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М А Л ТА Н  КА ЛА Н И .

З пир пурӑнакан  ҫӗршывӑн, совет халӑхӗн пуян 
та паха историйӗ ҫакна ӗнентерӳллӗн кӑтартса 

парать: халӑхсен туслӑхӗ пёр кун хушшинче ҫурал- 
ман, вӑл ӗмӗрт-енпе ӳсое, ҫирӗпленсе пынӑ. Ана пу- 
ҫарса яракансем , ҫирӗплетекенсем — халӑхсен ырӑ 
кӑм ӑл л ӑ ,  тӳрӗ ӗмӗтлӗ ывӑлӗсем, ҫутӑ пуласлӑхш ӑн, 
халӑх  телейӗшӗн кӗрешекен паттӑрсем; ӑна  тӗреклӗх 
вӑйӗ паракансем , ӗҫ илемӗпе, кӗрешӳ хӑвачӗпе пуян- 
л ӑ т а к а н с е м — ӗҫ ҫыннисем хӑйсем, халӑхсем  хӑйсем. 
Историе халӑхсем, вёсен чаплӑ ҫынниоем тӑваҫҫӗ.

Еҫре, кӗрешӳре ҫуралнӑ, тӗрекленнӗ туслӑх  яла 
нах ҫирӗп, ял анах  ҫутӑ. Ана нимӗнле йы вӑрлӑх  та 
хавш атаймасть, кун-ҫул тусанӗ те тӗксӗмлетеймест, 
пачах урӑхла, в|ӑл, пурӑна киле тата  та ҫирӗпленсе, 
илемленсе пырать. Вӑл ӗмӗрлӗхех историе кӗрсе 
юлать.

Ҫ авӑн  пек тусл!ӑхсенчен пери — И лья Николаевич 
Ульяновпа И ван  Яковлевич Яковлев хушшинчи ырӑ 
туслӑх. Вёсен туслӑхӗ халӑхш ӑн, тӑван  ҫӗршывш ӑн 
тӑвакан  п ар х атар л ӑ  ӗҫре пуҫланса кайнӑ.

И л ья  Н иколаевичпа И ван Яковлевич вырӑс хал^ӑ- 
хӗпе чӑваш  халӑхӗ  хушшинчи ырӑ туслӑха илем кӳнӗ, 
вёсен ӗҫӗ килес (ӑрусемшӗн паха тӗслӗх пулса^ пирӗн 
ҫӗршыв кун-ҫулӗн историйӗнче тивӗҫлипе паллӑ  вырӑн 
йышӑннӑ. Вӑл паян кун та, совет халӑхӗ  пӗтӗм ҫӗр- 
шывӗпе ком мунизмлӑ общ ествӑна анлӑн  туса пынӑ 
вӑхӑтра  та, хӑйӗн илемӗпе, ҫуттипе пирӗн чун-чӗрене, 
ӑс-тӑна п ар х атар л ӑ  витӗмӗпе савӑнтарать , м а л а л л а  
чӗнет.
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И. Н, Ульянов — выр(ӑс ҫынни, чаплӑ  педагог-но 
ватор, просветитель-демократ, вӑл  — аслӑ Ленин аш- 
шё; И. Я- Яковлев — чӑваш  ҫынни, педагог-просвети
тель, демократ, писатель, чӑваш  ҫырулӑхне йӗркеленё, 
малтанхи чӑваш  букварӗн авторӗ. Ҫ ак  ҫынсем иккӗшӗ 
те халӑхш ӑн , ӑна  ҫутта кӑларассиш ӗн, унӑн ӑс-тӑнне 
аталантарассиш ӗн  пӗтӗм чунтан тӑрӑш нӑ.

И. Н. У льяновӑн хал ӑх а  вӗрентес ӗҫӗ XIX ӗмӗрти 
60-мӗш ҫулсенче пуҫланса кайнӑ. Вӑл, ун чухнехи 
тӗрлӗ чинлӑ, демократиллӗ интеллигенци ӗҫ-хӗлне кӑ- 
м ӑлл аса ,  х ал ӑх а  крепостла йӗрке юлашкисенчен хӑ- 
тарас, вӗрентсе ҫутта кӑларас ,  ирӗклӗ пурнӑҫпа пурӑ- 
накан  т ӑв ас  тесе тӑрӑш нӑ. «И лья Николаевич мӗнле 
ҫын пулнине ӑнланса илес тесен,— асӑрхаттарать
Н. К. К рупская ,— Н екрасовпа П анаев  редакциленипе 
тухса тӑнӑ  «Современник» ж у р н ал а  вулас пулать. 
Унта Белинский, Чернышевский, Д обролю бов статйи- 
сем пичетленсе пынӑ. Чӗмпӗр кӗпӗрнинче халӑх  шку- 
лӗсен директорӗнче ӗҫленӗ И лья  Н иколаевичӑн чёри- 
не Д обролю бов статйисем ырӑ витём панӑ, хӑйӗн 
ывӑлне Л енина тата  ытти ачисене паха воспитани 
пам а пулӑш нӑ, вёсем пурте революдионерсем пулса 
тӑнӑ».

