла каласан, Вырӑс патшалӑхӗнче пулма хӑйсем кӑмӑл тунӑ». 
Ҫармӑссем тесе вара маларахри ҫыравҫӑсем марисемпе чӑвашсене шут 
ланӑ. «...Вӗсемпе пӗрле ку тӑрӑхра вырӑссем те пурӑнма пуҫланӑ: ял- 
сенче пурӑнакансен йышӗ ӳссен, пӗрремӗш перепись вӑхӑтӗнче Чикме 
уесне туса хураҫҫӗ»46.

Статьяри ҫӳлерех илсе кӑтартнӑ вырӑнсем хӑйсен пӗлтерӗшӗпе пуб- 
лицистикӑна ҫывӑх. Тӑван халӑх пирки шухӑша кайни, социаллӑ пурнӑҫ 
ыйтӑвӗсене ӑнкарма тӑрӑшни, авалхине хӑй вӑхӑчӗпе ҫыхӑнтарни публи 
цистика тӗллевӗсене тэтах та ҫывӑхраУ. Унти тапёра4' «хутран-ситрен чӑ- 
ваш хӗрӗ ҫармӑс маттурӗпе, ҫармӑс хӗрӗ чӑваш маттурӗпе ӗмӗрхи юман 
айӗнче ыталанса ларнине курма пулать.,.»48. «...Ку тӑрӑхра ҫармӑсарӑмӗ
- чӑваш, чӑваш арӑмӗ - ҫармӑс, ҫавна май пӗр ялтах икӗ чӗлхепе калаҫни- 
не илтетӗн»49. Уяв пасарне вырӑссем те пыраҫҫӗ. Автор ҫакӑншӑн хӗпӗртет. 
мӗншӗн тесен «вырӑссемпе явӑҫни питӗ усӑллӑ»: чӑвашсемпе ҫармӑс- 
сем вырӑссен ырӑ йӑли-йӗркине йышӑнаҫҫӗ. Уесри пултӑран пасарне ҫырса 
кӑтартакан произведени халӑхсене туслӑ пурӑнма, малта пыракан вырӑс 
культурине йышӑнма чӗнет.

Спиридон Михайлов публицистикин тематики анлӑ. Ҫутлӑхшӑн кӗрешнӗ 
май вёл чи малтанах патша чиновникёсене ку халёха хут вёрентме кирли- 
не ӗнентересшӗн. Ҫавӑнпа публицист чылай произведенисенче, ҫав шут
ра «Хам ҫинчен» очеркра та чёвашсем тёттём те тёшмёш пулнине ятарла- 
са палёртать. «Пёррехинче, хёлле, - аса илет вёл ача чухнехине, - атте



Чикме хулине Михеев купса патне кайма пуҫтарӑннӑччӗ: эпӗ куҫа мӑч- 
яаттарса тӑмарӑм, мана хӑйпе пӗрле хулана вӗренме илсе кайтӑр тесе, 
фҫҫульпех йӗрмӗшме пуҫларӑм. Атте элӗ ыйтнине пурнӑҫлама шут тытрӗ, 
яана хӑйпе пӗрле илчӗ, анчах ҫурма ҫултан, ӗҫ ӑнас ҫук тесе, каялла 
киле таврӑнчӗ: ун ҫулӗ урлӑ хӑлат вӗҫсе каҫрӗ. Чӑвашсен тӗшмӗшӗ тӑ- 
^ӑх, ку вӗҫен кайӑк ҫула татни пачах ырра мар»60.

Вырӑссен паллӑ сӑвӑҫи тата этнографӗ А.А.Фукс чӑвашсем культура 
Йнӗпе юлса пынине вёсен ӑс-тӑнӗ аталанайманнипе ӑнлантарнӑ пулсан51, 
(Ь.М. Михайлов вара ҫав сӑлтава тӗттӗмлӗхре тата хут пӗлменнинче шы- 
|ать. Тӗп сӑлтавӗ халӑх социаллӑ тата наци пусмӑрӗнче пулнине чӑваш 
|ублицисчӗ ӑнланайман.

Михайлов халӑх хушшинчи тӗттӗмлӗхпе тӗшмӗшлӗх палӑрӑмӗсене шута 
илнипе ҫырлахмасть, тӗшмӗшлӗх тыткӑнне лекекенсенчен ҫивӗччӗн тӑ- 
рӑхласа кулать, киремете пуҫ ҫапакансем асамлӑ вӑйсене ӗненни ытла 
уа тӑрлавсӑр пулнине кӑтартать. Ҫак темӑпа ҫырнӑ произведенисенчен 
лӗри - «Шупашкар ҫыннисем - сыснана явап тыттаракансем». Ячӗ айне 
|<Халӑх легенди» тенӗ пулин те, жанрӗпе вӑл - сатира заметки. Чӑн ӗнтӗ, 
вна халӑхра ҫӳрекен халап никӗсӗ ҫинче ҫырнӑ: «Хула тӑрӑх ҫакнашкал 
Хавха ҫӳренӗ: Чебоксарка юхан шыв урлӑ хывнӑ кӗпер айӗнчен ылмаш- 
|иӑш сысна сиксе тухать те иртен-ҫӳрене кашнинех тӗрлӗ пакӑҫпа тарӑх- 
|гарма тытӑнать52. Ҫак хавхана ӗненни мыскара кӑтартать те ӗнтӗ хула 
■ҫыннисене пӗррехинче. Селиванов ҫӗр улпучӗн сысни кӗпер айӗнчен тух- 
нине курсан, ку ылмашмӑш тесе, полици ҫуртне хӑваласа кӗртеҫҫӗте ӑна 
ҫӗр улпучӗн тарҫисем шыраса киличченех хӗнеҫҫӗ. «Ҫав сысна хӑйсен 
господинӗн пулнине ӗнентерме ӑна улпут тарҫисем хула ҫыннисемпе пӗрле 
килне хӑваласа каяҫҫӗ, тискеррӗн хӗненине тӳссе ирттернӗ сысна хӳтлӗхе 
хӑйӗн ҫурисем патне кӗрет, лешсем амӑшне нӑрикпетсе кӗтсе илеҫҫӗ те 
васкасах сӗт ӗмме пуҫӗсене чикеҫҫӗ. Хула ҫыннисем ҫакна курсан тин ку 
ылмашмӑш мар, чӑннипех сысна пулнине ӗненеҫҫӗ53. Акӑ мӗнешкел ку- 
лӑшла пӑтӑрмаха кӗртсе ӳкерме пултарать тӗшмӗшлӗх. Сатира заметкин 
тӗллевӗ уҫӑмлӑ: ҫынсене айванлӑхпа тӗшмӗшлӗхрен хӑтӑлма кулӑш вӑй- 
ӗпе пулӑшмалла.

Малтанхи вӑхӑтра чӑваша ҫутта кӑларас юхӑм пуҫӗнче С.М.Михайлов 
тӑрать. Ҫав енӗпе хӑйӗн шухӑшӗсене вӑл «Ялсенчи прихут училищисем 
тата вырӑс мар халӑхсен ачисем унта епле вӗренни ҫинчен» (1857) стать- 
яра уҫӑмлӑн каласа панӑ. Хӑй вӑхӑтӗнче автор ӑна Вырӑс географи об- 
ществине тӑратнӑ, вӑл вара Халӑх ҫут ӗҫ министерствине ярса панӑ, ал- 
ҫырӑвӗ унта ҫухалнӑ.

Публицист-просветитель шутланӑ тӑрӑх, чӑваш ачисене прихут учи- 
лищисенче вӗрентнин тӗллевӗ ҫапла: «Халӑх хушшинче хут пӗлекенсен



шутне ӳстермелле, арҫын ачасенчен ҫивӗчреххисене вулӑсри тата ялти 
тиеке лартмалла»64. Автора акӑ мӗн пӑшӑрхантарать: «вулӑсри тиеке ту- 
хакансем вырӑс мар ачасем хушшинче питӗ сайра, хӑшпӗр уессенче унаш- 
каллисем пачах та ҫук...»55. Михайлов шучӗпе, чӑвашран тухнӑ вырӑнти 
чиновниксем тӑван халӑх пурнӑҫне хӑш енчен те пулин ҫӑмӑллатма пул- 
тарӗччӗҫ.

Унсӑр пуҫне, шкул ачисене «ӑстӑн тата йӑла-йӗрке» енӗпе ырра вӗрен- 
тмелле. Ку ӗнтӗ Христос тӗнӗ майлӑ воспитани парассине пӗлтернӗ 
«... Вулама тата ҫырма хӑнӑхтарнисӗр пуҫне, - сӗннӗ вӑл, - Христос тӗнне 
лайӑхрах пӗлччӗр тесе, чиркӳ правилисене ӑнлантармалла»56. Ҫапла майпа 
Михайлов чӑвашсене киремете пуҫ ҫапассин тӗшмӗшлӗхӗнчен хӑтарас- 
шӑн, вӗсем хушшинче православи ӗненӗвӗпе йӑли-йӗркине сарасшӑн. 
Просветитель тӗнчекурӑмӗн чухӑнлӑхӗ ӑна Христос тӗнӗ те тӗшмӗшлӗх 
системиех, унӑн ҫӳлерехре тӑракан форми ҫеҫ пулнине, вӑл эксплуата- 
торсем пуҫ пулса тӑрассине хӳтӗленине ӑнланса илме чӑрмантарнӑ.

Михайлов шкул программине наукӑсене вӗрентессине кӗртме ӗмӗтле- 
нет. Чиркӳллӗ икӗ ялта тӗп училищӗсем уҫма сӗнсе, вӑл ҫапла ҫырать: 
«Ҫав тӗп училищӗсенче наукӑсем вӗрентессине ытти прихут училищи- 
сенчи пек мар, анлӑрах туса пыма май килӗччӗ»67. Чӑн ӗнтӗ, автор алҫы- 
рӑвӗнчи ҫак йӗркесене кайран чӗрет, анчах шкулта ӑслӑлӑх никӗсӗсене 
вӗрентес шухӑшӗ улшӑнмасӑр юлать. Прихут училищинче вӗрентме пур 
ҫӗрте те тенӗ пекех пупа уйӑраҫҫӗ. Анчах пуп вӗренткеленипе ачасем 
кирлӗ таран пӗлӳ илеймеҫҫӗ; «прихутра ытти ӗҫ те тупӑнсах пынӑран, 
унӑн шкулта вӗрентме вӑхӑт та юлмасть»58. Шкулсенче пӑхмасӑр калама 
вӗренесси пуҫ пулса тӑрать, мӗншӗн тесен пупсенчен нумайӑшӗ ачасен 
тӑван чӗлхине пӗлмеҫҫӗ.

Михайлов шучӗпе, преподаватель пулма класран уйрӑлмасӑр ӗҫлеме 
пултаракансене лартмалла. Вӗсем чиркӳре ӗҫлемен ҫынсем пулмалла, 
вырӑс мар ачасене тӑван чӗлхепе вӗрентме тытӑнмалла, унтан вырӑс 
чӗлхи ҫине куҫмалла59. Автор вулӑс тата округ управленийӗсенчи ки- 
ревсӗр йӑла-йӗркене аса илтерет. Пултаруллӑ арҫын ачасене канцеляри 
ӗҫне вӗренме унта яраҫҫӗ. Вӗсене ҫыруҫӑ пулма хӑнӑхтарас вырӑнне 
тиексем тата аслӑрах вырӑнтисем ытларах хӑйсен килӗнче ӗҫлеттереҫҫӗ. 
Кунтах ачасен пуҫлӑхсем хӑйсене ытла та нӗрсӗр тытнине курма тивет, 
ҫавна пула ачасем те йӑла-йӗрке тӗлӗшӗнчен пӑсӑлаҫҫӗ.

Кам шкулта вӗренме кӑмӑл тӑвать, ҫавна суйласа илме сӗнет Михай
лов. Сӑлтавӗ паллӑ: ирӗксӗрлесе вӗрентни кирлӗ пек усӑ памасть.»Чӑ- 
вашсен пурнӑҫне епле йӗркелесе пымалла» алҫырӑвӗнче те (1856) Ми
хайлов ҫав шухӑшах калать. Вӗренекенсем суйласа илесси ҫӑмӑл ӗҫ мар: 
«вӗрентме шутламан ҫемьесенчи ачасене шкула ҫӳретме тӑрӑшаҫҫӗ, хӑй-



|ен ирӗкӗпе хутла вӗренме кӑмӑллакансене усси ҫук тесе пӑрса хӑва- 
I аҫҫӗ»60. Вӗренесшӗн ҫунакан ҫамрӑк хӑй тӗллӗн хатӗрленсе те пысӑк 
) сӗмсем тума пултарнин тӗслӗхне автор хӑйӗн автобиографийӗнчен илет.

Ку алҫырӑвӗнче те вӗрентекенсене ӳпкелесе каланӑ сӑмахсем пур. 
{[ӗсенчен чылайӑшӗ «ачасене кирлӗ пек вӗрентмеҫҫӗ, теприсем класа 
) йӑхра пӗрре те пырса курмаҫҫӗ, училище алӑкӗсене ҫӑрапах питӗрсе 
илеҫҫӗ. Тӳрех калар, унашкаллисем шалу илме ҫеҫ вӗрентекенсен шутӗ- 
нчетӑраҫҫӗ...»61.

Халӑха хутла вӗрентес ӗҫре чӑрмав кӳрекен чиновниксене Михайлов 
хӑюллӑн критикленӗ. «Ҫирӗплетсех калама пултаратӑп, - ҫырнӑ вӑл, - 
i иексемпе старшинасем тата чиркӳре ӗҫлекенсенчен хӑшӗ-пӗри чӑвашсе- 
ю ҫутта кӑларассишӗн тӑрӑшас вырӑнне авалтан килекен тӗттӗмлӗхрех 

^срасшӑн, пӗчӗккӗн-пӗчӗккӗнех вӗренсе пӗлӳ илнӗчӑвашсем хӑйсене ха-

^ам пырланса пурӑнма тата ытти енӗпе чӑрмантарасран шикленеҫҫӗ»62.
Этнограф пулнӑ май Михайлов чӑваш халӑхӗн пурнӑҫ йӗркипе культу- 

эине анлӑн ҫутатать, вырӑс тата мари халӑхӗсен пурнӑҫ йӗркине те ман- 
:а хӑвармасть. Унӑн произведенийӗсем тӑрӑх эпир ҫав халӑхсен хуҫа- 
рӑхри ӗҫӗсем, йӑли-йӗрки, уявӗсемпе вӑййисем, кӗвӗ-ҫеммипе музыки,

^юльклорӗ епле пулнине куратпӑр. Публицист халӑх ӗҫӗ-хӗлӗпе йӑли- 
ӗрки, унӑн культури пӗрмаях улшӑнса пынине, пӗр халӑх культури тепӗр 
алӑх культурине мӗнле витӗм кӳнине тӗпчет, вырӑс культури чӑваш тата 

1лари культурине аталанма пулӑшнине ҫырса кӑтартать. Чӑвашпа мари 
гӗнчине вулакансем умне пуринчен малтан тӗрӗс те анлӑн кӑларса тӑра- 
гать.

Тӑван халӑхӗн XIX ӗмӗрти пурнӑҫне Михайлов «Чӑвашсен кӗске эт- 
нографийӗ» статьяра тӗплӗн ҫутатать. Ку произведени 1853 ҫулта «Ка
занские губернские ведомости» хаҫатра тата ҫав ҫулхинех уйрӑм кӗнекен 
пичетленнӗ. Автор унта чӑваш мӗн пӗчӗкренех ӗҫе хӑнӑхнине палӑртать. 
«Кӗнчеле арлакан хӗрарӑмсем ҫук кил-йышсенче хӗрачасен ӗҫӗсене те 
арҫын ачасемех тӑваҫҫӗ. Вӗсем ҫичӗ ҫултан пуҫласа вунӑ ҫула ҫитиччен 
амӑшне кӗнчеле арлама пулӑшаҫҫӗ. Ҫак алӑ ӗҫӗпе эпӗ хам та атте-анне 
килӗнчен тухса каяс умӗнхи ҫул пайтах аппалантӑм. Кӗркуннерен пуҫла- 
са ҫӑварниччен пӗччен тӑхӑр хутӑр арларӑм»63.

Чӑваш ачи-пӑчин ӗҫӗ-хӗлӗ ҫинчен статьяра тӗплӗн каласа панӑ, Хирти 
ӗҫ вӑхӑтӗнче чӑвашсем пӗчӗк ачасене, ҫав шутра кӑкӑр ӗмекеннисене те, 
хӑйсемпе пӗрле илсе каяҫҫӗ, ҫичӗ-сакӑр ҫултисем «кил пӑхма» юлаҫҫӗ. 
Ҫав хушӑрах хур-кӑвакала ҫитереҫҫӗ, тёк пуҫтараҫҫӗ, кӗтурен килекен 
выльӑх-чӗрлӗхе кӗтсе илсе, килкартине хӑваласа кӗртеҫҫӗ. «Вуннӑ тул- 
тарсан, арҫын ачасем ҫӑпата тума тата сурене ҫӳреме пуҫлаҫҫӗ, вунтӑ- 
ваттӑра-вунпиллӗкре, уйрӑмах ҫемьере ӗҫлекенни пулмасан, сухана та



каяҫҫӗ. Хӗлле ҫавнашкал ачасем вӑрмантан вутӑ турттараҫҫӗ, выльӑх 
пӑхаҫҫӗ, пӗр сӑмахпа каласан, килти пӗтӗм ӗҫе тӑваҫҫӗ; хӑшӗ-пӗри пушӑ 
вӑхӑтра танатапа мулкач тытма ҫӳрет, сутлӑх пӗкӗ авать, ҫунашка ӑста- 
лать, вунсаккӑрта вара чӑн-чӑн ӗҫ ҫынни пулса тӑрать. Мӑн ҫул тӑрӑхӗн- 
че пурӑнаканнисем ямшӑка ҫӳреҫҫӗ, Атӑл хӗрринчисем пулӑ тытаҫҫӗ; чу- 
хӑннисем бурлака каяҫҫӗ... Чикме уесӗнчи ҫул ҫитнӗ чӑвашсем урапа, 
ҫуна тата кӗсле тума ӑста» м.

Хӗрачасем те ӗҫсӗр лармаҫҫӗ. Вуникке ҫитнӗ хӗрачасем амӑшне алӗҫӗ 
тума пулӑшаҫҫӗ, кӗпе ҫухависем тӗрлеҫҫӗ, вунпиллӗк тултарсан вара 
пир тӗртме те хӑнӑхаҫҫӗ66

Кӑнтӑрла ӗҫлени ҫитмест, ҫӗрле те хуҫалӑхшӑн тӑрӑшмалла чӑвашӑн. 
«Ҫуллахи каҫсенче арҫын ачасем час-часах ут кӗтеҫҫӗ, вӗсене ура айӗн- 
чи апатпа тӑрантараҫҫӗ; камӑн ывӑл ҫук, ут кӗтӗвӗ патне ашшӗ хӑй ту- 
хать е хӗрӗсене кӑларать»66.

Ҫурт-йӗр лартма, ҫӗрӗҫ тумачӑвашсем вырӑссенчен вӗренеҫҫӗ... Тырра 
вырӑссем пекех акаҫҫӗ... Вырӑссем пекех, чӑвашсем тырра ҫурлапа 
выраҫҫӗ...» 67. «Утӑ ҫавапа ҫулаҫҫӗ, ҫависене, вырӑссем пекех, хӑйӑрпа 
хутӑш сӑмаланӑ лапаткасемпе хӑйраҫҫӗ»68.

Ӗҫ майне ытти халӑхсенчен те вӗренеҫҫӗ чӑвашсем. Тӗслӗхрен, йӗтем 
ҫинче тырра, тутарсем евӗр, авӑн юпи тавра сарса хурса типӗтеҫҫӗ. Йӑла- 
йӗркере те тутарсен витӗмӗ туйӑнать. Ӗлӗкрех чӑвашсенчен нумайӑшӗ, 
тутарсем пек, ҫӳҫне хыртарнӑ е шакла кастарнӑ. Ҫавӑн лекех автор тури 
чӑвашсем черемисла тумланнине курать. Ҫапах та чӑваш вырӑс халӑхӗн 
йӑли-йӗркине, унӑн тумтирне ытларах килӗштерет. Вырӑс тӗнне йышӑннӑ 
хыҫҫӑн ҫакӑ уйрӑмах вӑйлӑн палӑрма пуҫлать: вырӑс халӑхӗн пурнӑҫ 
йӗркине чӑвашсем хапӑл туса йышӑнаҫҫӗ.

Чӑвашсем ытти халӑхсенчен пӗртте катӑк маррине кӑтартасси публи- 
цистӑн паха тӗллевӗ пулнӑ. Ку темӑпа ҫырнисен шутӗнче малтанах «Чӑ- 
ваш музыки ҫинчен» статьяна (1852) асӑнмалла. Унта полемикӑллӑ туй- 
ӑм палӑрать: автор такампа хӗрсех тавлашать тейӗн. Чӑнах та, вӑл вӑ- 
хӑтра час-часах ҫапла каланине илтме пулнӑ: чӑвашсем музыкӑна юрат- 
маҫҫӗ тата ӑнланмаҫҫӗ пулать; вёсен музыка инструменчӗсем те, ятарлӑ 
юрӑсем те ҫук имӗш. Ҫакнашкал элеке Михайлов хӑюллӑн тӑрӑ шыв ҫине 
кӑларать, ҫӗнӗ шухӑшсем калать.

Тӑван халӑхӗпе мӑнаҫланса, публицистчӑваш музыки, музыка хатӗр- 
ӗсем ҫинчен ҫӗкленӳллӗ кӑмалпа ҫырать. «Вёсен шӑпӑрӗ (сӑрнайӗ) ҫин- 
чен, - вулатпӑр статьяра, - нумай каласа тӑма кирлӗ мар пек: ӑна кирек 
кам та пӗлет, анчах ҫакна палӑртса хӑварам: ку чи авалхи инструмент. 
Шӑпӑрҫӑ хурлӑхлӑ кӗвӗ калама тытӑнсан, хӗрсем хӑйсен тунсӑхлакан 
савнийӗсене аса илеҫҫӗ те чӗрисем ыратма пуҫлаҫҫӗ...»69.



Чӑвашсем хушшинче шӑпӑрпа пӗрлех кӗсле пысӑк хисепре. Кӗслепе 
«шӑппӑнрах янӑракан кӗвӗ» калама лайӑх. Пачах хут пӗлмен чӑвашсем 
те кӗсле калама пултараҫҫӗ. Чикме уесӗнчи чӑвашсем питӗ чаплӑ кӗсле- 
сем тума пӗлеҫҫӗ, «вӗсене ялта туса хатӗрленӗ япаласен выставкине 
тӑратма та намӑс мар». Унсӑр пуҫне, чӑвашсен сӗрме купӑс та, балалай
ка та пур. Вӗсем вырӑс кӗввине те часах ӑса хывса калама вӗренеҫҫӗ. 
Чӑвашсем вырӑс культурине йышӑнни автора чунтан хӗпӗртеттерет. Ҫавӑн- 
па пӗрлех вӑл чӑваш музыки вырӑссене килӗшнине курать. «Кунта, Чик- 
мере, - палӑртса хӑварать Михайлов, - халӗ ӗнтӗ хӗрсен улахӗсенче ба
лалайка каланине е ҫавӑн евӗр урӑх музыкӑна илтме ҫук, кӗсле хитре 
кӗвӗсем шӑрантарать. Кӗсле кам калать тесе шутлатӑр эсир? Нивушлӗ 
вырӑс? Ҫук, кӗсле каласа, cap хӗр чунне чӑваш каччи хӗпӗртеттерет» 70. 
Автор ҫапла каласшӑн: чӑвашсен музыка та, музыка инструменчӗсем те 
пур. Ку халӑх музыкине ытти халӑхсем те кӑмӑллаҫҫӗ пулсан, вёсене 
тиркени пачах вырӑнсӑр.

Чӑвашсем музыкӑна юратнине Михайлов витӗмлӗ кӑтартать. Ялти 
шӑпӑрҫӑ ӑҫта та пулин каймалла пулсан, шӑпӑрне те хӑйпе пёрле илсе 
каять. Бурлака кайма тур килсен, баржа ҫинче ӗҫрен пушаннӑ вӑхӑтра 
вара юлташӗсене тӗрлӗрен кӗвӗ итлеттерет. Баржа е карап Атӑл тӑрӑх 
тӑван ялсен тӗлӗнчен иртсе пырать пулсан, шӑпӑрҫӑ чи ҫӳллӗ мачта тӑр- 
рине улӑхса ларать те чӗринчен тухакан кӗвве шӑрантарма тытӑнать. «Хӑй 
вара шутлать: вӑл шӑпӑр каланине Атӑлӑн чӑнкӑ ҫыранӗсем хӗрринче 
хӗрсем кӑмӑлласа итлеҫҫӗ; тепӗр тесен, унашкалли чӑнахах пулать: 
хӗрсем хӑйсен Орфейне тӑранайми пӑхса. хурлӑхлӑн ӑсатаҫҫӗ; каччӑ хай- 
сем патне таврӑнмасран, ӑна аслӑ Атӑл хумӗсем ҫӑтса ярасран шикле- 
неҫҫӗ; вӑл чухӑннишӗн, бурлака кайса ҫавнашкал йывӑр ӗҫе кӳлӗнмелле 
пулса тухнӑшӑн кулянаҫҫӗ...» 71.

Чӑваш кӗввин хӳхӗмлӗхне, шӑпӑрҫӑ пултарулӑхне кӑтартма автор ста- 
тьяна лирикӑлла пӑрӑну (лирическое отступление) кӗртет. Тӗпчевҫӗ тӑ- 
ван халӑхне юратни ку произведенире яр-уҫҫӑн курӑнса тӑрать. Ҫакна 
«Чӑвашсен кӗске этнографийӗ» статьяра та куратпӑр. Унта Михайлов ҫакӑн 
пек пӗтӗмлетӳ патне пырса тухать: «Паллӑ, чӑвашсем тутарсенчен япӑх- 
рах пурӑнаҫҫӗ, тутарсен хӑйсен ҫырулӑхӗ пур; анчах эпӗ вӗсем маларах 
епле пурӑннине пӗлместӗп: ҫырулӑхне, хӑйсем калашле, ӗне ҫисе янӑ, 
хальхи чӑвашсенчен лайӑхрах-и е япӑхрах-и? Тепӗр тесен, тӗрӗссине ка
лам: Хусана парӑнтаричченех хӑйсен арӑмӗсене тутарсем чӑвашран илнӗ, 
урӑхла каласан, чӑваш хӗрӗсемпе мӑшӑрланнӑ, вӗсем патне пурӑнма куҫни 
те пулнӑ...» 72.

«Кӗпӗрнери урӑх халӑх ҫыннисем Хусанта Державин палӑкӗ умӗнче» 
очеркӑн тупсӑмӗ - тӑван халӑх ҫинчен ырӑ сӑмах каланинче. «...Вӗренес



енӗпе халичченех чи кая тӑрса юлнисен шутӗнчи чӑвашсем те 
пӗлесшӗн ҫунаҫҫӗ, ырӑ кӑмӑла вӗреннӗ ҫынсенчен кая мар хаклаҫҫӗ, 
хӑпартлануллӑ шухӑшсене те чиперех ӑнланаҫҫӗ; ҫакна ӗнентерме 
акӑ мӗн каласа парам», - ҫырать публицист» 73. Вӑл виҫӗ чӑваша - пӗр 
старике тата икӗ ҫамрӑка - Хусан хулине кӑтартса ҫӳрет. Халиччен 
унта пулманскерсем, виҫҫӗшӗ те хулапа кӑсӑклансах паллашаҫҫӗ. 
Вырӑс поэчӗ Г.Р. Державин (1743-1816) ҫинчен каласа Панине вӗсем 
уйрӑмах тимлӗн итлеҫҫӗ. Поэт ячӗпе лартнӑ палӑкран уйрӑлса кайнӑ 
чухне чи кӗҫӗнни чӑтаймасть, макӑрса ярать. «Сыва бол пирень Хо- 
занды асла син! Аб сана инде корымыб» («Прости, наш казанский ве
ликий человек! Я тебя уже не увижу!») - тет вёл 74. Автор очеркри 
эпизодсене пурне те хӑй маларах каланӑ шухӑша ҫирӗплетес тӗллев- 
пе йӗркеленӗ.

Тӑван халӑхӗ пирки элеклени Михайлова уйрӑмах тарӑхтарать, 
элекҫӗ кам пулнине пӑхмасӑрах, вӑл ӑна хирӗҫ хӑюллӑн тӑрать. «Ку 
халӑх ҫинчен, - ҫырать вӑл «Чӑвашсен пурнӑҫне епле йӗркелесе пы- 
малла» статьяра, - тахҫанах пӗр япӑх хыпар сарӑлнӑ: тӑшманне тип- 
шар кӑтартас тесе, чӑваш ун картишӗнче ҫакӑнса вилет имӗш. Ҫакӑн 
пирки каламалли ҫук мар. Эпӗ чӑвашсем хушшинче вӑтӑр ҫула яхӑн 
ӗҫлетӗп, пурнӑҫне ҫын хӑй татнине те куркалама тӳр килет. Ҫавӑн 
сӑлтавне чӑвашсен йӑли-йӗрки ҫинчен ҫыракан авторсенчен пӗри те 
тӗрӗс кӑтартман; те вулакансене култарма, те чӑваш улпучӗсене 
хӳтӗлеме вӗсем ку халӑх ҫинчен суйса ҫырнӑ...» 75.

Малалла Михайлов Хусан кӗпӗрнинче 1843-1850 ҫулсенче миҫе 
чӑваш тата мӗнле сӑлтавсемпе хӑй ҫине алӑ хунине кӑтартать. Сакӑр 
ҫул хушшинче 42 ҫын хӑй пурнӑҫне хӑй татнӑ, ҫав шутран 39-шӗ ҫакӑн- 
са вилнӗ. Сӑлтавӗсем паллӑ: пурнӑҫ хӗсӗкки, пуҫлӑхсем хӗсӗрлени 
е хӑратни, хуйхӑ-суйхӑ, чир-чӗр асаплантарни т. ыт.те

Анчах буржуаллӑ социологсемпе этнографсем те, писательсем те 
ҫын хӑй алӑ хунин сӑлтавӗсене шыраса чӑрманман, хӑйсене майлӑ 
сӑлтавсемпе ӑнлантарнӑ. Хусан поэтесси А. Фукс тата В, Сбоев эт
нограф та ҫак ҫул ҫине тӑнӑ 76.

Михайлов ҫак элеке тӑрӑ шыв ҫине кӑларать, шухӑшне тӗслӗхсем- 
пе ҫирӗплетет. Акӑ пӗррехинче вулӑс пуҫлӑхӗ пӗр чӑвашӑнне 18 
тенкӗлӗх тумтир туртса илнӗ. Кӳреннӗ чӑваш ун пирки хулана кайса 
каласа панӑ. Ҫакна пӗлсен, вулӑс пуҫлӑхӗ «пархатарсӑр» чӑваш ҫин- 
чен ҫӑхав ҫырать. Хайхи чӑваша суда чӗннӗ те хытӑ хӗненӗ. Ҫак мӑш- 
кӑла чӑтаймасӑр, чӑваш килне таврӑнсанах ҫакӑнса вилнӗ. Паллах, 
кунта нимӗнле «типшар» та ҫук.

Чӑваш хресченӗн йывӑр пурнӑҫне, унӑн тертне-нушине ҫутатма Ми-



<айлов «Чикме уесӗнчи Ишек ялӗнче» статьяра (1857) тивӗҫлӗ сӑрӑ- 
:ем тупнӑ. «Вырӑнӗ ту-сӑртлӑран, сывлӑшӗ япӑхран, кивелсе ҫитнӗ 
гӑпрана удобренисемпе тӗплӗн ҫемҫетменнине пула кунта тырӑ, уй- 
рӑмах ҫуртри час-часах япӑх пулать. Кӗтӳ ҫӳретмелли пусӑсем 
хӗсӗккипе выльӑх-чӗрлӗх ӗрчетесси те аялти пусӑмра» 77. Патшалӑха 
хырҫӑ-марҫӑ тӳлеме укҫа-тенкӗ ниҫтан тупӑнмасть, ҫавӑнпа пурте, 
«стариксемпе кӗҫӗн ҫулхи ачасемсӗр пуҫне», бурлака каяҫҫӗ. «Ӗҫе 
кӗрӗшнисем, хуҫаран сататкӑ илсен, патшалӑха пӗрремӗш руррул- 
шӑн тӳлеҫҫӗ; промышленноҫпа кӗрмешекенсем валли Атӑл леш енчи 
вӑрманта вутӑ хатӗрлесен, иккӗмӗш ҫурҫулшӑн парса татаҫҫӗ»76. Лаша 
ҫук ҫынсене пушшех кансӗр: вӗсем е арман хуҫисем патӗнче тарҫӑра 
ҫӳреҫҫӗ, е Шупашкар хулинче ӗҫлеҫҫӗ. «Ватӑлса ҫитнисемпе уксах- 
чӑлах, сӗм-тӑлӑх ачасем хӑйсен чапа тухнӑ чиркӗвӗ патӗнче рӗтӗк- 
ҫатӑк тумпа кунӗ-кунӗпех кӗшӗлтетеҫҫӗ, турра кӗлтӑвакансем хуш- 
шинче ыйткаласа ҫӳреҫҫӗ. Вырсарни кун тата ытти уявсенче чиркӳ 
умӗнче ҫӑкӑр татӑкӗ ыйтса тӑракан тӗрлӗ ҫулхи арҫынсемпе хӗра- 
рӑмсен шучӗ 25-рен те иртет...» 79. Выҫӑ тертленсе пурӑнма тивнӗрен 
Ишек чӑвашӗсенчен нумайӑшӗ Оренбург кӗпӗрнине яланлӑха кура- 
кура кайнӑ.

Чӑваш халӑхне тӳре-шара пусмӑрланине публицист «Хваттер ху- 
рипе каларни» (1859) рулрӳрев очеркӗнче витӗмлӗ сӑнлать. Вулӑс 
пурӗпе тиексем чӑвашсене епле хӗсӗрление, улталанине карчӑк ка
ласа пани урлӑ кӑтартать вӑл. «Клавапа тиексем кунта хресченсене 
акӑш-макӑш хӑратса пӗтерчӗр. Мӗн чухлӗ укра пуртармарӗр пулӗ вӗсем 
кунти халӑхран, темире пин те пулӗ», - пӗлтерет публициста карчӑк»80. 
Лешсем чӑнах та пуртахлансах кайнӑ. Яшсене салтака илесрен хӑва- 
ранри пулса, хӑшӗнчен 10 тенкӗ, хӑшӗнчен 20, хӑшӗнчен 30, хӑшӗн- 
чен 50, теприсенчен 100 тенке ритиех улталаса илнӗ. «Клава ломбар
да (банка) темире пин тенкӗ укра кайса хывнӑ».

Ҫитменнине, равнашкал ултаврӑ пурлӑх пӗрре кӑна мар иккен. Кар- 
чӑк чунтан тарӑхса рапла калать: «Ку чух чӑвашсем хушшинче пур 
рӗрте те равӑн йышши, чӗрё рынтан тирне сӗвме пултаракан клавасе- 
не лартса пӗтернӗ. Мӗскӗн чӑвашсене вӗсенчен кун рук» 81.

Тӳре-шарасӑр пурне, вӑрман улпучӗ те чухӑнсене рын вырӑнне ху- 
масть. Вӑл темӗн чухлӗ вӗшле йытӑ усрать, вӗсемпе сурӑхсене ту- 
латтарать. Чухӑна вутӑлӑх пёр турат та памасть. Пуянраххисем ӑна 
укра та, сӗлӗ те лере-лере параррӗ. Взятка паракансене чармасть 
вӑл. Хысна вӑрманӗсене купсасем пӗтерни карчӑк кӑмӑлне хурать, 
анчах «вӑрман улпучӗсем вӗсене пӗртте чармаррӗ».

Пурлӑхсем халӑха улталаса пуяррӗ - ракӑн пек «Хваттер хурипе



калаҫни» очеркӑн тӗп шухӑшӗ. Унта тӳре-шара ӗҫ ҫыннисене хӑратса 
пурӑннине, вӗсенчен юлашки укҫи-тенкине сӑптӑрса илнине кӑтартса 
панӑ, ултавҫӑсемпе взяточниксене ватӑ ҫын сӑмахӗсемпе питленӗ.

Михайлов хӑйӗн произведенийӗсенче чӑваш хресченӗсем пул тавраш- 
ӗсемпе кӗрешнине ҫырса кӑтартать. «...Ҫӗнӗ тӗне кӗртсен, - ҫырать вӑл 
«Чикме уесӗнчи Ишек ялӗ» статьяра, - чӑвашсем тек-текех калла-малла 
шухӑшланӑ, пупсем енне вёсен чунӗ туртман: ҫапла 1774 ҫулта, Пугачев 
пӑтравӗ вӑхӑтӗнче, Ишек чӑвашӗсем Иоанн Филиппов пупа вӗлерме шут 
тытаҫҫӗ, анчах лешӗ усал шухӑш тытнисен аллинчен вӗҫерӗнет: вилес 
умён, кӗпе-йӗм улӑштарса тӑхӑнма тесе, хӑйне темиҫе минутлӑха килне 
яма ирӗк ыйтса илет те Чамӑш ҫумӗнчи ун чухне самаях чӑтлӑх пулнӑ 
ката вӑрмана тарса пытанать»82.

«Пӑкачав ҫинчен аса илни» статьяра та (1860) чӑвашсем пупсене хай- 
сен тӑшманӗ вырӑнне хунине яр-уҫҫӑн куратпӑр. «Пугачев вӑр-хурахӗсен 
ушкӑнӗн вырӑс мар улуссенчи»83 тӗп усал ӗҫӗ православи пупӗсене пӗтер- 
нинче. Нумаях пулмасть туса лартнӑ пысӑк мар йывӑҫ чиркӳсене ҫарат- 
нӑ, хӑшӗ-пӗрисене ҫунтарса янӑ, пупсенехӑйсене ҫака-ҫака вӗлернӗ, ҫур- 
чӗсенче мӗн пуррине вӑрласа тухнӑ», - палӑртать публицист ҫав статья
ра 84. Чӑвашсем православи пупӗсене курайманнин сӑлтавӗ паллӑ: вӗсем 
халӑха нимӗнле усӑ та кӳмен, ҫав вӑхӑтрах хресченрен турӑ ячӗпе темӗн 
те пӗр сӑптӑра-сӑптӑра илнӗ.

Чӑваш хресченӗсене тӳре-шара, улпутсем, пуп таврашӗсем пусмӑр- 
ланипе пӗрлех, хулари сутӑҫсемпе усламҫӑсем пӗр вӑтанмасӑр улталаҫҫӗ. 
«Чӑвашсем хулана, калӑпӑр- Шупашкара, тырӑ сутма пыраҫҫӗ» - илсе 
кӑтартать тӗслӗх публицист. - Хулана кӗнӗ ҫӗрте ялтан килекен чӑвашсе- 
не хуҫасемпе купсасен ятарласа янӑ приказчикӗсем кӗтсе илеҫҫӗ. Вӗсем 
йӑпӑлтатса калаҫҫӗ: «Пирӗн хуҫа сире тырӑшӑн кашни пӑт пуҫне пилӗк- 
шер пус хаклӑрах тӳлет, апат ҫитерсе чей ӗҫтерет», - теҫҫӗ. Чӑвашсем 
ӗненеҫҫӗ, приказчикпа пӗрле хуҫа ампарӗсем патне каяҫҫӗ. Ҫитсенех 
тырра турттарма тытӑнаҫҫӗ... Кунта вара инкек сиксе тухать: пӗрин пӗр 
пӑт, теприн вӑтӑр кӗрёнке, виҫҫӗмӗшӗн икӗ пӑт катӑкрах тухать86. Тырӑ 
виҫине чакарни ҫитмест-ха, хуҫа хресченсене пасар хакӗнчен вунӑ пус 
катӑкрах тӳлет. Вӗсене апат та ҫитермеҫҫӗ, чей те ӗҫтермеҫҫӗ. Усламҫӑ 
ҫуркунне, тырра хакпа сутса, килте ларнӑ ҫӗртех укҫа ҫапать. Статьяра 
автор усламҫӑсен ҫӑткӑнлӑхне питлени те пур: «Пирӗн шухӑшпа, - ҫырать 
вӑл, - капла хӑтланни питӗ лайӑх мар. Ку вӑл пӑтранчӑк кӳлӗре пулӑ 
тытнӑ пек пулса тухать. Тӗплӗнрех шутласа пӑхсан, ҫакӑ вӑл тӳрӗ кӑмӑл- 
лӑ кашни ҫынна тарӑхтармалла»86.

Публицистикӑри ӗҫӗ-хӗлӗн юлашки тапхӑрӗнче Михайлов мул хуҫи- 
сем ӗҫхалӑхне ним хӗрхенмесӗр пусмӑрланине, ун шучӗпе пуйнӑҫемӗн



пуйса пынине кёретӗнех питлет. «Кашни класӑн мӗнпе те пулин мӑнаҫ- 
ланмалли пур, - ҫырать публицист «Чикме хыпарёсем» корреспонденци- 
ре, - бурлак вара, юнлӑ тар юхтарса, миҫе пус та пулин тупма аякри ҫула 
тухнипе мухтаннӑ. Ун чухне хакла кӗрӗшнӗ. Сӑмахран, Самартан Рыбин
ска ҫити лайӑх бурлаксем 43 тенкё таран кӗмӗл укҫа илнё, халё вара 
хӑйсен апачёпе те 15 тенкӗрен ытла илеймеҫҫӗ, эппин, хырҫӑ-марҫӑ тӳле- 
ме сататка ҫеҫ 5 тенкё таран кӗмӗл укҫа каять, ытти укҫи ҫинипех пӗтет»87. 
Кимӗ-баржа хуҫисем вара енчӗк тулли укҫапа таврӑнаҫҫӗ, хӗл каҫа ӗҫсе- 
ҫисе савӑнаҫҫӗ.

Чее те ҫӑткӑн хуҫасем укҫана ҫав тери хапсӑнаҫҫӗ, хӑйсен тупӑшне 
ӳстерессишӗн тем тума та хатӗр. Ҫакна публицист «Чикмерен пӗлтереҫҫӗ» 
корреСпонденцире уҫӑмлӑн кӑтартнӑ. «Юханшывсем ӑшӑхланнӑран иртнӗ 
навигацире хатӗрленӗ чылай йывӑҫ антараймасӑр юлчӗ... Ҫав йывӑҫ 
лӗтӗмпех харама каять, мӗншӗн тесен вӑл хӑйӑрпа е юшкӑнпа хупланнӑ. 
Ҫакӑ самаях пысӑк тӑкак кӳнӗрен, хӑш-пӗр купсасем рабочисемпе сут- 
лашма хӑтланаҫҫӗ, вӗсене йывӑҫа вӑхӑтра юхтарман тесе айӑплаҫҫӗ, 
тӑкака рабочисене саплаштарма вёсен килӗнче мӗн пур пеккине шута 
илеҫҫӗ. Шыв ӑшӑхланнӑшӑн рабочисем айӑплӑ-ши вара..88. Куратпӑр, ав
тор пусмӑр тӳсекен рабочисене хӳтӗлет, сӑхӑ мул хуҫисене питлет.

Халӑх пусмӑра хирӗҫ, ирӗклӗхшӗн кӗрешнине пичетре ырласа ҫырса 
кӑтартма Спиридон Михайлов вӑхӑтӗнче май пулман, ҫапах та вӑл ҫак 
тӗллеве ӑнӑҫлӑн пурнӑҫлама пултарнӑ. Е.И.Пугачев ертсе пынипе 1773- 
1775 ҫулсенче пулса иртнӗ хресчен вӑрҫи ҫинчен публицист никама та 
сиен кӳми шанчӑклӑ аса илӳ евӗр ҫырнӑ. Ҫак произведени ҫиелтен пӑхма 
ҫеҫ кӗрешӗве тухнӑ халӑх майлӑ мар пек.

«Пӑкачав ҫинчен аса илни» статьяна ҫырас шухӑш автор пуҫӗнче
А.С. Пушкинӑн «История Пугачевского бунта» произведенине вуланӑ хыҫ- 
ҫӑн ҫуралнӑ. Михайлов кунта Пушкинӑн шухӑшӗсемпе усӑ курнӑ, унӑн 
произведенийӗнчен цитата та илнё: «Бибиков Хусана (1773 ҫулта) декабрӗн
25-мӗшӗнче пырса ҫитет. Хулара вӑл губернатора та, аслӑ чиновниксене 
те тупаймасть. Дворянсемпе купсасенчен нумайӑшӗ хӑрушӑ мар кӗпӗрне- 
сене тухса тарнӑ. Брант Чикмере пулнӑ...» 89.

Фон-Брант генерал-аншеф, ун чухне Хусан губернаторӗ, Е.И.Пугачев 
ҫарӗсем ҫывхарнине сиссе, Чикмене тухса каять. Ытти аслӑ чиновник- 
сем те, дворянсемпе купсасем те таркӑнсем пулса тӑнӑ. Ҫакӑ, пёр енчен, 
патша тарҫисен шиклё кунсем пулнине кӑтартать; тепёр енчен патшан 
кӗпӗрнери тарҫисем пурте тарса саланни кӗрешӗве ҫӗкленнӗ халӑх вӑйӗ 
пысӑкки ҫинчен калать.

Пушкин ҫырни ҫумне Михайлов ҫапла хушса хурать: «Мӗн тунӑ вӑл 
[Брант] Чикмере - паллӑ мар. Чикмери ватӑ ҫынсем каланӑ тӑрӑх, Пуга-



чев хӑйӗн вӑрӑ-хурах ушкӑнӗпе Царевококшайскран тапранса тухса Чик- 
менелле ҫул тытсан, унти вайпут 90 Чулхула кӗпӗрнинчи Васильсурск 
хулинче хӳтлӗх тупма хӑтланать, анчах Чикмере пурӑнакансем ӑна ҫула 
тухсанах каялла тавӑраҫҫӗ91.

Хресчен вӑрҫине халӑх йышлӑ хутшӑннӑ. «Ту ҫи ҫармӑссемпе чӑ- 
вашсен пӗр пайне Пугачевчен 25 ҫул маларах кӑна Христос тӗнне йы- 
шӑнтарнӑ, теприсем ҫаплах киремете пуҫ ҫапнӑ, вӗсем пурте суя патша 
ҫумне хапӑл туса йышлӑн ҫыпӑҫнӑ...» 9г. Хресчен вӑрҫине хутшӑннисем 
Кашмашра пуҫтарӑннӑ, унтан Чикме, Шупашкар, Ҫӗрпӳ тата Етӗрне ху- 
лисем ҫине тапӑнма шутланӑ.

Ҫавӑн пекех автор чӑвашсемпе ҫармӑссем Пугачева тата унӑн ҫарне 
ӑшшӑн кӗтсе илни ҫинчен капать. Вёсен ялӗсенче пӑлхава хутшӑннисен 
пурнӑҫӗ «пыл та ҫу пулнӑ», вӗсене мӗн кирлине пӗтӗмпех тупса панӑ. 
Пуянрах чӑвашсем вӗсене, ҫӑкӑр-тӑварпа кӗтсе илнисӗр пуҫне, укҫа пар
са та пулӑшнӑ. «Пӗр чӑваш 1838 ҫулта мана пысӑк ҫӑка чашӑк кӑтартрӗ,- 

аса илет автор, - аслашшӗ ҫав чашӑкпа туллиех Пугачева кӗмӗл укҫа 
панӑ. Унпа-кунпа кӑсӑкланакан чиновник ку чашӑка ман умрах туянас- 
шӑн пулчӗ, анчах лешӗ сутма килӗшмерӗ, мӗншӗн тесен, чӑвашсен шу- 
чӗпе, авалхи япаласем асамлӑ, ҫавӑнпа вӗсене упраса усраҫҫӗ» 93. Ун- 
сӑр пуҫне, чӑваш ҫӑка чашӑка упрани Пугачева сума суса асрах тытни- 
не те пӗлтерет. Чӑвашсемпе ҫармӑссем ҫул хисепне «Пугачев пӑлхавӗ- 
нчен» шутласа пыраҫҫӗ. Стариксем хӑйсем миҫерине, пӗр-пӗр япала 
хӑҫан пулнине хресчен вӑрҫипе ҫыхӑнтарса палӑртаҫҫӗ.

Патша самодержавийӗ хресчен вӑрҫине хаяррӑн путарнӑ. Ҫав вӑрҫа 
хутшӑннисене тыта-тыта хупнӑ, асаплантарса вӗлернӗ, Пӗрисене чӑпӑр- 
ккапа е саламатпа чунӗ тухса кайиччен ҫаптарнӑ, теприсене каштаран 
ҫакнӑ. Пӑлхавҫӑсене Етӗрнере епле асаплантарнине автор пёр старик 
каласа пани тӑрӑх ҫырса кӑтартать. Унта вӗсене «тӗтӗмлӗ пӳртсене хупа- 
хупа лартнӑ, выҫӑ тӑратнӑ, пуҫ хӗрлӗ ҫакнӑ, аллисене тата пуҫӗсене 
пӑрнӑ, ҫурӑм ҫине тӑвар сапса тата сурансем ҫине эрех тӑкса, пӗр хӗрхен- 
месӗр саламатпа хӗненӗ» 94.

Автор кӑмӑлӗ пусмӑра хирӗҫ кӗрешекен халӑх енче. Статьяна вӑл 
истори тӗрӗслӗхӗн никӗсӗ ҫинче ҫырнӑ. Е.И.Пугачев отрячӗ Атӑл урлӑ 
ӑҫта каҫнине ҫеҫ тӗрӗсех кӑтартайман. Унӑн отрячӗ юханшыв урлӑ 
Сӗнтӗрвӑрринчен анатарах, Нерядовоялӗтӗлӗнче, каҫать» 9S.

Чӑваш хресченӗсене патша чиновникӗсен тата пуп таврашӗсен пус- 
мӑрӗнчен хӑтарас ыйту та шухӑшлаттарнӑ публициста. «Чӑвашсен пур- 
нӑҫне епле йӗркелесе пымалла» статьяра палӑртнӑ тӑрӑх, патшан вы- 
рӑнти чиновникӗсем, тиексемпе старшинасем пӗрремӗш пусмӑрҫӑсем 
пулса тӑраҫҫӗ, аскӑнланса иртӗхеҫҫӗ», ҫакна пула ҫынсем умӗнче «шан-



чӑкран пачах тухаҫҫӗ». Халӑх вӗсене хӑйӗн тӑшманӗсем тесе шутлать. 
Ҫавӑн пекех чӑвашсем хӑйсен пупӗсене ҫичӗ ют вырӑнне хураҫҫӗ, «ка- 
лаҫма пӗлекен сурӑхсемпе ӑс-хакӑл тӗлӗшӗнчи кӗтӳҫсем хушшинче ни- 
мӗнле ырӑ туртӑм та ҫук». Чӑвашсен шучӗпе, «чиркӳсемпе пупсем ха- 
лӑха хӗсӗрлеме кӑна кирлӗ» 96.

Анчах публицист халӑх инкекӗн тӗп сӑлтавӗ пусмӑрла патша тытӑм- 
ӗнче пулнине курмасть. Вӑл патша правительстви вырӑс мар халӑхсене 
хӳтӗлессе, хресченсене усӑллӑ хушӑсем кӑларасса шанса тӑрать. Ав
тор шухӑшӗпе, чӑвашсене тӳре-шара ним йӗркесӗр тытса тӑрать, пра- 
вительствӑн ырӑ тӗллевлӗ хушӑвӗсемпе халӑха сиен кӳмелле усӑ ку- 
рать97.

Михайлов политикӑпа социаллӑ пурнӑҫ ыйтӑвӗсем ҫине епле пӑхнин 
тупсӑмӗ ҫавӑн пек. Чӑваш хресченӗсене пусмӑртан тата тӗрлӗ 
хӗсӗрлӳрен хӑтармалли программӑна та вӑл ҫав шухӑшсене никӗсе хур- 
са тунӑ. Программӑра малти вырӑнта акӑ мӗн тӑрать: «пуҫлӑхсемпе ти- 
ексем пулма лайӑх ҫынсене суйламалла, вӗсем йӗрке-тирпей енӗпе халь
хи вӑхӑтра ҫав ӗҫре ларакансенчен ытларахӑшӗ пек пӑсӑк пулмалла 
мар» 9е. Вырӑнти пуҫлӑхсем хресченсене хӗсни, кашни утӑмрах ултала- 
ни пулмалла мар; халӑх хушшинче хӑйсене ӑслӑ-тӑнлӑ тытмалла, «ырӑ 
тӗслӗх кӑтартмалла».

Михайлов пусмӑрҫӑсемпе пусмӑр тӳсекенсене пӑрмаях курса тӑрать. 
Пӗрремӗшӗсене вӑл «ҫывӑх ҫынсен шучӗпе пурӑнакан тата вӗсене ул - 
талакан куштансемпе элекҫӗсем», теприсене вара чухӑн ҫынсем шутне 
кӗртет. Публицист чухӑннисене пулӑшастӗллевпе «магазинсенчен кив- 
ҫен тырӑ тата ҫирӗплетнӗ йӗрке тӑрӑх укҫа лама» сӗнет, «куштансемпе 
элекҫӗсенчен... общество майӗпен-майӗпенех тасалса пымалла», ан
чах мӗнле майпа - ун ҫинчен публицист нимех те каламасть. Ку унӑн 
тӗнче курӑмӗ хӗсӗкрен, вӑл класс кӗрешӗвӗн задачисене ӑнланайман- 
нинчен килет.

Вырӑс мар халӑхсемпе аслӑ вырӑс халӑхӗ хушшинчи туслӑха ҫирӗп- 
летессине С.М.Михайлов пысӑка хунӑ. Ку темӑпа ҫырнӑ произведени- 
сенчен паллӑраххи - «Чикме уесӗнче купӑста тӳни» очерк (1854). Унта 
вырӑс ҫамрӑкӗсен кӗрхи уявне кӑтартнӑ. Уй-хир ӗҫӗсене тирпейленӗ 
хыҫҫӑн вырӑс хӗрӗсем пӗр-пӗр киле купӑста тӳме пухӑнаҫҫӗ, яра куна 
юрла-юрла ӗҫлеҫҫӗ. Каҫпа хӗрсем патне пӗрин хыҫҫӑн тепри каччӑсем 
пухӑнаҫҫӗ. Кӗрекери сӗтел ҫине апат-ҫимӗҫ тухса ларать. Хӗрсемпе 
каччӑсем пӗр-пӗринпе шӑкӑлтатса калаҫса, хӑналанса савӑнаҫҫӗ. Вӗсем 
хушшинче чӑваш йӗкӗчӗсем те пур. Ҫав йӗкӗтсене ятарласа хӑнана 
чӗннӗ, мӗншӗн тесен вӗсем кӗсле е тӑмра калама ӑста. Чӑваш йӗкӗчӗсене 
вырӑс пикисем ҫавӑнпа кӑмӑллаҫҫӗ.



Икӗ халӑх - вырӑспа чӑваш - ҫамрӑкӗсем вӑййа-уява пӗрле ирттерни, 
чӑваш йӗкӗчӗсем вырӑс хӗрӗсене качча илни автор кӑмӑлне килнӗ. Икӗ 
халӑх пӗр-пӗрне хисеплени ӑна чӑннипех савӑнтарнӑ. Очерк вулакана 
акӑ мӗнле шухӑш патне илсе пырать: «Вырӑс пикисем чӑваш йӗкӗчӗсем 
ҫине ҫавӑн пек ӑшӑ кӑмӑлпа пӑхнине курсан, ирӗксӗрех шухӑша каятӑн: 
вӑхӑт иртнӗҫемӗн чӑвашсем Руҫпе тачӑрах та тачӑрах пӗрлешӗҫ» " .  
Куратпӑр ӗнтӗ, публицист шухӑшӗсем патша правительствин ирӗксӗр- 
лесе вырӑслатас политикипе пачах ҫыхӑнман. Вӑл икӗ халӑха пурнӑҫ 
малалла пынӑ ҫемӗн ирӗкпӗ майпа ҫывӑхлатасшӑн. Ҫакӑ пӗр-пӗрин куль
тура элеменчӗсене йышӑнни, уявсене пӗрле ирттерни, икӗ халӑх ывӑл- 
хӗрӗ мӑшӑрланни урлӑ пулса пырать.

Пӗтӗмӗшле илсен, асӑннӑ произведенисем чӑвашсем ӑслӑ, йӗркеллӗ 
ҫынсем пулни ҫинчен калаҫҫӗ. С.М. Михайловӑн тӗрлӗ енлӗ пултару- 
лӑхӗ те тӑван халӑха лайӑх енчен кӑтартать. «Чӑвашран тухнӑ ҫын, аслӑ 
вӗренӳ заведенийӗсенче вӗренменскер, мӗн те пулин усӑлли ҫырма пул- 
тарать-ши вара?» - иккӗленнӗ Чикме куштанӗсем. Вӗсене публицист ҫапла 
хуравлать: «Вырӑс сӑмахлӑхӗн патриархӗ Михайло Васильевич Ломо
носов та пулӑҫ ывӑлӗ кӑна пулнӑ... Ҫакна асра тытса, эпӗ Ломоносов 
ури айӗнчи тӑпра кӑна пулам - пуҫланӑ ӗҫе пӑрахмастӑпах...»100 Чӑнах 
та, Михайлов хӑйӗн ӗҫӗ-хӗлӗпе, пултарулӑхӗпе тӑван халӑх культурин 
аталанӑвӗнче тарӑн йӗр хӑварнӑ, хресчен ҫемйинчен тухса хӑй тӗллӗн 
хут вӗреннӗ чӑваш ҫав вӑхӑтри ҫынсене ӑслӑлӑх енӗпе те, литературӑ- 
ра та ӑнӑҫлӑ ӗҫлеме пултарнипе тӗлӗнтернӗ.

Чӑваш публицистикипе наукин пионерӗ С.М.Михайлов чӑваш халапӗ- 
сене тишкерсе пӗтӗмлетнин паха опытне паллӑ тӗпчевҫӗ В.Д.Димитри
ев пысӑка хурса хаклать. «Ҫакна лалӑртни вырӑнлӑ: чӑваш халӑхӗ мон- 
голсемпе тутарсен феодалӗсен пусмӑрне хирӗҫ кӗрешни, чӑвашсем 
Раҫҫей йышне хӑйсен ирӗкӗпе кӗни, С.Т.Разин тата Е.И.Пугачев ертсе 
пынипе халӑх юхӑмӗсене активлӑ хутшӑнни ҫинчен С.М.Михайловпа
Н.В.Никольский халӑх халапӗсен нихӗсӗ ҫинче ҫирӗплетсе каланисем 
революцичченхи аслӑ держава майлӑ официаллӑ дворянла-буржуалла 
историографи сассипе пачах ӗнерӗнмеҫҫӗ, мӗншӗн тесен ҫав историог- 
рафи пусмӑр тӳсекен национальноҫсене историе кӗми категори, тесе 
шутланӑ, халӑх массисен историри пӗлтерӗшне йышӑнман» '°1.

Чӑвашсен ятарласа хатӗрленӗ ҫырулӑх пулман пирки С.М.Михайло
ва хӑйӗн произведенийӗсене вырӑсла ҫырма тивнӗ. «Диалогӗсем ҫеҫ 
унӑн чӑвашла... Вӗсене чӑваш литературинче драмӑллӑ произведени- 
сен малтанхи опычӗсем темелле»102. Автор шухӑшне персонажсен кала- 
ҫӑвӗ урлӑ кӑтартасси Михайлов публицистикин курӑмлӑ уйрӑмлӑхӗ пулса 
тӑрать. Акӑ, «Хваттер хуҫипе калаҫни» ҫулҫӳрев очеркне те вӑл диалог



калӑпӗпе ҫырнӑ. Кунта авторпа пӗр карчӑкхушшинчи калаҫӑва илсе кӑ- 
тартнӑ.

Персонаж сӑмахӗсене автор час-часах чӑвашла ҫырать, юнашар вы- 
рӑсла куҫарса парать. Тепӗр майлӑ - малтан вырӑсла, унтан чӑвашла 
Панине курма пулать. Тӗслӗхсем: 1. «Эбирь пичень тобас сиок шта мис- 
керле мыскаразам бор», т е. «Нам одним не найти, где есть чудеса». 
2. «Пойдемте-ка, товарищи, со мною: я вам покажу еще одно чудо из 
чудес!» - Айдыр халь, йолташсам, манынбала, абэ сэря кудардам тода 
перя мыскараран мыскара!» 103. Ҫапла тунипе автор пӗр-пӗр персонажӑн 
хӑйне уйрӑм чӗлхине кӑтартнипе пӗрлех вырӑс вулакана чӑваш чӗлхи 
янӑравлӑхӗпе паллаштарать.

Михайлов публицистики жанрсемпе пуян. Унӑн произведенийӗсем шу- 
тӗнче сатира заметки те («Шупашкар ҫыннисем - сыснана явап тыттара- 
кансем»), корреспонденци те («Чикмерен пӗлтереҫҫӗ», «Чикме хыпарё
сем»), статья та («Чӑваш улпучёсем», «Ялсенчи прихут училищисем 
тата вырӑс мар халӑхсен ачисем унта епле вӗренни ҫинчен»), очерк та 
(«Чикме уесӗнче купӑста тӳни», «Хваттер хуҫипе калаҫни», «Чикме уес- 
ӗнчи пултӑран пасарӗ») пуррине куратпӑр. Персонажсене е чӑнлӑх пу- 
лӑмӗсене витӗмлӗ кӑтартма Михайлов час-часах контраст параллелиз- 
мӗпе усӑ курать. Сӑмахран, «Чӑваш улпучёсем» статйине вӑл халӑх 
ҫине икӗ тӗрлӗ пӑхакан икё чиновника юнашар тӑратни ҫинче никӗсленӗ. 
Пӗри -  земство сучён заседателё Петр Федоров (Охвер), тепри - вулӑс 
пуҫӗ Сергей Афанасьев (Серкуш). Пӗрремӗшӗ халӑх интересёсене 
хӳтӗленӗ, тӳрӗ кӑмӑлпа ӗҫленӗшӗн ӑна аслисем сӑхман парнеленӗ; 
иккӗмӗшӗ хӑйӗн пуҫлӑхӗсем валли халӑхран контрибуци пуҫтарнӑ, «хӑйӗн 
пӳрни вара хӑй еннеллех кукӑрӑлнӑ, пӑтранчӑк шывра пулӑ тытма пӗлнӗ 
Серкуш, ҫапла майпа пуйнӑҫемӗн пуйса пынӑ» 104.

Раҫҫейӗн икӗ патшин кӑмӑлӗ ик тӗрлӗ пулнине те Михайлов «Импе
ратор Чикме хулине килсе курни» статьяра ҫав меслетпех кӑтартать. 
Пёрремёш Павел император, Хусаналла ҫул тытнӑ май, Чикмере 1798 
ҫулти май уйӑхӗнче чарӑннӑ. Хула ӑна, патшана, тивӗҫлӗ чыспа кётсе 
илнё. Иккӗмӗш Екатеринӑн та Атӑл тӑрӑх Хусаналла Чикме тёлёнчен 
иртмелле пулнӑ. Хула ҫыннисем ӑна чыслӑн кётсе илме ятарласа вӑ- 
хӑтлӑх кермен туса лартнӑ, анчах мӑнаҫлӑ хӗрарӑм-патша Чикмере ча- 
рӑнма шутламасть, «хӑйӗн галери ҫинчех ... хуларан виҫ ҫухрӑм тӑва- 
рах кадхи апат дисе унтах ҫывӑрма кӑмӑл тӑвать... Илтсеччӗ эпӗ, Чик- 
мери стариксем «турӑ евӗр Фелица» вёсен хулине ҫитсе курманшӑн 
пӑшӑрханса калаҫатчӗҫ», - палӑртать автор 106.

«Чикме уесӗнчи Ишек ялӗ» статьяра автор контраст параллелизмӗн 
ӳкерчӗкӗсене халӑха хут вӗрентме пачах тӑрӑшманнине кӑтартас тӗллев-



пе тӑвать. Ялта пуп таврашне шутласа та кӑлараймӑн: «1803 ҫултанпа 
кунта благочиннӑй пулнӑ, 1820 ҫулта протоиерей вырӑнне те панӑ, ҫакӑ 
вара 1832 ҫулччен тӑсӑлнӑ. Унтанпа чин илмен виҫӗ пуп икӗ тиечукпа 
тата 4 причетникпа пӗрле тӑрса юлнӑ. Юлашкинчен, ял прихучӗсен 
штатне ҫирӗплетсен, икӗ пуппа пёр тиечука тата икӗ причетника хӑвар- 
нӑ; пуп таврашӗсен шучӗ хальхи вӑхӑтра та ҫавӑн чухлех, тӑлӑх арӑм- 
семпе тата ыттисемпе пӗрле 25 кил таран пуҫтарӑнать...» 106. Ялта те- 
миҫе чиркӳ, шкул вара пачах ҫук. «Иртнӗ вӑхӑтра, - палӑртать автор, - 
Ишекре урӑх халӑх ачисем вӗренмелли прихут училищи пурччӗ; анчах 
шел пулин те, халӗ вӑл хупӑ, ҫав вӑхӑтрах ытти ялсенче: Шурчара, 
Илье пушлӑхӗнче, кашмашра та Чермышевӑра ҫавӑн пек училищӗсем 
паянчченех пур» 107. Контрастлӑ ӳкерчӗксем урлӑ Михайлов вулакана 
ҫакӑн пек шухӑш патне илсе пырать: «Училище ку ялта та пулмал- 
лах» 108.

Пӗрешкел пулӑмсене юнашар тӑратса танлаштарни те контраст па- 
раллелизмне ҫывӑх, анчах вӗсем хушшинче уйрӑмлӑх та пур. Пӗринче 
хирӗҫле персонажсемпе пулӑмсем ҫинчен сӑмах пырать, тепринче вара 
пёр пек пӗлтерӗшлисене урӑх тӗллевпе юнашар тӑратаҫҫӗ: хире-хирӗ- 
ҫле уйрӑмлӑхсене кӑтартма мар, вӗсем пӗр-пӗринчен хӑш енӗпе ҫывӑх- 
хине палӑртма. Акӑ автор чӑвашсемпе ҫармӑссен ҫурхи уявне - пултӑ- 
ран пасарне - тутарсен ҫав вӑхӑтри сабанӗпе е сабантуйӗпе, «плуг праҫ- 
никӗпе» танлаштарать109. Халӑхсен ҫак икӗ уявӗ те ҫураки умён пу
лать. Вӗсене иккӗшне те «питӗ чаплӑн ирттереҫҫӗ». Тӗрлӗ халӑхӑн 
пӗрешкел уявсем пулнине палӑртниех вӗсене пёр пек карта лартать, 
ҫавӑнпа пӗрлех ҫывӑхлатма та пулӑшать.

Михайлов хӑйӗн произведенийӗсене ӑста ҫырнӑ сӑнлӑхлӑ пейзаж- 
семпе пуянлатать. Ҫавӑн пек ӳкерчӗксенчен пӗрне илер: «Ишек сыв- 
лӑшӗ ту ҫинчи евӗр, питӗ таса та ырӑ, ӑна ҫӳллӗ хуралт та пӳлсе тӑ- 
масть. Пылчӑк кунта нихҫан та пулмасть темелле. Укӑлча йӗри-тав- 
рах, ҫавӑн пекех пасар лаптӑкӗнче те симӗс курӑк ешерет, ҫак яла 
уйрӑмах вӑл илем кӳрет. Ункӑ шывӗ ял ҫумӗпех ҫӗрӗ туса ҫаврӑнать, 
арман патӗнче вара тем анлӑш сарӑлса кайнӑ, пӗве тавра ик енчен те 
хӑва тӗмӗсем лартса тухнӑ. Унта хурсемпе кӑвакалсем кӗтӳпе ишсе 
ҫӳреҫҫӗ, вӗсенчен нумайӑшӗ чӑвашсен, юратаҫҫӗ вӗсем кайӑк-кӗшӗк 
ӗрчетме. Юхан шыв леш енче симӗс улӑх тӑсӑлать, ҫуркунне вӑл шыв 
айне пулать; лерелле вара, сӑрт тӳпемӗсем ҫинче, чӑваш ялӗсем хуш
шинче, кӑпӑшка анасем сарӑлса выртаҫҫӗ. Пӗтӗмӗшпе илсен, кунти 
вырӑн питӗ илемлӗ. Шупашкарпа Ҫӗрпӳ ун яхӑнне те пыраймаҫҫӗ, ҫавӑн- 
па ку вырӑн чӑваш чӗлхине тӗпчеме урӑх ҫӗр-шывран килнӗ ҫынсене 
тӗлӗнтермеллипех тӗлӗнтернӗ» 11°. Ҫакна палӑртса хӑвармалла: Ми-



хайлов хӑй куҫӗпе мӗн курнине ҫырса кӑтартнӑ, ҫакӑ вара тӑван тавра- 
лӑхӑн ытарайми ӳкерчӗкӗсене ӗнентерӳллӗ тума май панӑ.

Публицист персонажсене кашнинех хӑйӗн чӗлхипе калаҫтарать. 
Анатри чӑвашпа тури чӑваш калаҫӑвӗнчи уйрӑмлӑхсене те вӑл лайӑх 
пӗлнӗ. Ун диалогӗнче анатри чӑвашпа тури чӑваш акӑ мӗнле пуплеҫҫӗ:

«Анатри. Ҫтисам эсӗ?
Виреяль. Контисамах.
A. Хӑш ялӗнче пурнатӑн?
B. Ҫаккӑнтинченех, ак манӑн кил-ҫорт, коратни?
A. Куратӑп, хӑна киле яратна эсӗ?
B. Ойрӑх ҫӗрте топмастӑн полсан, хам пата, эппин, кӗрех»111.
Публицист Чикме таврашӗнчи вырӑс халӑх чӗлхине тӗрӗс сӑнлать.

Сӑмахран, «Хваттер хуҫипе калаҫни» очерка илер:
« - Нет, батюшка, здесь больно застращали головы и писаря мужи- 

ков-ту и сколько собрали денег-ту, кажись, большие тысячи».
«-Так-ту так... родимый, да есть у меня зять в крестьянах. Он стоит 

на очереди»112.
Халӑх калаҫӑвне тӗрӗс кӑтартни произведение палӑрмаллах пуян- 

латать, унӑн витӗмлӗхӗпе ӗнентерӳлӗхне ӳстерет. Автор пӗлсе усӑ 
курнӑ ӑсларӑшсемпе каларӑшсем, ҫунатлӑ сӑмахсем вара произведе
ние илемлӗхпе уҫӑмлӑх кӳреҫҫӗ. «Какая собака на хвост навязала вам 
о рекрутстве?», «Не вдавайся в обман: на то щука в море, чтобы ка
рась не дремал», «Ныне в чувашах все такие головы поделаны, чтобы 
с живого шкуру драть», «Они хитры на злые выдумки» («Разговор на 
постоялом дворе»), «Не пустишь душу в ад, не будешь богат», «Долго 
вострила на них зубы», «Знал свою вину, как кошка чье мясо съела». 
«Деньги и камень долбят» («Злополучный сын») - акӑ халӑх сӑмахлӑх- 
ӗпе автор тӗллевлӗ усӑ курнин тӗслӗхӗсем.

Публицистикӑпа ӑслӑлӑх ӗҫӗ-хӗлӗ Михайлова ҫырлахтарнӑ ҫеҫ мар, 
савӑнтарнӑ та, мӗншӗн тесен хӑйӗн ӗҫӗ халӑха усӑ кӳнине вӑл лайӑх 
ӑнланнӑ. «Пёр суйласа илнӗ ҫулпа эпӗ мӗн виличченех утма хатӗр... 
Чун-чӗрене тепӗр май ҫавӑрма кая юлнӑ ӗнтӗ, ҫитменнине тата, пур- 
нӑҫ тӗллевӗсене улӑштарни кирлех та мар, мӗншӗн тесен пёр миллион 
чӑвашпа ҫармӑсран Раҫҫейре халлӗхе эпӗ пӗрремӗш писатель. Пурне 
те усӑ кӳме вӗсенчен те кам та пулин ҫырмаллах», - пӗлтерет вӑл 
хӑйӗн ырӑ шухӑшӗсене М П. Погодина 1860 ҫулхи сентябрӗн 5-мӗшӗнче 
янӑ ҫырура 113.

C.М.Михайловӑн публицистика произведенийӗсем, пичетленнисем 
те, алҫырӑвӗ халлӗн ҫӳренисем те, вулакансене палӑрмаллах витӗм 
кӳнӗ, халӗ те хӑйсен хакне ҫухатман. П.Г.Григорьев историк: «Михай-



лов сӗнӗвӗсем «пушхирти пӗччен сасӑ» евӗрлӗ, шкулсенче кивӗ мес- 
летсемпех вӗрентнӗ», - тесе кӑлӑхах ӳпкелешнӗ 114.

Иккӗленмелли ҫук, хастар та хӑюллӑ публицистӑн чӗререн ту- 
хакан сӑмахӗсем тӗлсӗр-йӗрсӗр ҫухалман. Вӗсем Раҫҫейӗн мал 
ӗмӗтлӗ ывӑлӗсемпе хӗрӗсене вырӑс мар халӑхсен шӑпине ҫӑмӑл- 
латассиш ӗн, чухӑнсен пурнӑҫне лайӑхлатассишӗн, халӑха хутла 
вӗрентессишӗн тӑрӑшма чӗннӗ, вулакансен ӑс-хакӑлӗнче ырӑ шу- 
хӑшсемпе паха тӗллевсем ҫуратнӑ.' Унсӑр пуҫне, Михайлов публи
цистики вырӑс, чӑваш тата мари халӑхӗсен историйӗпе экономики- 
не, культурипе этнографине тӗпчеме пулӑшакан фактсемпе пуян, 
ҫавӑнпа вӑл тӗпчевҫӗсене паян кун та хӑй патне туртать.

Публицистӑн творчествӑлла ӗҫӗ пирӗн вӑхӑтри вулаканшӑн та 
хӑйӗн пӗлтерӗшне ҫухатман. Унӑн произведенийӗсем тӑван халӑ- 
хӑн XIX ӗмӗр варринчи пурнӑҫне пӗлмелли паха ҫӑлкуҫ пулса 
тӑраҫҫӗ, ҫавӑнпа пӗрлех ырӑ йӑла-йӗркене хисеплеме, халӑхшӑн 
чунтан тӑрӑшма, тӳрӗ кӑмӑллӑ та хастар пулма хистеҫҫӗ.

Спиридон Михайлов публицистика ӗҫӗнче 10 ҫул вӑй хунӑ (1851- 
1860 ҫҫ ). 1861 ҫулхи январьте ҫӗре кӗнӗ. Ҫак тапхӑрта «Казанские 
губернские ведомости», «Русский дневник», «Русский инвалид» ха- 
ҫатсенче тата «Москвитянин» журналта 34 произведени пичетлесе 
кӑларнӑ, иктеҫеткене яхӑн алҫырӑвӗ хӑварнӑ. Ҫапла вара, вӑл кӗске 
ӗмӗрӗнче ҫырнӑ произведенисен шучӗ пӗтӗмпе аллӑран та иртет.

Политикӑлла тавра курӑмӗпе Михайлов ҫутлӑхшӑн кӗрешекен 
ҫын пулнӑ. Ун чухнехи хресченсем пекех, вӑл патша пулӑшасса 
шаннӑ. Халӑх япӑх пурӑннин тӗп сӑлтавӗ феодалла-крепостла строй 
тата монархи пулнине вӑл ӑнланман. Публицист шучӗпе, халӑх япӑх 
пурӑнни унӑн тӗттӗмлӗхӗнчен, тӳре-шара ҫӑткӑнлӑхӗпе тискерлӗх- 
ӗнчен килнӗ. Ҫавӑнпа Михайлов халӑха ҫутта кӑларассине, тӳре- 
шарана хутла вӗреннӗ тӳрӗ кӑмӑллӑ чӑвашсенчен лартассине тӗп 
вырӑна хунӑ. Халӑх тӗшмӗшлӗхрен хӑтӑлтӑр тесен, чӑвашсен те, 
марисен те Христос тӗнне йышӑнмалла, чиркӳсенче проповедьсе- 
не тӑван чӗлхепе каламалла. Шкулсенче малтан чӑвашла вӗрент- 
мелле, унтан вырӑс чӗлхи ҫине куҫмалла. Халӑх училищисен тӗп 
задачи - тӳре-шара ӗҫне тума чӑвашсене вӗрентсе хатӗрлесси. 
Кунсӑр пуҫне, халӑха хӑйне те вулама, ҫырма вӗрентмелле, тенӗ 
вӑл. Ҫапла ӗнтӗ, Михайлов хӑй вӑхӑтӗнче мал шухӑшлӑ ҫын пул
нине пӗлтерет. Унӑн ҫутлӑх программинче демократиллӗ туртӑм- 
сем палӑраҫҫӗ.



НИКОЛАЙ ЗОЛОТНИЦКИЙ ЧӐВАШСЕНЕ ТАТА 
ВЫРӐС МАР ЫТТИ ХАЛӐХСЕНЕ ХУТ Л А 

ВӖРЕНТМЕЛЛИ МАЙСЕМ ҪИНЧЕН

Чӑваш халӑх культурине аталантарма XIX ӗмӗрӗн иккӗмӗш ҫурринче 
вырӑс интеллигенцийё сахал мар вӑй хунӑ. Вёсен шутне Николай Ивано
вич Золотницкий (1829-1880) те кёрет. Вёл Хусан кёпёрнинчи Шупашкар 
уесӗнче Урхас Кушкӑра (халӗ Сӗнтӗрвӑрри районӗ) ҫуралнӑ. Ашшӗ унӑн 
вырӑс пулнӑ. Вӑл чӑваш ялӗнче пупра ӗҫленӗ. Ҫавна май пулас публицист 
чӑвашсем хушшинче ӳснӗ, вёсен чӗлхине лайӑх пӗлсе ҫитнӗ. Шупашкарти 
тӗн училищинчен вӗренсе тухсан, Хусанти тӗн семинарине вӗренме кӗнӗ, 
анчах пуп пуласси ун кӑмӑлне кайман. Куккӑшӗ В.А. Сбоев сӗннипе вӑл 
семинарире вӗренме пӑрахнӑ та Хусан университетне историпе филологи 
факультетне куҫнӑ. Ҫакӑнта унӑн Атӑл тӑрӑхӗнчи вырӑс мар халӑхсен пур- 
нӑҫне лайӑхрах пӗлес, вӗсене ҫутта тухма пулӑшас туртӑм ҫурапнӑ.

Золотницкий университетран 1851 ҫулта вӗренсе тухнӑ, ун хыҫҫӑн 
хысна пурлӑхӗн Хусантитата Вяткӑри палатисенче ӗҫленӗ. Вӑл пуҫарни- 
пе Вятка хулинче алӑпа ҫырса «Чӗнмен хӑна» («Незваный гость») ятпа 
кулӑшла хаҫат кӑларма пуҫлаҫҫӗ, анчах вӑл икӗ номертен ытла тухай- 
ман. 1860 ҫулта Золотницкие «Вятские губернские ведомости» хаҫат ре- 
дакторне илеҫҫӗ. Хаҫатра ӗҫленӗ май унӑн журналистикӑри пултарулӑхӗ 
те ӳссе пырать.

Сывлӑхӗ начарланнӑран тата чӑвашсем хушшинче пурӑнас килнӗрен 
Золотницкий 1865 ҫулта Урхас Кушкӑна таврӑнать, литература енӗпе ӗҫлет. 
«Чуваш кнеге» тата «Солдалык кнеге» ҫырать. Пӗрремӗшне чӑвашсен 
малтанхи букварӗ, иккӗмӗшне - пӗрремӗш календарӗ темелле.

Золотницкий 1867-1872 ҫулсенче Хусан вӗренӳ округӗнчи чӑваш шкул- 
ӗсен инспекторӗнче ӗҫлет, халӑха хутла вӗрентессишӗн тӑрӑшать. Ӑна 
тивӗҫлипех чӑваш чӗлхи наукин никӗсне хываканӗ теҫҫӗ. Ку енӗпе унӑн 
чи пысӑк ӗҫӗ «Сӑмах тӗпӗсен чӑвашла-вырӑсла словарӗ» («Корневой чу
вашско-русский словарь, сравненный с языками и наречиями разных на
родов тюрского, финского и других племен» (1875) шутланать. Ана автор 
вунӑ ҫула яхӑн ҫырнӑ. Ӑслӑлӑхри пархатарлӑ ӗҫӗшӗн ӑна Вырӑс геогра- 
фи обществи 1879 ҫулта чи чаплӑ награда - Пысӑк Ылтӑн медаль панӑ.

Елабугӑран 40 ҫухрӑмра, Шур Атӑл (Кама) хӗрринчи Икское-Устье ял- 
ӗнче 1858 ҫулта прихут училищи уҫсан, Н.И.Золотницкий пичетлес шутпа 
пӗрремӗш хут корреспонденци ҫырнӑ. Вӑл «Елабуга хули тата Икское- 
Устье ялӗнчи Николаевски прихут училищи» ятпа «Вятские губернские 
ведомости» хаҫатра 1860 ҫулти ноябрӗн 26-мӗшӗнче тухнӑ» 114. Ҫӗнӗ учи-



лищӗре 30 арҫын ача вӗренме пуҫланӑ. Училище ҫуртне туса лартма тата 
ӑна тытса тӑма ҫав ял ҫынни Е.Емельянов купса укҫа панӑ. «...Училище 
ӗҫӗ ӑнӑҫса пытӑр, вӑл таврари общество ҫине ырӑ витӗм кӳтӗр, ку заве
дение никӗслекенӗн чаплӑ ӗмӗчӗсем йӑлтах пурнӑҫа кӗччӗр»,- ҫырать 
автор корреспонденцире. Халӑха вӗрентме ҫӗнӗ училищӗсем уҫни ӑна 
савӑнтарать, ҫавӑн пекучилищӗсем вӑл ытти ҫӗрте те уҫасшӑн.

Ҫак корреспонденцирех Золотницкий халӑха ҫутта кӑларнин тӗллевӗ- 
сене епле ӑнланнине куратпӑр. Асӑннӑ ялти хресченсем харсӑр та пат- 
тар, ҫав вӑхӑтрах час-часах йӗркесӗр ӗҫсе иртӗхеҫҫӗ. Хутла вӗрентнин 
вара «вӗсем хушшинче православи тӗнне ҫирӗплетме, ырӑ йӗрке-тирпей 
тата лайӑх йӗркеленӗ пурнӑҫ ӑнлавӗсене аталантарса ҫӗнетме май па- 
рать».

Золотницкий арҫынсене ҫеҫ мар, хӗрарӑмсене те хутла вӗрентесшӗн. 
«Вяткӑри хӑрарӑмсен прихут училищи ҫинчен темиҫе сӑмах» корреспон
денцире вӑп асӑннӑ училищӗне ҫирӗплетме хистет115. Автор шухӑшӗ ҫапла: 
«Хӗрарӑмсен училищин усси пысӑк, унӑн тытӑмӗ ансат, тӑкаксем пысӑк 
мар; ҫавна курса, ахӑртнех, ытти хуласенче те хӗрарӑм училищисем тӑх- 
таса тӑмасӑрах уҫӗҫ». Ку училищӗсенче Золотницкий «мӗнпур сийри тата 
чи чухӑн» хӗр ачасене пуҫламӑш пӗлӳ тӳлевсӗр парасшӑн.

Публицист чухӑн ҫемьерисем те хутла вӗренесшӗн пулнине курать. 
Училищӗне уҫсанах, унта 20 хӗр ача ҫӳренӗ, икӗ уйӑхран ку хисеп хӗрӗх 
пиллӗке ҫитнӗ. Анчах, хулара мӗн чухлӗ халӑх пурӑннипе танлаштарсан, 
вӗренекенсен шучӗ сахал пулнине асӑрхаттарать Золотницкий. «Вӗренни 
кирлине ӑнланса ҫитерейменни, ун пирки иккӗленесси иртсе пырать; вӗре- 
несси уйрӑм ҫынсен ҫеҫ мар, общество туртӑмӗ пула пуҫларӗ; халӗ ӗнтӗ 
«вӗренни - ҫутталла тухни пулнине вулама-ҫырма пӗлменни те ӑнкарать 
е туять; ҫут ӗҫӗ питӗ кирлӗ сӑваплӑ ӗҫ пулни халӑх хушшинче чӑна ту
хать», -  палӑртать Николай Иванович.

Анчах кӗпӗрнери нумай ялти хресченсем, уйрӑмах вырӑс мар халӑхсем 
черемиссем, вотяксем, пермяксем, хутла вӗреннин уссине ӑнланайман- 

ха. Хёр ачасене шкула пачах ҫӳретесшӗн мар. Публицист «Уйрӑм ҫынсем 
Вятка кӗпӗрнинче уҫнӑ шкулсем ҫинчен» статьяра хресченсем шкула 
мӗншӗн шанманни сӑлтавӗсене яр-уҫҫӑн кӑтартать11в. Пӗрремӗш сӑлтавӗ ■ 

вӗренме кирлине тата унӑн уссине ӑнланманнинче. Вӗренни ял пурнӑҫне 
улшӑнусем кӳнине хресчен курмасть-ха. Иккӗмӗшӗ -х у т  пӗлекен ҫын кил- 
ти хуҫалӑхра ӗҫлеме пӑрахасран шикленнинче. Хресчен шкула хисеплеме 
пуҫлатӑр тесен, унта илнӗ пӗлӗвӗпе пурнӑҫра усӑ курмалла тӑвас пулать. 
«Апла тумашкӑн шкулта вӗрентесси кӗнекери сӑмахсене -  уроксене ним 
ӑнланмасӑрах-пӑхмасӑр калама вӗреннинче мар, мӗн вӗреннине ӑнланнин- 
че тата ачасен ӑнкарӑвне аталантарнинче пулмалла». Авторӑн тӗрӗс йӗрпе



пыракан шухӑшӗ пысӑк пӗлтерӗшлӗ пӗтӗмлетӳ тума май парать: «Вырӑс 
мар халӑхсене илсен, вӗсем хутла вӗренесси ҫине тӳртӗн пӑхни тӑван чӗлхе- 
пе шкул чӗлхи уйрӑмминчен килет; тӳррипе каласан, эпир этемлех мар 
тӑватпӑр: вотяк е черемис ачине вырӑс букварӗ вӗренме лартатпӑр та ӑна 
ютчӗлхепе кӗлӗсем, катехизис, истори тата ыттинете пӗрехмай калатта- 
ратпӑр. Ҫапла шутлатпӑр: вулама, ҫырма, шутлама тата ыттине те тӑван 
чӗлхепе вӗренсен кӑна вырӑс мар ҫыншӑн усӑллӑ пулма пултарать.». 
Автор калаҫма кӑна вырӑсла вӗрентесшӗн, ку тӗллеве пурнӑҫлама эрнере 
икӗ кун вӗренни те ҫителӗклӗ. Вотякла ӑнланса вулама хӑнӑхсан тата вы- 
рӑсчӗлхипе паллашсан, вотякхӑех вырӑс кӗнекинетытать, ун ҫине йӗрӗнсе 
пӑхма пӑрахать. Паллах, малтан вырӑс мар халӑхсен чӗлхипе учебник- 
семпе кӗнекесем кӑларас пулать.

Золотницкий хресченсен ачисене ҫеҫ мар, ҫамрӑк рабочисемпе ал ӑс- 
тисене те хутла вӗрентесшӗн, ҫак тӗллеве пурнӑҫа кӗртмелли майсем 
шырать.

Ун пек майсенчен пӗри -  хуласенче вырсарни кунхи шкулсем уҫасси. 
«Вяткӑри вырсарни кунхи шкул пӗрремӗш ҫур ҫулта» статьяра автор ра
бочисемпе алӑстисен вӗренӗвне йӗркеленине хӗрӳллӗн ырлать, ку ӗҫе 
чӑрмав кӳрекен хуҫасене сивлет117.

Шкулта вулама, ҫырма тата шутлама вӗрентнипе пӗрлех, Золотниц
кий ал ӗҫӗ тума та хӑнӑхтарасшӑн. «Институтран е пансионатран чи лай- 
ӑх аттестат тата парнесем илсе вёренсе тухакансем хушшинче ҫипуҫ 
касса ҫӗлеме мар, йӗп ҫӑрхине ҫип витӗрме пёлменнисем те пур», -  пӑ- 
шӑрханать вӑл 118. Ал ӗҫне вӗрентес енӗпе Макарьево ялӗнчи шкулта ырӑ 
пуҫару тунӑ. «Кунта халлӗхе чӑлха кӑна ҫыхаҫҫӗ, малашне вара хресче- 
не пурнӑҫра хӑш ал ӗҫӗ кирлӗ, ҫавсене пурне те тума хӑнӑхтармалла; 
ашшӗ-амӑшӗ кӑмӑлласан, хулари ал ӗҫне те, сӑмахран, кофта тавраш 
ҫыхма, тӗрлеме вӗрентмелле» 119.

Кунтах автор тепӗр паха шухӑш калать: ашшӗ-амӑшне шкула чӗнни 
питӗ вырӑнлӑ. Ку вӑл, пёр енчен, шкулта ачасем мӗн тунине пӗлме май 
парать; тепӗр енчен, вӗреннин уссине кӑтартать.

Золотницкий ачасене ҫаптарнине, хӗненине хирӗҫтӑнӑ. Пёр ачана учи
тель тискеррӗн хӗненине ҫырса кӑтартнӑ хыҫҫӑн публицист ҫапла калать: 
«... Тав турра, ҫавнашкал вӑхӑтсем иртрӗҫ, ун пек учительсем вилсе пӗтнӗ, 
ҫӗнӗрен ҫуралмӗҫ...» 12°. Ҫавӑн пекех «Макарьево ялӗнче уйрӑм ҫын уҫнӑ 
шкул» корреспонденцире те Золотницкий ӳт-пӗве ыраттаракан наказани 
парассине хирӗҫ пулни курӑнать. «Айӑпа кӗнисене наказани парасси пир
ки ыйтсан, сумлӑ вӗрентӳҫӗ ҫапла хуравларӗ: ӳт-пӗве ыраттаракан нака- 
эани пама шутламастпӑр; ачалла ашкӑнакансене йӗркеллӗ тата асӑрха- 
нуллӑ пулмалли пирки асӑрхаттаратпӑр; хӑйне хӑй епле тыткаламалли



йӗркесене пӑссан, ӑнланулӑх енӗпе хӗсетпӗр, намӑслантаратпӑр, ӳкӗнте- 
ретпӗр; эхер, кирлех пулсан, шкултан кӑларса яратпӑр», -  илсе кӑтар- 
тать автор пёр учитель сӑмахӗсене121. Ку учителе автор шёл та лӑп хӑйӗн 
шухӑшӗсене калаттарать.

Рабочисемпе ал ӑстисен пурнӑҫӗ йывӑррине Золотницкий «Вяткӑри 
вырсарни кунхи шкул пӗрремӗш ҫур ҫулта» статьяра уҫӑмлӑн кӑтартать 
анчах класс кӗрешӗвне асӑрхамасть, пур сийсене те килӗштерсе пурӑн- 
ма чӗнет. «Сийсем хушшинчи кӑмӑлламанлӑх тата тӗрлӗ сийри хӑрарӑм 
сем пӗрне-пӗри кирлӗ пек хисеплеменни -  вырӑс общество пурнӑҫӗнчи 
пӑшӑрхантаракан пулӑмсенчен пӗри; пул таврашӗсен, купсасен, чинов- 
никсен, мещенсен тата ыттисен пулас арӑмӗсене пӗрле вӗрентни обще
ство пурнӑҫӗнчи ҫав киревсӗрлӗхе йӑлтах пӗтермесен те чакарма пулта
рать», -  палӑртать вӑл «Слободари хӗрарӑмсен 2-мӗш разрядлӑ учили- 
щин 1861-62 вӗренӳ ҫулӗнчи отчечӗ пирки темиҫе сӑмах» корреспонден- 
цире122.

Николай Золотницкин публицистикӑри пултарулӑхӗнче калӑпӑшӗпе 
чылаях пысӑк «Чӑваша хутла вӗрентмелли майсем ҫинчен» статья паллӑ 
вырӑн йышӑнать123. Ӑна хаҫатра та, уйрӑм кӗнекен те пичетлесе кӑларнӑ 
Кунта автора акӑ мӗн пӑшӑрхантарать: «чӑвашсене тата вырӑс мар ытти 
халӑхсене Христос тӗнне йышӑнтарасси... кирлӗ пек пулса пымасть», 
«вырӑс мар халӑхсем валли уҫнӑ училищӗсем вёсен ӑс-тӑнӗпе йӑла-йӗрке 
шайне кирлӗ таран хӑпартаймарӗҫ». Ҫапла вара, «вырӑс мар халӑхсене 
вырӑса ҫавӑрма, тӗн тата йӑла-йӗрке енӗпе вӗрентме урӑх майсемпе усӑ 
курас пулать».

Автор ҫакна аса илтерет: пилӗк ҫул каялла «Вятка кӗпӗрнинче уй- 
рӑм ҫынсем уҫнӑ шкулсем ҫинчен» статьяра вӑл вырӑс мар халӑхсене 
хутла вӗрентмелли меслет пирки хӑйӗн шухӑшне каланӑччӗ124. Чӑнах та. 
Золотницкий «Чӑваша хутла вӗрентмелли майсем ҫинчен» статьяра ма- 
ларах пичетленӗ статьясенчи шухӑшсене тарӑнлатать, малалла аталан- 
тарать. Ҫакӑнпа пӗрлех ку статьяпа маларахрисем хушшинче уйрӑмлӑх 
та пур: малтан ҫырнисенче вырӑс мар халӑхсене хутла вӗрентесси ҫин- 
чен пӗтӗмӗшле каланӑ, ку статйине вара чӑвашсене хутла вӗрентес ыйту- 
па ятарласа ҫырнӑ. Автор хӑй шухӑшӗсене пурнӑҫа кӗртме тытӑнни, чӑ- 
ваш ачисене малтанласа вӗрентмелли учебниксем хатӗрлеме пуҫӑнни 
ҫинчен вулакансене хӗпӗртесе пӗлтерет.

Вырӑс мар халӑхсене вырӑслатассипе хутла вӗрентесси тачӑ ҫыхӑн- 
нине палӑртать публицист. Халӑхсене ҫутта кӑларас, ҫӗнӗ училищӗсем 
уҫас, унта вӗренме тата вӗрентме ҫынсем тупас, пысӑкрах усӑ кӳрекен 
меслетсем шырас задачӑсем кӑларса тӑратать. Вырӑс мар халӑхсене 
вырӑслатас тата вӗсене ҫутта кӑларас ӗҫре Золотницкий вырӑс чӗлхине



пысӑк вырӑна хурать. Ун шучӗпе, «урӑх халӑх ҫыннисене тата урӑх тӗн 
тытакансене вырӑсла лайӑх пӗлсен кӑна вулӑс правленийӗсемпе зем
ство управисен тата ытти учрежденисен членӗсем пулма суйламалла, 
урӑх халӑх прихучӗсенче пул таврашӗсем вырӑнне тата учителе вырӑсла 
пӗлсен кӑна лартма юрать».

Ҫапах та, тӑсать Золотницкий хӑй шухӑшне малалла, «национально- 
ҫсем ҫывӑхланасси, унтан пӗрлешесси, тӗпрен илсен, ӗненӳсен 
пӗрлӗхӗнчен килет». «Иациональноҫсем пӗрлешни» унӑн ӑнланӑвӗнче урӑх 
халӑхсем вырӑсланассине пӗлтерет. Ҫак ӗҫре чи ҫирӗппи вырӑнне тӗп 
ӗненӗвне хурса, акӑ мӗнле пӗтӗмлетӳ тӑвать: «Пӗтӗмӗшпе илсен, ку тӑ- 
рӑхри урӑх халӑхсем вырӑссемпе тачӑ пӗрлешчӗр тесен, вӗсем вырӑс 
чӗлхине пӗлни кӑна сахал, Христос тӗнӗ туйӑмӗпе пурӑнмалла».

«Урӑх халӑхсене вырӑса ҫавӑрмалли» иккӗмӗш ҫул вӑл, Золотниц
кий шутланӑ тӑрӑх, вырӑссем йӑла-йӗрке енӗпе ытти халӑхсенчен ҫӳле- 
рехре тӑнине ӑнлантарни пулать. Ку ҫул ӑнӑҫлӑх кӳтӗр тесен, вырӑсха- 
лӑхӗн урӑх халӑхсене ҫывӑх тӑракан сийӗсене тӗрӗс вӗрентсе, ӑс-хакӑл 
тата йӑла-йӗрке енӗпе ӳсме пулӑшмалла.

Публицист ҫакна палӑртать: ҫӗнӗ училищӗсем уҫма мар, пуррисене 
тытса тӑма та укҫа-тенкӗ ҫук. «Ҫӗнӗ училищӗсем уҫас вырӑнне хӑш- пӗр 
вырӑнта вӗсене тытса тӑма тата вӗрентекене тӳлеме укҫа ҫук пирки пур
рисене те хупма тивет», -ӳпкелешет вӑл, анчах патша правительствине 
халӑха хутла вӗрентес ӗҫ валли укҫа-тенкӗ уйӑрса пама хистес вырӑнне 
пуп таврашӗсене шкулта тӳлевсӗр ӗҫлеме ӳкӗтлет. Вӗрентекенсем пирки 
ыйтӑва вӑл ҫапла татса парасшӑн.

Статьяра автор вырӑс мар халӑхсен ачисем шкула мӗншӗн ҫӳресшӗн 
пулманнине питӗ тӗплӗн тишкерет: «Кирек мӗнле ӗҫпе кӗрмешме те, ун 
валли мӗн те пулин уйӑрма та, -  палӑртать вӑл, -  ҫав ӗҫ уссине курса 
тӑмалла е вӑл ҫынна савӑнтармалла. Вырӑс мар халӑхсене иртнӗ вӑхӑт- 
ра хутла епле вӗрентни те, халь мӗнле вӗрентни те вӗсене пачах ҫырлах- 
тармасть. Мӗне тата мӗн тума вӗренеҫҫӗ ачасем -  ҫакна ашшӗ-амӑшӗ 
ӑнланмасть...» Ҫавӑнпа ӗнтӗ хут вӗренесси рекрут пуҫтарасси пекех йы- 
вӑр тивӗҫ пулса тӑрать. Анчах этем хӑй кӑмӑлласа тӑвакан ӗҫре те ирӗк- 
сӗрленине чӑтма пултараймасть. Эппин, ҫын ирӗксӗрлемесӗр, хӑй ирӗкӗ- 
пе вӗрентӗр, ун чухне шкулта вӗренесси йывӑр тивӗҫ пулма пӑрахать.

Вырӑс мар халӑхсем шкултан писнин сӑлтавӗсене публицист тӗрӗс 
кӑтартать. Тӗп сӑлтавӗ — вӗрентӳ меслетӗнче. Ачасене вӗсем пӗлмен- 
ӑнланман вырӑс чӗлхипе вӗрентеҫҫӗ, ҫавӑнпа вӗренӳ ним шухӑшлама- 
сӑр, пачах ӑнланмасӑр тумалли ӗҫе куҫать. Чӑваш ачине вырӑс букварӗ 
тыттарни, кӗлӗ сӑмахӗсене ют чӗлхепе пӑхмасӑр калама вӗрентни, кате
хизис, истори тата ытти ҫинчен ӑнланма ҫук чӗлхепе каласа пани -  ҫынна



кӑлӑхах асаплантарни ҫеҫ. Шкул чӗлхи ачасене пӗлӳ илме май памасть, 
ҫавна пула унта мӗн вӗрентнипе ҫемьере, кулленхи ӗҫре, пурнӑҫра усӑ 
курма пултараймаҫҫӗ.

Ҫак инкекрен хӑтӑлма автор витӗмлӗ меслет сӗнет: ачасене малтан- 
ласа тӑван чӗлхепе вӗрентмелле. Амӑшӗн чӗлхипе усӑ курни вӗрентес- 
син пӗрремӗш тӗллевне пурнӑҫлама -  «ачасен шухӑшлав вӑйӗсене вӑ- 
ратма, ҫав вӑйсене тивӗҫлӗ ҫулпа яма» май парать. Ача тӑван чӗлхепе 
шухӑшлать, каласса та шухӑшӗсене тӑван чӗлхепе калать. Чӑваш ачи- 
не хут вырӑсла вӗрентсен, унӑн шухӑшӗ хӑй тӗллӗн аталанасси сӳнсе 
ларать. «Училищӗсенче чӑваш ачисене малтанласа тӑван чӗлхепе вӗрен- 
тмелле туни, урӑхла каласан, вӗсене амӑшӗн чӗлхипе ӑнланмалла вӗрен- 
тме пуҫлани, -  ҫырать Золотницкий, -ч и  малтанах ашшӗ-амӑшне вӗренӳ 
уссине ӑнланма тата ун уссине, мӗнлерех калас, сӗртӗнсе пӑхма май 
парать, ҫавӑнпа пӗрлех вӗренекенсем пӗлӳ илессине ҫӑмӑллатать, хут 
вӗренсе ӑс-тӑна аталантарни мӗн тери пахине кил-йышра сӑнанӑ тӑрӑх, 
вырӑс мар халӑхсене хут вӗрентессинчен пӑрӑнма пӑрахтармалли, вӗре- 
нес кӑмӑл ҫуратмалли тата вӗренекенсем шыраса тупас ыйтӑва татса 
памалли пӗртен-пӗр ҫул пулсатӑрать».

Шухӑшсене ҫирӗплетме автор тӗслӗхсем илсе кӑтартать. Чӑваш ачи
сене 15 ҫула яхӑн вӗрентекен пуп каласа пани интереслӗ: «Ман прихут- 
ра хут пӗлекенсем пайтах, анчах кӗнеке тӑрӑх вуланине пӗри те ӑнлан- 
тарса параймасть; эпир (вӗрентекенсем) тахҫанах чӑвашла вӗрентме ты- 
тӑнмалла, ун чухне вара экзаменаторсем чӗлхене пӗлмен пирки ачасем 
еплерех вӗреннине тӗрӗслеймен пулӗччӗҫ...».

Урӑх халӑх ачисене вырӑсла вӗрентме йывӑррине тата усӑсӑррине 
нумайӑшӗ ӑнланнӑ. Сӑмахран, шыв турттаракан Ефим пичче, вулама- 
ҫырма вырӑсла вӗренсе терт курнӑскер, ҫапла шухӑшлать: «...Чӑваш 
вырӑсла пӗрех вырӑс пек вӗренме пултараймасть; ӑна вӗрентесси те 
ҫав тери кансӗр, вӗренесси те калама ҫук йывӑр».

Золотницкий чӑваш чӗлхине уйрӑм предмет вырӑнне вӗрентмелле 
тесе каламан. Ун шухӑшӗпе, ачасен тӑван чӗлхипе пуҫламӑш тапхӑр- 
та -  вулама, ҫырма, шутлама вӗрентнӗ чухне ҫеҫ усӑ курмалла. Анчах 
ун чухне ҫак сӗнӗве те хирӗҫ тӑнӑ, тӑван чӗлхепе вӗрентни урӑх халӑх- 
сене вырӑслатас тӗллеве пурнӑҫлама чӑрмантарать тенӗ. Золотницкий 
вырӑс мар халӑхсене хисеплени, хӳтӗлени тата шкулта малтанхи тап- 
хӑрта ачасен тӑван чӗлхипе усӑ курмалла тени иртнӗ ӗмӗрӗн 60-мӗш 
ҫулӗсенче малалла пысӑк утӑм туни пулнӑ. Вал ачасен тӑван чӗлхине 
хӳтӗлесе калани вырӑссен паллӑ падагогӗ-демокрачӗ К.Д.Ушинский 
(1824-1870/71) каланипе пёр килсе тухать. «Тӑван сӑмах» (1864) кӗнеке-



ре Ушинский ача-пӑчан тӑван чӗлхине «тӗлӗнмелле ледагогпа» тан- 
лаштарать.

«Чӑваша хутла вӗрентмелли майсем ҫинчен» статьяра авторӑн урӑх 
халӑхсене вырӑслатас тата миссионерла туртӑмсем ытти статьярисен- 
чен те вӑйлӑрах палӑраҫҫӗ. «Халӑх чӗлхипе малтанласа вӗрентни урӑх 
халӑхсене вырӑслатма пӗртте чӑрмантармасть, пачах урӑхла, май пур 
таран, хӑвӑртрах вырӑслатма пулӑшакан витӗмлӗ меслет пулса тӑ- 
рать», -  ҫырать вӑл. Урӑх халӑхсене вырӑса ҫавӑрма шутланин сӑл- 
тавне Золотницкий вёсен ҫырулӑх ҫуккипе ӑнлантарнӑ.

В.К.Магницкий «Чӑваш кӗнеки» ятпа Хусанта рецензи ҫырса кӑла- 
рать125. Унта вӑл Н.И.Золотницкий хатӗрлесе пичетленӗ кӗнекене ыр- 
лать, ҫавӑнпа пӗрлех рецензент чӑваш шкулӗсем валли «Малтанхи 
кӗнекесем» кӑларни вӗсем малалла чӑвашла кӗнекесем тӑрӑх вӗре- 
нессине пӗлтерменнишӗн, чӑвашсем хӑйсем валли ҫавӑн пек кӗнеке- 
сем хатӗрлесе кӑларайманнишӗн пӑшӑрханать. Алла пулсан, Магниц
кий чӑваш литературине аталантарас шухӑшлӑ.

Ку ыйтупа Золотницкий шухӑшӗсем урӑхла пулнӑ. Рецензента вӑл 
асӑннӑ хаҫатрах хивре сӑмахпа хуравлать: «Эпир ҫапла шутлатпӑр. 
чӑвашсен хӑйсен литератури пулманни... вырӑс православишӗн тӑрӑ- 
шакансене ҫав урӑх халӑха хӑвӑртрах ҫутта кӑларма тата вырӑса ҫавӑр- 
ма пулӑшать, ҫактӗллевсене пурнӑҫлама кирлӗ кӗнекесене чӑвашсем 
хӑйсем ҫырса кӑларайман; кирлине кӗретӗнех курса, эпир правосла
вие шанчӑклӑрах сарае тата вырӑсла вулама-ҫырма вӗрентессине 
ҫӑмӑллатас тӗллевпе, малтан вӗренмелли учебниксене вырӑнти ха- 
лӑх чӗлхипе кӑларма тӑрӑшатпӑр (вӗсене вырӑс саспаллисемпе ҫырат- 
пӑр), анчах кам та пулин ҫав урӑх йӑхсем валли халӑх литератури 
тума шут тытсан, вӑл кирек кам пултӑр, чи малтан ӑна хирӗҫ тӑратпӑр, 
ҫавнашкал хӑтланӑва кирек епле пулсан та путлантаратпӑрах 126.

Патша тарҫисем вырӑс мар халӑхсен шкулӗсенче тӑван чӗлхепе 
вӗрентессине хирӗҫ тӑнӑ, ҫав халӑхсен чӗлхипе кӗнекесем куҫарса 
кӑларма чарнӑ. XIX ӗмӗрӗн 60-мӗш ҫулӗсенче ҫав шухӑша Пӑва 
уесӗнчи училищӗсен совечӗн председателӗ А .И .Баратынский пичет- 
ре пӗр пытармасӑрах калать. «Пӑва уесӗнчи ют йӑхсен пуҫламӑш 
училищисене лайӑхлатасси ҫинчен» статьяра вӑл тӑван чӗлхене 
шкула кӗме ҫул уҫасшӑн тӑрӑшакансене сиенлӗ ӗҫ тӑвакансем вы- 
рӑнне хурать» 127.

Хаҫат редакцийӗ те ҫав автор майлах ҫаптарать. «Тӳррипе каласан, 
эпир Золотницкий шухӑшӗпе пачах килӗшместпӗр, пурнӑҫ хӑйне ун- 
талла та кунталла сӗтӗрнӗ ҫӗртех вӑл чӑваш калаҫӑвӗпе унӑн пурнӑҫ-



не чӗлхе хайламалӑхах пӗлсе ҫитнине те, чиркӳ кӗнекисене ҫав чӗлхе- 
не тӗрӗс куҫарма пултарнине те ӗненсех пӗтерейместпӗр; ҫитменнине 
тата, пӗлекенсем каланӑ тӑрӑх, ку калаҫура пӗтӗмлетӳллӗ ӑнлавсене 
палӑртакан сӑмахсем ҫук. Ҫак пӗтӗм ӗҫ мӗн тума кирлӗ-ха? Золотниц
кий г-н чӑваш калаҫӑвне тӗпӗ-йӗрӗпе пӗлнине ӗнентерме пулсан кӑна;- 
ку ӗҫрен урӑхла усӑ кӗтместпӗр эпир», -  тенӗ хаҫатӑн ҫав номерӗнчи 
ум статьяра.

Ку хаҫата ӗненес пулсан, чӑваш халӑхӗн ҫыру чӗлхи мар, калаҫу 
чӗлхи те ҫук. Ӑна хайламалла иккен. Ҫавӑнпа ку чӗлхепе шкулта вӗрен- 
тесси, кӗнекесем куҫарса кӑларасси пирки калаҫма та кирлӗ мар имӗш. 
Чӑваш халӑхӗ хӑй вара йӑлтах урӑхла шухӑшланӑ. Пӑва уесӗнчи Ҫӗнӗ 
Йӗлмелти хресчен ывӑлӗ Степан Иванов Пасарлӑ Упи ялӗнчи училищ- 
ӗне ҫур ҫул кӑна ҫӳренӗ, ҫав хушӑра азбукӑна ӑнкарма ҫеҫ пуҫланӑ. 
Анчах вӑл ӑна та, кӑна та пӗлесшӗн ҫуннӑ. Хӑй тӗллӗнех вырӑсла ка- 
лаҫма вӗреннӗ. Тӑван ялӗнче ун чухлӗ кӗнеке вуланӑ ҫын пулман. Хӑй 
тӗллӗн вӗренсех вӑл утельни приказӗн писарьне, унтан Чӗмпӗрти утель- 
ни кантурӗн писарьне тухнӑ. Каярахпа ӑна утельни кантурӗнчи столо
начальника пулӑшаканӗ вырӑнне те шанса панӑ. Ӑна земски управа 
членне тата училище совечӗн членне суйланӑ.

С.И.Иванов 1867 ҫулти июлӗн 11-мӗшӗнче Н.И.Золотницкие ҫапла 
ҫырса янӑ: «Ырӑ ҫыннӑмӑр Николай Иванович. Эсир парса хӑварнӑ 
«По вопросу о способах образования чуваш» брошюрӑна тата «Солда- 
лык кнеге» календаре эпӗ питӗ кӑмӑлласа вуларӑм, Сире чёререн тав 
туни ҫинчен пӗлтерме васкатӑп. Эпӗ Сирӗн шухӑшӑра хамӑн нумай юл- 
ташсене каласа патӑм тата хут пӗлмен хӑш-пӗр чӑвашсене «Солдылык 
кнеге» календарьте мӗн ҫырнине вуласа кӑтартрӑм, кашнинчех ырла- 
са каланине илтрӗм. Кашниех Сирӗн шухӑша тёрёс тесе шутлать тата 
часрах пурнӑҫа кёртесшён» ,28.

Ҫапла ӗнтӗ, Н.И.Золотницкин ҫутӗҫӗнчи тӗллевӗсене чӑвашсем ырла- 
ни С.И.Иванов ҫырӑвӗнчен яр-уҫҫӑн курӑнать. Халӑх хӑйӗн чӗлхине хи- 
сеплеттересшӗн, тӑван чӗлхепе ҫырнӑ кӗнекесем вуласшӑн, вӗсем тӑрӑх 
вӗренесшӗн. Сӑмах май каласан, Степан Иванов тӑван чӗлхе пӗлтерӗшне 
«Пӑва уесӗнчи хресченсен хут вӗренме кӑмӑл пулманнин сӑлтавӗсем тата 
вӗсене пӗтермелли майсем» статьяра тата «Современный листок» ум 
статйи пирки хресчен ҫырнӑ заметкӑра» ӗнентерӳллӗ тӗслӗхсемпе уҫса 
панӑ, Н И.Золотницкий вырӑс мар халӑхсене тӑван чӗлхепе вӗрентме тӑ- 
рӑшнине тата чӑвашла кӗнекесем кӑларнине ырланӑ 129.

Педагогика литературинче Вӑтам Атӑл тӑрӑхӗнчи вырӑс мар халӑх- 
сене хут вӗрентес йӗркене Н.И.Ильминский пуҫарса янӑ тени ытларах 
палӑрать 13°.



Тӗрӗссипе илсен, Н.И.Золотницкин «Вятка кӗпӗрнинче уйрӑм ҫын- 
сем уҫнӑ шкулсем ҫинчен» статйи 1861 ҫулта пичетленнӗ 131. Вырӑс 
мар халӑхсене тӑван чӗлхепе вӗрентме кирлине вӑл чи малтан ҫак 
статьяра калать. Н.И.Ильминский вара ҫапла тума пичетре каярахпа, 
1863 ҫулта, «Урӑх халӑхсене хӑйсен тӑван чӗлхине куҫарнӑ кӗнеке- 
семпе вӗрентесси ҫинчен» статьяра сӗнет132.

Николай Золотницкий Раҫҫейре ирӗклӗхшӗн пынӑ кӗрешӗвӗн 
иккӗмӗш тапхӑрӗнче - революциллӗ демократсен юхӑмӗ вӑй илнӗ вӑ- 
хӑтра ӗҫлесе пурӑннӑ. Вӗсем халӑха нушаллӑ пурнӑҫран, тӗттӗмлӗхрен 
хӑтарассишӗн кӗрешнӗ. Ку юхӑмӑн пуҫӗнче Н.Г.Чернышевский (1828- 
1889) тата Н А.Добролюбов (1836-1861) пулнӑ. Тӳрех каламалла, Зо
лотницкий революцилле шухӑшсенчен аякра тӑнӑ, апла пулин те, 
халӑха тӗттӗмлӗхрен хӑтарас, ӑна ҫутта кӑларас ӗҫе хастарлӑ хут- 
шӑннӑ. Вӑл уйрӑмах Атӑл тӑрӑхӗнчи вырӑс мар халӑхсен пурнӑҫне 
ҫӑмӑллатасшӑн тӑрӑшнӑ. Ҫакна унӑн публицистики уҫӑмлӑн ҫирӗпле- 
тет.

Золотницкин эпир пӑхса тухнӑ произведенийӗсем ҫут ӗҫ ыйтӑвӗсем- 
пе ҫырнӑ публицистика шутне кӗреҫҫӗ. Вӑл кашни материалах пресса 
валли тӗплӗн хатӗрленсе ҫырать. Сӑмахран,»Уйрӑм ҫынсем Вятка 
кӗпӗрнинче уҫнӑ шкулсем ҫинчен» статьяна ҫыриччен ку ыйтупа мала- 
рах мӗн пичетленине тимлӗн пӑхса тухать, хӑйӗн шухӑшӗсене ҫирӗп- 
летме «Русский вестник» журналти «Хресченсене вӗрентесси» тата 
«Вятские губернские ведомости» хаҫатри «Вятка кӗпӗрнинчи Пермяк- 
сем ҫинчен кӗскен ҫырнисем» статьясенчен цитатӑсем илет 1Э3.

Кирек хӑш материалта та Золотницкий фактсемпе пулӑмсене тӗпӗ- 
йӗрӗпе тишкерет, вӗсем хушшинчи сӑлтав ҫыхӑнӑвӗсене палӑртать. 
Акӑ, Вяткӑра вырсарни кунхи шкула ҫӳрекенсем йышлӑ мар. Мӗнрен 
килет-ши ҫакӑ? Пӗрремӗшӗ -  вырсарни кун тата тӗн праҫникӗсенче 
вӗренни те, вӗрентни те ҫылӑх имӗш. Публицист ҫакӑнпа килӗшмест, 
хирӗҫлемелли сӑлтавӗсене те тупать: Христос тӗнӗпе йӗрке-тирпей 
никӗсӗсем тӑрӑх, вӗренме кирекхӑҫан та юрать, ытти кун рабочисемпе 
алӑстисем яланах ӗҫре. Вырсарни кунхи шкулта вӗренекенсен шучӗ 
пӗчӗк пулнин тепӗр сӑлтавӗ вӑл -  занятисем ирттерме вӑхӑт сахал 
уйӑрнинче... Ҫапах тӗп сӑлтав урӑххинче -  хуҫасем хӑйсем патӗнче 
ӗҫлекенсене шкула ҫӳреме чараҫҫӗ.

Ҫапла вара, публицист фактсемпе пулӑмсене тата вӗсемпе ҫыхӑн- 
нӑ лару-тӑрӑва тӗплӗн тишкерет. Унӑн корреспонденцийӗсемпе статй- 
исенче критика чылаях паллӑ вырӑн йышӑнать. Вӑл хӑй вӑхӑтӗнчи со- 
Циаллӑ танмарлӑхпа пусмӑра курмасть мар. Акӑ, «Вяткӑри вырсарни 
кунхи шкул пӗрремӗш ҫур ҫулта» статьяра Золотницкий ал ӑсталӑха



вӗренекенсем праҫник кунӗ те вӑхӑтпа хӑйсене кирлӗ пек усӑ курма 
пултарайманнине палӑртать. Пӗрисене мастерскойра дневальнӑя лар- 
таҫҫӗ, теприсене килте пулӑшма хӑвараҫҫӗ, виҫҫӗмӗшсене праҫник 
кунӗсенче те тӳлемесӗр ӗҫлеттереҫҫӗ. Ҫавӑншӑн публицист хуҫасене 
сивлет, анчах тӳрӗ ҫивӗч сӑмахпа мар, систерсе, вӑлтса каласа.

Акӑ пӗр тӗслӗх: «... Хуҫасем арҫын ачасене шкула мӗн пирки яман- 
нине пӗлес килет: вӗренекенсем хӑйсенчен ӑслӑрах пуласран е тепле- 
рен Ал ӑстисен Уставне вуласран шикленеҫҫӗ-ши, кирлӗ чухне пуҫ- 
лӑхсене ҫӑхав ҫырса парасран хӑраҫҫӗ-ши (сӑмахпа калани нимех те 
мар, ун ҫине ал сулма та пулать); тен, ӗҫ укҫине чакарса панине асӑр- 
хамасӑр хӑварттарасшӑн е вӗренекенсем, шкула 5-6 хут кайса, унта 
ҫепӗҫ пупленӗрен хӑйсене хӗненине тӳсейми пуласси, е мӗн те пулин 
урӑххи пӑшӑрхантарать-ши? анчах халлӗхе пӗлместпӗр - ҫавӑнпа ка
лама та кирлӗ мар, пӗлсен вара калӑпӑр134. Ҫапла йӑвашлатать сивле- 
кен сӑмахсене автор.

Пӗтӗмӗшле илсен, Золотницкий хӑй вӑхӑчӗшӗн мал туртӑмлӑ пуб
лицист пулнӑ, пичетри сассипе телейсӗр шӑпаллӑ вырӑс мар халӑхсе- 
не хӳтӗленӗ. Вулакансене вӑл «урӑх халӑх ҫынни те ҫынах» пулнине 
ӗнентерет135. Унӑн тӗп тӗллевӗ -  вырӑс мар халӑхсене, ҫав шутра чӑ- 
вашсенете, хутла вӗрентесси. Ҫутлӑхшӑн кӗрешекен публицист ача
сене малтанхи вӑхӑтра тӑван чӗлхепе вӗрентесси пирки ҫӗнӗ сӑмах 
калать. Публицистика ӗҫӗ Золотницкие ҫут ӗҫ задачисене татса пама 
пулӑшнӑ. Унӑн ҫут ӗҫӗпе публицистикӑри пултарулӑхӗ пӗр-пӗринпе тачӑ 
ҫыхӑннӑ, пӗри теприне пулӑшнӑ, иккӗшӗ пӗрле чӑваш культурине ма- 
лалла аталантарма май панӑ.

Чӑваш ҫутлӑх юхӑмӗн пуҫламӑш тапхӑрӗнчи публицистика пирки 
пӗтӗмлетсе каласан, ҫакна палӑртса хӑвармалла: ун чухнехи публи- 
цистсем хӑйсем умне лартнӑ тӗллевсем пысӑках пулайман. Ҫутлӑх- 
шӑн кӗрешекенсен пӗрремӗш ӑрӑвӗ халӑх тертленсе пурӑннин сӑлтав- 
не тӗттӗмлӗхпе тӗшмӗшлӗхре курнӑ, ҫавӑнпа хут вӗрентессине тата 
пӗлӳ сарассине хӑйӗн тӗп тӗллевӗ тесе шутланӑ. Чӑваш публицисти
кин малтанхи калчисем питӗ йывӑр шӑтса тухаҫҫӗ, мӗншӗн тесен ку 
халӑхӑн ун чухне пресса мар, ятарлӑ ҫырулӑх та пулман.

Пирвайхи чӑваш публицисчӗсем прогрессивна вырӑс журналисчӗ- 
сем пулӑшнипе кӑна пичетре хӑйсен сассине пама пултарнӑ. Вӗсене 
вырӑс журналисчӗсем ҫырма вӗрентнӗ, хӑйсен прессинче пичетленме 
майтуса панӑ. Чӑваш публицистики хӑйӗн аталанӑвӗнче вырӑс обще
ство шухӑшлавӗн мал ӗмӗтлӗ туртӑмӗсен йӗрӗпе пынӑ, вырӑс публи
цистики ӳсӗмӗн никӗсӗ ҫинче аталаннӑ.



ЧӐВАШ ПУБЛИЦИСТИКИНЧЕ ҪУТЛӐХПА 
ДЕМОКРАТИ ТУРТӐМӖ ВӐЙЛАННИ 

/1 8 6 7  - XIX ӖМӖР ВЁҪЁ/

Чӑвашсене наци ҫулӗпе аталантармалли программа 
И.Я.Яковлевӑн публицистикӑри пултарулӑхӗнче

В.И.Ленин, РКП(б) X съездӗнче ЦКК членне суйланӑ Т.С. Кривое чӑ- 
iam пулнине тата Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗнче вӗреннине пӗлсен 136 унпа 
алаҫнӑ чухне ку шкула никӗсленӗ И.Я.Яковлев ҫинчен ҫапла калать: 
Паттӑр чун-чӗреллӗ ҫав ҫын. Мӗнле йывӑрлӑхсенче тӑван халӑхне аллӑ 
:ул ҫутталла туртнӑ!» 137.

Чӑваш халӑхне ҫутта кӑларассишӗн ырми-канми кӗрешнӗ паттӑр -
1.Я. Яковлев (1848-1930) нумай енлӗ ӗҫӗ-хӗлӗпе хӑй вӑхӑтӗнчи ҫынсене 
;еҫ мар, пире те тӗлӗнтерет, савӑнтарать. Чаплӑ педагог пулнипе пӗрлех 
5ӑл шкулта вӗренмелли кӗнекесем ҫырса кӑларнӑ, халӑх юрри-сӑввисе- 
ю, юмах-халапӗсене пухнӑ, ача-пӑча валли кӗске калавсем хайланӑ, вы- 
зӑсларан чӑвашла куҫарнӑ, кунсӑр пуҫне хаҫат-журналта публицистика 
фоизведенийӗсем пайтах пичетленӗ.

Иван Яковлевич Яковлев Чӗмпӗр кӗпӗрнинчи Пӑва уесӗнче Кӑнна Куш- 
<инче (халӗ Т утар АССРӗнчи Т еччӗ районӗ) чухӑн хресчен ҫемйинче ҫурал- 
1ӑ, ҫуралсан темиҫе кунранах сӗм-тӑлӑха тӑрса юлнӑ. Ана Пахом Кирил- 
юв хресчен усрава илет, ырӑ кӑмӑллӑ ашшӗ вырӑнне пулать. Севастопо- 
пе хӳтӗлесе латтӑра тухнӑскер, усрав ывӑлне хуҫалӑха юрӑхлӑ ҫын тума 
гӑрӑшать, ачаранах ӗҫе хӑнӑхтарать. Ҫиччӗре-саккӑртах Иван сӳрене , 
:ухана та ҫӳрет, вырма та хӑнӑхать, ҫӑпата хуҫма вӗренет.

Иван 1856-1860-мӗш ҫулсенче Пӑрӑнтӑкри удел училищинче вӗренет. 
Пайӑх вӗреннӗрен ӑна Чӗмпӗре, арҫын гимназийӗ ҫумӗнче ҫӗнӗрен йӗрке- 
ленӗ ҫӗрвиҫевҫисемпе таксаторсен кпасне яраҫҫӗ. Тӑватӑ ҫултан вӑл 
хӑй тӗллӗн ӗҫлекен ҫӗр виҫевҫи пулса тӑрать. Чӗмпӗр кӗпӗрнинчи ялсем 
тӑрӑх ҫӗр виҫсе ҫӳреме тытӑнать. 1867 ҫулта гимназии V класне кӗрсе, 
1870 ҫулта унтан ылтӑн медальпе вӗренсе тухать. Ҫав ҫулхинех Яковлев 
Хусан университетне вӗренме каять. Унта вӗреннӗ вӑхӑтра чӑвашсен ҫӗнӗ 
Ҫырулӑхне пуҫарсаярасӗмӗтне пурнӑҫа кӗртет. 1871 ҫултачӑваш алфа- 
вичӗ тӑвать. Ҫав алфавитпа усӑ курса, чӑвашла букварь пичетлесе кӑла- 
рать. Ку кёнеке часах пур шкулсене те ҫитет. Ҫавӑн тӑрӑх ачасем тӑван 
чӗлхепе вӗренеҫҫӗ. Хусан университетӗнчен Яковлев 1875ҫулта вӗрен- 
се тухать, ӑна Хусан вӗренӳ округӗнчи чӑваш шкулӗсен инспекторне лар- 
таҫҫӗ. Вӑл малашнехи пӗтӗм кун-ҫулне чӑвашсене ҫутта кӑларас, тӑван



халӑх культурине хӑпартас тата унӑн пурнӑҫне ҫӑмӑллатас ӗҫе панӑ 
И.Я.Яковлев тӑрӑшнипе чӑваш шкулӗсем нумай уҫнӑ, вӗсенче ӗҫлеме 
Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗнче учительсем хатӗрленӗ. Ҫак ӗҫре ӑна И.Н 
Ульянов педагог-демократ тӑванла пулӑшнӑ.

Яковлев халӑхшӑн тӑрӑшни патша самодержавине килӗшмен. Ок- 
ругри чӑваш шкулӗсен инспекторӗн должноҫне 1903 ҫулта пӗтернӗ. 
Яковлев Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗн инспекторӗнче ҫеҫ юлнӑ. Тем тери 
йывӑр пулин те, вӑл хӑйӗн пархатарлӑ ӗҫне пӑрахман. Чӗмпӗрти чӑ- 
ваш шкулӗнче Яковлев 1922 ҫулчченех ӗҫленӗ, кайран Мускавра пу- 
рӑннӑ, унтах 1930 ҫулта вилнӗ.

Феодализм йӗрки йӑшни, капитализм аталанма тытӑнни Раҫҫейре 
XIX ӗмӗрӗн иккӗмӗш ҫурринче уйрӑмах вӑйлӑ палӑрать. Унпа пӗрлех 
революцилле рабочи класӑн йышӗ ӳсет. Пусмӑрлӑ пурнӑҫ ӗҫхалӑхне 
вӑйлӑрах та вӑйлӑрах тарӑхтарать. Хресчен пӑлхавӗсен хисепӗ ҫул- 
серен хушӑнать. Патша правительстви халӑх вӑй илсе пурнӑҫ йӗрки- 
сене хӑйне майлӑ улӑштарма тытӑнасран хӑраса ӳкет; ҫӗр-шывра пуҫ 
пулса тӑрассине хӑй аллинчен вӗҫертес мар тесе, ирӗксӗрех хӑй ӑссӗн 
улшӑнусем тума тытӑнать. 1861 ҫулхи февралӗн 19-мӗшӗнче крепост
ла правӑна пӑрахӑҫласси ҫинчен манифест кӑлараҫҫӗ. Манифест хрес- 
ченсене ҫӗр улпучӗсене тӳррӗн пӑхӑнса тӑрассинчен хӑтарать. Хысна- 
на пӑхӑнса тӑнӑ хресченсене, ҫав шутра чӑваш хресченӗсене те, хӑш- 
пӗр ҫӑмӑллӑхсем парам пекки тӑвать.

Ҫак реформа хыҫҫӑн ҫӗр-шывра халӑха хут вӗрентес енӗпе те хӑш- 
пӗр улшӑнусем пулса иртеҫҫӗ. «Пуҫламӑш училищӗсен йӗркисене» туса 
хатӗрлеҫҫӗ 138. Ҫӗнӗ йӗрке прихутри тата миссионерла шкулсемпе 
пӗрлех чиркӳпе ҫыхӑнманнисене те уҫма ирӗк панӑ. 1870 ҫулхи мартӑн
26-мӗшӗнче «Ют йӑхсене хут вӗрентмелли майсен правилисене» йы- 
шӑнаҫҫӗ139. Ун тӑрӑх вырӑс мар халӑх ачисем валли уҫнӑ шкулсен кӗҫӗн 
класӗсенче тӑван чӗлхепе вӗренме ирӗк параҫҫӗ.

Ҫакӑнпа пӗрлех патша правительстви вырӑс мар халӑх ачисем са
модержавие хирӗҫ пыракансем пуласран питӗ хӑранӑ. Ҫавӑнпа вӑл 
вырӑс мар шкулсене хӑйӗн аллинче ҫирӗп тытнӑ. «Ют халӑхсем» вал
ли чиркӳсем уҫнӑ, тӗн кӗнекисем ытларах кӑларма пикеннӗ. Тӗн вӗрен- 
тӗвне сарас тӗллевпе тӑван чӗлхепе вӗрентме те ирӗк панӑ. Чӑрмав- 
сем пысӑк пулнӑ пулин те, тӑван чӗлхепе усӑ курма ирӗк пани чӑваш 
ҫырулӑхӗпе илемлӗ литературине тата публицистикине аталанма ҫул 
уҫнӑ.

Яковлев ача-пӑча валли кӗске калавсем ҫырнӑ, вырӑсларан чӑваш- 
ла куҫарнӑ. Унӑн произведенийӗсемпе куҫарӑвӗсем «Букварь для чу
ваш» кӗнекере пичетленсе пынӑ. Чӑваш ачисен букварӗ 1872-1919 рул-



сенче 33 кӑларӑмпа тухнӑ. Унта «Автан», «Арман туни», «Чакак» ка- 
лавсем, «Сармантей» юмах тата ытти произведенисем те пичетленнё. 
И. Яковлевӑн ача-пӑча калавӗсем сюжечёпе тата темипе Л. Толстой, 
К. Ушинский, И. Крылов произведенийӗсене ҫывӑх тӑраҫҫӗ. Вӗсем ӗҫе 
юратма, аслисене хисеплеме, тавҫӑруллӑ пулма вӗрентеҫҫӗ, ачасен 
пӗлӗвне ӳстереҫҫӗ, тавра курӑмне сараҫҫӗ.

Яковлевӑн илемлӗ литературӑри ӗҫӗ чӑваш ачисем валли букварь, 
шкулта тата килте вуламалли кӗнекесем кӑларассипе ҫыхӑннӑ пул
сан, тӑван халӑх шӑпи пирки пӑшӑрханни, ӑна ҫутта кӑларассишӑн тата 
культурине ӳстерессишӗн тӑрӑшни унӑн публицистикине ҫуратнӑ. Прес- 
сӑра вӑл гимназие кёрес умён пичетленме пуҫлать. Пирвайхи произве- 
денийӗ -  «Чӑваш уявӗ учӳк»140.

Яковлев периодика пичетне хутшӑнасси ҫав вӑхӑтра «Симбирские 
губернские ведомости» тата «Справочный листок г. Казани» хаҫатсен- 
че чӑвашсен пурнӑҫне тата йӑли-йӗркине пӑсса кӑтартакан статьясем 
ҫапӑнса тухнинчен килнӗ. Тӗслӗхрен, А.Пантусов «Кӑрмӑш уесӗнчи 
чӑвашсен тӗшмӗшлӗхӗ» статья пичетленӗ 141.

Унта вӑл чӑвашсене ӗненмелле мар мӗскӗн те тӑрлавсӑр туса кӑ- 
тартнӑ. Яковлев хӑй В Магницкий «Чӑвашсем ҫӗнӗ ҫула (сурхурие) 
уявлани» статйине асӑнать 142, ӑна хирӗҫлесе каламаллисем пуррине 
лалӑртать. «Казанский справочный листок» хаҫатра, -  ҫырать вӑл, -  
эпир чӑваш уявӗ сурхури ҫинчен ҫырса кӑтартнине вуларӑмӑр... Пирӗн 
шутпа, ҫав статья авторё сурхури уявне ытла та пысӑка хурать 143.

Чӑваш халӑхӗ епле, ӑна ҫав халлӗн кӑтартмалла пулнӑ вулакансе- 
не. Ҫак тӗллеве пурнӑҫа кӗртет те ӗнтӗ Яковлев асӑннӑ очеркра. Ку 
произведенире хӗрӳллӗ полемика пытанса тӑрать. Учӳк халӑх йӑли- 
йӗркине ҫирӗппӗн кӗнӗ питӗчаплӑ уяв пулнине кӑтартнӑ унта. «Ӗмӗрсем 
хушши ирттерекен ҫак калама ҫук лайӑх уяв киремете пуҫ ҫапас йӑла- 
ран тӑрса юлнӑ, вӑл тӗрӗс-тӗкел сыхланнипе чӑваш чӑнласах мухта- 
нать...» -  пӗлтерет Яковлев очерк пуҫламӑшӗнчех.

Уявӑн тӗнпе ҫыхӑнман енне -  тӗрлӗ вӑйӑсене, вӑй тата ҫивӗчлӗх 
енӗпе ӑмӑртнине автор уйрӑмах илемлӗ ҫырса кӑтартать. Чӑвашсен 
икӗ уявне -  сурхурипе учӳка -  танлаштарни вулас кӑмӑла ӳстерет. 
Сурхури -  яш-кӗрӗмӗн хӗллехи уявӗ. Ун чухне юмӑҫ пӑхасси те пу
лать. «Пирӗн шутпа, сурхури тӗнпе пачах ҫыхӑнмасть. Ку вӑл тыр-пул 
епле пуласси ҫинчен юмӑҫ пӑхса тавҫӑрас шутпа авалтанпах ирттере
кен йӑла кӑна. Тепӗр тесен, чӑвашсем ташласа савӑнма пухӑнас йӑла- 
на та сурхури теҫҫӗ», -  ҫырать автор. Вӑл малалла ҫапла тӑсать: «Ӑн- 
ланмалла ӗнтӗ, сурхурие уявлани, эпир ҫак сӑмахпа усӑ курма килӗ- 
шетпӗр пулин те, нимӗнле усӑ та кӳмест: ни тӗн енӗпе, ни общество



пурнӑҫӗнче». Яковлев-этнограф кунта тӗрӗссине калать: сурхури вӑхӑ- 
тӗнче парне кӳмеҫҫӗ, кӗлтумаҫҫӗ, общество совечӗсене пухмаҫҫӗ.

Ку уяв ҫӗр ӗҫӗпе выльӑх-чӗрлӗх ӗрчетессине хӳтӗлекен турӑсене пуҫ 
ҫапнӑ май пуҫланса кайнӑ. Юмӑҫ пӑхасси те асамлӑ вӑйсене ӗненнипе 
ҫыхӑннӑ. Ҫав вӑйсене этем ӑнланма пултараймасть имӗш. Вёсен тӗлле- 
вӗсене юмӑҫ пӑхса кӑна пӗлме пулать тесе шутланӑ. Ҫавнашкал 
тӗшмӗшлӗх акӑ мӗн патне илсе пынӑ: тертленсе пурӑнакан ҫынсем пур- 
нӑҫӑн хуҫи хӑйсем пулнине туйма пӑрахнӑ. Юмӑҫ пӑхассипе ҫыхӑннӑ 
сурхури праҫникӗ обществӑна чӑнах та усӑ кӳмен. Ҫапла ӑнланмалла 
Яковлевӑн маларах илсе кӑтартнӑ шухӑшне.

Учӳк пачах урӑхла уяв шутланнӑ. Вӑл чӑвашсен пурнӑҫӗпе те, вӗсем 
киремете пуҫ ҫапассипе те тачӑ ҫыхӑннӑ. Чӑваш ӑна «питӗ пысӑка ху- 
рать», «ку уявра чӑваш нацийӗн мӗнпур уйрӑмлӑхӗсем, киремете пуҫ 
ҫапасси тата общество пурнӑҫӗн пӗтӗм никӗсӗсем туллин палӑраҫҫӗ». 
Учӳка уйри ӗҫсем умён ирттернӗ. Кунта хресченсем пӗрле ӗҫлесси, пӗр- 
пӗрне пулӑшасси ҫинчен калаҫса татӑлнӑ. Чухӑнсем вара хулӑн енчӗк- 
лисем патӗнче тарҫӑра ӗҫлеме кӗрӗшнӗ.

Уяв ӳкерчӗкӗсене репортаж калӑпӗпе туса, эпизодсен чӗрӗлӗхӗпе ав
тор вулакан тимлӗхне тыткӑнлать. «Вӑкӑр е ӗне пӗҫерме кӑвайт хураҫҫӗ... 
-  ҫырать Яковлев. -  Парне кӳмелли аш янӑ хурансем айӗнче вут ҫӗрӗпех 
ҫунать; парнене ҫӗрӗпех тенӗ пек пӗҫереҫҫӗ; ҫав вӑхӑтра кашниех хӑй 
пӗлнӗ пек савӑнать: хӗрсемпе каччӑсем ташлаҫҫӗ, юрлаҫҫӗ; пур ҫӗрте 
те шӑв-шав тата кулни илтӗнсе тӑрать; яш-кӗрӗм вӑй виҫет: кӗрешеҫҫӗ. 
Стариксем хӑйсене тӑнлӑ-пуҫлӑрах тытаҫҫӗ: ушкӑнӑн-ушкӑнӑн пухӑнса 
ларнӑ та, сӑра ӗҫкелесе, хӑйсен ӗҫне-хӗлне сӳтсе яваҫҫӗ».

Паллах, очеркӑн тӗп пӗлтерӗшӗ халӑх уявне илемлӗ ҫырса кӑтарт- 
нинче мар. Унӑн пӗлтерӗшӗ мӗн тери пысӑккине тата ҫав вӑхӑтшӑн мӗн 
тери кирлине уҫҫӑн ӑнланма чӑвашсем нумай вӑхӑт мӗнле условисенче 
пурӑннине лайӑх пӗлмелле. Вёсен шӑпи питӗ йывӑр пулнӑ. Патша пра- 
вительстви Атӑл тӑрӑхӗнчи халӑхсене, ҫав шутра чӑвашсенете, вырӑс- 
латас политика тытса пынӑ, ирӗксӗрлесех Христос тӗнне йышӑнтарнӑ. 
Очеркран эпир Яковлев ҫав тӗн ҫине епле пӑхасси ку вӑхӑт тӗлне ҫирӗ- 
пленсех ҫитейменнине куратпӑр. Киремете пуҫ ҫапас йӑла-йӗркене вӑл 
ӑшшӑн ҫырса кӑтартать, ҫав йӑла-йӗркетарӑн тымарсем янине палӑр- 
тать. Ун шучӗпе, ку авалхи йӑла-йӗркене ирӗксӗрлесе пӑрахтарни вы- 
рӑнлӑ мар.

«Чӑваш уявӗ учӳк» очеркра Яковлев тӑван халӑх пурнӑҫне, культу
рине, йӑли-йӗркине сӑнавлӑ куҫпа тишкерет, ҫав вӑхӑтрах ун майлӑ пу- 
ласшӑн. Ку произведени пӗлтерӗшӗ тата акӑ мӗнре: ӑна автор Чӗмпӗрте 
чӑваш шкулӗ уҫма хатӗрленнӗ вӑхӑтра ҫырнӑ. Унӑн тӗллевӗ -  вулакан-



ра чӑваш халӑхне пулӑшас туйӑм вӑратасси. Хулари прогрессивлӑ ин- 
теллигенци пулӑшнипе ҫав шкул тепӗр ҫур ҫултан уҫӑлнӑ.

Яковлев 1867 ҫулхи майӑн 13-мӗшӗнче «Симбирские губернские ведо
мости» хаҫатра Золотницкий хатӗрлесе Хусанта кӑларнӑ чӑвашла пӗрремӗш 
календарь пирки рецензи пичетлет. Малтан рецензент кӑларӑмра мӗн пур- 
рипе паллаштарать, «ӑна-кӑна пӗлсех кайман тата сахал вӗреннӗ чӑваш 
халӑхӗшӗн» календарь усӑллине палӑртать, унӑн ҫитменлӗхӗсене те кӑ- 
тартать. «Унӑн авторӗ, - ҫырать Яковлев, - чӑваш тавра курӑмне шута ил- 
мест: ҫынсем пӗлсех кайман фактсене ӑнлантарса памасть, ҫавӑнпа вула- 
кан хӑшне-пӗрне ӑнкараймасть; чӑваш чӗлхишӗн ют сӑмах ҫаврӑнӑшӗсем- 
пеусӑ курать; пӗлекен ӑнлавсене палӑртма тивӗҫлӗ сӑмахсем тупаймасть, 
«ҫакна пула шухӑш пӗлтерӗшӗ йӑлтах пӑсӑлать».

Рецензент тата ҫакна палӑртать: чӑваш чӗлхинчи хӑйне уйрӑм сасӑсене 
те Золотницкий вырӑс саспаллийӗсемпе паллӑ тӑвать. Ку, паллах, ӑнӑ- 
ҫлах мар. Яковлев вырӑс графики никӗсӗ ҫинче чӑваш алфавичӗ тӑвас 
шухӑша ҫак рецензире пуҫласа калать: «Эпӗ ҫапла шутлатӑп: чӑваш чӗлхин- 
чи сасӑсене палӑртма ятарласа хӑш-пӗр паллӑсем йышӑнни кирлӗ, 
вӗсемсӗр май килмест, чӑваш чӗлхинчи хӑш-пӗр сасӑсене вырӑс саспал- 
лийӗсем тӗрӗс палӑртаймаҫҫӗ». Ҫапла ӗнтӗ, рецензент чӑвашсен пӗрремӗш 
календарӗ ҫине критик куҫӗпе пӑхать, кӗнекесене халӑх ӑнланмалла хатӗ- 
рлесе кӑларма сӗнет, тӑван халӑх ҫырулӑхне ҫӗнӗлле йӗркелесе ямалли- 
не палӑртать.

Ҫырма пуҫлакан авторӑн пӗрремӗш рецензийӗ пирки тӗплӗнрех чарӑнса 
тӑнин тепӗр сӑлтавӗ акӑ мӗнре: ҫак рецензи анлӑ сарӑлнӑ пӗр шухӑш тӗрӗс 
маррине кӑтартать. Шкулсенче ачасене тӑван чӗлхепе вӗрентессине хирӗҫ 
Яковлев статья пичетлесекӑларнӑимӗш.Тӗслӗхрен, Н.И. Ильминский хӑй 
вӑхӑтӗнче ҫапла ҫырнӑ: «... Вӑл [И.Я. Яковлев] хӑйӗн тӑван чӗлхи майлӑ 
пулманнине эпир ҫакӑнтан куратпӑр: 1868 ҫулта вӑл шкулсенче чӑваш чӗлхи- 
пе вӗрентессине хиреҫ статья ҫырнӑ, ӑна ҫав вӑхӑтрах «Симбирские гу
бернские ведомости» хаҫатра пичетлесе кӑларнӑ»144.

Ильминский хыҫҫӑнхи тӗпчевҫӗсем те ҫавнах калаҫҫӗ. Юлашки вӑхӑт- 
ри шыравсем ҫакна кӑтартрӗҫ: ун пек статья пачах пулман иккен 145. Пулма 
та пултарайман: хӑйӗн пӗрремӗш рецензийӗнчех Яковлев тӑван чӗлхене, 
тӑван ҫырулӑха аталантарассишӗн тӑрӑшни курӑнать.

Иван Яковлевӑн публицистикӑри ӗҫӗ-хӗлӗ 1867 ҫулта пуҫланнӑта 1922 
Ҫулччен пынӑ. Тӑван халӑх историйӗ тата публицист тӗнчекурӑмӗ епле 
аталанса пынине никӗсе хурсан, унӑн пултарулӑхӗнче тӑватӑ уҫӑмлӑ тап- 
хӑр куратпӑр: 1. Пултарулӑх ҫулӗн пуҫламӑш тапхӑрӗ (1867-1875 ҫҫ.)
2. Чӑвашсене наци ҫулӗпе аталантармалли программа туса хатӗрленӗ тап- 
*ӑр (1875-1894 ҫҫ ). 3. Чӑваш шкулӗпе пичете хӗсӗрлесси вӑйланнӑ дул-



сенчи публицистика (1894-1917 ҫҫ.). 4. Совет влаҫӗ ҫулӗсенчи пултару- 
лӑхӗ (1917-1922 ҫҫ.).

Пултарулӑх ҫулӗн пуҫламӑш тапхӑрӗнче Яковлев маларах асӑннӑ «Чӑ- 
ваш уявӗ учӳк» очеркпа «Ҫулталӑк кӗнеки» рецензисӗр пуҫне ытти произ- 
веденисем течылай ҫырать. Ҫав шутра «Театр витӗмлӗхӗ» (1870), «Тӗттӗм 
халӑхӑн кивӗ йӑлисемпе тӗшмӗшлӗхӗ» (хӑҫан ҫырни паллӑ мар), «Чӗмпӗрти 
чӑваш шкулӗн малтанхи утӑмӗсем» (1870), «Шкул-ҫемье тата унӑн нуши- 
сем» (1870), «Ҫырӑва вӗренметытӑнакана» (1872) произведенисене асӑн- 
малла. Ҫак произведенисем авторӑн тӗнче курӑмӗ епле ҫирӗпленнине сӑ- 
нама май параҫҫӗ. Пуҫламӑш тапхӑрта ҫырнисенчен чылайӑшӗ халӑха ҫутта 
кӑларас задачӑсемпе тачӑ ҫыхӑнман, анчах вӗсенче пуринче те халӑх хут- 
не кӗни, ӑна тӗттӗмлӗхпе тӗшмӗшлӗхрен хӑтарасшӑн пулни яр-уҫҫӑн палӑ- 
рать.

Малтанхи произведенийӗсене Яковлев вырӑсла ҫырать. Тӑван чӗлхепе 
ҫырма пуҫлассси чӑваш ачисем валли букварь тата шкулта вуламалли 
кӗнекесем хатӗрлесе кӑларассипе ҫыхӑннӑ. Ку ӗҫе вӑл иртнӗ ӗмӗрӗн 
ҫитмӗлмӗш ҫулӗсен пуҫламӑшӗнче тытӑннӑ. Пичетри малтанхи произве- 
денийӗсенче Яковлев тӗттӗмлӗхре пурӑнакан ӗҫчен чӑваш халӑхӗ ҫинчен 
прогрессивлӑ вырӑс интеллигенцине каласа парасшӑн пулнӑ. Унӑн пулӑшу 
ыйтас кӑмӑл палӑрать. Малалла вӑл Чӗмпӗрте чӑмӑртаннӑ чӑваш шкулне 
официаллӑ йӗркепе йышӑнтарасси, ӑна аталантарма укҫа-тенкӗ тупасси 
пирки шухӑшлать.

Яковлевӑн илемлӗ литературӑпа публицистикӑри ӗҫӗ-хӗлӗ тематика ен
чен нумай тӗрлӗ пулнипе палӑрса тӑрать. Унӑн пултарулӑхӗ аталанасси 
историпе этнографи очеркӗнчен тытӑнса чӑвашсен ҫӗнӗ шкулӗн нушисем 
ҫинчен ҫырнӑ ҫырусем-статьясем таранах, ҫутҫанталӑкпа ял пурнӑҫӗнчен 
илнӗ кӗске тӗрленчӗксенчен ҫынсен йӑла-йӗркери ҫитменлӗхӗсене кӑтар- 
такан кулӑшла калавсем патнех ҫитет.

Чӑвашсене наци ҫулӗпе аталантармалли программа туса хатӗрленӗ 
тапхӑрта (1875-1893) Яковлевӑн публицистикӑри пултарулӑхӗ ҫӗнӗ пусӑма 
ҫӗкленет. Хусан вӗренӳ округӗнчи чӑваш шкулӗсен инспекторне лартнӑ май 
Яковлев умӗнчи тӗллевсем анлӑланаҫҫӗ. Пуҫламӑш тапхӑрта вӑл халӑха ҫутта 
кӑпарассин задачисене пурнӑҫлама ҫирӗп никӗс хывнӑ. Сӑмахран, Чӗмпӗрти 
шкулта чӑваш учителӗсем хатӗрлессине пуҫарса янӑ. Мапашнехи тапхӑрта 
вара педагогтӑван халӑх валли ҫӗнӗ шкулсем уҫасшӑн, чӑваш хӗрарӑмӗсене 
вӗрентессине йӗркелесшӗн. Хӑйӗн профаммин малтанхи ӳкерчӗкне «Хусан 
вӗренӳ округӗнчи чӑвашсене хут вӗрентессине аталантармалли сӗнӳсем» док- 
ладлӑ ҫырура парать’46. Кунта автор чӑвашсем валли ҫӗнӗ шкулсем уҫас тата 
пуррисене вӑй илме пулӑшас ыйтусене хускатать. «Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗ 
ҫумӗнче хӗрарӑм училищине йӗркелени» статьяра чӑваш хӗрарӑмӗсене те



вӗрентме кирлине фактсемпе ҫирӗплетсе ӗнентерет147. Ку вӑл Яковлевӑн тӗп 
хулара пичетленсетухнӑ пӗрремӗш статйи пулнӑ. Ҫав ҫулах унӑн «Чӗмпӗрти 
чӑваш учителӗсен шкулӗ тата ун ҫумӗнчи хӗрарӑм училищи» ятлӑ статйи мис- 
сионерсен обществин кӑпарӑмӗнче ҫапӑнса тухать148. Хӗрарӑмсене вӗрентес 
ыйтупа Яковлев пичетре каланӑ сӑмахсем кӑпӑхах пулман, лрогрессивлӑ об- 
щественноҫа халӑха хутла вӗрентессин ҫӗнӗ задачисем ҫине тимлӗх уйӑрма 
хистенӗ.

Кулленхи ӗҫре пиҫӗхнӗ май Яковлев чӑваш ҫутлӑх юхӑмӗн никӗсӗсене 
хывать, ҫав никӗссене вӑл Атӑп тӑрӑхӗнчи вырӑс мар ытти хапӑхсемшӗн те 
юравлӑ хатӗрлет. Ҫут ӗҫ ыйтӑвӗсене татса парассишӗн тӑрӑшнипе пӗрлех 
Яковлева чӑвашсен йывӑр шӑпи ытларах та ытларах шухӑшлаттарать, тӑван 
халӑха наци ҫулӗпе аталантармалли программа туса хатӗрлеме хистет. Ҫак 
тапхӑрта автор пичетлекен материалсен содержанийӗ тарӑнланать, вёсен 
форми пуянланать.

Хӑйӗн обществӑлла-гражданла ӗҫне-хӗлне тата илемлӗ литературӑпа пуб- 
лицистикӑри пултарулӑхне Яковлев чӑвашсене наци ҫулӗпе аталантарас 
тӗллеве пурнӑҫлама панӑ: «халӑх массисен мӗштӗркке те тӗттӗм вӑйӗсем 
хушшине ҫутӑ кӗртмелле тата культура сармалла»149, ар ҫынсене тата хӗра- 
рӑмсене хут вӗренгессине кашни ялтах йӗркелесе ямалла, тӑван халӑхӑн наци 
ӑнланулӑхне вӑратмалла, ӑна майӗпен-майӗпенех вырӑс культури тата тӗнче- 
ри мапта пыракан культура шайне ҫӗклемелле, хресчен хуҫалӑхне агротех
ника вӗрентнӗ пек тытса пымалла, пӗтӗм ӗҫ халӑхӗн пурнӑҫне лайӑхлатма 
тӑрӑшмалла.

Кӑткӑс лару-тӑрура ӗҫлеме тивнӗ Яковлева. Хапӑха хут вӗрентессине анлӑ- 
рах та анлӑрах сарса пынӑ май консервативлӑ чиновниксемпе пул таврашӗсем 
ун ҫине вӗҫӗмсӗр тапӑнма тытӑнаҫҫӗ. Вӑп туса хатӗрленӗ чӑваш алфавитне 
тиркеҫҫӗ, куҫарнӑ кӗнекесен пахапӑхӗ пирки чӑркӑшаҫҫӗ, шкулта ачасене тӑ- 
ван чӗлхепе вӗрентнине хирӗҫ тӑраҫҫӗ т. ыт. те. Ҫак тапхӑр вӗҫӗнче ӑна «хӑй 
ирӗккӗн хӑтланать, службӑра тивӗҫсӗр ӗҫсем тӑвать» тесе айӑплама пӑхаҫҫӗ.

Яковлевӑн публицистикӑри пултарулӑхӗн виҫҫӗмӗш тапхӑрӗнче (1894- 
1917) Яковлев ҫине пушшех вӑйлӑ тапӑнма пуҫлаҫҫӗ. Реакцилле-бюрок- 
ратла чиновниксемпе пул таврашӗсем чӑваш шкулӗпе чӑваш пичетне тӗрлӗ 
енчен хӗсеҫҫӗ. Педагог-публицист ятне ирсӗр элекпе варалама хӑтла- 
наҫҫӗ, ӑна политика енӗпе шанчӑксӑра кӑларасшӑн тӑрӑшаҫҫӗ. Ҫав тӗллев- 
пе ҫырса кӑларать те ӗнтӗ С.П.Яковицкий «Ют халӑхсем валли земствӑ- 
сем уҫнӑ шкулсем ҫинчен земство пуҫлӑхӗн заметки» статйине кӗпӗрне- 
ри официаллӑ пичетре»160

Хӑйӗн пурнӑҫ ӗҫӗ ҫине тапӑнакансене хирӗҫ Яковлев полемика статй- 
исемле ответлет. Унӑн публицистикӑри пултарулӑхӗн виҫҫӗмӗш тапхӑрӗ 
ҫавӑн йышши произведенисемпе пуян. Вӗсенчен пӗри - «Вырӑс мар ха-



лӑхсен земствӑсенчи шкулӗсем ҫинчен земство пуҫлӑхӗ С.Я. ҫырнӑ за
метка пирки»151. Публициста хӑй пирки суя сӑмахсем сарни мар, нимрен 
ытла чӑваш шкулён интересёсене ним вырӑнне те хуманни тарӑхтарать. 
Халӑха хут вӗрентес ӗҫри опычёпе уса курса тавлашать автор элекҫӗ- 
пе, ҫавӑнпа унӑн шухӑшӗсем витёмлё те ӗнентерӳллӗ. Вирлӗ хурав Яко- 
вицкие кӑштах тӑна кӗртнӗ пек пулать. Ҫакна унӑн иккӗмӗш статйи кӑ- 
тартать152. Унта вӑл ытлах чӑрсӑрланайман.

Чӗмпӗр архиерейӗ Никандр хӑйпе пӗр шутлӑ Сергей (А.Титов) иеро- 
монахпа пӗрле 1899 ҫулта Яковлев ҫинчен синода ҫӑхав ҫырса янӑ. Ҫав 
ҫулхи ноябрьте-декабрьте ку ҫӑхава, статья пек туса, «Миссионерское 
обозрение» журналта «Вӑтам Атӑл тӑрӑхӗнчи ют халӑхсем хушшинче 
чиркӳпе прихут тата шкул ӗҫне лайӑхрах та тёллевлёрех йёркелес ыйту 
тавра» ятпа пичетлесе кӑларнӑ153. Ҫав ҫӑхавҫӑсен элекне тата суя сё- 
махёсене Яковлев «Атӑл тӑрӑхӗнчи урӑх халӑхсем хушшинчи ӗҫ пирки» 
памфлетра тӑрӑ шыв ҫине кӑларать154.

Ку произведение программӑллӑ теме пулать, мӗншӗн тесен халӑха 
вӗрентес ӗҫ ҫине автор хӑй епле пӑхнине унта туллин кӑтартнӑ. «Ют 
халӑхсен миссийӗ», «ют халӑхсен ыйтӑвӗ» ӑнлавсене вӑл йӑлтах урӑх- 
ла пӗлтерӗшсем панӑ. Эхер патша тарҫисем вырӑс мар халӑхсене ирӗк- 
сӗрлесех вырӑслатассишӗн ҫине тӑрса кӗрешнӗ пулсан, Яковлев вара 
ҫавна хирӗҫ «ӑс-тӑн енӗпе вырӑслатас» программа кӑларса тӑратнӑ. Ҫак 
программӑн тӗп тӗллевӗ «урӑх халӑхсене вырӑс халӑхӗпе ӑс-тӑн енчен 
пӗрлештересси тата пӗрремӗшсене иккӗмӗшӗн шайне ҫӗклесси» пулнӑ. 
Ку вӑл темиҫе халӑхран пӗр халӑх тӑвассине мар, урӑх халӑхсен куль
турине вырӑс культури таран ҫӗкпессине, ҫакна пӗрешкел тӗн - право- 
слави никӗсӗ ҫинче тата аслӑ халӑх чӗлхине пӗлни урлӑ тӑвассине 
пӗлтернӗ.

«Атӑл тӑрӑхӗнчи урӑх халӑхсем хушшинчи ӗҫ пирки» памфлет Яков- 
левӑн пысӑк калӑплӑ чи лайӑх произведенийӗ шутланать. Ӑна вӑл хӑйӗн 
пултарулӑхӗн аталанӑвӗ ҫӳллӗ шая ҫитнӗ тапхӑрта ҫырнӑ. Памфлетра 
унӑн таланчӗн уйрӑмлӑхӗсем, полемика тӑвассин хӑй евӗрлӗхӗ уҫӑм- 
лӑн палӑраҫҫӗ.

«Хусан вӗренӳ округӗн управленийӗ ҫумӗнчи урӑх халӑх шкулӗсен 
округри инспекторӗсен должноҫӗсем ҫинчен» статйине те (1905) Яков
лев полемика туртӑмӗпе ҫырнӑ155. Патша правительствин канцелярийӗ- 
сенче ҫак должноҫсене питӗ вӑрттӑн пӗтерсе хураҫҫӗ, ун ҫинчен пачах 
кӗтмен ҫӗртен пӗлтереҫҫӗ. Ҫапла туни влаҫра тӑракансем вырӑс мар 
халӑхсене ҫутта кӑларакансен ӗҫне-хӗлне шанманнине, вак халӑхсене 
хутла вӗрентессишӗн пулманнине кӑтартать. Реакционерсем чӑваш шку- 
лӗсем ҫине хаярлансах тапӑнаҫҫӗ, тӑван чӗлхене ытларах та ытларах



ӗсеҫҫӗ. Вёсен ҫавнашкал хӑтланӑвне Яковлев хӑйӗн статйинче тӑтӑклӑн 
:ивлет, урӑх халӑхсене те хут вӗрентмелле текен шухӑша ҫирӗплетет.

Вырӑссен пӗрремӗш революцийӗ хыҫҫӑнхи хаяр реакци условийӗсен- 
ю халӑха хут вӗрентес ӗҫе официаллӑ политика идейисемпе шанчӑклӑ 
(икӗслени кирлӗ пулнӑ. Ҫакна шута илсе, хӑй уҫнӑ вӗренӳ заведенийӗ 40 
:ул тултарнӑ май Яковлев 1908 ҫулта «Чӗмпӗрти чӑваш учителӗсен 
икулӗн кӗскеочеркӗ» брошюра пичетлесе кӑларать.156 Унта автор Чӗмпӗрти 
(ӑваш шкулӗ умӗнче виҫӗ тӗп тӗллев тӑни ҫинчен ҫырать. Пӗрремӗш 
ӗллев - «вырӑс мар халӑхӑн аталану ҫулӗ Христос тӗнӗ вӗрентӗвне йы- 
лӑнасси патне илсе пымалла». Чӑвашсен киремете пуҫ ҫапас авалхи йӑли 
<1Х ӗмӗрӗн юлашки чӗрӗкӗнче пӗтсе пынине Яковлев курнӑ. Ун вырӑнне 
монотеизм (пёр турра ҫеҫ ӗненесси) йышӑнмалла пулнӑ. Вӑл вӑхӑтра чӑ- 
Ьаш ялӗсенче виҫӗ тӗрлӗ тӗн - Христоспа Магомет тӗнӗ тата киремете 
пуҫ ҫапасси кӗрешнӗ. Яковлев Христос тӗнне суйласа илнё, мӗншӗн те
сен вырӑс халӑхӗн ытларахӑшӗ ҫактӗне ӗненнӗ.

Чӑвашсене вырӑссемпе ҫывӑхлатса пӗрлештересси иккӗмӗш тӗллев пул- 
|нӑ. Публицист икӗ халӑх интересӗсем тачӑ ҫыхӑннине, вырӑс халӑхне чаплӑ 
пуласлӑх кӗтнине ҫирӗп шанса тӑни ҫуратнӑ ку тӗллеве. XVI ӗмӗрте чӑваш- 
сем вырӑс патшалӑхӗпе ирӗксӗрленӗрен мар, хӑйсен кӑмӑлӗпе пӗрлешнӗ. 
Чӑваш тӑрӑхӗнче наци ыйтӑвӗ импери туртса илсе пӗрлештернӗ тата вӑйпа 
пӑхӑнтарнӑ ытти хӑш-пӗр халӑхӑнни пек мар, урӑхларах тӑнӑ. Чӑваш халӑхӗ 
нимрен малтан хӑй юлса пынине пӗтермелле -  ӑс-тӑн культурине ҫӗклемел- 
ле, авалхи йӑла-йӗркерен хӑтӑлмалла, хуҫалӑха тытса пырас шая хӑпарт- 
мапла, халӑх пурнӑҫне лайӑхлатмалла. Чӑвашсем умӗнче хӑйне уйрӑм пат- 
шалӑхтусахурастӗллевтӑман. Яковлев ҫирӗплетнӗтӑрӑх, вырӑсхалӑхӗ- 
тӗнчери калама ҫук пысӑк кӳлепе; унпа танлаштарсан, Атӑл тӑрӑхӗнчи урӑх 
халӑхсем - пӗчӗк кӗлеткесем кӑна. Вырӑс халӑхӗ - ытти халӑхсен шанчӑклӑ 
тусӗ, вӑл хӑй хыҫҫӑн ыттисене те ертсе пырать. Публицист ҫапла шутлать: 
вырӑс халӑхӗн хуйхипе савӑнӑҫӗ - вёсен хуйхипе савӑнӑҫӗ, унӑн пуласлӑхӗ 
- вёсен пуласлӑхӗ, унӑн телейӗ - вёсен телейӗ пулса тӑмалла.

Вӗрентӳ ӗҫӗнче ачасен тӑван чӗлхипе усӑ курасси - виҫҫӗмӗш тӗллев. 
Тӑван чӗлхе пулӑшнипе кӑна ачасене ӑнӑҫлӑ вӗрентме, воспитани пама 
май пур. Тӑван чӗлхепе хӑйне евӗр культурӑна аталантарма пулать.

Ҫӳлерехре асӑннӑ виҫӗ тӗллев -  вырӑс культури ҫумне явӑҫас тӗллевпе 
чӑвашсем Христос тӗнне йышӑнни, вӗсене вырӑссемпе тата ытти халӑх- 
семпе туслӑ пурӑнма воспитани пани, шкулта тӑван чӗлхепе усӑ курни -  
Яковлев ҫут ӗҫӗ ҫине епле пӑхнине кӑтартаҫҫӗ.

Яковлев пултарулӑхӑн виҫҫӗмӗш тапхӑрӗ чи вӑрӑмми, чи йывӑрри, 
ҫавӑнпа пӗрлех чи тухӑҫли пулнӑ. Вӑл 23 ҫула тӑсӑлнӑ. Идея тӗлӗшӗнчи 
тӑшманӗсемпе тавлашнӑ май педагог паха произведенисем, обществӑл-



ла пӗлтерӗшлӗ ҫырусем ҫырнӑ. Вӗсенче автор ирӗксӗрлесе вырӑслатас 
патша политики юравлӑ маррине кӑтартать, вырӑс мар халӑхсене хут 
вӗрентмеллине ҫирӗплетет, ку ыйту ҫине тӳнтерле пӑхакансене тӑрӑ шыв 
ҫине кӑларать, луп таврашӗсем шкула пӗтӗмпех хӑйсен аллине ҫавӑрса 
илесшӗн пулнине хирӗҫ тӑрать. Ку тапхӑрта унӑн пултарулӑхӗнче поле
мика статйи тӗп вырӑн йышӑнать, ку жанр ӑна идея тӗлӗшӗнчи тӑшман- 
семпе кӗрешме пулӑшать. Ҫак тапхӑртах вӑл «Чӗмпӗрти чӑваш учителӗ- 
сен шкулӗнчи ял хуҫалӑх фермин 1912 ҫулхи ӗҫӗ-хӗлӗ ҫинчен отчет», 
«Вӑрҫӑ тата Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗ», ытти брошюрӑсем пичетлесе кӑла- 
рать. Чӑваш хресченӗ питӗ чухӑн пурӑннине кӑтартнӑран тата ҫавнашкал 
ытти сӑлтавсене пула ферма ҫинчен ҫырнӑ отчета вӗренӳ округӗн пуҫлӑ- 
хӗсем халӑх хушшине сарма чараҫҫӗ. Пичетленӗ кӗнекене пёр экземпляр 
хӑварми Хусана ярса пама тивет.

Публицистикӑпа илемлӗ литературӑри пултарулӑхӗн юлашки тапхӑрӗн- 
че (1917-1922) Яковлев хӑйӗн ҫур ӗмӗр пынӑ ӗҫне-хӗлне пӗтӗмлетет. Чаплӑ 
чӑваш педагогӗн ҫут ӗҫӗнчи ӳсӗмӗсене Совет влаҫӗ ҫирӗплетет, вӗсене 
малалла аталантарма анлӑ ҫул уҫса парать. Ҫакӑ вара Яковлева ҫӗнӗ вӑй- 
хӑват хушать, унӑн литературӑри активлӑхӗ ӳсет. Октябрь революцийӗ 
хыҫҫӑн В.И.Ленина виҫӗ ҫыру, “Ульяновсен ҫемйи ҫинчен аса илни", “Нико
лай Иванович Ильминский” тата “Манӑн пурнӑҫӑм” мемуарсем ҫырать. Ҫав 
мемуарсене Чӑваш кӗнеке издательстви 1982 тата 1983 ҫулсенче “Воспо
минания" ятпа икӗ хутчен пичетлесе кӑларчӗ. И.Н.Ульянов ячӗллӗ Чӑваш 
патшалӑх университечӗн ректорӗ Л.П.Кураков академик тӑрӑшнипе ҫак кёне
ке 1997 ҫулта Мускавра туллин пичетленчӗ. Ку тапхӑрта ҫырнӑ произведе- 
нисем хушшинче “В.И. Ленина - ӑнлантаруллӑ ҫыру" (1919) уйрӑмах палӑр- 
са тӑрать. Ӑна халӑха ҫутта кӑларас енӗпе педагог хӑй мӗн туни ҫинчен 
ҫырнӑ отчет темелле. Ҫавӑнпа пӗрлех ку произведени обществӑпа полити
ка ыйтӑвӗсем ҫине автор епле пӑхнине палӑртмалли паха материал шутла- 
нать. Яковлев кунта латша империне “пулнӑ-иртнӗ бюрократла Раҫҫей” ят 
парать, Совет влаҫне халӑх влаҫӗ тесе хакпать.

“Чӑваш халӑхне пехил" уҫӑ ҫырӑва 1921 ҫулхи августра Яковлев вы- 
рӑсла ҫырать, каярахпа ӑна ывӑлӗпе А.И.Яковлевпа пӗрле чӑвашла куҫа- 
рать. Ку ҫырури кашни сӑмах-хӗрӳллӗ чӗнӳ, кашни сӑмахӗ автор Тӑван 
ҫӗр-шывачун-чӗрипе юратнине палӑртать. Яковлев патриотлӑха хӑйне 
майлӑ ӑнланать. Ун шучӗпе, чӑн-чӑн патриотӑн чи малтан вырӑс халӑхне 
чунтан хисеплемелле. “Вырӑс халӑхӗ - пит пысӑк халӑх, - ҫырать публи
цист. - Вӑл ырӑ кӑмӑллӑ, ӑслӑ: эсир ӑна итлӗр, юратса пурӑнӑр. Унӑн 
ӑсийӗн вӑйӗ, ырӑ кӑмӑлӗ, пурнӑҫа малалла ярас шухӑшӗ хисепсӗр ну
май, нихҫан та пӗтес ҫук. Ҫак халӑх сире тӑван вырӑнне хурса йышӑннӑ, 
хӑй ҫемйи тунӑ. Вӑл сире пусмӑрламарӗ, сире аяла хӑвармарӗ... Эсир



малалла каяс ӗҫре ҫак халӑх сире ҫавӑтса ертсе пыракан пултӑр, ун хыҫ- 
ҫӑн пырӑр, ӑна шанса тӑрӑр"157.

Чӑн-чӑн патриотӑн ҫавӑн пекех тӑван халӑха юратмалла, ӑна вӗрент- 
мелле, ҫутта кӑларассишӗн тӑрӑшмалла. Публицист чӑвашсене туслӑ, 
тӳрӗ кӑмӑлпа пурӑнма хушать. Ку уҫӑ ҫыру пурнӑҫран уйрӑлас чӑвашӑн 
ҫичӗ пехилӗ евӗрлӗ.

Яковлевӑн литературӑри пултарулӑхне сӑнарсемпе сӑнсене (документ 
тӗрӗслӗхӗпе кӑтартакан ҫынсене) уҫӑмлӑ ӳкерни пуянлатать. Пӗр-пӗр илемлӗ 
сӑнар е уйрӑм сӑн час-часах унӑн пӗтӗм произведенийӗн никӗсӗ пулса тӑ- 
рать. Тӗслӗхрен, “А.И.Баратынский протоиерей” очерка (Хусан, 1895) вӑл 
ҫапла йӗркеленӗ. “Манӑн пурнӑҫӑм” мемуарта вара документ тӗрӗслӗхӗпе 
ӳкернӗ персонажсен тулли гаперейи тухса тӑрать. Хӑйӗн произведенийӗсен- 
че кӑтартма автор ҫынсене ытларах хура халӑх хушшинчен, куллен ӗҫре вӑй 
хуракансен шутӗнчен суйласа илет. “Атӑл тӑрӑхӗнчи урӑх халӑхсем хуш- 
шинчи пирки” памфлетри салтакран таврӑнсанах хӑйӗн килӗнче ял ачисене 
хут вӗрентме тытӑннӑ Т ерентий Мартынов, “Пулӑ сӗрни” тӗрленчӗкри тӗрлӗ 
чӗлхепе калаҫакан пулӑҫсем, 'Тӗлит-тӗлит Микулай" произведенири икӗ сум 
укҫипе тем те тума ӗмӗтленекен каччӑ - ҫаксем пурте хура халӑх хушшин
чен, пурлӑ-ҫукпӑ пурнӑҫпа тертленекенсем. Ҫакӑнтан “ҫутлӑхшӑн кӗреше- 
кенсем героя демократизацилени уҫӑмлӑн курӑнать"158.

Публицист ӳкернӗ сӑнарсемпе сӑнсем кӑптӑрмӑшсем мар, питӗ хастар 
ҫынсем. Вӗсем хӑйшӗн мар, халӑхшӑн тӑрӑшаҫҫӗ. Ҫавӑн пек ҫынсенчен 
пӗри - земство таврашӗнче ӗҫлекен И А. Горбунов. “Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗн 
пысӑк мар историйӗнче Пӑва уесӗнчи тата Чӗмпӗр кӗпӗрнинчи земствӑ- 
сенче обществӑлла ӗҫре палӑрнӑ пӗр вашават ҫын Иван Афанасьевич 
Г орбунов хисеплӗ вырӑн йышӑнать... Ку ҫыннӑн паха енӗ -  вӗренни хрес- 
ченшӗнусӑллинетата кирлине шанса тӑни. Унӑн 1861 ҫулчченех пурнӑҫ- 
не, каярахри ӗҫне-хӗлне ним япӑххи те тӗксӗмлетмест, вӑл тӳрӗ кӑмӑлпа 
пурӑнать; катӑк ҫур пус та хӑвараймасӑр, чухӑнлӑхра вилет, - ҫырать ун 
ҫинчен публицист”159.

Ҫавӑн пекех вӑл Чӗмпӗрти пӗр улпут хӗрне, чӑваш шкулне пулӑшас- 
сишӗн тӑрӑшнӑ А.А.Глазовӑна, ӑшшӑн сӑнлать: ‘Ана чи лайӑх вырӑс хӗра- 
рӑмӗсен шутне кӗртмелле, вӑл ҫынӑн хӑй те лайӑххӑн ӑнкарса ҫитермен 
пахалӑхне хаклама, унӑн ӗмӗтне хӗмлентерсе чӗртсе яма, хавшак кӑмӑ- 
ла ӗҫе-хӗле кӳлме пӗлет... Ҫакхӗрарӑм пуҫарнипе тата хӗрӳллӗн йӗрке- 
лесе пынипе, тӗрлӗ кӑмӑллӑ ҫынсемпе мӗн калаҫмаллине тата вӗсене 
итлеттерме пӗлнипе шкул пурлӑх енчен пӗрремӗш пысӑк пулӑшу илет. 
Вӑл тӑрӑшнипе ирӗклӗн ҫырӑнтарнӑ тӑрӑх малтанхи вӗренекенсем валли 
чылаях укҫа пухӑнать”.

Халӑхшӑн тӑрӑшакансем ҫинчен публицист мухтаса та ырӑ сунса



ҫырать, вӗсене малашне те хастарлӑ пулма хавхалантарать. Вӑл пер- 
сонажсене темиҫе паллӑпах ӗнентерӳллӗ ӳкерет. Акӑ “Выртмара" про- 
изведенире ҫаран ҫине лашасене ҫитерме кайнӑ хресчен ачисем вут 
хураҫҫӗ те, ҫулӑмӗ ҫӳлелле пӳрт ҫӳллӗш каять. “Хӑйсем пурте кашличӗ 
тусанӗпе цыгантан та хура пулнӑ, куҫ шуррисем анчах курӑнаҫҫӗ. Хӑй- 
сем ҫапах пӗр-пӗринчен тӑрӑхлакаласа кулса, вут йӗри-тавра чупкала- 
са ҫӳреҫҫӗ. Шӑри-шари, лӑй-лай тӑваҫҫӗ: пӗтӗм ҫаран ҫӗр ҫӗмӗрлет, 
калӑн, темӗн пулнӑ тейӗн"160. Пушар сӳнтерес шутпа килекенсене те ав
тор вулакан куҫӗ умне яр-уҫҫӑн кӑларса тӑратать: “Насуспа килекенсем 
пирӗн пата пырса чарӑнчӗҫ те ни вӑрҫаймаҫҫӗ, ни ятлаймаҫҫӗ пире. 
Хӑранипе шап-шурӑ шурса кайнӑхӑйсем. Пӗҫҫисене шарт ҫапаҫҫӗ..."16'

И.Я. Яковлевӑн ҫынсене ҫырса кӑтартас ӑсталӑхне Чӗмпӗрти чӑваш 
шкулӗн преподавателӗ пулнӑ Н.И. Колосов ҫапла палӑртать: “Церков
ные ведомости" хаҫатра пичетленнӗ статьяна питӗ кӑсӑкланса вуларӑм. 
Эсир Анастасипе Варвара Миронова сӑнарӗсене ҫав тери чаплӑ 
ӳкернӗ”162. Кунта "Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗ ҫумӗнче хӗрарӑм училищине 
йӗркелени” статьяри чӑваш хӗрӗсен сӑнӗсем ҫинчен сӑмах пырать"163.

Сӑн е сӑнар ӗненмелле те тулли пултӑр тесе, Яковлев ҫынна тӗрлӗ 
енчен кӑтартать. Акӑ, Пӑва уесӗнчи Кивӗ Пӑрӑнтӑкри Гаврила Иванович 
Мушкеева епле сӑнланине тишкерер. Удельни училищинче вӗреннӗ чух
не ҫамрӑк Яковлев ун патӗнче пурӑннӑ. Мушкеев кӗлеткине автор ҫапла 
ӳкерсе парать: вӑл “вӑтам пӳллӗ, тӑлпан, сарлака хул-ҫурӑмлӑ, вӑйлӑс- 
кер, ҫирӗп сывлӑхлӑскер”164. Яковлев ҫав ҫын хӑйне ҫемьере, ытти ҫын- 
сем хушшинче епле тытнине тӗплӗн кӑтартать. Вӑл пӑхма сивлек, хӑйне 
ҫирӗп тытать, ыттисене те ҫапла тума хистет, апла пулин те ҫемьере 
никама те кӳрентермест. Ватӑ амӑшне уйрӑмах пысӑк хисепе хурать. 
Сӗм-тӑлӑх ачана Яковлева тӑванла юратать, ӑна пӳрнепе те тӗкӗнмест. 
Мушкеев килти выльӑх-чӗрлӗхе епле пӑхнине те автор паллӑ тӗллевпе 
кӑтартать. Кунта та пирӗн умра чӑн-чӑн вырӑс хресченӗ - тӑрлавлӑ хуҫа, 
хисепе тивӗҫлӗ ҫемье пуҫӗ.

Ҫын ӑс-хакӑлӗн уйрӑмлӑхӗсенчен унӑн ӗҫченлӗхне автор малти вы- 
рӑна хурать. Мушкеев ӗҫе юратать ҫеҫ мар - унсӑр пурӑнма пултарай- 
масть. Кирек мӗне те вӑл хӑвӑрт, тӑрӑшса та хӗпӗртесе тӑвать, пурне те 
паха тӗслӗх кӑтартать. Унӑн чунӗ пур ӗҫ патне те туртӑнать теме ҫук - 
алӑ вӑйӗпе тумаллине кӑна кӑмӑллать. Суту-илӳпе кӗрмешмест - унаш- 
кал ӗҫпе хӑйӗн чысне вараласшӑн мар. Сунара ҫӳресси илӗртмест. Мул 
пухса пуйма нихӑҫан та шутламан.

Ҫӗнни, усӑлли вара Мушкеева яланаххӑй патнетуртать. Хурт-хӑмӑр 
тавраш ҫукчӗ унӑн - ку ӗҫе алла илме шут тытать. Малтан хурт пӑхас 
ӑслая вӗренет, унтан чаплӑ утар тӑвать. Таврила сӗреке ҫыхма, пулӑ



ытмалли хатёрсем тума пӗлместчӗ. Ун пек кӑмӑл ҫуралать те , ҫавсе- 
е хӑех питӗ лайӑх ӑсталама тытӑнать. Тир тӑвасси асра та пулман - ку 
ҫете хӑнӑхать...”166. Мушкеев пурнете, ҫав шутрахӑй патӗнчехваттер- 
е пурӑнакан ачана та ӗҫе вӗрентет.

Ҫавӑн пекех вулакан Гаврила Иванович пирки ял-йыш мӗн шутлани- 
ie те пӗлет: пурте ӑна хисеплеҫҫӗ, сума сӑваҫҫӗ. Юлашкинчен автор 
|роизведенири персонажа хӑй хак парать: “Пӗтӗмӗшле илсен, ҫӗре кӗнӗ 
аврила Мушкеев мана темӗнле вырӑс паттӑрӗ пек, ӑс-хакӑлпа йӗрке- 
ирпей тӗлӗшӗнчен кармашса ҫитейми улӑп пек курӑнса тӑрать, пӗр сӑ- 
иахпа каласан, вӑл пур енчен те калама ҫук лайӑх, питӗ паллӑ вырӑс 
?ынни пулнӑ’’166. Ҫыравҫӑ шухӑшӗсем фактсенчен тухса тӑраҫҫӗ, 
1ӗтӗмлетӗвӗсене вӗсемпе ҫирӗплетет, факчӗсене вара хӑй курнисене, 
<ӑй сӑнаса тӗрӗсленисене илет.

Публицист пӗчӗк пулӑма ҫырса кӑтартнинчен пысӑк шухӑш патне 
илсе пырать вулакана. "Чӑваш шкулӗсен инспекторӗ пӗлтернӗ хыпар- 
сем" корреспонденцире Яковлев Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗнче тӗрлӗ халӑх 
ачисем килӗштерсе пӗрле вӗренни ҫинчен хӗпӗртесе каласа парать167. 
Урӑх халӑх ачисене вырӑс ачисемпе пӗрле вӗрентни вырӑсла вӗренес- 
синехӑвӑртлатма пулӑшать, пӗр-пӗринпе ҫывӑхраххӑн паллашма тата 
туслашма май парать. Тӗрлӗ наци ҫыннисене Яковлев пёр карта лар- 
тать, пёр хак парать. Ҫапла вара, тӗрлӗ халӑх ачисем пёр шкулта пёрле 
вӗреннине ҫырса кӑтартни халӑхсене туслӑ пурӑнма чӗнекен паха про
изведени пулса тӑрать.

‘‘Пула сӗрни" пӗчӗк тӗрленчӗкре те (1885) тӗрлӗ халӑх ҫыннисем ҫин- 
чен сӑмах пырать. Виҫӗ халӑх ҫынни тӗрлӗ калаҫать, анчах вӗсене 
пӗрлештерекенни те пур: «вырӑс, тутар, чӑваш - пурте ҫын»168. Вӗсем 
пурте ӗҫ ҫыннисем, пёр пек ӗҫ тӑваҫҫӗ. Шӑпи те вёсен пӗрешкел. Эппин, 
тӗрлӗ халӑх ҫыннисен пӗр-пӗрне хисеплемелле, килӗштерсе, туслӑ пу- 
рӑнмалла - ҫапла каласшӑн автор хӑйӗн произведенийӗпе. Кунта та вӑл 
пӗчӗк эпизод пулӑшнипе вулакана тарӑн шухӑшлӑ пӗтӗмлетӳ патне илсе 
пырать.

Яковлев хӑйӗн чылай произведенийӗсен никӗсне халӑх сӑмахлӑхне, 
халапӗсене хунӑ. Ҫакна “Пулӑ сӗрни", “Тӗлит-телит Микулай” , "Кашкӑр" 
тата ытти тӗрленчӗксемпе калавсенче куратпӑр.

Илемлӗ литературӑпа публицистика произведенийӗсенче Яковлев мӗн 
курнине-илтнине, хӑй мӗне лайӑх пӗлнине ҫырса кӑтартать. Акӑ, “Ҫур- 
кунне” тӗрленчӗке (1886) илер: “Ҫуркунне хӗвел хӗртсе пӑхать. Тулта 
ӑшӑ. Ҫил пӗртте вӗрмест. Ҫӳлте тӑрисем юрлаҫҫӗ. Юр ирӗле-ирӗле кӑшт 
анчах юлнӑ. Урам хушшинчи ҫырмасем чӑл-чӑл-чӑл! юхса выртаҫҫӗ"169. 
Произведении малалли пайӗ те ҫыравҫӑ хӑй мӗн пӗлни ҫинче никӗс-



леннӗ. Унӑн публицистики пӗтӗмпех автор хӑй умне мӗнле тӗллевсем 
лартнипе, вӗсене пурнӑҫа кӗртессишӗн ырми-канми кӗрешнипе ҫыхӑн- 
нӑ.

Яковлевӑн публицистикӑри пултарулӑхӗнчи палӑрса тӑракан тепӗр 
уйрӑмлӑх - маларах каланӑ шухӑша пӗрмаях тарӑнлатса ҫӗнетни. Хӑйӗн 
тӗллевӗсене халӑх лайӑх пурнӑҫ ҫинчен ӗмӗтленнипе ҫыхӑнтарса, пуб
лицист вӗсене кашни хутрах анлӑлатать, уҫӑмлӑрах тӑвать. Ҫакна чӑ- 
вашсене “ӑс-хакӑл енчен вырӑслатас” (“духовное обрусение”) сунӑм епле 
улшӑнса аталанни те уҫҫӑн кӑтартать. 1870 ҫулта “Чӗмпӗрти чӑваш 
шкулӗн малтанхи утӑмӗсем" произведенире, хӑй пурнӑҫӗн тӗллевӗсене 
кӑтартса, вӑл ҫапла ҫырать: “Чӑвашсене хутла вӗрентес... тата аслӑ 
вырӑс халӑхӗпе пӗр чӑмӑра пӗрлештерес” килет170.

Унтанпа “халӑхсене пӗрлештересси", "ӑс-хакӑл енӗпе вырӑслатасси 
сӑмахсем Яковлев произведенийӗсенче час-часах тӗл пулаҫҫӗ. Чӑваш- 
сем вырӑс халӑхӗпе пӗрлешмелли ҫулсене “Вырӑс мар халӑхсен зем- 
ствӑсенчи шкулӗсем ҫинчен земство пуҫлӑхӗ С.Я. ҫырнӑ заметка пирки” 
тата “Чӑвашсене шкулта вӗрентесси” произведенисенче кашнинчех ав
тор уҫӑмлӑрах та тӗплӗрех кӑтартать171. Чӑвашсем вырӑсхалӑхӗпе пӗрле- 
шесси Яковлев ӑнлавӗпе вырӑс наци культурине йышӑнассине пӗлтернӗ, 
ҫакӑ вара тӑван халӑх культурине ҫӗклемелли май пулса тӑнӑ. Публи
цист вырӑс халӑхӗн малта пыракан культури ҫине пысӑк шанӑҫ хуни 
“Атӑл тӑрӑхӗнчи урӑх халӑхсем хушшинчи ӗҫ пирки" памфлетра та лай- 
ӑх курӑнать: “Христос тӗнӗ тата халӑха вӗрентесси - акӑ пирӗн пурнӑҫри 
икӗ паха тӗллев, вӗсене яланах асра тытмалла. Патшалӑх интересӗсем 
енчен пӑхсан, ҫак икӗ задачӑна тӗрӗс татса пани - вырӑслатмалли чи 
лайӑх май, вырӑслатассине вара вырӑс мар халӑхсене вырӑссемпе ӑс- 
хакӑл енӗпе ҫывхартасси тата пӗрремӗшӗсене иккӗмӗшсен шайӗ таран 
ҫӗклесси тесе ӑнланмалла”172.

Яковлев хӑйӗн пурнӑҫне пӗтӗмпех чӑвашсене “вырӑсхӑлӑх культури 
шайӗ таран” ҫӗклессишӗн парать173.

Публицист 1906 ҫулта каллех ҫак ыйту патне таврӑнать. “Чӗмпӗрти 
чӑваш шкулӗ тата ун ҫине эпӗ епле пӑхни” статьяра чӑвашсене “вырӑс- 
латас” проблемӑна автор тэтах та тарӑнрах, тӗплӗнрех ҫутатать. Вӑл 
ҫакна ӗнентермелле кӑтартса парать: “вырӑслатас задача вырӑс чӗлхи- 
не вӗрентни кӑна пулмасть: ун пек ӑнланни ыйтӑва пӗр енлӗ пӑхни пу
лать, унашкал туни ӑнӑҫлӑх кӳмест”174. Тӗллев ҫакӑнта: вырӑс мар ха- 
лӑхсем вырӑссемпе пӗрле “уйрӑлми, вӗҫерӗнми ҫирӗп чӑмӑр" туса ху- 
малла. Ку тӗллеве пурнӑҫланӑ чухне хӗсӗрлени пачах вырӑнлӑ мар. 
“Чи малтанах хӗсӗрлӳ меслечӗ пирки кирек мӗнле шухӑша та сирсе ямал- 
ла, унашкал шухӑш миҫе хутчен ӗнтӗ кулянтармалли патне илсе пынӑ, -



палӑртать Яковлев, - вырӑс мар халӑхсене вырӑслатассишӗн ӑнтӑлмалла 
мар, вӗсене вырӑсланма пулӑшмалла”176.

Публицистикӑри пултарулӑхӗн илсе кӑтартнӑ уйрӑмлӑхӗ Яковлев ха
лах ырлӑхӗшӗн мӗн тери ҫине тӑрса кӗрешнине ӗнентерӳллӗ ҫирӗплетсе 
парать. Шухӑша вӑйлатмапли тата полемика меслечӗсемпе вӑл перекетлӗ, 
пӗлсе усӑ курать. Автора вӗсем тӗп шухӑшсене лайӑхрах палӑртма, хирӗҫ 
таракана вирлӗрех ҫапма кирлӗ. Сӑмахран, сепаратизм ҫумне хушни Яков- 
левпа унӑн ӗҫӗшӗн ытла та хӑрушӑ пулнӑ. Ҫавнашкал айӑплани тӗрӗс 
маррине кӑтартма вӑл “Вырӑс мар халӑхсен земствӑсенчи шкулӗсем ҫин- 

[чен земство пуҫлӑхӗ С.Я. ҫырнӑ заметка пирки” статьяра шухӑш пӗлтерӗ- 
шне хушса пымалли меслетпе усӑ курать. “Автор пире ӳпкелет, сепара
тизм ҫумне хушса айӑплать, ҫапла ӗнтӗ патшалӑха сутакансем вырӑнне 
хурать, пирӗн ҫине пылчӑк сирпӗтет, эпир вара ирӗксӗрех ӳпкеленисемпе 
айӑпланисем вырӑнсӑррине кӑтартма тӑрӑшатпӑр, хамӑр таса иккенне 
ӗнентерессишӗн тимлетпӗр... Чӑвашсем тата вӗсенеҫутта кӑларассишӗн 
вӑй хуракансен хушшинче унашкал туртӑм пулман, ҫук тата пулма та 
пултараймасть - ку вӑл факт”176.

Тепӗртӗслӗх илер:“...Чӑваш йӑхӗ, вырӑссемпе тата тутарсемпе ҫума- 
ҫумӑн пурӑнаканскер, историре нимӗнпе те палӑрманскер, ҫӗр ӗҫӗ тӑва- 
кан тӑнӑҫлӑ, ӗҫчен йӑх, тавракурӑмӗн анлӑшӗпе хӑйӗн ялӗнчен тата тӑ- 
ван хирӗсенчен тухайманскер, вырӑс халӑхӗпе Вырӑс правительствине 
нимӗнле хӑрушлӑх та кӳме пултараймасть; унӑн чӑваш нацине пӗр пӗтёмле 
таса халлӗн сыхпаса хӑварас тата чӑваш цивилизацине хӑйне уйрӑм ҫулпа 
аталантарас туртӑм пур тесе заметка авторё шикленни кӑлӑхах”177.

Ҫавӑн пек айӑпланине тӑрӑ шыв ҫине кӑларма Яковлев, шухӑш пӗлте- 
рӗшне хушса пымалли меслетсӗр пуҫне, меллӗ танлаштарупа усӑ ку
рать: “Пачах расна цивилизаци ҫулӗ ҫинчен сӗмленни хӑйӗн историйӗ пур 
халӑхсемшӗн те мӗлкесене ӗмӗр-ӗмӗр асапланса кӑлӑхах хӑваланипе 
пӗрех"178. Кунта икӗ ӑнлава - “пачах расна цивилизаци ҫулӗ ҫинчен сӗмлен- 
нине” “мӗлкесем хыҫҫӑн ӗмӗр-ӗмӗр асапланса кӑлӑхах хӑваланипе” тан- 
лаштарнӑ. Т анлаштару илсе кӑтартнӑ икӗ ӑнлану та тӑрлавсӑр пулни ҫинче 
никӗсленнӗ. Ана предложени тытӑмне пулӑшу сӑмахӗсемсӗрех кӗртсе 
вырнаҫтарнӑ пулин те, танлаштаракан пулӑмсем хутӑшса каймаҫҫӗ, пӗр- 
пӗринчен ҫӑмӑллӑнах уйрӑлса тӑраҫҫӗ. Танлаштару хӑйӗн тӗллевне ҫав 
тери лайӑх пурнӑҫлать: иккӗмӗш пулӑмпа юнашар тӑратсан, пӗрремӗшӗ 
тэтах та арӑш-пирӗшрех курӑнать.

Публицист танлаштарӑва синтаксис енчен кашни хутрах хӑйне евӗрлӗ 
калӑплать, Акӑ, тӗслӗхрен, унӑн танлаштаруллӑ сӑмах майлашӑвӗсем: 
Вӑл уҫнӑ икӗ шкул - икӗ ҫутӑ ҫӑлтӑр...” (“Две школы, заведенные им, - 

Две светлые точки..."), “Ҫавӑн чухне мён курни мана Колумб Америкӑна



уҫнинчен те ытларах тӗлӗнтерчӗ, шухӑша ячӗ” (“Я во время этой поезд
ки сделал важное открытие, которое... не менее удивило и поразило 
меня, чем открытие Америки Колумбом”); “Чиркӳпе ҫыхӑнман ҫынсене 
вырӑс мар халӑхсем пурӑнакан вырӑнсенче ҫулталӑкӗ-ҫулталӑкӗпе питӗ 
кирлӗ хатӗрленӳ ӗҫӗсене тума чарни ҫуртӑн никӗсне кӑларса илнине 
пӗлтерет” (“Лишить недуховных лиц права вести целые годы подготови
тельную работу, необходимую в инородческой местности, это значит 
вынуть из-под здания весь фундамент"). Ача-пӑча валли ҫырнӑ произ- 
веденисенче танлаштарусене вӗсене ҫывӑх ӑнлавсемпе тунӑ: “Ҫулӑм 
ҫурт ҫӳллӗш...” (“Пламя вышиною с дом..."), “Шалчасем ҫинчен хӑмла 
перчетке пӳрнескисем пекҫакӑнса тӑрать” (“Хмель висит, будто пальцы 
перчаток с тычин свешиваются") т.ыт.те.

Яковлев стилӗнче анлӑ танлаштарусем чылай. Вёсенчен пёринпе 
пёлмен ют чёлхепе тата тӑван чӗлхепе этем ӑс-хакӑлне витӗм кӳрессин 
уйрӑмлӑхӗ мён тери пысӑккине палӑртать: “Ӑнӑҫсӑр опыт кӑтартнӑ тӑ- 
рӑх, пӗрремӗш майӗпе сӗнессе нумай сӗннӗ, илессе вара пачах нимӗн 
те илеймен, иккӗмӗш майӗпе сахалрах сӗнеҫҫӗ пулин те, мӗн сӗнни 
пӗтӗпех халӑхшӑн юравлӑ”179. Тепӗр тӗслӗхре этем кӑмӑлӗн хурламал- 
ли икӗ енне пӗр-пӗринпе ӑста шайлаштарнӑ: "Авторӑн ыттисене хӑртас 
туртӑм мӗн чухлӗ, хӑйне мухтас туртӑм ҫавӑн чухлӗ... Ку вӑл медалӗн 
икӗ енӗ: путӑкки тата мӑкӑрӑлсатӑраканни”180.

Яковлев пултарулӑхӗнче синтаксис параллелизмӗ те танлаштару пек 
тухса тӑрать: “Ҫутӑпа ӑшӑ илес тесе, кирек хӑш ӳсентӑран та хӗвел ен- 
нелле туртӑнать. Пытармалли вӑрттӑнлӑх мар, пулӑшу илес шутпа ну- 
майӑшӗ, ӑшӑ хӗвел еннелле туртӑннӑ евӗр, Николай Яковлевич (Шат
ров) патне пыраҫҫӗ, пыраҫҫӗ те пушӑлла каймаҫҫӗ"181. Тӑрӑхлас шутпа 
усӑ курнӑ тепӗр тӗслӗх: “Дворянсен предводителӗ хӑйӗн сословине тата 
унӑн интересӗсене хӳтӗлет, паллӑ, пупӑн вара, паллах, чиркӳре ӗҫле- 
кенсемшӗн ҫунмалла”182.

И.Я. Яковлевӑн литература ӗҫӗ пирки хӑйӗн шухӑшӗсене пӗтӗҫтерсе 
ҫырнӑ уйрӑм произведени ҫук, ку ыйтупа вӑл мӗн шутланине унӑн чы
лай ҫырӑвӗсемпе статйисенче курма пулать. Малтанах Иван Яковлевич 
писательсемпе публицистсенчен мӗн ыйтнине пӑхса тухар. Вӑл ҫирӗп 
ӗненнӗ тӑрӑх, кашни автор, кирек кам пулсан та, пурнӑҫа тёрёс, хушса 
сӑрламасӑр ҫутатмалла. Илсе кӑтартнӑ фактсем пурте тӗрӗс пулсан 
кӑна произведение пичетлеме юрать. Чӑнлӑха тӗрӗс кӑтартакан произ
ведени витӗмлӗхӗ калама ҫук пысӑк. Хӑшӗн те пулин айӑпӗпе йӑнӑш 
кӗрсе кайсан, ун ҫинчен вулакансене ҫийӗнчех пӗлтермелле. “Эхер те 
Эсир, ыр кӑмӑллӑ государыня, хӑвӑрӑн чысӑра тата пичетри сӑмаха 
хисеплетӗр пулсан, редакци хуҫи пулнӑ май, паллах, ку ыйтупа факт-



семпе ҫирӗплетнӗ татӑклӑ сӑмах тӑхтаса тӑмасӑр калама тивӗҫлӗ"', - 
хистет вӑл Чӗмпӗрте хаҫат кӑларса тӑнӑ Л . Сахаровӑна183.

Яковлев шучӗпе, кирек хӑш шухӑша та никӗслемелле тата фактсем- 
пе ҫирӗплетмелле. Иккӗлентерекен материала вулакан ырласса кӗтме 
ҫук. “Хаҫат страницинче анонимсем ӗненмелле мар шахвӑртса калани- 
сем ҫине хуравлама шутламастӑп та", - пӗлтерет вӑл хӑй шухӑшне эле- 
кҫӗсене184.

Авторӑн материала кӗскен те уҫӑмлӑ ҫырмалла, редакци вара шухӑ- 
ша улӑштаракан тӳрлетӳсем хӑй тӗллӗн тума пултараймасть. “Церков
ный вестник” журнал А.И.Баратынский отчечӗн пӗр пайне чылаях пысӑк 
улшӑнусем кӗртсе пичетлесен, Яковлев автора хӑй хирӗҫлени ҫинчен 
ҫырса пӗлтерме сӗнет.

Писательпе публицистӑн тӗп шухӑша, уйрӑмах кирлине палӑртма 
пӗлмелле. Ун шучӗпе, хӑйӗн ывӑлӗ А.И.Яковлев ҫырнӑ “Старая и новая 
постановка инородческого дела" статьян пахалӑхӗ “ыйтӑвӑн тёп енне 
ҫутатма пёлнинче’185.

Яковлев гимназист, вырӑссӑмахлӑхӗн преподавательне М.В.Барсо
ва хирӗҫлесе, сочинени пайёсем хушшинче шалти ҫыхӑну кирли ҫинчен 
каланӑ’86.

Педагог литераторсене ҫине тӑрса, пикенсе ӗҫлеме хистенӗ. “Лайӑх 
ҫырма ансат мар, анчах тӑрӑшсан, тӳсӗмлӗх ҫитерсен, май килетех”, - 
ӳкӗтлет вӑл А.В.Рекеева 1870 ҫулхи октябрӗн 15-мӗшӗнче янӑ ҫыру-
ра187.

“Хистесех малалла тӑсма ыйтатӑп, мӗн ҫырни ҫумне ҫӗннине хушса 
пыр тата юса. Ӗненсем, эсӗ ҫырнинчен паха произведени пулса 
тӑрӗ...” - хавхалантарать Яковлев хӑйӗн вӗренекенне тепӗр ҫырура188.

Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗ ҫинчен асаилӳсем ҫырнӑ чухне Яковлев Ре- 
кеева ҫакнашкал канашсем парать:

1. Тӗплӗнрех ҫыр, чи кирлине, фактсене уйрӑмах лайӑх ҫутат. Ҫыр- 
нине пӗр хут, тепӗр хут пӑхса тух; кирлӗ маррине, ӗҫпе ҫыхӑнманнине
Чӗр'89

2. Диалогсемпе усӑ кур, урӑхла каласан, чӑн-чӑн калаҫусене илсе 
кӑтарт.

3. Вӗриленсе каймасӑр, тӗрӗс ҫыр.
4. Тӗслӗх вырӑнне Н.И.Ильминский вырӑс тӗнне йышӑннӑ тутарсен 

шкулӗ ҫинчен ҫырнӑ кӗнекене вуласа тух, ӑна ҫав шкул 25 ҫул тултарнӑ 
ятпа кӑларнӑ.

5. Грамматикӑна “тӗплӗн те ӑнкарса” вӗрен, “лайӑх кӗнекесене тимлӗн” 
вула, мӗншӗн тесен литераторӑн хӑйӗн пӗлӗвне пӗрмаях ҫӗнетсе тӑ- 
малла190.



Пурин ӗҫне те, ҫав шутра ҫывӑх тусӗсен ӗҫӗсене те, Яковлев ырӑ ny- 
лас тесе мар, объективлӑ хак парать. “Пичетлеме юрать, аван темелле, 
анчах алҫырӑвне вӑйлах юсамалла тата кӗскетмелле. Ҫакна тума тӑ- 
рӑш”, - сӗнет вӑл Рекеева 1910 ҫулхи декабрӗн 16-мӗшӗнче.

Хӑйӗн учителӗн паха сӗнӗвӗсене Алексей Васильевич пачах кӳрен- 
месӗр йышӑнать, вӑл хушнӑ пекех тӑвать, алҫырӑвӗ вара тепӗр ҫул “Чӑ- 
вашсем. Вӗсене ҫутта кӑларма Ильминский системипе усӑ курни” ятпа 
пичетленсе тухать191.

Пичетре халӑха мӗнле йышши ӑс-хакӑл ҫимӗҫӗ панине Яковлев сӑна- 
сах тӑнӑ. Чылай автора вӑл паянхи кунпа ҫыхӑннӑ темӑсем сӗннӗ, ҫырас 
енӗпе кӑтартусем панӑ. Сӑмахран, Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗнче вӗреннӗ
Н.С.Сергеев ҫапла аса илни пур: “1917ҫулхи ҫуркунне И.Я.Яковлев мана 
“Падение царизма” статьяна куҫарса “Хыпар" хаҫата яма сӗнчӗ. Вӑл кала- 
нӑ тӑрӑх, Микулай патшана "Хыпарта” ҫырнӑ пек урӑлми ӗҫнӗшӗн ҫеҫ мар, 
сиенлӗ ӗҫсем тунӑшӑн ҫапса антарнӑ, ҫитменнине тата, пире нимӗнле 
патша та кирлӗ мар”192.

Ҫут ӗҫӗпе культура, наука тата хуҫалӑх ыйтӑвӗсемпе Яковлев ҫӗр ытла 
произведени ҫырнӑ. Вӗсенче чӑвашсеннипе пӗрле Атӑл тӑрӑхӗнчи ытти 
халӑхсен интересӗсене те хӳтӗленӗ. Ахальтен мар ун ҫинчен вырӑс исто- 
рикӗ А.С.Афинский ҫапла ҫырса хӑварнӑ: “И.Я.Яковлева Атӑл тӑрӑхӗнчи 
вак халӑхсене ҫутта кӑларас ӗҫе пуҫарса яракансенчен пӗри тесе шутла- 
малла’’193.

Яковлев произведенийӗсем вӑл демократ-просветитель пулнине ҫир- 
ӗплетеҫҫӗ. Пӗтӗм халӑха -  ар ҫынсене те, хӗрарӑмсене те хут вӗрентес- 
си, вӗсене вырӑс культури ҫумне явӑҫтарасси, кӳршӗллӗ халӑхсемпе 
пуринпе те килӗштерсе пурӑнасси, тӳре-шарапа пуп таврашсене пӑсӑк 
йӑла-йӗркерен хӑтарса тӳрӗ кӑмӑлпа ӗҫлемелле тӑвасси, ҫӗр ӗҫ культу
рине хӑпартса хресченсен пурнӑҫне лайӑхлатасси, хура халӑха юравлӑ 
реформӑсем йышӑнасси - акӑ публицист пултарулӑхӗнчи демократилле 
туртӑмсем.

В.И.Ленин 1918 ҫулхи апрелӗн 20-мӗшӗнче Мускавран ҫакӑн пек теле- 
фаммаянӑ:

"Чӗмпӗр
Совдеп председательне
Чӑвашсен хӗрарӑм тата ар ҫын учителӗсен семинарийӗсен председа- 

телӗсене мӗнле лару-тӑрура тата еплерех условисенче суйланине теле- 
фафпа пӗлтерӗр. Мана Иван Яковлевич Яковлев инспектор шӑпи инте- 
реслентерет, чӑвашсене наци енӗпе ҫӗклессишӗн вӑл 50 ҫул ӗҫленӗ, пат
ша тытӑмӗ хӗснине чылай тӳссе ирттернӗ. Яковлева унӑн пурнӑҫӗ ӗҫӗнчен 
уйӑрмалла мар тесе шутлатӑп. Совнарком председателӗ Ленин”194.



В.И.Ленин хӑй чӑваш халӑхне ҫутта кӑлараканӗн И.Я.Яковлевӑн шӑ- 
пипе интересленни, унӑн ӗҫне пысӑка хурса хаклани питех те пысӑк 
пӗлтерӗшлӗ. Ҫакӑ ӗнтӗ Иван Яковлевич тӑван халӑх ырлӑхӗшӗн пӗтӗм 
чун хавалӗпетӑрӑшнине ӗнентерӳллӗн ҫирӗплетет. Паллах, “чӑвашсе- 
не наци енӗпе ҫӗклессишӗн” пынӑ ӗҫ шутне вӑл чӑваш публицистикипе 
журналистикине аталантарассишӗн тӑрӑшни те кӗрет.

Яковлев чӑваш ҫутлӑх юхӑмне вӑйлӑн малалла аталантарать. Ун вӑ- 
хӑтӗнче чӑваш халӑхне ҫутта кӑларассишӗн кӗрешекенсем хӑйсен умӗ- 
нчи тӗллевсене анлӑлатаҫҫӗ, тарӑнлатаҫҫӗ. Вӗсем ачасене шкулта 
вӗрентессине йӗркеленипе ҫырлахмаҫҫӗ, халӑх культурине хӑпартас- 
шӑн, унӑн пурнӑҫ условийӗсене лайӑхлатасшӑн, чӑвашсене наци енӗпе 
ҫӗклесшӗн. Яковлев чӑваш ҫутлӑх юхӑмӗн идейӑлла никӗсӗсене хы- 
вать, ҫавӑнпа пӗрлех халӑха вӗрентессине анлӑрах сарса ярассишӗн 
ырми-канми тӑрӑшать.

Чӑваш публицистикипе журналистикине аталантарас ӗҫре те Яков
лев тӳпи пысӑк. Тӗрӗссипе вёсен аталанӑвӗн никӗсне ҫак чаплӑ педагог 
хывнӑ. Ку никӗс - чӑвашсен ҫӗнӗ ҫырулӑхӗ. Кунсӑр пуҫне, чӑваш публи
цистикин малтанхи произведенийӗсене те тӑван чӗлхепе вӑл ҫырнӑ. Наци 
кадрӗсем хатӗрлессипе тунӑ ӗҫӗ чӑваш журналистикине ҫуралса ата- 
ланма май панӑ. Чӑвашсен пӗрремӗш хаҫачӗ “Хыпар” редакцийӗн со- 
трудникӗсенчен нумайӑшӗ Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗнче вӗреннӗ.

Яковлев публицистики пысӑк пӗлтерӗшлӗ. Унӑн произведенийӗсем 
халӑха хутла вӗренме, культурӑпа ӑслӑлӑх еннелле утма чӗннӗ, халӑх- 
сен туслӑхне ҫирӗплетмелли ҫулсене кӑтартнӑ. Халӑха хутла вӗрен- 
тессине йӗркеленипе, публицистикӑри ӗҫӗ-хӗлӗпе вӑл ӗҫхалӑх масси- 
сен ӑнланулӑхне сарма, общество пурнӑҫӗнчи активлӑхне ӳстерме пу- 
лӑшнӑ.

Ҫут ӗҫ халӑх комиссарӗ А.В.Луначарский 1928 ҫулта чаплӑ чӑваш 
педагогӗ 80 ҫул тата Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗ 60 ҫул тултарнине паллӑ 
тунӑ кунсенче Ульяновскри чӑваш педагогика тата ял хуҫалӑх технику- 
мӗсене телеграмма янӑ, унта ҫапла каланӑ: “Чӑваш ӗҫ халӑх массисем, 
иртнӗ саманара ҫав тери йывӑр пусмӑр тӳснӗ пулин те, массӑллӑн хут 
вӗренессин тата наци ҫырулӑхӗпе шкулӗн малтанхи никӗсӗсене хывма 
пултарнӑ. Чӑваш хресченӗсен чи чухӑн сийӗсенче ҫуралса ӳссе чапа 
тухнӑ Яковлев, унӑн хӑй пекех хресченсем хушшинчен тухнӑ ӗҫри юлта- 
шӗсем, чӑваш ӗҫ ҫыннисен массӑллӑ культуришӗн ҫур ӗмӗр ӗҫлени чӑ- 
ваш ӗҫҫыннисен миллионлӑ массисене Октябрьти аслӑ революцие ак- 
тивлӑ хутшӑнма хатӗрленӗ”196.



УСӐ КУ РМ АЛ Л И ТЕКСТСЕМ
Охатер Томеев сӑввисем  

Ш упашкарта шурӑ ҫурт

Шупашкарта шурӑ ҫурт,
Пирӗн ялта хура ҫурт,
Хура чӑваш пурӑнать унта.
Шурӑ ӗмӗтпе туслӑ 
Хура чӑваш пурӑнать унта.

Тӗрӗслӗх тӗнчине тупасчӗ

Кӑкшӑм хӗрне антӑм эпӗ,
Таса шыв ӗҫес тесе.
Шупашкара кайрӑм эпӗ,
Тӑвансене пулӑшас тесе.

Шӑнкӑртатакан шывра пулӑ ҫук,
Вӑлтапа ларнин усси ҫук.
Вайпутсенче тӗрӗслӗх ҫук,
Вӗсене пуҫ ҫапнин усси ҫук.

Ҫивӗч хӗҫсене алла илер,
Тӗрӗслӗхшӗн кӗрешӗве кӗрер.
Тӑшман пуҫне пирӗн касмалла,
Тӗрӗслӗх тӗнчине шыраса тупмалла.

Ш упашкар хулинче ристан пултӑм

Ристан пултӑм эпӗ Шупашкарта,
Тарса ӗлкӗртӗм эпӗ армана.
Ристан пултӑм эпӗ Хусанта,
Тарса ӗлкӗртӗм эпӗ вӑрмана.

Арманта усал арманҫӑ 
Ҫав кунах хӑваласа ячӗ.
Вӑрманта каллех усал вӑрманҫӑ 
Йытӑсене ман йӗр тӑрӑх ячӗ.



Арманта та канӑҫ ҫук,
Вӑрманта та тӗрӗс пурнӑҫ ҫук.
Аҫта каймалла тӗрӗслӗхшӗн кӗрешекен чӑвашӑн? 
Ӑҫта телей тупмалла-ши, тусӑм?

Усал ҫавра ҫил - манӑн тус,
Ҫивӗч хӗҫ - манӑн хурӑнташ.
Вӑрманти кашкӑрпа упа 
Манпа ялан пӗрле ҫӳреҫҫӗ.

Охатерпа Улюна
Килтеш вӑрманӗ шавлать те шавлать,
Килтеш вӑрманӗнче кашкӑр ами улать.
Кашкӑр ами хӑйӗн кашкӑрне кӗтет,
Пӗччен унӑн юлас килмест.

Питтукасси пит хумханать,
Питтукассинче ҫынсен сассисем.
Тӑлӑха юлнӑ Улюна йӗрет,
Хӑйӗн упӑшкине Улюна кӗтет.

“Ах, Охатер, юратнӑ мӑшӑрӑм,
Мӗншӗн Шупашкара кайрӑн-ши?
Шупашкарта шурӑ ҫуртсем,
Анчах ҫыннисем хура чунсем.

Кайкӑр пулса вӗҫсе пырӑттӑм,
Кашкӑр ами пулса чупса килӗттӗм.
Сана ӑҫта тупассине пӗлсен,
Эсӗ ман пулӑшӑва кӗтсен".

Килтеш вӑрманӗ шавлать те шавлать,
Килтеш вӑрманӗнче кашкӑр ами улать.
Кашкӑр хӑйӗн ами патне васкать,
Анчах Улюна патне Охатер килеймест.

Охатер шурӑ ҫуртра тӗрмере ларать,
Хӑйӗн юратнӑ Улюнишӗн тунсӑхлать:
Улюна, кашкӑр ами пулса ман пата кил,
Е кӑйкӑр пулса вӗҫсе пыр.
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ЧӐВАШ ПУБЛИЦИСТИКИН  
МАЛТАНХИ ТӖСЛӖХӖСЕМ

Ермей Рожанский хайлавёсем  

Сӑваплӑран та сӑваплӑ, аслӑ господина 
Чулхулапа Улатӑр епископне Феофана 

Кӑрмӑшпа Етӗрне уесӗнчи 
крешӗн чӑвашсен ыйтӑвӗ

Сирӗн сӑваплӑхӑр епархийӗн Кӑрмӑшпа Етӗрне уесӗсенчи тӗрлӗрен 
ялӗсен ҫӗрпӗвӗсем ытти крешӗнсемпе пӗрле пуҫ ҫапса ыйтаҫҫӗ, мӗн 
ыйтнине пунктсерен пӗлтеретпӗр.

1. Кӑҫалхи, 1764 ҫулхи ҫӗртме уйӑхӗн 10-мӗш кунӗнче Кӑрмӑшпа 
Етӗрне вайпучӗсен кӗнчелерӗсем урлӑ хут тӑрӑх пире, чурӑрсене, ҫапла 
пӗлтерсе каланӑччӗ: асӑннӑ кӗнчелерсен хӑйсен кантурӗсенче крещӗ- 
нсене хӳтӗлеме Император аслӑлӑхӑн тӳре-шара Сеначӗ ярса панӑ, 
кантурсем ҫумне ҫирӗплетнӗ штатпа оберофицер тытма юрамасть.

Указра ҫакна та каланӑ: Сирӗн сӑваплӑхӑрӑн епархийӗпе ыттисенче 
урӑх тӗне ӗненекенсене чӑн тӗне кӗртме тата крешӗнсен ӗненӗвне ҫир- 
ӗплетсе пыма вӗреннӗ тата тӳрӗ кӑмӑллӑ ҫынсенчен ӳкӗтлевҫӗ уйӑрса 
лартмалла,тенӗ.

2. Турра юравлӑ ҫакӑ ӗҫ хамӑра усӑ кӑна кӳрет пулин те, эпир, 
мӗскӗнсем, урӑх халӑх ҫыннисемпе пачах хӑнӑхайманран тата хамӑр 
тӳрккеслӗхӗмӗре пула ҫывӑх пӗлмен вӗрентекене хӑвӑрт хӑнӑхса ҫитме 
пултарас ҫукки ҫинчен евитлетпӗр.

3. Ҫавӑнпа та эпир, алӑ пуснӑ ҫынсем пурте малтан калани пирки 
пӗр-пӗринпе калаҫса татӑлса, пурте пӗр шухӑша килсе, Сирӗн сӑвап- 
лӑхӑртан Кӑрмӑш хулинчи Микула чиркӗвӗнче ӗҫлекен Иван Гераси
мов иерей ывӑлне Ермей Иванова пирӗншӗн ӳкӗтлевҫӗ пулма ҫирӗп- 
летсе памашкӑн ыйтса чӑрмантарма шутларӑмӑр. Ермей Иванов халӗ 
Чулхулара Анатри посадра, Иоанн Предтеча чиркӗвӗнче тияккӑнта тӑ- 
рать. Чылай малтан хӑй Кӑрмӑшра пурӑннине хамӑр курнӑ тӑрӑх, вӑл 
Ҫирӗп кӑмӑллӑскер, сыпма юратманскер, йӑваш та тӳрӗ чунлӑскер пул
нине пӗлсе тӑратпӑр. Вӑл пирӗн чӗлхене пӗлет ҫеҫ те мар, кирек хӑш 
самантра та унпа ҫӑмӑллӑн вӗрентсе калама пултарать. Ҫавӑн пирки



эпир, мӗскӗнсем, ӑна кирлӗ пек итлесе ырӑ пурнӑҫа лайӑхрах вӗренме 
май пуласса шанатпӑр.

Ҫавӑнпа та Сирӗн сӑваплӑхӑртан ҫав асӑннӑ тияккӑна Ермей Иванова 
чи аслӑ кӗтӳҫӗн ырӑ кӑмӑлне хамӑрӑн ҫав ырра вӗрентес тӗллеве кура 
пирӗн, мӗскӗнсен, ӳкӗтлевҫи пулма ҫирӗплетмешкӗн чунтан тӗмсӗлсе 
ыйтатпӑр, пурсӑмӑр та ҫав ыйтӑвӑмӑра кура тивӗҫтерӳллӗ йышӑну тума 
тархаслатпӑр.

1764.

ХАЛӐХ ХАЯРЛАНСА АН КАЙТӐР

Сӑваплӑран та сӑваплӑ, аслӑ господина Чулхулапа Улатӑр 
епископне Феофана урӑх тӗн ҫыннисене чӑн тӗне кӗртме  

ҫирӗплетнё Ермей Иванов иерей ӳкӗтлевҫӗн евичӗ

Эпӗ, сирӗн чурӑр, крешӗнсен ялӗсенче хама хушнӑ ӗҫе тунӑ май 1765 
ҫулхи юпа уйӑхӗн 22-мӗш кунӗнче Етӗрне уесӗнчи Штанашра пулнӑ чух
не Хусанти Тур Амӑшӗн кунӗ ҫитнине пула пупӗ Вырӑнта пулман пирки 
тияккӑнпа ытти чиркӳҫӗсем ыйтса тархасланӑран каҫхи тата кӑнтӑрлахи 
кӗлӗ ирттертӗм. Унта эпӗ ҫакна асӑрхарӑм, таса чиркӗвӗн турӑшӗсене 
илсе хунӑ, ҫӳлти пӗтӗм турӑшсене, дейсустекенскерсене, ҫав ялта ӗҫле- 
кен Аврам пуп пухнӑскерсене (ашшӗ ятне пӗлместӗп), апатлану пӳлӗмӗнчи 
ҫӳллӗ вырӑна саксем ҫине лартса тухнӑччӗ, вӗсенчен нумайӑшӗ (ӑста 
туманскерсем) кивелсе кайнӑччӗ, вӗсене юсама вӑхӑт, мӗншӗн тесен пай
тах юрӑхсӑр ӗнтӗ. Ҫитменнине ҫав апатлану пӳлӗмӗнчех алӑк патӗнче 
вилнӗ ача тупӑкӗ пурччӗ. Кам ачи вӑл, ӑна хӑҫан тӗне кӗртнӗ, тупӑкне 
хӑҫан чиркӗве илсе пынӑ - ун пирки асӑннӑ тияккӑнпа чиркӳҫӗсем нимӗн 
те пӗлмеҫҫӗ, тӗрӗсрех каласан - тупӑка чиркӗве пуп тухса кайиччен виҫӗ 
кун маларах кӗртнӗ имӗш. Унсӑр пуҫне, кӗлтума тата мӗн ҫинчен вӗрент- 
нине итлеме пынӑ крешӗнсем пурте ҫапла каларӗҫ: тӗрлӗ ӳсӗмри ҫынсен 
виллисене чиркӳре хӑш-пӗр чухне икӗ е виҫӗ эрнешер пытармасӑр тытса 
тӑраҫҫӗ, ҫакӑн сӑлтавне хӑйсем те пӗлмеҫҫӗ имӗш.

Крешӗнсене хама тивӗҫлӗ пек вӗрентсе каланӑ хыҫҫӑн эпӗ, сирӗн чу- 
рӑр, асӑннӑ ялтан ҫав прихутри тепӗр яла ҫав куннех ларса кайрӑм. Унта 
эпӗ асӑннӑ Аврам ятлӑ иерейпе ытти чиркӳҫӗсене куртӑм. Малтан хам 
мӗн-мӗн курни пирки питӗ пӑшӑрханса, пупа хайхи ҫитменлӗхсем пирки 
кала пуҫларӑм. Анчах вӑл, чылаях ӗҫсе супнӑскер, мана йӗркеллӗ итле
се тӑмасӑрах, эпӗ кӗлӗ ирттернишӗн мана пуп таврашне пачах килӗшмен 
усал сӑмахсемпе ятлама тапратрӗ. Ана май ҫапла каларӗ: эсӗ кунта мӗн



туса ҫӳретӗн, манран ыйтмасӑр чиркӗве кӗме, унта ҫӑхавҫӑ пек кӗлӗ ирт- 
терме тата вӑл-ку йӗркеллӗ мар теме сана кам ирӗк пачӗ, терӗ, татах тем 
те хушса каларӗ. Ӑҫта кайса вӗрентес тетӗн, унта кайса вӗрент, кунта 
вара санӑн нимӗнле ӗҫ те ҫук, терӗ. Хӑйсен вара кунта мӗн тума тивӗҫли- 
не пурне те вӗрентсе ҫитернӗ имӗш.

Унта пулнӑ крешӗнсен, ҫакна курса, манӑн кунта вӗсем тӗлӗшӗнчен 
нимӗнле ӗҫсем те ҫуктенине илтсе, пӗрерӗн-пӗрерӗнех саланса пӗтрӗҫ. 
Ҫакӑ вара ытти ялсенчи крешӗнсене мана чӑрмав кӳни ҫинчен пӗлсе тӑ- 
машкӑн май пачӗ. Ҫавӑн пирки эпӗ, сирӗн чурӑр, крешӗнсем мана итлеме 
пӑрахнипе пӗр ӗҫсӗр тӑрса юлтӑм.

Ҫавӑн ҫинчен Сирӗн сӑваплӑхӑра пуҫ тайса евитленӗ май ҫакнашкал 
чӑрмавсене сирсе пымашкӑн ӑнӑҫлӑрах мел тупма ыйтатӑп, малашне 
малтан асӑннӑ иерей те, ҫавӑн пекех ытти ялсенчи пупсемпе чиркӳҫӗсем 
те мана хамӑн ӗҫӗмпе ытларах чарӑнса тӑма ан чӑрмантарччӑр. Чӑн тӗне 
ҫирӗп ӗненме тытӑнакан халӑх вара ҫакӑн пек тивӗҫсӗр те нӗрсӗр тӗслӗхе 
курса хаярланса ан кайтӑр, турткалашса ан тӑтӑр. Ҫавӑн ҫинчен пӗлтернӗ 
май чи аслӑ кӗтӳҫӗрен ӗҫе ырӑпа татса пама ыйтатӑп. Евите эпӗ, Ермей 
Иванов, хам аллӑмпахам ҫырса яратӑп.

Ермей РОЖАНСКИЙ

ВУНӐ ЗАПОВЕДЬ
/К ӗс ке  катехизисран/

Ыйту. Мӗне вӗрентет пирвайхи заповедь?

Хурав. Вӗрентет чӗрепе паллашма, чӗлхепете картма пӗрехҫӗТурӑна 
анчах, пӗрехҫӗ ӑна пуринчен ытла юратма тата картма, пӗрехҫӗ ӑна ҫеҫ 
шанма, тарма пур суяпа хаяртан, нумай турра ӗненессинчен, саккунсӑр- 
лӑхран, тухатмӑшпа пӑрахӑҫ йӑларан, чиркӗве хирӗҫ сӑмахран тата рас- 
колтан; ҫавӑн пекех мӑн ӑспа пурӑнакансенчен: Турӑ йӑлине манса, хӑв 
шухӑшусем, хӑв вӑй-халу ҫине ҫеҫ шанассинчен.

Ыйту. Епле картас кирлӗ Святой турӑ таврашӗнчисене?

Хурав. Турӑна хӑйне картнӑ пек мар, анчах Турӑ таврашӗнчи пек. Турӑ 
умӗнче тӑракансем пек, пирӗн ырлӑхшӑн ӑна кӗлтӑвакансем пек, вара 
вёсен пурнӑҫ ҫулне те тӗслӗх пек картма-хисеплеме.

Ыйту. Мӗн тума чарать Турӑ иккӗмӗш  заповедьре?



Хурав. Хушмасть кашни каскана, тӑмсая, ытти тӗрлӗ япалана Турӑ 
вырӑнне хурса пуҫ ҫапма: ҫавӑн пекех ултавҫӑ, тӗшмӗш, икӗ питлӗ, усал- 
хаяр пулма тата тутлӑ юратма; кам вара тутлӑ юратать, хаяр-усалпа пу- 
рӑнать, вӑл тӑранманлӑхне, килӗшӳсӗрлӗхне Турӑ вырӑнне хурать.

Ыйту. Епле картма кирлӗ Святой турӑшсене?

Хурав. Кирлӗ вӗсене картма, анчах Турӑ вырӑнне хурса мар, вёсен 
сӑнӗсене ӳкерсе ҫеҫ хунӑ, вӗсем Турӑпа ун таврашӗсен ӗҫӗсем ҫинчен 
аса илтереҫҫӗ кӑна, вӗсем ҫине пӑхса тӑрӑшма, вӗсем лектаса пурнӑҫпа 
пурӑнма.

Ыйту. Мӗне чарать Турӑ виҫҫӗмӗш заповедьре?

Хурав. Чарать Турӑ ятне кӗлӗре мар, причакра мар, вырӑнсӑр асӑнма. 
Унта та чунри хӑравҫӑпӑхпа тата сывлӑхпа ҫеҫ. Ҫавӑнпа та ӑравасӑр ҫылӑх 
Турра, Святой чиркӗвехирӗҫ калаҫасси, чуна сутса пурӑнасси, нушасӑр- 
тан тупӑшасси, мӗн те пулин килӗшӳсӗррине Турӑран ыйтасси, хӑв ырра 
шантарнине манасси.

Ыйту. Мӗн хушать Турӑ тӑваттӑмӗш заповедьре?

Хурав. Хушать пур вырсарни кунра тата праҫникре, пур ӗҫсене пӑрах- 
са, чиркёве пыма, итлеме, вулама тата тӑнлама Святой вёрентёве, килте 
те вӗрентме тӑван ачасене, килти пур йыша та Тура законёсене, ытти 
кунсенче те, Святой кунсенче те сыхланма кирек те мён кирлё мар ӗҫсем- 
пе, вӑйӑсемпе,ӗҫкӗпе аппаланассинчен.

Ыйту. Мён хушать Тура пиллёкмёш заповедьре?

Хурав. Хушать ашшӗ-амӑшне, вёсен ячёпе чи пирвай кӗлӗсенче Ӑс 
паракана, вӗрентекенсене, ырӑ тӑвакансене, ватӑраххисене хисеплеме 
тата итлеме, кашни этеме харпӑр хӑйне юратнӑ пек юратма.

Ыйту. Епле аш ш ӗ-ам ӑш ӗсен тӑван ачисемпе пулмалла?

Хурав. Ашшӗ-амӑшӗсен тӑван ачисене Турӑран хӑрама вӗрентмелле; 
тата хӑнӑхтармалла: мӗн кӗҫӗнтен ӗҫе юратма, кил-ҫурт пуҫтарма-ҫавӑр- 
ма, ҫынсемпеле варлӑ пурӑнма, усал юлташлӑхран сыхланма: хӑйсен 
вара вёсен умӗнче килӗшӳсӗррине нимӗн тё калаҫмалла та, тумалла та



мар: вӗсене ытларах, ерипе сӑпайлӑхпа, йӑвашлӑхпа тӳрлетме, вӗсенче 
этеме телейлӗх тата тӳрӗлӗх паракан ырӑ ӗҫ тӑвас шухӑша вӑйлатма; 
айӑп вара ҫынна тӗп тӑвать. Ачасен вара ашшӗ-амӑшне юратмалла, кар- 
тмалла тата итлемелле, юрлӑ пурӑннӑ чухне, ватӑлса ҫитсен - вӗсене 
ӗҫтермелле-ҫитермелле, канлӗх памалла, унпа ырлӑхпа тав туса тавӑр- 
малла, тӳлемелле.

Ыйту. Епле кирлӗ пурӑнма упӑшкин арӑмӗпе?

Хурав. Упӑшкин арӑмне юратмалла, унпа хыттӑн, усаллӑн калаҫмал- 
ла мар, ӑслӑ вӗрентӳпе тӳрлетмелле ун ҫитменлӗхӗсене, кил-ҫурт пӑхнӑ, 
ачасене тумлантарнӑ чух ӑна хӑйӗн пулӑшаканӗ пек шанмалла тата карт- 
малла. Арӑмсен кирлӗ хӑйсен упӑшкисене картма тата юратма, хӑйсене 
юраттарма тӑрӑшма. Унран пуҫне иккӗшне те кирлӗ пӗр-пӗри умӗнче хай- 
сене айӑпсӑр тытма, пӗр-пӗрне панӑ сӑмаха пурнӑҫлама.

Ыйту. Мӗнле пурӑнмалла пур ҫыннӑн та ытти ҫынсемпе?

Хурав. Пур ҫыннӑн та ыттисемпе кунӗ, тирпейлӗ, варлӑ пурӑнмалла, 
выҫҫине тӑрантармалла, ӑш хыпнине ӗҫтермелле, ҫарамассине тумлан- 
тармалла, чирпе выртакана пырса курмалла, ҫылӑхлине ҫылӑхран пӑр- 
малла, айвана вӗрентмелле, иккӗленекене ырӑ канаш памалла, каҫара- 
кан Турра лурне те тӳрлетме ыйтса пуҫ ҫапмалла.

Ыйту. Мӗне чарать Турӑ улттӑмӗш заповедьре?

Хурав. Чарать кама та пулин хур тума, ни хӑвӑнтан, ни ҫын урлӑ, ни ӗҫпе, 
ни сӑмахпа, ни шухӑшпала. Питё сыхлама хушать кашнине тёрлё инкек-си- 
енрен. Турӑ умӗнче ӑравасӑр йывӑр ҫылӑх: ҫынна епле те пулин вёлересси, 
усал канашпа е пулӑшу парса ҫынна вилём патне ҫитересси. Вӑрҫнине кур- 
сан чарманни, ӑшша каякана сӳнтерменни, юрлине, чирлине пулӑшманни.

Ку заповедь тата питё чарать хӑвна ху вёлерме, сыхлама хушать ху 
сывлӑхна Турӑ панӑ телей пек.

Ыйту. Мён чарать сана Турӑ ҫиччӗмӗш заповедьре?

Хурав. Чарать мана ясарланма, ют арӑм патне ҫӳрессине, пур ҫылӑх- 
лӑ ӳт тасамарлӑхне. Хӑш этем киленӗҫпе лурӑнать. Ҫавӑн пекех ҫав ки- 
ленӗҫ патне илсе пырана та: ҫавӑ пулать ӗҫкӗ, ӗҫлемесӗр пурӑнасси, 
килӗшӳсӗр сӑмах, ташӑсем, вӑйӑсем, килӗшӳсӗр юрӑсемпе кӗнекесем.



Ҫавӑнпа хушать упӑшкипе арӑмне пурӑнма айӑпсӑр.

Ыйту: Мӗн чарать сана Турӑ саккӑрмӗш  заповедьре?

Хурав. Чарать мана Турӑ усалпа, вӑрттӑн камран та пулин мён те пу
лин туртса илме, тупнӑ япалана хӑвӑн пек йышӑнма, таракан ҫынна пы- 
тармасӑр-ҫӑлмасӑр тӑма, ҫын сухаланине, ҫаранне-пахчине хӑвӑн выль- 
ӑхупа ваттарма, ют анана йышӑнма, сутнӑ чухне, улӑштарнӑ чухне кама 
та пулин улталама, чиркӳ е камӑн та пулин укҫине пытарса усрама. Ҫавӑнпа 
ӗҫлемесӗр пурӑнмалла мар, ӗҫе юратакан пулмалла. Ӗҫленӗ вӑйпа хӑв- 
на тата килтисене ҫеҫ мар, мӗскӗнсене те тутлӑхра усрама тӑрӑшмалла.

Ыйту. Мӗн чарать Турӑ тӑххӑрмӗш заповедьре?

Хурав. Чарать мана Турӑ суяпа кёнтелен (свидетель) пулма, суйса 
чухма, ҫынна кулса, намӑслантарса чыссӑрлатма, элек тума, ҫын сӑмах- 
не улшӑнчӑклӑн ӑнлантарма: пур суяпа ултав тухаҫҫӗ ултав ашшёнчен, 
шуйттанран.

Ыйту. Мён чарать вуннӑмӗш заповедь?

Хурав. Чарать епле те пулин усал тума. Ӑна шухӑша та илме, чёрепе 
те асӑнма; унашкал шухӑшсенчен ҫӑмӑллӑнах усал ӗҫсем те тухма пул- 
тараҫҫӗ.

Текста паянхи чёлхе шайёпе тел килтернё чух тӑлмачӑ тытса пынӑ 
грамматика нормисене шута илнё. Ҫапах та хӑш чухне кивӗ чӑваш ҫыру- 
лӑхӗнче тӗл пулакан тӗрлӗ ҫаврӑмсене улӑштарнӑ, хальхи пекрех ҫавӑр- 
са калама тӑрӑшнӑ. Тури диалект сӑмахӗсене, вырӑнти калаҫу уйрӑмлӑ- 
хӗсене тӗкӗнмен.

УРМАЙ ЯЛӖНЧИ ПӐТӐРМАХ

Шанса панӑ ӗҫӗме пула ҫула тухнӑскер, анчахрах тӗне кӗнӗ чылай 
чӑваш ялӗнче пулнӑ хыҫҫӑн эпӗ Кӑрмӑш уесӗнчи Элӗк салине ҫитсе кӗтӗм 
Ун чухне июль уйӑхӗн вунвиҫҫӗмӗш кунӗччӗ, вырсарни кунччӗ. Хам эпӗ 
чиркӗве кайрӑм, Николай Ушков ватӑ салтака, Кӑрмӑш ҫыннине Василий 
Шуваева тата кунти чирку сутникне Афанасий Михайлова, - чӑвашла ка
ласан, Янтӑван ывӑлне - Урмай ялне (вӑл Кӗҫӗн Тӑван ялӗн инҫете выр-



наҫнӑ касси) кайса килме ыйтрӑм. Кӗҫӗн Тӑванта эпӗ маларах пулнӑччӗ, 
ун чухне ҫав касӑ ҫыннисем манӑн ӳкӗте итлеме пырайманччӗ. Хальхин- 
че вара, вёсен ҫывӑхӗнчи салара пулнӑ май, вӗсене кунта чӗнтерес те- 
сеттӗм.

Эпӗ янӑ ҫынсем урмайсене уйра, ӗҫленӗ ҫӗрте шыраса тупнӑ, унта вӗсем 
пӗр ҫирӗмрен ытла та пулнӑ. Ӗҫлекенсене пӗр ҫӗре аран-аран пуҫтарнӑ та, 
хайхисене Элӗк салине кайма чӗннӗ. Кусем сехӗрленсе ӳкнӗ. Вӗсем эпӗ 
хӑйсен ялӗнче пулнӑ чухне мана итлеме пырайманшӑн айӑпласран шик- 
леннӗ-мӗн. Кунсӑр пуҫне чиркӳ канмалли кун ӗҫ тума хушманнине уяман- 
шӑн ятласран та хӑранӑ-тӑр.

Пынӑ ҫынсене курсассӑнах вӗсем унталла та кунталла тарма пуҫланӑ, 
лешсем ҫавсенчен вунпилӗкӗшне ҫеҫ тытса чарайнӑ. Тарма ӗлкӗреймен- 
нисем кусемпе ятлаҫнӑ, ӗҫҫи вӑхӑтӗнче вӗренме, ҫитменнинетата ют при
хут чиркӗвне кайма килӗшместпӗр, тенӗ. Калаҫсан-калаҫсан, пынисем ку- 
сене ӳкӗте кӗртнӗ-кӗртнех, вара вӗсем Элӗкелле ҫул тытнӑ.

Салана ҫитсе кӗрес тенӗ чухне сасартӑк вӗсем ҫине касӑра юлнисем 
тапӑнаҫҫӗ, ҫапӑҫу пуҫлаҫҫӗ. Савастей Урмаев тата Туйсар Утласкин хай- 
сен юлташӗсемпе хайхисене хӑтараҫҫӗ те юлашкинчен ҫапларах хӑратса 
хӑвараҫҫӗ:

-Эпир сире халӗ те, ӳлӗмрен те итлемӗпӗр, ӗҫленӗ вӑхӑтра чӑрмантар- 
са ҫӳренӗшӗн вара тэтах та патак тутантарма пултаратпӑр!

Кайса килнисем мана ҫак ӗҫ-пуҫ Элӗк чиркӗвӗнче ӗҫлекенсем тата ытти 
чӑвашсем умӗнче каласа пачӗҫ, ҫавӑнтах хӗненӗ хыҫҫӑн юлнӑ суранӗсене 
кӑтартрӗҫ.

Ӳлӗмрен капла урӑх ан пултӑр тесе, эпӗ урмайсене вӗсем кӑлӑхах ҫапла 
хӑтланнине ӗнентерме тата намӑслантарма хӑйсем патнех кайса килес 
терӗм. Хампа пӗрле эпӗ Элӗкри икӗ пупа, Василий Степанов тиеккӗне, 
Михаил Степанов тиечука тата малтан янӑ ҫынсене илсе кайрӑм.

Урмай ялне хӑвӑртах ҫитрӗмӗр. Унта вӑтӑрӑн ытла пуҫтарӑнса тӑнӑ ик- 
кен. Кашнин ҫумӗнче е чукмар, е ытти ҫапӑҫу кӑралӗ пур. Манпа пынӑ Элёк 
ҫыннисене курсассӑн урмайсем чӑннипех урса кайрӗҫ. Савастей тата Туй
сар пуҫтахсемпе вёсен юлташӗсем Элёк чиркӗвӗнче ӗҫлекенсем ҫине сик- 
се ӳкрӗҫ, мён ӗҫ пур сирён ют прихутра, тесе, вӗсене тӳпелеме пуҫӑнчӗҫ.

Ҫак шӑй-шӑй, кӑшкӑрашу-хурахлату, тӗпӗртетӳ-тӳпелешӳ чылайччен 
пычӗ. Элӗк пупӗсене хӑтарасси ҫинчен шухӑшлама та май ҫукчӗ, мӗншӗн 
тесен хӗрсе кайнӑ ҫапӑҫу пуҫаруҫисем Элӗк чиркӗвӗн ҫыннисене ҫеҫ мар, 
хӑйсен ялӗсене те чылай тивертсе илчӗҫ. Сӑлтавӗ акӑ мӗнре пулчӗ. Ҫак 
Ҫуйра пӗри теприне ӑнсӑртран вӗлерсе те пӑрахӗ тесе, ҫапӑҫсах кайманни- 
сене эпӗ ыттисене лӑплантарма ыйтрӑм. Ӳкӗте кӗнисене, чарма хӑтланса 
пӑхнисене, авӑ, ҫавӑнтах патактиврӗ.



Юлашкинчен, ҫуйланнӑ ҫынсем ерипен-ерипен лӑпланса ҫитсен, эпӗ 
вӗсене:

-Эсир мӗншӗн ҫапла ҫуйлашса кайрӑр? - терӗм.
Утлас Степановпа унӑн ывӑлӗ Т уйсар хыҫҫӑн ыттисем те:
-Мӗншӗн эсир пире ӗҫленӗ ҫӗртен, ҫитменнине тата ют прихут чиркӗв- 

не илсе каясшӑн? Сирӗн чиркӗвӗрсен уявӗсем нумай пулӗҫ, вӗсене уя- 
уя, кайран пирӗн мӗн, хамӑрӑн тислӗке ҫисе пурӑнмалла-и? -терӗҫ.

Вӗсенчен хӑшӗ-пӗри, пӗшкӗнсе пуҫӗсене пӗкнӗ май:
-Акӑ, пуҫсене касма хушӑр, - эпир сире итлемен те, итлес те ҫук!" - 

тесе кӑшкӑрчӗ.
Мӗнпур сӑмахӗсене вӗсем хӗрсе кайса, чунтан тарӑхса каларӗҫ. Эпӗ 

вара хам вӗсене ҫак вӑхӑтра лӑплантараяс ҫукне ӑнланса илтӗм, каялла 
ҫаврӑнса, саланалла ҫул тытрӑм. Элӗк пупӗсем манран юлмарӗҫ.

Ермей РОЖАНСКИЙ.
1768.

ЧӐВАШСЕМ ҪИНЧЕН

Вӗсем тӗрлӗ вӑхӑтра тӗрлӗрен турра асӑнаҫҫӗ, туррисене ҫапла-ҫапла 
ятпа чӗнеҫҫӗ: Мӑн турӑ, Мӑн турӑ амӑш, Турӑ, Турӑ амӑш, Пӳлӗхҫӗ турӑ, 
Пӳлӗхҫӗ амӑш, Хӗрлӗ ҫыр, Ҫӗр амӑшӗ, Ҫӗр ашшӗ.

Вӗсенчен Мӑн турра, Мӑн турӑ амӑшне, Турӑпа Турӑ амӑшне пысӑк 
чӳксенче асӑнаҫҫӗ, хӑйсене ҫав турӑсем пултарнӑ тата пӑхса тӑраҫҫӗ тесе 
шутлаҫҫӗ, вӗсенчен ырлӑх кӳме ҫапла каласа йӑлӑнаҫҫӗ: “Мӑн турӑ, Мӑн 
турӑ амӑш, Турӑ, Турӑ амӑш! Пире тӑваканӗ-усраканӗ! Ҫанталӑка ҫурата- 
канӗ, этеме тӑваканӗ! Ҫырлахсамӑр, усрасамӑр, ан пӑрахсамӑр пире”.

Пӳлӗхҫӗ турӑпа Пӳлӗхҫӗ амӑшӗнчен ҫынсене ҫутта кӑларма, ырлӑх 
кӳрен сывлӑш яма, кирлӗ вӑхӑтра ҫумӑр ҫутарма, ҫынсене ырӑ тӑвакансе- 
не ырӑ кун-ҫул пама, тӗрлӗрен выльӑх-чӗрлӗхе хунаттарма ыйтаҫҫӗ: 
“Пӳлӗхҫӗ турӑ! Пӳлӗхҫӗ амӑшӗ! Ҫуталтарсамӑр пур халӑха, тасатсамӑр 
ҫут ҫанталӑка, юхтарсамӑр хисеплӗ ҫумӑр, пуйтарсамӑр пире, пирӗн выль- 
ӑх-чӗрлӗхе пур ырлӑхпа”.

Тӗрлӗрен ҫ-имӗҫ турринчен Хӗрлӗ ҫыртан ҫӗр ҫинче ӳсекен тӗрлӗрен 
ҫимӗҫе ҫил-тӑвӑлтан тата ытти ҫӗмӗрекен усал вӑйран сыхласа усрама 
тархаслаҫҫӗ: “Хӗрлӗ ҫыр, усра пирӗн тырра, пур ҫӗртен тухнӑ япаласене: 
пӑрпа, ҫилпе, пур усаллӑхпа ан ҫӗмӗрсе яр, пире тӗпех ан ту”.

Ҫӗр ашшӗпе Ҫӗр амӑшне ҫапла каласа пуҫ ҫапаҫҫӗ: “Ҫӗр ашшӗ! Ҫӗр 
амӑшӗ! Ҫирӗплетсемӗр ҫӗре; халӑхпа выльӑха мӗн-мӗн кирлӗ, пурне те 
ҫитӗнтерме вӑй парӑр”.



Чӑвашсем пурте калакан яланхи кӗлли ҫапла: “Турӑ! Ҫырлах, турӑ! Ан 
пӑрах мана, турӑ! Усра мана, турӑ! Хӗр-ывӑл пар мана! Кӗлет тулли тырӑ 
пар. Карта тулли выльӑх пар. Лашама, ӗнеме, сурӑхӑма хунаттар”. Ытти 
кирлё япалана та ҫакӑн пекех ыйтаҫҫӗ, мён кирлине хӑй ячӗпе асӑнса 
тухаҫҫӗ, эрешлесе каласа тӑмаҫҫӗ. Кӑнтӑрлахи, каҫхи апат умён е пёр- 
пӗр ӗҫе тытӑнас чухне кӗлӗ вырӑнне пёр сӑмахпа “пёсмелле" тесе калаҫҫӗ, 
ку вӑл “турӑ пулӑштӑр” тенине пӗлтерет. Апат ҫисен е ӗҫ пӗтерсен, час- 
часах “рахмат, турӑ" тесе турра тав тӑваҫҫӗ.

Вилнисене асӑннӑ чухне вил тӑпри ҫине икерчӗ, кукӑль тата тӗрлӗрен 
аш-какай татӑкӗ хываҫҫӗ: “Сирӗн умӑрта пултӑр”, - теҫҫӗ; куркари сӑрана 
сапса: “Астивӗр”, - теҫҫӗ.

Чӑвашсем, хӑйсен тӑванӗсем вилсен, вӗсене яланхи пекех ҫӑваҫҫӗ, 
унхыҫҫӑн варахӑйсен кил-йышӗпетата пухӑннӑтӑван-пӗтенӗпе, кӳрши- 
аршипе пӗрле пӳртре юрлаҫҫӗ те ял ҫывӑхӗнчи ҫырмана каҫса килеҫҫӗ. 
Унта кӑштах та пулин шыв юхмалла, ҫырми вилнӗ ҫын г.ӑй пурӑннӑ чухне 
уй-хире, ҫарана та вӑрмана ун урлӑ каҫса ҫӳренӗскер пулмалла. Ҫав ҫырма 
урлӑ хӑмаран е вӗрлӗкрен пӗчӗк кӗпер хываҫҫӗ те пурте ун урлӑ каҫаҫҫӗ, 
кӗпер ҫирӗплӗхне тӗрӗслеҫҫӗ. Ҫапла кӗпер ҫирӗп иккенне пёлеҫҫӗ те леш 
енче сӑра ӗҫеҫҫӗ, кӗсле калаҫҫӗ, вилнӗ ҫынна: “Килех, ҫирӗп кӗпер хыв- 
рӑмӑр”, - тесе йыхӑраҫҫӗ. Унтан, виле патне таврӑнса: “Каях, каях, сан- 
шӑн ҫирӗп кӗпер хывса килтӗмӗр”, - теҫҫӗ те ӑна пытарма йӑтса каяҫҫӗ.

Пытарсан темиҫе кунран ятарласа пухӑнаҫҫӗ те хайхи кӗпер патне 
пыраҫҫӗ. Унтан пуснӑ выльӑх ашне пӗҫереҫҫӗ (вӑй ҫитерекенӗ вӑкӑр, ыт
тисем така пусаҫҫӗ), сӑра ӗҫеҫҫӗ, хӑйсем ӗҫсе ҫиеҫҫӗ, пӗр пайне вилнӗ 
ҫыншӑн хываҫҫӗ. Ӗҫсе ҫикелесен, вилене малтан каланӑ пек йыхӑраҫҫӗ: 
“Килех, килех”, - теҫҫӗ. Вара, вӑл килнине курнӑ пек пулса, пурте савӑ- 
нӑҫлӑн: "Килет, килет!" - теҫҫӗ. Мӗн хатӗрленине ӗҫсе-ҫисе тӑрансан, 
голакан шӑмӑсене ҫунтарса яраҫҫӗ те килӗсене таврӑнаҫҫӗ.

Кӗрхи кунсенче, тӗплӗрех каласан, чӳк уйӑхӗнче, чӑвашсем вӑрман- 
сенчи тӗрлӗрен ҫырмасене ҫӳреҫҫӗ, унта харкам хӑй пултарнӑ таран вӑ- 
кӑр е така пусать те ӑна пӗҫерсе хӑйӗн кил-йышёпе ҫиет, сӑра ӗҫет, ҫапла 
вара вилнӗ тӑван-пӗтенне асӑнать. Ҫав ӗҫкӗ-ҫикӗре вара вӗсенчен пурте 
хӑйсем астунӑ таран вилнӗ ҫын мӗнле пурӑнса ирттернине, унӑн кӑмӑлӗ 
епле пулнине, вӑл хӑйне епле тыткаланине тата ыттине те аса илсе 
калаҫҫӗ.

Ҫуллахи кунсем ҫитсен хура сурӑх е така сутакан шыраҫҫӗ. Тупсан 
выльӑхне вӑрмана илсе каяҫҫӗ, пӗр-пӗр йывӑҫтурачӗ ҫумне пуҫне ҫулелле 
туса ҫыхса хураҫҫӗ, ҫакна вӗсем выльӑх, тӳпенелле пӑхса, турӑран уй- 
хире шӑварма ҫумӑр ыйттӑр тесе тӑваҫҫӗ. Выльӑхӗ сасӑ кӑлартӑр тесе, 
ӑна икӗ енчен те аптрипе чиккелеҫҫӗ. Лешӗ ҫапла чиккеленӗрен макӑрса



ярсан, вӑл турра юрӑхлӑ тесе, хӑйсемшӗн усӑллӑ тесе пусаҫҫӗ те ашне 
пӗҫерсе ҫисе чӳк тӑваҫҫӗ, шӑммисене вутра ҫунтарса яраҫҫӗ. Выльӑхӗ 
хӑйне темиҫе хут чиксен те макӑрса ямасан, унпа чӳк тумаҫҫӗ, вӑл турра 
юрӑхсӑр, хӑйсене усӑ кӳмӗ тесе шутлаҫҫӗ.

1785.

НИКОЛАЙ ЗОЛОТНИЦКИЙ ХАЙЛАВӖСЕМ

Несколько слов об Елабуге и Николаевском приходском училище в 
селе Икском - Устье

"... Село Икское - Устье находится в 40 верстах от Елабуги на правом 
берегу реки Камы, имеет пристань для пароходов, для нагрузки и выгруз
ки судов и состоит из 140 семейств, в которых до 400 душ. Оно занимает 
одно из благоприятнейших для благосостояния народонаселения местно
стей. Но, ведь, самая счастливейшая местность не может устроить бла
госостояния общества, если само общество не умеет им дорожить, ни 
пользоваться разумно выгодами своей местности и, что всего хуже, если 
оно не понимает тех начал, которые служат главною основой для истин
ного, прочного благосостояния. Что беспокоит автора! Отличительные 
свойства характера икских крестьян состоят в их удальстве и отваге, а с 
тем вместе в наклонности к разгульной, беспечной “жизни... едва ли где- 
нибудь пьянство развито до такой степени, как в селе Икском-Устье”. (Из 
другого материала другого автора). Какого же благосостояния искать в 
обществе, об котором идет какая молва!

Г.Емельянову, без сомнения, известна вся темная сторона быта своих 
прежних односельцев, очевидны их главнейшие потребности; а потому 
что он, помимо всех других условий крестьянского быта, не иначе выра
зил конечную цель своих желаний, тем, чтобы между ними укреплялась 
православная вера, развивались и совершенствовались понятия о доб
рой нравственности и “благоустроенной жизни”.

От всей души желаем Николаевскому икскому училищу полного успеха в 
своем деле и благотворного влияния на окружающее его общество, а основа
телю этого заведения - совершенного исполнения его прекрасных желаний.

Вятские губернские ведомости. 1860.№ 48.

Несколько слов о 
Вятском женском приходском училище

В последнее время в “Вятских губернских ведомостях” очень редко



появлялись известия об открытии или состоянии такого рода учебных за
ведений в здешней губернии.

Читатели помнят, как коротко было известие (в № 40 Губ. Вед.) об 
открытии в Вятке женского приходского училища. Многого и сказать об 
этом было нечего. Мысль о потребности этого заведения явилась не в 
общественном сознании, а родилась она из того особенного обстоятель
ства, что многие из девочек, поступивших в женское училище 1-го разря
да, оказались мало приготовленными, это затрудняло первоначальные 
занятия с ними и требовало устройства особого приготовительного клас
са. Не знать об этой потребности обществу пожалуй что было и извини
тельно: перворазрядное училище обязано своим существованием вятс
кому купечеству. Но что мысль эта была совершенно верна в основании и 
вполне сообразна с желанием и потребностями бедных людей, так это 
доказалось тем, что тотчас же по открытии училища (18 сентября) яви
лось 20 учениц, а в два месяца эта цифра удвоилась: в настоящее время 
в приходском училище обучается 45 девочек. (Из них по происхождению 
дочерей чиновников 12, купцов 2, причетника1, мещан 15, крестьян 3 й 
солдатских 11, служит. 1.).

Но в то же время нельзя не заметить, что и эта цифра, значительная 
сама по себе, еще далеко не соответствует народонаселению города...

... Сомнения и недоразумения не затемняют пробуждающегося созна
ния необходимости образования, что образование из потребности немно
гих обращается в потребность общественную, что теперь яснее, чем ког
да - нибудь, прежде и безграмотный сознает, или хоть чувствует, что 
ученье - свет” и в массе народной просветляется истина, что просвеще

ние есть великое, святое дело, принявшему на себя расходы по содержа
нию его, но в этом почтенном, готовом действовать на общую пользу, 
сословии нет того, что, без сомнения, можно найти в каждом из его чле
нов, взятом отдельно, - нет постоянного внимания к полезному делу, на
чатому общими силами; думается даже, что во все продолжение суще
ствования училища само купечество едва ли хоть однажды справлялось 
об его успехах обучения, едва ли хоть раз спросило об нуждах и потреб
ностях, которые не могли быть предусмотрены при открытии заведения. 
(Эти предложения не могут вполне относиться к настоящему: с недавно- 
го времени в заседаниях педагогического совета училища присутствует 
депутат от купечества, который передает своему сословию о состоянии 
училища, об его нуждах, потребностях и проч.).

...Для города необходимо заведение, в котором девочки всех званий и 
самого недостаточного состояния могли бы бесплатно получать началь
ное образование...



Для избежания расходов на наем дома, обзаведение классной мебели 
и приобретение учебных пособий, заведение помещено в квартире 1-го 
приходского училища. (На Спасской улице в доме купца И.Н.Веретенни
кова). Учение изначально в после - обеденное время с 2-х до 4-х часов, по 
окончании классов в мужском приходском училище.

..Единственный расход состоит в жалованьи учителю и надзиратель
нице; значит, нужно полтораста рублей в год. ...Значит, для доставления 
начального образования сорока пяти (берем нынешнюю цифру) бедным и 
небогатым девочкам нужна в год с небольшим половина той суммы, ка
кую обыкновенно богатые родители платят в год же на обучение дочери в 
пансион. Но все таки без этих полутораста рублей этому училищу суще
ствовать нельзя, - его должно будет закончить.

Надо упрочить существование женского приходского училища...
Вероятно, и другие города обратят внимание на полезность здешнего зем

ского училища, на простоту его устройства, на незначительность расхода, и 
не замедлят открытием и у себя таких же благодетельных заведений.

О состоянии Вятской воскресной школы  
в первое полугодие ее существования

Предназначена для первоначального образования рабочих и ремес
ленников. Открыта 8 января 1861 г.

В ноябре месяце (1860 г.) один из принявших участие в преподавании 
( редактор губернских ведомостей), имея случай посетить до 40 ремес
ленных заведений, с целью ознакомиться с их устройством и бытом ре
месленного класса, принял себе за правило заводить при этих посещени
ях, между прочим, с хозяином мастерской, при работниках и учениках 
разговор о грамотности и об устраивающейся Воскресной школе. Послед
ствием всего этого было убеждение в действительной необходимости шко
лы...

Вятская школа и хотя называется собственно Воскресною, но обуче
ние в ней не ограничивается воскресными днями - оно происходит и в те 
из праздников, в которые как преподаватели, так и рабочий класс народа 
свободны от своих ежедневных занятий. Со дня открытия школы (с 8 ян
варя) по июль месяц обучение в ней происходило 30 раз. Всех объявив
ших в течение этого времени желание обучаться в школе записано в кни
гу 135 человек разного возраста от 9 до 36 лет... преимущественно ре
месленников и лиц живущих в услужении.

Из них 18 человек приходили в школу только по одному разу, 10 чело
век по 2 раза, по 3 раза - 14 человек, к июлю общее число учеников 
Воскресной школы состояло из 66 человек.



Относить неаккуратное посещение учениками школы к собственному 
их нерадению - было бы несправедливо. При изыскании настоящих тому 
причин, прежде всего следует обратить на зависимость учеников от воли 
и от произвола старших над ними в доме. Нередко случается, что живу
щий в услужении мальчик, в то самое время, как обращается к своим 
господам с просьбой о позволении сходить в школу, получает от них к 
неотложному исполнению поручение, которое, при маленьком внимании 
или снисхождении со стороны последних к доброму желанию мальчика, 
удобно могло бы быть исполнено им прежде или после времени, назна
ченного для занятий в школе. Ученики из ремесленного класса, по-види
мому, могли бы иметь более возможности располагать своим празднич
ным временем, но часто бывает, что из них оставляются в своих мастер
ских дневальными,' другие задерживаются хозяевами для исполнения раз
ных домашних услуг; доходят известия о том, что некоторые из хозяев, 
набирая значительное количество заказов, злоупотребляют своей влас- 
тию, заставляя мальчиков, помимо их собственного желания и без всяко
го вознаграждения, работать по воскресным и праздничным дням.

... Нельзя оставить без внимания еще и то, что ученики ремесленных 
заведений кроме воскресного дня в продолжение недели не имеют ни 
одного часа, в котором могли бы поработать “на себя”, т.е. приобрести 
починкою чужого платья или обуви нескольких копеек для удовлетворе
ния своих необходимых потребностей и даже заняться починкою предме
тов собственного туалета; да если бы и нашелся в праздничный день 
такой свободный часок, то хозяева, мало интересующиеся нуждами и 
потребностями своих учеников, все-таки ни под каким видом не позволят 
им работать на себя, - считая такое дозволение приучением к баловству и 
нарушением своих прав...

Не мало нарекания навлекает на себя Воскресная школа ласковым, 
вежливым обращением наставников с учениками, отсуствием всякого при
нуждения и наказания. Не далее как вчера случилось нам говорить об этом 
с одним добрым, почтенным, нравственным, знатоком своего дела масте
ром. «Нет, - сказал он, - что ни говорите, а такое учение только испортит 
навеки человека: в этой школе всякому, даже какому ни на есть чумазому 
так уж наука". Но, благодарение Богу, время это прошло и не возвратится, 
такие учителя умерли и не народятся, только такие родители живут еще, 
пугают рассказами и смешат своими убеждениями молодое поколение.

Пока не узнали мы положительно, какой мысли заключают в себе час
то слышимые нами слова: не пускает хозяин в школу, то и не беремся за 
толкование их. Слова эти слышали мы и от учеников, выбывших из шко
лы, которые, встречаясь, иногда спрашивают: “А что в школе-то учатся?



А нас хозяин не пущает. Почему же?” Да бог его знает. Слышали мы это и от 
побывавших в школе: “ и я бы поучился, да не велят, а вон Кондраша то ничего 
не знал, походил, а теперь читает, пишет, считает и молитву знает, и еще бы 
говорит, походить надо, да барыня в эти часы кофий кушает, ну и не пускает”. 
Кофе - причина, может быть, уважительная; но хотелось бы знать, что застав
ляет хозяев удерживать мальчиков от посещения школы: боязнь ли, чтобы 
ученики не сделались умнее их самих, чтобы не прочитали как- нибудь Ремес
ленного Устава, чтобы не написали при случае жалобы к начальству ( словес- 
ные-то ни по чем, их тотчас замять можно), чтобы сделавшись работниками, 
не заметили недодачи платы: или уж, в самом деле, ученики, побывавши 5-6 
раз в школе, от вежливого обращения с ними стали чувствительнее к побоям, 
или что-нибудь другое; но пока не знаем - не хотели и говорить, а узнавши 
скажем.

Обязанности распорядителей Воскресной школы, с самого его основания, 
исполняли: П.П. Хохряков (Штатный смотритель) и Н.И.Золотницкий.

Вятские губернские ведомости. 1861. № 30

По поводу открытия частных школ 
в Вятской губернии

В официальной части настоящего №Губернских Ведомостей ( отд. II) напе
чатан список духовных лиц Вятской губернии, которые, в следствии пригла
шения епархиального начальства и г. управляющего палатою государствен
ных имуществ, изъявили желание в частных школах при своих домах занять
ся безвозмездным обучением крестьянских детей - как мальчиков и девочек. 
В этом списке перечислены 96 школ и лица, занявшихся преподаванием. (В 
22-х селах все священно-церковнослужители и особо: 1 протоиерей, 43 свя
щенника, 7 священнических жен и 1 дочь, 17 дьяконов и 2 с причетниками, 33 
причетника, 1 исключен из духовного звания и 1 крестьянин).

При таком сочувствии духовенства к этому делу остается только желать, 
чтобы сам народ с сознанием пользы и необходимости образования спешил 
воспользоваться предлагаемым ему благодеянием. К сожалению, вести об 
этом не так уж утешительны: во многих местностях губернии у крестьян, в 
особенности же у инородцев - черемис, вотяков и пермяков, предубеждение 
против грамотности, особенно для женского пола, так сильно, что все доводы 
и разъяснения о необходимости ученья оказываются безуспешными.

Мы намерены сказать несколько слов о причинах предубеждения крестьян 
вообще и инородцев в особенности против образования детей.

Первая причина этого предубеждения, без сомнения, заключается в пони



мании пользы и необходимости образования. Но есть ли такие данные, на 
основании которых крестьянин может составить и усвоить себе понятие о пользе 
просвещения для поселянского быта? Голословные убеждения и доказатель
ства не имеют для него никакого значения, - и ему, более чем кому-другому, 
нужны ясные факты и очевидные примеры... Если на это нельзя дать утверди
тельного ответа, то не вправе ли крестьянин сомневаться в пользе грамотно
сти для его быта? (Является ли учение средством для улучшения своего 
хозяйства и семейного быта, для повышения своего нравственного состояния 
и служат ли они своему обществу словом, делом и примером?)

Другая причина предубеждения крестьян против образования состоит в 
опасении их, что грамотность может произвести расстройство в их поселянс- 
ко-хозяйственном быте. Это опасение выражается в ответе пермяков на убеж
дения об отдаче детей в ученье: “грамотный не будет робить”, возражают они 
и "напрасно - говорит автор - будете доказывать им противное”.

Крестьянин “ естественно желает, чтобы сын его оставался при своем кре
стьянском ничтожестве", не подавался в писаря.

Итак, для уничтожения предубеждений простонародья против грамотности 
прежде всего нужно доституть того, чтобы крестьяне, получающие образова
ние в школе, оставаясь в своем быте, вносили свое учение в действительную 
жизнь. А для этого необходимо, чтобы школьное учение состояло не в меха
ническом затверживаньи на память книжных фраз - в заучиваньи уроков, но в 
сознательном уразумении изучаемого предмета и в развитии соображения 
учащегося.

Что касается инородцев, то главная причина их отвращения от учения зак
лючается в различии природного их языка от языка школы, и надобно сказать 
правду, что мы поступаем не совсем человечно, усаживая вотского или чере
мисского мальчика за русский букварь и потом заставляли его задолбливать 
на чуждом ему языке молитвы, катехизис, историю и прочее. Полагаем, что 
учение для инородцев тогда только будет полезным, если он начнет и выучит
ся читать, писать, считать и всему прочему на своем природном языке; рус
скому же языку пусть он учится только разговорному, занимаясь этим дня по 
два в неделю: выучившись читать по вотски (русскими буквами) с пониманием 
прочитанного и ознакомившись с русским языком, вотяк и сам возьмется за 
русскую книгу и она не будет казаться ему, как ныне, противною до отвраще
ния. Конечно, до этого прежде всего нужны учебники и книги на инородческих 
языках; но какой же труд нашего духовенства, живущего среди инородцев, 
может более полезным, нежели составление таких учебников и книг для ис
тинного просвещения своих прихожан?



По вопросу о способах образования чуваш

В виду того, что обращение в христианство чуваш и других подобных 
инородцев, по способу исполнения этого дела, не принесло желаемых 
плодов, и после того как 25-летнее существование заведенных между 
инородцами училищ не повысило до желаемой степени умственного и 
нравственного их уровня и не оказало достаточного успеха в деле нацио
нального объединения этих приемных детей с русским народом, - прави
тельство и общество пришли к убеждению о необходимости принять бо
лее действительные меры для обрусения и религиозно-нравственного 
образования инородцев.

Все, касающиеся дела народного образования, инородцев в особенно
сти, имеет для меня особенный интерес, так как, имев случай пять лет 
тому назад, высказать взгляд мой на способ образования инородцев (№47 
Вят. Губ. Ведом, за 1861 г. “По поводу открытия частных школ в Вятской 
губернии”) и затем проверив мои воззрения на потребности народного об
разования как посредством обмена мыслей в звании редактора губернс
ких ведомостей, так особенно при непосредственных сношениях с наро
дом в бытность распорядителем воскресной школы и мировым посредни
ком, я приступил, наконец, к осуществлению моих убеждений посред
ством составления и издания учебников для первоначального обучения 
чувашских детей. А потому искренне сочувствие к заботам правитель
ства и общества об образовании инородцев побуждает меня изложить 
здесь несколько мыслей по этому предмету.

Обрусение инородцев и просвещение их, представляющиеся с перво
го взгляда как две независимые одна от другой цели, в понятии об упро
чении общего блага государственной семьи сливаются в одну задачу. 
Ближайшие к народу исполнители этой задачи - училищные советы, зем
ские и мировые учреждения - считают, как кажется, вопрос о способе 
обрусения инородцев положительно разрешаемым посредством приме
нения к делу известного мнения, что “усвоение языка усвояет и народ
ность”, а потому в настоящее время они особенно озабочены разрешени
ем вопросов, касающихся собственно образования - об открытии училищ, 
о приискании в них учеников и наставников, об устройстве учебной части 
и о способах обучения.

Имея в виду высказаться по тем же самым вопросам, я считаю нуж
ным сказать предварительно несколько слов о значении русского языка в 
деле обрусения и просвещения инородцев.

Государственное право господствующего языка, как решение, во
шедшее в законную силу, не может возбуждать никаких вопросов, а тре



бует только исполнения. На основании этого права, инородцы и иновер
цы, безусловно принятые в семью русского народа, обязаны употреблять 
господствующий язык во всех отношениях к государственной власти и 
при исполнении обязанностей государственной и общественной деятель
ности. А на этом основании требование удовлетворительного знания рус
ской грамоты в здешней местности может быть распространено на ино
родцев и иноверцев избираемых в члены волостных правлений, земских 
управ и других учреждений, на принимающих иноверческие духовные 
должности и на учителей в иноверческих школах.

Очевидно, что сближение и затем объединение национальностей 
помимо политических обстоятельств, совершается главным образом по
добно сближению отдельных личностей - именно под условием единства 
убеждений. Минувшие и современные отношения разных национально
стей доказывают, что единство убеждений религиозных, как самых про
чих из всех убеждений по свойству их задушевности, служит наилучшим 
средством не только к объединению подданных одного государства, но и 
к поддержанию постоянной симпатии между отделенными друг от друга 
народами и в обоих случаях - независимо от условий единства или срод
ства языка, и наоборот разность религиозных убеждений при единопле
менное™ сродстве и даже единстве языка, возбуждает и поддерживает в 
природных подданных государства взаимную антипатию, а в соединен
ных по обстоятельствам - стремление к политической независимости. Если 
из числа поволжских инородцев татары “примыкают как говорят - своими 
симпатиями к Турции, даже - к Хиве и Бухарию, то главным источником 
такой симпатии можно признать только единство религии, а не сродство 
по языку и по происхождению - сродство очень далекое. Между тем пле
мя по языку самое близкое к татарам - чуваши в отношении к татарской 
народности представляют такое явление: те из них, которые живут вдали 
от татар и которых по их религиозным убеждениям, можно назвать кре
щенными, полуязычниками, те не имеют расположения к татарской на
родности, а живущие вместе с татарами, крещенные чуваши, под очевид
ным влиянием исламизма, легко усваивают татарскую народность, чува
ши же язычники, тоже живущие среди татар, упорнее прочих своих едино
племенников отстаивают свою племенную народность. Вообще, для проч
ного объединения здешних инородцев с русским народом, необходимо 
Усвоение им не только русского языка, сколько- инстинкт христианской 
религии.

Второе после религии средство, способствующее обрусению ино
родцев, состоит в усвоении ими понятия о нравственном превосходстве 
Русской народности. Многочисленные примеры перехода инородческих



семейств в русские селения и города, женитьбы инородцев на русских и 
проявляющееся в них желание жить по русским обычаям убеждают, что 
эти явления происходят не вследствие усвоения им русского языка, но 
под влиянием сознательного уважения их к русской народности, к кото
рой без такого уважения остаются вполне равнодушными весьма многие 
инородцы, ознакомившиеся с русским языком по торговым и иным сноше
ниям и даже по русской школе. Для наилучшего же действия этого сред
ства кроме распространения в массе инородцев понятия о значении рус
ской народности, в особенности желательно повышение, посредством 
правильного образования умственного и нравственного уровня близких к 
инородцам сословий русского народа.

*  *  *

Вместо желаемого открытия новых училищ в некоторых инород
ческих местностях приходится закрывать и нынешние за недостатком 
средств на содержание их и главным образом, разумеется, на жалованье 
наставникам. К такому грустному явлению, как закрытиё училищ, не мо
гут оставаться равнодушными те, на ком лежит главная забота о просве
щении инородцев- их духовные пастыри. Настоящий случай дает им воз
можность показать свое сочувствие к делу народного образования и со
знание пастырского своего долга; они могут протестовать против закры
тия училищ предложением безвозмездного преподавания. Здесь, кстати, 
я выскажу, может быть, непрактичное, но твердое убеждение в том, что 
пастыри церкви обязаны быть безвозмездными учителями, потому что 
главнейшую обязанность священника составляют: просвещение прихо
жан с самого их детства евангельским учением, постоянное во всю жизнь 
руководство их в духе этого учения и напутствования в вечную жизнь; 
исправление же треб есть уже вторая обязанность, вытекающая из доб
росовестного исполнения первой, так как треба, составляющая теперь 
непонятный для инородца обряд, только тогда сделается настоящей тре
бой, потребой, когда будет требоваться прихожанином вполне сознатель
но, а не из какого-нибудь спасения. Равнодушие приходских священни
ков к делу образования было бы тем более невыгодно для них, что дове
ряя сочувствию их к этому делу и сознанию долга, правительство утвер
дило за ними исключительное право обучения Закону Божию и возложи
ло на них наблюдение за религиозно- нравственным направлением в учи
лищах и школах вообще.

За вопросом о наставниках следует вопрос о приискании учащихся. 
Самое существование этого вопроса и суждения о преимуществах обяза
тельной и добровольной систем, доказывают, что со стороны самих ино



родцев нет соразмерного с предложением запроса на грамоту. Отсутствие 
же запроса объясняется отвращением инородцев от грамоты. А это от
вращение порождено самою грамотою. Во всяком деле, чтобы стоило 
заниматься им или жертвовать для него чем-нибудь, надобно видеть 
пользу или удовольствие. А грамота, как она предлагалась и предлагает
ся инородцам, не может доставить им ни того, ни другого. Родители не 
понимают, чему и для чего учатся их дети... Язык школы единственное 
препятствие к уразумению этого, дети уже и выучившись, не в состоянии 
доказать, что они учились не напрасно -  язык школы обращает ученье их 
в механическую работу, не дозволяет им усвоить науки душою и лишает 
возможность внести ее в семью, в среду, в жизнь. Чем же другим, если 
не близостью школьного языка к жизни, объясняется сравнительно боль
ший запрос на грамоту со стороны татар? Введение в училища чувашских 
детей первоначального, и разумеется, разумного обучения на их природ
ном языке даст, прежде всего, возможность родителям поднять цель гра
моты и, так сказать, осязательно почувствовать пользу ее, а учащимся, 
облегчая сознательное приобретение познаний, дает возможность в сво
ей среде словом и делом доказать превосходство сообщаемого грамо
тою умственного развития. Это -  по моему твердому убеждению - един
ственное средство к искоренению естественного предубеждения инород
цев против грамоты, к возбуждению запроса на нее и к разрешению воп
роса о способах приискания учащихся.



1906 -1907  ҪУЛСЕНЧИ «ХЫ ПАР» ПУБЛИЦИСТИКИ

ЫЙТУ-ШЫРУ
Ӗлӗк эпӗ кӗнекесем валли чӑвашла нумай ҫырсаттӑм, ҫав ҫырнӑ хут- 

сене вӑл вӑхӑтра укҫа ҫук пирки халиччен станпа ҫаптараймасӑр тӑтӑм. 
Эпӗ ҫапла кӗнекесем валли ҫырса хӑтланнине пӗле тӑра юлташӑмсем, 
тус-йышӑмсем, ҫав ҫырнӑ хутсене вуласа пӑхма тесе илсе, пӑхсассӑн 
халичченех пӗрне те, мана калле тавӑрмарӗҫ. Мӗншӗн тавӑрманни пӗр 
енчен мана паллӑ: ӑнсӑртран ҫунса туса кайман пулсан, вӑл хутсене ву
лама юрӑхлине пӗлсе, манран вулама илнӗ ҫынсенчен, тата ҫапла ытти 
ҫынсем вулама тесе ыйтса илсе, халиччен алӑран алла ҫӳретеҫҫӗ пулӗ. 
Вӑл ҫырусем кам-кам патӗнче эпӗ хам пӗртте пӗлместӗп, мӗншӗн тесен, 
ҫав хутсене хамран илни ӗнтӗ пӗр вуннӑ - вунпилӗк ҫулта ытла-тӑр. Халь
хи саманана кура пирӗн чӑваш чӗлхипе Хусанта хаҫат кӑларма пуҫларӗҫ. 
Хаҫатра станпа ҫаптарма малашне нумай ҫыру кирлӗ пулӗ, ҫапла алӑра 
ҫӳрекен хай хутсем станпа ҫаптарма юрӑхлӑ пулсан, эпир вӗсене пурне 
те станпа пуҫтарӑттӑмӑр, вӗсене мӗн ҫинчен ҫырнине чӑвашсем пурте 
ҫыру пӗлекенсем вуласа пӗлсе тӑрӗччӗҫ. Ҫавӑн пирки эпӗ ҫакӑнта ҫырнӑ 
кӗнекелӗх ҫырусем кам-кам аллинче пур, вӗсене вӑл хутсене халӗ стан
па ҫаптарма хӑйсенчен тӳрех Хусана чӑваш хаҫат редакцине яма тархас- 
латӑп; май килсен ҫак адресӗпе ярӑр: “поч. ст. Анненково, Симб. губ. 
И.Н.Юркину". - Хамӑр чӑваш хушшинче алӑра ҫӳрекен кӗнекелӗх ҫырнӑ 
хутсен ячӗсем ак епле: 1) “Лирические произведения (народные песни) - 
25 мая 1888 г., 2) “Различие однозначущих слов у низовых и верховых 
чуваш” 1890 г., 3) “Юмахсем”, 4) “Ваттисен сӑмахӗсем”, 5) “Илья паттӑр” - 
5 мая 1889 г., 6) “Этемӗн пырӗ тутӑ та куҫӗсем выҫӑ” - 3 июля 1889 г.,
7) “Истинное происшествие, Мул” - 28 окт. 1889 г., 8) “Чувашские песни, 
записанные со слов крестьянки д. Поповой волости Чебоксарского уезда 
Хавроньи Ивановой" 1891 г., 9) “Песни Чебоксарского уезда", 10) "Чӑваш- 
сенён тёнё” - 8 августа 1891 г., 11) “Сборник чувашских песен”, - тата 
ыттисем те.

Манӑн сӑмахӑма итлесе кӗнекӗмсене эпӗ ыйтнӑ ҫӗре яракан ҫынсене 
пурне те ӑшӑ чунтан тав тӑватӑп.

И.Ю ркин.
Хыпар, 1906  ҫ ., февраль 19, 7 №. 

РЕДАКЦИЯ ХУШНӐ СӐМАХ
Чӑвашла хаҫат илес тиекенсем нумайӑшӗ: хаҫат укҫине пӗчӗккӗн- 

пӗчӗккӗн тӳлемелле пулсан илеттӗмӗр теҫҫӗ. Анчах хаҫат хакне пӗчӗккӗн 
тӳлесен редакция нумай сиен кӳрет.



Хаҫатӑн хӑйӗн хакӗ пит пысӑках мар, унӑн хакӗ “почта" укҫи нумайран 
пысӑк. Почта хаҫат илекентен кашнинчен 80 пус илет.

Ҫулталӑк пек илекенсемшӗн те 80 п., ҫур ҫул анчах илекеншӗн те 80 
пус илет.

Хӑшӗ-хӑшӗ хаҫатшӑн яракан укҫана хут ӑшне чиксе конвертпа яраҫҫӗ. 
Апла хакла ӳкет. пёр тенкё анчах ямалла пулсан та 25 п. яхӑн кирлӗ.

Укҫа ямалли юри тунӑ “переводный бланк” пур, унпа 25 т. ярас пулсан 
та 15 пус анчах кирлё.

Хыпар, 1906  ҫ ., январь 2 9 , 4 №. 

ҪӖНӖРЕН ТУХНӐ ЧӐВАШЛА КӖНЕКЕСЕМ
1) “Требник”. 1 часть. Ун ҫинчен таинствосен церкви, кил-ҫурта кёрес 

умён тумалли кёлёсем, ытти кёлёсем те пур. Кёнеки хакё 1 тенкё те 30
пус.

2) “Всенощное бдение и литургия", Чёрёлнё кун умён тӑвакан каҫхи 
кӗлӗпе апат кӗлли. Хакё 50 пус.

3) “Сборник молитв и песнопений из триоди, цветной и минеи месяч
ной”. Вун икӗ аслӑ праздниксенче тӑвакан кёлёсем, ҫӗнӗ ҫулта, ачасене 
вёрентес умён, патша кунӗсенче тӑвакан кёлёсем. Хакё 1 тенкё те 30 пус.

4) Беседы на символ веры. Тӗн Символӗ ҫинчен. Хакё 30 пус.
5) Жизнь и учение Мухамеда. Хакё 5 пус.
6) Календарь на 1906 г. Ҫулталӑк кёнеки. 1906 ҫ. Хакё 6 пус.
7) Патшалӑха мёнле тытса тӑрсан халӑха авантарах пуласси ҫинчен 

вӗрентекен ушкӑнсем. Хакё 2 пус.
8) Беседы о земледелии. Ҫӗр ӗҫне епле тусан тырӑ нумайтарах тух- 

малла? Хакё 15 пус.
9) Эрех сиенё. Хакё 2 пус.
10) Евангелие. 35 пус.
11) Псалтир. 25 пус.
12) Откровение тиекен кёнеке халӗ ҫук.

Хыпар, 1906 ҫ ., январь 29.

ҪУТТА ТУХАСЧӖ!
Пӗрре ман патӑма юлташ килчё те, акӑ мён каласа кӑтартрӗ: “Эпё 

пёчёкренпех хам пурнӑҫа ӗретлӗ астумастӑп. Кӑш пӗле пуҫласан эпё хам 
патри япаласем ҫинчен шухӑшлама тытӑнтӑм. Ман йёри тавра сӗм-тӗттӗм, 
нимён те курӑнмасть. Ҫутӑ кӑшт та ҫук. Эпӗ суккӑр-ши, е ҫутӑ ҫукран 
нимӗн те курмастӑп-ши терӗм хама хам. Унтан эпӗ ҫынсем пур-и кунта, 
тесе кӑшкӑртӑм. Инҫетри йӗррипе сасӑ илтӗнчӗ. Эпӗ каллех: “Килӗр-ха



кунта, ӑҫта эсир”, - тесе кӑшкӑртӑм. Ман пата пӗр ватӑ ҫынпа ҫамрӑк ача 
килчӗҫ. Эпӗ вӗсенчен, “Епле эсир ҫакӑнта пурӑнатӑр, ҫутӑ ҫинчен шухӑш- 
ламастӑр та-и мӗн?“- терӗм. Ватӑ ҫын каларӗ: “Эпё халиччен кунта ним 
курмасӑр пурӑнтӑм, халӗ ҫутӑ ҫӗре тухсан та усси пулмӗ, тесе шухӑшла- 
тӑп", терӗ. Ача каларӗ: “Пирӗн аттесем, асаттесем ҫутӑ ҫинчен илтей- 
месӗр пурӑннӑ, эпё те вӗсем пекех пурӑнап, ҫиме ҫӑкӑр пулсан мана нимӗн 
те кирлӗ мар”, терӗ. Унтан эпӗ вӗсенчен уйрӑлса кайрӑм та, епле тухас- 
ши кунтан, тесе шухӑшлама тытӑнтӑм. Шухӑшласа тӑнӑ чухне эпӗ ҫӳлел- 
ле пӑхрӑм та, кӑшт ҫутӑ куртӑм. Ӑҫтан кӗрет-ши вӑл ҫутӑ, вӑл ӑҫтан та 
пулсан шӑтӑкран кӗрет пулӗ, терӗм эпӗ. Вӑл шӑтӑкран тухма ҫул ҫук-ши? 
Унтан эпӗ ҫав ҫутӑ кӗрекен шӑтӑк патне утса кайрӑм. Унта ҫитиччен ман 
тӗрлӗ тусем урлӑ, шӑтӑксем урлӑ каҫмалла пулчӗ. Нушаланса эпӗ шӑтӑк 
патне ҫитрӗм. Вӑл шӑтӑкран эпӗ ахалех тухаймарӑм, вӑл шӑтӑк пит 
пӗчӗккӗччӗ. Ӑна эпӗ алӑпа тӑрмаласа пысӑклатрӑм та (ман алӑра кӗреҫе 
тавраш нимӗн те ҫукччӗ) ҫав шӑтӑк витӗр тухрӑм. Ах епле тӗлӗнтӗм эпӗ... 
Кӑн-кӑвак таса пӗлӗт, пӗр ҫумӑр пӗлӗчӗ те ҫук. Эпӗ йӗри-тавра пӑхкаласа 
малалла утрӑм. Ак ман ҫул ҫинче ҫулӗ те урлӑ каҫмалла пулчӗ. Урӑх 
нихӑш еннеле те ҫул ҫук. Пӗр енче вӑрман, тепӗр енче шыв. Ҫутӑ курма 
ман ҫав ту урлӑ каҫмалла пулчӗ. Ту урлӑ каҫнӑ чухне эпӗ темӗн тӗрлӗ 
асап, темӗн тӗрлӗ хӗн куртӑм. Кӑш астумасӑр, пуссан, ту айне, е шӑтӑка 
ӳкмелле. Анчах мӗнле йывӑр пулсан та, эпё ту урлӑ каҫрӑм та, яла кай- 
рӑм. Ял ҫинче каллех сӗм-тӗтӗм. Нимён те курӑнмасть. Ҫынсем те пӗртте 
курмаҫҫӗ. Анчах хӑш ҫутӑра ҫӳресен те, ыттисене ҫутӑ курма вӗрентич- 
чен, аллисене туя тыттараҫҫӗ. Те тӗрӗс, те тӗрӗс мар ҫак юлташ сӑмахӗ- 
сем?

Т.С . - в.
Хыпар. 1906  ҫ ., январь 8 , 2 №. 

ЧӐВАШСЕМ ХАҪАТ ҪИНЧЕН КАЛАҪНИ
Хуласенче вӑрҫаҫҫӗ. Мӗншӗн капла-ши?теҫҫӗчӑвашсем. Пӗри калать: 

«Сан ҫинчен хаҫат ҫине ҫырнӑ пулӗ-ҫке?» тет. Тепри: кам вуласа тӑнлан- 
тарӗ пире?, тет. Тата тепӗри калать: «Укҫа ҫук тесе питех те каламалла 
мар. Эрех ӗҫес килсен пухӑва пыратӑр та виҫ-тӑват тенкӗлӗх ҫӗр сута- 
тӑр, укҫине сутса яратӑр; ҫав укҫапа хаҫат илме пулӗччӗ», тет Ҫапла 
вара халӑх хушшинче ӑсли те, ухмаххи те пур. Эрех вырӑнне хаҫат илме 
хушаканӗ ӑслӑ ҫын пулмалла тесе шутлатӑп эпӗ.

М - в.
Хыпар. 1906  ҫ ., январь 8 , 1 №.



ХАҪАТ КИРЛӖ!
“Нижегородский Листок” ятлӑ хаҫат ҫине халӑха хаҫат кирли ҫинчен 

ҫыраҫҫӗ. Чул-хула уесӗнче Борисово ятлӑ ялта нумай пулмасть хут пӗле- 
кен ҫынсем хаҫат пит нумай вулама пуҫларӗҫ. Вӗсенӗн халӑха вуламал- 
ли ҫурт (читальня) виҫӗ ҫултанпа пур ӗнтӗ, анчах ку таранччен хаҫата ун 
пек нумай вуламан. Вуламалли ҫуртра пур хаҫат халӗ ӑмӑртса вулаҫҫӗ, 
кашни тата, кӳршӗсене, хӑйӗн ҫемйине ёуласа кӑтартмалла, киле илсе 
каясшӑн. Вӑрҫӑ тухнӑ пирки ҫапла хаҫата ӑмӑртса вулама пуҫларӗҫ. Пур 
вулӑс тиекенсене шутласан пирӗн хаҫатсем сахал, ҫавӑнпа вуламалли 
ҫурта пӑхаканни ҫынсене хаҫата йӗркерен, черет тӑрӑх парать. Расколь- 
никсем тепӗре псалтиртен пуҫне урӑх кёнеке вулама та ҫылӑх, теҫҫӗ, 
халӗ вӗсем те хаҫата вуласа пӑхасшӑн ҫунаҫҫӗ.

Хыпар. 1906  ҫ. ,  январь 8,  1 №.

ХАҪАТ УССИ
Чӑвашсем нумайӑшӗ: “Пире чӑвашла хаҫат кирлӗ, мӗншӗн тесен эпир 

вырӑсла пӗлместпӗр, вырӑслине вуласан та ӑнланмастпӑр”, теҫҫӗ. Тата: 
“Тӗнчере мӗн-мӗн пулнине чӑвашла хаҫат тӑрӑх пӗлесчӗ", тиекен те пур. 
Ҫапла ӗнтӗ чӑвашсем хӑйсемех чӑвашла хаҫатшӑн ҫунаҫҫӗ. Чӑнах та 
хаҫатсӑр пурӑнма йывӑртарах. Ырӑ курса пурӑнас тиекен халӑхсен пурин 
те пӗр хаҫат мар, вуннӑ, ҫитмӗл, ҫӗр хаҫат та тухать. Араб ятлӑ халӑх 
хӑй йышлах мар пулин те, хӑйӗн чӗлхипе темиҫе хаҫат кӑларать. Хаҫат 
тӑрӑх арабсем нумай пӗлеҫҫӗ, нумай пӗлнӗрен пурӑнӑҫа та пирӗн пек 
типӗ ҫӑкӑр ҫисе ирттермеҫҫӗ, пирӗн пек пит начар пурӑннӑ, хаҫат тухнӑ- 
ранпа вёсен школӑсем нумайланнӑ, пурӑнӑҫӗ аванланнӑ. Пирӗн те, чӑ- 
вашсен, хаҫат тӑрӑх ырра вӗренесчӗ, хамӑр начар пурӑнӑҫа аванлатасчӗ!

Хыпар, 1 9 0 6  ҫ . ,  январь 8 , 1 № .

ЧӐВАШ ХУТЛА ПӖЛЕКЕН САХАЛ
1897 ҫулта тӗрӗсленипе Хусан кӗпӗрнинче 100 ҫын пуҫне хут пӗлеке- 

не: вырӑс -  ар ҫын 36 пулнӑ, хӗрарӑм - 13 пулнӑ; тутар -  ар ҫын 22, 
хӗрарӑм -18; ҫармӑс -  ар ҫын -18, хӗрарӑм - 2; чӑваш - ар ҫын 100 пуҫне 
хут пӗлекен 13 тивнӗ, хӗрарӑм ҫӗр ҫын пуҫне 1 ҫын анчах пулнӑ.

Чӑвашӑн хӗрарӑм хушшинче хут пӗлекен мӗншӗн сахал-ши? Школа 
Ҫителӗклӗ пур-и? 1900 ҫулта чӑваш хушшинче хӗрача вӗреннӗ школасем: 
Етӗрне уйесӗнче 6 пулнӑ (церковно-прих. - 2, грамоты -4). Ҫӗрпӳ у. - 6 
(земск. -2, церковно-прих. -1, братск. -2, грамоты -1). Чикме у. -3  (земск. 
-2, церк.-прих. -1). Тетӗш у. -1 (братск). Ытти уессенче чӑваш хушшинчен 
хӗрачашӑн тунӑ школа пулман.



Ар ҫын вӗренекен школасем ытларах пулсан та унта хӗрача йышлӑ 
каймасть. 10-12 ҫултан иртнӗ хӗрачасене арҫын ачасемпе вӗрентме май 
килмест. Ахаль те ар ҫын ачисем школа пыраканнисем хӑйсем йышлӑ. 
40-50 ача вырнаҫмалӑх тунӑ школасене 80-100 ача ытла пухӑнать. Чӑва- 
шӑн ачисене хутла вӗрентес тесен (вӗрентмесӗр юрамасть, - малашне 
хутла пӗлменнисен пур ҫӗрте кая тӑрса юлмалла пулӗ) ҫак школасемпе 
сахал. Пирӗн те школшӑн тӑрӑшас пулать, тутарсенчен кая пулас мар. 
1897 ҫулта тӗрӗсленӗ тӑрӑх мӗн пурӗ 843755 ҫын.

Хусан кӗпӗрнинче: 1) Ҫӗрпӳ у. - 131.277 ҫ; 2) Шупашкар у. - 84.603 ҫ. 3) 
Чикме у. (Козмод.) - 48.943 ҫ. 4) Чистай (Чистопол.) у. - 49563 ҫ. 5) Тетӗш 
(тетюш) у,- 30.865 ҫ. 6) Спасск. у. - 12.570 ҫ. 7) Сӗве (Свияжск) п. - 1920 
ҫын; 8) Етӗрне у. - 170 пин ҫын.

Чӗмпӗр кӗпӗрнинче: 1) Пӑва (Буинск.) у. - 80.600 ҫ.; 2) Кӑрмӑш у. - 
41.921 ҫ. 3) Чӗмпӗр у. - 16.745 ҫ. 4) Сызрань у. - 8.282 ҫ. 5) Сенгилей у. - 
6.979 ҫ. 6) Корсун у. - 5.100 ҫын.

Самара кӗпӗрнийӗн: 1) Бугуруслан у. - 34.832 ҫ. 2) Пӗхӗлме у. - 25.406Ҫ:
3) Бузулук у. - 12.556 ҫ.; 4) Ставрополь у. - 11.018 ҫ.; 5) Самара у. - 

7.923 ҫын.
Ӗпхӳ (Уфа) кӗпӗрнийӗн: 1) Белебей у. - 31.442 ҫ.; 2) Стерлитамак у. - 

23.882 ҫ.
Саратов кӗпӗрнийӗн: 1) Хвалынск у. - 5762 ҫ.; 2) Кузнецк у. - 3930 ҫ.;

3) Вольск, у. - 2442 ҫ.; 4) Петровск у. - 2212 ҫ.
Оренбург кёп.: 1) Орск у. - 2095 ҫын.
Тобольск, Томск кӗпӗрнисенче чӑвашсем, -1897 ҫ. тӗрӗсленӗ чух, чӑ- 

ваш ячӗпе пулман.
1897 ҫултан чӑваш тата хушӑннӑ. Хусан кёпӗрнинчех 1897 ҫ . - 

502.042 ҫ. вырӑнне 1903 ҫулта чӑваш 550.604 ҫ. ҫитнӗ. Ытти кӗпӗрнесен- 
че кун пек хушӑннӑ пулсан, халӗ чӑваш 1 миллиона яхӑн пулас пулать.

Вӗсем валли сахал-сахал 10 пин школа кирлӗ.
1оанн Йуркки.

Хыпар, 1906  ҫ ., 18 №.

ЯЛ ХЫПАРӖ
Пӑва уесӗнчен. Чӗмпӗр кӗпӗрнинче, Пӑва уесӗнче пӗр ялта ҫимӗкре 

эрех ҫитмерӗ. Нумайӑшӗ хупахра эрех ҫуккипе, кӗтсе тӑрас килмен пирки 
вӑрттӑн сутакансенчен бутылка пуҫне вуншар пус пара-пара илчӗҫ. 
Тӗлӗнсе кӑна каймалла ҫавсенчен. Епле вӗсене намӑс мар-ши, ку выҫ- 
лӑх ҫул эрех ӗҫме. Епле пӗр шухӑшламасӑр вунӑ пуса ахалех пӗр усӑсӑр 
кӑларса ывӑтаҫҫӗ-ши? Час-часах ялсенче калаҫкалаҫҫӗ, “Хыпар” илме



укҫа ҫук теҫҫӗ. Хупахра ӗҫсе яма укҫа пур! Ҫук, чӑвашсем, ҫапла пурӑн- 
нипе эсир малаллах каяймӑр. Ялан ҫынсем айӗнче пурӑнӑр. Ялан ҫух- 
рӑмран вырӑс мӗлкине курса ҫӗлӗксене илсе ҫӳрӗр. Хӑвӑр пурнӑҫӑра хӑвӑр 
аванлатас тесен, пӑрахӑр эрех ӗҫме, ялсенчи хупахсенче, хупахсем вы- 
рӑнне лартӑр вуламалли ҫуртсем (читальнясем). Эрех ӗҫсе укҫана сая 
ярас вырӑнне, илӗр эсир вӑл укҫасемпе кӗнекесем, хаҫатсем. Ҫурта кӗне- 
кене пӑхса тӑма лартӑр пӗр ҫынна. Ҫак ҫурт тавра йывӑҫсем лартса 
пӗтерӗр. Сире пурсӑра та тухса ҫӳреме вара вырӑнлӑ пулӗ, тата вырсар
ни кунсенче, празниксенче ҫак ҫурта чӗнсе килӗр вӗреннӗ ҫынсене, мӗн 
те пулин япаласем ҫинчен каласа пама. Школа кайманнисене, хут вула
ма пёлменнисене ку пит усӑллӑ пулё. Хут пёлекенсене вулас тесен те, 
пирӗн халӗ чӑвашла кёнекесем пит сахал. Ҫавӑнпа ҫак ӗҫе епле те пул
сан аванлатас пулать.

Хамӑршӑн, хамӑр тӑрӑшмасан, хальхи пекех чёлёмсене паклаттарса 
халапсемех пулӑпӑр.

Ваттисем калани: “Макӑрман ачана чӗчӗ памӗҫ” тени, ҫитӗ вара.
Хы пар, 1 906  ҫ. июль 16, 28  № .
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Цена 25 коп.
Журнал выходит каждые две недели.
Ближайшее участие в журнале принимают: Архангельский, Б.Буди- 

лин, Г.Брониковский, Н.Бивол, Н.Грасул, А.Гришков, Н.Корнев, Лоэнгринь, 
А.Оатул, Я.Окснер, А О.Платонов, В.Прохненский, С.Риварес, Я.Соколин, 
М.Скодигор, В В.Татаринов, Н.Трубчевский, В.Флоров, Н.Флоров, И.Бо
рода.

Имеются собственные корреспонденты из Петербурга, Москвы, Киева, 
Одессы, Острогорска, Елисзаветограда и т.д.

Подписка и продажа номеров производится в главной конторе журна
ла: Кишинев, Рениская, 63, и во всех книжных магазинах города.

Подписная цена на 3 мес. с пересылкой 1 р. 50 коп.
Редактор-издатель А.И.Оатул.

Открыта подписка на Т906 года на газету:
“СЕЛЬСКИЙ ВЕСТНИК".



Начиная с 1 января 1906 года газета “С В." будет выходить ежедневно, 
кроме дней после праздничных. Формат газеты сохраняется, настоящий 
в виде обыкновенного листа в 4 страницы. В воскресных нумерах будут 
помещаться:

1) Иллюстрации - портреты, виды, рисунки и т.п. тщательно исполнен
ные на особых выполненных с этой целью, новых иллюстрационных ма
шинах. 2) Краткая жития святых. 3) Повести, рассказы и стихотворения.
4) Научные статьи. 5)Полезные сведения. 6) Мелочи. В течение года из 
этих номеров составится, таким образом, у подписчиков, их сохраняю
щих, целый отдельный том для назидательного интересного и полезного 
чтения.

Объявления об издании в 1906 году журналов и газет.
С 1906 года выходит в свет по воскресеньям газета “Хыпар” на чуваш

ском языке.
Подписная цена в год 3 руб., 1/2 г. - 1р. 75 к.
Адрес ред.: Казань, Учительская семинария.
Конторы: Казань. Центральная типография на Воскресной улице.

Редактор-издатель Н.Никольский.

Продолжается подписка
на еженедельный журнал
“ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ”,
издаваемый при Казанской духовной академии.
(52 №№ в год, по 2 печати, листа в каждом).
Подписная цена: на год - 5 рублей, на полгода - 3 рубля, на 3 месяца - 

1 р. 50 к., на месяц-50 коп., отдельный номер-12 коп. Разсрочка годовым 
подписчикам: 3 рубля при подписке и 2 рубля к июню.

Подписная цена на “Ц.О.Ж.” вместе с “Православным Собеседником" 
(ежемесячным журналом) -10  руб. в год.

Подписная цена на “Ц.О.Ж.;” вместе с “Прав. Соб.” и “Известия по Ка
занской Епархии” -12  р. в год.

Подписная цена отдельно на "Прав. Соб." - 7 руб. в год с приложением 
двух томов 1 и 2 № “Толковный на Новый Завет бл. Феофилакта” - 8 руб.

На Известия по Казанской Епархии 5 руб. в год.
Подписка принимается:
1) В контору редакции - Первая Академическая ул. дом Улитиной.
2) В отделении конторы при “Центральной типографии" Воскресенская 

ул., д. Крупеникова, рядом с магазином Алаторцева и цирком.



Открыта подписка на 1906 г. на газету “СЕЛЬСКИЙ ВЕСТНИК”
Начиная с 1 января 1906 года газета “С.В.” будет выходить ежедневно, 

кроме дней праздничных. Формат газеты сохраняется настоящий в виде 
обыкновенного листа в 4 страницы.

В воскресных номерах будут помещаться: 1. Иллюстрации - портреты, 
виды, рисунки и т.п., тщательно исполненные на особых выписанных с 
этой целью, новых иллюстрационных машинах. 2. Краткая жития святых.
3. Повести, рассказы и стихотворения. 4. Научные статьи. 5. Полезные 
сведения. 6. Мелочи. В течение года из нумеров составится, таким обра
зом, у подписчиков, их сохраняющих, целый отдельный том для назида- 
тельнаго интереснаго и полезнаго чтения.

Ежемесячно при газете будет рассылаться бесплатное приложение в 
виде книжек “БОГ-ПОМОЧЬ"

В книжках помещаются общепонятные сельскому люду статьи духов
но-нравственные, исторические, сельско-хозяйственные, научные и раз
ные занимательные рассказы, повести, стихотворения и смесь.

Условия подписки на “СЕЛЬСКИЙ ВЕСТНИК”.

На 1 год с доставкой и пересылкой - 2 руб.
На полгода - 1 руб. 20 к. На месяц - 25 коп. На остальные сроки по 

расчету 25 коп. за каждый месяц. При годовой подписке допускается раз- 
срочка, а именно - 1 руб. 1-го января и 1 руб. 1 июня.

Адрес конторы: С.Петербург, Виленский переулок, д. №2, кв. 3.
За редактора А.Никитин.
Хыпар, 1906  ҫул, 46  №.

Открыта подписка 1906 г. на “КАЗАНСКУЮ ГАЗЕТУ".
Еженедельное издание Казанского губернского земства.
ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ
1.- Правительственные распоряжения. 2,- Земское хозяйство (продо

вольственное и страховое дело, пути сообщения и т.д,). 3,- Родное обра
зование. 4 - Специальные статьи: по вопросам сельско-хозяйственной 
практики вообще, и в частности, по скотоводству, пчеловодству, садо
водству, огородничеству и прочие; по земской медицине; по ветеринарно
му делу; по кустарным промыслам. 5,- Отзывы о книгах по сельскому 
хозяйству и промышленности. 6,- Хозяйственная жизнь России и губер
нии. 7,- Сообщения местных сельских хозяев. 8 - Обзор текущих общепо
лезных сведений по сельскому хозяйству и промышленности. 9,- Ответы



на вопросы по сельскому хозяйству и промышленности. 10.- Сведения о 
погоде (хроника и популяризация метеорологических наблюдений и изыс
каний). 11.-Торговыесведения (телеграммы и корреспонденции о бирже
вых пристанских и базарных ценах, поставках, фактах и т.п.). 12 - Част
ные объявления.

Газета выходит еженедельно в объеме одного до двух печатных лис
тов.

Подписка принимается при Казанской губернской земской управе, (угол 
Черноозерской и Попер.-Покровской), при книжном магазине И.Я.Башма- 
кова (Воскресенская, Пассаж), при книжном магазине Дубровина (Воскре
сенская ул.) рядом с Волжско-Камскими номерами и при всех уездных 
земских управах Казанской губернии.

Редактор: Председатель губернской 
земской управы П.И.Геркен

ХАҪАТСЕМ КАЛАНӐ ТӐРӐХ
Ҫак кунсенче Питӗре, “Халӑх ирӗкӗ" теекен ушкӑна Питӗрё пырсан ча- 

рӑнма вырӑн ыйтса яраҫҫӗ. Нумайӑшӗ вӗсем хресченсем. Халӗ ҫак “ха
лах ирӗкӗ” ушкӑнӗ хватир тупма тӑрӑшать. Вёсен хӑйсен те халӗ хватирӗ 
аван, ирӗк; тата шыраса хума пулаҫҫӗ. Питӗре пырсан ӑҫта мӗнле хватир 
пуррине, мӗн хактӑнине “халӑх ирӗкӗ" теекен ушкӑнӑн комитетӗнче пӗлме 
пулать. Тата ҫакушкӑнри студентсем вокзалта Питӗре пыракансене асӑр- 
хаса тӑраҫҫӗ. Вӗсем Патшалӑх Пухӑвне суйланӑ ҫынна ӑҫта каймаллине 
каласа тӑраҫҫӗ. Лав ҫӳрекен Харитонов кашни кунах 15-шер лав укҫасӑ- 
рах пама пулнӑ. Вӗсем вара Патшалӑх Пухӑвне суйланӑ ҫынсене укҫа 
тӳлемесӗрех вокзалтан хватире илсе каяҫҫӗ.

Рассийара кашни ҫын пуҫне виҫӗ теҫеттинрен кая тивекен ҫын 1900 
ҫулта ак мӗн чухлӗ пулнӑ.

Пӗр теҫеттинрен пуҫласа унтан кая ҫӗр тытса тӑракансем 1273673.
Пӗр теҫетинрен пуҫласа икке ҫитиччен 2428000.
Иккӗрен пуҫласа виҫҫе ҫитиччен 5554000.
Ҫакӑн чухлӗ халӑхӑн 4-шар теҫетине пултӑр тесен тата 22 миллион 

теҫетине ҫӗр кирлӗ.
Ҫапла ӗнтӗ кашни ят пуҫне 4-шар теҫетине тивтӗр тесен, виҫ веҫетине 

яхӑн ҫӗрлисене 509200 теҫетине памалла, икке яхӑн тытса тӑракансене 
486000 теҫетине кирлӗ, пӗр теҫетине яхӑннисене 11 миллион теҫетине 
кирлӗ.

Хресчене ҫӗр кирли паллӑ. Ҫавӑнпа та ҫӗр ӗҫне тӑнласах та аванта- 
рах, тӗплӗнрех калаҫмалла, хальхи йӗркесене ҫӗнетмелле. Анчах хрес-



чен пурнӑҫӗ начарри ӗмӗрне ҫӗр сахаллинчен килмен, малалла та яла- 
нах унтан килес ҫук. Хресчен ҫӗр сахаллипе, тырӑ пулманнипе ан аптра- 
тӑр тесен, ӑна хут вӗрентме тӑрӑшас пулать. Пирӗн нумай ҫитмен пурнӑҫ 
хамӑр пӗлменнинчен килет.

1861-мӗш ҫулта, февралӗн 19 кунӗнче, хресченсене улпут аллинчен 
хӑтарнӑ чух нумай япала асӑрхамасӑр хӑварса, халӑха хӗн курмалла тунӑ. 
Халӗ ун пек ан пултӑр тесен, хресченсене ҫӗр панипех ӗҫе пӗтерес пул- 
масть. Хысна ӑна хут вӗрентме пулӑштӑр, ҫӗр ӗҫлес тӗлӗшрен тӗрлӗ 
машинӑсемпе пулӑштӑр.

Хыпар, 1906  ҫ ., май 7 ,1 8  №. 

РЕДАКТОРТАН
Августӑн 6 кун. тухмалла нумер вӑл кун тухмарӗ. 1) Редакцияра ӗҫле- 

кенсем килте пулмарӗҫ. 2) Типографияра час пуҫтарса кӑларма шут тыт- 
рӑмӑр. Анчах ӑна та, типографияра, пёр лист ҫурӑ анчах кӑлармалла пулчӗ. 
“Хыпара” вӑхӑтлӑ кӑларайманшӑн хаҫат илекенсем пире питех ятламаҫ 
тесе шутлатпӑр, мӗншӗн тесен ку таранччен редакцияра мён пурӗ те икӗ 
ҫын анчах ӗҫлесе пурӑнтӑмӑр; ӗҫлекен ҫын нумер усрама вӑй нумай кирлӗ. 
Пирӗн хаҫат кӑҫал хӑйне-хӑй тӳлеймест. Тата ҫул йывӑр пирки ҫыру ву
лама юратакан ҫук ҫынсене нумайӑшне “Хыпар" ахаль яратпӑр.

Хыпар, 1906 ҫ ., Август 6 -1 3 , 3 1 -3 2  №.

ҪЫРУСЕМ
ТЕТӖШ , у .с . п р о л е й -к а ш и .  “Хыпар” ятлӑ чӑвашла ҫырнӑ хаҫата 

вулакансем те, вуланине итлекенсем те пурте калаҫҫӗ:" “Пирӗншӗн те, 
чӑвашсемшӗн, тӗнче ҫутти ҫутӑлчӗ”, - теҫҫӗ. Тӗнче ҫутти, тӗнче пулнӑ- 
ранпах ҫутӑ вӑл, анчах чӑвашсем вӑл ҫутта курманччӗ, халӗ те хаҫат 
алла илсе вуламасан, вуланине тӑнламасан, Евангелие ҫуттине пӗлмен 
пекех, тӗнче ҫуттине курас ҫук. Патшалӑхра мён тунине, мён пулнине, 
мӗн пулассине пӗлес ҫук. Евангелие килте пулсан та, пулашник ҫинче 
ахаль вуламасӑр выртсан, вуланине тӗрӗс тӑнланмасан, пурте хӑй тёллён 
Ҫутатмасть, кил хуҫи те ӗмӗр ҫутта кураймасть. Евангелие вулакан ҫынна, 
чипер итлесе тӑнланакан ҫынсене анчах ҫутатать; ҫак хаҫат та, мён пур 
Ҫыру та, кёнеке те ҫапла, вуласан, чипер тӑнласан, пире ҫутӑ курмалла 
таваҫҫӗ. Пётём тёнчене те хут тытан, хут ҫутатать, атьӑр, тӑвансем, эпир 
те аллӑмӑра хут тытар та, хут вулар, ҫанталӑк ҫуттине пёр курар.

А.Сизов 
Хыпар, 1906 ҫ ., 8 №.



ҪАПТАРАҪҪӖ
1. Пешехонова: “Тутӑ пулас, ҫутӑ курас, ирӗке тухас”. Тата акӑ ҫаксе- 

не тӗрлӗ ҫӗрте куҫараҫҫӗ.
2. Шишко. Рассказы из русской истории.
3. Федорович. Как собираются и на что расходуются народные деньги.
4. Волювский Ф. Как мужик у всех в долгу остался.
5. Как сицилийские крестьяне боролись за свои интересы.
6. Русова С. В стране волна крестьянства,
7. Ея-же. На счастливых островах Ао - Теароа.
8. Д.Г. Наша полиция.
9. Новоторжский. Что такое правовое государство.
10. Пименова. Постоянное войско и милиция.

Хыпар. 1906  ҫ ., октябрей 29. 43 №.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
С 1906 года выходит в свет по воскресениям газета ‘‘ХЫПАР” на чу

вашском языке. Подписная цена в год 3 руб; 1/2 - 1р. 75 к.
Адрес редакции: Казань, Учительская семинария.
Конторы: Казань. Центральная типография на Воскресенской улице.

Редактор - издатель Н. Никольский.
Хыпар. 1906  ҫ ., апрель 23. 16 №.

Тула кёпёрнинче тата акӑ мён тӑваҫҫӗ. Одоевское земство, халӑх валли 
“Россияна”, “Русское знамя” ятлӑ хаҫетсем илсе тӑма, 1, 500 тенкё укҫа 
салатма хунӑ. Земство шухӑшӗпе вӑл хаҫетсем ҫынна та ухмаха ертеҫҫӗ. 
Халӑх укҫине халӑха ухмаха ертме салатаҫҫӗ.

/с.в/.
Хыпар, 1906  ҫ ., ноябрӗн 26. 44  №. 

ХЫПАР ҪИНЧЕН...
Латышсен 22 тӗрлӗ хаҫат, журнал тухать; тутарсем кӑҫал виҫ хаҫат 

кӑларчӗҫ, пирӗн пӗрре те ҫукчӗ. Ытти халӑх пур те пиртен чеерех, пиртен 
маларах ӑса кӗнӗ пулмалла. Кунти чӑвашсем: тутарӑн ӑсӗ пирӗнтен ҫичӗ 
ҫухрӑм малта пырать теҫҫӗ, чӑнах пулӗ ҫавӑ. Вӗсем хӑйсем ахаль те 
аптӑрамаҫҫӗ - хӗрарӑмӗ-ар ҫынӗ мӗнӗпе хута пӗлеҫҫӗ, меччечӗсенче 
вырӑс сӑмахӗ ҫук (мӗншӗн тесен Турра чӗлхе илемӗ кирлӗ мар, ӑнланни 
кирлӗ), законне хытӑ тытаҫҫӗ, суту-илӳ таврашне ӑста, пуянни темӗн 
чухлӗ,- тата, пурӑнӑҫа епле лайӑхлатас-ши тесе Питӗрте тӗрлӗ ҫӗртен 
суйласа янӑ тутарсем пуху турӗҫ. Халӗ вырӑс патшалӑхӗнче пурӑнӑҫ



хуҫӑлса улӑшӑннӑ вӑхӑтра сисекен халӑхсем пурте харпӑр-хӑйшӗн тӑрӑ- 
шаҫҫӗ. Халӗ халӑхсем хушшинче халап нумай ҫӳрет: ҫӗр кӑларса вале- 
ҫес, теҫҫӗ, пурӑнӑҫ ҫулӗсене уҫас, аслӑ шкулсенче укҫасӑр вӗренмелле 
туса, тӗрлӗ "ҫӑкӑрлӑ” вырӑнсене кирек кама та кӗме ҫӑмӑл тӑвас, теҫҫӗ. 
Кун пек вӑхӑтра ҫывӑрма юрамасть, ҫывӑракан нимӗнсӗрех юлакан, ма- 
кӑрман ачана чӗчӗ памаҫҫӗ теҫҫӗ; ҫавӑн пек тата урӑхла сӑмахсем те 
нумай калаҫаҫҫӗ. Ҫавсем пурте чӑн пулмасан та, мён те пулин те пурах 
ӗнтӗ хальхи самана вӑхӑтӗнче. Чӑнах та, ыйхӑран вӑранса хамӑршӑн тӑ- 
рӑшсан, пире те усалах пулмӗччӗ. Пирӗн нушасене каласа та пӗтерес. 
ҫук. Эпир халӗ тин чунпа пурӑнма луҫлакан халӑх вӗт(^ӳ1ТТБлӗшӗНчен 
пирӗн Библия кёнекит^ӳООколасенчеГчавашла вӗрентсех каймаҫҫӗ, 
вӗрентекенӗсем нумайӑшӗ вырӑс, ҫавӑнпа, Хусанта тухакан вырӑсла ха- 
ҫат ҫинче каланӑ пек (Обновл. №2), чӑвашсене вӗрентни те вӗрентмен- 
нинчен нумаях усӑ кӳмен... ӳт нуши, ӳт нуши... чӑвашӑн... калама та хӑру- 
шӑ,- пӗр Хусан кӗпӗрнинчех пилӗк ҫӗр пин ытларах чӑвашсенченех пилӗк 
пинӗшӗ (трахомапа) сӗм суккӑр лараҫҫӗ! Вӗсене кам хӗрхенӗ-ши? Ма- 
лашне те каплах пурӑнсан суккӑрсем пушшех ӗрчемелле-ха. Тутарсем 
Хусан кӗпӗрнинче чӑвашсенчен темиҫе хут ытла, ҫапах та суккӑрисем 
вёсен икӗ пин ытларах анчах (см. стат. свид. Каз. губ. зем.).

Тата ытти нушасем: ӗҫе пӗлменни, чухӑн, хура пӳртсенче пӑнтӑхса 
пурӑнни... Каласа та пӗтерес ҫук... Ҫав чухӑн, вӗренсе пӗлмесӗр пурӑн- 
нипех ӗнтӗ пирӗн чӑваш халӑхне ҫав тӗрлӗ пӗтерсе лартнӑ. Ҫав тӗрлӗ 
нушаран хӑтӑлма пире вӑйпа ӑс пит нумай кирлӗ-ха. Ют ҫын - ют ҫынах 
вӑл, хамӑр ҫине шанмасан эпир чӗрӗлес ҫук.

Ҫавӑнпа ытти халӑхсем пухӑна-пухӑна калаҫса пурӑнӑҫа юсама тӑ- 
рӑшнине кура, пирӗн те пӗтӗм чӑваш халӑхӗ ячӗпе пуху тума пулмӗ-ши, 
тетӗп эпӗ.

Хыпар, 1906 ҫ ., 8 №.

РЕДАКЦИЯРАН
Кун умӗнчи № 37 “французсен патшалӑх йӗрки улшӑннӑ; “генеральная 

штатра улпутсемпе пуп-таврашсем анчах ларнӑ" тенӗ. Ӑна акӑ ҫапла ҫыр- 
нӑччӗ: “Генеральные штаты” вырӑнне “сенат анчах тӑрса юлнӑ. Сенатра 
улпутсемпе пуп-таврашсем анчах ларнӑ”, тенӗччӗ. Г енеральные штатра 
хресченсем те пулнӑ, ҫавӑнпа та ӑна корольсем пухма чарнӑ. Анчах унта 
сословие тӑрӑх сасӑ панӑ. Улпутсемпе пуп таврашсем пёр май пулса, 
хресченсене хӗстерсе пурӑннӑ.

Хыпар, 1906 ҫ., сентябрь 24, 38  №.



ХАҪЕТСЕМ ҪИНЧЕН
Самана пит начарланса ҫитрӗ. Пурӑнма хӗнтен хӗн пула луҫларӗ. Кивӗ 

йӗркесем начарланса ҫитрӗҫ, ҫӗннисем часах пулаймаҫҫӗ. Халӑхӑн хуй- 
хи, халӑх нуши кунтан кун ӳссе пырать. Хресченсем пӗтӗмпех ҫука юлчӗҫ, 
хуласенче, савӑт-фабрикӑсенче ӗҫре ҫӳрекенсем ӗҫсӗр тӑра-тӑра юлса, 
ҫиме пӗр татӑкҫӑкӑр тупаймасӑр ҫӳреҫҫӗ. Хресченсем те, ӗҫре ҫӳрекен- 
сем те, ӗмӗрех тӗттӗмре, нимӗн пӗлмесӗр пурӑнаҫҫӗ. Нумайӗшӗ вёсен 
хушшинче те хӑйсен нуши мӗнтен килнине те пӗлмеҫҫӗ; нумайӗшӗ хӑйсен 
пурнӑҫне епле майпа, мён туса тӳрлетессине ӑнланса илеймеҫҫӗ. Выҫӑ- 
па, тӗрлӗ нушапа, нумай асаппа аптӑранипе вӗсем шалт тӗлӗнсе, хуйхӑр- 
са анчах тӑраҫҫӗ. Вӗсене ҫывӑх тӑракан чиновниксем, урядниксем, стар- 
шинасем, вӗсене вӗрентме питех тӑрӑшасшӑн мар; вӗсенчен мён те пул
сан ыйтсан, шар ҫухӑрса анчах пӑрахаҫҫӗ. Пупсен те хресченсене вӗрен- 
тес шухӑш питех ҫук пулмалла. Учительсем халӑха вӗрентме тытӑнаҫҫӗ: 
анчах вӑл ӗҫшӗн вӗсене вырӑнӗсенчен час сирпӗтеҫҫӗ.

Хресченсене, ӗҫре ҫӳрекенсене чӑн кирлӗ япалана вӗрентекен пит са
хал. Ҫавӑнпа вӗсем нумайӗшӗ нимӗн те пӗлмеҫҫӗ. Тӗнчере мён пулнине, 
тӗрлӗ халӑхсем епле пурӑннине, вӗсем мӗн тунине, пӗртте пӗлмеҫҫӗ. 
Хресченсем патне тӗрлӗ хыпарсем пӑсӑлса анчах ҫитеҫҫӗ. Вӑл хыпарсе- 
не вара вӗсем хӑйсем темӗн тӗрлӗ пӑсса пӗтереҫҫӗ. Ҫапла, пӗлтӗр пӗр 
вӑхӑтра ҫырма ирӗк пачӗҫ. Ирӗк панӑ тенине илтсен, нумайӗшӗ - темӗнле 
усал япала та ҫырма юрать пулӗ - тесе шухӑшларӗҫ.

Тата, пирӗн Государственная Дума пуҫтарчӗҫ. Анчах хресченсем хуш
шинче нумайӗшӗ ҫав Думана мён тума пуҫтарнине, вӑл мӗн тунине, ӑна 
мӗншӗн салатса янине пӗлмесӗрех юлчӗҫ пулӗ.

Тӗнчере мён пулнине, халӑх епле пурӑннине, унӑн пурнӑҫне епле улӑш- 
тарассине хаҫетсем ҫинче ҫыраҫҫӗ. Халӗ тата хаҫетсенче пуринче тенӗ 
пекех ҫӗнӗ йӗркесем кӑларасси ҫинчен, тӗрлӗ ҫынсем, тӗрлӗ партиясем 
ҫав йӗркесене епле тӑвасси ҫинчен; кам халӑхшӑн тӑрӑшни, кам ӑна хирӗҫ 
тӑни ҫинчен, халӑх пурнӑҫне епле урӑхлатасси ҫинчен нумай ҫыраҫҫӗ. 
Хресченсем те, ӗҫре ҫӳрекенсем те ҫав япаласем ҫинчен пит аван пӗлсе 
тӑрас пулать. Анчах хаҫетрен пуҫне урӑх тӗлтен вӑл япаласем ҫинчен 
пӗлме пит хӗн; час-часах пӗрте май та пулмасть. Ҫавӑнпа, халӗ хаҫет 
пур ҫынна та кирлӗ, пӗр ялӑн та хаҫетсӗр пурӑнас пулмасть.

Хресченсем хӑйсем хӑшӗ-хӑшӗ хаҫет уссине, хаҫет кирлине пӗле пуҫ- 
ларӗҫ. Ҫавӑнпа хӑшӗ-хӑшӗ хаҫетсем иле пуҫларӗҫ. Анчах ҫапах та хрес- 
ченсен хушшинче нумайӗшӗ е хаҫет вулама вӗренменнипе, е хаҫет усси
не пӗлейменнипе, е пурнӑҫ начар пирки укҫа ҫуккипе хаҫете вулама мар 
кураймаҫҫӗ те. Ун пек хресченсем пирӗн чӑваш хушшинче вырӑсран та



нумайтарах пулӗ. Пирӗн 1906 ҫула ҫитиччен чӑвашла хаҫет ҫукчӗ. Хрес- 
ченсемшӗн кӑларакан вырӑсла хаҫетсем те ҫуктенӗ пекехчӗ; тухаканни- 
сем нимӗне те юрӑхсӑрчӗ. Пулсан та, вырӑсла ҫырнӑ япалана чӑваш 
пӗтӗмпех ӑнланса илеймест. Ҫавӑнпа пирӗн чӑваш хушшинче хаҫет иле- 
кен пит сахал. Анчах вӑл йӑлана пӗтерес пулать. Пӗлекен ҫынсен, ҫыру 
пӗлекен ҫынсем, хаҫет уссине пӗлекен ҫынсем хаҫет вулама вӗренмен- 
нисене вӗрентме тӑрӑшас пулать, хаҫет уссине пӗлейменнисене хаҫет- 
рен мӗн усӑ килнине ӑнлантарса парас пулать.

Анчах, хаҫет уссине пӗлекенсем те пурте хаҫет илеймеҫҫӗ. Ҫук-пур 
пурнӑҫ пире пит нумай кансӗрлет. Хаҫет илме темӗн тӗрлӗ шухӑш пулсан 
та, пирӗн хресчен ҫынни илеймест: хаҫет 2-3 тенкӗ тӑрать. Пирӗн хресче- 
не 3 тенкӗ мар, 10 пус та нумая тӑрать. 10 пус тупас тесе вӑл кунне 15-16 
сехет анкартӗнче тырӑ ҫапас пулать. Вӑл пёр пуса та тар тухиччен ӗҫле- 
месӗр илеймест. Ӑна укҫа пит хакла ӳкет. Ҫавӑнпа вӑл хаҫет илме темӗн 
тӗрлӗ кӑмӑлӗ пулсан та, илеймест.

Пирӗн ҫука юлнӑ хресчен ҫыннине пӗччен ик-виҫӗ тенкё тӳлеме пит 
хӗн. Вуннӑн виҫӗ тенкӗ тупма вӑл териех хӗн мар. Вӑл кашнине вӑтӑршар 
пус анчах тивет. Ҫавӑнпа, хаҫетшӗн тӳломе хӗн ан пултӑр тесе, ҫичшерӗн, 
саккӑршарӑн, е вуншарӑн пӗрлешес пулать те, хаҫет илме тытӑнас пу
лать. Вара пурте 30-35 пуспа ҫулталӑк иртиччен хаҫет вулама пулта- 
раҫҫӗ. Пӗрлешсе хаҫет илни урӑх енчен аван. Хаҫет пёрле илсен ӑна 
вулама пёрле пуҫтарӑнмалла пулать. Пёрле пуҫтарӑнса вуласан, хаҫет 
хыпарӗсене ҫыру пӗлекен кӑна мар, ҫыру пёлменни те ӑна итлеме пулта- 
рать. Ҫыру пӗлекен вулать, ҫыру пёлменни ӑна итлет. Тата вӑл акӑ мёнтен 
аван. Хаҫата пёрле пуҫтарӑнса вуласан вал пурне те усӑллӑрах пулма 
пултарать. Мён те пулсан вуласа пӗтерсен, ун ҫинчен харпӑр ҫын мён 
шухӑшланине калама пултарать. Статьяна тёрлё енчен пӑхма пулать. 
Хаҫата вуласа тухсан, унта мён ҫырни ҫинчен шухӑшламасан, калаҫма- 
сан, ӑна час манса кайма пулать. Вара вуланинчен нимӗн усӑ та пул- 
масть. Хаҫата пёрле вуласан, вуласа пӗтерсен унта мӗн ҫинчен ҫырни 
ҫинчен калаҫсан, кам мӗнле шухӑшланине пӗлсен, ҫын час манмасть. 
Усӑ та нумайтарах пулать.

Ҫавӑнпа ӗнтӗ, хаҫат пӗччен илме вӑй ҫитмен ҫынсен хаҫат пӗрлешсе 
илме тӑрӑшас пулать. Апла туни вӑл укҫа енчен те ҫӑмӑлтарах, ытти 
енчен те усӑллӑрах.

Анчах, тата ак мӗне астӑвас пулать. Тӗрлӗ хаҫатсем вӗсем тӗрлӗ ҫын- 
сем пекех. Ҫынсем хӑшӗ тӗрӗс калаҫҫӗ, хӑшӗ суяҫҫӗ, хӑшне ӗненме пу
лать, хӑшне пулмасть; хӑшӗ халӑхшӑн тӑрӑшаҫҫӗ, хӑшӗ ӑна хирӗҫ 
пыраҫҫӗ. Хаҫатсем те ҫаплах пулаҫҫӗ. Хӑшӗ халӑхшӑн тӑраҫҫӗ, ӑна кирлӗ 
япаласем ҫинчен халӑха ӑнлантарса ҫыраҫҫӗ, хӑшӗ пуянсен, чиновник-



сен хутне кӗрсе, вӗсене сыхлаканнисем пулаҫҫӗ. Ҫавӑнпа пӗр япала ҫин- 
ченех тӗрлӗ хаҫатра тӗрлӗ ҫыраҫҫӗ. Ҫӗр ҫинчен -  хӑш хаҫатсем халӑха 
ҫӗр кирлӗ тесе ҫыраҫҫӗ; ыттисем халӑхӑн ҫӗр пур, анчах вӑл ӑна е наян- 
ланса ӗҫлемест, е ӗҫле пӗлмест, теҫҫӗ. Пӗр йышши хаҫетсем - халӑха 
тӗрлӗ парӑм тӳлеттерсе вӑйран янӑ. Ҫавӑнпа ларӑмсене ҫӑмӑллатас тесе 
ҫыраҫҫӗ. Тепӗр йышши - халӑхран тӗрлӗ акцизсем, куланайсем илес пу
лать, улпутсенчен, хаҫетсенчен куланай илме юрамасть, мӗншӗн тесен 
вӗсем ахаль те халӑхшӑн ҫутӑ туса, служит туса тӑраҫҫӗ, тесе ҫыраҫҫӗ. 
Пӗр хаҫет - хресченсене ытти сословисемпе танлаштарас пулать, вӗсене 
земский начальниксен, урядниксен ирӗкӗнчен кӑларас пулать, тет. Тепӗ- 
ри - апла тума юрамасть, мӗншӗн тесен халӑх ача халӗ вӑл, ӑна пӑхма 
ача пӑхакан (чиновник) кирлӗ, - тет.

Пӗр ӗҫ ҫинченех тӗрлӗ хаҫат тӗрлӗ ҫырать. Ҫапла Государственная 
Думана салатнӑшӑн хӑш хаҫатсем ҫинче лит хуйхӑрса ҫыраччӗҫ; хӑшӗн- 
че хавасланса, Столыпинсене мухтаса ҫырчӗҫ.

Пӗлмен ҫын тӗрлӗ хаҫет вуласа пӑхсан нимӗн те ӑнланса илеймӗ: пӗри 
пёр май, тепри тепӗр май ҫырать.

Ҫавӑнпа хаҫет илме укҫа янӑ чух, хаҫет мӗнле иккенне пит аван пӗлес 
пулать. Вӑл тӗрлӗ япаласем нимӗн хушмасӑр, нимӗн чикмесӗр ҫырас 
пулать. Улталаса ҫырни аван мар: мӗншӗн тесен, ултав сӑмахшӑн редак
тора суда параҫҫӗ: хаҫата ӗненми пулаҫҫӗ. Ҫырсан чӑнах пулнӑ япала 
ҫинчен анчах ҫырас пулать.

Хресченсем хӑйсем те вёсен кӑмӑлне каякан хаҫатсене халӑх хуш
шинче сарма тӑрӑшас пулать. Мӗнле те пулсан нумай ҫынна вулаттарас 
пулать. Хусанта кӑларакан “Хыпар” ятлӑ хаҫат халӑха епле те пулсан, 
вӑй ҫитнӗ таран, усӑ кӑтартасшӑн, Ҫавӑнпа халӑх пурнӑҫне, хальхи вӑ- 
хӑтра чӑваш хушшинче мён пулнине пӗлтӗр тесе, пирӗн пурсӑмӑрӑн та 
вӑй ҫитнӗ таран ӑна пулӑшас пулать: унта ҫырусем ҫырас пулать, ӑна 
халӑх хушшинче сарае пулать, хаҫат илекенсене нумайлатас пулать.

Крестьянин Николай Захаров.
Хыпар, 1906 ҫул, декабрь 10, 46  №.

ПОЧТА ЯЩ ИКӖ
1. Пирён пата укҫасӑр хаҫат ярӑр тесе темӗн чухлӗ ҫырусем пыраҫҫӗ. 

Халӑх хаҫат вулас тенӗшӗн эпир пит савӑнатпӑр, май пулсан, пурне те 
ахалех яраттӑмӑр, анчах хаҫат кӑларасси ҫӑмӑл ӗҫ мар, укҫа та сахал 
кирлӗ мар, ҫавӑнпа эпир темӗнле хӗрхенсен те хаҫата укҫасӑр кӑларма 
пултараймастпӑр. Эпир хамӑр та ҫук ҫынсем. Хаҫат сирӗн ак мӗнле илме 
кирлӗ: кашни ялта пӗр 5-10-шар ҫын пӗрлешсе илӗр. Вара кашни ҫынна



пӗр 30 пус анчах тивет. Вӑтӑр пус ҫулталӑка мӗне тӑрать вӑл?
2. Г.Бугуруслан, село Степановка. В. Усачева. Сана халӗ виҫӗ номер 

яратпӑр. Укҫа ярсан, пёрмаях яма пуҫлӑпӑр.Чӑваш хаҫачӗ пёрре анчах, 
ӑна илес пулать: ку чухне хаҫатсӑр пурӑнма юрамасть.

3. Цивильск. Ян- Арх. вол. В. Жестяникова.
Ҫакӑнта малтан ҫырнине вула.
4. Г. Чебоксары. С. Вомбукасы. Е. Карпова.
Ҫакӑнта малтан мён ҫырнине вула. Ҫӗнӗ ҫулччен кивӗ адреспах илӗр, 

ҫӗнӗ ҫултан укҫа ярсан, ҫӗнӗ адреспа яма пуҫлӑпӑр: адрес улӑштарма 
укҫа кирлӗ.

5. Ядрин. Б Чурашево. А. Галкина. Кивӗ адреспах илсе тӑрӑр: адрес 
улӑштарма укҫа кирлӗ.

6. С. Тяптяево. С. Мешкову. Ҫакӑнта ҫырнӑ 5-мӗш ҫырӑва вуласа тух.
7. Д.Б. Яльчики. П. Сергеева. Хаҫат илесси ҫинчен малтанхи ҫырусе- 

не вуласа пӑх. Штукатурка хӑлчӑкпа тумаҫҫӗ, йӗпенессе вӑл уншӑн йӗпен- 
мест. Мӑк начар пулӗ: тултан сивӗкӗнипе йӗпенсе тӑрать. Пуҫа йӗперен 
тивет. Тул енчи мӑха сӳспе тытӑнтарса ҫапса тух. Улма пахчи ӳстерме 
кӗнекесем вулас пулать.

Хыпар, 1906 ҫул, август 27 , 34  №. 

МӖНЛЕ ХАҪЕТ, МӖНЛЕ КЁНЕКЕ ИЛЕС.
Эпё нумай пулмасть, пӗр хресченпе калаҫрӑм.
- Кала-ха мана, мӗнле хаҫет илес манӑн, анчах вӑл хаҫетшӑн тӗрмене 

ан хупчӑр, - тет хресчен.
- Епле апла, мӗнле хаҫетшӗн тӗрмене хупаҫҫӗ, - тетӗп эпӗ.
- Акӑ, кай та калаҫ ӗнтӗ, - тет хресчен. - Пирӗн земский начальникпе 

урядник тӑнлантарчӗҫ пире. Пур хаҫата та, пур кӗнекене те вулама юра
масть мён. Хӑшне вуланӑшӑн тӗрмене лартаҫҫӗ иккен. Вӑл вӗсенӗн ятне 
те каларӗте, эпӗмантӑм. Авӑ, Юман Петӗрилетчӗхаҫет... Земский, урӑх 
ан ил, терӗ те лешӗ пӑрахрӗ вара илме. Ун патне Питӗрти хаҫет килетчӗ 
пулас. Земский калать кӗнекесем те ҫавах, тет. Эсӗ те пӗлместӗн-и вӗсе- 
не? - тет мана хресчен.

-Эпӗ хампа калаҫакан хресчене вӑл ӗҫ ҫинчен тӗппи-йӗррипех каласа 
кӑтартрӑм. Анчах пирӗн ытлашши хытӑ тӑрӑшакан земскийпе урядниксем 
чӑнах та, тӗрмене лартатпӑр, тесе хӑратса, хаҫетсене турта-турта илеҫҫӗ. 
Ҫавӑнпа эпӗ вӑл япала ҫинчен хамӑр хаҫета вулакансене каласа парас 
терӗм.

-Вӑл ӗҫ акӑ мӗнле. Пирӗн Россияра хаҫетсем закон тӑрӑх тухаҫҫӗ. 
Хаҫет хуҫи пӗр ҫын - “редактор”. Хаҫета, укҫа пулсан, кирек кам та кӑлар- 
ма пултарать. Вулама та ҫавах кирек кам та пултарать.



-Хаҫет закон тӑрӑх тухнӑ пулсан уншӑн никама та нимӗн те пулмасть. 
Хаҫет хуҫине (редактора) та, хаҫет ҫине ҫыракана та, хаҫет илсе вула- 
канӗн, вӗсем пек те мар, никамран та хӑрамалли ҫук. Хаҫет закон тӑрӑх 
тухман пулсан, уншӑн редактор, хаҫет кӑларакан тӳсет. Ҫапла ӗнтӗ кирек 
мӗнле хаҫета та пӗр хӑрамасӑрах вуламалла.

-Епле тата хӑй мана хресчен каланӑ пек калаҫҫӗ?
-Вӑл акӑ мӗнрен. Халӗ тӗрлӗрен хаҫетсем пит нумай. Пурте вӗсем 

кам хутне те пулсан кӗреҫҫӗ, кама та пулсан усӑ кӳресшӗн. Пуринчен 
ытла пур улпутсенӗн, пуҫлӑхсенӗн, пуянсенӗн пур вӑйлӑ ҫынсен хутне 
кӗрекен, вӗсем ҫыракан хаҫатсем нумай. Акӑ: “Правительственный вест
ник"- унта пӗтӗмпе аслӑ, чинлӑ ҫынсем ҫыраҫҫӗ. “Обновление” (Хусанта 
тухатчӗ те, халӗ пӑрахӑҫ пулнӑ), “Свет” (Питӗрте) -унта пӗтӗмпе улпутсем 
ҫыраҫҫӗ, “Сельский вестник”. Ҫав хаҫатсем мӗнле те пулсан улпутсене, 
чинлӑ ҫынсене аван пултӑр, тесе ҫыраҫҫӗ.

-Хура халӑхшӑн тӑрӑшакан, хура халӑх хутне кӗрекен хаҫатсем те ну
май. Вӑл хаҫатсем ҫине, хура халӑха пурӑнма епле ҫӑмӑл пулассине, 
патшалӑхра епле йӗрке тусан хура халӑха авантарах пуласси ҫинчен 
ҫыраҫҫӗ. Ун пек хаҫетсене, кӗнекесене- халӑх хаҫачӗ, халӑх кӗнеки теҫҫӗ. 
Ҫапла хресченсемшӗнех халӗ чылай хаҫат тухать. Хусанта “Крестьянс
кая газета”, Саратовра - “Голос деревни”, Питёрте - “Рабочая жизнь”. Хӑ- 
вӑрах пёлетёр, кашни хӑй майлӑ хаҫата анчах юратать. Хаҫат ҫине, ул- 
путсенчен, пуян ҫӗр хуҫисенчен ҫӗр туртса илсе хресченсене парас пу
лать, тесе ҫырнӑ пулсан, ӑна улпутсем юратмаҫҫӗ. Хаҫат ҫине, пуҫлӑх- 
сене ҫӑварлӑх парас пулать, чарас пулать, вӗсене астуса тӑма юри ҫын- 
сем суйлас пулать, тесе ҫырнӑ пулсан, ӑна земскийсем, урядниксем юрат- 
маҫҫӗ. Ҫавӑнпа вӗсем, ҫапла ҫыракан хаҫетсене темшӗн хресченсене 
вулаттарасшӑн мар.

-Ҫак ӗҫре ӗнтӗ, Закона хирӗҫ хаҫет илсе вулаканӗ мар, хаҫет вулама 
чараканӗ Закона хирӗҫ пырать. Ниепле хаҫата вуланӑшӑн та тӗрмене хуп- 
маҫҫӗ. Пуҫлӑхсем те хресченсем почта тӑрӑх илекен хаҫета малтан ярса 
тытма пултараймаҫҫӗ, ҫапла закон ҫук! Ҫапла ӗнтӗ, хресчен хамӑр Рос- 
сияра тухакан кирек мӗнле хаҫата та илсе вулама пултарать.

-Хаҫет вулама чаракансем вӗсем ӗлӗкхи саманана асӑнса тёттёмрех 
хресчене мёнле те пулсан хёсёрлесшён.

/С .В . /
Хыпар, 19 0 6 ҫ ., ноябрей 26. 4 4  / .



ПИРӖНЧӖЛХЕ
Акӑ ӗнтӗ, тавтапуҫ Турра, пирӗн те хамӑр чӗлхепех хаҫат тухакан 

пулчӗ, кунтан малашне пирӗн нихӑш енчен ҫутӑ курмасӑрах ӗмӗрӗсене 
тӗттӗмре ларса ирттерекен чӑваш ҫыннисене те хӑйсем тавралла тӗнче- 
ре пулакан тӗрлӗрен ӗҫсем ҫинчен пӗлсе тӑмашкӑн май килчӗ. Хаҫат вӑл 
питё кирлӗ япала, хаҫат пулман халӑха хӑйӗн пурӑнӑҫӗ йӗркисене аван- 
лантарма питӗ хӗн, мӗншӗн тесен хаҫатран пуҫне самананӑн арканса яв- 
каланса пыракан йӗррисене йӗрлесе тупма, хӑйӗн пурӑнӑҫне малалла 
яма ниепле май та пултараймасть. Питех те пирӗн чӑваш ҫыннисене кул- 
лен-кун мӗн-мӗн кирлине хамӑрӑн хаҫат лулмасан ниепле те пӗлмелли 
ҫук, мӗншӗн тесен чӑвашсем ҫинчен халиччен никам та нимӗн те ҫырман, 
чӑвашсем, епле пурӑннине тӗпӗ-йӗрӗпе лайӑх пӗлекен ҫынсем те ҫукпа 
пӗрех. Ҫавӑнпа пирӗн ҫынсем валли хаҫат кӑларма тахҫанах пит кирлӗччӗ, 
анчах ӑна кӑларма пултаракан ҫын ҫукччӗ, е пулсассӑн та ҫӳлте тӑракан 
тӳре-шарасем ирӗк памасчӗҫ. Халӗ ӗнтӗ, Турӑ ҫырсан, эпир те нимӗнтен 
хӑрамасӑр, никамран вӑтанмасӑр хамӑр хуйхӑсем, хамӑр нушалӑхсем 
ҫинчен каласа тӑрӑпӑр, пирӗн Раҫҫейре те, ытти патшалӑхсенче те ха- 
мӑршӑн кирлӗ пек япаласем ҫинчен уйрӑм уҫҫӑн хамӑр чӗлхепех пӗлтер- 
се тӑма тӑрӑшӑпӑр. Хӑшӗ пур, чӑвашла хаҫат туха пуҫланине илтсен 
тӗлӗнсе те кайӗ: мӗнле ку чӑвашла хаҫат кӑларса аппаланаҫҫӗ-ши? тейӗ. 
Ун пек калаҫни пушӑ арман авӑртнипе пӗрех, мӗншӗн тесен апла калаҫни 
чӑваш чӗлхи мӗн иккенне пӗртте пӗлменнинчен килет: пӗтӗм халӑх валли 
усӑллӑ япаласем ҫырма шухӑш пулсассӑн чӑваш чӗлхине пит аван пӗлес 
пулать. Усӑ чухнехи чӑвашсем хӑш-хӑш ҫӗрте (Чикме хули уйӑсӗнчи Вире- 
ялсем тата урӑх ҫӗртисем те) хӑйсен чӗлхине е ҫармӑсла сӑмах хутӑш- 
таркаласа е вырӑсран илтнӗ пӗлнӗ-пӗлмен халапсем кӳрткелесе нумай 
пӑснӑ, улӑштарнӑ. Хӑшӗ пур, калаҫма тытӑнсан чӑвашла виҫ сӑмах кала- 
массерен пӗр сӑмахне вырӑсла ҫыпӑҫтарать, ҫапла вара хӑй чӗлхине 
пӑсса шалт унӑн илемне ярать. Пурӑнсан-пурӑнсан апла калаҫакан ҫын- 
сем чӑваш чӗлхине пит иксӗтеҫҫӗ, мӗншӗн тесен вӗсем хӑйсен сӑмахӗсе- 
не калас вырӑнне нумаях шухӑшласа тӑмасӑр вырӑслах каласа яраҫҫӗ. 
Ҫапла вара сыпӑкран сыпӑка чӑваш чӗлхинӗн сӑмахӗсем пӗрерӗн-пӗрерӗн 
манӑҫа юлса пырса вёсен вырӑнне урӑх чӗлхе сӑмахӗсем кӗрсе выр- 
наҫаҫҫӗ. Чӑвашла хаҫат-и, кӗнеке-и, мӗн-и ҫырастеекен ҫын ун пекпул- 
ми-пулмин сӑмахран пит сыхланас пулать, тӗп чӑваш сӑмахнех ӗҫе кур
са ҫырас пулать. Хӑй ялӗнчи чӗлхере ун пек кирлӗ сӑмах-юмах пулма- 
сан ӑна урӑх ҫӗрти чӑвашсен чӗлхинчен илес пулать, мӗншӗн тесен пирӗн 
халӑх тӗрлӗ ҫӗрте пурӑнса калаҫасса та пёр пек калаҫмасть, тӗрлӗ ҫӗрте 
тӗрлӗ калаҫать. Пӗр ялта пулман сӑмах, кам пӗлет, тепӗр ялта пур-и тен,



ҫапла вара сурӑх кӗтӗвӗ пек саланса кайнӑ чӑваш халапӗсене, сӑмахӗ— 
юмахӗсене пӗр ҫӗре пуҫтарсан пит лайӑх чӗлхе тума пулать. Унтан тата 
ак мӗн калас шухӑшӑм пур: пирӗн чӑвашӑн ҫамрӑкрах ҫынсем, яш-кӗрӗм- 
сем, ваттисенчен урӑхларах калаҫаҫҫӗ, ваттисем калаҫакан хӑш-хӑш 
сӑмахӗсене ҫамрӑккисем нихӑҫан та каламаҫҫӗ, е пӗлессе те пӗлмеҫҫӗ, 
е вӑл тахҫанхи сӑмах тесе тиркесе ун вырӑнне вырӑслах калаҫаҫҫӗ Алла 
туни хӑй чӗлхине манӑҫ айне туни, пӗтес еннелле пыракан ҫулпа ӑсатма 
тӑрӑшни пулать. Ҫак эпё кунта калани тӗрӗс иккенне сире ӗнентермешкӗн 
ак мӗнле-мӗнле сӑмахсене кӑтартас тетӗп. Ӗлӗк-авал пирӗн чӑвашсем 
ҫын пӗр-пӗр ӗҫ тунине хӑй куҫӗпе курнӑ ҫынна тина тенӗ, халӗ вӑл сӑма- 
ха ниҫта та илтеймӗн те, ун вырӑнне свитеттӗл теҫҫӗ, мӑнастирте пурӑна- 
кан ҫынсене ӗлӗк хура-тум тенӗ, халӗ пулсан вырӑслах манах теҫҫӗ, 
ҫынна ырӑлӑх тунӑшӑн тав-туса ӗлӗкхи чӑвашсем рахмат (рехмет) е тав- 
тапуҫ тенӗ, хальхисем ун вырӑнне нумайӑшӗ спаҫҫипӑ теҫҫӗ; аслӑ шыв- 
ра пурӑнакан пысӑк пулла ӗлӗк ҫуйӑн тенӗ, тата тепӗр тӗрлӗ хаклӑ йыш
ши пулла ҫекӗ тенӗ, халӗ апла калас вырӑнне вырӑсла: сум, сетерле 
(стерлак) тесе аппаланаҫҫӗ. Ҫапла вара вӗсем пирӗн илемлӗ чӗлхене 
пӑсса хураҫҫӗ, йӗри-йӗррипе пӗтес патнелле уттараҫҫӗ. Чӑваш чӗлхине 
йӑлтах пӗтерес мар тесессӗн, халех ӑна пуҫтарма кирлӗ, тӗрлӗ ҫӗрте 
мӗн пур сӑмахсене пухса пёр кӗнеке ҫине ҫырма кирлӗ, апла тусан вара 
эпир хамӑр чӗлхене манмӑпӑр, унтан тата тӗрлӗ ҫӗрти сӑмах-юмаха пӗр 
ҫӗре пухсан пирӗн чӗлхе те сӑмах-халапран пуйса кирек мён калас те- 
сессӗн те ют ҫынсем патне сӑмах кивҫен илме каймалла пулмӗ вара.

Тата хӑш ҫынсем, шӑтӑк тӑрлӑраххисем калаҫҫӗ: пирӗн чӑваш чӗлхи- 
пе мён тумалла, пирӗн вырӑсла вӗренес пулать теҫҫӗ, хамӑр чӗлхене 
часрах манса вырӑсла пакӑлтатма вӗренсессӗн вара тин аван пулӗ-ҫке, 
теҫҫӗ, вырӑссенӗн вӗсенӗн кёнеке таврашӗ те нумай, хаҫат-япала та ним 
хисепӗсӗр теҫҫӗ, чӑвашла кӗнеке-масар ҫырса аппаланиччен, хаҫат кӑ- 
ларкаласа муталаниччен вырӑсла вӗрен те вырӑслах ҫӗмӗрттер вара, 
теҫҫӗ. Кун пек ҫынсем калаҫни чӑн-и, суя-и, вӗсем тӗрӗс калаҫҫӗ-и, е 
ахаль анчах хӑйсем айваннине кура вырӑнсӑр лӑпӑртатаҫҫӗ-и? Ман шу- 
хӑшпа пулсассӑн вӗсем апла калаҫнине итлесен те харам, мӗншӗн тесен 
харпӑр халӑха хайпӑр хӑй пурлӑхӗ хаклӑ. Ют чӗлхе пит аван пулсан та 
вӑл пирӗн мар, ҫыннӑн, ҫын лаши темӗн тӗрлӗ матур пулсан та ун ҫине 
утланса ларса хам лаша тесе мухтанса ҫӳреймӗн, темӗн тӗрлӗ чаплӑ 
пуян ҫын тумтирне тӑхӑнса хам тумтирем тесе калаймӑн, хӑвӑн пулсан 
ытлашши чиперех пулмасан та шанчӑклӑ пулӗ, мӗншӗн тесен сана: ҫын 
япалипе анчах ырӑ куратӑн, хӑвӑн нимӗскер те ҫук, тесе калакан пулмӗ 
Ҫыннӑнне йышӑнсан кирек кам та сана пырса тӗртсе хурлӑха хӑварӗ: хӑ- 
вӑн нимӗскер те ҫук, ҫыннӑннипе анчах пурӑнатӑн, тийӗ. Апла сӑмаха



илтни санӑн питне пӗҫермӗ-ши? Намӑслантармӗ-ши? Унтан тата ак мён 
калас пулать: пирӗн чӗлхепе темиҫе пин ҫул пирён аттесем, асаттесем, 
мӑн-асаттесем калаҫнӑ, эпир тӗнчене ҫуралса анне аллинче выртса чӑн 
малтан илтнё чёлхе те чӑваш чёлхиех, мён кӗҫӗнтенпе эпир чӑвашла 
калаҫса ӳснӗ, ҫамрӑкпа юлташсемпе выляса ҫӳренӗ чухне те, ӳссе ҫит- 
сен хамӑр ял-йышпа та, юратнӑ туссемпе те, кӳршӗ-аршӑсемпе те, юрат- 
са килекен хӑна-вӗрлесемпе те эпир вырӑс чӗлхипе, е тутар чӗлхипе ка- 
лаҫман, чӑвашлах калаҫнӑ. Чиркӗве кайсан та эпир Турра кӗл тунӑ чухне 
чӑвашла кӗл тӑватпӑр, хӑш-хӑш чухне ҫуралнӑ ҫӗр-шывран уйрӑлса аяк- 
ка каймалла пулсассӑн, ҫул ҫинче теплерен чӑвашла калаҫнине илтсен, 
эпир хамӑр ҫын тесе савӑнмастпӑр-и? Вӑл чӑвашла каланӑ сӑмах пирӗн 
чуна епле пырса тивет, епле савӑнтарать, епле хамӑр ҫуралса ӳснӗ 
ҫӗр-шыв ҫинчен, хамӑрӑн мӗскӗн пулсан та, хамӑршӑн питӗ паханӑн, пит 
илемлӗн туйӑнакан пурӑнӑҫ ҫинчен, аттепе-аннепе, чун патӗнчи хурӑн- 
таш ӑрӑвӑрсемпе епле пурӑннине аса илтерет! Ҫавӑнпа та хӑй халӑхне 
юратакан ҫын, киреккам пулсассӑн та, хӑй чӗлхине пит пахаласа, темрен 
те мала хурса ӑна хӑй чунне юратнӑ пек юратать. Ҫавна кура нумай кёне
ке ҫырнӑ питӗ ӑслӑ ҫын этемӗн хӑй чӗлхине епле юратмалли ҫинчен ак 
мӗн каланӑ: “Хӑй ҫӗрне-шывне юратакан ҫыншӑн хӑй чӗлхи питӗ хаклӑ, 
ҫавӑншӑн эпӗ англичансене питӗ юрататӑп, вӗсем хӑйсем ют чӗлхепе 
калаҫма темӗн тӗрлӗ ӑста пулсан та ют чӗлхепе калаҫиччен хӑйсенӗн 
темӗскерле шӑхӑрнӑ пек, чашкӑрнӑ пек илтӗнекен чӗлхепе калаҫма юра- 
тарах параҫҫӗ”, тенӗ.

Чӑвашсем, хӑвӑрӑн чӗлхӗре ан манӑр, ӑна ан ҫухатӑр, ӑна ҫухатсан 
эпир хамӑр та ҫухалӑпӑр, чӑваш ячӗ те ҫухалӗ. Ан ҫывӑрӑр, вӑранӑр, 
пирӗншӗн те ҫӗнӗ самана пуҫланать, ҫӗнӗ шурӑм пуҫ шуралса килет, 
ирӗклӗх хӗвелӗ хӗрелсе тухать; ваттисем мӗн калани ӑсӑртан ан кайтӑр, 
вӗсем каланӑ: "Ир тӑнӑ кайӑк выҫӑ вилмен", тенӗ...

Хайхи.
Хыпар, 1906  ҫ ., март 12.

РЕДАКТОРТАН
Редакцияна тӗрлӗ енчен тӗрлӗ ҫыру килет. Хӑшӗ-хӑшӗ ман ҫырӑва 

хаҫат ҫине ҫырӑр тет: хӑшӗ, - хирӗҫ ҫырса ярӑр тет; хӑшӗ хаҫата укҫасӑр 
яраймӑр-ши тет, хӑшӗ, - кӗнеке ямӑр-ши тет, хӑшӗ тата хаҫата аванах 
Ҫырмастӑр, чӑваш чӗлхине пӑсатӑр тесе ӳпкелесе ҫыраҫҫӗ, хӑшӗ пат. 
пухӑвӗ ҫинчен ытларах ҫырӑр тет. Ҫапла ҫыру яракансене пурне те хирӗҫ 
Ҫыру яма укҫа та ҫук, вӑхӑт та ҫук; ҫавӑнпа редакция пурне те мӗн ыйтни- 
не тума пултараймасть. Хаҫат ҫине ҫырса яракан ҫырусене, юрӑхлӑ пул-



сан, вырӑн пур таран халӗ те ҫыратпӑр. Хаҫата укҫасӑр яма редакциян 
вӑй ҫитмест, почта укҫи кӑна кашни ҫыннӑн 80 пус кирлӗ. Кӗнекесем ярасси 
те ҫаплах. Камӑн вӑй ҫитмест, кӗнекесем сутма “склад" тӑвӑр, вара “пе- 
реводч. комиссия” кӗнекесем ярать, хӑш чух кӗтмелли те ярать. Хаҫата 
вӑй ҫитнӗ таран тӑрӑшса ҫыратпӑр, ӳпкелекене ирӗк. Хаҫат ҫине мӗн-мӗн 
ҫинчен ҫырассине калакансене редакция тав тӑвать. Хирӗҫ ҫыру ямалли 
пулсан ҫыру ӑшне 7 пуслӑ марка ярас пулать. Марка ҫыпӑҫтармасӑр кун
та тӳлесе илмелле янӑ ҫырусене редакция почтӑран илмест. Укҫа тӳлесе 
техаличчен хаҫат илменнисем редакцияна “открытка” ярӑр. Тепӗр майлӑ 
ҪУР ҫулшӑн яракан ҫыру ҫине адрес ҫине ҫырнӑ нумера ҫырӑр, унсӑрӑн 
шыраса тупасси хӗн. Хӑвӑр адресе палӑрмалла ҫырӑр.

Хыпар, 1906 ҫ. 16 июль. 28 №.

РЕДАКТОРТАН
“Хыпарӑн” 23 нумерӗ пиртен вӑхӑтлӑ, июнӗн 11 кун., вырӑсэрни кун 

тухрӗ. Анчах ҫав кунах “Хыпарта" пӗр айӑп тупса яма хатӗрленӗ нумерсе- 
не полицияна пуҫтарса илчӗҫ. Хаҫат илекенсем хаҫатсӑр ан юлччӗртесе, 
айӑплӑ ырӑна кӑларса пӑрахса, 23 нумере тепӗр хут кӑлартӑмӑр. “Ырлӑ- 
хӑра вӑрҫса илӗр” тенӗшӗн айӑпларӗҫ.

Хыпар, 1906  ҫул, июнь 18, 24  №.

ЫРӐ ҪЫННӐМ РЕДАКТОР!
Эсӗ кӑларакан хаҫатӑн 25 нумӗрӗнче вырӑссем чӑвашсенчен мӑшкӑ- 

ласа кулни ҫинчен ҫырнӑччӗ. Мана та ҫавӑн ҫинченех пӗр-ик сӑмах ҫырма 
хӑвӑн хаҫатунта вырӑн пар.

Эпӗ чӑваш; ҫавӑнпа вырӑссем чӑвашсене хулара епле хапӑл тунине 
лайӑх пӗлетӗп. Мён ачаранпах пире Шупашкарта та, Хусанта та, Чӗмпӗрте 
те яланах; Фасилий Ифаныч кута итеш, тесе мӑшкӑллаччӗҫ. Эпир ун ҫине 
пӗрте пӑхмастӑмӑр; нимӗн чӗнмесӗр малалла утатӑмӑр. Чӑнах та вӗсем- 
пе тавлашса мӗн усӑ пулмалла? Вырӑс ҫынни паллӑ епле ҫын! Вӑл пӗр 
чӗнмесӗр именмесӗр аяк шӑммисене суйлӗ; унпа сутлашса тӳрӗ пулас 
ҫук. Анчах пур халӑх та чӑваш пек кунӗ, йӑваш мар. Ун ҫинчен эпё малал
ла калӑп. Эпӗ Сибирте Манджурия чикинче, учителре тӑратӑм. Эпӗ пурӑ- 
накан хула - Чита ятлӑ. Вӑл Байкал кӳллинчен нумай хӗвел тухӑҫӗ енче. 
Чита пысӑк хула. Унта тӗрлӗ халӑх пурӑнать; еврейсем, армянсем, бу- 
рятсем, Китай ҫыннисем, Япония ҫыннисем, тата урӑххисем те пур. Вы- 
рӑссем ытла йышлах мар: ҫапах вӗсем кунта та урӑх халӑхран кулма 
юратаҫҫӗ. Пуринчен ытла вӗсенчен Китай ҫыннисене лекет, ку енӗ кунта 
“китайская собака” "ходя” теҫҫӗ. Ходя тени чӑвашла хӑта тени пулать. 
Китай ҫыннисем пёр-пёрне ходя теҫҫӗ. Ӗлӗкрех Китай ҫыннисем чӑваш-



сем пекех нимӗн чёнме те хӑяймасчӗҫ. Анчах иртнӗ телейсӗр вӑрҫӑ хыҫ- 
ҫӑн вӗсем те пуҫӗсене ҫӳлерех ҫӗклеме тытӑнчӗҫ. Халӗ вӗсем вырӑссе- 
не хирӗҫ пит аван ҫавӑрса ҫыпӑҫтараҫҫӗ; час-часах вӑрҫма та ӳркенмеҫҫӗ.

Ҫапла ҫавӑрни хушшинче пӗр вырӑс Китай ҫыннинчен мӑшкӑласа ҫив- 
ӗтӗнчен туртнӑ. Леш нимӗн чӗнмесӗр атӑ кунчинчен ҫӗҫӗ кӑларнӑ та, ӑна 
вырӑсӑн аякне лартнӑ. Вырӑс вилнӗ пек урам варрине ӳкнӗ. Китай ҫын- 
нинчен мӗншӗн суран турӑн тесен вӑл пӗр сӑмах каламасӑр хӑйӗн ҫивӗте 
вӗҫне кӑтартнӑ...

Тата тепӗр бурят вагонра пынӑ чух вырӑсла хаҫат вуланӑ. Лна курсан 
пӗр вырӑс: “ей тварин тоже вздумал газету читать’’, тесе кулнӑ. Бурят 
сивӗн пӑхса ӑна ҫав вырӑнтах ҫӗре ӳкернӗ. Чӑваш ҫыннисем! Китай ҫын- 
нисемпе бурятсем вырӑс мӑшкӑлне ахаль ирттермеҫҫӗ. Еврейсемпе ар- 
мянсем ҫинчен эпӗ каламастӑп та. Вӗсем хӑйсенчен кулма, пусмӑрлама 
никама та ирӗк парас ҫук. Анчах чӑвашсем хӑҫан хӑйсене урӑх ҫынсене 
пӗлтерӗҫ? Вӗсем хӑҫан пур иртсе ҫӳрекен юрӑхсӑр пухувӑн мӑшкӑлӗн- 
чен хӑтӑлӗҫ? Тӗрӗс, - Христос тӳсме, каҫарма хушнӑ. Ҫапах Христос та 
пуп-пуҫлӑх тарҫи калах ҫупсан, мӗншӗн ҫапрӑн тесе ыйтнӑ. Чӑвашсем 
Христосран та кунӗ пуласшӑн. Анчах чӑвашсем ват ҫынсем вӗрентнине 
манаҫҫӗ. Вӗсем каланӑ: “Кашкӑрпа пурӑнас тесен кашкӑрла ӳлес пулать’’ 
тенӗ. Кӑна астӑвӑр.

Етӗрне чӑвашӗ Йӑка Петр ратни.
Хыпар. 1906  ҫ ., август 6 -1 3 , 3 1 -3 2  №№.

РЕАКЦИЯРАН
1. “Хыпарӑн" 43 номерне полиция конфисковать турӗ.
2. Октябрӗн 31-мӗш кунӗнче “Хыпара” кӑларакан редактор-издателе 

Сидор Игнатьевич Игнатьева тытса тӗрмене хупрӗҫ. Ҫӗнӗ редактор алли- 
не “Хыпар” часах куҫаймарӗ. Ҫавӑнпа ҫак номер вӑхӑтра тухаймарӗ.

Хыпар, 1906  ҫ ., ноябрӗн 26 , 44  №.

РЕДАКЦИЯРАН
Январь уйӑхин 14-мӗш кунӗнче тухнӑ "Хыпарӑн" иккӗмӗш номерне 

(№ 2) цензор конфисковать турӗ. Унтан редактора сута пачӗҫ. Ҫавӑнпа 
сут пуличчен хаҫата кӑларма май пулмарӗ. Январӗн 31-мӗш кунӗнче сут 
пулчӗ те редактора тӳрре кӑларчӗ. Халӗ ӗнтӗ хаҫете кӑларма пуҫларӑ- 
мӑр. Пирӗн хаҫете илекенсем, хаҫет вӑхӑтра ҫитейменшӗн, пире ҫиле- 
неҫҫӗ те пулӗ. Анчах унта эпир питех айӑплӑ мар. Айӑп ан туччӑр пире! 
Тухайман №№-семшӗн те пулсан кёнеке яма тӑрӑшӑпӑр.



2. Тӗрлӗтӗлте, пӗтӗм Россияра, Государственная Думана депутатсем 
суйлаҫҫӗ. Пӗтӗм халӑх - Думана мӗнле ҫынсем суйлаҫҫӗ-ши - тесе, шу- 
хӑшлаҫҫӗ. Пурин те ҫавна пӗлес килет. Пурте - ун ҫинчен хаҫат вуласа 
пӗлӗпӗр теҫҫӗ пулӗ. Эпир те ҫапла шухӑшлаттӑмӑр. Ҫавӑнпа ҫак номерта 
пулас Дума ҫинчен эпир нумай ҫырнӑччӗ. Анчах эпир тӑвас тенӗ пек пул- 
марӗ. Думана суйлани ҫинчен, вӑл епле пуласси ҫинчен ҫырнине пурне 
те кӑларса пӑрахмалла пулчӗ. Вёсен вырӑнне урӑх япаласем ҫинчен ҫыр- 
малла пулчӗ.

Пирӗн хаҫете вулакансем уншӑн пире айӑп ан тӑвӑр.
Хыпар, 1907  ҫул, февраль 11, 3 №.

ҪӖНӖ КЁНЕКЕСЕМ
Халӗ “Хыпарӑн” редакцийӗнче “Куланайпа акцизсем ҫинчен" ҫырнӑ кӗне- 

кесем пур. Вӑл кӗнеке ҫинче хура халӑх начар пурӑнни ҫинчен ҫырнӑ. 
Кам халӑха мӗнле хӗстернине пӗлес тесен, ҫав кӗнекене вуласа пӑхас 
пулать. Ку кӗнеке пур ҫынна та усӑлӑ пулмалла, пуринчен ытла вӑл хрес- 
ченсене аван. Хакӗ 3 пус.

Тата “Халӑх суйласа янӑ ҫынсем ҫинчен” пур. Кун хакӗ 7 пус.
Хыпар, 1906  ҫул, сентябрь 10, 36  №.

РЕДАКЦИЯРАН
Ку номер вӑхӑтра тухаймарӗ. Малтанхи статьяра сут туса ҫынсене 

вёлертерни (смертная казнь) ҫинчен ҫырнӑччӗ, ӑна пӗтӗмпех кӑларса пӑ- 
рахмалла пулчӗ. Тата "Хальхи самана” тенӗ статьяран та нумай пӑрах- 
тарчӗҫ. Ытти пӑртакӑн-пӑртакӑнхуратнинекаламастпӑрта.

Хыпар, 1906  ҫ ., октябрь 1, 39 №.

ПОЧТА ЯЩ ИКӖ
Самар кӗпӗрни Дмитриева.
Сирӗн стихотворениене ҫаптарма май килмест. Лайӑхрах, урӑх япала

сем ҫинчен ҫырас пулать. “Хыпара” № 380 илсе тӑракана. Сирӗн статья- 
сене халӗ ҫаптарма вырӑн ҫук. Каялла илес пулсан, наложенный платеж- 
па ярӑпӑр.

Хыпар, 1906 ҫул, октябрь 1, 39  №- 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
С 1-го февраля 1906 г. выходит в Харькове новая еженедельная обще

ственно-литературная “Церковная газета”. Как орган церковного обновле
ния и культурно-прогрессивных стремлений.



Газета будет издаваться по широкой программе. Девиз ее: свобода 
церкви и ее жизни, объединение во имя святых идеалов братства и равен
ства, завещанных миру Христом, забытых людьми.

ЗАДАЧИ: 1. отзываться на все духовно-культурные запросы духовен
ства, общества и народа; 2. освещать выдающиеся явления современно
сти с идейно-религиозной и вселенски-христианской точки зрения; 3. со
действовать развитию христианской общественности и проведению ре
форм на началах соборности во всех сферах труда и жизни церкви.

В газете изъявили согласие сотрудничать видные религиозные писа
тели - публицисты, женщины- писательницы, профессора, священники, 
народные учителя, студенты и др. лица, сочувствовать церковно- про1 
грессивному направлению нашей газеты.

Подписная цена: с доставкой и пересылк. - 5 руб. 50 коп. в 11 мес. на 
1/2 года 3 руб; на 3 мес.- 1 руб. 20 коп; на 1 мес. - 50 коп. Отдельный 
номер 10 коп. Каждый номер будет выходить не менее 1 печатного листа. 
Объявления: за место в одну строку петита, впереди текста - 20 коп., а 
позади - 10 коп. Годовые по соглашению.

Подписка принимается: в редакции / коммерч. училище, кварт, законо
учителя / ,  во всех книжн. магазин., “Нового времени”,в книжн. магазин 
И.Л.Тузова /СПб, Гостин. двор/, в конторе Печкорской / Москва/.

Редактор- издатель, приват- доцент императорского Харьковского уни
верситета, священник Иоанн Филевский.

Хыпар, 1906 ҫ., апрель 9, 14 №.

ПИРӖН ХАҪАТА “ ХЫПАРА” ВУЛАКАНСЕНЕ
“Хыпар” редакцийӗ акӑ ҫак кӗнекесене чӑвашла куҫарасшӑн:
1-Щишко Л. “Разсказы из русской истории" 2 части. Изд. “Земли и воли", 

СПб. 1906 г. ц. 25 коп., “Дон речь”, ц. 22 коп.
2.Надеждин И. - “Народ и земля” Изд. Иванова. СПб. ц. 5 коп.
3.Пошехонов А. - Хлеб, свет и свобода. - Изд. Русс. Бог. СПб. 1905 г. 

Ц. Ю коп.
4.Феодорович .- Как собираются и на что расходуются народные день

ги. - Изд. “Молота”. СПб. 1905 гг, ц. 5 коп.
5.Беседы о земле. - Изд. “Земля и воля” СПб., 1905 г. ц. 3 коп.
6.Хватит ли на всех земли ? - Изд. “Д. Р." Ростов -на- Дону. 1906 г., 

Ц 3 коп.
7.Волховский Ф,- Как мужик у всех в долгу остался ? - Изд. “Народной 

Воли” СПб. ц. 2 коп.
8.Что такое крестьянский союз?- Изд. Лебедева Н. - Новгород 1906 г., 

Ц- 1 коп.



9.0  крестьянском союзе. - Изд. “Крест, дела", СПб. 1906 г., ц. 10 коп.
10.Как сицилийские крестьяне боролись за свои интересы. Изд. “Д.Р” 

Рост.-на-Дону. 1906 г., ц. 3 коп.
И.Русова С. -В стране вольного крестьянства. Изд. “Д.Р” Рост.-на- 

Дону. 1906 г., ц. 3 коп.
12.Ея же. - На счастливых островах “Ао-Теа-Роа" Новая Зеландия. Изд. 

“Дон.-Речь”. Рост.-на-Дону. 1905 г., ц. 6 коп.
13.Обухов Сергей. - Не вмоготу,- Изд. “Народ. Воля” СПб. 1906 г., ц. 

12 коп.
14.Д.Г.- Наша полиция - Изд. “Г. и В” 1906 года, ц. 6 коп.
15.3ак Г. - Смертная казнь,- Изд. “Г. и В.” СПб. 1906 г., ц. 10 коп.
16.Николаев А,-Для чего нужно всеобщее обучение. Изд. “Труд и воля”. 

М., 1906 г., ц. 10 коп.
17.Новоторжский.- Что такое правовое государство. СПБ. 1905 г., ц. 10 

коп.
18.Толстой Л. -Обращение к духовенству., цена 5 коп.
19. Дан. Всенародное Учредительное Собрание. (Правильное производ

ство выборов) СПБ. 1905 г., ц. 15 коп.
20.Иванов. Что такое политическая партия. Изд. “Труд и воля”. М., 

1905 г., ц. 2 коп.
21.Какой должен быть суд? Изд. “Народное Право”. СПБ. 1906 г., (лис

ток) ц. 1 коп.
22.Титов. О мировых судьях и земских начальниках. Издание “Народ

ное Право" СПБ. 1905 года, ц. 5 коп.
23.Пименова. Постоянное войско и милиция. Изд. “Вят-Товар". СПБ 

1905 г., ц. 2 коп.
24.Якубович П.Ф. Шлиссельбургские мученики. Издание освобод. борь

бы”. № 1. СПБ. 1906 года, ц. 15 к.
Чӑваш халӑхне тӗттӗмрен кӑларас тесе тӑрӑшакансем ҫак кӗнекесен- 

чен хӑшне те пулсан куҫармӗҫ-ши? Куҫарсан ӑна редакцине парсан пит 
юрӗччӗ. Редакци вара хӑй шучӗпе кӗнекесем кӑларӗччӗ. Кам та пулсан 
ҫапла тӑвас тесен, мӗн куҫарнине, хӑш вӑхӑта куҫарса пӗтерессине ҫырса 
ярсан аван пулӗччӗ. Вара редакци кам мӗнле кёнеке куҫарнине пӗлсе 
тӑрса, “Хыпарӑн” ҫитес номерӗсенче ҫавна ҫырӗччӗ. Ҫавна пӗлмен пирки 
час-часах пирӗн пӗр кӗнекене темиҫе ҫын куҫарать. Ҫапла тӑвакансене 
редакци пит пысӑк “спасибо" (тавтапуҫ) калӗччӗ.

Редакци.
Хыпар, 1906 ҫул, сентябрь 10, 36  №-



РЕДАКЦИРЕН
Час-часах редакцине хаҫат укҫасӑрах яраймӑр-ши тесе ҫырусем 

килеҫҫӗ. Ӗлӗк хӑшне-хӑшне яраттӑмӑрччӗ. Ӑна та пӗр укҫасӑрах мар, 
ҫав ыйтакан ҫыншӑн кам та пулин редакцине укҫа тӳлесен анчах яраттӑ- 
мӑрччӗ. Халӗ ун пек укҫа паракансемех ҫук. Хамӑрӑн та укҫасӑр яма вӑй 
ҫитмест.

Тата нумайӑшӗ хаҫат ярӑр, хаҫат ярсан укҫа ярӑпӑр, тенӗччӗ. Вӗсен- 
чен те нумайӑшӗ укҫа яман-ха. Укҫа яманнисем часрах ярӑр. Укҫа яман- 
нисене хаҫат яма чармалла пулӗ. Т ата хӑшӗ ҫур ҫулшӑн кӑна тӳленӗччӗ. 
Хаҫата ҫӗнӗ ҫулчченех илес тесен, вӗсем те часрах яччӗр. Укҫа ямасан, 
вӗсене те хаҫат яма чармалла пулӗ.

Хыпар. 1906 ҫ ., сентябрь 17. 37  №.

ХАЛӖ ТУХНӐ ЧӐВАШЛА КӖНЕКЕСЕМ
1. Нужда. (Ҫӗнӗ ҫӗре куҫакансем ҫул ҫинче курнӑ асап). - 3 пус.
2. Крестьянское малоземелье и способы борьбы с ним. (Хресченсен 

ҫӗрӗ хӗсӗклӗхӗ, ӑна мӗнле ҫӑмӑлатасси)- 8 пус.
3. Автономия и единство России. (Российӑри тӗрлӗ тӗлти халӑха “ав

тономия” йӗркипе пурӑнма ирёк парсан та Россия темиҫе патшалӑха уй- 
рӑлма, пёр патшалӑхах пулӗ) - 4 пус.

4. Беседы о земле и небе (Ҫӗрпе пӗлӗт ҫинчен калаҫни) - 7 пус.
5. Татары и чуваши (тутарсемпе чӑвашсем) - 2 пус.
6. О земстве. (Земство ҫинчен) - 7 пус.
Ыйтса ямалли адрес:
Казань, Воскресенская улица, дом Мартинсона, магазин А.А.Дубровина.

Хыпар, 1906 ҫ. август 6 -1 3 , 3 1 -3 2  №.

РЕДАКЦИРЕН
1. Нумайӑшӗ пире хаҫат ямастӑр тесе, ӳпкелеҫҫӗ. Хаҫат эпир яратпӑр. 

Ҫитмест пулсан, ӑҫта та пулин ҫул ҫинче ҫухалать пулӗ.
2. Хӑшӗ пирӗн ҫырӑва мӗншӗн ҫапмастӑр, тесе ыйтаҫҫӗ. Эпир ҫапат- 

пӑр, анчах хӑшне центр ямасть.
3. Редакцире пӗлтӗрхи хаҫат пур, анчах хакӗ 1т. 50 пус. 6 № час тух- 

марӗ. Вӑл ҫӑварнире типографи ӗҫлеменрен пулчӗ.
Хыпар, 1907 ҫул, март 4 -1 1 , 6 -7  №.

ХАҪАТ ИЛЕКЕНСЕНЕ
1. Июлӗн 2 кунӗнче пирӗн хаҫат туха пуҫлани ҫур ҫул иртет. Хаҫатшӑн



1т. 75 пус янисем, хаҫата ҫулталӑкӗпех илес тесен, тата 1 т. 25 п. ярӑр; 
анчах янисем тата 2 т. ярӑр. Хаҫат укҫине июль уйӑхчен яманнисене июнь- 
рен вара тухакан нумерсене яраймастпӑр.

Редактор Н.В. Никольский ҫу уйӑхӗсене ирттерме яла кайрӗ. Хӑй вы- 
рӑнне мана хӑварчӗ. “Хыпар'’ ман алӑра та ӗлӗкхи майлах ҫырӑнӗ.

За редактора-издателя С. Кириллов.

ПӖЛТЕРӲСЕМ
“X Ы П А Р”.
1907 ҫулта та тухать, хакё ёлёкхи пекех:
Ҫулталӑка 3 тенкё! 3 уйӑха 90 пус.
Ҫур ҫула 1 т. 75 п.! 1 уйӑха 30 пус.
Кашни номер, уйрӑм-------------8 пус.

“Хыпар” , 1906 ҫул, 44 №.

Редакцире “Хальхи самана” ятлӑ ҫӗнӗ кёнеке пур. Хакё 4 пус.
Тата “Патшалӑха тытса тӑрас йёркесем” ятли пур. Кун хакё 3 пус.
Редакцияна “Хыпарта" ҫаптарма тёрлё хыпар ҫырса яракансем хӑвӑр 

адресӑра та ҫырса ярӑр.
Чӑвашла календарь тухнӑ.
Хакё 10 пус. Пёр календарь ыйтса яракансем 14 пус ямалла. Укҫа 

вырӑнне маркӑсем ярсан та юрать.
Хыпар, 1 90 7  ҫул, февраль 18, 4 №.

ЯЛ ХАҪАЧӖ
Питӗрте пёр пысӑк хаҫат тухать, ӑна “Правительственный вестник’ 

теҫҫӗ. Вӑл хысна хаҫачӗ, ун ҫине ҫӗнӗрен тухакан законсене, патшалӑха 
тытса тӑракансем чиновниксене, мён ӗҫ тума хушнине, патшалӑхри пур 
пуҫлӑхсем мён тунине, патшалӑхра пулакан пысӑк ӗҫсене пурне те ҫав 
хаҫат ҫине ҫыраҫҫӗ. Ун ҫине мӗн ҫырни пур те тӗрӗс, вӑл “патшалӑх хы- 
парӗсене салатакан" ятлӑ. Ӑна чиновниксем, тӗрлӗ ӗҫе тирпейлесе тӑра- 
кан вырӑнсем илеҫҫӗ. Укҫа тӳлесен ахаль ҫынна та яраҫҫӗ. Анчах ӑна 
ахаль ҫын вуласа ӑнланма пултараймасть. Пирӗн пеккисем валли ҫае 
хаҫатпа пӗрлех, пёр редакцире тепӗр хаҫат тухать, ӑна “Сельский вест
ник” теҫҫӗ, эсир ӑна курнӑ та, вуланӑ та пулӗ. Ун ҫинче эсир патшалӑха 
тытса тӑракансене хирӗҫ, чиновниксене хирӗҫ пӗр сӑмах та тупаймӑр. 
мӗншӗн тесен ӑна хӑйне те чиновниксене пӑхӑнса тӑракан ҫынсем ҫыраҫҫӗ 
Вӑл хаҫата пур ҫӗре те салатма тӑрӑшаҫҫӗ, вулӑс кантурне укҫасӑрах 
яраҫҫӗ. “Сельский вестник” ҫинче хресчен халӑхӗ земский, становой пул-



масан, пӗтӗмпех пӗтмелле, кӗтӳҫӗсӗр кӗтӳ пек тесе ҫыраҫҫӗ. Ҫӗрпе 
ирӗкшӗн тӑрӑшакансене тӑшман вырӑнне хурать. 117 нумерте хура ха- 
лӑхшӑн тӑрӑшакансем Патшана- октяберте тухнӑ манифеста каялла ил 
тесе йӑлӑнаҫҫӗ. Ҫав нумертех патшана - хресчен халӑхне ӗлӗкхи майлах 
хӑвар тесе ыйтаҫҫӗ. Вёсен шухӑшӗпе, ӗлӗкхи пекех, хуҫине чури, дворя- 
нӗпе хресченӗ пултӑр. Камсем-ши вӗсем ҫапла калакансем? - Пенер, Озе
ров, дворянин Задонский, проф. Денисов, купец Уткин. Унтан тата “Сель
ский вестник” еврейсене пит кураймасть. Халӑх ҫӗр пирки пӑлханать, вӑл 
калать: еврейсем пӑлханаҫҫӗ, тет. Халӑх ҫӗрне еврейсем илсе пётернё— 
шимён?

Хыпар, 1906 ҫул, июль 9 , 27  №.

ЧӐВАШЛА ҪЫРАКАНСЕНЕ
Кёнеке тума, хаҫат ҫине ҫалма юрӑхлӑ пур ҫын та ҫыраймасть. Хӑшӗ 

уҫӑ, илемлӗ калаҫать пулсан та, хут ҫинче уНӑн апла пулмасть. Пур чӑ- 
ваш та вулатӑр тесен, пур чӑваш та ӑнланмалла чӗлхепе ҫырас пулать. 
Пӗр вырӑнта пурӑннӑ ҫын пур ҫӗрти чӑваш сӑмахне пӗлеймест. Хӑй ӑссӗ- 
нех пурчӑваш ӑнланмалла ҫыраймасть. Анатрисен турисем ӑнланайман 
сӑмахсем пур (иккен, ахӑр, пикен...), турисенӗн анатрисем пӗлмен сӑмах- 
сем пур. Ҫавӑнпа чӑвашла асӑрхаса тӳрлетсе ҫырас пулать. Епле ҫырса 
пурӗ те ӑнланмалла пулӗ-ши? Халиччен ҫырнӑ чӑвашла кӗнекесене пур- 
не те ӑнланаҫҫӗ. Ӑнланма йывӑр кёнеке нумай та мар. 1) Ӑнланма ҫӑмӑл 
халиччен тухнӑ кӗнекесем пек ҫырма тӑрӑшас пулать. Лайӑх юсаса ҫырнӑ 
чӑвашла кӗнекесем акӑ ҫаксем: Св. Евангелие, псалтир, Иасослов, свя
щен. история Аоинского, Букварь тата ытти те. Ку кёнекесене епле ҫыр- 
нине асӑрхаса, тӗплӗ вуласа тухас пулать. Кӑна тунипех сахал-ха. 
2) Ҫыпӑҫтарса каланӑ чӑвашла сӑмаха, халапа, юмахсене ҫырса пырас 
пулать. 3) Ху мӗн шухӑшланине, илтнине, калаҫнине йӗркелӗн ҫыпӑҫул- 
лӑ, юсаса ҫырса пырас пулать. Ҫаксене асӑрхаса туса пыракан пӗчӗккӗн, 
вӑраххӑн кӗнеке, хаҫата юраллӑ ҫырма вӗренӗ. Ӑна шухӑшласа кӑларса 
ҫырма та ҫӑмӑл пулса пырӗ.

Эпир вырӑс хушшинче вӗреннӗ ачасем хамӑр чӑваш хушшинче вырӑс- 
ла пӗлекен чӑвашла калаҫмастпӑр, вырӑсла пӗлменнисемпе анчах вы- 
рӑс сӑмахӗсене хутӑштаратпӑр, унтан чӑвашла калаҫатпӑр. Сайра хутра 
анчах чӑвашла калаҫсан ӑҫтан чӑвашла уҫӑ калаҫма, ҫырма пултарӑ- 
пӑр? Ӗҫни-ҫини, тырӑ хакӗ ҫинчен анчах чӑвашла калаҫсан шухӑшри япа
ла ҫинчен калаҫнӑ чух яланах тытӑнса тӑрӑпӑр, чӑваш чӗлхине пӑскала- 
са калаҫӑпӑр. Пурчӗлхенӗн те калаҫма тӑрсан сӑмах тухать. Ку чӗлхенӗн 
сӑмах сахал, теҫҫӗ. Шухӑшласан, ҫав чӗлхеннех сӑмах сиксе тухать,



нимӗнле халӑх та хӑй шухӑшланине, хӑй чӗлхипе калаймасӑр, ют чӗлхе- 
рен чӗпӗтсе хӑйӗн чӗлхи ҫумне ҫыпӑҫтарса нумай пурӑнмасть, хӑйӗн 
чӗлхинчех сӑмах шыраса тупать.

Тоанн Иуркки 8 апр.
Хыпар, 1906 ҫ ., апрель 23 . 16 №.

ҪЫРУСЕМ
1. Хаҫат илсе тӑма укҫа янӑ ҫынсем нумайӑшӗ хаҫат килмест, тесе 

ҫырусем ҫыраҫҫӗ. Хусантан хаҫатне укҫа илсенех яраҫҫӗ. Хаҫатсем ну- 
майӑшӗ вулӑс кантурӗнче ҫухалаҫҫӗ, мӗн. Ҫапла тиекенсем вулӑсра ха- 
ҫатне илсе тӑнӑ, анчах укҫа яракан ҫынни хаҫатне халиччен те курман. 
Ӑна ют ҫынсем вулама тесе илеҫҫӗ те, хуҫине кӑтартмаҫҫӗ те. Хаҫат 
ҫухатнӑшӑн вулӑс старшини айӑплӑ: вӑл кантур хуҫи, вулӑс чури: унӑн 
халӑх пурлӑхне лайӑхрах пӑхса тӑрас пулать, ют ҫын аллине парас пул- 
масть.

2. Нумайӑшӗ: халӗ хаҫат илме юрать-и? теҫҫӗ. Хаҫат халӗ те яма 
пулать.

Хыпарӑн 17-мӗш нумертен пуҫласа Патшалӑх Пухӑвӗнче мӗнле ка- 
нашсем туни ҫинчен пӗтӗмпех ҫырса парӗҫ. Вакӑн-тӗвекӗн илсе тӑрсан, 
хаҫат хаклӑрах ӳкет.

Уйӑхӗ: 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 !  1ҫула
Хакӗ: ЗОп! 60п! 90п! 1т. 20п! 1т. 50п! 1т.75п! 3 тенкӗ
Ҫулталӑкӗпех илсе тӑма шухӑш пулсан, укҫа пурне те сасартӑках тӳле- 

ме виҫӗ пая уйӑрма пулать: хаҫатне илес умён 1 тенкё яма юрать, май 
уйӑхӗнче 1 тенкё, ноябрь уйӑхӗнче 1 тенкӗ. Ҫулталӑка илестиекенӗн ре
дакцине малтантарах пӗлтерес пулать.

3. Кам хаҫат илсе тӑрастет, вӑл укҫа парса тултарман пулсан, укҫине 
часрах тӳлетӗр.

4. Редакцине мён те пулсан ыйтса ҫыру ҫырас пулсан "открытое пись
мо” тиекен ҫыру хучӗпе ҫырса ярас пулать. Ун пек хут иккӗ пӗр ҫӗрте. 
Пӗрин ҫине ыйтаканни ҫырса ярать, тепӗр хучӗ ҫине ӑна хирӗҫ ҫырса яма 
пулать. Вӑл пайне “Письмо для ответа", теҫҫӗ. Хакё унӑн 6 пус. Ҫыру 
кӗпипе (конвертпа) ярас пулсан 7 пуслӑх “марка” чиксе ярас пулать.

5. Хресчен С. Ордов пиртен тырӑ вырмалли машина (жнейка) ҫинчен 
ыйтнӑччӗ. Аван тырӑ вырмалли машина, "Мак-кормика" ятлӑ. Ӑна Хусан- 
ти “Земский складран" илме пулать.

6. 145-мёш № валли “Руководство по садоводству и огородничеству. 
Шрейдера” хакё мӗнлине пӗлме вӑхӑт пулмарӗ. Ӑна илес тесен Питёртен 
тупма пулать.



Адрес ҫапла:
“С.-Петербург. Книгоиздательство
Девриева”. Наложеный платежпа та яраҫҫӗ.

Хыпар, 1906  ҫул, 14 май. 19 №.

ЧӐВАШЛА ХАҪАТ ҪИНЧЕН
Халиччен чӑвашла хаҫат ҫукчӗ, кӑҫал чӑвашла та хаҫат тухрӗ, чӑваш- 

ла хаҫат тухать тенӗ хыпар илтӗнсен тӗрлӗ ҫын тӗрлӗ калаҫкалаччӗ: хӑшӗ 
мён тумалла чӑвашла хаҫатпа, вулама пӗлекене вырӑсла хаҫат та ну
май, теччӗҫ, хӑшӗ, чӑвашла хаҫат тухсан чӑвашсем хӑйсем ӗҫсен аппа- 
лана пуҫласа вырӑса частухаймӗҫ, пирӗн вырӑс патшалӑхӗнче пурӑна- 
кан халӑхсен хӑҫан та пулин вырӑссемпе пӗр чӗлхеллӗ халӑх пулас пу
лать, мӗн чухлӗ часрах пӗр чӗлхеллӗ халӑх пулнӑ, ун чухлӗ авантарах, 
вырӑс патшалӑхӗнче урӑх чӗлхеллӗ халӑхсем хӑйсен чӗлхипе кӗнеке, 
хаҫат ӳкере пуҫласан вӗсем вырӑса час тухаймӗҫ, е нихӑҫан та вырӑса 
тухас шухӑшне тытмӗҫ, теччӗҫ.

Пирӗн шухӑшпа тӗттӗм халӑх хӑй чӗлхипе кӗнеке е хаҫат тухнипе вы- 
рӑссенчен уйӑрӑлса пурӑнасҫук пектуйӑнать. Чӑвашсем вырӑсла калаҫ- 
ма лайӑх вӗренсе ҫитессе кӗтсен вырӑсла кӗнеке е вырӑсла хаҫат вула- 
малла пуласса кӗтсен, вӗсем хӑҫан ун пек пулӗҫ? Вӗсем апла вырӑсла 
вуланипех ӑнланмалла пулас вӑхӑт ҫитиччен ним вуламасӑрах, е вула
нине ӑнланмасӑрах пурӑнмалла пулать. Халӗ чӑвашсем пурте вырӑсла 
лайӑх пӗлекенех пулса ҫитеймен-ха. Тӗнчере мён пуррине епле килӗш- 
терсе пурӑннине, ӑҫта мӗнле ҫӗр-шыв пуррине, ӑҫта ку япала мӗн хак 
тӑнине, ӑҫта тырӑ лайӑх пулнӑ, ӑҫта начар, ӑҫта мӗнле халӑхсем пур, 
вӗсем епле пурӑннине, тӗнчере миҫе тӗслӗ патшалӑх пур, вёсен халӑхӗ 
мӗн чухлӗ, ҫӗрӗ-шывӗ мӗн чухлӗ, мӗнле ҫӗр-шыв пирӗн патшан, мӗн чухлӗ 
халӑхӗ пур, миҫе тӗслӗ халӑх, мӗнле ҫӗр-шывра пурӑнаҫҫӗ, пурӑнма 
аван-ши, аван мар-и, мӗнтен аван, мӗнтен аван мар, тата тӗреклӗрех 
пурӑнмалла, пулас тесен мён тумалла, мӗн усрамалла, мӗн ӳстермелле, 
вӗсене епле пӑхмалла, пӗр-пӗринпе йӗркеллӗ пурӑнас тесен мён тумал
ла, мӗнле йӗркепе пурӑнмалла, ҫавсене пурин те пӗлесси килмелле, пу- 
ринӗн те пӗлесси килмесен те нумайӑшӗн пӗлесси килмелле. Ҫавӑн пек 
мӗн килчӗ ӑна таврӑнсан кӳршӗ-аршӑсем (пус-килсем) пуҫтарӑнса епле 
тӗнче курса ҫӳренисене йӑлт ыйтса пӗтереҫҫӗ. Ҫавсене ахаль ыйтмаҫҫӗ, 
лӗлесси килнӗрен ыйтаҫҫӗ. Хаҫатсем, кӗнекесем вуласа пурӑнакан ҫын 
салтак мён курнинчен, мён пӗлнисене салтак каласа памасӑрах та ун 
чухнех лайӑх пӗлсе тӑма пултарать. Халӗ салтаксем Японияран тыткӑн- 
тан тавӑрӑнакансенчен унта вӗсем мён курнине, вёсен мӗнле пурнӑҫне



каласа параҫҫӗ. Пӗр ҫын салтакран Япония ҫыннисем, "ура" теес вырӑнне 
урӑх тӗрлӗ кӑшкӑрнинӗн мана, вӗсем темле кӑшкӑраҫҫӗ теччӗ-ха тесе 
тӑрать манпа калаҫнӑ чух. Эпӗ каларӑм: “Вӗсем “банзай” тесе кӑшкӑраҫҫӗ,- 

терӗм”. Манпа калаҫакан ҫын манран тӗлӗнчӗ. “Эсӗ епле Японияна пы- 
масӑрах вӗсем епле кӑшкӑрнине пӗлетӗн?” Эпӗ каларӑм: “Вӑрҫӑ пуҫлан- 
санах хаҫатсем ҫинче илтнӗччӗ”, терӗм. Хаҫат ҫинче ҫавӑн пек япаласем 
ҫинчен нумай илтетӗн. Кӗнекесене, хаҫатсене вуласан ӑс-пуҫ уҫӑлать, 
хаҫатсене вуласан ҫынсен шанк хытса кайса ним пӗлмесӗр пӑхса тӑра- 
кан ҫынсем тӗслӗ мар, е ҫӳҫне-пуҫне тӑраткаласа мелке пек еврекен 
ҫынсем тӗслӗ мар, илемлӗ тӗс кӗнӗ ҫынсем пулаҫҫӗ, йӗркеллӗ, ӑслӑ 
ҫынсем пулаҫҫӗ. Чӑвашла хаҫат ҫине ҫавӑн пек мӗн килчӗ, вӑл япаласем 
ҫинчен тата нумайтарах ӳкересчӗ, вара тата пушшех вулас килерех 
парӗччӗ.

Хыпар. 1906 ҫ ., май 14. 19 №.

РЕДАКЦИЯРАН
Пирӗн редакцияна час-часах хресченсем тӗрлӗ тӗлтен “Хыпара" укҫа- 

сӑр яма ыйтса ҫырусем яраҫҫӗ. Вӗсем калаҫҫӗ: “Хыпара” пит вулас ки
лет, анчах кӑҫал пит вӑйлӑ выҫлӑх пулчӗ. Ҫавӑнпа, хаҫат илме мар, кил 
кирлишӗн те пӗр пус укҫа та тупаймастпӑр. Укҫа ҫуккипе хаҫат илме те 
укҫа яраймастпӑр. Редакция хаҫат епле те пулсан укҫасӑр яраймӗ-ши? 
теҫҫӗ.

Кӑҫал выҫлӑх пит вӑйлине эпир аван пӗлетпӗр. Хресченсен пурнӑҫӗ 
пит хӗсӗнсе ҫитнине те пӗлетпӗр. “Хыпара” та хресченсене эпир пит ву- 
латтарасшӑн. Анчах укҫасӑр ыйтакансене пурне те хаҫат яма пирӗн вӑй 
ҫитес ҫук: укҫасӑр ыйтакансем пит нумай. Тата, хаҫат кӑларма та укҫа 
нумай кирлӗ. Пурне те укҫасӑр ярсан, хаҫат кӑларма та пӗр пус укҫа та 
пулас ҫук. Хаҫат илекенсенчен пуҫне пире укҫа ниҫтан та памаҫҫӗ.

Хыпар, 1 907  ҫул, февраль 11. 3 №■

РЕДАКТОРА ВӖЛЕРНИ ҪИНЧЕН
Ҫак кунсенче Мускавра Толлос ятлӑ ҫынна вӗлернӗ. Вӑл “Русския 

Ведомости” тиекен пысӑк хаҫатӑн редакторӗ пулнӑ. Кӑнтӑрла иртсен пӗр 
сехет ҫурӑра Толлос редакцияран килне кайнӑ. Торопов ятлӑ ҫыннӑн ҫурчё 
тӗлне ҫитсен, сасартӑк тӑватӑ хутчен револьвертан пенӗ сасӑ илтӗннӗ 
Ҫав урамри городовой тепӗр урамра, Торопов ҫуртӗнчен пӗр 300 утӑмра 
пулнӑ. Пенӗ сасса илтсен вӑл Торопов ҫурчӗ патне чупса пынӑ. Унта вӑя 
пӗр юнланнӑ ҫын выртнине курнӑ. Вӑл кӑшт анчах сывласа выртнӑ. Горо
довой, Торопов картишӗнчен пенӗ пулӗ тесе унта чупса кӗнӗ. Анчах ника-



мата курман. Вӑл унтан каялла тухнӑ ҫӗре Толлос вилнӗ. Ӑна пенё чухне 
урамра никам та пулман. Кам вӗлернине пӗлеймеҫҫӗ. Анчах халӑх хуш
шинче, хаҫатсем ҫинче ӗҫ епле пулни палӑрса пырать. Ку ӗҫ пёлтёрхи 
Думӑра депутат пулнӑ Герценштейна вӗлернӗ ӗҫ евӗрле. Толлоса Торо- 
пов ҫурчӗ тёлёнче вёлернё. Ун ҫуртӗнче “Вӗчӗ” ятлӑ черносоточный хаҫа- 
тӑн редакцийӗ. Вӑл хаҫат Толлоса вӗлерни ҫинчен ак ҫапла сӑмахсем 
ҫырать: "Пулӗсем ӑна ҫӑварӗнчен лекрӗҫ, хӑш-хӑш шӑлне катса кӑларчӗҫ. 
Толлос тайкаланса кайрӗ те, пӗчӗк алӑк янаххинчен пырса тытрӗ, унтан 
часах кӗлте пек йӑванса кайрӗ" тенӗ. Толлоса вӗлернине никам та кур
ман. “Вӗчӗ” ҫав япаласене ҫырма камран пӗлнӗ-ши?

Толлос пёлтёрхи Думӑра депутат пулнӑ. Ун пек ырӑ, ӑслӑ, вӗреннӗ 
ҫын Россияра та пит сахал. Вӑл патшалӑх укҫине епле тыткалама кирли 
ҫинчен пуринчен аван пӗлекен ҫынччӗ; халӑхшӑн хытӑ тӑрӑшакан ҫынччӗ. 
Ҫавӑнпа та, тен, унӑн пурнӑҫӗ кӗске пулни.

/ П н. К . /
Хыпар, 1907 ҫул, март 25 , 9 №. 

РЕДАКЦИЯ ҪЫРӐВӖСЕМ
1. “Хаҫат ҫитмест пирӗн патӑмӑра" теекенсене: Эпир укҫа тӳленисене 

хаҫат пурне те яратпӑр. Сирӗн патӑра ҫитмест пулсан, айӑп пирте мар.
2. “Ҫурт тума укҫа пӗр вӑхӑта ӑҫтан илмелле” тесе ыйтакана: Чул ҫурт 

тума Губернское Земство укҫа парать; ҫавӑнта прошение парас пулать. 
Анчах кӑҫал Земствон укҫи сахал. Ҫавӑнпа вал ыйтсан та, те парё... те- 
мен.

3. Спасск уйёсне, Василий Леонтьева: Сана уйрӑм ҫыру ятӑмӑр.
4. Янгильдина, Федор Зайцева: Ҫырнӑшӑн тавтапуҫ. Анчах сирён енче 

Зем. ком. суйлани ҫинчен эпир пёр ҫыру ҫаптартӑмӑр.
5. Карач вулӑсӗнче Фед. Феод. Белякова: Сан ҫыруна Мартӑн 19-мӗш 

кунӗнче Челябинскра пурӑнакан пӗлӗш патне ятӑмӑр. Вӑл унта авантарах 
тӗпчесе час калла ҫырса ярӗ. Уфа кӗпернинче акма юрӑхлӑ ирӗк ҫӗр Уде
лён, Земельный банкӑн тата улпутсен пур. 1905-мӗш ҫулта ҫӗр хакӗ чи 
пысӑкки 69 тенкӗ, чи юнни - 7 тенкӗ, вӑтамӗ - 38 тенкӗ пулнӑ. Улӗмрен мӗн 
хакпа сутассине, е укҫасӑрах памалла тӑвассине Дума татӑклӑ туса па- 
рассине кӗтетпӗр. Ҫав ҫулах хыра хакӗ тӗпрен тӑваткал халаҫе (сажень) 
вӑтам хакпа - 18 тенкӗ пулнӑ, хатӗрри - вӑрманта 23, пасарта 31 тенкӗ 
пулнӑ; юман вӑтам хакпа, тӗпре пӗр тӑваткал халаҫе 19 т., хатӗрри - вар- 
манта 22 т., пасарта 30 тенкё. Пёр тесетинерен ыраш тёрлё тухать. Пётём 
кӗпӗрнере вӑтамӗыраш - 49 пӑт, сёлё-71 п., тулӑ49 п., пӑри 55 п., вир48 
пӑт. Хӑш тӗлте 250 пӑта ҫитет, хӑш тӗлте 1 пӑта юлать. Тырӑ хакӗ пирӗн-



ни майлӑрах. Выльӑх валли курӑк пур. Выльӑхӑн вӑтам хакӗ 1905-мӗш 
ҫулта ак ҫапла пулнӑ: лаша хакӗ 49, савла 41; ӗне хӗлле 31, ҫулла 30; 
сурӑх хӗлле те, ҫулла та пёр пек (5 т) пулнӑ. Хальхи хаксем ҫинчен ҫыру 
илсен ҫырса ярӑпӑр.

6. Чистай уйӑсӗнче пурӑнакан Иван Тарасова: Сирӗн министерская 
школа уҫас килет пулсан, Чистопольский Уездный Училищный Совета 
приговорпа прошение парӑр. Земская школа тӑвас килет пулсан, тата 
Чистопольская Земская Управӑна пама юрать. Прошение ҫинче мёншён 
сире уйрӑм школа кирлине кӑтартӑр. Училищный Совет, е Земство, вёсен 
шухӑшӗпе сире чӑнах школа кирлё пек пулсан, сире школа укҫасӑрах 
туса парӗҫ. Анчах хӑвӑр кӑштах пулӑшма шухӑш тусан - школа валли ҫӗр 
парсан, ӑна ҫӳллен пӑртакукҫа ярса тӑмалла пулсан, авантарах пулӗччӗ; 
апла Земство та, министерство та школа уҫма хапӑрах тӑвать. Халӗ Ду- 
мӑра халӑха вӗрентесси ҫинчен час закон пӑхса тухмалла. Вӑл закон 
кашни 50 ача пуҫне пёр школа тумалла, йёри-тавра 3 ҫухрӑмра школа 
пулмасан, 50 ача пулмасан та школа тумалла тӑвасшӑн. Ку закона Дума 
пӑхса тухсан, сирён школа тума ӗмӗт пурри-ҫукки паллӑрах пулӗ. Пёр 
ялта икӗ тӗрлӗ халӑх пурӑнать пулсан, "кашни халӑх валли уйрӑм школа" 
тума юрать. (Пёлтёр апрель уйӑхӗнче кӑларнӑ “Правило” ҫинче ҫапла ка- 
ланӑ). Кӑҫал хыснан та, Земствон та укҫа сахал. Ҫавӑнпа сирӗн школӑна 
кӑҫалах ӗмӗтленес ҫук. Анчах ҫапах та тытӑнса пӑхӑр. Ир тӑнӑ кайӑк 
выҫӑ вилмен, теҫҫӗ. Эпир чӑвашсем ахаль те нумай ҫывӑрнӑ. Тен Дума 
правительство тёрлё кирлё мар ҫӗре яракан укҫана халӑха усӑлӑ ӗҫе 
ямалла тума пултарайӗ.

7. “Хыпара” укҫасӑр ыйтакансене: Пӗр сакӑрвунӑ пилӗк ҫынна яхӑн 
“Хыпара" укҫасӑр яма ыйтаҫҫӗ. “Хыпар” илсе тӑрас килнине эпир пӗлетпӗр 
Анчах “Хыпара” кӑларма та, почтӑпа яма та укҫа кирлӗ-ҫке... Май пулсан 
эпир пӗртте чарӑнса тӑмӑттӑмӑр.

Хыпар, 1907  ҫул, апрель 1, 10 №.



1906-1907  ҪУЛСЕНЧИ «ХЫ ПАР»  
Йюркие

Хыпарӑн” вӑтӑр улттӑмӗш нумерӗнче эсир"чӑвашла кӗнекесене мён пур
рине тухнине пёр илес пулать” тесе ҫыратӑр. Манӑн кӑмӑлпа та ҫапла пек 
туйӑнать: пирӗн чӑвашӑн, ахаль те ҫыру пӗлекен ҫыннӑн, темӗн тӗрлӗ тӑрӑ- 
шас пулать, епле те пулин хамӑрӑн хура халӑха нумайтарах ҫыру вӗрентсе, 
кӗнекесем вулаттарса, ҫутта кӑпарттарма... Чӑвашран пурте ҫапла пирӗн пек 
ырӑ шухӑшлаҫҫӗ-ши? Манӑн шухӑшӑмпа пулсан, ҫук, пурте ҫапла ырӑ шу- 
хӑшламаҫҫӗ. Камсем шухӑшламаҫҫӗ тесе, пӗлетӗр? Ялти пупсем, хамӑр чӑ- 
ваш ҫӑкӑрне ҫисе мӑнтӑрланнисем. (Эсир те ялта пуп пулса пурӑнатӑр, эпё 
сире вёсем хисепне хисеплеместёп). Мёншён вёсем пирён пек ырӑ шухӑшла- 
маҫҫӗ? Акӑ мӗншӗн: хӑйсем вӗсем мӑнтӑрланнӑ, малашне тата ҫапла хӑйсем 
пек ачисене мӑнтӑрлатасшӑн. Ҫав пиркепе вёсем ытти чӑваш ачисене ҫырӑва 
вӗрентесшӗн мар. Вӗсене ҫырӑва вӗрентсен, вёсем малашне пуп ачисенӗн 
татӑкӗсене туртса илме те пултараҫҫӗ. Авӑ ҫавна пӗлсе тӑрсан ‘ачӑмӑрсем 
хамӑра пӑхнӑ ҫӗрте, ырхан ан пултӑрччӗ”, теҫҫӗ. Вӗсенӗн ӑсӗпе пулсан, ытти 
чӑваш ачисене ҫырӑва вӗрентни паха мар. Ҫапла шухӑшпа пурӑнакан пупсем 
е ытти ҫынсем, чӑвашла кӗнекесем туянса хамӑр чӑваша вулаттарма тӑрӑшас 
ҫук. Вёсем патне янӑ ҫӗнӗ кӗнекесене "кирлӗ мар, юрӑхсӑр япапасене янӑ” 
тесе, вӗсем ҫыраканни патне килетавӑраҫҫӗ. Эпӗхам ҫырнӑ кӗнекесене пуп
семпатне яркаласаттӑм. Ҫирӗм ҫынтан виҫҫӗшӗ, пархатарсӑррисем, капле 
тавӑрчӗҫ. Эпӗ пӗлесшӗн: ҫав ҫынсем пирён чӑвашсем хушшинче усӑ тӑвас- 
шӑн пурӑнаҫҫӗ-ши? Эй паҫӑр ҫырнӑ пек, мӑнтӑрланасшӑн кӑна-ши? Усӑ тӑвас- 
шан пулсан вӗсем ҫапла хӑтланмалла-и? Ҫук, апла тума кирлӗ марччӗ. Ха- 
мӑр ҫыншӑн тӑрӑшас пулатчӗ. Курӑсӑн, вӗсем авӑ епле тӑрӑшаҫҫӗ... Ун пек 
мӑнтӑрланас текен пупсене пирӗн чӑвашӑн хытӑ пӗлсе тӑрас пулать. Пирӗн 
чӑваш хушшинче пурӑнччӑр ырхан пупсем, мӑнтӑррисене, чӑваша ырӑ тӑвас 
теменнисене, хамӑртан ӑсатас пулать. Пурӑнса пӑхчӑр вӗсем вырӑссем е ытти 
Ҫынсем хушшинче. Унта вӗсем мӑнтӑрланас вырӑнне час шӑранаҫҫӗ. Пирӗн 
чаваш хушшинче пурӑнччӑр пӗр усӑ тӑвас тенӗ ҫынсем анчах. Усӑсӑррисене 
зпир ахаль те ӗлӗк те темиҫе ҫӗр ҫул хамӑр вӗсене ирӗксӗр кашлаттарса 
зурӑнтӑмӑр. Вӑл саманасем иртрӗҫ ӗнтӗ ӗмӗрне... Эпир халӗ хамӑра епле 
уЫрусем кирлине суйлама пӗлӗпӗр. Кахалсене, ӗлӗкхи кивӗ правительство 
нУхнехи пек, иртӗнсе пурӑнма ирӗк памӑпӑр.

Ив. Юркин.
Хыпар. 1917. Юпа уйӑхӗн 19-м ӗш  кунӗ. 44  №.

ТӐВАНСЕМ, ЮЛТАШСЕМ!
Эпӗ “Хамӑр чӗлхене вӗренмелли кёнеке” (хрестоматия) ҫыртӑм. Алӑпа



ҫырни мӗнпурӗ 75 листа. Станпа пуҫтарсан, сахалтан 10 листа пулмал- 
ла, пӗр 169 стр. Ҫав кӗнекене пуҫтарма пилӗк пин тенкӗ укҫа кирлӗ. Ӑна 
пуҫтарма манӑн хамӑн вӑйӑм ҫитмест. Авӑ ҫавӑ пиркепе хамӑр тӑвансе- 
не, чӑвашсене, тархасласа ыйтатӑп: кам укҫаллӑ ҫынсем, мана пулӑшӑр 
кӗнекене пуҫтарма, укҫа панӑшӑн эпё сире усламне 10 кӳрӗп. Укҫине та- 
вӑрӑп кӗнекисене сутсан. Панӑ укҫӑр ҫухаласран хӑраса ан тӑрӑр! Эсир 
мулла пулӑшнипе хамӑр чӑваша ҫутта кӑларма пултаратӑр. Халиччен кун 
пек кӗнеке чӑваш чӗлхипе тухман. Ҫак кӗнекене класра вуламалла пу
лать, ҫавӑнпа нумайтарах пуҫтарӑпӑр. Тӑвансем, чӑвашсем, пулӑшӑр! 
Тӑрӑшӑр ҫав кӗнекене часрах станпа пуҫтарса кӑларма! Чӑваш чӗлхине 
епле хӑватлине пӗлсе тӑрса вӗренер. Адрес г. Симбирск. Ярмароч кв. д 
97. И.Н. Юркину.

Хыпар. 1917 ., юпа, 19, 44  №. 

ЧИРКӖВӖРСЕНЕ ТЕ ПУЛИН ТАСА ТЫТӐР
Пирӗн чӑваш ҫи-пуҫне, пӳрт ӑшчиккине таса тытмасть. Ма таса тытма- 

стӑн, тесен, вӑй ҫитмест, тет, ача-пӑчапа мӗн тӑван? тет. Ку ҫаплах 
тейӗпӗр. Ун ҫинчен эпё те хытах тавлашасшӑн мар. Эпӗ акӑ тата мӗн 
сиснӗ. Пӗр чиркӗве пыратӑн - стени, турӑшсем ҫара тусан, чӳрече кантӑ- 
кӗсем тусанланса, хуралса пӗтнӗ, йӗри тавра шӑна кари. Тепӗр чиркӗве 
пыратӑн -  унта та ҫавӑн пекех. Ҫакӑн пек чиркӳсем Етӗрне уесӗнче чы
лай, ыйтсан, ялӗсене те каласа парӑп.

Чиркӗвӗрсене ма таса тытмастӑр? Вӑй ҫитмест-и? Ача-пӑча япӑха кӑ- 
ларать-и, е чиркӳ хуралҫине ҫывӑрма та вӑхӑт ҫук-и? Чиркӳ - Турӑ ҫурчӗ, 
ӑна таса тытни Турра юратнине пӗлтерет. Таса илемлӗчиркӗве ҫӳресте 
килет, унта Турра та кӗл тӑвас килет. Чиркӗве таса тытни тата халӑх 
таса, тирпейлӗ пурӑннине пӗлтерет. Халӑхӑнне анчах мар, пачӑшкин пур- 
нӑҫне те пӗлтерет. Ӑҫта халӑх е пачӑшкӑ таса, тирпейлӗ - унта чиркӳ те 
ҫавнашкал. Ӑҫта халӑх е пачӑшкӑ таса мар, тирпейсӗр - унта чиркӳ те 
япӑхса кайнӑ. Килес праҫникре чиркӗве кай та йӗри-тавра пӑх: таса-и 
сирӗн чиркӳ.

Хӑш чиркӳ ҫывӑхӗнче тула тухмалли вырӑн та ҫук. Вӑл аван мар. Тула 
тухмалли вырӑн кирлё, анчах ӑна чиркӳрен катарах тумалла. Ӑна таса 
тытмасан, чиркӗве те вара таса урапа кӗмелли ҫук. Курнӑ эпё тата: хӑшӗ 
чиркӳ картинех тула тухаҫҫӗ. Кун пеккисем выльӑхсем пекех вӗсем, урӑх 
ним калама та пӗлместӗп.

Т. X.
Хыпар. 1917 . Юпа уйӑхӗн 19-м ӗш  кунӗ. 44№-



ЧӖЛХЕ ҪИНЧЕН
Кам вӗт халӑхсен чӗлхи тата ытти хальччен вӗренмен халӑхсен те 

чӗлхи лайӑхланма пултараймасть, тет, ҫавӑ начар филолог (ӑнлантарса 
пани пур хаҫатра: филолог тесе тӗрлӗ чӗлхесене тӗпӗ-йӗрӗпе вӗреннине 
калаҫҫӗ,- А.Д.) тӗнчери прогреса (ӑнлантарни пур: прогресс тесе пурнӑҫ 
йӗрки, ӑслӑлӑхсем малалла уҫӑлса, аванланса пынине калаҫҫӗ) ӗненмен 
ҫын пулать. Прогреса ӗненмен ҫынна урӑхла обскурант теҫҫӗ, вӑл тӗттӗм 
ҫын тени пулать. Тӗлӗнмелле! Епле чӗрӗ, ӑслӑ ҫын калаҫакан чӗлхе лай- 
ӑхланма пултараймасть пулать-ши? Унпа ҫын шухӑшлать! Шухӑшлакан 
чӗлхе лайӑхланма пултараймасть тени- вӑл этем шухӑшӗ малалла кай- 
масть тенипе пёрех пулса тӑрать. Ҫапла никам та калас ҫук тетӗп эпӗ. 
Этем шухӑшӗ малалла каять, уҫӑлнӑҫем уҫӑлать, ҫавӑн пекех чӗлхе те 
унӑн уҫӑлса пырать. Пӗр вилнӗ чӗлхесем ҫинчен анчах вёл малалла кай- 
масть тесе калама пулать (латинпа грек чӗлхисем). Вёсем малалла мӗншӗн 
каймаҫҫӗ-ши? Вӗсемпе шухӑшлакан ҫынсем пӗтнӗ, вилнӗ. Ҫавӑнпа вӗсем 
малалла кайяймаҫҫӗ. Нихҫан та хӑш чӗлхепе те пулсан калаҫакан, шу- 
хӑшлакан, хуйхӑракан, савӑнакан, юрлакан пӗр-ик ҫемье пулсан та, ун 
пек чӗлхене пётет тесе калама ҫук! Ҫавӑн пек чӗлхе ҫинчен те пӗтет тесе 
калама май килмест пулсан, унта вара пинлё, мёльюнла халах чёлхи 
пётет тесе калама тивӗҫ килет-ши? Нимӗнле тивӗҫ те, нимле никёс те ун 
пек калакансен хӑйсене тӳрре кӑлармалли ҫук! Пинлё, мёльюнла халёх 
ҫинчен ҫапла калаҫҫӗ пулсан, вёл ҫав халӑхран йӗрӗнсе калани, е мӑш- 
кӑласа кураймасӑр калани анчах пулса тӑрать. Урӑх нимпе те ҫакна ӑн- 
лантарса пама ҫук! Ҫак сӑмахсене вӗренмен ҫынсем каланӑ пулсан, эпӗ 
ӑна урӑхла ӑнлантарса пама та пултараттӑм: вӗренмен ҫын хӑй мӗн кала- 
нине те лайӑх ҫавӑрса илеймест, кӑна вёреннисем калаччӗҫ-ҫке! Пит аван 
филологсемех калатчӗҫ! Вёсен сӑмахӗсем “пушӑ хирте сас чӗнни" пек 
юлмастчӗ, вӗсене ӗненсе тӑратчӗҫ. Вёсен сӑмахӗсем пирӗн вӗреннисене 
йӑлтах ҫӗнтерсе илнӗччӗ! Вӗсенчен те нумайӑшӗ чӑваш малалла кайма, 
уҫӑлма пултараймасть, чӑваш чӗлхи пӗтсех ларать, тесе калатчӗҫ! Ҫав 
сӑмахсене илтме прогреса, чӑнлӑха ӗненекен ҫынна калама ҫук йывӑрччӗ! 
Хӑй халӑхне, унӑн чӗлхине хытӑ юратаканшӑн вӑл вилӗмпе пӗрехчӗ: 
“чӑваш халӑхӗн чёлхи пётет" тенине илтсенех ун пек ҫыншӑн “мёльюнла 
чӑваш халӑхне” ҫӗҫӗпе пусса (чиксе) пӑрахнӑ пекех туйӑнатчӗ! Эпё хам 
уншӑн куҫҫуль юхтарнӑ вӑхӑтсем пур. Ун чухне чӑнахах хуйхӑрмасан та 
хуйхӑрмалли пурччех, йӗмесен те йӗмеллехччӗ! Йӗри-тавра кашкӑр пек 
пире ҫӑтса ярасса пӑхса анчах тӑратчӗҫ.

Чӑваш вӗреннӗ ҫыннисенчен чӑвашшӑн ырӑ шухӑшлакансем, хамӑр 
чӗлхене вӗренес текенсем ҫукчӗ! Йӗри-тавра чӑнласан “пётет” тени кӑ-



наччӗ! Чиркӳсенче чӑвашла кӗл тума, чӑвашла юрлама лӑраха пуҫла- 
нӑччӗ: чӑвашла кӗл тӑвас, юрлас текенсене ӑҫта кирлё унта хӗстеретчӗҫ.

Акӑ ҫӗнӗ самана пуҫланса кайрӗ. Халӑхсене хӑйсен чӗлхипе калаҫма 
ирӗккӗн калаҫма, ҫырма ирӗклӗх пачӗҫ. Чӑвашсем валли эпир те чӑваш- 
ла хаҫат кӑ/iapca патӑмӑр. Анчах ку хаҫата кӑларнипе кӑна пирӗн чӑваш 
пурнӑҫӗ, чӑваш чӗлхи ҫиеле тухрӗтеме ҫук-ха. Халӗ эпир“Хыпарта” ҫырни 
вӑл чӑваш чӗлхипе аташни анчах-ха, малашне пирӗн чӑваш чӗлхи аташ- 

ма кӑна мар, вӑл тӗрӗссипех лайӑх чӗлхе пултӑр тесен,- пирӗн, чӑваш 
вӗреннӗ ҫыннисен, нумай тӑрӑшас пулать-ха. Асапланасси малалла, вӗҫӗ 
те курӑнмасть. Халӗ пирӗн чӑвашсенчен хамӑр чӗлхене лайӑх пӗлекен 
пӗр ҫын та ҫук темелле. Пухусенче калаҫатпӑр, шуйӑхатпӑр, пӗринчен 
пӗри маттуртарах калаҫасшӑн. Хӑшӗ хытӑрах кӑшкӑрнипе ҫынсен чӗрине 
хӑйсем май ҫавӑрасшӑн. Анчах чӗлхен хӑвачӗ кӑшкӑрнинче мар. Урӑх- 
хинче. Унӑн илемне пӗлес пулать. Ҫав пухусенче калаҫакансенчен, ахаль 
калаҫакансенчен те чӑваш чӗлхин илемне пӗлсе калаҫакансем пирӗн ҫук 
Тен, мана калӗҫ, халӗ илемлӗх ҫинчен шухӑшлас вӑхӑт мар, тумалли 
вӑхӑт, тейӗҫ. Кӑна та эпё пит лайӑх пӗлетӗп. Пирӗн калаҫакансем чӑваш 
чӗлхин илемне пӗлмеҫҫӗ тесе малашне пирӗн ун ҫинчен шухӑшлама пи
тех кирлине систерсе анчах калатӑп. Ҫакна эпё малашне тенӗрен, ун ҫин- 
чен шухӑшлама вӑхӑт ҫитмен-ха теме юрамасть. Эпӗ кун ҫинчен: пирӗн 
чӑваш вӗреннӗ ҫыннисен хамӑр чӗлхе ҫинчен тӗплесе шухӑшласса халех 
ҫитнӗ, тетӗп. Ҫитӗ ӗнтӗ халиччен хамӑр чӗлхене ним вырӑнне те хуман- 
ни. Нумай “чӑваш чёлхи" сысма кайма анчах" теҫҫӗ (ҫак сӑмаха кунта 
ҫырнӑшӑн мана ан айӑплӑр - ку халӑх сӑмахӗ). Ҫакна вӗренмен чӑвашсем 
калаҫҫӗ тейӗр, анчах чӑваш чӗлхине хурлас тӗлӗшӗнчен чӑвашӑн вӗреннӗ 
ҫыннисем те каях юлмастчӗҫ, халӗ те юлмаҫҫӗ пулмалла. Хисеплеме- 
сен кирек мӗнле лайӑх япала та нумая пымасть! Лайӑх тумтире упрама- 
сӑр: хӑнана кайнӑ чух та, кил хушшинче те, ӗҫре те тӑхӑнсан, вал часах 
ҫӗтӗлсе пётет. Пирӗн чӑваш чёлхи те чӑвашсем хӑйсем ӑна упраманнипе 
пӗтсе килчё. Пухусенче калаҫма тухакан аратӑрсен сӑмахӗсенчен ҫурри 
вырӑсла тухать. “Хыпара" статьясем ҫырса яраҫҫӗ, вӗсене “Хыпар" ҫине 
ҫапиччен тӳрлетсе шалт асапланса пӗтес пулать. Ҫыракансем пӗр май- 
лӑрах ҫырсан та юрӗччӗ, анчах кашни хӑйсем патӗнче мӗнле калаҫаҫҫӗ, 
ҫапла ҫырма хытланаҫҫӗ (хӑтланаҫҫӗ). Ҫавӑнпа пушшех тӳрлетме йӑвӑр 
тивет.

Ҫакна эпӗ тӳрлетме йӑвӑрришӗн анчах каламастӑп, пуринчен ытла 
ҫаксене курнипе манӑн чун чӑваш чӗлхине пӗлекенсем ҫук, тесе хуйхӑ- 
рать. Малашне те пирӗн ҫаплах пулсан, пирӗн чӑваш чӗлхи лайӑхланмӗ, 
тата начарланӗ, тесе шухӑшлатӑп эпӗ. Ҫапла ан пултӑрччӗ тесен пирӗн 
мӗн тумалла-ши? Чӑваш чӗлхине вӗренме частарах тӑрӑшмалла. Лайӑх



чӗлхепе ҫырнӑ чӑвашла кӗнекесене вулама тӑрӑшас пулать, чӑвашла 
грамматика вӗренмелле. Пуринчен ытла чӑвашла вуламалла. Чӑваш 
чӗлхине пӗлес тесен грамматика вӗреннипе чӑвашла вулани те ҫитей- 
мест. Тата мӗн кирлӗ-ши? Чӑваш чӗлхи мӗнлине пӗлме тӑрӑшас пулать, 
унӑн илемне чухлас пулать. Ҫапла хамӑр чӗлхене хисеплеме тытӑнсан 
тин эпир чӑваш чӗлхи лайӑхланма пуҫланине курӑпӑр: ун чухне чӑваш 
чӗлхинчен тӗрлӗ ют халӑхсен сӑмахӗсем тухса кайма тӑрӑшӗҫ. Юлаш- 
кинчен, чӑваш чӗлхине лайӑхлантарас тесен, пирӗн чӑвашла шухӑшлама 
хӑнӑхас пулать. Халиччен эпир вырӑсла шухӑшлама вӗреннӗ, ҫавӑнпа та 
калаҫма тапрансан пирӗн ҫурри чӑвашла, ҫурри вырӑсла тухать. Мана, 
тен, чӑвашла шухӑшлама чӑваш чӗлхинче сӑмахсем ҫитмеҫҫӗ, тейӗҫ. 
Вӗсем ҫитеҫҫӗ, анчах пиртен кам та пулсан, ҫапла калакансенчен, хӑйне 
хӑй чӑвашла шухӑшлама лурнӑҫӗнче пӗрре те пулсан хистенӗ-ши? Хис- 
темен пулсан, айӑп вара чӑваш сӑмахӗсем шухӑшлама ҫитменнинче мар, 
хӑйсене хӑйсем чӑвашла шухӑшлама хистеменнинче айӑп, урӑхла кала
сан, хӑйсем айӑплӑ, хӑйсем шухӑшлас тӗлӗшрен наян. Пирӗн чӑваш вӗрен- 
нисенчен чӑвашла шухӑшлакансем пур-ши? Эпӗ, чӑвашла шухӑшлакан 
пӗр-ик-виҫ ҫын пулмасан, пӗр ҫын та ҫуктейӗттӗм, анчах вёсем те пысӑк 
вӗреннӗ ҫынсемех мар. Пысӑк вӗреннисенчен чӑвашла шухӑшлакансем 
час ҫуралӗҫ-ши? Хӑҫан пирӗн чӑвашсенчен хамӑрӑн поэтсем, художник- 
сем, архитекторсем, чӑваш музыканчӗсем ҫуралӗҫ, - ҫавсем пире чӑваш 
халӑхӗн чунне, унӑн иртнӗ, хальхи, малашне пулас пурнӑҫне пёр картин
ка пек кӑтартса парӗҫ - ҫавӑн чухне пирӗн чӑваш вӗреннӗ ҫыннисем чӑ- 
вашла шухӑшлама тытӑнӗҫ. Ун чухне вара пирӗн чӑваш чёлхи те лайӑх- 
ланса тӗнчери чи пуян, илемлӗ чӗлхесемпе танлашӗ. Ун чухне пирӗн чӑ- 
ваш чӗлхинчен тӗлӗнмелли питё нумай пулӗ! Иисус Христос каланӑ чӑн- 
лӑх: "кайрисем мала тухӗҫ, малтисем кая юлӗҫ” тени вырӑнлӑ пулнине 
курӑпӑр, е эпир кураймасан, пирӗн ачасем курӗҫ. Халӗ пирӗн, пӗр ӳлӗме 
курса тӑмасӑр, эпё маларах каланисене часрах тума тӑрӑшас пулать. 
Вӗсене эпӗ юлашкинчен каллех калатӑп:

1) Халех чӑвашла грамматикӑна вӗренметӑрӑшмалла, 2) чӑвашла кӗне- 
кесем, хаҫата пӗр сӑмахне хӑвармасӑр тӑнласа вуламалла, 3) чӑваш 
чӗлхине хисеплеме, е юратма тытӑнас пулать, унтан 4) чӑвашла шухӑш- 
лама хӑнӑхас пулать.

Ҫаксене тусан эпир чӑваш чӗлхине лайӑхлантарма тин пуҫлӑпӑр. Ма
лашне чӑвашсен пурнӑҫне чӗртес поэтсем валли ҫул хатӗрлесе хурӑпӑр. 
Хальхи вӑхӑт пирӗн ӑраснах хатӗрлес вӑхӑт. Ҫакна кашни чӑваш ҫынни 
ӑшӗнче тытса тӑрас пулать.

А. Милли.
Хыпар. 1917. Юла уйӑхӗн 4-мӗш кунӗ. 40 №.



ЧӐВАШ ИСТОРИЙӖ
Умён сӑмах

“Чӑваш кӗнекине ӗне ҫинӗ”. Ҫак сӑмахсене пире асаттесем хӑйсен пӑ- 
шӑрханнӑ чӗрисенчен каласа хӑварнӑ. Ҫакӑнпа эпӗ чӑваш кёнеки пулни
не, пулманнине, пулсан ӑна кам ҫинине, вӑл ӑҫта кайса ҫухалнине, ӗлӗк- 
авал чӑваш халӑхӗ пулнине, пулманнине, пулнӑ пулсан епле пурӑннине 
кӗскен кӑна каласа парас терӗм. Ҫакна ҫырнӑ чух мана пуринчен ытла 
Н.И. Ашмарин кёнеки “Болгары и чуваши” нумай пулӑшрӗ, унтан эп кунта 
ытти нумай кӗнекесенчен кирлисене илкелерӗм, ватӑсенчен илтнисене те 
ҫыркаларӑм. Тӗлӗ-тӗлӗпе пӗлеймесӗр тӗрӗс мар ҫырни тупӑнас пулсан, 
тӑрӑшнине курса, каҫарӑр мана.

Чӑвашӑн авалхи ячӗ
Чӑваш тенӗ сӑмах чи малтан 16-мӗш ӗмӗрӗн пуҫламӑшӗнче историе 

кӗнӗ. Унччен чӑваш тенине никам та илтмен, чӑваш ятлӑ халӑх тӗнчере 
пуррине никам та пӗлмен.

Ӑҫта пулнӑ-ши авал чӑваш халӑхӗ? Чӑнласах вӑл 16-мӗш ҫӗр ҫул пуҫ- 
ланнӑ чух пӗлӗт ҫинчен персе аннӑ-ши?

Апла пулсан, вӑл персе аннине куракансем пулӗччӗҫ! Ҫав тери 
тӗлӗнмелли ӗҫ ҫинчен мӗнпур тӗнче калаҫӗччӗ! Анчах тӗнче ун ҫинчен 
калаҫман, ӑна кураканни никам та пулман.

Е чӑваш халӑхӗ ҫӗр айӗнчен сиксе тухнӑ-ши?
Апла каласан та, мӗльюн ҫын ҫӗр айӗнчен тухмалӑх шӑтас пулать. 

Анчах та ун пек шӑтӑк тӗнчере ҫук. Е чӑваш халӑхӗ тутарсемпе Ҫӗпӗртен 
ерсе килмен-и?

Апла пулсан, истори ҫыракансем (историксем) чӑвашсем ҫинчен ту- 
тарсем килнӗ вӑхӑтрах асӑнӑччӗҫ. Тутарсем вырӑс ҫӗрне XIII ҫӗрӗн пуҫ- 
ламӑшӗнче килнӗ, чӑваш ячӗ XVI ҫӗр пуҫламӑшӗнче тин сиксе тухать. 
Тата, апла пулсан, чӑвашсене кунта киличчен вёсем ӑҫта пурӑннине 
ҫырӑччӗҫ. Вёл та ҫук.

Е чӑвашсем пит вӑйлӑ, чӑтлӑх вӑрманта, сас-хура кӑлармасӑр, пурӑн- 
ман-ши?

Апла та, авалтанпа чӑтлӑх вӑрманра пурӑннӑ халӑх ҫӗр ӗҫлеме пӗлмен 
пулӗччӗ, анчах, чӑваш пек, ҫӗр ӗҫне ӑста халӑх тӗнчере те сахал. Чӑваш 
ватти ҫумӑр пуласси, ҫил-тӑвӑл пуласси ҫинчен малтанах каласа пама 
пултарнӑ. Ҫакӑ вӗсем ӗмӗр тырӑ туса пурӑннине пӗлтерет. Анчах тырӑ 
вӑрманта, йывӑҫтӑрринче ӳсмест, хирте, хура тӑпра ҫинче ӳсет.

Ӗнтӗ чӑвашсем пӗлӗт ҫинчен персе анманнине, ҫӗр айӗнчен те сиксе 
тухманнине, тутарсемпе те ерсе килменнине, вӑрманта та ялан пытанса



пурӑнманнине пӗлтӗмӗр. Апла ӗнтӗ чӑваш халӑхӗ ӗмӗрех ҫак вырӑнта 
ларнӑ пулчӗ. Айтӑр малалла!

Тӗрлӗ халӑхсен чӗлхисене пӗлекенсем ак мӗн ҫинчен калаҫҫӗ: тӗрлӗ 
халӑхсен (нимӗҫсен, мадьярсен, Тӑнай шывӗ ҫинчи пӑлхарсен, вырӑс- 
сен) чӗлхисене авалтанпа пит нумай чӑваш сӑмахӗ кӗрсе юлнӑ теҫҫӗ: 
чӑваш чӗлхине те арапсемпе перссен сӑмахӗсем нумай кӗнӗ теҫҫӗ. Ҫакӑ, 
чӑвашсем, авалтанпа тӗрлӗ халӑхсен хушшинче, вӗсемпе калаҫса, ҫӳре- 
нине пӗлтерет. Анчах мӗнле ҫынсем тӗрлӗ халӑх хушшинче вӗсемпе ка- 
лаҫса ҫӳреҫҫӗ? - Суту-илӳ тӑвакан ҫынсем. Ҫапла ӗнтӗ, авал чӑвашсем 
суту-илӳ тума пит ӑста халӑх пулнӑ. Вӗсем таҫти-таҫти халӑхсемпе, вы- 
рӑссемпе, нимӗҫсемпе, мадьярсемпе, арапсемпе, перссемпесуту-илӳтуса 
пурӑннӑ.

Анчах чӑваш ҫав тӗрлӗ, мӗн пур тӗнче пӗлсе тӑракан, чаплӑ, пуян 
халӑх пулнӑ пулсан, епле унӑн ячӗ историксен хӑлхине кӗмен-ши?

Атьӑр-ха, вулаканӑмӑрсем, истори кӗнекисен хушшине кӗрсе, тусан 
пухса, пулнине пӑхса, сӗтӗрӗнсе ҫӳрер!

Тӗнчере тӗрлӗ халӑх пур. Вёсен пурин те авал ячӗсем урӑх пулнӑ. 
Вырӑссене авал "славян” тенӗ. Хӑйсене хӑйсем вёсем “русский” теҫҫӗ. 
Хӑҫан “русский” теме пуҫланине никам та, тӗрлӗ юмах шухӑшласа кӑлар- 
нӑ пулсан та, чӑнласах пӗлмеҫ, мён калани юмаха тухса каять. Швед 
халӑхӗ хушшинчи Руҫ ӑрӑвне чӗнни те, авалхи ӑстарах историксем кала
на тӑрӑх, юмах.

Хрантсуссене авал "галл” тенӗ.
Нимӗҫсем хӑйсене “детуш” теҫҫӗ, хрантсуссем вӗсене “аллеман” теҫҫӗ. 

Грексем хӑйсене "еллин” теҫҫӗ, авал та вӗсене ҫаплах чӗннӗ.
Тутарсене авал “монгол” тенӗ, тутар тенине никам та пӗлмен.
Турӑ ҫырӑвӗнче пӗр “ешпет” халӑхӗ ҫинчен ҫырни пур. Ҫав ешпетсен 

йӑхӗсене халь “копт”, “феллах" теҫҫӗ. Вёсем ешпетсен йӑхӗ иккенне пӗлни 
те нумай пулмасть. Египетсем пит вӗреннӗ, пуян, ӑста халӑх пулнӑ, ҫыру 
ҫырмаллине чи малтан ҫавсем шухӑшласа кӑларнӑ, - вёсен йӑхӗсем, коп- 
тпа феллахсем, пит начар халӑх, чӑваш пек, хӑйсен ӗлӗкхи ҫырӑвӗсене 
манса ют халӑхӑн сас паллисемпе ҫырма вӗренеҫҫӗ.

Тата авал пёр “Ассирия” халӑхӗ пулнӑ. Ассирсен хули “Ниневия” пит 
пысӑк пулнӑ. Иона пророк кӗнеки ҫинче калана тӑрӑх, ҫав хула витӗр 
тухас тесен, виҫӗ кун пӗр канмасӑр пымалла пулнӑ. Ҫав тери пысӑк хула 
ӑҫта-ши вӑл? - Ана ют халӑхсем пырса ҫӗмӗрсе тӑкнӑ. Ҫав тери аслӑ 
хула тума пултарнӑ, ӑста, вӑйлӑ халӑх, ӑҫта-ши вӑл? Халь апла, ҫав 
халӑхӑн хулисем урлӑ каҫма виҫ уйӑх пымалла мар-ши? - Ҫук, вулака- 
нӑм. Ҫав халӑха халь “курд" теҫҫӗ. Курд халӑхӗн халӗ виҫ уйӑха пыма 
Map, виҫ сехет пымалӑх хули те ҫук. Вӗсем халӗ ҫыру та пӗлмеҫҫӗ, хӑй-



сен ашшӗсем мӗнле чаплӑ пулни - вёсен шухӑшӗнче те ҫук. Хулисем 
мар, ялӗсем пур-и? Вёсем халь чӑтӑр карса пӗр вырӑнтан тепӗр вырӑна 
куҫса ҫӳреҫҫӗ. Тата ҫакӑн пеккине нумай калӑттӑм та, калани те ҫитӗ.

Кунта эпир мӗн пӗлтӗмӗр. Халӑхсем, хӑйсене хӑйсем, пӗр тӗрлӗ 
калаҫҫӗ, ытти халӑхсем вӗсенех урӑх тӗрлӗ каласа чӗнеҫҫӗ. Нумай хала- 
хан ячӗсем авал хальхинчен урӑхла пулнӑ. Авал хӑйӗн ячӗ мӗнле пулни
не пӗрре те пӗлмен халӑх та пур. Нумай ҫӗрте, авалхи чаплӑ халӑхсен 
начар йӑхӗсем пурӑнакан ҫӗрсенче, - халӗ вӗреннӗ ҫынсене кӑна ҫак ха- 
лӑхсен авалхи чапне пӗлтерсе, авалхи чаплӑ хуласен ишӗлнӗ чулӗсем 
кӑна, купаланса, ту пек курӑнса лараҫҫӗ. Ҫак тӑвсем ӑҫтан пулнине, чап- 
лӑ халӑхин йӑхӗсем тавҫӑрса та илеймеҫҫӗ.

Ҫакӑн пекех, тӑванӑм, чӑваш халӑхин те, авал ячӗ урӑх пулман-ши? 
Хӑйне хӑй чӑваш авалтанпа чӑваш тесе чӗннӗ пулсан та истори ҫыракан- 
сем ӑна урӑх ят парса ҫырман-ши? Чӑваш пек авал пит вӑйлӑ суту-илӳ 
туса пурӑннӑ халӑх, епле вӑл историе кӗмесӗр юлнӑ-ши? Апла, чӑваш, 
хӑйӗн авалхи чапне маннипе кӑна, хӑйне хӑй начара хурса, хӑй чӑваш 
пулнинчен, хӑйӗн ятӗнчен ахалех кӑна вӑтанса пурӑнмасть-ши?

Ҫакӑн ҫинчен, тӑванӑм, нумай вӗреннӗ, ӑслӑ ҫынсем шухӑшласа лар- 
нӑ. Нумай, хӑйсен пуҫӗсене хӑйсем ҫавӑрса, ыраттарнӑ. Анчах никам та 
ҫакна тӗплӗ пӗлеймен. Пёр НИ. Ашмарин ятлӑ вырӑс чӑваш чӗлхине тӗрлӗ 
енчен, сӑмахсерен сӑмахне тӗплесе вӗреннӗскер, пӗрре чӑвашсен хуш
шинче авалхи ҫӑва чулӗ тупнӑ. Ҫав чул ҫинчи арап саспаллисемпе ҫырнӑ 
сӑмахсене вӑл вулама тытӑннӑ та - тӗлӗнсех ӳкнӗ. Саспаллийӗсем арап- 
ла, сӑмахӗсем - чӑвашла! Ҫав чул ҫинчех хӑҫан ҫакна ҫырнин ҫулӗ пул- 
нӑ. Пит авалхи чул мӗн! Чӑваш ятне никам та пӗлмен вӑхӑтриех! Апла ун 
чухне те чӑвашсем пулнӑ-ши? тет. Тӗлӗнсе ӑнран каять! Апла, чӑвашӑн 
ун чухне ячӗ урӑх пулнӑ пуль, тет. Чул ҫинче кӑтартнӑ вӑхӑт кунта кам 
пурӑннӑ-ши? тет. Хӑй историе пӑха-пӑха шырама тытӑнать. Ак ёнет, чул 
ҫинче кӑтартнӑ вӑхӑтра, чула тупнӑ ҫӑва тӗлӗнче, истори каланӑ тӑрӑх, 
пӑлхар халӑхӗ пурӑннӑ пулса тӑрать. Чулӗ ҫинче ҫырӑннӑ, кунта ҫынсен 
ячӗсене вулать - ун пек ятсем, ҫӗв-чӑваш хушшинче халиччен те нумай.

Тавҫӑрса илӗр ӗнтӗ. Авал ҫак чӑвашсем пурӑнакан вырӑнсенче пӑл- 
хар халӑхӗ пурӑннӑ. Ҫав пӑлхар ҫыннисен ячӗсем - хальхи ҫӗв чӑваш 
ячӗсемех. Калаҫма та вӗсем чӑвашла калаҫнӑ. Анчах мӗншӗн ҫав пӑлхар 
ҫыннисем арап саспаллисемпе, хӑш чух вара арап сӑмахӗсемпете ҫырнӑ- 
ши? Пӑлхарсем ҫинчен историре нумай ҫырнӑ. Вёсем авал пуринчен ытла 
арапсемпе суту-илӳ тунӑ тет, вёсен хушшинче арапла калаҫакансем те 
нумай пулнӑ тет. Тата ҫак пӑлхарсем ытти халӑхсемпе те, мӗнпур тӗнче- 
пе суту-илӳ тунӑ тет. Суту-илӳ тӑвас йӗркепе, пӑлхар халӑхӗ пек, чаплӑ 
халӑх сахал пулнӑ тет.



Ан тав-ха, ҫапла вӑйлӑ суту-илӳ тунӑ тесе, авалхи чӑвашсем ҫинчен 
каламарӑмӑр-ха эпир? Тӗлӗнсех каймалла! Ере, халӗ чӑваш тесе пурӑна- 
кан халӑха авал пӑлхар тесе каламан-ши? Ҫук пуль! Истори ҫинче вӗсем 
ҫинче иккӗшин ҫинчен те пӗр вӑхӑтра ҫырнӑ пулсан, вӗсем пӗр чӗлхепе 
калаҫнӑ пулсан та, паллӑ - вӗсем пӗр халӑх мар. Анчах... историҫин ҫинче 
XV ҫӗрӗн ҫуррине ҫитиччен пӑлхарсем ҫинчен ялан ҫырнӑ, чӑвашӑн ятне 
те асӑнман. XVI ҫӗр пуҫланнӑранпа чӑваш ҫинчен ялан ҫырнӑ, пӑлхарӗ 
ҫинчен пӗр сӑмах та ҫук. Пӑлхарӗ сасартӑк пӗтрӗ те, ун вырӑнне, сасар- 
тӑках, чӑвашӗ сиксе тухса пырать, малашне те пӗтме Турӑ ан ҫыртӑр! 
Ӗнтӗ, тӑванӑм, ҫитӗ, калаҫни. Чӑвашпа пӑлхар пӗр халӑх иккене пӑхма- 
сӑр та паллӑ. Авал ҫав халӑха истори ҫыракансем "пӑлхар” тенӗ, халӗ 
ҫав халӑхах “чӑваш” теҫҫӗ. Пӑлхарсем хӑйсене мӗнле ҫӗннине малалла 
калап, анчах халь те ик сӑмах калам. Сармӑҫсен, тӗлӗ-тӗлӗпе, халичче- 
нех, Хусан тутарӗсене, пӑлхартан тутара тухнӑскерсене, “чӑваш” тесе 
чӗнеҫҫӗ. Ҫапла чӗнни вӑл пӑлхарсене “чӑваш” тесе чӗнекенсем пулнине 
пӗлтерет.

Ӗнтӗ, тӑванӑм, хамӑр халӑхӑмӑрӑн пурӑнӑҫӗ ҫинчен ҫырам тесен, 
пирӗн, аслӑ аттемӗрсем пӑлхар пулнӑ вӑхӑтранах пуҫласа килес пулать. 
Анчах, истори каланӑ тӑрӑх, пӑлхар халӑхӗ вӑл пӗр йышлӑ "гунн” халӑхӗн 
хӑрах юппи кӑна пулнӑ.

Итлӗр ӗнтӗ! Хунсенченех пуҫласа каям.
Хунсен историйӗ.
Христус ҫураличчен пин ҫул ӗлӗкрех Китайран ҫурҫӗр еннеле пӗр “хун” 

ятлӑ халӑх пурӑннӑ. Христус ҫураличчен Ш-мӗш ҫӗрӗн ҫурринче ҫак ха- 
лӑх пит вӑйланнӑ та куршӗри халӑхсене хӑйне пӑхӑнтарса, пит ӑслӑлана 
пуҫланӑ. Ҫак халӑх Китайсене те пит нумай тертлентернӗ. Виҫӗ ҫӗр ҫул 
хунсем пур кӳршӗри халӑхсене те хӑратса пурӑннӑ, хӑш-хӑш халӑхӗсем, 
Ҫакхунсен мӑшкӑлне чӑтаймасӑр, урӑх ҫӗрелле те куҫкаласа кайкаланӑ. 
Кайран, хунсен хӑйсен хушшинче килӗшу пулманнипе, хунсем хӑйсем те 
начарланнӑ. Вара вёсен кӑнтӑрлари юппи Китая парӑннӑ. Кунтан вара 
китайӗсем, куршӗри халӑхсемпе пӗрлешсе, ҫурҫӗрти хунсем ҫине тӑрӑн- 
са ӳкнӗ те, Христус ҫуралсан 93-мӗш ҫулта, вӗсене ҫӗнсе начарлатнӑ, ак 
Ҫапла ятлӑ хуласем пулнӑ: Марха (Чикме уесӗнче чӑваш ялӗ Сатра Мар
ка пур), Арнас (Маматмӑш уесӗнче Арнаш ятлӑ ят пур), Бассов (Пусӑ). 
Тата ку хуласенчен пуҫне пысӑк хула Аспаль е Еспел пулнӑ.

Вырӑс историкӗсем тата акҫапла ятлӑ хуласем ҫинчен асӑнаҫҫӗ. Бря- 
химов (кӑнах вырӑссем тата “чаплӑ хула” теҫҫӗ), Керменчӗк, Жукотин, 
Тухчин, Ошел. Пӗр вӗреннӗ ҫын Кирелский сали ҫывӑхӗнче тесе кӑтар- 
тать.

Кунтан пуҫне кӑнтӑрлара тата тепӗр аслӑ хула пулнӑ (ятне ас туса



илейместӗп, ҫак хула ҫинчен ҫырнӑ кӗнеке халь аллӑмра ҫук). Ҫак хула 
Пӑлхарпа Сувартан та пысӑк пулнӑ. Ҫак хулари ҫынсем малтан еврей 
тӗнӗпе пурӑннӑ, кайран мӑсӑльмана тухнӑ.

Пӑлхар тӗнӗ.
Пӑлхарсем малтан кӗлеткеҫӗсем, шаманистсем пулнӑ. Вёсен хушшин

че вӗсемпе пӗр чӗлхепе калаҫнӑ хусар кӳршисенчен кура, еврей тӗнне 
тытнӑ ҫынсем те пулнӑ. Тата, мӑсӑльмансемпе суту-илӳ туса пурӑннӑ- 
ран, мӑсӑльман тӗнне тытакансем те авалтанах пулнӑ. Малтан ҫав пӑл- 
хар-мӑсӑльмансем хуҫасем (сутакансем) пулнӑ. Кайран, ҫав хуҫасенчен 
илтсе, мӑсӑльман тӗнӗ ҫинчен тӗне вӗрентекенсене кӳртернӗ те, хӑй те 
мӑсӑльман тӗнне кӗнӗ. Ӗмпи хыҫӗнчен ун ҫывӑхӗнчи таранӗсем те, тур- 
ханӗсем те ҫав тӗне йышӑна пуҫланӑ. Ҫакӑнтан каярах пӑлхарсем мӑ- 
сӑльман шутланаҫҫӗ. Анчах пур халӑхӗ те чӑнласах ку тӗне тытманни 
паллах. Мӑсӑльман тӗнӗ пӑлхар ҫӗрӗнче сарӑлни ҫинчен ҫыраканни, 
тӳрех, “пӑлхарсем пурте мӑсӑльман" тесе калама хӑяймасть, хули-хули- 
пе, ҫынни-ҫыннипе кӑна “мӑсӑльмансем ак ҫаксем” тесе асӑнать. Тата 
вӑлах хушшинчен кӗлеткеҫӗсем ҫинчен те каласа хурать.

Ҫапах та, тӗнне пурте кӗмен пулсан та, тӗнӗ ҫинчен пурте пӗлнӗ пул- 
мапла. Ӗмпине юрасшӑн, ҫиелтен кӑна мӑсӑпьман тӗнне тытнисем те пулнӑ 
пулмалла. Халичченех чӑвашсем тӗн япалисене мӑсӑльманла асӑнаҫҫӗ 
Ҫак мӑсӑльманла сӑмахсем ак ҫаксем: Пихампар, Пирӗшти, Эсрелӗ, Кӗпе. 
Ҫакӑн пек сӑмахсем тата та нумай.

Христус тӗнне тытакансем пӑлхарта пит сахал пулнӑ. Пуринчен ытла 
ҫав Христус ҫыннисем ют ҫӗртен килнӗ хуҫасем пулнӑ. Пӑлхарти таса 
Авраамие те вырӑс хуҫи пулнӑ теҫҫӗ. Анчах ҫапах та ҫав Христус тӗнне 
тытакан ҫынсене валли Пӑлхар хулинче чиркӳ те пулнӑ.

Ҫапла авалтанпа Пӑлхар ҫӗрӗнче тӗрлӗ тӗн нумай пулнӑран, тӗрлӗ 
тӗнлӗ ҫыннисем пӗрне пӗри ытлашши хӗсӗрлемен пулмалла.

Пӑлхарсемпе вырӑссем.
969 ҫулта чӑваш чӗлхипе калаҫнӑ халӑхсен пурин те тӑшманӗ, ӗмӗрне 

Танай пӑлхарӗсемпе, хусарсемпе, пӗчченехсемпе вӑрҫса ирттернӗскер, 
вырӑс князӗ Святослав, Атӑл пӑлхарӗсем ҫине тӑрӑнса ӳкнӗ. Вӑл пӑл- 
харсен вырӑс енчи хулисене йӑлтах ҫӗмӗрсе тухнӑ, ҫыннисене салатса 
янӑ. Ҫак килсӗр-ҫуртсӑр юлнӑ пӑлхарсем нумайӑшӗ 970 ҫулта, авал хӑй- 
семпе юнашар пурӑннӑ мадьярсем патне, Венгрияна кайнӑ. Мадьярӗсем 
ҫак нушаран тарса телей шыраса ҫӳрекен пӑлхарсене пит аван йышӑйнӑ. 
Вёсем авал пӑлхарсемпе пӗрле пурӑннине ун чухне манман пулмалла. 
“Пилерсем" килчӗҫтесе, йышӑнса, вӗсенепурӑнмаТанай шывӗн сулахай 
енне ҫӗр уйӑрса панӑ. Ҫакӑнта вара пилерсем хӑйсене валли "Пешт” ятлӑ 
хула тунӑ. Ҫак пилерсем суту-илӳ тума пит маҫтӑр, пит ӑста пулнӑ. Ма-



дьяр патшалӑхӗнче хыснана пӑхса тытса тӑракансем пурте пилер ҫынни- 
сем пулнӑ. Вёсем XIV-мӗш ҫӗрӗ ҫитичченех вӑл харлӑ калаҫса пурӑннӑ. 
Унтан вара майпе мадьяра тухса кайнӑ. Пирӗн ҫак тӑвансем пурӑнакан 
хула халӗ мадьярсен пуҫ-хули, ӑна Буда-Пешт теҫҫӗ.

Тата хӑшӗ хусарсене Святослав ҫӗмӗрсен хусарти килсӗр-ҫуртсӑр юлнӑ 
ҫынсемпе пӗрлешсе, пӗчченех халӑхӗ пулнӑ пулмалла. Ҫак мӗскӗн пӗчче- 
нехсем, хӑйсене ҫемьесӗр, пӗр пӗччен хӑварнӑшӑн Святослава епле та- 
вӑрни ҫинчен эпӗ кунта ҫырнӑччӗ.

994 ҫулта пӑлхарсемпе Владимир князь вӑрҫнӑ. Ҫак вырӑс княҫӗ пӗрре 
тӗнне улӑштарма шухӑш тытнӑ. Пӑлхарсем, кӑна сиссен, хӑйсен мӑсӑль- 
ман тӗнне мухтама, Владимир патне ҫын янӑ. Ҫыннисем Владимире ак 
ҫапла каланӑ: “Эс пит ӑслӑ князь, анчах чӑн тӗне пӗлместӗн, пирӗн тӗне 
кӗр те Махмите пуҫҫап", тенӗ.

Владимир: “Сирӗн тӗнӗр мӗнле?“ тесе ыйтнӑ.
Пӑлхарсем каланӑ: “Эпир пёр Турра ӗненетпӗр. Махмит пире ӳте кас- 

ма хушать, сысна ашне ҫиме, ерех ӗҫме хушмасть. Вилсен эпир хӗр- 
арӑмсемпе ыр курса пурӑнӑпӑр. Пире кашнине махмит ҫитмӗл ытарайми 
илемлӗ хӗр парӗ. Чи илемлине суйласа илсен пурин илемне те ҫавӑн 
ҫине куҫарӗ, вӑл вара пирӗн арӑм пулӗ. Ку тӗнчере те хӗр-арӑмсемпе 
епле вылясан та юрать. Ку тӗнчере чухӑн ҫын унта та чухӑн пулӗ, ку 
тӗнчере пуянни унта та пуян пулӗ,"- тенӗ.

Историк калать: "Вӗсем, ҫакӑн пек, юрӑхсӑр сӑмахсем тата та нумай 
каланӑ та ҫырма намӑс,” тет.

Владимир ҫак сӑмахсене пит юратса итлерё тет. Вӑп хӑй те хӗр арӑмсем- 
пе выляма юратнӑ тет, анчах ӳте касмаллипе сысна ашне ҫимелле марри ун 
кӑмӑлне ытлашшиех каймарё тет. Эрех ӗҫмелле мар тени вара пёрре те 
юрамарё тет. Владимир кӑна хирӗҫ - "Ӗҫкӗ - вырӑссен хавасӗ, ӗҫкӗсӗр пу- 
рӑнма пултарассӑмӑр ҫук” тесе каларӗ тет те, урӑх ним те калаҫмарӗ тет.

1006 ҫулта Владимиров пӑлхарсем пӗр-пӗринпе суту-илӳ тума калаҫ- 
са килӗшнӗ.

1024ҫулта Суздаль хулипе ҫӗрӗнче пит вӑйлӑ пӑлхавпа выҫлӑх пул- 
нӑ. Вара вырӑссем Атӑлпа Пӑлхар хулине кайса тулӑ илнё те выҫӑ ви- 
лесренхӑтӑлнӑ.

1088 ҫулта Атӑлпа Ока шывӗ ҫинче таварпа ҫӳренӗ пӑлхар хуҫисене 
ҫаратса вӗлернӗшӗн пӑлхарсем вырӑссенчен Мурам хулине туртса илнё.

1107 ҫулта пӑлхар ҫарӗ Суздаль хулине хупӑрласа илсе ялти халӑха 
нумай вӗлернӗ, анчах Суздальри вырӑссем тухса пӑлхарӗсене хӑйсене 
вӗлерсе пӗтернӗ.

1117 ҫулта половецсем пӑлхарсем патне пынӑ, анчах пӑлхар ӗмпийӗ 
вӗсене наркӑмӑш ӗҫме кӑларса парса вӗлернӗ.



Юрий Долгорукий Суздаль ҫӗрӗнче ҫӗнӗ хуласем тунӑ чух ҫав хула- 
сене пӑлхар ҫыннисем пырса ларнӑ. Пӑлхарсемех Суздаль ҫӗрӗнче маҫ- 
тӑр пулса та ҫӳренӗ. Вӗсем вырӑссене чиркӳ те нумай лартса панӑ. Юрий 
ывӑлӗ Андрей Боголюбскийӗн арӑмӗ те пӑлхар хӗрӗ пулнӑ. Ун чухнех 
чӑваш хӗрӗсем майрасенчен илемлӗрех пулнӑ мӗн. Вырӑс патши ытарай- 
масӑр майрисене пӑрахса чӑваш хӗрне илнӗ мӗн.

1120 ҫулта Юрий пӑлхарсен ҫӗрне ҫӗмӗрсе кӗрсе, вёсен ҫуррине 
ҫӗнтерсе, нумайӑшне тыткӑна илнӗ.

Анчах 1129 ҫулта мӗн пур вырӑс ҫӗрӗнче пысӑк выҫлӑх пулнӑ. Вара 
пӑлхарсем Атӑлпа Ока тӑрӑх мӗн пур вырӑс хулисене тырӑ турттарса, 
вырӑссене вилӗмрен хӑтарнӑ. Пӑлхарсен ӗмпийӗ те хӑйне сиен тунине 
манса, Юрие валли хӑй темӗн чухлӗ тырӑ янӑ. Юрий ку тырра илсен питӗ 
хавасланнӑ. Пӑлхарсен ӗмпине валли парнене тӗрлӗ лайӑх япаласем, 
тала, ылтанла, кӗмӗллӗ ука (парча), пулӑ шӑмми янӑ.

1164 ҫулта Андрей Боголюбский пӑлхар ҫаррине пит хытӑ ҫапӑҫса 
амантнӑ. Ун чух пӑлхарсен ӗмпийӗ те аран тарса хӑтӑлнӑ. Вара вырӑс- 
сем, пӑлхар ҫӗрне кӗрсе Бряхимов хулине тата урӑх та пӑлхарсен нумай 
хулисене ҫунтарса янӑ. Ҫаксавӑнӑҫлӑ ӗҫе асӑнса эпир, чӑвашсем, ҫурла 
уйӑхӗн 1-мӗш кунӗнче ҫулсерен праҫниктӑватпӑр.

Кунпа пӑлхар хӗрӗ упӑшкин чунӗ тулман, вӑл 1172 ҫулта пӑлхарсене 
ҫӗмӗрме хӑйӗн ывӑлне, Мстислава, янӑ, анчах Мстислава ҫӗнӗ праҫник 
шухӑшласа кӑларма Турӑ ҫырман, вӑл хӑй те хӑйӗн куккӑшӗсенчен аран 
кӑна тарса хӑтӑлнӑ. Ҫакӑнтан кайран вара пӑлхарсем хӑйсем вырӑс ҫӗрне 
кӗрсе Рязаньпе Мурӑм ҫӗрӗсене ҫӗмӗрсе тухнӑ.

1184 ҫулта аслӑ князь Всеволод Юрьевич пӑлхарсенетавӑрма кайнӑ. 
Кунпа пӗрле, тупӑш пулассине сиссе, тӗрлӗ ытти вырӑс княҫӗсем, поло
вец халӑхӗн ҫарри кайнӑ. Вара ҫак хӑрушӑ ҫар Кӗмӗллӗ Пӑлхар ҫӗрне 
ҫӗмӗрсе кӗрсе Аслӑ Хулана (Пӳлере) хупӑрласа илнё. Анчах пӑлхарӗсем 
те парӑнман. Вӗсене ҫакӑнта Всеволодӑн шӑллӗне Изяслава амантса 
вӗлернӗ. Кӑна курсан Всеволод хӑвӑртрах пӑлхарсемпе килӗшнӗ те, кил- 
нетаврӑннӑ.

Анчах вӑл килӗшсе нумай тӑман, 1186 ҫулта, 1205 ҫулсенче тата икӗ 
хут пӑлхарсене ҫӗмӗрме ҫар янӑ.

1218 ҫулта пӑлхарсем вырӑссенчен Устюг хулине илнӗ. Кӑна хирӗҫ 
тавӑрма Всеволод ывӑлӗ Юрий хӑйӗн ҫарне янӑ. Вара вырӑссем 1220 
ҫулта пӑлхарсен Ошел хулине ҫунтарса янӑ.

Кунтан вара вырӑссемпе пӑлхарсем нумайччен килӗштерсе пурӑннӑ.
1229 ҫулта Аслӑ Хулара пӑлхарсем мӑсӑльман тӗнне хурланӑшӑн пӗр 

Авраамий ятлӑ пуян хуҫана асаплантарса вӗлернӗ
Вырӑссемпе пӑлхарсем ҫапла, ҫапӑҫкаласа та, туслашкаласа та пу-



рӑннӑ. Малашне мӗн пулассине нихӑшӗ те пӗлмен, пуҫӗ ҫинче мӗн пурри 
вӗсене куҫне курӑнман.

(Малалли тата пулать)
Турхан Энтри

Хыпар. 1917. Юпа уйӑхӗн 23-м ӗш  кунё. 45 №.

АНЧА ПРИХОЧӖ ҪИНЧЕН
/Ҫ ӗрпӳ  уесӗ/

Эпё салтакран курма таврӑнтӑм. Ҫак вӑхӑтра чӑвашсен усӑсӑр йӗрки- 
сене курса чун темӗн чухлӗ хурланать. Мӗншӗн ку пирӗн тӑван чӑвашсем 
ӑса кӗме шутламаҫҫӗ-ши? Шутласа пӑхсан, ҫак айӑплӑ ӗҫсем ӗлӗкхи йӗрке- 
сене пӑрахас килменнипе лулса тӑраҫҫӗ. Самана йывӑрланса ҫитнипе 
пурте тараҫҫӗ, анчах ӑна ҫӑмӑллатасси ҫинчен шутлакан сахал.

Ҫав халӗ тӗрлӗ тырӑ хакланса кайрӗ. Комитетсем тырра урӑх уеса 
сутмалла мар турӗҫ, анчах пирӗн чӑвашсем кӑна хӑлхана чикмеҫҫӗ. Халь 
те вӑрттӑн тырӑ сутаҫҫӗ. Пирӗн ялта пӗр ӗлӗкхи йӑлапа тӑракан пуйтан 
чӑваш пур, вӑл халӗ эпӗ килнӗренпе пилӗк пин пӑт тырӑ вӑрттӑн кас-кас 
Етӗрне уйӑсне кайса ҫитрӗ. Ӗлӗк вӑл ҫын управа епле халӑха питё аван 
лартма вӗреннӗскер. Пуясса та управпа пуйнӑ. Уншӑн пулсан ҫар халӑхӗ 
выҫса вилсен те нимӗн те тӑмасть, хӑйсен пуйса юлни пултӑр. Пирӗн 
ялти халӑх ҫакна пурте пӗлсе тӑрать, анчах никам та ӑна шарламасть. 
Пирӗн ялти вӗрентекен валли Хусанти “Хыпара” илет, ҫав хаҫата пӗрма- 
ях халӑха вуласа кӑтартать. Ҫав хаҫат ҫинче тӗрлӗ ырӑ хыпарсем пур. 
“Ӗҫме пӑрахӑр, чӑвашсем, вӗренме тӑрӑшӑр, халӗ ӗҫмелли вӑхӑт мар, 
макӑрмалли вӑхӑт”. Анчах пирӗн чӑвашсем ку сӑмахсене хӑлхана чик- 
меҫҫӗ. Хаклӑ тырӑ сӑра туса ӗҫсе пӗтереҫҫӗ. Халӗ салатӑн пӑчӗ ҫичӗ 
тенкӗ. Сутӑн илсе тӑвакансем те нумай. Шартин Ваҫлин ҫиме тахҫанах 
пӗтнӗ, хӑмлине, салатне ҫаплипех сутӑн илет; пирӗн ялта пурӑнакан ҫын 
та ҫулталӑкне вӑтӑр пӑтран кая салат пӗтереймест; пуян ҫынсем ҫӗршер 
пӑт ытларах пӗтереҫҫӗ. Ҫапла эпир, ҫак хӑрушӑ вӑхӑтра та, ҫар валли 
сутас тырра ҫӗртсе ӗҫсе яратпӑр. Яла управ сахӑрӗ килет. Пурте сахӑр 
илме тӑрӑшаҫҫӗ. Никамӑн та сахӑр усса каймасть, пурте кӑрчама (керче- 
ме) туса ӗҫсе яраҫҫӗ. Пирӗн хушӑра ӗлӗкрен чей ӗҫме вӗреннисем те пур, 
вӗсене ҫук вӑхӑтра пӗр керепенке сахӑр питӗ хаклӑ тӑрать, анчах вӗсене 
хӗрхенсе пӗр катӑк та ытлашши памаҫҫӗ, пӗтӗмпех е керчеме тума, е 
сутма илеҫҫӗ. Пирӗн ялти вӗрентекен управ сахӑрӗ килсен, халӑх ҫине 
тухса тархасласа: пӗр вунӑ керепенке мана тархасшӑн сахӑр парӑр-ха 
тесе ыйтрӗ; эпӗ сӑра та ӗҫместӗп, сахӑрсӑр керенкине тенке ҫурӑ парса



илсе пурӑнатӑп терӗ; ӑна никам та хӑлхана чикмерӗ. Халиччен сахӑрсӑр 
пурӑнаканнисем те пурте валеҫсе илчӗҫ те е кӗрчеме туса, е сутса 
пӗтерчӗҫ. “Ҫапла сахӑр ҫук вӑхӑтра ма эсир кӑрчама туса сахӑра пӗте- 
ретӗр" тесен, “паташкасем ма тӑваҫҫӗ тата” теҫҫӗ. Ҫак сӑмахсене илтсен 
Аччари паташкасене чулпа персе вӗлерес килет. Эрех пур чух, трактир- 
тен тухма пӗлмесчӗҫ, халӗ халӑха хӑйсем кӑрчама тума вӗрентеҫҫӗ. Ӗлӗк 
пирӗн ерех ӗҫекен ҫынна “Эрех хурчӗ” тетчӗҫ, халӗ кунсене “хӑмла хурчӗ" 
тесе калас пулать. Вёсем пёр кун та урӑ пурӑнмаҫҫӗ, чиркӗве те ӳсӗрпех 
кӗреҫҫӗ. Вӗсемшӗн вӑрҫӑ ҫук, пӗр хуйхӑ та ҫук. Ҫӗр ҫӗрӗпе ӗҫсе ӳсӗрӗлсе 
Микулай патша йӗвӗрле ашкӑнса, картла выляса, вӑхӑта ирттерсе Ачча- 
ра пирӗн.

Петропавловский ялта пачӑшкӑ пур, пӗр суймасӑр калатӑп, вӑл вунӑ 
ҫул хушшинче вунӑ кун урӑ пулман. Акӑ пирӗн пачӑшкасен ырӑ ӗҫсем 
Ҫапла Патшалӑха йывӑр килнӗ вӑхӑтра вёсен халӑха питӗ ӑс парса: лай- 
ӑх, урӑ пурӑнма вӗрентес пулать, вёсем апла тума мар, хӑйсем йӗркесӗр 
пурнӑҫпа пурӑнма вӗрентсе пурӑнаҫҫӗ. “Пупӗ мӗнле, прихучӗ те ҫапла" 
тенӗ сӑмахсем пур. Пирӗн Аччара ӗҫмен ҫын та ҫук. Ӗлӗкрен, авалтан 
вӑл Ачча ӳсӗр ҫынсен йӑви пулнӑ: халӗ те пӗрре те улшӑнмасть. Унта 
кашни килтипе пӗрех, ӗлӗк эрех сутти туса питё пуйса кайнисем те пур, 
тата ӗҫсе ҫарамас юлнисем те нумай, Мясников Микулайпа Листаркӑ 
шӑллӗ Ваҫка кашни пасарта Шӑмат кун, икшер сер тенкерен кая услам 
хӑвармаҫҫӗ. Яку Михали ӗҫсе ашшӗ ҫуртне салатрӗ. Анукка патӗнче ҫӗрӗ- 
ҫӗрӗпе усӗр ҫынсем юрланӑ сасӑсем анчах илтӗнеҫҫӗ. Ҫав юрлакан ҫын- 
сем хушшинче Аччари пачӑшкӑсем председатель пек варрине лараҫҫӗ 
Ӗҫсен ҫынсем сӑтӑр тӑвакан ҫынсене: “Шалчи тулинччӗ" тетӗп. Ҫак сӑма- 
ха "хӑҫан патшалӑхра ӗҫмелле мар саккун кӑларса” Ачча халӑхне ӗҫме 
пӑрахтарас-ши тесе калатӑп.

Курма килнӗ салтак 
“Хыпар” , 20 №, 1917-ӗш  ҫул, 

утӑ уйӑхён 17-ӗш  кунӗ.

ВӐРҪӐ
Пӗтӗм патшалӑхри ҫарсен пуҫлӑхӗ (главнокомандующий) Брусилов пул- 

нӑран вара кермансӗннипе австрисен фронтӗнче пирӗн салтаксем тӑшмансем 
ҫине кайма хатӗрлене пуҫларӗҫ, хӑш-хӑш ҫӗрте тыткӑна илнисен пур ӗнтӗ.

Румынисеннипе Кавкасри фронтра нимӗскер те ҫук.
Анклисем Ипр патӗнче пит хӑватлӑ нимӗҫсене ҫӗнтернӗ. 6400 ҫын тыт- 

кӑна илнӗ, вӗсенчен 132-шӗ ахвитсер.
Италисем халӗ Австрирен Триест ятлӑ хулине илме хӑтланаҫҫӗ. Хран- 

тсуссем патне Америк салтаксем килеҫҫӗ.



ТЕЛЕГРАММӐСЕМ
Париш. Афинӑран 30. у. Крексен королӗ Константин вырӑнӗнчен тух- 

нӑ. Хӑй вырӑнне Александр ятлӑ ывӑпне кӳртнӗ. Король Константин Швей- 
царине каясшӑн.

Рим... 30. у. Пирӗн салтаксем Монте артигаре ятлӑ тупа Ангелло ятлӑ 
ту хушшине илнё. 512 ҫын тыткӑна илнӗ.

Лондон. 30. у. Ирхине Лапотерри патӗнче 7 тупӑтыткӑна илтӗмӗр. 

ПАТШАЛӐХРИ ХЫПАРСЕМ
Витебск. Велил уесӗн Крестовский вулӑсӗнчи хресченсем 9000 тенкӗ 

укҫа “ирӗк кивҫӗнӗ" калла илмелле мар панӑ, 600 пӑт тырӑ ҫарсемшӗн панӑ.
Саратов. Ҫак кунсенче Салтыковкара элеватор (тырӑ пуҫтарса хура- 

кан вырӑн) ҫунса кайнӑ. Унта 169000 пӑт тӗрлӗтырӑ пулнӑ. Ҫав хисепрен 
40000 пӑт йӑлтах ҫунса кайнӑ, 30000 пӑт тӗтӗм шӑршиллӗ пулнӑ, юлашки 
100000 пӑта яхӑнни халех ҫиме те юрӑхлӑ, пӗрре те пӑсӑлман. Саратов 
хулинче халь ҫӑкӑр ҫитми пула пуҫларӗ. Нумай пеккарнӗсем хупӑннӑ, 
ҫавӑнпа нумайӑшӗ ҫӑкӑрсӑр юлчӗҫ.

Рязань. Скопин уесӗн Горловска ятлӑ ялти шкулне гимнази туса ху- 
расшӑн. Хӑйсем уҫӑлмалли кимнаҫишӗн 8000 тенкӗ укҫа пуҫтарса хунӑ.

Пирӗн ялти ҫынсен ҫырӑва вӗренес килни ҫакӑнтан пит паллӑ. Ӗлӗк 
ухмах Микулай вӗрентменнипе халӑх тӗттӗмре пурӑннӑ.

Хусан. 30. у. Ӗнер кӑнтӑрла Устьсере тытӑннӑ пушар пит пысӑк сиен 
тунӑ. Хуралтӑсем пӗр-пӗринчен пит ҫывӑх. Ҫил пит вӑйлӑ пулнӑ пирки 
пушар питӗрех хӑвӑрт сарӑлса ҫитнӗ.

Мӗн пурӗ ултӑ ҫур та тӑват прахут обществан 7 лупасӗ ҫунса кайнӑ. 
10 миллион ытла сиен пулнӑ. Нумай пусма- таварӗ, салтактумтирӗ, ҫӑм, 
пулӑ вутра ҫунса пӗтнӗ.

ВӐРҪӐ
Хӗвел Анӑҫӗнчи фронт. Вырӑнӗ-вырӑнӗпе пӑшалран та тупӑран пӗрне - 

пӗри перкелеҫҫӗ.
Румын фрончӗ. Пӗрне-пӗри ҫапкалаҫҫӗ.
Кавкасри фронт. Пӗчӗккӗ салтак ушкӑнсем тӑшмансене хирӗҫ пулса 

ҫапӑҫкапаҫҫӗ. 5-мӗш июньте. Калхитран кӑнтӑрлана хӗвел анӑҫенче пирӗн 
салтаксем тӗрӗксен хуралне хӑваласа янӑ.

Огнотран ҫур ҫӗр енчен куртсем пирӗн ҫине кӗре пуҫласан калле хӑва- 
ласа янӑ.



Х Р А Н ТС У С С Е М П Е А Н КЛ И С Е Н  Ф РО Н ЧӖ
Париж... 2.VI. Кун хуллен иртрё. Юртенинискран патёнче анчах икё 

енчен тупӑпа пӗрне - пӗри ҫапрӗҫ.
Гавр. 2.VI. Шильдербрюг, Стеенстрат тата Хедзас патёнче пит вӑйлӑ 

пумпӑпа ҫапӑҫу пулчӗ. у
Ӗнер пирӗн вӗҫекенсем тӑшмансен икё еропланне персе ӳкернӗ.
Париж. 3.VI. Кар патӗнче тӑшмансен траншейне туртса илтӗмӗр, унта 

ларса юлнӑ нимӗҫсене хӑшне-хӑшне тыткӑна илнӗ, нумайӑшне вӗлерсе 
пӗтернӗ.

Лондон. 3.VI. Пӗртактупӑран ҫапкаласан кайран тӑшман Ипркомин ятлӑ 
каналран кӑнтӑрланахри пирӗн траншее илме хӑтланчӗ. Анчах нумай ҫын 
пӗтнине кура кутӑн чакрӗ.

Лондон. 3.VI. Ирхине эпиртӑшмансем Бюллекуртан ҫурҫӗрпе хӗвела- 
нӑҫ енчи аккупӑн татӑкне туртса илтӗмӗр. Тӑшман пит сатур ҫапӑҫнипе те 
ним тӑваймасӑр кутӑн чакмалла пулчӗ. Ӗнер пирӗн вӗҫекенсем тӑватӑ 
тӑшман еропланӗ персе ӳкернӗ.

Минск. 3. VI. Нимӗҫсен еропланӗ Новогрудск уесӗнче Роскош именин- 
чи хӗрлӗ хӗрес (красный крест) палаткисем ҫинче помпӑ пӑрахнӑ, икӗ 
чирлӗ салтака амантнӑ.

Минск. Тӑшмансен виҫӗ еропланӗ хула ҫине вӗҫсе пынӑ, вӗсене тупӑ- 
сенчен ҫапса хӑваласа янӑ.

Питӗр. 3. VI. Патруль ҫак кунсенче салтак тумтир тӑхӑнса ҫӳрекен 2 
нимӗҫ ахвитсерӗпе 2 салтак тытса хупнӑ.

Симферополь. 4. VI. 9 сӑнӗсене улӑштарнӑ (пит тӑхӑннӑ) усал шухӑш- 
лакан ҫынсем Бахчисарайран инҫетре мар Марго ятлӑ ҫыннӑн именине 
ҫаратнӑ. Вёсем унта пурӑнакан ҫынсене пӑявпа ҫыхса пӗтернӗ, пӗр ӗҫле- 
кен ҫынна вӗлернӗ, теприне амантнӑ, унтан вара 1800 тенкӗ укҫа илсе 
тарса пытаннӑ.

ТЕЛЕФОНОГРАММА ҪИНЧЕН
Вӑхӑтлӑха пулнӑ тӳре-шара хушнӑ тӑрӑх Хусанти пуштӑпа телеграф 

кантурӗн начальникӗ кашни телефонпа каланӑ сӑмахран пӗр пусхысна- 
шӑн памалла тесе халӑха пӗлтерет.



ХУСАН АКРУКРИН ҪАРСЕН ҪӖНӖ 
КОМА НДУЮЩИЙЕ /ПУҪЛӐХӖ/

Питер. 3. VI. Царско-сельски дворецӗн пулнӑ коменданчӗ подполков
ник Кровиченко Хусан акрукӗн пуҫлӑхӗ (командующий) пулать. Кровичен- 
ко Царицинри ӗҫсене тирпее кӳртмелле пулать.

КӖПӖРНЕРИ ҪӖНӖ ҪЕМСКИ УПРАВӖ
98-мӗш Кӗпӗрнен ҫемски Пухӑвӗ Ҫемски Управне ҫӗнӗ членсем суй- 

ларё. Вёсем ак ҫаксем: Управ пуҫӗ Ф.С.Лозовой; членсем: А.А.Колегаев, 
С.П.Покровский, И.В.Никольский, С.П.Павлов, Н.М.Павлов, М.М.Хомяков, 
М.М.Вахитов, Х.Сайфутдинов, Герасимов, Н.П.Владимиров, В.Н.Вегер.

Вун пёр члентан 6-шӗ вырӑс, 3-шё чӑваш, 2-шё тутар.
Чӑвашсем ак ҫаксем: халӑха ҫырӑва вӗрентмелли ӗҫпе, ӗҫ тӑваканни 

(заведующий) Н.В.Никольский, тырӑ-пулӑ акмаллипе ӗҫ тӑваканни С.П. 
Павлов, ҫутӗҫпе Герасимов (...)

Хыпар. 1917. Ҫӗртме уйӑхӗн 
8-м ӗш  кунӗ. 10 №.

Акулевский вулӑсра Шупашкар уесӗнче кӗҫнерни пасарӗнчен пӗр ҫур 
ҫухрӑмра шыв арманӗ пур: ӑна Михаил Васильевич Богданов тытса тӑ- 
рать. Ҫав хуҫа халӑх выҫӑхтӑр тесе арманне пӗвеленӗренпех пӗр чулӗпе 
хӑй хӗлле пухса хунӑ тыррине авӑртать, тепӗр чул авӑрас шывӗпе ҫӑм 
тапать; ҫавӑн пирки халӑх хӑй тыррине авӑртаймасӑр ҫӑкӑрсӑр выҫӑхать. 
Кулленех арманта хӗрӗх-аллӑ ҫын авӑртма кӗтсе лараҫҫӗ, хӑшӗ-хӑшӗ 
антраса ҫитнисем хӑй тырри пур ҫинчен ҫав хуҫаран ҫӑнӑх илсе пысӑк 
хак парса пӑтӑн ҫиеҫҫӗ.

Тӑвансем! Шухӑшлӑр-ха, вӑл выҫӑхнине туймасӑр хӑй пысӑк укҫа пу- 
хасшӑн хӑтланать, унӑн арманӗнче кашни кун хӗрӗх-аллӑ ҫын черете кӗтсе 
ларать, вӑл хушӑра ҫурри ытла салтак арӑмӗсем, вёсен килӗнче ачисем 
выҫӑ лараҫҫӗ, выльӑхӗсем саланса ҫӳреҫҫӗ, вӑл укҫа пухасшӑн ҫӑнӑх 
ҫути туса халӑх мӑйне хырса ларать.

Авторне палӑртман 
Хыпар, 1917 . Утӑ уйӑхӗн 1 -м ӗш кун ӗ . 16 №.

МАН ШУХӐШ
Пирӗн юлташ Н. Егоров ‘Хыпарӑн’’ 16-мӗш нумӗрӗнче, патшалӑха йӗрке- 

не кӳртмелли пухӑва суйламалли ҫинчен ҫырнӑ чухне ак мён калать: “Пире 
чӑн кирли ҫӗр, ҫӗр ӗҫлекен ҫынна суйлӑр” тет.

Вӑл ку сӑмахсене ҫӗр ӗҫлекен ҫын анчах ҫӗр ӗҫне лайӑхлатма тӑ-



рӑшӗ, лайӑх ҫырӑва вӗреннӗ ҫын ҫӗр ҫинчен хуйхӑртмӗ тесе калать-ши, е 
унӑн вӑрттӑн шухӑшӗ те пур-ши? Ҫавна эпӗ пӗлейместӗп, тепре каласан 
мана пӗлме пит кирлех те мар. Эпё хам епле шухӑшланине анчах каласа 
парас тетёп. Эпё Егоровпа килӗштерме пултараймастӑп. Вёл “Учреди
тельное Собранине” ҫӗр ӗҫлекен ҫынна суйлама хушать. Эпё хам та ҫӗр 
ӗҫлекен ҫын, анчах Егоров пек "Учредительное Собранине” ҫӗр ӗҫлекене 
кӑна суйлёр тесе каласшӑн мар. Эпё унта хам шухёшпа пит нумай вёреннё 
(университетра, академинче) ҫынсене ямалла тетёп, мёншён тесен нумай 
вёренни кирек мёнле япалана та тёрлё енчен пёхма пултарать. Ҫӗр ӗҫнех 
илер. Эсир пире кирлё тетпёр. Вёл ҫӗр ӗҫне епле татса туса пёрахмалли- 
не пит пёлсех те пётерейместпёр. Хусан кёпёрнинче те ҫӗр тӗрлӗ ҫӗрте 
тёрлёрен тёрать. Чистай, Спас уесёнче ята 4 теҫеттинене яхён лекет, 
Шупашкар, Етӗрне, Ҫӗрпӳ 4 ята пёр теҫеттине лекекен вырён та пур. Ун
тан тата Чистайпа Спас уесӗнче улпут ҫӗрӗ те питё нумай. Шупашкар, 
Етӗрне, Ҫӗрпӳ (Цивильск) уесёнче улпут ҫӗрӗ те питё нумай. Шупашкар, 
Етӗрне, Ҫӗрпӳ (Цивильск) уесёнче ытлашши те сахал. Эпир ҫӗр сахалли- 
сем ҫӗр нумай ҫӗре куҫмалла тиепӗр. Ҫӗр сахалли пире хирӗҫ “Эпё хам 
ҫуралнӑ ҫӗр-шывран каймастӑп, хальччен пурӑннине, кайран та пурӑнӑп- 
ха” тесен, эпир мӗн тӑвӑпӑр?

Пёр ку кёна та мар тата урёх япаласем те нумай. Самар кёпёрнинче 
ҫӗр пит тырё тёвать, Хусан кёпёрнинче тислёк тёкмасан пит аванах ту- 
масть. Ӑна епле тумалла? Эпир ҫырӑва сахал вёреннё ҫынсем ҫавсене 
пурне те пӗлсе ҫитерейместпӗр. Ҫавӑнпа “Учредительное Собранине” суй- 
ланё чухне пит лайӑх ҫырӑва вёреннё ҫынсене суйламалла тетёп.

Учредительное Собранинче пёр ҫӗр ӗҫӗ ҫех мар тата. Нумай ӗҫсем 
пулмалла. Пит йӑвӑр ӗҫ вёл. Халь пирён патшалёхра патша кирлё тие- 
кенни ҫук тёр ёнтё, анчах “республика” та тёрли пур.

Буржуазная, демократическая, федеративная тиекен республикасем 
пулма пултараҫҫӗ. Федеративная республика тэтах икё тёрлё пулма пул
тарать: пёри территориальная (ҫӗр тёрёх тунё пёчёк патшалёхсем пёр 
пысӑк патшалӑх тӑваҫҫӗ). Ак епле калаҫ: Хусан кёпёрни хёйне патшалёх, 
Чӗмпӗр, Епхӳ (Уфа), Самар, Саратов тата ытти кёпёрнесем кашни хёйне 
патшалёх пулса мён пурё пёр пысёк патшалёх тӑваҫҫӗ. Тепри нацио
нальная (кашни пёчёк халёх хёйне патшалёх тёвать). Унтан тата кирек 
мёнле республика та пёр палатёлла та, икё палатёлла та пулма пулта
рать.

Пирёншён мёнле тусан аван пулассине пӗлекен ҫынна суйлама кирлё. 
Мёнле патшалёх йёрки пирёншён аванне кам пёлме пултарать?

Лайӑх ҫырӑва вёреннё ҫын-и, е ҫырӑва ыт ахальтен вёреннё ҫӗр ӗҫле- 
кен хресчен-и? Ман шухёшпа ҫырӑва тёплёрех вёреннё ҫын патшалёх



йӗркисене те тӗплӗрех ӑнланмалла пек туйӑнать. Пӗр манӑн шухӑш кӑна 
та мар, ыттисем те ҫаплах шутлаҫҫӗ пулӗ. Алла пулсан, ку енчен те пирӗн 
Н. Егоров йӑнӑшать, вара эпир тэтах вӗреннӗ ҫынсене суйламалла пу- 
латпӑр.

Юлашкинчен вӗреннӗ ҫынсен хушшинчен кама суйламаллине те ка
лас тетёп. Вёреннё ҫынпа вёреннё ҫыннӑн та ӑрасни пулать. Ҫавӑнпа 
хӑвӑр пӑхса хӑвӑрах суйлӑр тетёп. Унтан тата пирӗн чӑвашсем ак ҫакна 
манас пулмасть. Пирӗн епле те пулсан хамӑр чӑвашран суйласа яма тӑ- 
рӑшмалла, ҫавӑнпа пуртечӑвашсем ҫамрӑкки, ватти, карчӑкӗ-арӑмӗ-пур- 
те чӑваш национальнӑй списокшӑн сасӑ парӑр. Вӑл списокра кам камне 
час пӗлӗр!

Чӑваш чӑваша сутмӗ, чӑваш чӑваша хӗрхенӗ, чӑваш чӑвашшӑн тӑрӑшӗ 
тетӗп. Чӑвашсем, кашни вулӑсран депутат суйлама ан тытӑнӑр! эпӗ ҫавӑн- 
тан та хӑратӑп; апла эпир пӗр чӑваш та яраймӑпӑр, мёншён тесен пӗтӗм 
чӑвашран та пилӗк ҫын анчах лекет. Нумая хапсӑнса пӗр япаласӑр юлас 
мар! Ӑна манма юрамасть! Ҫавӑнпа вӗрентсе каланине итлесен те пӑртак 
юрать. Хам шухӑша ҫырнӑшӑн ан ӳпкелӗр.

Ю лташ Й-л  
“Хыпар” , 1917 -ӗш  ҫул, 

утӑ уйӑхӗн 13-ӗш  кунӗ, 19 / .

ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ ПАЗУХИН
Июлӗн 9-мӗш кунӗнче позицире тӑшмансемпе вӑрҫнӑ вӑхӑтра Петр 

Васильевич Пазухин ятлӑ офицер вилнӗ. Петр Васильевич Пӑва уесӗнчи 
Арапуҫчӑвашӗ. Вӑл 1909-мӗш ҫулта Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗнчен вӗренсе 
тухрӗ, ҫав ҫулах учителе ӗҫлеме кӗчӗ. Пӗр ҫул учительре Элӗкре, Етӗр- 
не уесёнче пурӑнчӗ, ытти ҫулсенче Муркашра, Чикме уесёнче тӑчӗ. Петр 
Васильевич ачасене пит аван, ӑнланмалла вӗрентетчӗ, пуринчен ытла 
вёл вёсене аван юрлаттаратчӗ. Вӑрҫӑ тухсанах Петр Васильевича салта- 
ка илчӗҫ, унта вёл офицера тухрё. Офицера тухсан ёна салтаксене вёрен- 
тме ёста пёлет тесе, вӑрҫа каймалла мар вырӑна кӳртрӗҫ, анчах Петр 
Васильевич, офицера яланах вӑрҫӑран аякра пурённи килёшмест тесе, 
хӑй ирӗкӗпе вӑрҫа кайрё. Унта вара вёл тӑшмансемпе ҫапӑҫса гтётём ха- 
лӑхшӑн хӑй чунне хучё.

П.В. вилнине илтсен, манён чун пит хурланчӗ: П.В. чёваша юратакан, 
чӑвашшӑн тӑрӑшакан учительччӗ. Вӑрҫӑ умӗнчи ҫулсем аса килчӗҫ. Ха- 
мёр юлташсемпе пёрле хӑнана-мӗне е урӑх ӗҫпе пухӑнсан, чӑваш ӗҫӗ 
ҫинчен калаҫма тытӑнаттӑмӑр. Ун чухне школа ӗҫне пӑхакан Хусанти ул- 
путсем вёреннё чёвашсене пит кураймастчӗҫ, чёваш чёлхи, чёвашла кёнеке



никама та кирлё мар, тетчӗҫ. Чӑвашсем ан вӗренччӗр тесе Чӗмпӗрти чӑ- 
ваш шкулне учительсене юри ямастчӗҫ; Иван Яковлевича вырӑнтан кӑла- 
рас тесе тем пек хытӑ тапӑнчӗҫ. Эпир вара калаҫаттӑмӑр ҫавӑн чухне 
Иван Яковлевич ӗҫӗсем ҫинчен, Ник. Ив. Ильминский ҫинчен, чӑвашсене 
йывӑр килни ҫинчен, чӑваш пурнӑҫне епле ҫӑмӑллатасси ҫинчен, ҫавӑн 
чухне чӑваш юррисем юрлаттӑмӑр. Чӑваш юррине пуринчен ытла П.В. 
юрататчӗ. Вӗсене юратса вӑл нумай чӑваш юрри пухрӗ, вӗсене ҫаптарса 
юрӑ кӗнеки кӑпарчӗ: “Образцы мотивов чувашских народных песен и тек
сты к ним. Часть II. Издание П.В.Пазухина”. Петр Васильевич чӑваш юр- 
рисене илемлетсе тӑватӑ сасӑпа юрламалла тума та тытӑннӑччӗ, анчах 
ӑна вӑрҫӑ пуҫланни чарчӗ.

П.В. пит чӗрӗ, ҫивӗчӗ ҫынччӗ. Инспекторсенчен, вырӑс пачӑшкасен- 
чен хӑраса тӑмастчӗ, чӑваша мён кирлине вӗсене тӳрех калатчӗ, инспек
тор чӑвашла вӗрентнине курайман пулсан та чӑвашлах вӗрентетчӗ, Ҫавӑн- 
па П.Васильевича курайманнисем те нумай пулчӗҫ, ӑна вара аван шкул- 
тан начар шкула куҫарчӗҫ.

П.В. юлашкинчен эпӗ пӗлтӗр кӗркунне Чӗмпӗрте куртӑм. Эпё ун чухне 
ӑна хам чӑваш школӗсем валли ҫырнӑ япалана кӑтартрӑм. П.Васильеви
ча ҫав япала пит кӑмӑла кайрӗ. Вӑл ҫавӑнтах “ҫаптар ку кӗнекене” тесе, 
мана хӑйӗн кӗсйинче мӗн пур укҫине, 25 тенкӗ яхӑн, турех кӑларса пачӗ.

Хальхи ирӗке П.В. кураймарӗ. Вӑл ӑна чунтан ӗмӗтленетчӗ... Чӑваш 
ушкӑнӗ, чӑваш пухӑвӗсем тӑвасси ҫинчен, чӑвашла хаҫат, кӗнекесем кӑ- 
ларасси ҫинчен П.В. ун чухнех хытӑ шутлатчӗ; чӑвашсем валли пысӑк 
шкулсем - гимназисем, реальное училищесем, учительская семинария- 
сем, сельско-хозяйственная школасем пулсан чӑваш халӑхӗ малалла 
каяссине вӑл хытӑ ӗненетчӗ. Ҫавсем халӗ пулӗҫӗ те ӗнтӗ, анчах П.В 
вӗсене курса савӑнмалла пулмарӗ, вӑл чӑваш халӑхӗнчен темиҫе дух- 
рам аякра - Карпат тӑвӗсем патёнче пӗтӗм Россияшӗн хӑйӗн чунне хучӗ.

Турӑ канӑҫлӑх патӑр санӑн чунна, Петр Васильевич: эсӗ хӑвӑн кӗске 
пурнӑҫунта хӑвӑн вӑю ҫитнӗ таран чӑваш халӑхӗшӗн тӑрӑшрӑн, вилессе 
эсӗ ырӑ вилӗмпе вилтӗн!

Сана чӑваш халӑхӗ те хӑйшӗн тӑрӑшнӑшӑн манмӗ. Вӑл санӑн ятна хӑйӗн 
лайӑх ҫыннисемпе юнашар лартса сана ӗмӗрех асӑнӗ.

Хыпар. 1 91 7 . Юпа уйӑхӗн 9 -м ӗш  кунӗ. 41 №.

АСЛӐ ЕЛЧӖК, ТЕТӖШ УЕСӖ
Пирӗн Аслӑ Елчӗкре, Тетӗш уесёнче, нумайӑшӗ сӑрасем-эрексем 

туса сутаҫҫӗ. Ял канашне туса ларакансем (сельски комитет) сӑра- 
эреке тумашкӑн чарма мар, хӑйсем кунӗ-ҫӗрӗ ӗҫсе ҫӳреҫҫӗ. Ҫитменни-



не ял комитетне пӗрне сӑра сутаканнинех хунӑ. Ҫавӑнпа ытларах та 
сӑра-эреке сутма чармаҫҫӗ. Тата ытти ҫынсем те праҫник кунёсенче 
сӑра-эреке сутакансем патёнче пуху пек пуҫтарӑнса юрла-юрла ӗҫсе 
лараҫҫӗ. Сӑра-эрекӗ ӗҫме юратман ҫынсем “мӗншӗн кунӗ-ҫӗрӗ сӑра- 
эрекӗ сутатӑр" тесен, - “эпир унсӑрӑн пурӑнаймастпӑр, пӗр пус укҫа та 
ниҫтан тума пултараймастпӑр, пирӗн ремесле ҫавӑ” , теҫҫӗ. Милици- 
сем: “Сӑра-эрекӗ тӑвакансене тытма килтӗмӗр-ха” теҫҫӗ те хӑйсем ук- 
ҫасӑр ӗҫсе ӳсӗрӗлсе тытмасӑрах каялла каяҫҫӗ. Халӑхсене: “Праҫник 
кунӗ, пушӑ вӑхӑтра хаҫат вуланине итлеме пуҫтарӑнӑр, ку чӑвашла 
хаҫат, ӑна хамӑр чӗлхепе ҫырнӑ", тесен, - "питё пырасчӗ те, итлеме 
вӑхӑт ҫук” , теҫҫӗ. Эй, Аслӑ Елчӗк чӑвашӗсем, кунӗ-ҫӗрӗ пушӑ вӑхӑтра 
ӗҫкӗ тӑрӑх ҫӳреме вӑхӑт пур, хаҫат вуланине итлеме пуҫтарӑнса лар- 
ма вӑхӑт ҫук. Праҫник кунӗсенче, кӗлӗрен тухсан хаҫат вуланине ит- 
лесе ларсан питё нумай усӑ пулӗччӗ. Ҫак сӑра ӗҫсе пӗтерес укҫана, 
пӑртак, пӗрер пус хамӑр чӑвашла хаҫата “Хыпара” пулӑшса парсан тата 
та усӑллӑ пулӗччӗ. Эй, тӑвансем, кунӗ-ҫӗрӗ праҫниксенче, е ахаль пушӑ 
вӑхӑтра ӗҫкӗ тӑрӑх сӗтрӗнсе ҫӳреме пӗлетӗр, пухӑва тухсан, лайӑх 
шӑппӑн кӑна председатель суйласа канаш тума пӗлместӗр. Эй, Аслӑ 
Елчӗксем, ҫак пире ирӗклӗх панӑ вӑхӑтра пирӗн мухмӑрласа ҫывӑрас 
пулать-и вара? Ытти халӑхсем тӑрӑшаҫҫӗ, хӑйсемшӗн шкулсем уҫаҫҫӗ. 
Пирёншён хамӑр тӑрӑшмасан тутарсем те, вырӑссем те ӗҫлӗҫ-и вара? 
Ҫук, вӗсем ӗҫлемӗҫ, вёсем эпир ӗҫлейменнине курса хӗпӗртесе (са- 
вӑнса) тӑрӗҫ. Пирӗн те, Аслӑ Елчӗксен, ыйхӑран вӑранасчӗ, хамӑр ҫие 
пӑхасчӗ. Хамӑра усӑллӑ япаласем тӑвасчӗ. Эсир ыйтӑр: 'Мӗн тӑвас 
пирӗн хамӑр усӑллӑ япала тесе? Ак мёнле япаласем усӑллӑ. Ялти 
ачасене ялта вӗренсе тухнисене вӗренме чарасчӗ, Шкулсем пур. Кӗҫӗн 
Елчӗкре 2-х классная шкул пур. Чӗмпӗр кёпёрнинче, Пӑва уесёнче, 
Хурӑнвар ялӗнче второклассни учительски пур. Унта чӑвашсене кӑна 
илеҫҫӗ, юрлисене хыснаран та пулӑшаҫҫӗ. Тата ялта пӗр хаҫатсем, 
кӗнекесем вуламалли ҫурт уҫас пулать. Унта обществӑран хаҫатсем, 
кӗнекесем, журналсем кӳртерес пулать. Эй, тӑвансем, тархаслатӑп сире 
сӑра-эрех тумашкӑн, ӗҫсе ҫӳремехӑвӑртрах пӑрахӑр. Часрах мухмӑр- 
лӑ йывӑр ыйхӑран вӑранӑр. Хӑвӑршӑн тӑрӑшӑр, пиртен пуҫне те ӗҫлӗҫ, 
тӑрӑшӗҫ тесе ан шухӑшлӑр. “Йӗмен ачана чӗчӗ памаҫҫӗ", тенӗ, ӑна та 
ас тӑвӑр. Сӑра-эрек туса сутса пурӑнма, ӗҫме пӑрахса хамӑршӑн ха- 
мӑр тӑрӑшсан ытти халӑхсем пекех ӑслӑ, нумай пӗлекен ҫынсем пулӑ- 
пӑр, тӗнченӗн ҫуттине курӑпӑр.

Шӑпчӑк.
Хыпар. 1917. Ҫурла уйӑхӗн 24-м ӗш  кунӗ. 30  №.



ВӖРЕНӖР
Чӑвашсем, ачӑрсене тӗрлӗ шкула вӗренме ярӑр. Кам ӑҫта кӗме пулта

рать, ҫавӑнта вӗренме кӗме тӑрӑшӑр. Пире вёреннё ҫын пит нумай кирлӗ. 
Чӑвашсем! Пирӗн хамӑр хушӑран вӗреннӗ ҫын сахал пулсан эпир ытти 
халӑх аллинчен ӗмӗрне те тухаймӑпӑр. Чӑваш хушшинче пур вырӑнта та 
чӑвашсемех пулччӑр тесен, ҫырӑва вӗренме хыпаланӑр. Халь пирёншён 
вӗренмелли шкулсем нумай. Уншӑн ан хӑрӑр. Укҫасӑр вӗренмелли шкул
сем те нумай. Хусанта учительски институт, учит, семинарисем, Земле
дельческое училище, церковно-учительская шкула халь семинари туса 
хунӑ, унта та вырӑн нумай.

Шӑхранти учитель семинаринче 20 укҫасӑр вырӑн, Чистайринче 20, 
Тетёшринче 40. Чёмпёрти учитель семинаринче те пай пулма кирлё. Бе- 
лебейре кӑҫал учит, семинари уҫӑлать.

Чӑвашсем, ку шкулсене укҫа ҫуккисем ан хӑраччӑр тесе ҫыратӑп. Тата 
урӑх та укҫасӑр вёрентекен шкулсем нумай.

Ҫапла ҫӗнӗ самана пуҫланни, патша пӗтсе ларни пирӗн вӗренес ӗҫе 
хамӑр тӑвас тенӗ пек тума пулӑша пуҫларӗ. Малалла кун пек шкулсем 
анчах мар, тата та лайӑхрах, пысӑкрах, аслӑрах шкулсем уҫма пултарӑ- 
пӑр. Вара ун чухне ҫутта тухӑпӑр. Финляндири пек, латышсенни пек, ним- 
ӗҫсенни пек часах пирӗн те хут пӗлмен ҫынсем пулмӗҫ те. Пирӗн маттур 
вӗрентекенсем тухӗҫ, халӑха часах ҫутӑлтарса ярӗҫ. Ҫак шкулсем уҫӑл- 
нӑшӑн пирӗн ҫавӑнпа та питӗ хытӑ савӑнмалла. Ку шкулсем пирёншён, 
халиччен тӗттӗмлӗхре тӗрмери пек хупӑрланса ларакан халӑхшӑн, ҫутӑ 
патне кастарнӑ чӳречесем пулса тӑраҫҫӗ. Пирӗн чӑваш хушшинче малал
ла вӗренме каястекенсем халиччен пит нумайӑшӗ, ниҫта кайса кӗме апт- 
ранипе тата шкула кӗнӗ чухне те чӑваш ачисене юриех хӗстерсе ыйтнипе, 
кӗреймесӗр юлатчӗҫ. Ҫапла вара ҫав ҫутӑшӑн ҫунакан ачасем час сӳне- 
кен ҫурта пек сӳнсе ларатчӗҫ.

Малашне апла пулмӗ. Халӗ ӑҫта килнӗ унта хамӑр ҫынсем пулӗҫ 
Вӗсем хамӑрӑнне юратса йышӑнӗҫ. Тӑрӑшӑр, чӑваш ҫыннисем, вӗренме 
Кӑҫал кӗркуннех хӑвӑрӑн вӗренме каяс текен ачӑрсене чарса ан тӑрӑр - 
ярӑр. Чухӑннисем “эпир вӗренме пултараймастпӑр” тесе ан тӑрӑр, сирӗн 
ачӑрсене вӗренме малашне земство пулӑшса тӑрӗ: земствасенче хамӑр 
чӑваш ҫыннисемех ӗҫ туса ларма тытӑнӗҫ. Пуяннисем, эсир те хӑвӑр ачӑр- 
семшӗн укҫӑрсене ан хӗрхенӗр, хытса ан тӑрӑр. Пурте пуянни те, чухан
ии, ҫукки те вӗренме, вӗрентме тӑрӑшӑр. Вара эпир, чӑвашсем, часах 
ҫутӑлса кайӑпӑр, нумай вӗреннӗ ҫынсем пулса тӑрӑпӑр - нумай вӗренни- 
пе пӗрле пирӗн пурӑнӑҫ йӗрки те ҫӑмӑлланса кайӗ. Ӑҫта кайсан та пирӗн 
сӑмах витӗмлӗ пулӗ, тӗнчене тухсан та кирек мӗнле халӑх ҫине те хӑюл-



лӑ пӑхма тытӑнӑпӑр. Тӗнче йӗркине пӗлсе ҫитӗпӗр. Ун чухне вара хамӑр 
чӑвашлӑхран вӑтанса ҫынсем умӗнче хамӑра хамӑр намӑслантарса 
ҫӳремӗпӗр. Вӗренӗр, ҫутӑлӑр, чӑвашсем! Чӑвашсем, эсир ӑслӑ халӑх, 
хастарлӑ халӑх. -Чӑнахах эпир ҫаплине халӗ тӗнчери пур ӑслӑ халӑхсем 
пӗлсе ҫите пуҫларӗҫ. Пирӗн харсӑрлӑхран, ӗҫченлӗхрен вырӑссем анчах 
мар, пур халӑхсем те тӗлӗнеҫҫӗ. Чӑвашсем! Пирӗн малалла каймалли 
ҫул хатӗр. Ҫав малалла каяс ҫулпа ертекенни пирӗн питӗ шанчӑклӑ! Ҫав 
ертекенни - вӑл чӑвашсен хастарлӑхӗ, ӗҫченлӗхӗ, чӑвашсен хастарлӑхӗ, 
асли. Вӗренӗр чӑвашсем! Пиртен тӗлӗнмелле пулса тӑрасси курӑнса тӑ- 
рать.

Кооперация йӗркипе кирлӗ япаласемпе сут тӑвакан лавка (общепотре
бительская лавкки) уҫасси ҫинчен канаш тунӑ чухне ҫапла каласа кӑш- 
кӑрма пуҫларӗҫ ҫав пуянсемех: ҫук, пире ун пек лавка тавраш кирлӗ мар, 
кирлё пулсан, ахаль лавка та пур, унта та кайса илетпӗр, теҫҫӗ. Ӗҫ эрте- 
лӗсем тӑвас тесен те, ҫав пуянсемех кӑшкӑраҫҫӗ: ҫук, пире нимён те 
кирлё мар: ни ӗҫ эртелёсем (трудовой артельсем), ни кирлё япаласем 
сутакан. Мапкасем: пирён аттесем, ват аслаттесем вӗсемсӗрех пурӑннӑ, 
ҫапах ҫӑкӑр ҫинӗ, - тэтах калас ку йёрке-таврашсем пире ырӑ тумалли 
мар, пире ҫука хӑвармалли, теҫҫӗ. Ҫавсем ҫапла ҫӑварсене карнинчен 
мӗскӗн чухӑн тӑвансем, ӗлӗк пуянсем умӗнче ҫӑварсене уҫайманскер- 
сем, халӗ те хӑраса лараҫҫӗ; хӑйсем ӑшӗсенче (ҫав ырӑ япаласене) уҫас- 
шӑн тӑрӑшаҫҫӗ, анчах ҫав пуянпа куштанран хӑраҫҫӗ.

Редакци.
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ЧӐВАШ КУЛЛИ
Ҫӗрпӳри почтӑра пёр пӗчик марка сутакан чӑваш чинавник пур. Вӑл, 

чинавнике кӗни пӗр-ик ҫулран ытла мар пулсан та, чӑвашла манма пуҫла- 
нӑ. “Ура тупанӗ" тес вырӑнне “ура ҫинчи тупан” тет; “эсӗ мӗн ятлӑ вырӑн- 
не”, “сана мӗн ятлы"теме пуҫларӗ. Тӑвансем, ҫавӑн пекхӑйчӗлхине ман- 
нӑ чӑвашсене епле вӗрентсе ҫитерер-ши?

А.В.
Хыпар. 1917. Ҫ ӗртм еуйӑхӗн 8-м ӗш  кунӗ. 10 №. 

ЧУЛХУЛАНА ӖҪЛЕМЕ КАЯС ТИЕКЕНСЕМ ВАЛЛИ
Чулхула (И. Нов.) комиссарӗ панӑтелеграмматӑрӑх Чулхулана ӗҫлеме 

каястекен ҫынсене акӑ ҫакӑн ҫинчен пӗлтерес терӗм: Чулхулана ӗҫлеме 
тесе ҫын пырса тулнӑ пирки хулара та, кӗпӗрнере те ӗҫ пёр те ҫук. Хусан 
кӗпӗрнин комиссарӗ В. Чернышев.

Хыпар. 1917. Ҫӗртме уйӑхӗн 8-м ӗш  кунӗ. 10 №.



МӖКӖТЕ ҪИНЧЕН
Атте-анне йӑлипе 
Эпир пурте этемсем.
Хамӑр тӑван чӗлхепе 
Калаҫасшӑн ҫынсемпе. 
Вырӑс пуплет вырӑсла,
Т утар тата тутарла, 
Мӑкшӑсем ав мӑкшӑлла, 
Чӑваш каллех чӑвашла. 
Анчах пирӗн Мӗкӗте 
Сӑмахламасть, пуплемест. 
Хӑйӗн чӑваш чӗлхипе, 
Ашшӗ-амӑш йӑлипе.
Вӑл хӑй чӑваш сӑнӗпе, 
Вырӑс анчах чӗлхипе, 
Ҫавӑнпа та чӑвашран 
Пӑрӑнать вӑл палласран. 
Пӗр сӑмах та кӑлармасть 
Чӑвашла ҫын умӗнче, 
Вырӑсла ҫеҫ калаҫать 
Шав вӑл чӑваш хушшинче. 
Чӑваш тесе каласран, 
Вырӑс кулли пуласран 
Ҫакӑ ҫутӑ тӗнчере 
Питӗ хӑрать Мӗкӗте. 
Чӑваш тесен ҫӗр тӗпнех 
Анса каять Мӗкӗте.
Пичӗ каять хӗрелсех, 
Пытанать хӑй ҫын хыҫне. 
Пытансан та чӑвашсем 
Аякранах пӗлеҫҫӗ, 
Вырӑссемпе пулсан та, 
Сӑнӗнченех паллаҫҫӗ. 
Чӑвашсенчен кулнӑ чух 
Вёсен хутне кӗмест, 
Чӑвашсене вӑрҫнӑ чух 
Пӗр сӑмах та чӗнмест. 
Хӑрамасть вӑл Турӑран, 
Хӑй те кулать чӑвашран: 
“Ухмах эсӗ: чӑваш", - тет,



“Эсӗ чӑваш чӗппи" тет. 
“Мӗкӗте эс, чӑваш-им?“ 
Тесе ыйтсан вырӑссем, 
“Ҫук, чӑваш мар, вырӑс эп, 
Чӑн сӑмаха калатӑп”.
Тесе калать Мӗкӗте 
Хӑйӗнчен ыйтан ҫынсен... 
Тӗрлӗ чӑваш пухӑнсан 
Пымасть унта Мӗкӗте.
Епле те вӑл вырӑспа 
Пӗр вырӑнта ларасшӑн,
Ӑна питӗ юрасшӑн,
Питӗ вырӑс пуласшӑн.
Хӑй вырӑссем калани 
Аптри мӑйха шӑтарать, 
Пытанаймасть курӑнать. 
Чӑн вӑл ҫавсен сӑмаххи. 
Мӗкӗтене вырӑссем 
Чӑвашшине пӗлеҫҫӗ, 
Ҫилленсессӗн хӑш чухне 
“Чӑваш" тесе чӗнеҫҫӗ. 
Вӑрттӑнах унтан кулаҫҫӗ, 
Хӑш чух куҫнех калаҫҫӗ, 
(Часах персе хураҫҫӗ), 
“чӑваш эсӗ” тиеҫҫӗ.
Ҫынна мӗскер калани 
Хӑйне тивет хӑш чухне; 
Ҫапа пӗлмен пушӑ вӗҫ 
Хӑнах лекет, Мӗкӗте! 
Чӑхӑпала кӑвакал 
Нихҫан пулмасть пӗр тӗлте. 
Лешӗ вӗҫсен шыв ҫине 
Чӑххи юлать хӗррине. 
Чӑхӑшывра ҫӳрени 
Шӳтлӗ ӗҫ вӗт тӗнчере! 
Ҫавӑнпатачӑваша 
Аван мар-ши чӑвашпа!
Эй, Мӗкӗте, Мӗкӗте,
Ҫитӗ сана хӗрелме!
Пӑрах ухмах йӑлуна,



Калаҫ шавах чӑвашла!
Чӑхӑ пулса хӗрринче 
Кӑтӑкласа ҫӳриччен 
Шыра эсӗчӑваша,
Пурӑн унпа пӗрлешсе.
Чӑваш сана юраттӑр,
Вырӑс санран ан култӑр.
Эй Мӗкӗте, Мӗкӗте,
Ан култарах тӗнчене!

Ятман Уҫҫи.
Хыпар, 1917 . Ҫӗртме уйӑхӗн 8-м ӗш  кунӗ. 10 №.

ВӐРҪӐ ҪИНЧЕН
Кашни кунах хӗрлӗ лента пек тӑсӑлса выртакан чукун ҫулӗпе вакун- 

сем ҫӳреҫҫӗ.
Кашни кунах пирӗн аттесем, пиччесем, тӑвансем, ывӑлсем таҫта инҫ- 

етре - аккупра тӗрлӗ чирсемпе чирлесе выртаҫҫӗ.
Кашни кун Раҫҫей пуян банкирсене 40 миллионшар тенкӗ парӑма кӗрсе 

пырать.
Кашни кунах пирӗн патшалӑх 20 миллиона яхӑн салтака тӑрантарас, 

тумлантарас, хӗҫ-пӑшал парас тесе мӗн вӑйӗ ҫитнӗ таран тӑрӑшать (та- 
паҫланать). Кашни кунах пирӗн патшалӑх пӗтӗм халӑх ӗҫленине вӑрҫӑ- 
шӑн парнене кӳрсе тӑрать.

Халӑхӑн ҫав ӗҫӗ пушӑ хирсене ытарма ҫук чечеклӗ садсем, тырӑ- 
пулӑ акмалли илемлӗ хиреем (уйсем) туса хурӗччӗ.

Ӗлӗк-авал 1613 ҫулта Мининпа Пожарский вӑхӑтӗнчехи ҫынсем ачи
сене факлатса хунӑ. Халь эпир арӑмсемпе ачасене кӑна мар, ачасен ачин 
ачисене ҫаклатса хутӑмӑр ӗнтӗ. Пирӗн патшалӑхӑн парӑмӗ 50 миллиард 
тенке ҫитнӗ. Эпир кашниех - пӗчӗкки-пысӑкки, ар ҫынни-хӗрарӑмӗ 250 тенкӗ 
парӑм тӳлемелле пултӑмӑр ӗнтӗ. Пирӗн ирӗке тухнӑ патшалӑха ҫӗнетсе 
ҫитермешкӗн нумай ӗҫлемелле.

Нумай тӑмалла мар, патшалӑха йӗркене кӳртмелли Пуху пуҫтарӑн- 
малла. Унта вӗҫсӗр-хӗрсӗр ӗҫ нумай пулмалла. Ҫавӑнпа халь пирӗн пат- 
шалӑха ӗҫлекен ҫынсем пит кирлӗ.

Анчах ӗҫлеме пултараканнисем пурте тенӗ пекех халӗ вӑрҫӑра.
Вӑрҫӑ пире хамӑр пурнӑҫа йӗркене кӳртме чарать, савӑнӑҫлӑ пурнӑҫ- 

па пурӑнма ирӗк памасть.
Ҫавӑнпа аккупра ларни хамӑр майлӑ патшалӑхсене улӑштарнинчен 

пуҫне пире хамӑра темӗн чухлӗ сиен кӳме пултарать. Вӑрҫӑ халӑха пӗте- 
рет, вӑрҫӑ выҫлӑх патнелле илсе пырать.



Мӗнле япала вӑл вӑрҫӑ?
Вӑрҫӑ вӑл икӗ тавлашуллӑ енсене килӗштерекен япала.
Хальхи вӑрҫӑра ҫав тавлашаканнисем пёр енчен Раҫҫей, Хрантсус, 

Америк республикисемпе Анкли пулать, тепӗр енчен тӗрӗксен султанӗпе 
тата Вильгельмпа Карл икӗ ӗмпӳ (император) пулаҫҫӗ.

Эпир хамӑр кӑмӑла кам енне яма пултаратпӑр? Ӗмпӳсен енне-и, е 
республикӑсен енне? Ана хӑвӑрах пӗлетӗр пулӗ.

Пире нимӗҫсемпе, хрантсуссемпе анклисемсӗр пуҫне килӗштерес те- 
екенсем акӑ мӗне манаҫҫӗ. Эпир нимӗҫсемпе килӗшсессӗн вёсем пиртен 
пуҫне хрантсуссемпе анклисене тата ытти пирӗн майлӑ халӑхсене ҫӗмӗрсе 
тӑкма пит ҫӑмӑл пултараҫҫӗ. Вӗсене ҫӗнтерсен кайран пирӗн латшалӑха 
та вара хӑйсен аллине илме пултараҫҫӗ.

Унтан тата нимӗҫсемпе хамӑрӑн ытти майлӑ патшалӑхсенчен пуҫне 
килӗшме япунтан та хӑрамалла. Япун анклисен пит тӗрӗс шанчӑклӑ юл- 
ташӗ пулса тӑрать. Ҫавӑнпа анклисенчен ӑрасна эпир нимӗҫсемпе килӗ- 
шсессӗн вара яппун пирӗн ҫине килме тытӑнать.

Эпир таса пӑлхавӑрта ирӗке тухнӑ халӑхӑн хӗрлӗ ялавӗ “ӑрасна 
килӗшӳ” тенӗ ҫырупа хӑйӗн ятне ҫӗртмӗ, тӗсне вараламӗ тесе шухӑшлат- 
пӑр.

“Вӑрҫӑри салтаксем, эсир халӗ пирӗн патшалӑхри ирӗкӗн хуралҫи- 
сем. Эсир халь хӑвӑр кӑкӑрпа патшапа Распутина тата улпутсене сыхла- 
мастӑр, хӑвӑр тӑванӑрсен хутне кӗретӗр.

Анчах ирӗклӗхе сыхланӑ чухне капкана лекесрен пит хӑрӑр, салтак
сем.

Ҫавӑн пек капкӑн нимӗҫсемпе вӑрҫӑра пӗрлешни (братание) пулать - 
салтаксем, хӑвӑрах шухӑшлӑр-ха. Керманипе Австрире Вилкелмпе Карл 
ӗмпӳ (император) пулса ларнӑ вӑхӑтра вёсен салтакӗсемпе пӗрлешсе 
юлташ пулма пултаратӑр-и?

Эсир чунӑрсене кӑтартса каятӑр - тӑшмансен аккупӗнчен “штабный” 
ахвитсер салтак тумтирӗ тӑхӑнса сире хирӗҫ тухать. Эсир хӑвӑрӑн шан- 
чӑклӑ чӗрӗрпе мӗн килнӗ ӑна калаҫатӑр, нимӗҫ ахвитсерӗ хӑйӗн чее пуҫӗн 
хутланчӑкӗсене сирӗн сӑмахӑрсене пытарса тӑрать.

Эсир калаҫса вӑхӑт ирттеретӗр, нимӗҫсем хӑйсен аккупсене тӗрек- 
лентереҫҫӗ, тупӑсем хатӗрлесе хураҫҫӗ. Кайран хӑвӑрах лектерме тытӑ- 
наҫҫӗ.

Ҫавӑнпа эпир нимӗҫсемпе пӗрлешнипе вӑрҫа пӗтерме пултараймаст- 
пӑр, хамӑра хамӑр анчах пӗтеретпӗр, мӗншӗн тесен пирӗн салтаксем вӑ- 
рҫман вӑхӑтра нимӗҫсем хрантсуссемпе анклисене ҫӗнтерчӗҫ те пире 
тулама капӑрланса килчӗҫ.

Вӑрҫа чарас тесессӗн урӑхла ӗҫлемелле.



Вӑрҫӑ усӑллӑ япала маррине, вӑл кирлӗ маррине пурте пӗлетпӗр. 
Анчах пӗр хускатнӑ вӑрҫа вӗҫне ҫитерме кирлӗ. Вӗҫӗ вӑл нимӗҫсем 

пирӗн патшалӑхран кайсан тин пулма пултарать. Хӑҫан та хӑҫан вёсем 
пирӗн ҫӗрте тӑраҫҫӗ, ҫавӑнччен вӑрҫӑ пулать.

Вӑрҫа часрах пӗтерес тесессӗн эпир пур енчен те Вилкелмӗн салтак- 
сене хӗсме тытӑнмалла.

Аккупра выртни те, ӑрасна килӗшӳ те, “вӑрҫӑ кирлё мар" тесе кӑшкӑр- 
ни те вӑрҫа пӗтермӗ; эпир тӑшмансене йӗри-тавра хупӑрласа илнӗ унка 
часрах лӗчӗклетни, йӑлтах чӑмӑртаса хуни анчах вӑрҫа пӗтерӗ.

Емел М.
Хыпар. 191 7 . Ҫӗртме уйӑхӗн 8-м ӗш  кунӗ. 10 №.

А. М ИЛЛИ
Сад пахчине лартрӑм панулми,
Улмишӗн мар, шурӑ ҫеҫкишӗн!
Шӑвартӑм эп ӑна ирхине,
Шӑвартӑм эп ӑна каҫхине!
“Кашла, кашла, тусӑм, эх кашла!
Сана эп юратса суйларӑм,
Пулах мана савӑнтармалла,
Шӑрӑх кун сан айна эп ларам!”
Ӳсрӗ манӑн йывӑҫ сарӑлса,
Сарлака ҫулҫипе калаҫса;
Ҫиччӗмӗш ҫул ларчӗ ҫеҫкене,
Тепӗр ҫултан кӳчӗ улмине.
Иртсе ҫӳрекенсем курчӗҫ ҫеҫкине,
Ял ачисем курчӗҫ улмине;
Чӑтаймарӗҫ мӗскӗн ачисем -  
Чечен улма ҫине уртӑнчӗҫ.
Ҫеҫки ҫине пӑхни юрӗччӗ,
Уртӑннипе йӑлтах хупларӗҫ;
Улман турачӗсем хуҫӑлчӗҫ,
Ман куҫӑмсем ӑна курайрӗҫ...
Ҫемҫе чӗрем лӑштах ҫурӑлчӗ,
Пуҫӑм ӑнран кайса ҫаврӑнчӗ,
Куҫӑмсем те тӗтреленеҫҫӗ - 
Хуйхӑ мана пусса антарчӗ.
Пӗчӗкрен пӗр хӗре юратрӑм,
Ӳссен хамӑн тӑвасах терӗм!



Хурлӑх чухне унпа калаҫса,
Мӗскӗн чуна пусарас тесе.
Ялти ачасем те ун ҫине 
Хӑйсен ҫамрӑк куҫне янине 
Туяймарӑм пулать, - ун ҫумне 
Вӗсем ҫыпӑҫмашкӑн тытӑнчӗҫ.
Ял ачисем кула пуҫларӗҫ,
Тёрлё усал халлап илтӗнчӗ.
Чӗре ҫумне ҫавсем ҫыпҫӑнчӗҫ,
Пит-куҫӑма ват сӑн ҫапӑнчӗ.
Пан улмишӗн асапланни те,
Туе туни те ахалех пулчӗ,
Шӑрӑхланчӗ ҫанталӑкӗ те,
Дш-чик йӑлтах хурлӑхпа тулчӗ.
Мӗншӗн пан улмине хуҫрӗҫ-ши?
Ун сулхӑнне ларса канӑттӑм;
Мӗншӗн ҫавна хӗре илчӗҫ-ши?
Ӑшӑма пусарнӑ пулӑттӑм!

Хыпар. 1917 . Ҫӑртме уйӑхӗн 8-м ӗш  кунӗ.

КИРЛӖ ӖҪ
Чӑвашсем! Патшалӑхри ҫӗнӗ ӗҫсенехӑвӑр епле ӑнланнине кӑтартмалли 

вӑхӑт ҫитрӗ. Час кашни вулӑсра земство пулмалла. Вӑл земство мёнле 
пуласси: лайӑх-и, начар-и - сирӗн хӑвӑрӑн аллӑрта. Эсир вулӑсра земски 
собранине каймалли гласнисене лайӑх, тӳрӗ, ӑслӑ, халӑх пурнӑҫне тата 
хамӑр патшалӑх йӗркине лайӑх пӗлекен ҫынсенчен суйласа ярсан, вӗсем 
сирӗн валли земски управа туса хӑварӗҫ.

Вулӑсри земски управа мёнле кирлё ҫапла пулнӑ халӑхшӑн пурӗ-пӗрех 
мар пулмалла, мӗншӗн тесен вӑл пӗтӗм вулӑс ӗҫне туса тӑмалла япала 
пулать. Вӑл пёр тёрлё вуласан мими (мини) пулать тесен те юрать. Ву- 
лӑсри кирек мёнле ӗҫ те управа аллинче пулать.

Ҫавӑнпа Вулӑсри Земски Управа халӑха мён кирлине туса пымалла 
пултӑр тесен, унӑн пур ӗҫӗ те вырӑнлӑ пултӑр тесен, эсир унта хӑвӑра 
кирлё, юрӑхлӑ ҫынна кӳртметӑрӑшӑр.

Чи малтан эсир - чӑвашсем чӑваша суйласа Управан членё тума тӑ- 
рӑшӑр. Нумай уессенче пирӗн чӑвашсем ытти халӑхсемпе (вырӑспа, ту- 
тарпа т. ыт.) хутӑш пурӑнаҫҫӗ те кирек мёнле вырӑна та вырӑсран е тутар- 
тан суйласа хураҫҫӗ. Эпё хамӑр Чистай уеснех илем. Унта чӑваш сахал 
мар, нумай тесен те юрать (65 пин ҫын).



Анчах ҫав 65 пинлӗ чӑваш халӑхӗн Чистайра Уезднай Земски Управа- 
ра пёр член та пулсан чӑвашран пур-ши? Мана ҫук пек туйӑнать, пӗр чӑ- 
ваш та унта ҫук тетӗп эпӗ. Чӑвашсене мён кирлине унта кам хуйхӑртӗ?

Ӗлӗк земски шкулсенче пӗчӗк чӑваш ачасене малтанхи ҫулах вырӑс- 
ла вӗрентме хушакан Нератов - чӑваш ачисемшӗн чӑвашла кӗнекесем 
илес, чӑваш шкулне чӑваш вӗрентекен ярас, ӑҫта чӑваш хушшинче шкул 
ҫук ҫӗре чӑвашсемшӗн шкул уҫас тесе калӗ теттӗр-им? Чистай уесӗнчи 
чӑвашсем, кӗтсе тӑрӑр, сирӗн пата пӗлӗт ҫинчен шкулсем антарса лартса 
хумӗҫ-и, чӑваш вӗрентекенсем памӗҫ-и, чӑвашла кӗнекесем пырса пӑ- 
рахмӗҫ-и, чӑвашран йӗрӗнмен тухтӑрсем пульнитсасене пырса 
лартмӗҫ-и? Кӗтӗр, кӗтни аван япала вӑл, анчах тӗлне пӗлсе кӗтмелле! 
Тэтах пӗлме те ҫук, Шупашкар енчен ҫил вӗрсен илсе пырса пӑрахӗ (Шу
пашкар уесёнче чӑваш нумай).

Эпӗ айаккинелле нумаях пӑрӑнса кайрӑм, чӑвашсем чӑвашран суй- 
лӑр тесе кӑна каласшӑнччӗ, мӗншӗн тесен чӑн чӑваша мён кирлине чӑ- 
ваш анчах пӗлет.

Эпӗ вулӑсри земствӑна чӑвашсем чӑваша суйлӑр тенӗччӗ. Анчах чӑ- 
вашпа чӑвашӑн та уйрӑмӗ пысӑк пулать. Ҫавӑнпа чӑвашшӑн тӑрӑшма пул- 
таракан чӑваша суйламалла тетӗп. Чӑвашшӑн тӑрӑшма пултаракан ҫын 
вӑл акӑ кам. Чӑвашшӑн тӑрӑшма чӑваша юратакан ҫын анчах пултарать. 
Ҫавӑнпа кирек мӗнле вырӑна суйланӑ чухне те “мана чӑвашӗ, вырӑсӗ те 
пӗрех" теекен ҫынсене ан суйлӑр. Пире чӑвашсене “чӑваш халӑхӗн пур- 
нӑҫне ҫӑмӑллантарас “ теекен ҫын кирлӗ.

Анчах хӑш та пӗри тем пек чӑваша ырӑ тӑвӗччӗ, вӑйӗ ҫитеймест. Вӑл 
акӑ епле ҫын пулма пултарать. Пирӗн ял хушшинче пурӑнакан хресчен- 
сенчен ӑслӑ, тӳрӗ ҫынсем те нумай, анчах нумайӑшӗ вӗсенчен ҫырӑва 
авантарах вӗренмен пирки, халӑх пурнӑҫне епле ҫӑмӑллатмаллине 
пӗлмеҫҫӗ. Ҫавӑнпа вырӑна суйланӑ чухне, халь вулӑсри земствӑсене, 
кайран уесрисене вӗреннӗрех ҫынна суйлама тӑрӑшӑр: ҫырӑва авантарах 
вёреннё ҫын пурнӑҫне епле аванлантармаллине те пӗлет, чӑваша мӗн 
кирли те ӑна курӑнарах парать, унтан тата вӑл вырӑссемпе тавлашма та 
пултарать. Пӗрре те калаҫмасӑрах ним те тума ҫук. Ҫавӑнпа ачасене 
ҫырӑва вӗрентекенсене е тата урӑх вырӑнта тӑракан чӑвашсене земствӑ- 
на суйлӑр.

Вӗреннӗ чӑвашсем анчах пирӗн пурӑнӑҫа маларах яма пултарӗҫ, ним 
чӗнмесӗр тунката пек ларакан ҫынсенчен пире нимӗнле усӑ та пулмӗ.

Ем. М-
Хыпар, 1917 . Ҫӗртмеуйӑхӗн  

23-м ӗш  кунӗ. 14 №•



ШКОЛСЕМ
/Ҫӗрпӳ уесӗ /

Ҫӗрпӳ уесӗнче школсем икӗ тёрлё! Пӗри - Земски школсем, тепри - 
церковно-приходски школсем. Вӗрентессе икшин йышинче те пёр пекех 
вӗрентеҫҫӗ, анчах школсен пурнӑҫӗсем иккӗшӗн те икӗ тӗрлӗ.

Земски школсен ҫурчӗсем питӗ чаплӑ, ҫап-ҫутӑ, пысӑк, нумай, партӑ- 
сем лайӑх, сӑрласа пӗтернӗ, кӗнекесем, хут тата ытти ҫырмалли япала- 
сем пурте ҫителӗклӗ. Ачасене вӗренме питӗ ирӗк - ан ӳркен анчах. Ҫӗрле- 
мӗн вӗренмелле пулсан класра 2-3 лампа ҫутса яраҫҫӗ, вара класра ҫап- 
ҫутах, ачасем хӗпӗртесе кӑна лараҫҫӗ. Пирӗн чӑваш ачисем, килте лам
па начар ҫуннӑ пирки, уроксене те килте хатӗрлеймеҫҫӗ. Пурнӑҫ ҫитмен 
пирки чӑвашсем керосина нумай ан пёттёр тесе пёчик ламп илеҫҫӗ те, 
ӑна та пулсан трупасӑр ҫутаҫҫӗ... Ҫавӑн пек ҫын ачисем каҫхине уроксе
не вёренме, школа питё хавассӑн ҫӳреҫҫӗ. Пёр сӑмахпа каласан, земски 
школра вёренме ачасене питё аван ӗнтӗ. Ҫитменнине тата вутӑ хутасси, 
урай ҫӑвасси - йӑлтах сторож ҫинче. Земски школри вёрентекенсене пу- 
рӑнма та ҫӑмӑлтарах. Вёсен хваттерёсем 3-4 пӳлӗмлӗ, вутӑпа керосин 
казенный, школ ҫумне пахча тытса пана, хурт-мён усрас тесен земство 1- 
2 вёлле ахалех парать. Ҫавӑнпа та земски школра пурӑнакан учительсем 
пахча-ҫимӗҫ ӳстерсе, хурт усраса нумай усӑ кураҫҫӗ. Земски школсене 
пӑхакан пуҫлӑхсем те аван ҫынсем пулаҫҫӗ, вёсем учительсене усӑ пама 
та йӗрӗнмеҫҫӗ, вӗсене тарҫӑ вырӑнне хурса нихҫан та ҫын шутӗнчен кӑ- 
лармаҫҫӗ, ҫавӑнпа та земски школри учительсем (развитие) вёренсе 
уҫӑлас тёлёшрен ц.-п. школри учительсенчен малта тӑраҫҫӗ.

Церковно-приходски школсем лайӑх ҫуртлисем уесра та 2-3 ытла мар. 
Ыттисем пуян ҫын мунчи чухлё пулсан пырёччё, анчах ун пекки те сахал- 
ха, ҫитменнине кура нумайӑшӗ ҫемьеллӗ ҫын ҫуртӗнчех вӗренеҫҫӗ. Унта 
хуҫисем те, вӗренекен ачасем те, путексем те, пӑру та, учителё те ҫавӑн- 
тах хурт пек кӗшӗлтетеҫҫӗ. Пӳрчӗ пёчиккё те сывлӑш пӗтӗмпех пӑсӑлса 
ларать. Хӗлле чӳречисем шӑнса пӑрланса лараҫҫӗ те, вара чӳречисем 
витӗр кун ҫути кураймаҫҫӗ. Ачисем вуланӑ чухне те, ҫырнӑ чухне те питӗ 
ҫывӑхран пӑхсан 3-4 ҫул хушшинче куҫӗсене пӑсса пӑрахаҫҫӗ. Вӗсене 
вара пысӑкрах школа кӗрес тесен те, куҫ начар тесе илмеҫҫӗ, тата ӳссе 
ҫитсе салтака кайсан та маттур салтак пулаймаҫҫӗ. Церковно-приходс
кий школӑн усси ҫав ӗнтӗ. Церковно-приходский школсене ырӑ ҫынсем - 
пачӑшкӑсем пӑхаҫҫӗ. Вӑл школсене пӑхакан пуҫлӑхсем питё нумай. Свя
тейший Синодран пуҫласа ялти пачӑшкӑсем патне ҫитичченех. Ҫавӑнпа 
та церковно-приходский школри учительсен пурнӑҫӗ ҫӑмӑлах мар ҫав, 
пуҫлӑхсем нумай та, пуринӗн кӑмӑлне те килес пулать: малтан йыттине,



унтан прислугана, унтан матушкана, унтан пачӑшкӑна юрас пулать, тата 
наблюдательна хӑйне юрас пулать. Цер.-пр. школсене Турӑ законӗ ҫин- 
чен вӗрентме пачӑшкӑсен ҫӳремелле, анчах ун пектӑрӑшакан ырӑ пачӑш- 
кӑсем уесра та питё сахал, ыттисем Турӑ законсене вӗрентме учительсе- 
нех хушаҫҫӗ, вёсем шалуне анчах илеҫҫӗ. Шалт тӗлӗнмелле: ӗҫлекенни 
пӗри, ҫӑкӑрне ҫиекенни тепри. Турӑ умӗнче тӑракан ҫынсене юрать-ши 
вӑл, апла пурӑнма? ӗ т  ҫы н  аллипе кӑвара кӑмакаран хырса кӑпарма ҫӑмӑл- 
ҫке те, вӑл иртрӗ пулӗ ӗнтӗ, святой аттесем! Пачӑшкӑсем ҫапла хӑтлан- 
нине наблюдательсем пӗлсех тӑраҫҫӗ те, анчах пӗртте шарламаҫҫӗ. “Ҫӑхан 
куҫне ҫӑхан чавмасть” тет ҫав! Пачӑшкӑсем ц.-п. школри учительсене 
тарҫӑ вырӑннех хурасшӑн, йӗплӗ алсапа тыткаласшӑн, ялан хӑратса, хӑй- 
сене Турра пӑхӑнса пурӑннӑ пек пӑхӑнтарасшӑн, кӑшт вёсен кӑмӑлне кил- 
месенех “24 сехет хушшинче, перопа пӗрре чарлаттарсах кӑларса пӑра- 
хап” теекенни те пурччӗ. Вара учительсем пачӑшкӑсенчен хӑраса пурӑн- 
нӑ пирки ҫын ҫине тухсан та хӑюллӑ калаҫаймастчӗҫ. Ц.-п. школри учи
тельсене “Пуп тарҫисем" тесе ахальтен каламастчӗҫ пуль ҫав

Церк.-пр. школсенче вӗренмелли япаласем: кӗнекесем, хут, каранташ- 
сем нихӑҫан та ҫителӗклӗ пулмаҫҫӗ. 1916/17 ҫулта ачасем февраль уй- 
ӑхчен хут ҫине ҫырса кураймарӗҫ. Ҫав школсемшӗн пачӑшкасен тӑрӑш- 
малла. Вӗсем школсемшӗн тӑрӑшатпӑр теҫҫӗ, ц.-п. школсенче тӑрӑшаҫҫӗ 
тесе пуҫлӑхсем вӗсене наградӑсем: камилавкасем (пурак пек калпак) тата 
ылттӑн хӗрессем те ҫака-ҫака яраҫҫӗ, хура халӑхӗ ачисене малалла ҫул 
кӑтартса ярастиекенсен пачӑшкасем питё сахал. Вырӑнӗ-вырӑнӗпе 20-30 
ҫ. служит тӑвакансем те пур, анчах вёсен усси курӑнмасть, хӑйсем пуҫне 
камилавкка тӑхӑнни анчах, ман шутпа; пачӑшкӑсен хӑйсен приходри школ
сенче вӗренсе тухнӑ хастарлӑ ачасене малалла 2 к. школсене ҫул кӑтар- 
тса ямалла, унтан тухсан, вёсем тэтах малалла Учительский семинарине 
кӗме пултарчӗҫ, ҫапла 20-30 ҫ. хушшинче приходра вӗреннӗ ҫынсем чы- 
лайӑн пулӗччӗҫ, анчах ун пек пачӑшкасем питё сахал ҫав. Пирӗн Ҫӗрпӳ 
уесёнче, вырӑнӗ-вырӑнӗпе вӗреннӗ ҫынсем ҫукпа пӗрех. Акӑ Хурамал 
прихотӗнче 4 ц.-п. школ, вӗсем уҫӑлни ӗнтӗ 16-32 ҫул. Халӗ вӗсенче 230 
ача вӗренет. Приходра мӗн пурӗ 4050 чун, вёсен хушшинчен ялти школ- 
сенчен вӗренсе тухса аслӑрах школа кӗрсе вӗренни мён пурӗ те чӑваш- 
ран пӗрре анчах. Хурамалта 32 ҫул хушшинче 1808 чунран малалла 
вёреннё ҫын пӗрре те ҫук. Кам тӑрӑшман пирки ҫапла-ши ку? Ҫак цифрӑ- 
сенчен ыйтӑр. Ку приходра пачӑшкӑсем хӑшӗ 30 ҫула яхӑн служит туни- 
сем те пулнӑ. Хӑш пачӑшкасем ялти школсене те ҫӳремеҫҫӗ, хӑрата-хӑ- 
ратах учительсем ҫинех тиеҫҫӗ. Вёсем учительсене, псаломщиксене, 
диаконсене хирӗҫ пулсан нихҫан та ытти ҫынсем пек алӑ тытасшӑн мар,



ялан пиллӗх илсе аллисене чуп-тутарасшӑн, ҫулаттарасшӑн. Ҫав алли- 
сене ҫуллатарма тӑрӑшсах пӗтсе лараҫҫӗ ӗнтӗ хӑйсем те.

Халӗ ц.-п. школсене земствӑна парас теҫҫӗ, пачӑшкасем парасшӑнах 
мар та, ӗлӗкхи пекех хӑварасшӑн. Тӑвансем, - хура халӑхсем эпир зем- 
ствӑна школсемшӗн, пульницасемшӗн ятран укҫа тӳлесе тӑратпӑр, апла 
пулсан, школсем пур ҫӗрте те земстворан пулмалла, ц.-п. школсене пёрне 
те ан хӑварӑр. Малашнехри саманара, ялти школсенчен тухсан, малалла 
вёренес пулать. Пысӑкрах школа кёрес тесен ялта лайӑх вёренес пулать, 
лайӑх вёренес тесен, пире лайӑх вёрентекен, учитель кирлё. Халӗ хӑш- 
хӑш школсенче чӑваш ачисене, чӑвашла пӗлмен майрасемех вӗрентеҫҫӗ. 
Вёсем икӗ-виҫӗ ҫул вёреннё ачасем урлӑ вырӑсларан чӑвашла куҫарка- 
ласа вӗрентеҫҫӗ. Ҫапла вӗрентни, вӗрентни пулать-ши? Пӑхса тӑрсан 
пӗтӗм чун пӑшӑрханать. 2-3 ҫул вёреннё ача мар, начартарах учительсем 
те вырӑсларан чӑвашла вырӑнлӑ куҫараймаҫҫӗ. Ҫапла вӗрентсе, вӗсем 
ачасене йӑлтах пӑрахаҫҫӗ, ни вырӑсла, ни чӑвашла вӗрентеймеҫҫӗ. Вы- 
рӑсла лайӑх вёренес тесен, малтан чӑвашла, вара тин вырӑсла вёренес 
пулать. Ҫавӑн пек майрушкӑсене чӑваш школсенчен кӑларас пулать. Халӗ, 
пули-пулми вёренмелле мар, вёренес те, пысӑкрах школа кёрес тесех 
вёренес пулать. Вӑранӑр ӗнтӗ, чӑвашсем, ҫитӗ кун чухлӗ ҫывӑрсан та, 
ытти халӑхсем вӗренсе ҫуталаҫҫӗ, малалла каяҫҫӗ, эпир, чӑвашсем, 
тӗттӗмрех ларатпӑр, вӑранӑр, чупӑр ҫутталла, аллӑрсене чӑваш хаҫачӗ 
еннелле тӑсӑр.

Вӗлтрен.
Хыпар. 1917 . Ҫӗртме уйӑхӗн 23  кунӗ. 14 №. 

ҪӖНӖ ПУРНӐҪ ПУҪЛАНСА КАЙРӖ
Ырӑ, лӑпкӑ пурнӑҫ ҫинчен кам шухӑшламасть? Пурӑнӑҫа аванлатас 

хуйха кам тытмасть-ши? Драскала, телейлӗ кунсене кам кӗтмест-ши?
Аван пурӑнас, лӑпкӑлӑх-канлӗх кирек камшӑн та паха, ырӑ пурӑнӑҫа 

пурте шыраҫҫӗ, лӑпкӑ кунсем ҫитессине кӗтсе тӑраҫҫӗ.
Этемсем ӳркенмесӗр, ывӑнмасӑр пёр май ӗҫлеҫҫӗ. Вӗсем яланах ӗҫре, 

яланах чӑрманура...
Тӑрӑшать мӗскӗн ҫынни, малалла васкать. Тӑрӑшать чӑваш, хытӑ ӗҫлет, 

канма пӗлмест, ыттисенчен пӗртте юлмасть...
Эй, халӑхсем! Тӗнче сире, ачисене, ачашлать-и? Лӑпкӑ пурӑнӑҫ пур-и 

сирӗн? Т упрӑр-и-ха?
Ах! Шухӑш йышлӑ, канаш нумай сирӗн...
Пӗрер чухне ҫав шухӑшӑрсем-канашӑрсем вырӑна килсе, каланӑ пек 

пулса тӑрса, савӑнас - лӑпкӑ пурнӑҫ пулӗ-и сирӗн?
Виҫ ҫултанпа вӑйлӑ, пысӑк, хӑрушӑ вӑрҫӑ. Пурӑнӑҫсене аванлатса,



лайӑх кунҫул курас вырӑнне, халӑхсем пӗрин ҫине пӗри тӑчӗҫ, пӗрин ҫине 
тепри тӑрӑнса илемлӗ, ҫутӑ кунсене тӗссӗр турӗҫ.

Мӑн тупӑсем кӗмсӗртетни, аманнисем йӑнӑшнӑ сасӑ хӑлхаран кай- 
масть...

Куҫҫуль юхать... Мӑнтарӑн халӑхӗ ҫука юлать.
Этем юнӗ юхать, ҫӗре шӳтерет. . Асаппа хуйхӑн вӗҫӗ-хӗрри ҫук! Сар- 

лака хирсем, атӑлсем-шывсем, ҫуллӗ вӑрмансем те хуйха ӳкнӗн курӑ- 
наҫҫӗ...

Эй ылханлӑ, тӗссӗр вӑхӑтсем!..
Шухӑшласан чӗре ҫурӑлать. Каламашкӑн сӑмах ҫитмест. Йывӑр шу- 

хӑш чӗрене кӑшлать...
Ҫак тискер, хурлӑхлӑ кунсене кам пирки, кам ырлӑхӗпе е усаллӑхӗле 

куратпӑр эпир, чӑвашсем? Кам айӑплӑ ҫак усал ӗҫре? Кам ҫине йӑвантар- 
са ярас пирӗн ку йывӑр ҫӗкпеме?..

Эх, нумай ҫав сӑмах калаҫас тесен, ытла хурлӑхлӑ пирӗн юрӑсем..
Анчах ахалех сӑмах сӑмахланипе, пулнӑ ӗҫ ҫинчен калаҫнипе пирӗн 

хуйхӑсем сирӗлсе пӗтсе, ыратнӑ чӗре тӳрленсе ҫитсе, пирӗн пурнӑҫ ҫӗне- 
лейрӗ-ши?..

Халӑхсем! Ҫӗнӗ пурнӑҫ, аван пурӑнӑҫ кирлё пире. Телейлӗ, лӑпкӑ, 
канлӗ кунсем кӗтетпӗр эпир. Кивӗ ӗҫсем, ватӑ кунсем, ҫӗрӗк-имшер пур- 
нӑҫсен - вёсем пурте иртсе кайччӑр, ан таврӑнччӑр.

Кив сӑмаха сӑмахласа, ҫӗнӗ пурнӑҫа киветес мар; каяс ҫулсем таса 
пулччӑр, килес кунсем ҫутӑ тӑччӑр!..

Пирӗн патшалӑхра чӗлхе каласа ҫитерейми питӗ аслӑ, питӗ тӗлӗнмел- 
ле ӗҫ пулса тӑчӗ.

Шухӑшланӑ ырӑ шухӑшсем, канашланӑ аван канашсем вырӑна килес 
вӑхӑт ҫитрӗ.

Ӗнтӗ каланӑ аслӑ ҫухалса каймасть, ӗҫ пулса тӑрать, усӑ та кӳрет.
Ӗнтӗ халӑхсем пурнӑҫӗсене хӑйсене кирлё пек майласа яма, кӗвӗле- 

се, ӗнерсе яма пултараҫҫӗ.
Ӗнтӗ халӑхӑн пурнӑҫӗ хӑйӗн аллинче, патша аллинче мар, министрсен 

е начальниксен аллинче мар.
Патшаран, начальниксенчен ырӑлӑх кӗтес вӑхӑт иртрӗ, вёсен аллин- 

чен ӗнтӗ мулӗ кайрӗ.
Ӗнтӗ халӑх хӑех хӑй валли ырӑ пурӑнӑҫ тӑвас тесен тума пултарать. 

Кунтан малашне пурӑнӑҫ усал пултӑр тесен, вал усал пулӗ, лайӑх пул- 
тар тесен лайӑх пулё.

Ҫавӑн пирки, кунтан малашне, илемсӗр пурнӑҫсем тэтах та аванла- 
наймасан, вара халӑх хӑй айӑплӑ пулё, урӑх никам та ёлёкхи пек айӑп- 
ласси пулмӗ, айӑплани усӑ кӳмӗ, тӗссӗр пурӑнӑҫ маттурланӗ.



Аслӑ кунсем ҫитрӗҫ! Ӗнтӗ Закона халӑх хӑй кӑларать, хӑй пурнӑҫне 
хӑех юсать.

Халӑх кам вӑл? Халӑх вӑл - патшалӑхра пурӑнакан мӗнпур ҫын: ар 
ҫынсем, хӗрарӑмсем, пуяннисем, чухӑннисем, купсисем, хуҫасем, мещан- 
сем, хресченсем, улпутсем, вӗреннисем, вӗренменнисем - ҫаксем халӑх, 
ҫавсем хуҫасем, ҫавсем пурте граждансем.

Ҫаксемшӗн тӗнче, ҫаксемшӗн ҫӗр-шыв, ҫаксемшӗн пурӑнӑҫ.
Граждансене (ҫынсене) патшалӑхра пурӑнма аван, ҫӑмӑл пултӑр те

сен, патшалӑхӑн хуҫисем - граждансем хӑйсем ӑслӑ пулмалла, нумай 
пӗлмелле, хытӑ ӗҫлемелле.

Кашни ҫын ӗнтӗ пурӑнӑҫа аванлатасси ҫинчен хытӑ шухӑшламалла.
Кашни ҫын, ӑслӑ кил хуҫи пек, ҫак аслӑ кунсенче вӑй ҫитнӗ таран пат

шалёх ӗҫне ӗҫлемелле, мӗншӗн тесен патшалёх ӗҫӗ ӗнтӗ хамӑр ӗҫ.
Патшалёх ӗҫӗсене йӗркене кӳртни пирӗн хамӑр ӗҫсене пулать.
Патшалёх ӗҫӗсем йӗркеллӗ пулсан ҫех пирӗн хамӑрӑн пурӑнӑҫсем 

йӗркеллӗ, лайӑх пулма пултараҫҫӗ.
Патшалёх ӗҫӗсене ӗнересси ҫӑмӑл ӗҫ мар. Нумай пӗлмелле, нумай 

чӑтӑмлӑх кирлӗ.
Ҫавӑнпа никам та: “Тӑвас ӗҫсене манран пуҫне те тӑвӗҫ-ха", тесе ан 

калатӑр. Апла калакан вӑл хӑй ҫуртне-йӗрне пӑхман, хӑйӗн пурӑнӑҫӗ ҫин- 
чен хуйхӑрман хуҫа евӗрлӗ пулать. Апла калакан вёл гражданин мар, 
чура пулать.

Пирён чёваш хушшинче ҫапла калакансем пулмӗҫ, тесе шанас килет...
Пур халӑхсем ҫамрӑкланччӑр, вӑйлӑланччӑр. Вёсем пёр шухёшра, пёр 

канашра пулсан, пёрле ӗҫлеччӗр... Ан тавлашчёр, ан вӑрҫайччӑр, пёрне 
пёри ан вёлерччёр, ан кёшлаччёр!

Чёваш ҫыннисем! Ҫӗнӗ пурӑнӑҫ пуҫланса кайрӗ!.. Хытӑ тӑрӑшӑр, 
пӗрлешсе ӗҫлӗр. Ӗҫӗрсем ӑнса пыччӑр, кунӑрсем телейлӗ пулччӑр!..

Николай Герасимов.
26 май.

Хыпар, 1917. 21 №.

ЕТӖРНЕ УЕСӖ
Етӗрне уесӗн Кошлавӑш кӗтессинче хура вӑрман ларать кашласа. Ҫакӑ 

вӑрман хӳттинче унта-кунта чӑваш ялсем ларса тухнӑ ҫумран-ҫум. Ялпа 
ял хушшинче шывсем юхаҫҫӗ. Ай, Турӑ, вӑрман сулхӑнче пурӑнма питӗ 
ырӑ-ҫке. Вутӑ-шанкӑ ӗмӗрте-те пӗтес ҫук. Пыл та ҫу пурӑнӑҫ! Нихҫан та 
хырӑм выҫас ҫук уйра та тырӑ пулсассӑн. Хырӑмӗ тӑрансан вара пире 
урӑх ним те кирлё мар. Ҫапла-и вара пурнӑҫа пурёнас пулать? Эх, мӑнта-



рӑн чӑвашсем! Пӗр хырӑм шухӑшне анчах шухӑшласан, вара пирӗн пурӑ- 
нӑҫ нумаях ҫитмӗ; ирхи ҫӑлтӑр пек пӗчӗккӗнех сӳнсе ларӗ. Епле сире 
пӑртак та пулсан куҫ харшисене чарса пӑхма юрамасть? Сирӗн тата ик- 
шер хӑлха пур вӗт? Шур ҫанталӑкра ӑҫти чан сасси янранине итлеҫҫӗ- 
ҫке. Ма эсир ҫывӑраттӑр? Сирӗн хушӑра тӗрлӗ сасӑ-хура сарӑлать. Хӑш 
сасси чӑваша ырӑ сунать, хӑшӗ тата тилӗ пек йӑпӑлтатса чӑваша ултала- 
са хӑварасшӑн. Кама итлесен, кам хыҫӗнчен кайсан сире ырӑ пулӗ-ши? 
Ҫавна сисес пулать те вара пёр канаш тӑвас пулать. Пёр канаш тума 
сирӗн хушӑра лайӑх вёреннё ҫынсем пур. Пӗри Оравӑш чиркӳ ялёнчи па- 
чӑшкӑ Яков Петрович. Вӑп ӗлӗкренпех чӑвашсене лайӑх ӑнлантарнӑ. Тепри 
Кошлавӑш чиркӳ яленчи тиячук - вӗрентекен Федор Павлович. Халӗ ҫакӑ 
Яков Петровичпа Федор Павлович чӑвашсемшӗн Тоиси вулӑсӗнче питӗ 
хытӑ тӑрӑшаҫҫӗ. Вырӑс - вӗрентекенсем, вырӑс пачӑшкасем ҫавӑншӑн 
вӗсене питӗ юратмаҫҫӗ, унтан ытла тата хӗстерме тытӑнчӗҫ. Чӑваш май- 
лӑ тӑрӑшнӑшӑн вӗреннӗ Вырӑссем вӗсене пӗтересех теҫҫӗ пулмалла. 
Мӗншӗн тесен вӗсем халӗ чӑваш ялӗсенче пӑшӑл-пӑшӑл пуплесе ҫӳреҫҫӗ. 
Е тата ҫав икӗ паҫӑр каланӑ чӑвашсем ҫинчен ырӑ мар сӑмахсем сарса 
ҫӳреҫҫӗ. Вара хура халӑх хаярланса кайсан чӑвашсене чӑвашсемех хӑ- 
валаса кӑлармалла тӑвасшӑн. Чӑвашсем! Ун пек каласа ҫӳрекен усалсе- 
не ан итлӗр! Вёсен хыҫӗнчен кайсан вара вёсем кайран сирӗнтен лайӑх- 
лайӑх тесе ҫӳрӗҫ!

Сасӑ. “Хыпар” хаҫат, 15№.
1917-м ӗш  ҫул, ҫӗртме уйӑхӗн 27-м ӗш  кунё.

ШУПАШ КАР
Шупашкар хулинче халӗ “Чебоксарская правда” ятлӑ хаҫат тухать. Вӑл 

хаҫатӑн редакторӗ - студент латыш Грасис. Эпир ҫав Грасиса епле редак
тор тунӑ-ши тесе тӗлӗнетпӗр. Мёншён тесен вӑл ҫыннӑн пуҫӗ хӑй вырӑн- 
ӗнче мар. Грасис вӑл урнӑ йытӑ пек туйӑнать. Урнӑ йытӑ кама та пулсан 
туласчӗ тесе чупса ҫӳренӗ пек, латыш та туламашкӑн ҫын шырать. Ман 
сӑмахсен тӗрӗсне ак ҫакӑнтан курӑр. Ҫу уйӑхӗн малтанхи кунсенче Г ра
сис Шупашкарта митинг туса “ирӗклӗх кивҫене” укҫа ан парӑр тесе ҫӑвар- 
не карнӑ. Вӑл вӑхӑтлӑха пулнӑ Тӳре-шарана шанма юрамасть тет, ҫавӑн- 
па ӑна укҫа кивҫен те ан парӑр тет. Грасис вӑхӑтлӑха пулнӑ Тӳре-Шарана 
анчах мар, Шупашкар хулинче пурӑнакан пуҫлӑхсене те тулама хатӗр- 
ленсех ҫӳрет. Ҫак ҫӗртме (июнь) уйӑхӗнче Сӗнтӗр Вӑрринче (Мариинский 
Посад) вулӑсри комиссарсем пуҫтарӑнса, канашланӑ. Грасисӑн урнӑ уш- 
кӑнӗ пырсан, ҫав канаша унта кӳртмен. Вӑл вара ним тума аптранипе 
чӗлхине ҫӑварӗнчен кӑларса часрах хӑй ушкӑнӗпе Шупашкара чупнӑ та



Шупашкар комиссарӗ Прохорова хирӗҫ хулара пурӑнакан ҫынсене тӑрат- 
нӑ. “Прохоров чӑвашсене вырӑссене хирӗҫ ал туййисемпе, ричаксемпе 
Шупашкара илсе килет” тесе хула тӑрӑх пӑлхатса ҫӳренӗ.

Чӑвашсем, Грасис мӗнле ҫын иккенне хӑвӑрах шухӑшласа илӗр. Вӑл 
пулман ӗҫе пулнӑ тет. Вӑл халӑха усӑ тӑвакан ҫын мар, вӑл халӑха тем 
чухлӗ сиен тӑвать. Ҫавӑнпа Шупашкарти урнӑ кашкӑрсене чӑвашсем ан 
итлӗр! Хӑвӑршӑн тӑрӑшакан чӑвашсене ҫеҫ итлӗр!

Нолт.
“Хыпар” хаҫат, 1917-м ӗш  ҫул, 

ҫӗртме уйӑхӗн 27-м ӗш  кунӗ. 15№ .

ҪӐКӐР МУРӖ
Манӑн пӗр пӗлекен ҫыннӑмӑн килтен кайман сӑмахӗсем пур. Ҫав сӑ- 

махсене вӑл час-часах ҫынсем умӗнче тытӑнать асӑнма, Сивӗре мӗнет 
ҫӳресе шӑнса тавӑрӑнсан, пӳрте кӗрсе кӑмака ҫине улӑхса ларсан, са- 
вӑнса! - “Эх! тет, - эпё патша пулсан, ялан ҫапла кӑмака ҫинче ӑшӑнса 
кӑна ларӑттӑм!", - тет.

Икерчӗ ҫиме ларсан та каллех ҫапла: “Эх! тет, эпё патша пулсан, ялан 
ҫапла ҫуллӑ икерчӗсем анчах ҫисе ларӑттӑм”, - тет. Вулакансем, хӑвӑрах 
шухӑшлӑр халӗ! Ҫапла кӑмака ҫинче ӑшӑнса ларса ҫуллӑ икерчӗсем ан
чах ҫиекен ҫынна патша теҫҫӗ-и мӗн?.. Ҫук, ун пек ҫынна пирӗн чӑвашсем 
“ҫӑкӑр мурӗ" анчах теҫҫӗ.

Ив.Юркин, 
“Хыпар” 1917-м ӗш  ҫул, 

ҫу уйӑхӗн 1-мӗш  кунӗ. 1№.

ЭЙ, ТӐВАН ЧӐВАШСЕМ!
Халӗ пирӗн те хамӑр чӗлхепе хаҫат туха пуҫларӗ. Анчах хаҫат ҫаптар- 

ма укҫа пит нумай кирлӗ, пирӗн укҫа пит сахал. Павел Тимофеевич Сели
ванов пулӑшман пулсан, халь те эпир чӑвашла хаҫат кӑларайман пулӑт- 
тӑмӑр! Ӑна ушкӑн пӗтӗм чӑваш халӑхӗ пит тав тумалла.

Чӑваш ҫыннисем, хӑвӑрӑн хаҫатӑр ялан тухтӑр тесен, хӑвӑр “Хыпара” 
пурте илме тӑрӑшӑр! Чӑвашсем, ҫут тӗнчере мён пулнине пӗлессӗр кил- 
сен, хӑвӑр “Хыпара” илӗр!

“Хыпар" пӗтӗм чӑваш халӑхӗшӗн ырӑ, тӗрӗс, шанчӑклӑ юлташ пулӗ.
М.Филиппов, 

“Хыпар” , 1917-м ӗш  ҫул, 
ҫу уйӑхӗн 1 -мӗш  кунӗ.



РЕДАКЦИЯ СӐМАХӖ
1907-мӗш ҫулта, кӑрлач (январь) уйӑхӗнче чӑваш хаҫат сасси илтӗнми 

пулчӗ. Ӗлӗкхи патшан тарҫисем тӳрӗ сӑмаха юратман пирки чӑвашла ха- 
ҫат кӑларма чарчӗҫ.

Ҫавӑнпа ӗнтӗ вунӑ ҫул та тӑватӑ уйӑх иртрӗ. Пӗчӗккӗн- пӗчӗккӗн халӑх 
патша йӗрки ырӑ маррине сиссе ҫитрӗ те ӑна хӑвӑртрах вырӑнтан кӑларчӗ. 
Патшапа пӗрле унӑн тарҫисем те сапаланса пӗтрӗҫ. Эпир, Хусанта вӗре- 
некенсем, каллех ӗлӗкхи хаҫат ӗҫне тапратрӑмӑр. Эпир ӗлӗкхи “Хыпар" 
хаҫата кӑларакан ҫынсем мар, анчах ҫав ҫынсем пекех хура халӑха ырӑ, 
тӳрӗ пурнӑҫ тума пулӑшас тесе тӑрӑшатпӑр.

Халиччен асапланса пурӑннӑ хура халӑха ҫӑмӑллӑх тӑвас тесен, 
пирӗн патшалӑхри кивӗ йӗркесене йӑлтах улӑштармалла, вёсен вы- 
рӑнне ырӑ, ҫӗнӗ йӗркесем кӑлармалла. Ҫав йӗркесене кӑлармашкӑн 
часах Патшалӑх Пуху (Учредительное собрание) пуҫтарӑнмалла. 
Пирӗн те чӑвашсен хамӑр хушӑран ҫав Пухӑва ырӑ, ӑслӑ ҫынсене 
суйласа ярас пулать, вӗсене хамӑр Чӑваш халӑхӗшӗн мён кирлине 
ыйтма каласа ярас пулать. Ҫав майпа эпир вӑй ҫитнӗ таран сире пу- 
лӑшас тетпӗр.

Хыпар. 1917 . Ҫу уйӑхӗн 1 -мӗш  кунӗ.

ШУПАШ КАР
Атӑлӑн сылтӑм енче Шупашкар ятлӑ хула пур. Ҫав Шупашкар уесён

че 115 пин (115000) чӑваш пурӑнать. Ӗлӗк Шупашкар уесӗнче чӑвашсем 
вырӑссенчен нумайтарах пулсан та, вӗсене ырӑ тӑвас теекенсен ҫын 
пӗрре те пулман. Анчах Турӑ пулӑшнипе чӑвашсене пулӑшакан ҫын унта 
та пулчӗ. Ҫав ҫын Шупашкар хулин комиссарӗ Трофим Прохоров. Вӑл 
комиссара ларни нумаях пулмасан та чӑвашсене чылаях усӑ курчӗ... 
Ака уйӑхӗн 18-мӗш кунӗнче Шупашкарта ҫуркуннехи праҫник (ӗҫ праҫ- 
никӗ) тума шухӑшланӑ. Ҫав праҫнике лайӑх тӑвас тесе Земская Управа 
500 тенкӗ салатма пулнӑ. Прохоров ҫав укҫана Ҫуркуннехи праҫник тунӑ 
ҫӗре салатма паман, халӑха вӗрентмелли ӗҫ патне пама хушнӑ. Тата 
укҫине салатма шухӑшласан та уйӑрса мӗнле халӑх нумайрах ҫавӑн 
валли укҫа ытларах каймалла тутарнӑ та, вара чӑвашсене 500 тенкӗрен 
360 т. 28 пус тивнӗ. Ҫак укҫана вара Управа праҫник тунӑ ҫӗре салатас 
вырӑнне Хусана хаҫат кӑларнӑ ҫӗре янӑ. Прохоров чӑвашсене анчах 
мар, кирек кама та усӑ кӳрет. Акӑ нумаях пулмасть Шупашкарта земс
кое собрание пулчӗ. Ҫав собранинче вӗрентекенсем те пулнӑ. Анчах 
вӗсем сапаланчӑк ларнӑ пирки пӗр шухӑшлӑ пулса хресченсем майлӑ



калаҫма пултарайман, гласныйсене хирӗҫ те тӑрайман. Ҫакна курса 
Прохоров вӗсене хӑваласа пекех пӗр ҫӗре лартнӑ. Чӑнахах та вӗсем 
пӗр ҫӗре ларсан пӗр-пӗринпе канаш тума пултарнӑ та вара халӑх майлӑ 
мар калаҫакан ытти гласныйсене хирӗҫ тӑма пултарнӑ. Халӑха хирӗҫ 
тӑракан ҫынсем Шупашкарта лӑках пулнӑ, анчах вӗсем ҫинчен халӑх 
пӗлмен. Прохоров Шупашкарта пурӑнакан студент Грасиспа ҫавсем тунӑ 
таса мар ӗҫсене ҫиеле кӑларнӑ. Ҫавӑншӑн Прохоровпа Грасиса Шупаш
карта нумайӑшӗ юратмаҫҫӗ. Прохорова вырӑнтан кӑларасшӑн та тӑрӑ- 
шаҫҫӗ. Шупашкар ҫыннисем! Пирӗн хулара чӑвашран пуҫлӑх нихҫан та 
пулманччӗ. Халӗ ӗнтӗ чӑвашран та пуҫлӑха туха пуҫларӗҫ. Ҫавӑн пек 
ҫынсене Турӑ пулӑштӑр! Чӑвашсем чӑваша манмӗҫ, вӗсене усӑ кӳрес 
тесе тӑрӑшӗҫ. Ҫавӑнпа пирӗн вӗсене пулӑшас пулать, урӑххисем вӗсе- 
не вырӑнтан кӑларас тесен, пирӗн кӑларма парас пулмасть. Чӑвашсем, 
пӗрлешме тӑрӑшӑр! Ҫакна ан манӑр.

Ширновой йӑхӗ Н.
Хыпар, 1917. Ҫу уйӑхӗн 7-м ӗш  кунӗ. 2 / .

ЧӐВАШСЕН МАРСЕЛЬЕЗИ
Тирансене патшалӑхран 
Хӑваласа салатрӑмӑр,
Вӗсенӗн тискер аллинчен 
Патшалӑха хӑтартӑмӑр.

Хупса лартрӑмӑр тӗрмене 
Мӗскӗн халӑхсен юнне 
Сӗлӗх пек ӗҫекенсене,
Халӑхран кулакансене!

Эпир ҫӗр ҫулччен халӑхшӑн 
Куҫҫулӗпе йӗрсе ӗҫлерӗмӗр, 
Нумайӗш пирӗн ушкӑнран 
Ҫул ҫинче пӗтрӗҫ вӑхӑтсӑр.

Вёсен пурнӑҫӗ тӗрмере 
Турӑш умӗнчи майӗпе 
Сӳнекен таса ҫуртасем пек 
Сӳнсе ларчӗҫ хӗсӗклӗхре.



Яппун вӑрҫинче пӑлханса 
Ҫӗнӗ йӗрке тӑвас тесе 
Амӑрт кайӑк ҫунатланса 
Вӗҫнӗ пек кайрӑмӑр вӗҫме.

Пире ун чухне патшашӑн 
Тата хӑйсен пурнӑҫӗшӗн 
Ҫунакан усал этемсем 
Тёрмене хупса пӗтерчӗҫ.

Нумайӑшне пире ҫакса 
Вӗлерчӗҫ, тата Ҫӗпӗре 
Хӑваларӗҫ сивӗ ҫӗре, 
Пиртен кулса м .лкӑларӗҫ.

Хавасланмашкӑн тытӑнчӗҫ 
Авалхи йӗрке ҫыннисем, 
Пирӗн йӗрке ӗмӗрне те 
Пулмасть тесе хавасланчӗҫ.

Ухмах этемсем,чӑнлӑха 
Епле пытарма пултарӑр, 
Эсир пӗлмесӗр чӑнлӑха 
Унтан мӑшкӑлласа култӑр.

Ак паянхи кун ирӗклӗх 
Ҫӗнӗ йӗрке сиксе тӑчӗ. 
Пирӗн юн тӑкни ахалех 
Тӑвансем, ҫапах ҫухалмарӗ.

Тирансене патшалӑхран 
Хӑваласа кӑтартрӑмӑр, 
Вӗсенӗн тискер аллинчен 
Патшалӑха хӑтартӑмӑр.

Пӗтӗм Раҫҫей те савӑнать 
Т ирансене пӗтернӗшӗн.
"Ура” тесе хыт кӑшкӑрать 
Ирӗклӗ ҫӗнӗ ирӗкшӗн.



Мӗн пур чӑваш халӑхӗшӗн 
Эп те ҫӗнӗ ирӗклӗхшӗн 
Мӗн пур чӗререн кӑшкӑрса 
Чӑваш чӗлхипе “ура" теп.

А.Милли.
“Хыпар”. 1917, Май 7, 2 / .

КУШЛАВӐШ МӐНАСТИРӖ ҪИНЧЕН
Етӗрне уесёнче Кушлавӑш ятлӑ чиркӳллӗ ял пур. Ҫав ялтан инҫех те 

мар сӑрт ҫинче, вӑрман хӗрринче аякранах хӗвеллӗ кун хӑйӗн хӗресӗсене 
йӑлтӑртаттарса-ҫутатса Кушлавӑш ятлӑ мӑнастир ларать. Ҫулла пулсан 
та ҫав мӑнастире таҫтан-таҫтан йӗри-тавра чӑваш халӑхӗ пуҫтарӑнать. Ун 
чухне вара пӳртсенче шӑнӑҫайманнипе ҫынсем урамра та ҫывӑраҫҫӗ. 
Кӑнтӑрла кӗлӗрен тухса каннӑ вӑхӑтра картиш варринче тата Кушлавӑш 
шывӗ хӗрринче курӑк ҫинче хӗрарӑмсем хур ушкӑнӗсем пек шап-шур курӑнса 
ушкӑн-ушкӑнӗпе лараҫҫӗ. Ҫав Питрав вӑхӑтӗнче тата ытти типӗсенче унта 
мӗн чухлӗ халӑх пырса каймасть пулӗ, вӗсем ҫав мӑнастире мӗн чухлӗ 
укҫа хӑвармаҫҫӗ! Ҫавӑнпа, чӑваш ҫыннисем (турра пуҫ ҫапма мӑнастире 
ҫӳрекенсем) укҫа нумай панипе те ҫав Кушлавӑш мӑнастирӗ ҫав тери хӑвӑрт 
пуйса кайрӗ! Вара вӑл мӑнастире пуҫласа яни нумай пулать-и? Нумаях та 
пулмасть, пӗр вӑтӑр ҫула яхӑн анчах. Ҫав кӗске вӑхӑтра халапри пек нимскер 
те ҫук ҫӗртен уҫланкӑ сӑрт хӗрринче, халӗ илемлӗ, чаплӑ ҫуртсем лараҫҫӗ. 
Ик хутлӑ чул ҫуртсем, пысӑк чул чиркӳ туса лартрӗҫ. Темиҫе ҫӗр манашкӑ 
хӗр пурӑнать. Ҫулла пулсан ҫав илемлӗ мӑнастирӗн сад пахчинче тем 
чухлӗ ҫимӗҫсем тӑваҫҫӗ! Эп хам ҫав мӑнастире кайса курманни пӗр вунӑ 
ҫул ытлашшипех пулать! Ун чухнех вӑл пуянччӗ, чаплӑччӗ! Халӗ тата 
ытларах вӑйлӑланса кайнӑ теҫҫӗ! Эп пырса курнӑ чухнехинчен халь темиҫе 
хут ытларах пысӑкланнӑ, чапланнӑ теҫҫӗ! Тата ҫитменнине нумай пулмасть 
Кушлавӑш мӑнастирӗ панчен чукун ҫул иртсе каймалла тунӑ, ҫавӑн пирки 
вӑл пушшех пуйса кайма пуҫланӑ. Унтан чукун ҫулӗ май нумай ҫын ҫӳрет 
Манашкӑсем кулач (шур ҫӑкӑр) пӗҫерсе сутнипе тата чейсем ӗҫтернипе 
мӑнастиршӗн питё нумай укҫа тупаҫҫӗ. Ҫав укҫасем пурте кам ҫине каяҫҫӗ- 
ши тата вӗсене ӗҫлесе тупакансем камсем-ши? Ҫав укҫана ӗҫлесе тупакан 
хӗрсем пурте тенӗ пек чӑваш хӗрӗсем! Вӗсене ҫӗрӗ-ҫӗрӗпе ырми-канми 
асаплантарса ӗҫлеттереҫҫӗ! Эп ҫавна пит лайӑх пӗлетӗп! Тата эпӗ чӑваш 
манашкисем асапланса ӗҫленӗ вӑхӑтрах вырӑс манашкисем ӗҫсӗр 
пурӑннине те, чӑваш хӗрӗсенчен мӑшкӑлласа кулнине те пит аванах пӗлетӗп! 
Ҫапла мӑшкӑлласа кулни, чӑваш хӗрӗсенчен йӗкӗлтетни камран тухса тӑнине 
пӗлме те йывӑр мар. Пирӗн чӑвашсем “Кӗтӳҫ мӗнле, сурӑхсем ҫавӑн пек"



тесе каланӑ тӑрӑх шухӑшласан ак мӗне пӗлме пулать, Ҫав Кушлавӑш 
мӑнастирӗнче пуҫлӑх вырӑсхӗрӗ, татачӑваша юратманскер. Ҫавӑн пекех 
пачӑшки те унти пӗри Красновӗ чӑвашсене курайман япала... Ҫавӑнпа унти 
пуҫлӑхсем ҫавӑн пек пулсан чӑваш хӗрӗсене асаплантарнинчен, вӗсенчен 
йӗрӗнсе тӑнинчен ним чухлӗ те тӗлӗнмелле мар. Чӑвашран куласси вӑл 
шухӑшла пӗлмен вырӑсшӑн ним те мар. “Асаплан, ҫун, ӗҫле!” ак мӗнле 
сӑмахсем калама пултарнӑ ҫавӑн пек таса мар шухӑшлӑ ҫынсем! Вӗсем 
нихҫан та чӑваш чунне те пӗлмен... Вёсен шухӑшӗпе чӑваш ҫиме пӗлет, 
унтан ӗҫлеме пӗлет тата хӑрама пӗлет - ак мӗнле шухӑшланӑ пирӗн ҫинчен 
ҫавӑн пек ҫынсем, халӗ те вӗсем ҫаплах шухӑшлаҫҫӗ... Халех эпир 
вӑранмасан, хамӑршӑн хамӑр тӑрӑшмасан, пирӗн ҫинчен вёсем малашне 
те ҫаплах шухӑшлӗҫ, пире хӑйсен мӑшкӑлӑҫ таса мар урисемпе таптаса 
тӑрӗҫ. Чӑваш ҫыннисем, хӗрӗсем, арӑмӗсем, ваттисем, ҫамрӑккисем! 
Вӑранӑр: сирӗн вӑранма вӑхӑт ҫитрӗ!

Каҫарӑр мана, юратнӑ чӑвашсем! Эпё сире Кушлавӑш мӑнастирӗ ҫинчен 
ҫырма тытӑннӑччӗ, таҫта ҫырнӑ ҫӗртен пӑрӑнтӑм, унти пурӑнӑҫ ҫинчен 
калама тытӑнтӑм. Эпӗ чӑваш хӗрӗсенчен вырӑс хӗрӗсем кулни ҫинчен 
калама пуҫланӑччӗ. Халь ҫавӑн ҫинчен пӗтерсех каласа парам...

Чӑваш хӗрӗсем Кушлавӑш мӑнастирӗнче пуринчен нумай, пӗтӗмпех 
чӑваш хӗрӗсем темелле. .. Анчах вёсем нумай пулсан та унта пуҫлӑх пулса 
тӑраканни вырӑс хӗрӗ. Вырӑс хӗрӗ пуҫлӑх пулни те ытлашши пысӑках мар, 
анчах хӗрӗсене ӑраснах хӗсӗрлесе усрани пӗртте аван мар! Вӗсем вӑйӗпе, 
асапланса ӗҫленипе мӑнастир пуйрӗ те халӗ ҫав мӑнастиртен чӑваш 
хӗрӗсене хӑваласа кӑлараҫҫӗ те, тата ним айӑпсӑрах хӑвалаҫҫӗ тет... 
Нумайӑшӗ ҫав хӗрсенчен чылай пурлӑха пынисем те пур. Тата вӑп та тепӗр 
енчен хурлӑхах мар, пуринчен нумай ӗҫлемесӗр, асапланмасӑр ырлӑха 
кӗрсе ӳкнӗ вырӑс хӗрӗсем асапланса мӑнастир пурлӑхне, вӑйне 
пысӑклантаракан чӑваш хӗрӗсене хӑвапаса кӑпарни юрӑхсӑр япала! Ҫапла 
чӑваш хӗрӗсене хӑвалани халӗ, мӑнастир пуйса ҫитсен ӑраснах палӑра 
пуҫларӗ! Халӗ пуйса ҫитнӗ мӑнастирте пурӑнма пит аван! Халӗ чӑваш 
хӗрӗсем мӑнтӑрланса, шыҫмакланса кайнӑ “игумения аннесене” кирлӗ мар! 
Вӑл ӗмӗрех ҫавӑн пек ҫав! Пӗри ӗҫле, тепри ырлӑх кур, тепри куҫҫуль тӑк, 
тепри савӑнса тӑр! Ҫук, Христос пире апла вӗрентсе хӑварман! Вӑл 
мӗскӗнсене, йӑвашшисене шеллеме хушнӑ, вӗсенчен мӑшкӑлама хушман!.. 
Чӑваш ҫыннисем! Малашне апла мар! Кушлавӑш мӑнастирӗ чӑвашсем 
хушшинче, вӑл пӗтӗмпех чӑваш укҫипе, чӑваш хӗрӗсем асапланса ӗҫленипе 
пулса тӑнӑ мӑнастир! Ҫавӑнпа унта хӗрӗсем ырӑ курса пурӑнмалла мар: 
вӑл вырӑн чӑвашран, чӑваш хӗрӗсенчен мӑшкӑпласа кулса пурӑнмали вырӑн 
пулмалла мар! Ӑна мӑнастир тесе ахаль каламаҫҫӗ, вӑл таса вырӑн! Чӑваш 
тӑрӑшнипе пулса тӑнӑ мӑнастир чӑваш хапӑхнех пултӑр! Унта чӑвашла кӗл



туса, чӑвашла юрласа чӑвашсен чӗрисене савӑнтармалли вырӑн пулмалла. 
Чӑваш хӗрӗсем куҫҫуль тӑкмалла вырӑн пулмалла мар. Ҫав мӑнастир укҫине 
чӑваш хӗрӗсене вӗренмелле шкулсем уҫас пулать! Малашне унти пурӑнӑҫа 
йӑлтах урӑхлатса ямалла! Чӑваш ҫыннисем! Ан манӑр эпӗ каланисене! 
Ҫав мӑнастир ҫине хӑвӑр вӑйпа туса лартнӑ мӑнастир тесе пӑхӑр! Ҫав 
мӑнастир чиркӳвӗн хӗрӗсем малашне ҫӗнӗ ҫутӑпа ҫуталччӑр, унтан сирӗн 
валли чуна савӑнтаракан Турӑ юррисем чӑвашла чӗлхепе илтӗнччӗр!

А.Миллин
Хыпар, 1917. Ҫу уйӑхӗн 12-мӗш  кунӗ. 3 /.

ХАТӖРЛЕНӖР!
Нумай пулмасть эпӗчӑвашсем мӗн ӗҫленине, мӗн шухӑшланине лӗлес 

тесе киле кайса килтӗм. Килте темӗн тӗслӗ сӑмахсем, хыпарсем илтсе 
килтӗм, анчах савӑнтармапли нимех те ҫук. Шемшер вулӑсӗнче (Шупашкар 
уесӗ) тиек халӑха ҫирӗм пилӗк тенкё куланай пулать тесе пӑлхатать.

Шупашкар уесёнче Грасиспа пӗр шухӑшлӑ ҫынсем хресченсемпе 
хресчене вӑрҫтарасшӑн тӑрӑшса ҫӳремеҫҫӗ.

Ҫӗрпӳ вулӑсӗнче икӗ ял ҫӗршӗн ҫапӑҫма тытӑннӑ. Шоркисри патёнче 
халӑх патшалӑха вӑрҫӑ валли вутӑ парас мар тесе тӑрӑшать.

Ҫавӑн пек пӑлхану халӑх хушшинче чарӑнмасӑрах тӑрать теҫҫӗ. 
Патшалӑха йӗркене кӳртекен Пуху ҫинчен мӗн шухӑшларӑр тесен, никам 
та нимӗн те калама пултараймасть: хӑшӗ “пирӗнсӗр пуҫне те тӑвӗҫ-ха 
унта" теҫҫӗ. Унта хатӗрленес шухӑш никамӑн та ҫук, пур вӑхӑта пӑлханса 
анчах ирттереҫҫӗ.

Тӑвансем, чӑн малтан Учредительное Собрание ҫын яма ха-тӗрленес 
пулать. Учредительное Собрание - йёркесене татса парать. "Пирёнсёр 
пуҫне тӑвӗҫ" тесе калама йӗрке ҫук, мёншён тесен Учредительное 
Собрание пӗтӗм халӑхӑн сасси пулмалла.

Чёваш сасси те унта илтёнтёр тесен, сирён хушёртан вёреннё, халёх 
шухӑшне тытакан ҫынна ярас пулать. Анчах ҫын темпе вёреннё пулсан 
та, пӗтӗм уес пурнӑҫне лайӑх пӗлсе тӑмасть. Ҫавӑнпа сирён малтан 
вулӑспа, унтан пӗтӗм уеспа шут туса хӑвӑр суйланӑ ҫынна наказ ҫырса 
парас пулать. Ҫавна пӗтӗмпе тума шухӑшласан, ҫапӑҫма-вӑрҫма вӑхӑт 
пулмӗ, ҫапӑҫнинчен усси те ҫук: мёншён тесен эсир ҫӗршӗн темӗн чухлӗ 
ҫапӑҫсан та, сирӗн ӗҫ Учредительное Собранисӗр пуҫне татӑлмасть: 
вӑхӑтлӑхшӑн ҫынна хӗнесе туртса илни усӑ ҫук.

А.В.
Хыпар, 1917. Ҫӗртме 

уйӑхӗн 27-мӗш  кунӗ. 1 5 /.



ҪЁРПӲ ПУРНӐҪӖ
Пирӗн патшалӑхра пур ҫӗрте те пёр канаш туса пӗр ҫын пек пурӑнасчӗ 

тесе калаҫҫӗ. Ҫав сӑмах пирӗн Ҫӗрпӳ хулине те ҫитрӗ, анчах ҫыннисем 
пӗрлешсе ӗҫлес тиекенсен сахал. Пирӗн хулара тӗслӗхрен комитетсем 
тунӑ, халӑхпа суйласа уест пуҫлӑхне те лартнӑ Воронежский хушаматлӑ 
ҫынна. Ҫавсуйланӑ ҫынсем тӑрӑшас пулсан ӗҫӗте ӑнса пымапла; суйланӑ 
ҫынсем халӑхшӑн ӗҫлеме васкамаҫҫӗ, хӑйсемшӗн анчах, лайӑхрах вырӑна 
пысӑк шалу илме тӑрӑшаҫҫӗ.

Вырӑна суйланӑ ҫынсем хӑшӗ хӑйсене вырӑнтан ан кӑларччӑр тесе 
хӑйсем майлӑ ҫынсем пухма тӑрӑшаҫҫӗ. Ҫынсем хӑйне майлӑ пулччӑр 
тесе тӑвас мар ӗҫе туса парап сире тесе ӗнентереҫҫӗ. Ун пек ҫыннӑн 
пӑртакта пулин суйланӑ вырӑнта пурнас килет пулмалла. Ун пек пуҫлӑха 
кӗнӗ ҫынсемпе эпир малалла каяс ҫук, тӑвас ӗҫе пӗтерсех пыраҫҫӗ. 
Малалла мӗн пуласса шухӑшлакан сахал. Ял хушшинче Хура халӑх 
пурнӑҫне пӗлекен ҫынсем сахал; мӗн тусан халӑха ҫӑмӑл пуласси ҫинчен 
никам та шухӑшламасть. Пирӗн Уездный Земский Управа та халӑха 
вӗрентме чӗннӗ ҫын пур, ӑна Борис Сергеевич Маландин теҫҫӗ. Вӑл 
управта виҫӗ ҫул пурӑнать халӑха вӗрентекен тесе. Ялти ҫынсем ӑна 
ҫак таринччен виҫӗ ҫул хушшинче халӑха вӗрентнине курман та. Вӑл 
ялсене тухса вӗрентсе ҫӳремен ку таранччен, эпир ӑна уйӑха ҫӗр (100) 
тенкӗ ытла тӳлесе тӑратпӑр хура халӑха вӗрентнӗшӗн. Ҫав Маландинӑн 
ҫак вӑхӑтра ялтан яла кунӗн-ҫӗрӗн вӗрентсе ҫӳрес пулать, мӗнле тусан 
хура халӑха ҫӑмӑл пулассине ҫынсене каласа кӑтартас пулать. Ҫапла 
тӑвас шухӑш Маландинӑн асра та ҫук. Пӗлет пӗр сӑрана ӗҫмешкӗн, вӑл 
(Маландин) сайра урӑ ҫӳрет, хӑш чухне халӑх пухуне те (собрание) ӳсӗр 
пырать. Вӑл сӑра тесен таҫта кӗрсе каятчӗ. Пирӗн хуларан икӗ ҫухрӑм 
Ҫӗнӗ Катек ятлӑ ял пур, ҫав ялта хӑш ҫынсем сӑрана лайӑх яла Маландин 
час-часах каять: анчах халӑха вӗрентме мар, сӑра ӗҫме! Нумай пулмасть, 
Ҫӗрпӳ комитетӗнче ҫак Маландин ӗҫрен аптӑраса, хулара пурӑнакан 
нимӗҫсемпе, Австрий ҫыннисене ялсене салатас теме тапратнӑ. 
Нимӗҫсем пирки пур япала та хакланчӗ, пурӑнма хваттер те хулара ҫук 
тет. Анчах ялсем тӑрӑшнипе Австрий ҫыннисем хуларах юлнӑ. Ун пек 
ҫынсем, Ҫӗрпӳри хуҫасем хӑйсен илнё тыррине, тӑварне, вӑрттӑн хуларан 
кӑларса ют ҫӗре турттарнине сиссен те пӗлместпӗр: илтмен, курман, 
теҫҫӗ.

Тата пасар вырӑнне куҫарастесе комитетра тапратнӑ, вӑл та пулман 
Ҫӗрпӳре. Манӑн шухӑшпа халӗ ҫав ӗҫрен пуҫне те нумай тӑвас япаласем 
пур. Ҫуркунне нумайӑшӗ ялти ҫынсем вӑрҫа ярас тырра кам патне 
турттарас тесе ыйтатчӗҫ, анчах вӗсене тырӑ кам пгтне турттармаллине



никам та каласа паракан пулмарё. Ку таранччен Курбатовпа Барашовпах 
вӑрҫӑ тыррине илсе тӑраҫҫӗ. Халӑх ҫав хуҫасене шанмасӑр парас тырӑ 
та турттармаҫҫӗ вӗсем патне. Ҫапла пурӑнатпӑр эпир Ҫӗрпӳ хулинче.

“ Ялти ҫ ы н ” .
“Х ы п а р ” хаҫат, 15 /, 1 9 1 7 -м ӗ ш  ҫул , 

ҫӗрт ме у й ӑ х ӗ н  2 7 -м ӗ ш  кунӗ .

“ЧӐВАШ”
Чӑнахах тахӑш чӑвашсем хӑйсем чӑваш юнӗнчен пулнӑ пулсан та 

“чӑваш" тенӗшӗн пит хурланаҫҫӗ, чӑвашсене вӑрҫаҫҫӗ те хӑшчухне. 
Эпӗ хамӑн кӗске ӗмӗртен курнисене сире калам-ха. Хӗлле кӑнтӑрла 
иртсен эпӗ пӗрре Хусанта арӑмпа пыратӑп. Ман умран икӗ вӗренекен 
арҫын ачасем пыраҫҫӗ, вӗсем умӗнче икӗ майра. Пырсан-пырсан 
сасартӑк “чӑвашленок” тенӗ ҫинче сасӑ умран килсе хӑлхана ҫурсах 
ячӗ. Эпё мён пулчӗ-ши тесе малалла тинкерсе пӑхрӑм. Ман умран 
пыракан пӗр ачи тӑп чарӑнчӗ, пичӗ хӑмӑч пек хӗрелсе кайрӗ, ҫавӑнтах 
шурӑ пир пек шуралса тӑчӗ, унтан кӑвакарчӗ. Хӑй сиввӗн малалла 
пӑхрӗ те юлташӗпе кунтан ҫаврӑнса кайрӗ. Вёсен ӗҫӗ епле пуҫланса 
кайнине эпӗ астӑваймарӑм, анчах чӑваш чӗппи тенӗшӗн епле 
вӑтаннипе, хурланнине, ҫилленнине пит лайӑх астурӑм. Ҫав ӗҫ халь 
те ман куҫ умӗнче тӑрать. Халь те ҫапла чӑваш тенӗшӗн хӗрелес-ши?

Нумай пулмасть хаҫат тухсанах эпё пристансем патне хаҫат сутма 
кайрӑм. Ҫӳресен-ҫӳресен пӗр пӑрахут ҫине ҫитсе кӗтӗм. Акӑ унта виҫӗ 
ҫын чӑвашла халап ҫаптараҫҫӗ. Эпӗ чӑвашла калаҫнӑ сасӑ илтнине 
савӑнтӑм та вёсен умне сиксенех ӳкрӗм. “Чӑвашсем, чӑвашла хаҫат 
тухрӗ, илетӗр-и? “ - терӗм. “Мён-мён” терӗ пӗри мана хирӗҫ вырӑсла. 
Эпӗ тепӗр хут хамӑн сӑмахсене каларӑм. Вӑл татах вырӑсла “пире 
чӑвашла хаҫат кирлӗ мар” терӗ. “Мӗншӗн?" терӗм эпӗ. “Чӑваш чӗлхи 
чӗлхе те мар, чӑвашран начар халӑх тӗнчере ҫук’’.. Ҫапла темӗн те 
пёр каласа чӑвашсене вӑрҫса пӗтерчӗ. “Эсӗ ху чӑваш пуҫупа епле 
чӑвашсене вӑрҫатӑн?..” тесе аран каласа ӗлкӗртӗм. Вӑл мана таҫта 
шуйттан шӑтӑкне кайса кӗмелли сӑмахсем каласа хучӗ те эпӗ 
“чӑвашсем хушшинче те иудасем пур иккен’’ тесе хуйхӑрса утрӑм урӑх 
ҫӗрелле. Халӗ те ҫавӑн пек чӑвашла вӑрҫакан чӑвашсем тӗнчере 
пулӗҫ-ши, ҫук-ши, ҫавна пӗлӗҫ-ши, ҫук-ши, ҫавна пӗлескилет. Чӑваша 
вӑрҫакан чӑваш мёнле этем пулмаллине хӑвӑрах шухӑшласа илӗр! 
Вӑл лайӑх ҫырупа вӗреннӗ ҫын мар, хулара ҫӗтӗк-ҫатӑк ҫапкаланса 
ҫӳрекен анчах.

Хӑй вӑл ҫуррине вырӑсла, ҫуррине чӑвашла калаҫать, унӑн ҫинче



тулчукри пиншак, уринче пушмак. Вӑл ӑҫта служить тунине калама 
пёлмелле мар.

Пыра киле пёр чёваш та хӑйӗн чӑвашлӑхне вӑрҫмӗ тесе ёненес килет.
Й.М.

Х ы п а р , 1 9 1 7 . Ҫ ӗ р  тме у й ӑ х ӗ н  
8 -м ё ш  к у н ё . 10 № .

ХӐШӖ ИРТСЕ КАЙНӐ
Пёрре акёлчанпа (англичанин) пурнӑҫ хакланса кайни ҫинчен сӑмах 

тапратнӑ.
Пирӗн, терӗ акӑлчанӗ, хака чакарма мӗн пурӗ 1387 Потребительски 

ушкӑн пур.
Уу! Пире ҫитесси сирӗн инҫе-ха, пирӗн 10900 ушкӑн,-терӗвырӑсҫынни 

лешне каласа пӗтерме чарсах:
“Халӗ пирӗн ушкӑнсем сахалланса пыраҫҫӗ, акӑ ҫакӑ 2 ҫул хушшинче 

20 яхӑн иксӗлнӗ”, - терӗ акӑлчанӗ.
Эх, хӑвӑр эпир вӗреннӗ халӑх тетӗр, пирӗн чакма мар, ҫулне пиншер 

ӳссе пырать, - тесе пӑрахрӗ вырӑсӗ.
- Чӑнах та пирӗн чакнӑ, мёншён тесен вак ушкӑнсем пӗрлешсе 

пысӑкланчӗҫ, - терӗ каллех акӑлчанӗ.
- Мм... Пирӗн пӗр-пӗринпе пӗрлешсен ӗҫ начар вара... Акӑ кӑҫал 

пӗрлешкелеҫҫӗ сахӑршӑн... - терӗ вырӑс ҫынни.
- Чӑнахах пирӗн, акӑлчансен, ушкӑнсенче пайсем (членсем) нумай, 

вӑтам шутласан 2075 ҫын пӗр ушкӑнра, пур ушкӑнсенче 2879 пин...
- Мм... Да, ну пирӗн те пур ушкӑнсенче пӗр меллион ҫура яхӑн 

пуҫтарӑнӗ...
- Англияра кашни ушкӑн 571 тенк. оборот тӑвать, пурӗ пӗрле 729 

меллион тенкӗлӗх... - терӗ акӑлчанӗ.
- Ну пирӗн - расссейскисем пурӗ пӗрле тӑваҫҫӗ пулӗ; пӗр 250 

меллионлӑх, унтан ытла мар, - терӗ вырӑс ӗнсине хыҫса.
- Вёл акӑ мӗншӗн, - терӗ акӑлчанӗ, - пирӗн кашни член илсе хураҫҫӗ, 

276 тенк. ытла...
- Сирён тата пур-и эппин сассим илмелли? - терӗ ҫилленсе вырӑсӗ. 

Ун пекки ҫук.
- То-то ҫапла ҫав, пирӗн ялала сирте пӗри те ҫук! - тесе хучӗ вырӑсӗ

З е м с к а я  н е д е л я  3 7  № .
К ив-А хпӳрт ри  учит ель М . Ф ад еев .

Х ы п а р . 1917 . Ю па  у й ӑ х ӗ н  9 -м ё ш  кунё .



АН КУЛТАРӐР!
Пирӗн хӑш-хӑш ҫӗрти чӑвашсем хӑйсем мён тунине чухласа илеймесӗр 

ытлашши васкаса ҫӗр тӗлӗшӗпе тавлашу, ҫапӑҫу кӑлара пуҫланӑ тесе 
Хусана хыпар килет. Чӑвашсем, лайӑхрах шухӑшласа илӗр-ха? Эсир пӗр- 
пӗринпе пӗрлешес вӑхӑтра тавлашу хускататӑр-и? Сирӗн тавлашӑвӑр (кам 
майлӑ) кама пулӑшнипе пӗлеттӗр-и? Пӗлместӗр пулӗ ҫавӑ, тӑвансем, 
пӗлсен апла тумастӑрччӗ, мёншён тесен эсир пӗр-пӗринпе тавлашни, 
турткалашни ӗлӗкхи патша майлӑ ҫынсене пулӑшать. Вёсем эсир 
тавлашнине курсан: “Пӑхӑр-ха ҫав чӑвашсене, ирӗке тухрӗҫ те, пӗр-пӗринпе 
те пурӑна пӗлмеҫҫӗ, вӗсене тимӗр сӑнчӑрпа кӑкарса тытнинчен ырри ҫук 
иккен тейӗҫ. Вёсен патшасӑр пуҫне пурӑна та пӗлмеҫҫӗ, вӗсене патша 
кирлӗ тейӗҫ. Ҫавӑнпа чӑвашсем хӑвӑр ятӑра хӑвӑрах ан сутӑр. Кирек мӗнле 
ӗҫе те сасартӑках тусассӑн пит лайӑхах пулаймасть. Ытларах та ҫӗр 
уйӑрасси пит йӑвӑр япала. Ҫавӑнпа эсир ҫӗр уйӑрма ан хыпаланӑр. 
Патшалӑх Пухуне йӗрипе кӗтсе тӑрӑр. Илмелли-памаллине кайран пурне 
те закон тӑрӑх илӗр те парӑр.

М .Ф и л и п п о в .
“Х ы п а р ” . 1№, 1 9 1 7 -м ӗ ш  ҫул , 

ҫ у  у й ӑ х ӗ н  1 -м ӗ ш  кунӗ .

ЧӐПТА ҪАПАКАНСЕМ
Йӗркеренех ялсенче 
Лутра ҫурт та пӗчик пӳрт,
Ҫийӗулӑм, чӳрече 
Вулакана ӑшне кӳрт.

Унӑн ӑшне астӑвӑр:
Ҫутӑ та мар, шӑшлӑ та.
Куҫпа пӑхса ҫаврӑнӑр:
Курӑспала хӑй чӑпта.

Т ӑрать чӑпта умӗнче 
Шурса кайнӑ яш-ача,
Ӑнахирӗҫлеш енче 
Тӑрать пӗчикхӗр-ача.

Алӑк панче курӑнса 
Курӑс чӗрет тепӗр хӗр.



Пур те ӗҫлет васкаса,
Хам пӗлместӗп, мӗншӗн-тӗр.

Хӗлӗн вӑрӑм ҫӗрӗнче,
Вӗсем тӑнӑ ҫурҫӗрте,
Куннеуратӑринче,
- Ӗҫӗ ӑнмасть нимӗн те.

Курӑс тусанне ҫӑтса 
Кӑкрисене лартаҫҫӗ, 
Аптранипе ывӑнса 
Хӑйсем юрӑ юрлаҫҫӗ.

“-Чуп, чуп, лашам, чуп лашам, 
Ҫитес ҫӗре ҫит лашам,
Ҫитес ҫӗрте сӑра пур, 
Хӗпӗртетме cap хӗр пур.

Ҫап, ҫап, ачам, чӑптуна,
Чӑтса ирттер ыйхуна, 
Хуйхӑ-суйхӑ ҫийӗнче 
Иртет пирӗн ҫут тӗнче.

Атей-апай ҫылӑхӗ 
Ҫитрӗ пулӗ пирн ҫие,
Ырӑ ҫынсен ырлӑхӗ 
Пулман пирӗн телее.

Ҫап, Ентимен, стерепална, 
Хытӑрах ту чӑптуна;
Яр, Натали, йӑпуна,
Ҫын хушшине эс те кӗр.
Алӑк панчи Кульуна, 
Кулянмасӑр курӑс чӗр.

Пирӗн ӗмӗр, яш ӗмӗр.
Иртет чӑпта умӗнче,
Пурнӑҫ тытас терӗмӗр,
Ҫанпа курӑс кутӗнче.



Эх, чуп, лашам, ан ӳркен,
Ҫула тухсан ҫулна чав, - 
Пушӑм юлнӑ атейрен,
Сӗлӗ тесен - яр йыхрав.

Ӗҫлӗр, ӗҫлӗр, ачасем,
Каҫӑр часрах чӑптине,
Пирёншён карсак куклисем 
Лартман халӗ кӑмакине.

Ӗҫлӗр, ӗҫлӗр, ан чарнӑр,
Каҫ пулсассӑн тин канӑр,
Апат пултӑр умӑрта,
Ӗҫӗпыртӑр алӑрта.

Ҫапсан,ҫапсан майӗпе 
Ҫитӗпӗр-ха ҫынсене,
Шупашкарта чӑптипе 
Илетӗп-ха укҫине.”

Пирӗн патри чӑвашсем 
Ҫапла чӑпта ҫапаҫҫӗ.
Ҫапла чӑпта ачисем 
Мӗскӗн юрӑ юрлаҫҫӗ.

Чӑпта хакне хушманран 
Аптрать чӑпта ҫапакан:
Кам вӗсене пулӑшӗ,
Ӑна пулӗ тупӑшӗ.

Н.В.Шупос-ҫынни. 
Хыпар. 1917. Ҫӗртме уйӑхӗн 

23-м ӗш  кунӗ. 14№ .

ВӐРҪӐ
Ҫӗртме 8-мӗшӗ, Хӗвел анӑҫӗнчипе Румын фронтӗнче пӑшалран пӗрне- 

пӗри переҫҫӗ.
Кавказри фронт. Эрзинджанран кӑнтӑрларах куртсем пирӗн салтаксе- 

не кунтан чакарнӑ, кайран вӗсене хӑваласа кӑларнӑ.



Англисемпе Хрантсуссен фрончӗ. Париж. 8-VI. Тӑшман каҫ пӗтес умён 
пирӗн поситсене пит сапрӗ.

ПАРИЖ, 7-VI. Тӑшман тупӑран персе ҫӗмӗрнӗ вырӑнтан пирӗн ҫине 
кӗме тытӑнчӗ. Йӳстениспа Шевре хушшинче тупӑран переҫҫӗ.

ГАВР, 7-VI. Ҫӗрле тӑшман патрулӗ Диксмюдран кӑнтӑрлари пирӗн сал
таксем ҫине пырса ӳкнӗ. Пӑшалран пенипе калле тарнӑ.

ЛОНДОН, 7-VI. Тӑшман пирӗнҫине виҫӗхут кӗнӗхыҫҫӑн тӑваттӑмӑш- 
не кӗме пырса пурӗнче те кутӑн чакрӗ.

ПАРИЖ, 8-VI. Ӗнер кермансем Вокоальонтан хӗвел тухӑҫнерех пирӗн 
ҫине кӗме хӑтланчӗҫ. Анчах пирӗн салтаксем питӗ хытӑ ҫапӑҫнӑ пирки 
чакрӗҫ.

ИТАЛИСЕН ФРОНЧӖ. Ӗнер Азиаго ятлӑ ту ҫинче эпир тӑшмансен тӗрек- 
лӗнлентернӗ ҫӗрне аванах сиен турӑмӑр. 52-мӗш дивизиям салтаксем 
Оригар ятлӑ вырӑна туртса илнӗ, 936 ҫын тыткӑна илнӗ.

Ҫак юлашки кунсенче пирӗн хӗвел анӑҫӗнчи фронтра тёк тӑрассинчен 
туха пуҫларӗҫ. Пирӗн енчен те нимӗҫсен енчен пӗчӗк ушкӑнпа пӗр-пӗрин 
ҫине кӗме хӑтланаҫҫӗ.

Патшалӑхӑн вӑта ҫӗрти кӗпӗрнесенчен ялан салтак ӑсатнипе вӑрҫӑ 
патёнче ҫын нумайланчӗ.

Пыра киле пирӗн салтаксем нимӗҫсем ҫине кӗме тытӑнчӗҫ тесе ӗмӗтлен- 
мелӗх пур.

Хыпар, 1917  ҫ ., ҫӗртме уйӑхӗн 16-м ёш  кунӗ. 12 №. 

ПАТШАЛӐХРИ ЙӖРКЕСЕМ
Ҫӗр ӗҫ министре В.М.Чернов  

ҫӗр ҫинчен калани
Пӗтӗм Раҫҫейри хресченсен депутачӗсен пухӑвӗнче ҫӗр ӗҫ министрӗ 

Чернов ҫак иртнӗ кунсенче ҫӗр ҫинчен акӑ мӗн каланӑ:
Мана, социалистла министр, пӗр кунне эпӗ сирӗнпе калаҫнӑранпа ҫӗр 

йӗрки тӑрӑх мён туни ҫинчен каласа кӑтартма ирӗк парӑр. Хресченсем, 
“Патшапӑх йӗркине кӳме пуҫтарӑнмалла. Пуху пуҫтарӑниччен пирӗн ҫӗрпе 
мён тӑвас пулать?"- тесе ыйтаҫҫӗ. Вӑхӑтӗнче сутмалла мар, саклата пӑ- 
рахмалла мар, тунипе туманни хресченсемшӗн те пӗр мар

Сут министрӗ Нотариуссем патне телеграмма парса ҫӗр тӑрӑх сутӑ- 
илӳ тумалли хутсене ҫырса ан парӑр терӗ. Эпӗ (ҫӗр министӑрӗ) те ҫавӑн 
пек саккун кӑларас тесе вӑхӑтлӑх Тӳре-Шарана (Вр.Прав.) ҫырса патӑм. 
Ҫавӑнпа ӗнтӗ патшалёх йӗркине кӳрекен Пуху пуҫтарӑниччен ҫӗре сутса 
илеймеҫҫӗ", тесе каланӑ.

Кунтан малалла вара земельный комитетсем ҫинчен калама тытённё



та, ҫавӑнтах кӗпӗрнесенче, уессенче земельный комитетсене туса ҫите- 
реймен пирки Главный Земельный Комитета халӑх луҫтарӑнса ҫитменни- 
пе Главный Комитет те ҫӗр ҫинчен нимӗн те каласа татса пама пултарай- 
маннине пӗлтернӗ.

“Ҫак ҫитес икӗ уйӑхӗнче пӗтӗм Раҫҫейӗпех ҫӗр ӗҫлесе пурӑнакан ҫын- 
сене тума питӗ йывӑр ӗҫсене тӑвас пулать. Хресченсене хӑйсене мӗн 
кирли ҫинчен (хӑйсем пӗлсе ҫитнипе) пурнӑҫа мӗнле ҫулпа ямаллине пӗлсе 
ҫитнине, пуҫӗ-тӑнӗпе ҫавӑрса илнине кӑтартас пулать. Пӗтӗм Раҫҫейре 
нихҫан туман ӗҫ - вулӑсри ҫемствӑна членсене суйламалла пулать. Эпир 
министрсем - социалистсем ҫак ӗҫе пысӑка хуратпӑр. Мёншён тесен ҫакӑн- 
тан кайсан кашни вырӑнтах хӑйсене кирлӗ ӗҫсене тума хӑйсемех пултар- 
малла тӑваҫҫӗ. Ҫакӑнтан кайран ҫӗр комитетсене халӑх хӑй хушшинчен 
суйласа ярса тумалла пулӗ. Хресченсен ҫак ҫитес кунсенче ҫӗнӗ Раҫ- 
ҫейӗн ҫӗнӗрен тумалли ӗҫӗсем мӗн чухлӗ пӑхнине кӑтартас пулать. Ха- 
мӑр патшалӑха ҫӗнӗрен туса лартас йӗркене хӑйсен аллине илме пултар- 
нине, питӗ кирлӗ вырӑнсене хӑйсем хушшинчен лайӑх ҫынсене, ҫӗр ӗҫле- 
кен халӑха мён кирлине пӗлекен, унӑн кунӑн-ҫӗрӗн пуҫӗнчен тухман шу- 
хӑшсене пӗлекен ҫынсене суйлама пултарнине кӑтартас пулать. Патша
лёх йӗркине кӳрекен Пухура ҫӗр ҫинчен ӗҫ тума мӗн кирлӗ япаласене 
хатӗрлесе хума пултаракан ҫынна суйлама пултарнине кӑтартас пулать.

Ҫӗр йӗрки тӑрӑх ӗҫ татма мён кирлине хатӗрлесе хурас ӗҫе Вӑхӑтлӑх 
Тӳре-Шара хӑй аллине илме пултараймасть. Сирӗн хӑвӑрӑнах пӗрлешес 
пулать, ушкӑнсем тӑвас пулать, ҫӗр ӗҫне мёнле тумалли ҫинчен сирӗн 
хӑвӑрӑнах каласа парас пулать. Патшалӑхра мӗн пурри-ҫуккине, патша- 
лӑхри ҫӗр пуянлӑхне ҫӗр ӗҫ тумалли (сельского-хозяйства) пуянлӑхне 
хӑвӑрӑнах хисеплесе (шутласа) пӗлес пулать.

Ҫӗр йӗрки тӑрӑх ӗҫ татма (земельная реформа) мён кирлине хатӗрле- 
се хурас ӗҫ хӑвӑр алӑра кӗрет. Патшалёх йӗркине кӳрекен Пуху сире ҫак 
ӗҫе пӗтӗмпе туса парать.

Эсир, хресченсенчен тухнӑ ӑслӑрах ҫынсем, хресченсене ертсе пыра- 
кан ҫынсене кӑтартма пултарасран, сирён сасса никам сассинчен ытла 
итленине кӑтартма пултарсан, вара хресченсем сирӗн хыҫҫӑн анчах пырӗҫ, 
сиртен уйрӑлса никампа та каймӗҫ. Анчах халӑха ертсе пыма пултарнине 
сирён халь вулӑс е ҫӗр комитетне суйланӑ чухне кӑтартас пулать.

Ҫакна эсир халех кӑтартма пултарсан, Патшалёх йӗркине кӳрекен Пу- 
хӑва та лайӑх суйлама пултарнине пӗлтерӗр.

Эсир халь калаҫатӑр анчах, часах ӗҫ патне те ҫитмелле пулё.
Ҫӗре кама парасси ҫинчен, халёха мёнле валеҫесси ҫинчен ҫӗршӗн 

укҫа тӳлемелле-и, тӳлемелле мар-и, ҫакӑн ҫинчен те сире Тӳре-Шара мар, 
ҫук. Ҫаксем ҫинчен хӑвӑрах Патшалёх йӗркине кӳрекен Пухура каласа



парӑр! Ҫавӑнпа ҫаксем ҫинчен мӗн каламаллине хӑвӑрӑнах малтан ҫӗр 
комитетсенче ӗҫ татас пулать.

Раҫҫей халь тӑшманпа вӑрҫать, ӑна йывӑр килчӗ, фронтра та, вӑрҫӑ- 
ран аякри (тыл) пурӑнакансем те хытӑ тӑрӑшас пулать. Ҫӗр комитечӗсен- 
че ӗҫленӗ чухне те ҫынсене, хӑш-хӑш вырӑнта пурӑнакан ҫынсене анчах 
лайӑх пултӑр тесе тӑрӑшас пулать.

Тырӑпа суту-илӳ тӑвасси патшалӑх аллинче анчах (хлебная монопо
лия) пулмалла тунӑ чухне земствосен нумай тӑрӑшмалла пулать, ҫак ӗҫ 
лайӑх пуласси вёсенчен те килет.

Ҫӗре вӑйпа туртса илес пулмасть, кашни йӑлан е ушкӑнӑн хӑй пӗлнӗ 
пек пёччен тума юрамасть. Уйрӑм тусан хресченсен пӗр-пӗрин ҫине ҫил- 
ленмеллине, пӗр-пӗринпе вӑрҫмалла пулё, пӗр-пӗрне ӗненми пулӗҫ, ку- 
райми пулӗҫ. Ҫӗр йӗркине ҫӗнӗрен тӑвакан ҫынсен вӗсене пур ҫӗр ӗҫле- 
кен ҫынна та ырӑ сунмалла тӑвас пулать.

Хӑвӑрах шухӑшласа илӗр-ха: пӗр вырӑнта ҫӗр нумай пулӗ, ун ҫумӗн- 
чех сахал пулӗ. Ҫӗр нумай вырӑнта пурӑнакан ҫынсем ҫӗре туртса илсе 
хӑйсен хушшинче анчах валеҫсен, вёсенчен туртса илме ҫӗр улпӑчӗсен- 
чен туртса илнинчен те йывӑртарах пулё, мёншён тесен ҫӗр улпӑчӗсем 
сахалланнӑччӗ, вёсем нумайӑн пулаҫҫӗ.

Эпир Раҫҫейре пурӑнакан хресченсене ҫӗр пӗр тан валеҫес тесе тӑрӑ- 
шатпӑр. Анчах хресченсем халӑх ҫӗре туртса илсе хӑйсем хушшинче ва- 
леҫсехурсан, кайран танлаштарма йывӑр пулать. Ҫакӑнтан хӑрас пулать.

Ҫӗре каллех туртса илес теекенсене эпӗ казаксен ҫӗр ҫинчен каласа 
парас тетёп. Казаксем хушшинче ҫӗре халӑх уйӑрма, валеҫме пулсан, 
хресченсемпе казаксем пӗр-пӗринпе вӑрҫса вилӗҫ.

Эсир паянхи кун ҫинчен анчах мар, ӳлӗм мён пулассине те шӑхӑшлӑр. 
Раҫҫейӗн паянхи кунсем ҫинчен анчах мар, Патшалӑх йӗркине кӳрекен 
Пуху хыҫҫӑн килекен кунсем ҫинчен те шухӑшлӑр.

Нумайӑшӗ ҫӗре укҫасӑр илмелле тусан, хуттора тухнӑ ҫынсене мӗн 
тӑвас пулать тесе ыйтаҫҫӗ. (...) Патшалӑхра хуттора тухни миҫе ҫынне 
тӗрӗс хисеплесе хуман, ҫавӑнпа вӗсем нумай-и, сахал-и ун ҫинчен тӗрӗс 
калама пулмасть Шыва каякан путма пуҫланӑ ҫын пӗр хӑма татӑкки туп- 
сан унпа ҫӑлӑнас тет те ытти путакан ҫынсенчен тарма тӑрӑшать. Хуттӑр- 
па креппите тухнӑ ҫынсем те ҫавӑн пекех лайӑхрах ҫӗр пӗр татӑк уйӑрса 
илсе ыттисенчен уйӑрӑлса кайма тӑрӑшнӑ. Ҫакна саккун кӑларакан кивӗ 
пуҫлӑхсем тунӑ. Йытӑсене вӑрҫтарас тесен вӗсене пӗр шӑмӑ пӑрахса 
параҫҫӗ, ҫавӑн пекех ӗлӗкхи пуҫлӑхсем те хресченсен ҫӗр сахаллине 
пӗлсе хресченсене вӑрҫтарма хуттӑра тухмалли саккун кӑларса панӑ.

Ҫӗр ӗҫне тунӑ чухне ӗнтӗ кӑмӑллӑ тӑвас пулать, ҫӗр ҫине путакан ҫын 
хӑма ҫине пӑхнӑ пек пӑхас пулмасть.



Ҫӗр Комитетсем туса вёсенчен ырӑ курмалла тӑвӑр. Хӑвӑр хушшӑр- 
тан ҫӗр комитетне ҫын суйланӑ чухне пӗтӗм халӑха мён кирлине пӗлекен 
ҫынна, пур халӑха та пӗр-пӗринпе килӗштерсе ҫӗр ӗҫне тума пултаракан 
ҫынсене суйлӑр!

Эпё эсир ҫакна тума пултаратӑр тесе шухӑшлатӑп, эпӗ ӗненетӗп, тенӗ.
Чӑвашсем, ҫак ҫӗр ӗҫ министрӗ Чернов каланӑ сӑмахсене эсир пӗр 

хут мар, темиҫе хутах вуласа тухӑр, ҫӗр тӑрӑх калаҫма тӑрсан аса илӗр!
Ш.Н.

Хыпар. 1917. Ҫӗртмеуйӑхӗн  
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“Ӑс пани” рубрикӑпа тухнӑ материал  
ПУРНӐҪ ЙӖРКИСЕМ

1917  ҫул, ҫӗртме уйӑхӗн 7-м ёш  кунӗ 
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VI
Пысӑк хуҫасем пурте суту-илӳ туса, хапрӑк тытса тӑрасшӑн тӑрӑшаҫҫӗ. 

Услам (тупӑш, париш) ӑҫтан кӗрет-ши вӑл? Ҫавна шухӑшласа пӑхар-ха. 
Нумайӑшӗ услама тавар йӳнӗ илсе хакла сутнинчен пулать теҫҫӗ. Чӑн та 
ҫапла-ши вӑл? Акӑ пӗр хапрӑк хуҫи пир тӗртме вутпа ҫӳрекен машина (стан) 
илесшӗн. Вӑл сутмашкӑн 500 кунта ӗҫлесе тунӑ ҫитсана илсе тухать, ҫитси 
500 тенкӗ тӑтӑ(з. Вӑл пасара илсе тухнипе ҫитса хакӗ хӑй тӗллӗнех тӑмӗ 
вӗт. Пасарта кунӑн 500 тенкӗллӗх ҫитса. Илекенӗн 500 тенкӗ укҫа, иккӗшӗн 
пӗрле ЮООтенкӗллӗххакпур. Хапрӑкхуҫи хӑй ҫитсине 500 тенкӗвырӑнне 
600 тенкё сутсан та хӑй пӗлӗт ҫинчен персе анас ҫук. Унӑн 500 тенкӗллӗх 
тавар, илекенӗн 600 тенкӗ укҫа, пӗрле 1100 тенкӗллӗх хак, сутсан хапрӑк 
хуҫин аллинче 600 тенкӗ укҫа, илекенӗн 500 тенкӗллӗх ҫитса, пӗрле шут- 
ласан каллех 1100 тенкӗ кӑна, анчах хапрӑк хуҫийӗн 100 т. ытларах. Хӑй 
услам ҫакӑ пулса тӑмарӗ-и? Ҫук, капла хӑтланнипе нумаях услам (париш) 
илеймӗн. Пирӗн хуҫа 500 тенкӗллӗх ҫитса 600 тенкё сутрӗ пулсан, ҫавӑн 
пекех унтан хӑйӗнчен те машина илнё чухне 500 тенкӗллӗх станран 600 
тенкё илӗҫ. Хӑй ҫитса сутса ытлашши илнӗ 100 т. машина илнё чухне хӑй 
аллинчен каллах шурӗ. Кунтан таварпа тавар улӑштарса илнинчен тупӑш 
юлманни паллах. Анчах хуҫа тупӑш пулмасан хапрӑка лартса та чӑр- 
манмӗччӗ. Тупӑш пӗлӗт ҫинчен татӑлса анмасть. Тупӑш тавара тунӑ чух- 
нех шутланса тӑрать, хӑй таварне сутнӑ чухне тин куҫа курӑнать. Апла 
пулсан хуҫа валли тупӑша таварне ӗҫлекен алӑсем тӑваҫҫӗ. Вӑл акӑ епле 
пулать. Пӗр хуҫа ҫитса хапрӑк лартнӑ пултӑр. Ҫуртне туса пӗтерсен маши-



насем, ҫӗр мамӑкӗ илчӗ те ӗҫлекенсем тытать. Ӗҫлекенсем тара кӗрешсе 
хӑйсен вӑйне тавар вырӑнне сутаҫҫӗ. Кирек епле тавар хакё те таварне 
туса ирттернӗ вӑхӑт шучӗпе ҫӳрет. Анчах ӗҫлемешкӗн вӑл ытти тавар пек 
алӑпа тытса каскаласси тумалла япала мар. Ҫын ӗҫлемеллӗх вӑй пултӑр 
тесен ҫимелле, ӗҫмелле, тумтир тӑхӑнмалла, ҫуртра пурӑнмалла. Ҫаксем 
пурте пулччӑр тесен ӗҫлес пулать. Ҫавӑнпа ӗҫлекене вӑйӗшӗн мӗн чухлӗ 
хак тӳллесси те пурӑнӑҫра кирлӗ япаласене тупмашкӑн мӗн чухлӗ ӗҫлесси 
шучӗпе ҫӳрет. Анчах ӗҫлекен вилсен, ун вырӑнне каллех ӗҫлекен ҫын пул- 
тӑр тесен, ӗҫлекене хӑйне тӑранса пурӑнмаллӑх та, ҫемйине тӑрантармап- 
лӑх та, тӳлес пулать. Хуҫа ӗҫлекенсене укҫаллӑ хӑй валли ӗҫлеттерет. 
Ӗҫлекен хӑйне хӑй ҫемйине тӑрантармаллӑхран ытларах ӗҫлеме пулта
рать. Лайӑхрах пӑхсан ӗҫлекенсем икӗ тӗрлӗ ӗҫ тӑваҫҫӗ: пӗр 6 сехете яхӑн 
хӑйсене тӑрантармашкӑн ӗҫлеҫҫӗ, (кунсӑр пуҫне пурӑнма та май ҫук), кун
тан ытларах хушса ӗҫлени хуҫана пуйтарать. Ӗҫлекенсем хӑйсене тӑран- 
маллӑх кӑна 6 сехет ҫеҫ ӗҫлесен, хуҫана нимӗн усӑ та пулмӗччӗ. Анчах 
хуҫа вӗсене 12-шер сехет ӗҫлеттерсе тӑранса пурӑнмаллӑх кӑна (6 се- 
хетшӗн кӑна) укҫа тӳллесе тӑрать, вара хуҫишӗн 6 сехет ытлашши (укҫа- 
сӑр ӗҫленӗ пек) ӗҫлесе тӑраҫҫӗ. Хапрӑк хуҫи акӑ ӗнтӗ ӑҫтан тупӑш курать. 
Хуҫасен тупӑшӗ виҫӗ тӗрлӗ майпа ӳсме пултарать: 1) ӗҫлекенсем нумайй- 
инчен; 2) ӗҫ вӑхӑчӗ вӑрӑмминчен; 3) ӗҫе ӳсӗмлӗ тунинчен килеҫҫӗ. Акӑ 
калӑпӑр, хуҫа ҫитса тӗртекенсене кунне 50 пус патӑр. Ӗҫлекен кунне 10 
арш. ҫитса тӗртет, ҫитсине хуҫи пасарта аршӑнне 20 пуса сутать. 10 аршӑ- 
на ҫапла 2 тенкӗ суттӑр. Анчах мамӑкшӑн-мӗншӗн хуҫа аршӑн пуҫне 
10-шар пус тӑкак тӑвать. 10 аршӑн пуҫне 1 тенкӗ тӑкак, ӗҫлекенсене панӑ 
50 пус, мӗн пурӗ хуҫа тӑкакӗ (расхучӗ) 1т.50 п., хӑй ҫитсине 2 тенке сутать, 
ҫапла 10 аршӑнтан хуҫа 50 пус таса тупӑш курать. Ӗҫлекен хӑйне тӳлекен 
хакшӑн (50 пуса татмашкӑн кӑна) ӗҫлес пулсан, ҫур кун кӑна, 5 аршӑн кӑна 
ӗҫлемелле пулӗччӗ. 5 аршӑн 20-шер пусран 1 тенкӗ, хуҫа тӑкакӗ 10-шар 
пусран 5 аршӑна 50 п., ӗҫлекене 50 п., апла 1 т. тӑкак туса пёр тенкӗллӗх 
кӑна тӗртсен нимсӗрех тӑрса юлӗччӗ.

Ҫавӑнпа хуҫапа ӗҫлекен пӗр-пӗрне хире-хирӗҫ пыраҫҫӗ. Хуҫи епле те 
пулин ӗҫ кун вӑрӑмрах, ӗҫ хакӗ йӳнӗрех пултӑр тесе тӑрӑшать, ӗҫлекен - 
кун кӗскерех, хакне ӳстересчӗ тесе тӑрӑшать.

Хуҫа таварне хаклӑраха сутса тупӑшне ӗҫлекенсене ытларах ӗҫлеттер- 
се тӑвать. Хуҫа ӗҫшӗн чун усрамаллӑх кӑна укҫа тӳлет, анчах таварне чун 
усрассинчен нумай ытларах тутарать.

Ҫапла хуҫа тупӑшне ӗҫлекен аллисем тӑваҫҫӗ. Ӗҫлекенсем укҫа е ма- 
шинасем ҫук пирки пуян хуҫа аллине пырса кӗреҫҫӗ те, лешӗ вӗсене хытӑ



сӑхать. Ӗҫлекенсемшӗн хур пек туйӑнсан та ним тума та ҫук: пӗтӗм ӗҫе 
укҫа кастарса ҫавӑрса пырать, укҫапа хапрӑклартаҫҫӗ, машинасем илеҫҫӗ, 
тавар валли япаласем илеҫҫӗ, ӗҫшӗн тӳлеҫҫӗ, тавар яма вырӑн тупаҫҫӗ, 
ӗҫне ӳсӗмлӗ тума тӑрӑшаҫҫӗ. Ҫавӑнпа мӗн пур тупӑша та укҫа хуҫиех илет.

Кунтан пуҫне тата ҫын ӗҫне пӗр пӳрнепе те тӗртсе пӑхмасӑр ҫиекенсем 
те пур. Килте хӑй спрайӗпе ӗҫлекен ӑстасем укҫа ҫитмен пирки хулари 
хуҫасене, е ялти кулаксене (ҫын нушипе пуйма юратакансене) пуҫ ҫапмал- 
ла пулаҫҫӗ. Ҫапла хӑш чухне вӗсем кивҫенле ӗҫлекелесе тупӑш мар, сиен 
те час кураҫҫӗ.

Ҫавӑн пекех тата хресчен те Турӑ тунӑ ҫӗр-шыв пур ҫинче хӑйсем алли- 
не ҫавӑрса илнӗ ҫӗр улпӑтсене пӑхӑнса тӗртленсе пурӑнаҫҫӗ. Хресчен хӑйне 
хӑварнӑ ҫӗр ҫитмен пирки улпӑт ҫӗрне тара илсе хӑй лаши - сухипе, вӑр- 
лӑхне акса, тислӗк тӑкса ӗҫлесе тӑрать, улпӑчӗ хӑй ним тумасӑрах е ҫӗр 
укҫи илсе, е хресчен ӗҫлесе тунӑ тырӑ пайне илсе выртать.

Ҫапла кирек хӑш ӗҫре те пурри ҫуккинех ӗмӗт, сӑхать. Хӑй тара тытса 
ӗҫлеттерекен хуҫа хӑйшӗн кӑна тӑрӑшать пулсан та, ҫапах ӗҫе ӳсӗмлӗрех 
тума май шыраса тупса пырать, ӗҫлекенсем ун панче пӗрле пысӑкӗҫсем тума 
вӗренсе пыраҫҫӗ. Хӑйсем ним ӗҫлемесӗрех хӑйсем тӗллӗн пурӑнакан тӗрлӗ 
ӑстасен юнне сӑхакан хуҫасем, усламҫӑсем кӑнтӑрла ҫаратакансемпе пӗрех 
туйӑнать.

Укҫа кирек хӑҫан та ҫынна ӗҫлеттерсе хуҫине тупӑш тӑвать. Анчах хуҫа- 
сем пӗр-пӗринчен ӑмӑртса йӳнӗрех сутса пӗтӗм тупӑшах илеймеҫҫӗ. Ҫавӑн 
пекех ӗҫлекен халӑх та пӗтӗм ӗҫшӗн усӑ кураймасть. Куланайран, тӗрлӗ хырӑҫ- 
марӑҫран ӗҫлекен хура халӑха мӗн параҫҫӗ? Ҫапла пухӑнакан укҫа пуринчен 
ытла пуҫлӑхсене пурӑнма каять; ку укҫан тепӗр пайӗ чи вӑйлӑ, сывӑ ҫемьесе- 
не тӑрантса пурӑнас ҫӗртен салтака илсе кайнӑ ҫынсене тӑрантса тумлантар- 
са усрама каять. Пурлӑхне тӗп пулнӑ ҫӗр улпучӗсемшӗн е выҫӑ куҫлӑ хуҫасе- 
не пулӑшса та нумай укҫа пӗтет. Выҫлӑх ҫулсенче, пӗчӗкшкулсемпе пульнит- 
сасене кӑна ҫав укҫан тӗпренчӗкӗсем ӗҫлекен хура халӑх патне каялла ҫитеҫҫӗ, 
ыттисем пурте урӑх тӗпсӗр ҫӗре путаҫҫӗ. Ӑрасна ҫӗр улпӑчӗ е хуҫа ӗҫлекен 
хура халӑха хӑйсем валли йӳн хакпа пӗччен-пӗччен ӗҫлеттерни ҫитмест, тата 
вёсем пурте пӗр канашлӑ пулса пӗрле халӑх юнне сӑхаҫҫӗ.

Пуян ҫынсен, аслӑ ҫынсен мӗн пур сарӑлса пурӑнасси те ӗҫлекенсене йунӗ 
ӗҫлеттерсе хӑйсем вапли тӗрлӗ таварсем тутарнинчен килет. Хапьхи самана- 
ра укҫа пулсан урлӑ выртана тӑрӑх ҫавӑрмасӑр хӑяккӑн выртсан та пурӑнма 
пит аван пулать. Укҫана панка хур та укҫана ҫӑвӑрлать. Ӑҫтан ҫуралать вӑл 
укҫа? Чеерех ҫӗр улпучёсем е хуҫасем тӑрӑшнипех пулать. Ҫара аллӑн ним 
тума та ҫук: ҫӗр те кирлё, машинасем туман таварсем, спрайсем те кирлё. 
Панкӑран укҫа кивҫен илсе ҫын япалисене туянаҫҫӗ те ҫынсене тара тытса 
тупӑш кӑпарма тытӑнаҫҫӗ. Пурин те ҫапла хӑтланма ӑс ҫитеймест. Ҫавӑн пек-



кисемшӗн укҫине у слама ямашкӑн панкӑсем кассӑсем кӑпарнӑ. Панкӑран укҫа 
кивҫен илсе тӑранакансемшӗн те аван, ахаль выртса укҫине панка хураканни- 
не те усӑллӑ: тупӑшне ҫурмаран тӑваҫҫӗ; пӗрин укҫи, теприн ӑсӗ, тӑрӑшу- 
чӑрмавӗ, ӗҫлекенсен ӗҫӗ.

Акӑ ӗнтӗ ӗҫлекенсен ҫурӑмӗ ҫинче миҫе тӗрлӗ тавар пухакансем, халӑха 
ҫиекенсем, ӗҫе пӗтерсе илекенсем (подрядчик), хуҫасем, ҫӗр улпучёсем, са- 
вӑт-халрӑк тытакансем, панкӑ хуҫисем, укҫа вӗҫҫӗн пурӑнакансем темӗн чухлӗн 
ларса тиенсе пурӑнаҫҫӗ. Пурте пӗрле вӗсем ҫынсене сӳсмен тӑхӑнтарса (ҫын 
ӗҫленине ҫисе) пӗр канашлӑ ҫемье пулса тӑраҫҫӗ. Вёсенчен пуҫне тата темӗн 
чухлӗ ӗҫре чунне хӗссе ӗҫлесе пурӑнакансем те пит нумай.

'  Малалла тата пулать 
Хыпар. 1917 . Утӑ уйӑхӗн 27-м ӗш  кунӗ. 23 №.

ҪӖНӖ ТӲРЕ-ШАРА
Питӗр, 23-VII. Министрсем ӗнтӗ ак ҫаксем: министӑр-президент, ҫарпа 

тинӗс министӑрӗ Керенский, ҫарсен министерствинче ӗҫ тӑвакан Сави
нов, тинӗс министерствинче ӗҫ тӑвакан Лебедев, министӑр президент ки
рек ӑҫта кайса ҫӳренӗ чух ун вырӑнне юлаканӗ Некрасов, укҫа (финансы) 
министӑр вӑлах, укҫа министерствинче ӗҫ тӑваканни профессор Бернац
кий, патшалӑхри ӗҫсен министӑрӗ Авксентьев, ют патшалӑх ӗҫсен мини- 
стӑрӗ Терещенко, суту-илӳ министрӗ Прокопович, ҫӗр министрӗ Пешехо- 
нов, пуштӑпа телеграф министрӗ Никитин, шкулсен министрӗ академик 
Ольденбург, суд министрӗ Зарудный, халӑхӑн сывлӑхне пӗлсе тӑракан 
министр - Ефремов, патшалӑхри контролер - Кокошкин, ҫул министӑрӗ - 
Юренев, святейший синодри обер-прокурор - Карташев.

ТЫРӐ-ПУЛӐ ЕПЛИ
Пирӗн патшалӑхра тырӑ пулӑ халӗ ак еплетӑрать: Мускав, Тула, Смо

ленск, Орел, Оренбург, Хусан, Пермь, Екатеринослав, Псков, Вятка, Вла
димир, Волын, Подольск, Астрахань, Ӗпхӳ (Уфа), Томск, Тобольск, Ени
сей, Семипалатинск, Архангельск, Питер, Олонецк, Нижегород, Могилев 
кёпёрнисенче тата Кубан, Терек, Акмолинск облаҫӗсенче тырӑ-пулӑ ва
там, Харьков, Тамбов, Киев, Курск, Херсон, Полтава, Самара, Витебск, 
Калуга, Рязань, Вологда, Минск, Лифляндия, Эстляндия, Воронеж 
кёпёрнисемпе Дон облаҫӗнче тӗлӗ-тӗлӗпе вӑтам, тӗлӗ-тӗлӗпе начарта- 
рах.

Ярославпа Бессарабски кёпёрнесенче епли пит паллах мар.
Пенза, Саратов, Чернигов, Чёмпёр, Новгород кёпёрнисенче тырӑ начар.

Хыпар. 1917. Утӑ уйӑхӗн 27-м ёш  кунё. 23 №•



ХАЛЬХИ ВӐХӐТ
Тӗрлӗ халӑхсем юн тӑка пуҫлани тӑваттӑмӗш ҫула кайрӗ. Виҫӗ ҫул 

ӗлӗк пирӗн патшалӑх нимӗҫсене виҫ уйӑхра ҫӗмӗрсе тӑкма мел пулать 
тесе ҫӑмӑллӑн шухӑшласа вӑрҫӑ хускатрӗ. Виҫ уйӑх мар, виҫ ҫултанпа 
ӗнтӗ халӑх юнӗ ҫырма пек юхать, виҫ ҫултанпа пурне те пӗтерекен вилӗм 
тӗнче ҫинче вӗҫсе ҫӳрет, виҫ ҫултанпа ҫынсем пӗрне-пӗри вӗлереҫҫӗ, 
ҫурчӗсене, хуралтисене ишсе пӗтереҫҫӗ, ачи-пӑчисем тӑлӑха юлаҫҫӗ, пур 
ҫынсем те хуйхӑраҫҫӗ. Вӑрҫӑран хӑрушӑ, тискер япала урӑх ҫут тӗнчере 
ҫук! Анчах епле ӑна пӗтермелле?

Патшалӑх пуҫӗнче тӑраканни министӑрсем вӑйӑри пек улшӑнса тӑраҫҫӗ. 
Салтаксем пӗр вӑрҫмасӑрах кутӑн чакса килеҫҫӗ. Патшалӑхри ҫынсем 
пӗр-пӗринпе тавлашаҫҫӗ (тёрлё партисене: кадетсем, социал-демократ- 
сем, социал-революционерсем). Лерелле те каллах пулсан, вӑрҫӑ час 
чарӑнмӗ, тэтах та нумай ҫынсем пурнӑҫне пӗтерӗ, нумай ҫынсене хуйхӑ 
кӳрӗ - ку сӑмахсене эпё сире чӑвашсем пӗрлешсе ӗҫленин сиенне кӑтрат- 
са параҫҫӗ тетӗп.

Вӑрҫӑ пӗтерес тесен пурте пӗрлешсе пит хытӑ ӗҫлемелле, вӗт-шак 
шухӑшсене таҫтах утса ярса патшалӑха ҫӑлас тесе тӑрӑшма тытӑнмал- 
ла. Ҫавӑн чухне тин вӑрҫӑ пӗтӗ. Хальхи пек пулсан пирӗн патшалӑх хӑй- 
не-хӑй туласах халран кайӗ.

Й - л М.
Хыпар, 1917. Утӑуйӑхӗн 27-м ӗш  кунӗ.

ЙЫВӐР ВӐХӐТ
Акӑ ӗнтӗ хальччен пулман ӗмӗтсӗр вӑрҫӑ тӑваттӑмӗш ҫул ҫинче тӑ- 

рать. Вӑл хӑйӗн вӑйлӑлӑхӗпе Раҫҫейӗн ӗлӗкхи мулне йӑлтах ӗмсе ячӗ. 
Миҫе мильюн тӑлӑх-турат, мӗн чухлӗ алӑсӑр, урасӑр, куҫсӑр тата тем 
чухлӗ ытти тӗрлӗрен чирлӗ ҫынсем халӑх хушшинче тултарчӗ ку вӑрҫӑ. 
Миҫе мильюн ҫемье, пысӑк хуласенче ӗҫлесе пурӑнакансем ҫӑкӑрсӑр 
выҫӑллӑ-тутӑллӑ ыран-паян ларас пек асапланса пурӑнаҫҫӗ. Миҫе миль
юн вӑй питти пулнӑ ҫынсем тыткӑнри выҫӑллӑ-асаплӑ пурнӑҫпа вилсе 
пӗтеҫҫӗ. Мӗн чухлӗ пурнӑҫ сивӗ аккупсенче ыран-паян вилессе кӗтсе пу- 
рӑнать. Нумай пурӑнӑҫасапланать, нумай пурӑнӑҫвӑхӑтсӑрсӳнет! Кама 
усӑ-ши ку вӑрҫӑран?! Нимӗн те ҫитмест. Хура халӑх йӑнӑшса макӑрса 
анчахтӑрать. Ҫакӑ йывӑр пурӑнӑҫа кура пирӗн хресченсенчен хӑшӗ-хӑшӗ 
час-часах ҫӗнӗ йӗркепе ирӗклӗхе айӑпласа калаҫаҫҫӗ: “Ку ҫӗнӗ йӗрке 
ӗлӗкхинчен те усал, нимӗн те ҫитми пулчӗ!” - теҫҫӗ. Ҫук, ҫитменни вӑл 
ҫӗнӗ йӗркерен мар, вӑрҫӑран ҫитмест. Вӑрҫӑ пирӗн патшалӑха ҫӗнӗ йӗркеч- 
ченех вилӗм алӑк умне илсе пырса тӑратнӑ, ӑна пире пулнӑ патшапа унӑн 
улпучёсем халӑхран хӑранипе анчах систересшӗнех пулмарӗҫ, анчах



пытарӑнми япала ишӗлсе анчӗ, халӗ пурне те курӑнать. Кивӗ пурӑнӑҫри 
Сухомлиновпа унӑн юлташӗсем паян кунчченех пире пӑхса тӑнӑ пулсан. 
нимӗҫсене Питӗрпе Мускава та ҫитсе кӗме ҫӑмӑлтарах пулман пулӗччӗ- 
ши.тен? Татаӗлӗк 2-3 тенкӗ тӑракан япала халӗ 10-12 тенкӗтӑрать пулсан, 
кивӗ йӗрке ку таранччен тӑнӑ пулсассӑн, ҫав япапах хапӗ 20-30 тенкӗ ҫитетчӗ. 
Мёншён тесен кивӗ Тӳре-Шарана, юрӑхсӑррине кура, ӑна “вӑрҫӑ кивҫене 
те” шанса, ҫак кунсенче никам та пёр 10 тенкё те паракан пулас ҫукчӗ, вара 
пулнӑ патшасен сӑнне хутсем ҫине ҫӗнӗрен ҫакса тултарасси анчах юлатчё 
Ҫав хут укҫасем нумайӑн халё те пурӑнӑҫа хаклантарса ячӗҫ, укҫи нимӗн 
вырӑнне те мар. Ҫавӑнпа ҫакӑ йывӑр пурӑнӑҫшӑн ҫӗнӗ йӗркене хурламал- 
ли ҫук. Ҫӗнӗ йӗрке пӗтерме мар, нумай пулӑшрӗ пӗтесрен. Ахальтен ка- 
лар: пӗр-пӗр вӑрӑ-хурахсем ватса-ҫӗмӗрсе сывмарлантарнӑ ҫынна темӗн 
чухлӗ тутлӑ апатсем ҫитерсен те, вёл ниепле те час чӗрлеймест, тен, су- 
ранӗ йӑвӑр пулсан, вӑл вилсех кайӗ те, вара тутлӑ апат панӑшӑн вилчӗ 
тесе калама май килет-и ку? Ҫук, пирӗн патшалёх та ҫавӑн пекех. Вӑрҫӑ 
ҫаплах тӑсӑлсан, ҫуллен-ҫул начарлансах пырӑпӑр, кирек мён те хакӗсем 
хакпаланӗ, ӑна пирӗн ирӗкпӗх ҫӗнӗ пурӑнӑҫ та ниепле те чараймӗ. Ҫӗнӗ 
йӗркене ҫавӑнпа айӑплама юрамасть, вӑл пуян улпутсемпе хуҫасен кӑ- 
мӑлне анчах каймасть, вӗсем ӑна хирӗҫ пыраҫҫӗ, вёсен хыҫҫӑн каяс мар 
Ҫӗнӗ йӗрке, “ирӗклӗх” пирӗн патшалӑхра тин тымарланать-ха, унӑн уссине 
курма пире вӑйлӑ вӑрҫӑ чарать, килес кунсем, ҫак ҫӗнӗ йӗрке хура халӑха 
ылтӑнран та хаклӑ пулё. Анчах ҫак вӑйлӑ вӑрҫа мӗнле чармалла-ши пирӗн? 
Хӑш хресченсем калаҫҫӗ: “Тырӑ парас мар, вара хӑех чарӑнать”,- теҫҫӗ. 
Ҫапла калакансем мӗнле тӑнпа, мӗнле чунпа пурӑнаҫҫӗ-ши вӗсем?! Чӑн 
та, тырӑ памасан, вӑрҫӑ чарӑнӗ вӑл, анчах вӑрҫӑ вырӑнне малашне мӗнле 
кунсем кӗтеҫҫӗ ун чух?! Акӑ мёнле кунсем килӗҫ: кирек ӑҫта та пулӗҫ нимӗҫ 
пуҫлӑхсем, вёсем пирӗн ирӗклӗхе илес те урисемпе таптӗҫ, пирӗн вёсен 
умне чӗркуҫленсе лармалла пулӗ, ҫулсерен йывӑр тулевсем хурӗ пирӗн 
ҫине, ку вӑрҫӑпа тата мӗн чул алсӑр-урасӑр юлчӗҫӗ, ҫавсене хӗрхенсе 
пулӑшӗ-и вӑл? Вара пӗтмелли кун килет вёсен, ун чухне авал улпутсен 
аллинче чуралӑхра пурӑннинчен пӗртте кая пулмӗ. (...). 1917

Тӑвансем! Редакцине ҫырусем ҫырсан та, статьясем ҫырсан та тархас- 
шӑн вулама лайӑх ҫырса ярӑр. Кашни кун пирӗн редакцине тем чӳхлӗ ҫыру 
килет. Эпир вӗсене пурне те вуласа пӑхма тӑрӑшатпӑр, анчах пит тирпейсӗр 
(пурте мар, нумайӑшӗ) ҫырнипе тем чӳхлӗ вӑхӑт иртет. Ҫитменнине чава- 
ланса ларсан та хӑшне-пӗрне ӑнланма йывӑр е йӑлтах ӑнланма ҫук.

Ҫавӑнпа редакцие кирек мӗн ҫырсан та тирпейлӗ ҫырма тархасласа 
ыйтать.

Редакционная комиссия.
Хыпар. 1917 . Утӑ уйӑхӗн 27 -м ӗш  кунӗ. 23  №■



ВУЛАКАНСЕНЕ ПӖЛМЕ
1 Суя ятпа е ятсӑр янӑ хутсене “Хыпар" ҫине ҫапмаҫҫӗ. Ҫаптарас те

сен, ҫыраканӑн хӑйӗн тӗрӗс ятне те, адресне те хучӗпе пӗрле ҫырса ямал- 
ла.

2. “Хыпара" килнӗ хутсене редакция кирлё пулсан кёскетме те, тӳрлет- 
ме те пултарать.

3. Ҫапма тиркенё хутсене редакция усрамасть.
4. Тирпейсёр (вулама йывӑр) ҫырнӑ хутсене те, ҫырусене те редакци 

пӑхмасть.
5. Куҫарса ҫыракансем ӑҫтан куҫарнине кӑтартӑр.

Хыпар. 1917. Ҫурла уйӑхӗн 24-м ӗш  кунӗ. 30  №.

Чӑвашсем! “Хыпара” чӑваш халӑхӗ хушшинче сарма тӑрӑшӑр! Чӑваш- 
сем, хӑвӑр хаҫатӑра пӗтерес мар тесен ӑна укҫан пулӑшӑр! Юлташсем, 
ялти паллӑ хыпарсене “Хыпар” валли ҫырса ярӑр!

Хыпар. 1917 . Август уйӑхӗн 28-м ӗш  кунӗ. 31 №.

ХУСАНТИ ЧӐВАШ САЛТАКӖСЕН УШКӐНӖ ЧӖННИ
Чӑвашсем - тӑвансем!

Ыйхӑран вӑранӑр!
Пӗрлешме тытӑнӑр!

Патшалӑхра пысӑк ӗҫ пуҫланчӗ. Малалли самана пур халӑхӑн та хӑйӗн 
аллинче. Малалли самана ырӑ пулсан та, усал пулсан та хамӑртан ки
лет. Анчах пёччен-иккён малалли саманана тума вӑй ҫитмест. Ҫавӑнпа 
тем тёрлё халӑхсем (хахулсем, поляксем, тутарсем т.ыт.), тем тёрлё ҫын- 
сем (пуян хуҫасем, хапрӑкра ӗҫлекенсем т.ыт.), хӑйсен ушкӑнӗсем тӑва 
пуҫларӗҫ. Вёсем пурте хӑйсемшӗн тӑрӑшаҫҫӗ. Пирӗн чӑвашсен хутне кам 
кӗрӗ? Пирӗн ӗҫе кам тӑвӗ?

Ҫавӑнпа Хусанта тӑракан чӑваш салтакӗсем хӑйсен ушкӑнӗ турӗҫ. Ҫак 
ушкӑна патшалӑхри ӗҫсене вӗренсе халӑха тӑнлантарма тунӑ; чӑваш ха- 
лӑхӗпе чӑваш салтакӗсене хута кӗме тунӑ... Вара вӑл ушкӑн мар чӑваш 
хушшинче те тӑнлӑ, чухлакан салтаксене халӑха вӗрентме ярӗ, тата ыт- 
тисенететӑвӗ. /

Анчах ҫак ушкӑна пурӑнма, ӗҫсене туса укҫа та кирлё пулать. Ҫавӑнпа 
чӑвашсене пӗрлешме, тӑна кӗме пулӑшас теекенсем вӑй ҫитнӗ таран “Хы
пар” хаҫат адресӗпе Хусанти чӑваш салтаксен ушкӑнӗ валли тесе (Ка
зань, контора газеты “Хыпар", для чувашской военной организации) укҫан 
ярӑр. Хусанти чӑваш салтакӗсем, хӑйсен укҫа ҫук пулсан та, ырӑ ӗҫе 
пуҫласа яма пӗр 150 ҫын хушшинче 60 т. 34 пус пухрӗҫ. Ҫавӑнпа вӗсем



килте пурӑнакансен те кашнин чӑваш ӗҫне пулӑшма пӗр пуста, икё пуста 
пулин тупӑнӗ тесе вӗсене шанаҫҫӗ.

Хусанти чӑваш салтакӗсен ушкёнё.
Хыпар. 1917 . Август уйӑхӗн 31 кунё. 32  №.

“ХЫПАРА” ҪЫРУ ЯРАКАНСЕНЕ КАЛАНИ
1. Питё нумайёшё пиртен хаҫатпа кёнеке ыйтаҫҫӗ, анчах укҫине кай

ран ярӑпӑр, теҫҫӗ. Эпир апла кӗнеке-хаҫат яма пултараймастпёр: сире 
шанмантан мар, икё хут ӗҫ тёвасран. Пиртен кӗнеке-хаҫат пёр ҫын мар, 4 
пин ҫын ыйтаҫҫӗ; ҫавӑнпа пирӗн вӑхӑта хӗрхенӗр.

2. Кам курса паллашма пёр нумӗр “Хыпар” ыйтакансен 14 пус (12 х а -, 
ҫатшӑн, 2 пус пуштӑ укҫи) тӳлесе ямалла.

3. Алендеву. Ҫӗр ӗҫӗпе ҫӗн йӗркесем закон тухман. Ҫӗр ӗҫне тумал- 
липе Земельнӑй комитетра ыйтмалла.

4. Ҫырӑва вёренес теекенсен чӑваш ачине. Каҫенни шкул тавраш эсӗ 
шухӑшланӑ пекки ҫук. Сана салтака илмеҫҫӗ пулсан, пур шкула кӗме те 
юрать. Анчах ыттисемле пёр тан иксам парас пулать. Йёлтах касран ус- 
ракан шкулӑ ҫук, пулёшу паракан шкулсем пур. Вёсем ҫинчен “Хыпарта” 
ҫырнӑччӗ.

5. Н.Карпову. Чёвашён уйрём салтак пайӗсем ҫук.
6. Ермолаю Игнатьеву. Чӑвашла хаҫат “Хыпар” ӗҫлекен ҫитменнипе 

укҫа ҫитментен эрнере икё хут анчах тухать. Хаҫат уйӑхра та икӗ хут 
анчах ҫитрӗ пулсан, вёл “Хыпарта” ӗҫлекенсен айӑпӗ мар, пуштӑра ӗҫле- 
кенсен айӑпӗ: кунтан тӗрӗсех ярса паратпӑр.

Хыпар. 1917 . Август уйӑхӗн 
28-м ӗш  кунӗ. 31 №.

ҪУТӐЛӐХА ШЫРАНИ
Хусан. Ҫурла 22. “Хыпар” кантурне кашни кун темӗн чухлӗ ҫыру тата 

ятарласа янӑ ҫынсем килеҫҫӗ: пурте чӑвашла кӗнеке-хаҫат шыраҫҫӗ. Паян 
пёр салтак хӑйӗн укҫипе килсе 11 тенкё те 80- пус хӑйӗнчен тӳлесе юл- 
ташсем валли чӑвашла кӗнекесем илсе кайрӗ. Вёл салтак Хусан кӗпӗр. ., 
Ҫӗрпӳу., Н.-Ковалин. В., с. Старо-Шигалей, Александр Андреев. Килессе 
вёл перевязочный отрядран, 77 пех. дивизионран килнӗ. Ҫакӑн пекҫынсе- 
не тӗл пулсан чун савӑнать.

“Хыпарсем” подборкӑра пичетленнӗ.
“Хыпар” . 1917 . Ҫурла уйӑхӗн 28-м ӗш  кунӗ.



ЧӐВАШСЕМ ВӐРАНАҪҪӖ
Хусан. Ҫурла. 23. Етӗрне уесӗнчи Торай халӑх пухӑвӗ (Тораевское 

волостное собрание) чӑвашла хаҫат “Хыпарта” кӗнекесем кӑларма “Хыпа- 
рӑн” редакцине аллӑ (50) тенкӗ укҫа янӑ. Ҫакӑн пек ӗҫсем ҫинчен пӗлсен, 
чӑвашсем те ыйхӑран вӑранаҫҫӗ мён (иккен) тесе ӗненес килет.

Хыпар. 1917. Ҫурла уйӑхӗн 28-м ӗш  кунӗ.

ХӖРАРӐМСЕМ ӖҪЛӖ ВЫРӐНТА
Питӗр. Хӗрарӑмсене ар ҫынпа пӗр тан патшалӑхри ӗҫлӗ вырӑнсене 

кӗме ирӗк панӑ. Анчах вара ӗҫӗ те ар ҫынсемпе пёр тан пулать.
Хыпар. 1917. Ҫурла уйӑхӗн 28-м ӗш  кунё.

ҪӐКӐР ҪИТМЕСТ
Мускав. Ҫур. 18. Тырӑ Мускава сахал турттарнӑран, Мускавра кунне 

ҫын пуҫне сакӑр ҫур кӗренке анчах пама пуҫланӑ.
Хыпар. 1917 . Ҫурла уйӑхӗн 28-м ӗш  кунӗ.

ҪӖНӖ ХЫПАР
Хамӑр чӑваш ҫыруҫи Иван Николаевич Юркин хӑй ҫырнӑ кӗнекисене 

станпа пуҫтарма тытӑнчӗ. Чи малтан вӑл вак кӗнекисене пуҫтарать иккен, 
унтан вара пысӑкраххисене те. Ялти ҫынсем унӑн кӗнекисене туянас те
сен, хӑйсенӗн пупӗсем, ачасене вӗрентекен ҫынсем урлӑ, ҫырса илме 
пултараҫҫӗ... Ҫырса илес теекенсен пёр илнё чухне нумайтарах ҫырса 
илме тӑрӑшас пулать, мёншён тесен нумайтарах ҫырса илнё ҫемӗн пуш- 
та укҫи сахалтарах тӳленет. Пирӗн чӑвашӑн халӗ епле те пулсан тӑрӑшас 
пулать: пур чӑваш ялёнче те, пур чӑваш килёнче те вуламашкӑн ырӑ кӗне- 
кесем нумайтарах пулччӑр. Чӑваш ҫынни кӗнекесем пулманлӑхпа вула- 
масӑр тӑнӑ пирки пит тӗттӗмленсе юлнӑ. Халӗ вӗр-ҫӗнӗ саманара вулама 
тытӑнас пулать. Кӗнекесем ҫырса илме укҫа шеллес пулмасть. Кӗнеке- 
сем илсе укҫа пӗтерни вӑл эрех илсе ӗҫсе пӗтерни мар; укҫа вырӑнне 
этеме ытларах ӑс кӗрет, ҫын вичкӗнленет. Юркин кӗнекисене ҫырса илес 
теекенсемшӗнунӑн адресне акҫапла: г. Симбирск, Ярморочная площадь, 
д. № 97. И.Н.Юркину.

Юркин чи малтан “Кулачӑ тӑраниччен ҫитерни" ятлӑ кӗнекене пуҫта- 
рать. Кёнеки час тухать, хакӗ унӑн 15 пус анчах пулмалла. Ҫав кӗнекине 
алӑпа ҫырнине вуласа пӑхнӑ ҫынсем “пит аван ҫырнӑ” тесе мухтаҫҫӗ. 
Юркин ятне чӑвашран пурте илтнӗ пулё, анчах вӑл епле ҫырнине вуласа 
пӑхнӑ ҫынсем пит сахал халӗ. Малашне акӑ, вуласа пӑхсан, вӑл епле 
ҫырнине пурсӑмӑр та пӗлсе тӑрӑпӑр.



Юркин кӗнекисем халиччен тухмасӑр тӑчӗҫ пуҫтарма укҫа ҫук пиркипе 
анчах, халӗ ӗнтӗ эпир илтрӗмӗр, пуян чӑвашсем, хамӑр чӑваша ҫырӑва 
вӗреннине юратакансем, Юркина кӗнекисене пуҫтарма укҫа Панине. Юр
кин кӗнекисем часрах тухасса темӗн пек кӗтсе тӑратпӑр.

Хула ҫынни.
Хыпар. 1917. Ҫӗртме уйӑхӗн 

27-м ӗш  кунӗ. 15 №.

ХАҪАТА КИЛЕКЕН ҪЫРУСЕНЕ ХИРӖҪ КАЛАНИ
П.Максимову. Чӑваш халӑх Пухӑвӗ политическая автономия ыйтмал- 

ла турӗ.
77 дивизие. В.Крайнову. Ӳпкелеме ҫӑмӑл, ӗҫлеме йывӑр. Пирӗн хаҫат- 

ра ӗҫлес пулать, Пухусене пуҫтарас пулать, килекен чӑвашсене ӑнланта- 
рас пулать, тата фронтра та вулама пирӗнех пымалла-и? Пире, чӑвашла, 
поляксемпе, хахулсемпе танлаштармалла мар. Вёсен вёреннё ҫынсем 
нумай, тата вёсем пуян халӑх. Пирӗн пыма укҫи те ҫук, ҫынни те ҫук. 
Сӑмаха каличчен, шухӑшласа пӑхас пулать.

Хыпар. 1917 . Юпа уйӑхӗн 23-м ӗш  кунӗ. 45  №.

РЕДАКЦИЕ КИЛНӖ ҪЫРУ
Ку ҫырӑва тӑван редактор хӑвӑн хаҫатра вырнаҫтар-ха: эп ялтан пит 

усал хыпар илтӗм. Альбекеевское волостное правление (Тетюшкс. уез
да) писӗрсем ман ҫырӑва илнё те уҫса вуланӑ. Эпӗ ҫӗнӗ йӗркепе Времен
ное Правительство кирлё мар тесе, кивё патша енне пулӑр тесе ҫырнӑ 
пулать. Писёрсем вара вуласа пӗтерсен каларӗҫ тет: “ Ку ҫырӑва ҫынна 
кӑтартма юрамасть тесе”, вара ҫуркаласа пӑрахрӗҫ тет. Ҫав сасӑ ман 
ҫинчен пӗтӗм вулӑса сарнӑ.

Ҫав писӗрсемех каларӗҫ тет: “Ӑна пӑшалпа ҫапса вӗлермелле”, тесе. 
Ман аттесем пит хӑранӑ. Арӑм халь те йӗрет те. Кам ҫырнӑ-ши ҫав ҫырӑ- 
ва? Мана ирӗклӗхшӗн тӑрӑшакан ҫынна тӗттӗм вӑйсем варалама тытӑн- 
нӑ. Эпӗ Питӗрте пӑлхавӑр пуҫлансанах тытӑнса ӗҫлеме пуҫларӑм. Эпӗ 
социал-демократический партире тӑратӑп. Тата эпё хресчен канашӗн де- 
путачӗ пулса тӑратӑп.

Пирӗн чӑваш хушшинче ун пек усал халап кӑларма час пултараҫҫӗ. 
Пирӗн чӑваш ҫавӑн пеккине час шанать. Шухӑшласа пӑхӑр, чӑвашсем, 
кам кивӗ енне ҫаврасшӑн тӑрӑшать? Пирӗн чӑвашсем пире салтаксене 
ялти хура халӑхран уйӑрасшӑн тӑрӑшаҫҫӗ. Пачӑшкӑсем пире, салтаксе
не, курайми пулчӗҫ.

Халӑха пӑтратаҫҫӗ. Салтаксене ан итлӗр, вӗсем чиркӗве хупасшӑн,



теҫҫӗ. Лнланӑр, кам сире ирӗк пачӗ, салтаксем мар-и? Пирӗн ҫул пӗрре 
кӑна, тӳрӗ ҫул. Эпир унтан пӑрӑнмастпӑр.

Пирӗн урапа шёл хушшинче патак чикекенсем пит нумай.
Салтак С.Игнатьев.

Хыпар. 1917. Утӑ уйӑхӗн 17-мӗш  кунё. 20  №.

РЕДАКЦИНЕ КИЛЕКЕН ҪЫРУСЕНЕ ХИРӖҪ КАЛАНИ
Пирён редакцине кашни кун ҫыру нумай килет. Нумайӑшӗ вёсенчен 

хӑйсем ҫырнине хаҫат ҫине ҫаптарма хушаҫҫӗ. Анчах эпир тем пек ҫапта- 
рас тесен те, ҫаптарма пултараймӑпӑр, мёншён тесен хӑшне-пӗрне вы- 
рӑсла, ӑнланмалла мар ҫырса пӗтернӗ(вырӑсла-чӑвашла хутӑш), хӑшӗ- 
хӑшӗ чӑвашла пулсан та пит тирпейсӗр ҫырнӑ, вулама йӗрке те ҫук. Ҫавӑн- 
па редакцие янӑ ҫырас теекенсем пурте чӑвашла, тирпейлӗ, лайӑх палӑр- 
тса ҫырӑр. Вырӑсла ҫырнисене эпир ҫапмастпӑр.

Унтан тата хӑшӗ-пӗри редакцирен тёрлё канаш ыйтаҫҫӗ. Редакци вӗсе- 
не хирӗҫ вӑй ҫитнӗ таран хаҫат ҫинче канаш ҫырса пырӗ.

Кам ӑрасна ҫыру илес тесен, 20 пуслӑх марка ҫыру ӑшне чиксе ярӑр.

ШУПАШКАР ПУРНӐҪӖ
Сӗнтӗрвӑрринче (Мариинский Посад) июлӗн 8-мӗш кунӗнче Обществен

ной Безопасности текен Комитетӑн пуху пулчӗ. Ҫав пухура Комиссара 
Воскресенской вулӑсри студента Марк Алексеевич Алексеева суйларӗҫ. 
Комиссарӑн помощникӗ Алымкаси вулӑсри Духовная Семинарияран вӗрен- 
се тухнӑ Никанор Петрович Петрова суйларӗҫ. Кӗсем иккӗш те чӑваш. 
Тата ҫак пуху Исполнительный Комитета членсем ак ҫак ҫынсене суй- 
ларӗҫ: Р.С.Мясников - чӑваш, С.И.Федоров - чёваш, Уткин - вырӑс, И.0.3а- 
камский - чӑваш, Р.Н.Никитин - ҫармӑс. Унтан вара Волостное Земствона 
выборы хатёрлеме уесре пёр комиссия турӗҫ, унта Андрей Иванович Тю- 
мерова, Павел Ефимович Анчунова суйларӗҫ, 2-шё те чёвашсем.

Хусанти кёпёрнери Общественной Безопасности тиекен Комитета Ко
вал еский вырӑспа Тогаш вулӑсӗнчи чӑваша А.П.Лбова суйларӗҫ. Малал
ла хула уес варринче пултёр тесе хулана Сӗнтӗрвӑррине куҫарас тесе 
Временное Правительство умёнче хлопотать тумалла турӗҫ.

А.Лбов юлташа. Сирён стихо.творенине ҫаптарма пултараймастпёр, 
мёншён тесен ӑна юрӑ майлӑ ҫырсан аван мар.

Ҫавнах "прозӑпа" ҫырса ярсан пулёччё.
Ятман-Уссине: “Мӗкӗте” ҫапӑннӑ, ыттисене ҫапӑнтараймастпӑр.
Т арас Абруковпа хаҫат яратпёр.
Иван Кузьмина “Патшапа - и патшасёр-и пурёнатпёр" ятлё статьяна 

урӑх ҫын куҫарнӑ. “Вёхётра тумалли ӗҫсем" юлашкине ярсан ҫаптарӑр.



ХЫПАРА УКҪА ПАРСА ПУЛӐШАКАНСЕМ
Кам миҫе тенкӗ, пус янӑ, списокӗ пур.
Грайворонски полкран “Хыпара” укҫа яракансен списокё те пур.
Учительсен институтне вёренме илни ҫинчен пӗлтерӳ пур.
Чӑвашла мёнле кёнекесем тухнине пёлтерни пур.

ВӐХӐТСӐР ВИЛЕС КИЛМЕННИ
Ҫуркунне ҫур шыв вӑхӑтӗнче пёр чӑваш арӑмӗпе пёр тутар арӑмӗн 

шыв урлӑ каҫмалла пулнӑ. Каҫима начартан шыв урлӑ каҫма пит хӑрушӑ 
пулнӑ. Тутар арӑмӗ хӑй каҫма хӑраса малтан чӑваш арӑмне каҫтарса ярас- 
шӑн. Вӑл ӑнсӑртран шыва кайсан, эпӗ ун хыҫҫӑн каҫмӑттӑм, тесе шухӑш- 
лать. Чӑваш арӑмӗ те тутар арӑмӗ хӑраса каҫмантан, малтан хӑй каҫма 
шикленет... Ку ҫапла каҫма хӑранӑран, тутар арӑмӗ:

- Мӗншӗн каҫмастӑн?.. Каҫ ӗнтӗ, - тет.
Ку та ӑна хӑй хӑраса каҫмантан:
- Малтан эсӗ каҫ! - тет.
Тутар арӑмӗ каҫма шикленсе, чеелӗхӗпе епле те пулин улталаса мал

тан чӑваш арӑмне каҫтарса ярасшӑн.
- Манӑн та упӑшкам ҫамрӑк, эпё шыва кайса вилсен, вӑл хуйхӑрса 

йӗрӗ, - тет.
Чӑваш арӑмӗ те ӑна хирӗҫ кулса:
- Эсӗ ӑнсӑртран шыва кайса вилсен, санӑн упӑшку, ҫамрӑкскер, тата 

улт-ҫичӗ тапхӑр та авланма пултарать. Эпё шыва кайса вилсен, манӑн 
упӑшкам хӑйне юрӑхлине тупаймасӑр авланмасӑр тертленсе пурӑнӗ, эпӗ 
ӑна шеллесе малтан каҫасшӑн мар, - тет.

Ив. Юркин.
Хыпар. 1917 . Ҫӗртме уйӑхӗн 

27-м ёш  кунӗ. 15 №.

ТӖРӖССИНЕ ҪЫРАР!
Тавтапуҫ Турра, тӑрӑшакан ҫынсене. Халӗ ӗнтӗ пирӗн чӑваш халӑхӗ 

те хӑй нушине, хӑй шухӑшне хаҫат ҫине ҫаптарса, пӗтӗм тӗнчене пӗлтер- 
се пурнӑҫне аванлатма пултарать. Пур енӗпе те ирӗккӗн сӳтсе явса кала
сан тӗрӗс сӑмахӑн вӗҫне тухма майӗ пур. Анчах пӗр-ик сехет калаҫакан 
ҫыннӑн виҫ-тӑват сӑмахне кӑна уйӑрса илсен, ӑна та пуян итлекен хӑйӗн 
шухӑшӗпе, хӑйӗн кӑмӑлӗпе урӑх енне пӑрса ярса улӑштарсан урӑх ҫын- 
сем умӗнче темӗнле тӳрӗ ҫынна та айӑплама пултарӗ. Эпир, чӑваш ҫын- 
нисем, “Хыпар” хаҫатне пиҫнӗ ҫырлана кӗтнӗ пек кӗтсе тӑратпӑр. “Хыпа- 
рӑн" 7-мӗш нумерте пирӗн ҫавна тӑван Никанор Павӑлӗ хӑйӗн суясӑр тенӗ



сӑмахӗпе, тулашӗнчен хӗрелнӗ, шалтан симӗс пиҫеймен ҫырла хыптарнӑ 
пек ман ҫинчен суйса кӑтартрӗ.

Темиҫе ҫӗр ҫын хушшинче пирӗн прихутра ун пек Павӑл, тен, вун иккӗ 
те тупӑнӗ, вёсем пурте ман ҫинчен мӗн каланине итлесе ҫӳрес кӑмӑлӑм 
ҫук, пурте хаҫат ҫине мӗн ҫырассине хирӗҫ тавӑрса ҫырма мар, тем ма- 
лашӗн мӗн ҫырнине вуласа тухма та вӑхӑтӑм пулмӗ. Анчах ҫапах та мал
танхи Павӑла сума суса чӑваш "Хыпарӗ” тӗрӗс сӑмахшӑн пуриншӗн те пӗр 
евӗрлӗ ирӗклӗ хаҫат пулӗ-ха тесе, ан ятлӑр-ха, тӑвансем эпӗ тепӗр ластӑк 
хут - сӑмах ҫырса ярам.

Эпё учительрен пупа тухни тӑваттӑмӗш ҫул ҫеҫ, паянхи кунччен епле 
ҫын пулнине, эпӗ ӑҫта пулнине мана куркаланӑ, пӗлкеленӗ ҫынсем кала- 
масан эпё хама мухтани нумаях мар, тата килӗшес те ҫук. Мухтавне шыра- 
масан та тӗнче умӗнче суйса кӑтартакан сӑмах тавӑрса тӗрӗссине калама- 
сӑр чӑтаймастӑп. Эпё священнике те хамӑр халӑхшӑн пёр тумлам та пул
сан усӑ кӳрес кӑмӑлпа тухсаттӑм. Анчах хальхи саманара пул сӑмахӗ хӑл- 
ха патёнче ҫил шӑхӑрнӑ пек кӑна иртсе каять пулмалла. Пупсен 300 ҫул- 
танпа пулнӑ айӑпсене халӗ вырӑнта тӑракан пупсем ҫине тиеме пӑхаҫҫӗ. 
Тата час-часах куллен куракан ҫын сӑмахӗ тӗрӗс, ырӑ пулсан та, ялан 
йӑлӑхтарнипе нимех те мар пек, шанмалла та мар пек пулё. Аякран (инҫет- 
рен) вӗҫсе килнӗ ҫӗнӗ кайӑксем юрласа парсан итлеме те кӑмӑллӑрах пек. 
Ҫавӑнпа ман шухӑшпа халӑхшӑн чӑнласах тӑрӑшакан, тӳрӗ кӑмӑллӑ ора- 
торсем килсе калани питӗ усӑллӑ. Акӑ, ҫу уйӑхӗн 9-мӗш кунӗнче пирӗн яла 
Б.Исланкин килсе шкул пӳртӗнче ҫӗн самана ҫинчен пит лайӑх каласа пачӗ. 
Вырӑс та, чӑваш та питё хавасланса, тав туса итлесе ларчӗҫ. Анчах ҫав 
хутранах ялсенче ним парчи йӗркисене ӑнланайман, пиҫеймен ораторсем 
те сиксе тухса, халӑх кӑмӑлне кӑна каясшӑн тӑрӑшса паттӑр сӑмахсем 
каласа пӑтратса яраҫҫӗ. Вёсен 1905-мӗш ҫулсенче амӑш сӗчӗ те тути-ҫӑва- 
рӗнчен типеймен, хальхи ҫӗнӗ самана та пӗтӗм чӗри витӗр тухайман, хӑй- 
сем ҫапах ҫӳлерех хӑпараҫҫӗ те, ак ҫапла сӑмахсем каласа кӑшкӑраҫҫӗ. 
"Эй, ирӗке тухнӑ халӑхсем! Халӗ ӗнтӗ ирӗк, кирек мён тусан та чару ҫук. 
Малашне пурнӑҫ пит ҫӑмӑл пулё, ним куланайӗ те, укҫа пуҫтару та пулмӗ, 
ачӑрсене пӗр пус укҫа тӑкмасӑрах кирек епле шкулта та вӗрентмелле йӗрке 
тухӗ, тӗнчери пур тупрана, вӑрмана, ҫӗр-шыва, чукун ҫулсене, хапрӑк-са- 
вӑтсене пурне те халӑх тавӑра хуҫа. Пупсем, тёрлё шалу ҫисе тӑракан 
чинлӑ ҫынсем пӗр хӑйсемшӗн кӑна пурӑнаҫҫӗ” - тата урӑх тёрлё те ҫавӑн 
пек сӑмахсене каласан, ӗлӗк тӗттӗмре пурӑннипе ӑнлансах илеймен ҫын- 
сем вара алӑ ҫупса мухтаҫҫӗ.' Ак ку ача маттӑр, ай ораттор!” теҫҫӗ. Тӗрёсси- 
пе каласа ӑнлантарма тытӑнсан “Ку сӑмаха эсӗ ӗлӗкхи майлӑ каласан, 
санӑн креппит тунӑ е илнӗ ят ҫӗр пур, эсӗ статри пришим!" теҫҫӗ. Ҫак 
тӗлӗшренех хаҫат ҫине ҫыракан Павел туе та сӑрӑ хакӗ йӳнелнӗрен мана



хуратса сӑрлама хура сӑрне питех хёрхенмен пулмалла. Тин хаҫат ҫине 
пуҫлакан ҫынсен ун пек йӑнӑш калани пулать. “Акӑ, пӑхар-ха, эпӗ епле 
ҫынсене хирӗҫ халӑх умӗнче сӑмахпа витереймесен те, епле хаҫатпа ҫап- 
таратӑп!”, тенӗ пектуйӑнать. Ҫыра-ҫыра вӗренӗпӗр-ха, тӑвансем! Тӗрӗсҫула 
ҫапах тухӑпӑр, анчах хамӑрӑн кӑмӑл таса пултӑр. Эпӗ кӑна тӗрӗс шухӑш- 
латӑп, ыттисем пурте йӑнӑш шухӑшлаҫҫӗ теме ҫук. Тата юлашкинчен пу- 
риншӗн те чӗрем хушшинче тӳрех калам тӑван - чӑваш халӑхӗ. Никанор 
Павӑлӗ сӑмахӗнче те ман тӗлӗшрен тӗрӗс шухӑш та пур, ҫавӑнпа эпӗ ӑна 
мӗншӗн кӗретех суятӑн тесе сут умне чӗнместӗп. Акӑ мёншён. Христос 
тӗнне чӑнахах тӗрӗс тытса тӑракан ҫыннӑн пуринчен ытла Т урра, иккӗмӗшӗ 
халӑха, виҫҫӗмӗшӗ харкам хӑйне тин юрамалла. Каҫарсамӑр мана, тӑван- 
сем, - эпё чи малтан хама, хам ҫемьене юратарах пурӑнтӑм, унтан ытти 
ҫынсене, кайран тин Турра. Хам пурнӑҫӑма тинкерсе пӑхатӑп та, чӑнах та 
ӗҫӗм-халӑм ҫапла пек туйӑнать. Кам та пулин ҫак енӗпе айӑпсӑрри пур, 
вӑл айӑплине пӗтӗм кӑмӑлтан хапӑл тӑватӑп.

Ҫӗнӗ Пӑрӑнтӑк пачӑшки М.Данилов 
Хыпар. 1917. Ҫӗртмеуйӑхӗн  

20-м ёш  кунӗ. 13 №.

ЧӐВАШ ПУРНӐҪӖ
Ч ӗнни

Эй, тӑвансем, хура халӑхсем! Ҫак нумаях пулмасть иртсе кайнӑ кунсен
че Раҫҫейре нумай ҫӗрте ҫынсем килте тунӑ эреке ӗҫсе ӳсӗрӗлсе ҫапка- 
ланса ҫӳреме пуҫларӗҫ. Ҫак ӗҫ хуласенче те, ялсенче те сисӗнме пуҫ- 
ларӗ. Ӳсӗр ҫынсем позитсисенче (фронтра), хапрӑксенче, чугун ҫулсем 
ҫинче курӑнма пуҫларӗҫ. Вӗсене кура пирӗн Шупашкар уесӗнчен те ӗҫме 
пуҫларӗҫ. Уесри хӑш-хӑш ялсенче килсеренех пек эректума пуҫларӗҫ. Ҫак 
ялсенче эреке уесри пур ялта сарӑлма пуҫларӗ. Ҫак эреке Шупашкара та 
ҫитрӗ, Атӑл леш енчи ялсенче те курӑнма пуҫларӗ. Эреке ӗҫсе ӳсӗр пулса 
ҫӳреме пуҫларӗ. Ҫак эреке пире йӑвӑр инкеке кӳртесси те сисӗнмерӗ. Ну- 
майӑшӗсене килте тунӑ эрекпе эпё хам укҫапа илсе ӗҫетӗп пулсан, унтан 
мӗн сӑтӑр пултӑр? Эрекпе туса сутса укҫа лайӑх тупатӑн пулсан, ҫынсене 
мӗн ӗҫ, тесе шухӑшлаҫҫӗ.

Эй, хура халӑх, ҫакӑн пек шухӑшлама юрамасть. Эреке ӗҫсе ӳсӗрӗлсе 
ҫӳрени вӑл пӗтӗм халӑхшӑн усал япалине хӑвӑрах пӗлетӗр. Ҫак ӗҫ эреке 
ӗҫекеншӗн анчах мар, эреке тӑваканшӑн та, эреке сутаканшӑн та анчах 
мар, ҫак ӗҫ пӗтӗм халӑхшӑн усал япала.

Ҫыннӑн алли е ури урӑх ҫӗрте вырӑн пулсан, ҫав суран пӗтӗм ҫан-ҫурӑ- 
ма сывмарлантарса ярать, пӗр ҫӗрте ыратни пур ҫӗрте те сисӗнтерет. Кил 
чиккинче кам та пулин сывӑ мар пулсан, ҫав килти ҫынсем пурте хуйха



каяҫҫӗ. Хӑш хӑшӗсем эреке ӗҫни те ҫакӑн пекех пур ҫынна та усала вӗрен- 
тет, усал чире ертнӗ пек ертет те вара ӗҫекенсене анчах мар, урӑх ҫынсен 
сывлӑхнете пӑсать. Эй, хурахалӑх! Килтетунӑ эреке сире питӗ пысӑксӑтӑр 
тунине пӗлместӗр-им? Килтетунӑ эреке пирӗн ӳте пӑсакан, вӗлерме пулта- 
ракан япала “яд” пур, ҫавӑнпа вӑл пирӗн шӑмшакка, ӳт-тире пӗтерет (куҫ 
патне пырса куҫ вӑйне пӗтерет). Эреке ӗҫсе ӳсӗрӗлсен час-часах пӗр-пӗрин- 
пе вӑрҫаҫҫӗ, хурах пусаҫҫӗ, вут та кӑларса яраҫҫӗ тата ку инкексӗр урӑх 
инкектенумай.

Халь пирӗн Раҫҫейре пӑлхавлӑ вӑхӑтне хӑвӑр та пӗлетӗр. Халь Раҫҫей- 
ре пурӑнакан халӑхсем хӑйсен пурнӑҫне тата Патшалӑх пурнӑҫне ҫӗнӗ йӗрке- 
пе тӑваҫҫӗ. Раҫҫейри кивелсе ҫӗрсе пӗтнӗ йӗркесене кӑларса пӑрахаҫҫӗ, 
ҫӗнӗ йӗркесемпе улӑштараҫҫӗ. Халь кивӗ учрежденийӗсене пӑрахса ҫӗнӗрен 
урӑх йӗркесем тунине хӑвӑрах куратӑр. Пур ҫӗрте те Комитетсем, Советсем 
тӑваҫҫӗ, пур вырӑнтан пӗр ҫӗре пуҫтарӑнса канаш тӑваҫҫӗ, ушкӑнсем пӗрле- 
шеҫҫӗ “союз" тӑваҫҫӗ. Нумаях тӑмӗҫ. Патшалӑх йӗркине кӳме пуҫтарӑнакан 
Пухува суйлама пуҫлӗҫ. Ҫав Пухура ирӗклӗ Раҫҫей ҫыннисем хӑйсен пур- 
нӑҫне малашне мёнле пуласси ҫинчен те ӗҫ татӗҫ. Ҫав Пухура Раҫҫей ҫӗрӗн 
хуҫи - вырӑс хапӑх хӑватлӑ, тӗрӗс сӑмахне калӗ. Эреке ӗҫсе ӳсӗрӗлсе пу- 
рӑнсан, эпир хамӑра тума кирлӗ ӗҫе тума пултарӑпӑр-ши? Килте тунӑ эрек- 
сем ӗҫсе пурӑнсан, Комитетсене, Советсене тата урӑх вырӑнсене те хамӑра 
кирлӗ ҫынсене суйлама пултарӑпӑр-ши? Эпир хамӑр пуҫа спирт ӗҫсе ҫавӑр- 
са ярсан, хамӑр шухӑшсене килте тунӑ эреке айне тусан ҫав Патшалӑх йӗрки- 
не кӳме пуҫтарӑнакан Пухува хамӑра мӗн кирли ҫинчен каласа пама пулта- 
ракан пирӗн тивӗҫлӗхшӗн (право), ирӗкшӗн хытӑ тӑракан ҫынна суйласа яма 
пултарӑпӑр-ши?

Эй, хура хапӑх! Хӑвӑра хӑвӑр, хӑвӑр ачӑрсене, ачӑрсен ачисене ырӑ су- 
натӑр пулсан, ҫак усал йӑпана пӑрахӑр, пирӗн халь эреке ӗҫесси ҫинчен 
мар, ҫук, хамӑрӑн пурнӑҫа ҫӗнетсе ӑна ирӗклӗ, тӗрӗс, ӑслӑ пурӑнӑҫ тӑвас 
тесе шухӑшлас пулать. Ҫак лайӑх, ҫӗнӗ пурнӑҫа тума пирӗн ӳсӗр пуҫпа мар, 
ӗҫсе ӳсӗрӗлсе ҫапкаланса ҫӳресе сӑтӑр туса мар, ҫук, ҫаксене пурнӑҫра 
хамӑр ҫӗр-шыв умӗнче, тата ытти халӑхсем умӗнче ответ (хисеп) памалла, 
пулассине пӗлсе тӑрса кётсе илес пулать, пирӗн ҫӗнӗ пурнӑҫа тума эреке 
ӗҫсе ҫавӑрса янӑ пуҫсемпе мар, таса шухӑшлӑ пуҫсемпе тытӑнас пулать.

Эй, хура халӑх! Пирӗн ҫак эреке ӗҫсе ӗсӗрӗлес йӑпана пӑрахас пулать. 
Пӑрахмасан, ҫак нумай тӑрӑшса тупнӑ ирӗке, хамӑр телее, канлӗ пурнӑҫа 
анчах мар, хамӑр ачасен телейӗпе ырлӑхне те пӗтерӗпӗр. Ӗсӗрӗлсе ҫӳренӗ 
пирки халь туртса илнӗ ирӗке алӑран кӑларса ярсан, пирӗн ачасем пире мён 
калӗҫ? Вёсем пиртен йӗрӗнсе: акӑ пирӗн аттесем, пӑлхавпа вӑрҫӑн йӑвӑр 
кунӗсенче эрекшӗн Раҫҫей ирӗкне сутнӑ, - тейӗҫ те пирӗн таса мар ӗҫсене 
кӑтартса пире “ирӗке сутакансем" тесе ят парӗҫ.



Эй, хура халӑх! Иккӗмӗш Микулайпа унӑн тарҫисем халӑх эрекешӗн ирӗ- 
ке сутма пултарнине сиснӗ те нумай ҫӗрте халӑха эреке ӗҫтерсе халӑха 
ӗсӗртме тытӑннӑ, мёншён тесен пӑтранчӑк шывра пулӑ тытма лайӑххине 
вӗсем пӗлеҫҫӗ. Ҫак эреке ӗҫсе ӗсӗрӗлсе ҫӳрес йӑла пӗтӗм Раҫҫейпех са- 
лансан, халӑха пӑлхантарса яма пултарӗчӗҫ те вара Иккӗмӗш Микулая тата 
патшана лартӗччӗҫ те усӑллӑн хӗпӗртесе савӑнӗтчӗҫ. Ҫавӑнпа ҫак йывӑр 
кунсенче кам эреке ӗҫет, вӑл пӑпхав (“амута’’) хатӗрлет, хамӑр ҫӗр-шывӑн 
тӑшманӗ пулать.

Ҫакна лайӑх астӑвӑр. Раҫҫей ирӗкне ан сутӑр! Эреке тӑвакансене те, эре
ке сутакансене те пурне те чарӑр. Эреке ӗҫекенсене пурне те пӗр хӑрамасӑр 
“хамӑр ҫӗр-шыва сутаканни, ирӗкӗн тӑшманӗ” тесе калӑр.

Нумайӑшӗ пирӗн ӗҫлемен кунсенче мӗн тӑвас вӑхӑта, ӑҫта хурас теҫҫӗ. 
Тӑвансем! Вӑхӑта ӑҫта хурас, ӗҫ ҫук кунсенче мӗн тӑвас тесе шухӑшламал- 
ли те ҫук. Халь пирӗн Раҫҫейре пире йӑвӑр ӗҫ тунине хӑвӑрах пӗлетӗр. Вы- 
рӑс халӑх шухӑшӗ пурнӑҫа мӗнле ҫӗнетесси ҫинче тӑрать. Эпир те ирӗке 
тухнӑ ҫынсем, пирӗн те ҫавӑн ҫинченех шухӑшлас пулать. Пур халӑх ӗҫленӗ 
чухне пирӗн те ӑйӑхра тӑрса юлма юрамасть.

Анчах ҫак ӗҫе тума эпир вӗренменнипе, иккӗмӗш Микулай тӑрӑшни пирки 
эпир ҫак ӗҫсем ҫинчен пӗлмесӗр тӑрса юлнине хӑвӑрах пӗлетӗр. Пирӗн халь 
пӗлмелли нумай, нумай вёренес пулать.

Ҫавӑнпа хӑвӑр ӗҫсем ҫинчен нумайтарах шухӑшлас пулать, халӑх пуҫта- 
рӑнсан унта хӑвӑра мӗн кирли, хӑвӑрӑн мӗнле нушасем пурри ҫинчен пуплес 
пулать.

Эсир учительсем, учительнитсӑсем тата урӑх вёреннё ҫынсем хӑйсем 
мён пупленине итлӗр, вёсенчен ыйтӑр; хаҫатпа кӗнекесем вулама тӑрӑшӑр. 
Акӑ сирён валли ӗҫ сиксе те тухрӗ. Ӗҫ ҫук чухне мён тумалли тупӑнчӗ.

Эй, тӑвансем, хура халӑхсем. Эсир ирӗке тухрӑр. Ирӗклӗ Патшалӑхра 
пурӑнатӑр. Ҫак ирӗке эсир хӑвӑр тивӗҫлине кӑтартӑр. Эсир страшниксемпе 
вёсен нукайккисемсӗр пурӑнма пултарнине палӑртӑр. Ку ҫынсем ирӗклӗ 
халӑх, вӗсем ирӗкре пурӑнма вёреннё” тесе каламалла тӑвӑр. Халь пире 
килте тунӑ эреке ӗҫни мар, хапӑх пӗрлешни, пӗрлешсе тӑрӑшни кирлӗ. Ҫакна 
кирек хӑҫан та астуса тӑрӑр та килте тунӑ эреке хӑвӑр хушӑртан хӑваласа 
кӑларса ярӑр!

Эй, хура халӑх, эрекетухса кайтӑр, пӗттӗр, ирӗклӗ сывӑ пурнӑҫ патнелле 
малалла кайӑпӑр тейӗр!

Шупашкар уесӗн милитси пуҫлӑхӗ.
С.Н.Роднов 

“Хыпар” . 1917 . Ҫӗртме уйӑхён 
13-м ӗш  кунӗ. 11 №.



ТАНТӐША
(А.Васильева) 

Тантӑш! Халӑх нушийӗ 
Пире пӗр ҫӗре турӗ!
Ҫӗр ҫын йӑтми ҫӗклеме 
Хамӑр ҫамрӑк хул ҫине 
Йӑвантарса хутӑмӑр. 
Малтанах “Чӑтаймаспӑр” 
Пуль тесе шухӑш кӗчӗ. 
Анчах чӑваш халӑхне 
Калама ҫук юратни 
Пире вӑй парса тӑчӗ! 
Кунӗн-ҫӗрӗн чупрӑмӑр 
Канассине пӗлмесӗр. 
Ҫапахтурӑ пулӑшӗ 
Тесе пусараттӑмӑр 
Хамӑр ҫуннӑ чунсене! 
Ырҫынсенчӗрине 
Алӑксене шаккаса 
"Пулӑшӑр пире" тесе 
Йӑлӑнмалла та пулчӗ! 
Чӑнах нумай ыр ҫынсем, 
Пире пулӑшакансем 
Хӑйсен сассине пачӗҫ, 
Пире пулӑшу ячӗҫ. 
Юлашкинчен тӑрӑшса, 
Нумай асап хыҫӗнчен, 
Йӳнеҫтернӗ хыҫҫӑн - 
“Хыпар” ятлӑ хаҫата 
Ура ҫине тӑратса 
Чӑвашсене патӑмӑр! 
Ҫакӑ чӑваш ҫыннисем 
Ӑна кӗтнӗ курӑнать; 
“Хыпар” сасне илтсенех 
Пирӗн патра мӗскӗнсем 
Вӗҫсӗр киле пуҫларӗҫ. 
Хӑйсем савӑнса кайнӑ, 
Куҫӗ-пуҫӗ ҫуталса 
Хӗвел пек йӑлтӑртатса



Хавасланса тӑраҫҫӗ! 
“Хыпар” тинех тухрӗ-им? 
Тесе аран калаҫҫӗ.
Калама пултараймаҫҫӗ! 
Хӑйсем пире тав туса 
Пӗтереймеҫ “спаҫипе!
Сире ыр ҫынсем!" тесе, 
“Турӑ сире пулӑштӑр”
Тесе анчах тӑраҫҫӗ. 
Хӑшсем “чёваш Мункунё”
Т инех ҫитрӗ тиеҫҫӗ!
Тата урёх сёмах та 
Пире пуҫармаллисем 
Чёваш ачаш ҫыннисем 
Кӑларӗҫӗ, кӑнтарчӗҫ!
Суха хыҫҫӑн ҫӳресе 
Алӑрсене хытарса 
Ӗҫлекен харсӑр ҫынсем 
Пире ҫапла пусарса 
Каланӑшӑн эпӗте 
Мӗнпур ҫамрӑк чӗререн 
Тайла пуҫӑма тайлап, 
Нумай ҫула кун сунап! 
Хура халӑх хыҫӗсен 
Чёваш вёреннё ачисем 
Пирӗн пата килмешкӗн 
Т ытӑнчӗҫ юлашкинчен! 
Вёсем хресченсем пек мар 
Урӑх куҫпа пӑхмашкӑн 
Пирӗн ҫине тытӑнчӗҫ. 
Сӑнаса, шӑтарас пек 
“Эпир камне пӗлесшӗн 
Пирӗн ҫине пӑхайрӗҫ!
Таса мар шухӑшсем те 
Эпир ҫамрӑкне курса,
Тата начарне пӑхса 
Нумайӑшӗн куҫсенче 
Пире хирӗҫ шухӑшсем 
Тапранни те палӑрчӗ! 
Хӑшсем тата “ӗҫсене



Шанчӑклӑ ҫын аллине 
Памалла” тесе пире 
Калакансем те пулчӗҫ.
Вӑл мӗне пӗлтернине 
Эпӗ тавҫӑрса илтӗм,
Ӑна эпӗ сӑнарӑм.
Малашне мӗн пулӗ-ха 
Тесе вӑрттӑн шухӑша 
Тарӑн чуна пытартӑм. 
Нумай пулмасть Хусана 
Вӗт халӑхсен Пухӑвӗ 
Пулса иртсе каяйрӗ. 
Чӑваш вӗреннӗ ҫыннисем 
Унта нумай килнӗччӗ!
Чи малтанах ҫав ҫынсем 
“Хыпар” ҫинчен калаҫма 
Халап хускатса ячӗҫ.
Виҫӗ кунччен ҫав халап 
Пӗр чарӑнмасӑр пычӗ. 
Нумай унта калаҫрӗҫ? 
Пирӗн “Хыпар" хаҫатне 
Хурлакансем те пулчӗҫ. 
Пуринчен те ытларах 
Пачӑиикӑсем пире хирӗҫ 
Питӗхыттӑн тӑрайрӗҫ. 
“Пёр хура халӑх ҫинчен 
Анчах мар эсир ҫырӑр, 
Пачӑшкӑ ҫинчен те ҫырӑр", 
Тесе пире каларӗҫ.
Т ата тепӗр тӗрлисем 
Ак ҫапла та каларӗҫ.
“Ҫӗре епле тӳрлетсе 
Ӗҫлемелли ҫинчен те 
“Хыпарта” ҫырас пулать!" 
Тесе каласа хучӗҫ.
Нумай япала ҫинчен 
Пире ҫырма хушрӗҫ.
Пурне те ҫавна илтсен 
Манӑн йӑлтах ӑс кайрӗ. 
Вара эпё вӗсене



Ватрӑм сӑмах каларӑм: 
“Тӑвансем: апла пулсан, 
Пурин ҫинчен те ҫырсан 
Пирӗн хаҫат ни пӑтӑ,
Ни яшка пулса тӑрӗ, 
Пӗрне те тӗппипелех 
Эпир хамӑр хаҫатра 
Ҫыраймӑпӑр терӗм.
Эсир каланисене 
Ҫырма питё кирлине 
Эпё хам та пӗлетӗп, 
Анчах хӑшӗ кирлӗрех 
Ҫавна ҫырсан аванрах 
Пулмӗ-ши, ырӑ ҫынсем? 
Пире халь кирлӗреххи 
Патшалӑхӑн пухуне 
Халӑха хатӗрлемелли, 
Патшалӑх йӗрки мӗнле 
Улшӑнассисем ҫинчен, 
Чӑваш халӑх пурнӑҫне 
Епле тӳрлетес ҫинчен 
Ҫавӑн ҫинчен халь пирӗн 
Ҫырас пулать“, терӗм эп. 
Анчах ҫапах ҫав ҫынсем 
Тем чуль уҫҫӑн каласа 
Парсассӑн та хӑйсеннех 
Вӗҫсӗр ҫаптарса тӑчӗҫ. 
Виҫ кун ҫапла тавлашса 
Вӑхӑта ирттертӗмӗр. 
Иккӗмӗш кун ҫӗнтерчӗҫ 
Пире вӗсем кӑшкӑрса. 
“Эсир хаҫат кӑларма 
Пултарайман ачасем” 
Тесе пиртен кулайрӗҫ. 
Тантӑш, ун чух иксӗмӗр 
Мӗнле пуҫпа ҫӗр хута 
Хаҫат Шветсари витӗр 
Таврӑннине иксӗмӗр



Анчах эпир пӗлетпӗр. 
Чёрёллех хура ҫӗре 
Чавса пытарнӑ пулсан 
Пире ун чух ҫӑмӑлрах 
Пулё тесе шутлатӑп.
“Ҫӗр чӑтма ҫук илемлӗ, 
Ҫурхи сывлӑш уҫӑ-ҫке! 
Ҫӳлти ҫутӑ ҫӑлтӑрсем 
Йӑлтӑртатса пӑхаҫҫӗ; 
Йывӑҫсем те ҫулҫине 
Аран йӑтса лараҫҫӗ;
Пӗр сас-чӗвӗ илтӗнмест, 
Ӑшӑ ҫил вӑшт ҫеҫ вӗрет, 
Вӗрет те пирӗн хуйха 
Тарӑн шухӑша кайнӑ 
Пит-куҫсене ачашлать, 
“Мёншён ытла, ачасем, 
Хуйхӑратӑр, шанчӑка, 
Пӗтӗм шанчӑк ӗмӗтӗн 
Вӑйлӑ ҫунатне татса? 
Пӑхӑр халӗ, ак эпир 
Епле шӑппӑн калаҫса, 
Хавасланса ларатпӑр. 
Вӑхӑтлӑха манар-ха, 
Хӑвӑртарӑн хуйхӑра, 
Пирӗнпеле савӑнса 
Паянхи кун тапратнӑ 
Суранӑра тӳрлетӗр".
Тесе каланӑ пекех 
Мана туйӗнчӗҫ вӗсем. 
Чӑштӑр-чӑштӑр силленсе, 
Чӗлтӗр-чӗлтӗр чӗтренсе, 
Шӗпӗлтетсе калаҫса 
Кӑштӑртатса илейрӗҫ 
Ҫу уйӑхӗн ҫулҫисем, 
Ачашпа ӳснӗскерсем!
Ҫӗр чӑтма ҫук илемлӗ, 
Ҫурхи сывлӑш уҫӑ-ҫке! 
Анчах пирӗн чунсенче 
Хуйхӑ кастарса ҫӳрет,



Ҫут ҫанталӑк илемне 
Илемсӗрӗн кӑтартать! 
Виҫҫӗмӗш кун та пулчӗ - 
Хӗвел ҫуталса тухрӗ.
Кун каҫ майне сулӑнчӗ, 
Пирӗн пуху пухӑнчӗ. 
Хайхи ҫынсен куҫӗсем, 
Хӑшӗн-хӑшӗн тутисем 
Мӑшкӑллас пек тӑраҫҫӗ. 
Каллех хаҫат халапне 
Эпир тапратса ярса 
Калаҫма тытӑнтӑмӑр, 
Пирӗн май нумай пулса 
Тин ҫияла тухрӑмӑр, 
Ҫавна курсан пачӑшкӑсем 
Урисемпе тарӑхса 
Тапӑртатма тытӑнчӗҫ. 
Тапӑртатни вӗсене 
Ним чухлӗ пулӑшмарӗ, 
Комисси суйларӑмӑр - 
Чӑнлӑх ҫиеле тухрӗ!
Ах, тантӑш, мӗн курнине 
Пурне те халь асӑнса 
Чӗрене ыраттарса 
Юнлантарасран хӑрап. 
Ытти асаплӑхсене 
Ху та эсӗ пӗлетӗн;
Эс ҫав асап хушшинче 
Чире кайма тытӑнсан,
Ху сывлӑхна тӳрлетме 
Ҫуралнӑ ҫӗрне кайрӑн! 
Унта та эсӗ ҫапах 
Ахаль пурӑнас темерӗн; 
“Чӑваш ушкӑн Ҫӗрпӳре 
Уҫрӑн унта кайсанах. 
Хусанта чухнех санӑн 
Чӗрӳ Ҫӗрпӳ ҫынсемшӗн 
Хуйхӑрса ҫункалатчӗ!
Эсӗ ялан калаттӑн:
“Ҫӗрпӳ уес пӗтӗмпех



Чӑваш ҫыннипе тулнӑ,
Апла пулсан та ҫапах 
Унти хулара чӑваш 
Пуҫ пулакан пӗри ҫук!
Патша йӗрки чухне пек 
Унта хура халӑха 
Курайман луян ҫынсем,
Нумай ҫӗрлӗ улпутсем,
Пуҫлӑх пулса тӑраҫҫӗ!
Намӑс пире, чӑваша,
Ҫӗрпӳ чӑвашӗсене!”
Тесе эс тарӑхаттӑн!
Халь ӗнтӗ эсӗ ӗҫле,
Ху шухӑшна вырӑна 
Тӑрӑш часрах кӗртмешкӗн.
“Хыпар" сасси нихҫан та 
Сана хамӑр кунта чух 
Пулӑшмасӑр хӑвармӗ!
Итлӗр, Ҫӗрпӳ ҫыннисем,
Ҫав ӑслӑ ҫын сӑмахне!
Ӑна итлесе тусан 
Сирӗншӗн ырӑ кунсем 
Часах ҫитӗҫ васкаса,
Ҫутӑ ҫинчен каласа.
Усал ҫынсем аллинчен 
Эсир вара хӑтӑлӑр,
Шупашкар ҫыннисенчен 
Эсир каях та юлмӑр!

А.Милли.
Хыпар. 1917 . Ҫӗртме уйӑхӗн 5-м ӗш  кунӗ. 9 №. 

ХАҪАТ ҪИНЧЕН
Ӗлӗк чӑвашла хаҫат ҫук чухне ак ҫапла сӑмахсем илтме пулаччӗ. "Иван 

пичче, эсӗ ҫырӑва аван пӗлетӗн-ҫке, мӗншӗн хаҫат илместӗн?”, тесен.
“Эй, Матви илӗттӗм те, вӗтӗ, анчах вырӑсла хаҫата ӑнланса пӗтерей- 

местӗп ҫав, чӑвашла хаҫат пулсассӑн, тем хак парса та илӗттӗмччӗ ", - 
теччӗ вара вӑл. Халь чӑвашла хаҫат тухрӗ ӗнтӗ, анчах ҫав Иван пичче- 
сенчен хаҫат нумайӑшӗ илеҫҫӗ-ши?

Ҫук, вёсенчен хаҫат илекенни нумай мар, ытлашши те сахал тиеп эпӗ. 
Халь эпӗ каланӑ сӑмахсем пит тӗрӗсне эсир ак ҫакӑнтан курӑр. Эпӗ



хам Чистай уесӗнчи ҫын, ҫавӑнпа ман уесре хаҫат илсе тӑракан нумайи 
тесе пӗрре кӗнеке ҫине пӑхайрӑм. Манӑн хурлӑха, пӗр манӑн хурлӑха 
кӑна та мар, пӗтӗм Чистай уесӗнче пурӑнакан чӑвашсен хурлӑхне, мӗн 
пурӗ эпӗ вун виҫӗ ҫын анчах тупрӑм. Хӑш-хӑш вулӑсра виҫшер, хӑшӗнче 
икшерпе пӗрер ҫын илеҫҫӗ, хӑш та пӗр вулӑсра пӗрре те ҫук, Ҫӗнӗ этем 
тӳ вулӑсӗнчи хамӑр вулӑсра икё ялта пӗрер хаҫат илеҫҫӗ. Вӑл вулӑсра 
15 ялта чӑвашсем пурӑнаҫҫӗ, хӑш-хӑш ялсенче 1500 ҫына яхӑн чӑваш 
пурӑнать.

Икӗ хаҫатпа вӗсене мӗн тумаллӑх пур?
Вӑл 15 яллӑ чӑваш вулӑсне сахалтан ик ҫӗр хаҫат кирлё. Пӗтӗм Чис

тай уесне 1300 хаҫат кирлё, мёншён тесен унта мён пурӗ 65000 ҫын чё
ваш пурӑнать.

Апла вара 50 ҫынпа пӗр хаҫат пулать, Ман шухёшпа килӗренех хаҫат 
илмелле те вёт, анчах чёваша пёлмесёр хытё пулни пӗтерет, ҫавӑнпа 50 
ҫын та пулсан пёр хаҫат илччӗр, тетӗн. Пӗччен хаҫат илме укҫа нумай 
кирлё тесен, иккӗн-виҫҫӗн пёрлешсе илёр.

Тархасшён, тёвансем, ыйхёран вёранёр! Халь ҫывӑрмалли вӑхӑт мар, 
апла ҫӳлти патшалёха курмасёрах юлёр. Хёвёра мён кирлине, хёвёр хуй- 
хӑрӑр! Вырӑссем хыҫҫӑн пыни пире ёнтё мите!

Пур ҫӗрти чёвашсемпе те пёрлешсе ӗҫлес тесен “Хыпар” хаҫата илёр! 
"Хыпар” пётём чёваш халёхне мён кирлине каласа парё, мён пур чёваша 
ҫыпӑҫтарсатёрё.

Кив Савраш ҫынни И .М .
Хыпар. 191 7 . Ҫӗртме уйӑхӗн 5-м ёш  кунё. 9 №.

“ХЫПАР” САССИ
Хусан хули хушшинчен 
Ҫамрӑк сасё илтёнчё.
Тухрё ёнтё чёвашсен 
“Хыпар” ятлӑ хаҫачӗ.

Ҫапла “Хыпар” сас парать,
Вуламашкӑн ҫын шырать.
Вёй кёмешкён ачана 
Хёрхенес мар укҫана.

Тёрлё юмах чёвашра 
Туять таҫтан хёратма.
Пулманнинехулара 
Пулнӑ теҫҫӗ ял-ялра.



Тухман ӑссӑр юмаха 
Сарае марччӗ чӑвашра. 
Тухнӑ “Хыпар’’ хаҫата 
Ыйтӑр ӗнтӗ ялалла.

Чӑвашсене пӗлтерме, 
Юмахсене пӗлтерме 
“Хыпар" хаҫачӗ тухать, 
Чӑвашсене ӑс парать.

Ялти сӑмах хӳресӗр, 
Хӳресӗр те тӗллесӗр, 
Чӗлхе пирӗн шӑмӑсӑр, 
Шӑмӑсӑр, чарӑнчӑксӑр.

Ӗҫ ҫук пулнӑ вӑхӑтра 
Ҫӑл куҫ кутӗнче урамра 
Нумай чӑваш халаплать, 
Йӗркесӗрех шут тӑвать.

Распутина тамӑкран 
Тарнӑтеҫҫӗ ӑшӑран, 
Чӑваш хаҫат ‘Хыпара’’ 
Тухрӗ теҫҫӗ хупмалла.

Сашӑ ятлӑ майрана 
Т атах лартать патшана, 
Теҫҫӗ сава Кӗркури, 
Чӑнни ҫавӑнта мӗн пур-и?

Ҫӗрпӳпеле Шупашкар 
Пырса ларнӑ юнашар 
Тесе тухнӑ юмах пур.
Ку юмаха шута хур!

Ҫӗрпӳ ҫех мар, Етёрне 
Пирёнпеле пёрлешнё. 
Чёмпёр хули пёрлешме 
Ячӗӗнтӗҫыннине.



Ытти ҫӗрти чӑвашсем 
Я рас тесе хы парсем,
Пӗрлешесшӗн пирёнпе 
Чӑвашсене вёрентме.

Вулӑр чёваш “Хыларне”,
Курӑр хӑвӑр ыррине!
“Хыпар” сире ҫул уҫӗ,
Пултӑр ҫавӑнпа вӑл пуҫӗ!

Пире пӗртак вӑй пама 
Укҫа ярӑр Хусана.
Эпир сире “Хыпара”
ГСарас тетпӗр васкатса.

Ҫырчӗ кӑна Кӗркури,
Распутин мар, Ельчӗкри.

“Хыпар” . 1917  ҫ. Ҫу уйӑхӗн 7. 2 №.

РЕДАКЦИЯ КОНТОРӖН СӐМАХӖ
Хӑш-хӑш подписчиксем: мёншён эсир хаҫат ямастӑр тесе пире ӳпке- 

лесе хутсем ҫырса яраҫҫӗ. Ҫавӑнпа редакцийӗн конторӗ юратнӑ подпис- 
чиксене калать: “пур подписчиксем патне те ярсах тӑнӑ; пуштӑ урлӑ укҫа 
янисем патне укҫа ҫитиччен, тухнӑ номерсене пурне те пӗрле, укҫа пирӗн 
пата ҫитсенех ярса тӑнӑ. Мӗншӗн ӗнтӗ хаҫатсем ҫитмен? Ун ҫинчен хыпа- 
рӑн конторӗ ним калама та пултараймасть”.

Пирён пата килсе нумайӑшӗ вырӑс хаҫачӗсем те час ҫитмеҫҫӗ, хӑшӗ- 
хӑшӗ пуҫӗпех ҫухалаҫҫӗ. Чӑнах ун пек пулсан вара пуштара пӑтранса 
ҫӳреҫҫӗ. Ҫавӑнпала, ырӑ ҫынсем, эсир пире ан ӳпкелӗр, эпир хаҫата каш
ни номерах сирён пата яма тӑрӑшатпӑр.

Халё эпир икшер номер пёрле яратпӑр, эсир уншӑн та пирён ҫине ҫил- 
ленетёр пулмалла. Ак мёншён вёл пулать: - пирён адрессем алӑпа ҫырса 
вӑхӑт нумай иртет. Малалла ҫаптарнӑ адрессем хатёр пулсан хаҫат ҫапӑн- 
са тухсанах пыма пуҫлать.

Ырӑ ҫынсем! Кётёр редакцине йӗркене кӗртиччен, уншӑн эпир тӑрӑ- 
шатпӑр.

Редакция конторӗ. 
Хыпар, 1917. Утӑ уйӑхӗн 1-мӗш  кунӗ. 16 №.



“ХЫПАРА” ҪЫРАКАНСЕНЕ КАЛАНИ
1. Николай Петрова. Хаҫата “наложенный платежпа" яма май килмест:

1) апла тусан пире валли ӗҫӗ пит нумай пулать тата 2) сана та хаҫатӑн 
кашни нумёрё, 12 пус вырӑнне, 30 пус патне ӳкет.

2. Н А.Герасимова. Хаҫата укҫа иличчен яма май килмест: пире те- 
миҫе хут ӗҫ тӑвать.

3. Пур юлташсене. Нумайӑшӗ пирён хаҫатӑн атрӗсне пӗлеҫҫӗ курё- 
нать те, анчах хакне пӗлмеҫҫӗ. Ҫавӑнпа, юлташсем, хаҫатӑн атрӗсне пӗр- 
пӗрне пӗлтернӗ чухне, хаҫатӑн хакне те пӗлтерӗр.

4. Кӗнекепе сутӑ тӑвакансене. “Хыпар” хӑй кӑларнӑ кӗнекесене кӗне- 
кепе сутӑ тӑвакансене нумайтарах илнё чухне тенкӗрен 15 пус (15%) кат- 
са парать.

Хыпар. 1917 ҫ. Юпа 4 , 40  №. 

ЧӐВАШ ХАҪАЧӖ
Пӗрре ҫуллахи хӗвеллӗ кун Хусанта крепостьри “Дворецра” чӑваш сал- 

такӗсен пухӑвӗ пулать тенине илтрӗм те, эпё унта кайса курас терӗм. 
Вӑхӑт кӑнтӑрла тӗлнелле. Кӗретӗп крепосте. Хӗвел хӗртсе пӑхать... Ҫав 
вӑхӑтрах манӑн умран икӗ чӑваш салтакӗ ерипен пуплесе пынине кура- 
тӑп. Пӗри сухаллӑскер, тепри ҫамрӑкрахскер. Ҫамрӑкки сылтӑм аллине 
"Хыпар” хаҫатне тытнӑ та хуллен варкӑштарса пырать тата ҫав вӑхӑтрах 
хаҫатне ҫӗкперӗ те, сухалли еннелле пӑхса, ак ҫапла кала пуҫларӗ: “Эх, 
мӗскӗн чӑвашӗ! Вуламаллӑх хаҫачӗ ҫук, ҫакӑ пӗр ‘Хыпар'' пур ӗнтӗ, вӑл 
та пулин эрнере иккех тухать, ахаль те вуламалӑх ҫук кунта, пӗчӗкҫӗ”-, 
тет, тата: “Вырӑспа тутарсене пӑх-ха, мёнле кашни кун тухакан пысӑк 
хаҫатсем пур вёсен, тата хӑйсен урӑхла ҫырӑвӗсем, пирӗн чӑвашсенӗн 
саспаллисем те вырӑслах’’,- терӗ: Ҫак сӑмахсем малтан мана та хурлан- 
малла пек туйӑнчӗҫ, анчах пирён саспаллисем те вырӑсла тенёшён мар, 
хаҫат пӗчӗкҫӗ, вуламаллӑх ҫук тенёшён. Кайран шутларӑм та: “Ку ҫын 
пӗлмесӗр калаҫать",- терӗм. Пирӗн чӑвашсен ҫырӑвӗ вырӑсла саспалли
сем евӗрлӗрен ӑна ниепле те хурлама ҫук. Мёншён тесен ун пек ҫыру 
пӗрре анчах мар, Хӗвел анӑҫ енчи патшалӑхсенче тӗрлӗ халӑхсем пурте 
“латинский" ҫырупа ҫыраҫҫӗ, эпир, Раҫҫейра пурӑнакансем, вырӑсла ҫыру 
евӗрлӗ ҫырнӑшӑн пире те никам та хурлаймё. Анчах чӑваш хаҫачӗ пӗчӗкҫи, 
вӑл вулама сахаллишӗн никам та мар, пӗтӗм чӑваш халёхён пёлес пу
лать: пирён “Хыпар” хаҫачӗ вёйланасси те, пётсе ларасси те хамӑр ҫин- 
чех. “Чӑвашла хаҫат сахал, начар”, - тесе калакансем урёх та пулӗҫ тетёп 
эпё, ҫавӑнпа калатӑп : чӑвашла хаҫат вӑйлӑлантӑр тесен, пирён хамёрё- 
нах пулёшмалла ёна, никам ҫине шанма та ҫук. Ку чухне пур ӗҫ те, пур



япала та хаклӑ пирки хаҫат кӑларма та пит йывӑр, ун ҫинчен “Хыпарӑн” 
39 № лайӑх кӑтартнӑ... Пирӗн чӑвашсен хамӑрӑн типографи ҫук пирки 
пӗр нумӗр хаҫат ҫапмах миҫе ҫӗр тенкё кирлё унта. Типография хамӑ- 
рӑн илес тесен, нумай пин тенкӗсем кирлӗ пулаҫҫӗ. Ҫавӑнпа пӗтӗм чӑ- 
ваш халӑхӗ харпӑр хӑйшӗн тӑрӑшасчӗ часрах. Малашне ӗнтӗ вырӑнӗпе 
ҫав чӑвашран вулӑс земствисем те, кооперативсем те пулаҫҫӗ. Ҫавсен 
пуринӗн те пуринчен манмасӑр хӑйсен хаҫатне пулӑшма тӑрӑшасчӗ. “Хы
пар хаҫатне чӑваш хушшинче лайӑхрах сарасчӗ, ӑна пур ҫӗрте те 
илччӗрччӗ, вара хаҫат ҫуллен-ҫул вӑйлӑлансах пырӗ. Эпир “Хыпара" 
илмесен, вӑл начарланса тухми те пулё. Халӗ пирён нумай ялсенче 
чӑвашла хаҫат тухнине те пӗлеҫҫӗ, те пӗлмеҫҫӗ. “Хыпар” татӑкне те 
тупаяс ҫук. Чӑвашсем апла илмесессӗн, пирӗн пӗртен-пӗр “Хыпар” та 
часрах куҫран ҫухалӗ. Епле йывӑҫ пахчинчи ҫамрӑк ҫимӗҫ йӑвӑҫ ҫине 
пӑхмасассӑн вӑл ӳкмест те, ҫав вӑхӑтрах хӑрса ларма та пултарать, 
ӑна пӑхсах, шӑварсах тӑрсан, вӑл часах ҫитӗнсе хӑватланса каять те 
усӑллӑ ҫимӗҫ кӳме пуҫлать, пирён "Хыпар та чӑвашсем хушшинче ку 
вӑхӑтра анчах шӑтса тухнӑ ҫамрӑк йывӑҫ евӗрлӗ-ха, ӑна вӑй иличчен 
пулӑшмалла, кайран вӑлах, вӑйлансан, пӗтӗм чӑваш халӑхне ҫутӑлтар- 
са, пысӑк усӑ кӳре пуҫлӗ. Ҫавна ан манӑр, чӑвашсем, пулӑшӑр “Хыпа
ра”!

1917.

Хыпарӑн 13-мӗш нумерӗнче “Ирӗклӗх кивҫенхутне илёр” тенӗ стать
яра хаҫата ҫаптараканни икӗ ҫӗрте манӑн ҫырӑва урӑхлатса йӑнӑш тунӑ 
Вӑл вырӑнсенетӳрлетсе вуламалла.

“Хӑвӑрах пӗлетӗр: банкӑран пӗр ҫулталӑка 90 тенкё илтӗм тесе алӑ 
пусатӑр", тенӗ вырӑнне: "хӑвӑрах пӗлетӗр: банкаран пӗр ҫулталӑка 90 
тенкӗ илсессӗн, 100 тенкё илтӗм тесе алӑ пусатӑр”, тесе вулас пулать.

Тепӗр ҫӗрте. Эсир... 425 тенкӗ парсан - 1000 тенкӗ тӑракан хут па
рать , тенӗ, Кӑна капла вулас пулать: “Эсир 425 тенкё парсан - хысна 
500 тенкё, 850 тенкё парсан - 1000 тенкё таракан хут парать” темелле.

Кӑлкай П.
Хыпар, 191 7 . Утӑ уйӑхӗн 1-м ӗш  кунё. 16 №.

ЧӐВАШ ЧӖЛХИ
Пӗрре эпӗ ҫемлянкӑра чӑваш салтакӗпе вырӑс салтакӗ чӑваш чӗлхи 

ҫинчен калаҫнине итлесе лартӑм. Вырӑс салтак Яшша ятлӑ, чӑвашӗ 
Петӗр ятлӑ. Вӗсем вырӑсла шавласа ларчӗҫ. Эпё сире вёсен сӑмахне 
чӑвашла куҫарса парам.

Яшша. Петӗр, эсӗ калатӑн: пирӗн хамӑрӑн чӑваш хаҫачӗ пур, тетӗн;



кала-ха мана, мӗнле ҫыраҫҫӗ ӑна: вырӑсла-и, чӑвашла-и?
Петӗр. Мӗскер калаҫатӑн вара эсӗ( Хамӑр хаҫата чӑвашла ҫырма- 

сӑр... Мӗн нушаран ӑна вырӑсла ҫырччӑр!
Яшша. Чӑваш чӗлхине хаҫат ҫине ӳкерме пӳлтараймаҫҫӗ пулӗ, тетӗп 

эпӗ.
Петӗр. Мӗншӗн?
Яшша. Сирӗн чӗлхӗр ытла начар тенине илтсеттӗм эпӗ: вӑл илемсӗр, 

сӑмах енчен юрлӑ чӗлхе тенине, сирӗн чӗлхӗрпе пӗр-пӗр япала ҫинчен 
авантарах курсе каласа кӑтартас пулсан, аптӑраса пӗтмелле тенине; 
тата-ӑспа пӗлмелли япаласем ҫинчен калаҫас-тӑвас пулсассӑн, чӑваш- 
ла каласа пама май ҫук пирки, вырӑсла калас пулать тенине илтнӗччӗ 
эпё.

Петёр. Аха! Апла мён! Тин тӑна кётём эпё... Тавах сана капла каласа 
ёнлантарнёшён...

Яшша. Сана чёваш чёлхи ҫинчен вырӑссем каласа кӑтартнӑ пулё. 
Апла пулсан санён сёмахусем мана питех тӗлӗнтермеҫҫӗ. Мана ак мёскер 
ытла тёлёнтерет. Пирён ялта пёр чёваш ачиех, второкласснёй шкулта 
вёренсе тухнёскер, хамёр тёван чёлхене хурлать. “Чёваш чёлхи пит начар 
чёлхе, вёл кӗлӗмҫӗ (ыйткалакан) чёлхи” тет ҫак чёваш ачи. Юлташё- 
семпе вёл вырёсла анчах калаҫать, вёсем патне ҫыру тавраш ҫырса 
ярас пулсан, вырёсла анчах ҫырать; чёваш чёлхинчен вутран хёранё 
пек хёрать. Тата калам сана, ун йышши ҫын вёл анчах мар, урёххисем 
те тупӑнаҫҫӗ. Мёншён вёсем хӑвӑр чӗлхере хурлаҫҫӗ вара? Ҫавна чё- 
нах та, тӗлӗнмелле ӗҫ ку.

Петёр. Аптрамалла, Яшша. Сана хирӗҫ эпё ак ҫак сёмаха анчах туп- 
са калама пултаратёп. Ун йышши ҫынсем хамёр чёлхене питех те начар 
пӗлеҫҫӗ пулё, тетёп. Ҫавӑнпа вёсем чёлхе илемне те курма пултарай- 
маҫҫӗ, вёл ҫыпӑҫуллӑ чёлхе иккенне те сисеймеҫҫӗ пулё тетёп. Ҫит- 
меннине тата, вёсем ялти шкултан пысёкрах шкулсенче вёреннё вёхёт- 
ра кунӗн-ҫӗрӗн вырёс чёлхи ҫинче ларнё, вырёсла кёнеке анчах вуланё, 
юлташёсемпе яланах, лешсем чёваш пулсан та, вырёсла анчах калаҫ- 
нӑ. Ҫапла пӗр-икҫул пурёнса ирттерсен, ку чёваш ачисем ялтах вырёса 
тухса каяҫҫӗ.

Пёрмаях вырёс ачисем чёвашран та, чёваш чёлхинчен те кулнёран 
тата чёваш пурнӑҫӗ ҫинчен вырёсла ҫырнӑ кӗнекесем ҫинче те чёваша 
хурлани ҫинчен вуласа пёхкаласан, хайхискерсем, чёваш чёлхине на
чар пёлекен япаласем, чёваш чёлхи чёнах та начар чёлхе пулё тесе 
шухӑшлама вӗренеҫҫӗ. Кайран, пурёна-киле, ку чёваш ачисем хёйсемех 
те хамёр чёлхене хурлама хӑюлӑх тупаҫҫӗ. Ун пек ачасене эпё час- 
часах калаттём:



“Тӑвансем, чӑваш чӗлхи ҫинчен вӗренӗр, ӑна тӑрри-тымарӗпех пӗлсе 
ҫитерме тӑрӑшӑр. Вара хамӑр тӑван чёлхене, темиҫе ҫӗр ҫул пурӑнакан 
ватӑ чёлхе хурлама мар, юратма вӗренӗр” теттӗмччӗ.

Яшша. Петёр, эсӗ ытла та хитре “килӗшӳллӗ" калаҫатӑн. Санӑн 
сӑмаху тӑрӑх чӑваш чёлхи те аван, пуян чёлхе тенё пек тухать. Эпё 
хам чӑвашла пӗлменнипе пӗрех, “ҫуккур” теме те “ҫӳҫӳ" теме анчах 
пӗлетӗп. Ҫавӑнпа эпё сирён чёлхёре мухтама та, хурлама та пулта- 
раймастӑп.

Петёр. Эй, Яшша, ӑслӑ ҫын кирек кам та ҫапла сан пек каламалла. 
Чӑваша ытларах та хурлакансем, тата чёваш ҫинчен кёнеке ҫыракан 
вырӑссем те пурё те тенё пекех чёваш ҫинчен нимён пёлменпе танах 
вёт. Вёсем чӑвашла сан пек “Ҫуккур", “Ҫӳҫӳ” теме анчах пёлсессён 
те, чёваш чёлхине хурлама пӑхаҫҫӗ.

Пирён чёваш чёлхи, мухтанмасёр калатёп сана, Яшша, сирён ялти 
калаҫакан ҫынсем калаҫакан чӗлхерен нимён енчен те кая тёмасть. 
Ҫавӑнпа эпир хамёр хаҫата “Хыпара” пит килӗшӳллӗ-илемлӗ каласа 
ҫырма пултаратпёр та.

“Хыпара” чёвашсем пит юратса вулаҫҫӗ, пуштёран пуштё чун пек 
кётсе тӑраҫҫӗ. “Хыпарта” тёраниччен вуланё чёваша курни ҫук-ха эпё.

Тевентер.
Хы пар, 1 91 7 . Октябрь уйӑхӗн  

12 -м ӗш  кунё. 42  №.

“ХЫ ПАРА” ҪЫРАКАН САЛТАКСЕНЕ КАЛАНИ
Вӑрҫӑра тёракан чёваш салтаксем пиртен “чӑвашла кӗнеке-хаҫат 

илме ҫын уйёрса (суйласа) яма юрать-и?” тесе ыйтаҫҫӗ. Юрать. Ӑна 
ак ҫапла тумалла. Ротный комитета заявление парас пулать - пёр 
салтака чӑвашла кёнеке - хаҫат валли илме яма ирёк парёр тесе, 
вара ротный комитет эсир ыйтнине полковой комитета ярать. Полко
вой комитет полковник урлё корпус командирё патне ярать. Унта ирёк 
парсан, вара кӗнеке-хаҫат илме хӑвӑр хушӑртан пёр ҫын яма юрать. 
Унашкал кунта пёр 3-4 салтак вӑрҫӑ патӗнченех килсе кайрӗҫ.

Ред.
Хы пар, 1 9 1 7  ҫ. Ҫурла 3 1 , 32  №.

“ ХЫ ПАР” ИЛСЕ ТӐРАКАНСЕНЕ
Ҫак “Хыпара" халиччен илсе тёракансене юлашки номер яратпёр. 

Малашне ҫӗнӗ ҫултан укҫа тӳленисене анчах ярӑпӑр. Ҫавӑнпа иртнӗ 
ҫула “Хыпар" илсе тёракансене, килес ҫул та илесех тесен, “Хыпа-



рӑн” малтанхи питӗнче кӑтартнӑ хак ҫине пӑхса - частарах укҫа яма 
тӑрӑшӑр.

Редактор.
Хыпар, 1 9 1 8  ҫ. Кӑрлач 1. 59  №. 

ПУЛӐШӐР “ХЫПАРА”
Юлташсем - гласныйсем! Ҫуркуннерен вара Хусан хулинче ырӑ ҫын- 

сем тӑрӑшнипе “Хыпар” ятлӑ чӑвашла хаҫат тухма пуҫларӗ. Пирӗн патша- 
лӑхра мильюн ытла чӑваш пурӑнать, анчах “Хыпар" илекенсем пурӗ те 
виҫӗ пин ҫынна яхӑн ҫех. Малалла та “Хыпар” илекен ҫапла кӑна пулсан, 
пирӗн хаҫатӑмӑр хупӑнса та ларма пултарӗ, вара эпир “Хыпарӑн” ырӑ 
сассине те илтеймӗпӗр.

Чӑвашсем-тӑвансем! Ҫаплах хупӑнма ирӗк парӑпӑр-ши... Ҫук... ша- 
нас килмест апла пулассине.

Юлташсем! Кам, чӑваш халӑхне ырӑ сунать, кам ӑна хӗрхенсе 
тӗттӗмрен ҫутта кӑларма тӑрӑшать, - тытӑнар вӑй ҫитнӗ таран, “Хыпара” 
пулӑшма.

Ҫак уйӑхсенче пур вулӑсра та Земский собранцсем, уессенче те уес 
земский собранисем пулмалла, ҫав собранисенче эсир, гласныйсем тӑ- 
рӑшӑр, “Хыпар” валли пулӑшу илме. Вулӑсра тӗрлӗ халӑх пулсан, чӑваш- 
ла хаҫата пулӑшма кӳнмесен, эсир чёваш гласныйсем ӑрсана чӑвашсем 
ҫине раскладка туса ярӑр. Кама тивмен 10-15 пус укҫа.

Паян 5-мӗш ноябрьте пирӗн Вулӑс Земский собранийӗ пӗр саспа “Хы- 
пара" пулӑшма ҫитес ҫул валли 300 т. памалла турӗ, чӑваш пурӑнакан 
вулӑссенче пуринчен те ҫакӑн пек кӑна пулӑшу пулсан та 30-40 пин тенкё 
укҫа пухӑнӗччӗ, хаҫатӑмӑр вара кунсерен тухӗччӗ.

Пирӗн ҫак сасса, ырӑ ҫынсем, чӑваш хушшинче сарма тӑрӑшар.
Ӗпхӳ /У ф а /губ ер н и и , Белебей уесёнче, Хушалка вулӑсӗн 

Земский гласныйсем: Трофим Гурьев, Н.Алексеев.
Хыпар. 1917  ҫул. 50 №.

“ХЫПАРӐН” УКҪА-ТЕНКИ
УКҪА КИЛ НИ

Чӑвашла хаҫат туха пуҫланӑранпа “Хыпар" валли ҫак укҫасене илнё:
Хаҫат уйӑхпа илекенсенчен - 12512 т. 9 п.
“Хыпар" ваккӑн сутнипе - 1035 т. 46 п.
Хусан кёпёрни Земства хаҫат



кёларма панё - 12000 т.
Тёрлё ҫынсем пулёшса пани - 4250 т. 27 п.
“Хы пар” та систерсе ҫаптаракансене - 252 т . 40 п.
“Хыпар” кёларнё кёнекесене сутса - 895 т. 61 п.
Атрёс улёштарнёшён - 1 т. 90 п.
Мён пурё - 31305 т. 01 п

УКҪА КАЙНИ
Хаҫат валли хут - 6040 т. илнӗ
Хаҫат ҫапӑннӑшӑн - 7216 т. 18 п.
Хаҫат янӑшӑн пуштӑ - 2217т. 08 п.
Тӗрлӗ хаҫатсем илсе - 15 т. 70 п.
Кирлё япаласем илсе - 285 т. 45 п.
Хаҫат турттарса - 111 т. 66 п.
Тёрлё вак расхутпа - 355 т. 80 п.
Хаҫат панче ӗҫлекенсене - 3249 т.52 п.
Икӗ петерик вут илнӗ - 500 т.
Хваттер укҫи - 259 т.45 п.
Мӗн пурӗ - 20350 т.96п.

ПИРӖН ПАРӐМ
Хаҫат ҫапнӑшӑн - 505 т. тӳлемен
Ӗҫлекенсене - 503 т.ЗЗ п.
Хаҫат турттарса килсе, турттарса кайнӑшӑн -10  т.
Мӗн пурӗ - 1018т.33п.
Пур килнӗ укҫаран расхутпа парӑма кӑларсан авӑн уйӑхӗнчен юпа 

уйӑхне 9935 т. 72 п.
Хыпар. 1917  ҫул. Авӑн 28. 39  №.

ПАХА ЮЛТАШСЕМ
“Хыпарӑн” 50-мӗш нумӗрне малтанхи сӑмаххинчен пуҫласа юлаш

ки сӑмаххи таринех вуласа тухрӑм та питех савӑнтӑм. Ҫак нумӗр (сире 
суса-мухтаса каламастӑп) 1) чӗлхе-ҫӑвар ӑнӑҫу енчен те 2) ҫырнӑ сӑ- 
маххисен тӑнӗ-пуҫӗ енчен те тата 3) вӑл нумерте мӗн ҫырнӑ пекки пӗр 
чунлӑ тухнӑран та пур енчен те ку нумёр калама ҫук аван тухнӑ.

Эпир авалтанпа патшалӑха, патшалӑхри пёр тёрлё халӑхран наци- 
яран мала хума вӗреннӗччӗ. Ҫавӑнпа эпир, чӑваш ӗҫне тытӑннӑ чухне, 
яланах малтан: ку ӗҫ пӗтӗм Раҫҫее киревсёр пулмё-ши? тесе шутлат-



тӑмӑр. “Хыпарӑн" ку таранчченхи нумӗрсенче те ҫапла шухӑшлани па- 
лӑрчӗ.

“Хыпарӑн” ҫак 50-мӗш нумерӗнче: Чӑваш халӑхӗ Раҫҫейшӗн мар, 
чи малтан хӑйӗншӗн пурӑннине, чӑваш ӗҫне тытӑннӑ чухне, чи малтан: 
вӑл ӗҫ чӑваша усӑллине, чӑваша малалла куҫарма пултарассине пӑ- 
хас пулать.

Икӗ пин ҫул ӗлӗк: этеме праҫникшӗн (шӑматкуншӑн) туман, праҫни- 
ке этемшӗн тунӑ тенӗ.

Чӗлхе-ҫӑварӗ енчен “Хыпар” мён чухлӗ малалла кайнине эпӗ шар- 
ламастӑп та.

Ун ҫинчен чӗлхе-ҫӑварӑн чунне манран авантарах сисекенсем ка- 
лаччӑр. Анчах эпё те ҫак нумӗре вулама ҫӑмӑллине, вуланӑ чух чун 
савӑннине каламасӑр чӑтаймастӑп.

Хӑш статйи те пӗлтерни авантараххине те каламастӑп, мёншён те
сен пурте аван, пурте чӑваш халӑхне усӑ кӳрессине ҫирӗп астӑваҫҫӗ...

“Хыпарта” ӗҫлекене пурне те чунтан-вартан саватӑп. Малашне те 
“Хыпар" ҫакнашкалах сисекен, тытӑҫуллӑ алрах юлсан, чӑваша, ка- 
лаҫма ҫук, пысӑк усӑ кӳме пултарать. Вара вёл чёваша вёратё. Вара 
вёл чёваша хёйне халёх вырённе хума вёрентё. Вара вёл чёвашсене 
Раҫҫейри малти халӑхсемпе танлашма ҫул кётартса парё.

Ҫавӑнпа, юлташсем,- ҫав тери пысёк, чёваша усӑллӑ ӗҫе малашне 
те туса тёма сире турё вёй патёр!

С.Николаев
Хыпар. 1917  ҫул. Раштавӑн 5 -м ӗ ш ӗ, 53 №.

ХАМӐР ХАЛӐХ
Пёр миллион ытла чӑвашран ҫурри ытла Хусан кёпёрнинче пурӑ- 

нать. 1911 ҫултаХусан кёпёрнинче 613,769 чёваш пулнӑ, ытти кӗпӗрне- 
сенче 384,920 чӑваш пулнӑ. Чӑваш 262 вулӑсра, 2129 ялта пурӑннӑ. 
1862 ҫулта Хусан кёпёрнинче чӑваш 333,065 ҫын пулнӑ. Раҫҫейре чӑ- 
вашран нумайтарах халӑхсем: вырӑс - 63 миллион, хохол (малоросс) - 
25 мил., поляк - 9 мил., белорус - 6 мил., тутар - 4 мил., каркас - 4 мил., 
нимӗҫ - 2 мил., пушкёрт, латыш, литовцы, армян, молдаван, мордва, 
эсты, сарты кусем пур те пёрер миллион ытла. Ытти халёхсем милли
она ҫитеймеҫҫӗ, чёваш чухлӗ ҫук.

Чёвашсем эпир Хусанпа Чёмпёр кёпёрнисенче йышлён пурёнатпёр 
пулсан та, чёваш ӗҫне кирлё таран туса ҫитерейместпӗр. Чёваша ёслё, 
вёйлё пулма ятарласа пулёшаймастпёр, Етёрнепе Чикме уессенче каш
ни вулёсра чёваш ялё 60-80 ҫитет.

Кашни вулёса “Хыпар” 80 мар, 20 нумер килмест. Мёншён ҫавӑ?



Эпӗ вӗрентекенсене курса: - “Хыпар” илетӗр-и? - тесе ыйтсан: - Хам 
илейместӗп; ялта пур, - равна вулатӑп, - теҫҫӗ.

Аякра, инҫетре пурӑнакан чӑвашсем пиртен ытла “Хыпар" юратаҫҫӗ. 
Ун ринчен илтсенех илме тӑрӑшаҫҫӗ. “Хыпарӑн” 48 № ҫине ун ҫинчен 
Семен Марков ҫырнӑ.

Халӗ хаҫат ятпа илеҫҫӗ. Кредитное товарищество, общество потре
бителей харат илет. Вёсем пурё те “Хыпара” нихӑшӗнчен малтан илччёр.

Вёреннё чӑвашсем чӑваш хушшинчи сӑмаха “Хыпар руртне" 
пӗлтерччӗр. Пӗр-пӗринпечӑвашла калармата, хире-хирӗрчӑвашла рыру 
яма та ан именччёр. Тутар тутара тумтиртен паллать. Эпир чӑваш тум- 
тирне пӑрахнӑ та, чӑваша, сӑмахсенчен анчах паллама пултаратпёр. Пёр- 
пӗрне палламасан, пӗрлешмете пултараймастпӑр.

Пёрлешни пире нимрен ытла халех кирлё. “Хыпар" ринчен Силич 
пёрлешме (№ 49,51) хытӑ чӗнет. Эпё ӑна августӑн 8 кунёнче хам та хытӑ 
сӑнарӑм. Чиркӳ Пухӑвне суйланӑ чух, эпир 28 чӑваш анчах пултӑмӑр. Икӗ 
рын вырӑнне пёр рын анчах суйларӑр ("Хыпар" 29 №). Пирӗн чӑвашсен, 
Силич ("Хыпарӑн” 51 №) каланӑ пек, таса ушкӑнсем тӑвас пулать. Чиркӳ 
ӗрӗпе пурӑнакансем, товариществосем, уйрӑм ушкӑнсем туччӑр. Ушкӑн- 
сем пёрлешсе, пӗтӗм Чӑваш ушкӑнӗтӑвӑпӑр. Малашне чиркӗве, земствӑ- 
на, шкулсене вӗреннӗ чӑваш кирлӗ. Ушкӑнсем пулсан, - вёреннё шанчӑк- 
лӑ чӑвашсене часах тупӑпӑр. Халӗ земствӑра та, шкулсенче те, прихот- 
сенче те чӑваш сахал. Халӗ чӑвашла лайӑх пӗлекен те пирӗн хушӑра 
сахал.

1.Юркки.
Хыпар, 1917 ҫул. 55  №.

ТӐВАНСЕМ - ЧӐВАШСЕМ!
“Хыпарӑн” рак 50-мӗш нумӗр ринче юлашки хут Учредительски Собра- 

ни ринчен рыратпӑр.
Паян тата тепӗр хут, юлашки хут пётём Хусан кёпёрнинче чёваша: 

пёрремёш нумёршён сас пама чунтан-вартан чёнетпёр!
Хусан кёпёрнинчи Чёвашсем эпир каланине хёлхана та чикмерёр пул

сан, малашнехи чёваш ёрёвё пире ан ӳпкелетӗр. Эпир, - Чёваш ёрне рёклес 
тесе, мён вёй ритнине турёмёр, пирён чун таса!

“Хыпар” редакцийё.
Чёваш халёх ушканён правленийё.

Хусанти чёваш салтак ушкёнё.
Чёваш Социалист-Революционерсен комитечё.



ЧӐВАШЛА ХАҪАТ «ХЫПАР» 1918 ҪУЛТА 
ЭРНЕРЕ ИКӖ ХУТ ТУХАТЬ

12ух. 11 ух. Юух. 9ух. 8ух. 7ух. бух. 2ух.
Киле
ҫитерсе 15т.50п. 14-75 13-90 10-95 10-90 9-75 8-50 3-40 
памалла

Киле
ямалла 13т.50п. 12-3011-70 10-75 9-20 8-15 7-15 2-90
мар

Хыпар. 1918 ҫул. 60 №.

ТӐВАНСЕМ!
“Хыпара” чӑваш халӑхӗ хушшинче сарма тӑрӑшӑр.
Чӑвашсем, хӑвӑр хаҫатӑра пӗтерес мар тесен, ӑна укҫан пулӑшӑр.
Юлташсем, хӑвӑр патӑрти паллӑ хыпарсене “Хыпар” валли кӗскен 

ҫырса ярӑр!
“Хыпар" 1918 ҫулта эрнере икё хут тухать, Хакӗ ҫапла пулать:

1 уйӑха 1т. 80п., 2 уй. Зт.40п., 3 уй, 4т.70п., 4 уй. 6т., 5 уй. 7т.25п., 6 уй. 
8т.50п,, 7 уй, 9т.75п., 8 уй. Ют.ЭОп., 9 уй. 11т.95п., 10 уй. 13т.90п., 11 уй. 
14т.75п., 12 уй. 15т.50п.

1. Суя ятпа е ятсар янӑ, хутсене “Хыпар” ҫине ҫапмаҫҫӗ. Ҫаптарас тесен 
ҫыраканӑн хӑйне тӗрӗс ятпа та, атрӗспе те хучӗпе пӗрле ҫырса ямалла.

2. “Хыпара” килнӗ хутсене редакция кирлё пулсан, кёскетме те, тӳрлет- 
ме те пултарать.

3. Ҫапма тиркенё хутсене редакция усрамасть.
4. Тирпейсёр (вулама йывӑр) ҫырнӑ хутсене те, ҫырусенете редакция пӑхмасть.
5. Куҫарса ҫыракансене ӑҫтан куҫарнине кӑтартмалла.

Хыпар, 1917 ҫул. Кӑрлач 5. 60  №.

ХАЛӐХА ВӖРЕНТСЕ ӐСА КӲРТЕССИ 
ҪИНЧЕН ШКУЛ ЁҪЁ

1) Кӗҫӗн шкулсем: а) вӑл миҫе тӗрлӗ пулмалли (пуҫламӗш шкул, ма
лалли шкул); б) шкулсенче мӗнле вӗрентесси ҫинчен; мӗнле чӗлхепе 
вӗрентесси ҫинчен, япаласем ҫинчен; в) шкулсенче кам пӑхасси ҫинчен.

2) Пысӑк шкулсем: а) кӗҫӗн шкулсенче вӗрентекенсем кӑларакан шкул 
(уч.семинария, курсы), б) пур япаласем ҫинчен те пёлтерекен шкулсем 
(гимназия, реальное уч.ыт.те); в) шкулсенче хамӑр чӗлхепе лайӑх пёлсе 
калаҫма-ҫырма вӗрентесси ҫинчен, ӗлӗкхи чӑваш халӑх пурнӑҫӗ ҫинчен,



чӑваш халӑхӗ йӑли-йӗрки ҫинчен, чӑваш пурӑнакан ҫӗр-шыв ҫинчен.
3) Тӗрлӗ ӑс-тӑна вӗрентекен шкулсем: (тимӗрҫӗ, каскалама, атӑ 

ҫӗлеме, ал ӗҫ тума, пир-авӑр тӗртме, пахча-ҫимӗҫӗ тума, ҫӗр ӗҫлеме 
вӗрентекен шкулсем).

Шкулта вӗрентнинчен пуҫне халӑха тата мӗнле майпа вӗрентсе ӑса 
кӳртесси ҫинчен.

Вырсарни кун вӗрентмелли шкулсем ҫинчен, каҫсерен вӗрентмелли клас- 
сем ҫинчен. Хӗлле йӗресене вӑхӑтра вӗрентмелли курссем ҫинчен, хапӑх 
ҫурчӗ ҫинчен, библиотекӑна уҫса унта халӑха вуласа кӑтартасси ҫинчен.

КӖНЕКЕ ҪАПАССИ ҪИНЧЕН
Шкулсеже вӗрентмелли кӗнекесем ҫижен, вёреннё чухне кирлӗ япаласем ҫин- 

чен, ҫулталӑкӗпе тухакан япаласем (хаҫат-журнал) урӑх тӗрлӗ кӗнекесем ҫинчен.
Атӑл таврашӗнче пурӑнакан тӗрлӗ хапӑхӑн Хусанти Пухувне пынӑ чӑ- 

вашсем хӑйсен пухуне уйрӑм Чӗмпӗрте пуҫтарӑнмалла турӗҫ. Ҫав пухӑва ак 
камсем каймалла: земство ӗҫне тӑвакансем, вулӑсри комитетсем, ялти бан
ка ӗҫне тӑвакансем, халӑх лавкки ӗҫне тӑвакансем, чӑваш салтак ушкӑнӗн- 
че тӑракан ҫынсем, тата чӑваш халӑхне юратса вӗсене ӑса вӗрентме тӑрӑ- 
шакан пур ҫын та пухӑва каяс пулать. Ҫак каланӑ тӗрлӗ-тӗрлӗ ӗҫ туса тӑра- 
кан ҫынсем хӑйсен хушшинчен пӗрер ҫын суйласа ҫав пухува ярас пулать. 
Пухӑвӗ чӑваш шкулӗнче пулать. Килекенсене пурӑнма хваттир укҫасӑрах 
янта пулӗ. Пыракансене хӑйсемпе пёрле чей, сахӑр, ҫимелли япаласем илсе 
пыма хушаҫҫӗ, мёншён тесен самана улшӑнса пырать, тен, вӑл вӑхӑтра 
Чӗмпӗрте ҫимелли тупма ҫӑмӑпах пулмӗ.

Вӑл пуху ҫинчен тата мён те пулсан тӗплӗнрех пӗлес тесен, Чӗмпӗрте 
чӑваш шкулӗнче Организационное бюро пур, ҫавӑнтан ыйтӑр. Тата ҫак 
пуҫтарӑнса пуху усӑллӑрах ӗҫлетӗр тесе ҫав бюро чӑвашӑн вӗреннӗ ҫын- 
нисене, чӑваша ҫутта кӑларас тесе тӑрӑшакан ҫынсене пурне те пикенсе 
пӗрле ӗҫлеме чӗнет.

Пуху пуҫтаракан Бюро.
Хыпар. 1917 ҫул. 12 №.

ЧӐВАШ ҪЫ ННИНЕ МӖН КИРЛИ ҪИНЧЕН!
“Хыпарӑн” тӑваттӑмӗш нумерӗнче Ширнавой йӑхӗ хресченсене пуринчен 

ытла прихут кирлё тесе ҫырать, ҫавӑнпа эп те ун ҫинчен пӗртак кӑна ҫырас 
тетёп. Анчах прихут кирлё мар тесе урӑх япала кирлё тесе каламастӑп. Шир
навой йӑхӗ каланӑ пек прихут пире пит кирлё, анчах унтан ытларах пуринчен 
те ытларах пирён чӑвашсене пёрлешесси кирлё, пёрлешсе хамӑра мён кирли
не пёлекен пулсан, эпир лайӑх прихут тума та пёлёпёр, ытти мён кирлине те 
тӑвӑпӑр, ҫавна вёренес тесен пирён нумайрах чӑваш хаҫачӗ вулас пулать, 
“Хыпарӑн” пёр нумерне те пуҫӗсенчен пуҫласа вӗҫне ҫитичченех вулас пу-



лать, пёр нумерне те, пёр статйине те сиктерсе хӑварас пулмасть, унтан “Хы- 
пар” хаҫачӗ куллен тухтӑр тесе ыйтас пулать, куплен кӑларма кӑларакан е 
вӑйӗ ҫитмесен, е мён те пулсан чарать пулсан, ӑна пулӑшас пулать. Унтан 
тата “Хыпара” илме укҫана шеллес пулмасть, тӑван-хурӑнташа та, кӳршӗ-арӑ- 
ма та, туса-йыша та “Хыпар” хаҫачӗ илер те ҫавна кӑна вулар, вырӑс хаҫатне 
ан вулӑр тесе ӑс парас пулать. Хамӑрӑнтан кирек камӑн та чӑваш хаҫатне 
кӑна вулас пулать. “Эпё вырӑсла ӑста, вырӑс хаҫатне те ӑнланатӑп, мана 
мӗне кирлӗ чӑваш хаҫачӗ“ тесе калас пулмасть. Ҫак “Хыпар" хыҫҫӑн кӑна 
кайсан, ун сӑмахне итлесен, эпир час пӗрлешӗпӗр, пёр ӑслӑ, пёр шухӑшлӑ 
пулӑпӑр - пёр аслӑ пёрлешсе ҫитсен, хамӑра мён кирлине те пӗлекен пулӑпӑр, 
кирлё пек тума пултаракан та пулӑпӑр. Епле пёрлешмеллине пире "Хыпар" 
вёрентнё, анчах хамӑрӑн тӑрӑшас пулать. Каҫарӑр мана, эпё хам ухмах ӑсӑм- 
па пире мён кирли ринчен калас теп. Пире “Хыпартан” пурне тата кирли - шкул 
пур. Пире вырӑс шкулё кирлё мар, чӑн-чӑн чӑваш шкулё кирлё. Ҫав шкулсен 
хушшинче пире кирлё таран пёчёккё те, вӑт рёрти те, пысӑкки те (высшее 
учебное заведение) хӗрарӑм вёренмелли те, ар рын вёренмелли те пултӑрччӗ. 
Ҫав пысӑкки тухтӑр (лекер) шкулне пулинччӗ, мёншён тесен пирӗн чӑваш рынни 
чиста пурӑнмасть - чиста пурӑнман пирки пурин те тенё пекех курӗ суккӑрах 
пулман та пӑсӑк (трахомала) пулать, вырӑс тухтӑрсем вӗсене тӳрлетес тесе 
тӑрӑшмаррӗ. 'Чӑваш курӗ тӳрленмес, вёсем эрнере пӗрре анчах пит рӑваррӗ, 
вӗсене панӑ имрама кӑна каять” террӗ. Тухтӑрсем чӑвашран пулсан пире епле 
пурӑнмаллине вӗрентеччӗр, кур пӑсӑлсан та, ытти чир пулсан та пире тӳрлет- 
ме тӑрӑшатчӗр. Пирён кунта Кукар кӳль (Чистай уесӗ) пульницинче пӗрре чӑ- 
ваш тухтӑр Ефремов пурӑнчӗ, унтан лайӑхрахне чӑвашсем халь те асӑнса 
пӗтереймеррӗ. Ӑна кураймасӑр “политический преступник" тесе становойсем 
тыттарса ячӗр, равӑнтан вара вӑл пирён пата каймалла равӑраймарӗ. Ӑна мён 
пурӗ чӑвашсене юратнӑшӑн кӑна кураймарӗр, урӑх вӑл нимӗскер усал ӗр те 
туман. Чӑваш шкулсенче вӗренсе тухнӑ рынсем хӑйсем те вырӑс пулас тесе 
тӑрӑшмӗччӗр. Чӑвашах пулса пурӑнас тиеччӗр. Халӗ пирён вӗреннӗ рынсем 
хӑйсем чӑвашран тӑрӑшаррӗ пулсан та, хӑйсен пек вёреннё рын чӑвашран 
тупайман пирки арӑмсене майра илеррӗ, равӑнпа вёсен ачисем вырӑсах пуларрё 
те чӑвашсенчен вырӑссемпе пёрле кулса кӑна рӳреррӗ, вёсене шеллемеррё - 
вёрентмеррё.

Пур вёреннё чӑваш ачисем те вырӑса тухман пулсан - пирён халё 
ёнтё вёреннё чӑваш пит нумай пулӗччӗ, вырӑссем те равсене пула чӑ- 
вашран кулма та пӑрахнӑ пулӗччӗр.

Илкача Микулайӗ.
Хыпар. 1917 ҫ. Ҫёртме 27. 14№ .

ЭЙ ТӐВАН ЧӐВАШСЕМ!
Халё пирён те хамӑр чёлхепе харат туха пурларё. Анчах харат рап- 

тарма укра пит нумай кирлё; пирён укра питё сахал. Павел Тимофеевич



Селиванов пулӑшман пулсан, халё те эпир чӑвашла хаҫат кӑларайман 
пулӑттӑмӑрчӗ. Ӑна уншӑн пӗтӗм чӑваш халӑхӗн пит тав тумалла.

Чӑваш ҫыннисем! Хӑвӑрӑн хаҫатӑр ялан тухтӑр тесен, хӑвӑр “Хы
пара" пурте илме тӑрӑшӑр! Чӑвашсем! Ҫут тӗнчере мён пулнине пӗлсе 
килсен, хӑвӑр “Хыпара" илӗр!

“Хыпар” пӗтӗм чӑваш халӑхӗшӗн ырӑ, тӗрӗс, шанчӑклӑ юлташ пулӗ.
М . Филиппов

ТӐВАТ ТЕНКӖ ТӲЛЕНИСЕНЕ ПӖЛТЕРНИ
Малтанах хаҫат кӑларас тесе шухӑшланӑ вӑхӑтра, эпир хаҫат хак

не йӳнӗрех хунӑччӗ. Ҫулталӑка 4 тенкӗ тӑрать пулё тесе шухӑшла- 
нӑччӗ. Анчах хальхи пур япала та хаклӑ саманара (вӑхӑтра) ниепле те 
4 тенкӗпе ҫулталӑкшӑн хаҫат илсе тӑма ҫук! Хучё те хаклӑ, ӗҫлеме те, 
хулара хаҫатшӑн ӗҫлесе пурӑнакансене тӳлеме те, типография ӗҫӗ те 
- пурте хаклӑ. Тата пирён “Хыпар” зрнере икё хут тухать; ёлёкхи “Хы
пар” эрнере анчах тухнӑ, ҫавӑнпа унӑн хакё те йӳнӗрех (3 тенкё) пулнӑ: 
вӑл вӑхӑтра пурте халиччен тӑват-пилӗк хут йӳнӗрех пулнӑ. Ҫавӑнпа 
пире ҫулталӑкшӑн 4 т. тӳленӗ ҫынсене хаҫат ытла хаклӑ тесе ан ӳпке- 
лешӗрех тетпӗр. Сире те (тӑват тенкӗ тӳленисене) эпир хаҫат ярӑпӑр, 
анчах ҫулталӑкшӑн мар, 5 уйӑх ҫурӑшӑн; кам нумайтарах вӑхӑта илес 
тет, вёсен тата 2 тенкё тӳлес пулать. Вӑл вара 8 уйӑхшӑн пулать. 6 
уйӑхӗпех илес тесен ҫав тӑват тенкӗ тӳленисен 50 пус тӳлемелле.

Пирӗн хаҫат ӗҫне пысӑк укҫа парса пулӑшакансене тав туни. Пирӗн 
патшалӑхра халӗ питӗ тӗлӗнмелле ӗҫсем пулса тӑраҫҫӗ. Пурте патша- 
лӑхри ӗҫсем ҫинчен пӗлесшӗн. Тем пек хаҫат тухассине кӗтсе ҫунса 
тӑраҫҫӗ. Анчах пур япала та кӑҫал питӗ хаклӑ. Хаҫат кӑларма та кӑчу- 
не питӗ йывӑр. Ҫавӑнпа ку таранччен хаҫат кӑларма пулмарӗ. Ырӑ, 
ӑслӑ ҫынсем пирӗн чӑваш хушшинче те пур. Хаҫат халӑха кирлине 
кура, ҫемҫе кӑмӑллӑ ҫынсем пире ҫак ӗҫре пулӑшрӗҫ.

Ку хаҫата кӑларакан ушкӑн ҫав ҫынсене чунтан тав тӑвать, вӗсене 
ырӑ сунать, ячӗсене ҫак хаҫат ҫине ҫаптарать. Акӑ вӗсем:

Сергей Апекс. Игнатьев 200 тенкё.
Павел Тимоф. Селиванов 50 т.
Егор Степанов. Байталов 50 т.
Петр Дормид. Селиванов 25 тенкё.
Т.П.Прохоровтӑрӑшнипе - Чебоксарское Земск. Собрание 356тенкё те 28 пус.
Пурин ятне те ку номертех ҫырма вырӑн ҫук; ҫавӑнпа ыттисен ячӗ- 

сене малалли номерсенче ҫаптарӑпӑр.
Хура халӑх! Сан ҫине шанса тӑратпӑр. Ҫакӑ кунта асӑннӑ ҫынсем 

пек пурсӑр та пире пулӑшма тӑрӑшӑр!



Эсир ҫӗклесен, хаҫат чарӑнмасӑрах тухса тӑрӗ, эсир пӑрахсан эпир 
аптрӑпӑр. Ҫавна ан манӑр!

Кӑлкан Павӑлӗ.
Хыпар, 1917  ҫ . , 1 №.

ЧӐВАШСЕМ!
“Хыпара” чӑваш халӑхӗ хушшинче сарма тӑрӑшӑр!
Чӑвашсем, хӑвӑр хаҫатӑра пӗтерес мар тесен ӑна укҫан пулӑшӑр!
Юлташсем, ялти паллӑ хыпарсене “Хыпар” валли ҫырса ярӑр!
1 Суя ятпа е ятсӑр янӑ хутсене “Хыпар” ҫине ҫапмаҫҫӗ. Ҫаптарас тесен, 

ҫыраканӑн хӑйӗн тӗрӗс ятне те, атрӗсне те хучӗпе пӗрле ҫырса ямалла.
2. “Хыпара” килнӗ хутсене редакция кирлё пулсан кёскетме те, 

тӳрлетме те пултарать.
3. Ҫапма тиркенё хутсене редакция усрамасть.
4. Тирпейсёр (вулама йывӑр) ҫырнӑ хутсене те, ҫырусене те редак

ция пӑхмасть.
5. Куҫарса ҫыракансен ӑҫтан куҫарнине кӑтартмалла.

Хыпар, 1917  ҫ. Ҫурла 3 1 . 32  №.

ЧӖЛХЕ ҪИНЧЕН
Тӗрлӗ халӑхсен, тӗрлӗ ӑста ҫынсем пулаҫҫӗ. Вёсенчен пуринчен чис- 

лисем - чӗлхе ӑстисем, сӑра ӑстисем, чӗлхе ӑстиҫем питӗ ӑслӑ, е хитре 
ҫыпӑҫуллӑ сӑмахлӑ кӗнекесем ҫырса хӑвараҫҫӗ. Юрӑ ӑстисем тёрлё аван, 
чӗрене витекен, сӑвӑ паллисемпе ҫырнӑ сӑвӑсем хӑвараҫҫӗ. Сӑрӑ ӑстисем 
хыҫҫӑн куҫа савӑнтаракан тӗлӗнтерекен сӑрӑпа пир ҫине, е ытти япала 
ҫине ӳкернӗ тёрлё илемлӗ япаласем юлаҫҫӗ.

Вырӑсла вӗсене “писатели, поэты, композиторы, художники" теҫҫӗ.
Ҫав чӗлхе ӑстисем ҫырнӑ кӗнекесем тӑрӑх халӑхӑн ӑсӗ палӑрать. Ҫавӑн- 

па пур халӑхсем те ҫавӑн пек хӑйсен ӑстисене питӗ чыслаҫҫӗ. Вӗсене станпа 
ҫаптарнӑ кӗнекисене тӗрлӗ ҫӗре сараҫҫӗ. Кашни халӑха чӗлхе ӑстисем 
питерек нумай усӑ кӳреҫҫӗ. Вёсен ӑслӑ, виттӗр сӑмахӗсемпе ҫырнӑ кӗне- 
кисене вуласа ҫынсём ӑса та вӗренеҫҫӗ, чӗлхе хӑватне те сисеҫҫӗ. Чӗлхи 
те ҫав кӗнекесем пирки илемленсе, чаплӑланса, пуйса пырать!

Чӑнах та халӗ Пӳлех Т урӑ пӳрнӗ тӑрӑх чӑваш чӗлхи ӳсес вӑхӑт ҫитрӗ ӗнтӗ.
Патшалӑх йӗрки улшӑничченех чӑваш чӗлхин илемӗ курӑна пуҫлан- 

нӑччӗ. Чӑваш чёлхи начар, чухӑн тенё чухне, чӑвашсем хӑйсен чӗлхи- 
не хӑйсем хурласа, ним вырӑна хумасӑр, ӑна мана пуҫланӑ чухне, 
вырӑс Н.И.Ашмаринпа Н.В.Никольский чӑваш чӗлхине йӗри-гавра тӗпӗ- 
йӗрӗпе вӗренсе, ун илемне сиссе тӑнӑ. Чӑваш чӗлхипе тӗплӗ шухӑшлама 
юрамасть тенё чухне, мён калас тиекен шухӑшсене калама сӑмах ҫит- 
мест тенӗ ҫӗртех пӗр чӑваш ачи К.В.Иванов “Нарспи" ятлӑ халап ҫырса 
хунӑ. Ҫав халапа аванрах вуласан чӑвашсем тек лараймаҫҫӗ - хуска-



лаҫҫӗ, кулаҫҫӗ, пӗҫҫисене шарт! ҫапаҫҫӗ. Хӑш-пӗрисем вырӑнӗ-вырӑнӗ- 
пех куҫҫулӗ те тӑкаҫҫӗ, чӗлӗмҫӗсем нумайӑшӗ чӗлӗмӗсене манса, ҫӑва- 
рӗсене карса итлесе лараҫҫӗ. Ҫавна вуланӑ чух чӑваш чӗлхине илемне 
пурте сисеҫҫӗ, ун хыҫҫӑн чӑваш чӗлхине хурлама чарӑнмаҫҫӗ.

Вырӑс чёлхи те ӗлӗк начар хисепре ҫӳренӗ, А С.Пушкин ятлӑ чӗлхе 
ӑсти хӑйсен ҫыпӑҫуллӑ сӑмахлӑ хитре кӗнекисем кӑлара пуҫласан тин 
вырӑссем хӑйсен чӗлхин илемне чухласа илнӗ. Пирӗн чӑваш чӗлхин илем
не те ҫапла Пушкин пек, К.Иванов пире кӑтартса хӑварнӑ.

Хӑварнӑ тетён, мёншён тесен пирён чёлхе ӑсти виҫӗм ҫул пуш уйӑхра 
(март) пирён тӗнчене хӑварчӗ. Халё вӑл хӑйӗн ҫуралнӑ Слак-Пуҫ ялӑн 
масарӗ ҫинче выртать. Пӗр кун эпӗ, ҫавӑнта кайсан, ӑна пытарнӑ вырӑна 
куртӑм, ӑна йӗри-тавра решеткеле йӑвӑҫ картапа ҫавӑрнӑ, хӗресне те, 
решеткине те шурӑ сӑрпа сӑрланӑ. Ҫавна курсан питӗ хурлантӑм, макӑ- 
рас патне ҫитрӗм. Пирӗн сӑмах ӑсти, чӗлхе паттӑрӗ! Мӗншӗн эсӗ ҫамрӑк- 
лах вилтӗн! Мӗншӗн эсӗ вӑхӑтсӑрах пире пӑрахса кайрӑн. «.Иванов Слак- 
Пуҫ ятлӑ ялта Пелепей уесёнче 1890-ҫулсенче ҫуралнӑ. Унӑн ашшӗ ҫӗр 
ӗҫлекен хресчен Василий Николаевич Иванов ятлӑ. Вёреннё « Иванов 
Чёмпёрти чёваш шкулёнче, анчах унтан вёренсе тухайман.

И.Я.Яковлев ёна хёй патне илсе вырёсларан чёвашла кёнекесем ку- 
ҫарма хушнӑ. Ҫапла вёл чёваш шкулёнче куҫарса пурӑннӑ. Ҫавӑнтах вёл 
чире кайса килне тавёрёнса вилнё.

Вёл хӑйӗн кӗске пурнӑҫӗнче мён пур вёйёпе чёваш халӑхӗшӗн ӗҫлесе 
пурённё. Ун хыҫҫӑн станпа ҫаптарнӑ ҫырӑвӗсем юлнӑ. Вӗсене Чӗмпӗр 
шкулӗнчен сутӑн илме пулать. Пёр кёнеки вырёсла “Сказки и предания 
чуваш" ятлӑ. Ҫав кёнекере вёл ҫырнисем: "Икёхёр”, “Тимёртылё”, “Тёлёх 
арӑм", “Нарспи” пулаҫҫӗ. Тата вёл вырёсларан чёвашла Лермонтов ҫырнӑ 
стихотворенисене куҫарнӑ. Вёсене вырёсла (“Песня про Царя Ив. Васи
льевича, молодого опричника и удалого Калашникова" и др.ст. Лермонто
ва) теекене вырнаҫтарнӑ. Мён-мён « Иванов шкулсем валли куҫарнине 
эпё лайӑх пӗлейместӗп, ёна пӗлекенсем ҫырса пире пёлтерессе тесе 
ёмётленетёп. « Иванов вилсен халиччен пёр чёваш та ун ҫинчен ҫырса, 
хаҫата ҫаптарса чёваш халӑхне систермерӗ. Вёл маншӑн хурлӑхлӑрах 
пек туйӑнать. Ҫавӑнпа эпё хам пӗлнӗ пек ҫакна ҫырас терӗм.

Ытти халӑхсем пек пирён те чӑвашсен хамӑрӑн чӗлхе ӑстине чысласчӗ.
Пӗтӗм чёваш халӑхне «.Иванов ҫинчен авантарах пӗлтерсе унӑн ячӗ- 

пе нумайрах 4-5 пине яхӑн тӑп укҫа пуҫтарасчӗ. Ҫав укҫаран тухакан ус- 
ламне (200-250 тенкё) кашни ҫул тӑватӑ-пилӗк пая уйӑрса, 100 тенкӗлӗх, 
50 тенкӗлӗх, 25 пин тенкӗлӗх парне тӑвасчӗ.

Чӑваш халӑх ҫыннисем! Эпӗ ҫырнине хирӗҫ хӑвӑр мӗн шухӑшланине 
“Хыпара” ҫырӑр.

Т.Туринке.
Хыпар, 1917 ҫ . , 50 /№



ҪЫРУ
Эпӗ ҫырнӑ ҫырӑва ҫапмӑр-ши хӑвӑр “Хыпара"? Эпӗ хамӑр чӗлхепе 

ҫырнӑ хаҫата вуланипе савӑнса ҫыраҫҫӗ тетёп. Анчах эпё кунта “Хыпара" 
пӗччен вулани нимён усси те ҫук пек туйӑнать. Эпё, кунта чӑвашсем пул
сан, вӗсене пӗр ҫӗре пуҫтарса мӗн вӑйӑм ҫитнӗ таран кала-кала парат- 
тӑмччӗ. “Хыпар" ҫине пире усӑллӑ ҫырнӑ аслӑ сӑмахсем питё нумай. 
Ҫавӑнпа манӑн чунӑм питё ыратать, "Хыпар" пурте пӗлмеҫҫӗ пулӗ тетӗп.

Эпир патшалӑхри йышлӑ халӑх мар. Ҫавӑнпа эпир халӗ, ҫак вӑйлӑ 
вӑрҫӑ тухнипе, пушшех тӗрлӗ ҫӗре саланса пӗтрӗмӗр. Пирӗн чӑвашсем 
хӑшӗ-хӑшӗ чӑваш хаҫатне вулама мар, хӑй ҫуралса пӗчӗкрен калаҫса 
ӳснӗ чӗлхипе калаҫса кураймасть. Эпё хам та килтен уйрӑлса кайни тӑва- 
тӑ ҫул ҫине кайрӗ ёнтё. Нумай ҫӗршывсене ҫитсе куртӑм. Хӑш чухне чӑ- 
вашсене курсан та питӗ кӑмӑл хуҫӑлать: вырӑссен умӗнче, хӑйсем чӑваш 
пулсан та, хамӑр чӗлхепе калаҫма те хӑраҫҫӗ, те вӑтанаҫҫӗ, вёсенчен 
“ма ‘эсир чӑвашла капаҫмастӑр'' тесе ыйтсассӑн: “вырӑссем кулаҫҫӗ" теҫҫӗ. 
Вара ирӗксӗр чун ыратнӑ енне ӳпкелешсе “мёншён эпир ытла та халӑхран 
кая юлнӑ-ши?” тесе шухӑшлатӑп. Кунта темиҫе тӗрлӗ чӗлхепе калаҫакан 
халӑхсем те пур. Анчах ытти халӑхсем (латышсем, эстонецсем тата бе- 
лоруссем) пурте пёр канашлӑ пулса, тёрлё полкӑра пурӑнакан тӑвансене 
пёр ҫӗре пуҫтарса хӑйсем расна полка пулса, хӑйсен чӗлхипе калаҫса, 
пиртен нумайтарах пӗлсе пурӑнаҫҫӗ.

Мӗншӗн пирӗн чӑваш халӑхӗ ҫапла пӗр ҫӗре пуҫтарӑнма пултарай- 
масть-ши?

Эпир те пурте пӗр ҫӗре пуҫтарӑнсан, пирён сас та: пӗр ҫӗрте калани 
пысӑккӑн туйӑнӗччӗ. Тата: нумайтарах вёреннё тӑвансен, ҫак йывӑр вӑ- 
хӑтра пирён мӗне пӗлме кирлине кам пӗлменнине кала-кала паратчӗҫ.

Кунта каласа паракансем нумай та, анчах вёсем калани пирён чӑваш 
хӑлхине сахал кёрет. Пирён ку йывӑр вӑхӑтра пёлмелли питё нумай, ан
чах эпир кунта чӳречесӗр пӳртре ларнӑпа пёрех: ним ҫутӑ та курмастпӑр.

Пирӗн чӑваш халӑхне малашне ҫутта тухса вӑйланса пытӑрччӗ тесе 
тӑрӑшакан ҫынсем, ытти халӑхсем пек чӑвашсене пӗр ҫӗре пуҫтарма та 
ан мантӑрччӗҫ. Пӗр ҫӗре пуҫтарӑнсан, пире малалла кайма та ҫӑмӑлта- 
рах пулӗччӗ.

Эпир те, халё хамӑрӑн ӑрасна полксем пулнӑ пулсан, ытти халӑхсен 
полкисенчен кая юлас ҫук пек туйӑнать. Халё вёреннё ҫынсем чӑваш хуш
шинче те чылай ёнтё...

Шухӑшласа пӑхсан пит чун ыратать: эпир капла саланса пурӑннипе, 
калах тёттёмрех юлас пек туйӑнать, анчах эпё шухӑшланӑ пек ан пул- 
тӑрччӗ. Чӑваш халӑхне ҫутта кӑларас теекенсен ҫынсен пуҫӗнчи ӑсӗсем 
пысӑка пултарӗччӗҫ.

Халё “Хыпар” ҫинче те чӑвашсем ытти халӑхсем пек пӗр ҫӗре пуҫта- 
рӑнса канаш тунисем нумай ҫырӑнаҫҫӗ. Ҫакна кура, чӑвашсемшӗн тӑрӑ-



шакан ҫынсене пурне те чунтан питӗ пысӑк салам яратӑп.
Чӑвашшӑн тӑрӑшакан юлташсем, сирен “Хыпар" ҫинчи ятӑрсем ӗмӗрлӗхе 

пытӑрччӗҫ.
Эсир тӑрӑшнисем те хӑрама ан кайтӑрччӗҫ.
Д. Армия 15 Сиб. стр. полка к-да сл. связи Трифон Хонюков.
Ҫак ҫырӑва вуласан акӑ мӗн хытӑ парать, нумайӑшӗ салтаксем халё 

те “Хыпар" хаҫат пуррине пӗлмеҫҫӗ иккен. Ҫавӑнпа вёсем чӑвашсем 
пӗрлешме пуҫланинчен те сисеймеҫҫӗ. Ҫавӑнпа вёсем тепёр чухне, пур 
чӑвашпа пёрле хӗпӗртесвӑхӑтра, кӳренсе пурӑнаҫҫӗ...

Ҫавӑнпа сире, “Хыпар” вулакан тӑванӑмӑрсем, каллех калатпӑр: хӑ- 
вӑр пӗлнӗ салтаксем патне чӑвашла хаҫат пуррине пӗлтерсе ярӑр, “Хыпа- 
рӑн” атресӗпе хакне те пӗлтерӗр.

Редакция.
Хыпар. 1917 ҫ. Раштавӑн 18-м ӗш ӗ. 56 №.

ЮРАТНӐ РЕДАКЦИЯ!
Сирӗн савнӑ хаҫатра ҫак ҫыру валли вырӑн тупӑнмӗ-ши?
Соц.-революционер партийӗн Хусанти чӑваш ушкӑнӗ пӗлтерни.
1. Пирӗнушкӑнакӗнӗ, юратнӑ юлташсем! Кашни уйӑха 50 пусяма(тӳле- 

ме) ан манӑр. Член укҫине тӳлеме те шанчӑкпӑ пулмарӑр пулсан, епле 
вара сире ытти ӗҫре шанас? Партие шут тултарма, ята кӳртме анчах (кӑна) 
ҫырӑнмаҫҫӗ; унта пёр-пёрне шанса, пӗр-пӗрне юратса, алран-алла тытӑн- 
са мён вӑй ҫитнӗ таран халӑхшӑн ӗҫ... кӗреҫҫӗ. Ҫавӑнпа, тантӑшсем, хӑ- 
вӑр тӑвас ӗҫе ан манӑр, паян тӑвас ӗҫе ырана ан хӑварӑр!

Чӑваш с .-р .-сен  комитечӗ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Хусанти Учительский института кёрес теекенсем: Ҫак института учи

тельский семинарисенчен, церковно-учительский школран, реальный учи- 
лищӑран, гимназисенчен, педагогические курссенчен тата ҫакӑн майлӑ 
урӑх школсенчен тухнисене те илеҫҫӗ. Учительре 2 ҫулран кая мар тӑни- 
сене кӑмӑллӑрах илеҫҫӗ. Пёчёкрех шкулран тухнисем семинаринче вёрен- 
нине экзамен парас пулать.

Экзамен авӑн уйхёнче 11 числоччен пулать. Прошени 10-чен пама 
юрать. Кӑҫал институтра 30 стипенди пур. Ҫав стипенди валли Хусан 
Земстви Управё 8000 тенкё укҫа парать. Чӑваш вёрентекенсем, института 
кӗме пултараканнисем кӗме тӑрӑшӑр. Йышӑнма хӗрарӑмсене те йышӑ- 
наҫҫӗ. Ар ҫынпа хӗрарӑм пёрле вӗренмелле пулать. Май пур ҫӗрте ҫак- 
ланма, сӗкӗнсе кӗме тӑрӑшӑр. Мӗн чухлӗ чӑвашран пысӑкрах вӗреннӗ 
ҫынсем нумайтарах пулӗҫ, ҫавӑн чухлӗ чӑваш халӑхӗ вӑйлӑрах пулӗ,

Чӑвашсем валли 10 стипенди пулать.
Хыпар. 1917  ҫ. Ҫурлан 28 . 31 №.
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