XIX ӗмӗрти прогрессивлӑ интеллигенцие асра тыт- 
са, В. И. Ленин пӗррехинче ҫакӑн  пек каланӑ : Щ ед
рин тата  «кивё» народникла демократии ытти писате- 
лӗсем ҫырнисене асра тытса, вӑх ӑтр ан  вӑхӑта  цитата- 
сем илсе «П равда»  х аҫатр а  пичетлесен, вулакансене 
ӑн лан тарса  парсан, тем пекех аван  пулёччё, тенё. Ку 
сӑмахсене писатель-демократсем пирки ҫеҫ мар, педа- 
гог-демократсем пирки те к а л а м а  пулать.

И. Н. У льяновӑн ырӑ ӗҫӗпе вӗрентӗвне патша са- 
м ан и н че 'м ан ӑҫа  хӑв ар м а  тӑрӑш нӑ. Халӗ аслӑ педаго- 
гӑн ятне таҫта  та пӗлеҫҫӗ, унӑн вӗрентӗвне халӑх  хуш- 
шине сараҫҫӗ.

И. Я. Яковлев чӑвашсене ҫутта кӑ л а р ас  ӗҫе 
XIX ӗмӗрӗн 70-мӗш ҫулӗсенче тытӑннӑ. Вӑл, мӗн пӗ- 
чёкренпех тӑван  халӑхӑн  тертлӗ пурнӑҫӗпе пурӑннӑ- 
скер, х ал ӑх  хуйхи-суйхине тӳссе курнӑскер, шкулсенче 
ачасене вӗрентес ӗҫе вырӑссен паллӑ  педагогӗсем пек 
тума тӑр ӑш н ӑ ,  малтанхи вӑх ӑтр ах  И лья Николаевич-
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па паллаш нӑ, унпа алла-аллӑн  тытӑнса ӗҫленӗ. Пал- 
лах, педагог-пҫосветителӗн ҫулӗ такӑр  пулман, асап- 
лӑ  та кӑткӑс еҫре вӑл йӑнӑшсем те сахал  мар тунӑ. 
Ҫ апах та, эпир Яковлева, вӑл ҫав-ҫав йӑнӑшсене тунӑ 
тесе, тивӗҫлӗ хисепрен кӑлармастпӑр, тӑван  халӑх- 
шӑн, халӑхсӗн туслӑхӗшӗн мӗн тери пысӑк ӗҫ тунине 
шута илсе, унӑн ячӗпе мухтанатпӑр.

Х алӑхшӑн И. Н. Ульянов пек тӑрӑш нӑ чаплӑ ҫын- 
сен ӗҫне ҫӗнӗ ӑрусем м алал ла  янӑ, пуянлатнӑ, халӗ те 
м алалла  яраҫҫӗ, пуянлатаҫҫӗ.

Халйх интересӗсемшӗн тӑрӑш акансем  хушшинче, 
унӑн ҫутӑ ӗмӗчӗсене пурнӑҫа кӗртессишӗн, патшапа 
улпутсен, мул хуҫисен, фабрикӑпа завод хуҫисен пус- 
мӑрне пӗтерессишӗн, ӗҫ ҫыннисене ирӗке кӑларасси- 
шӗн кӗрешекенсем хушшинче хӑйӗн гениллё ӑс-тӑнӗ- 
ие, ӗҫпе кӗрешӳри хӑватлӑ пултарулӑхӗпе, ӑс-хакӑл 
вӑйӗпе,. чӗре кӑварӗпе чи малти вырӑнта тӑраканни 
И лья Николаевич Ульянов ывӑлӗ пулнӑ. Вӑл — 
Владимир Ильич Ульянов-Ленин. Вӑл хӑйӗн а с л ӑ ’ 
пиччӗшӗнчен Александртан революцилле-демократил- 
лӗ традинисен хӑватне туяннӑ. Пиччӗшӗ марксистла 
литературӑ вуланине курса, В. И. Ленин ҫав литера- 
турӑпа ҫам рӑклах  паллаш нӑ, марксизмӑн тӗрӗслӗхне, 
вййне курнӑ, ӑн а .ти м л ӗн  вӗренме тытӑннӑ. Ҫапла 
вара, В. И. Ленин, ӑнланса пурӑнма пуҫласанах, м а л 
танхи утӑмсенчех, марксизм»ӑн чаплӑ та хӑватлӑ шу- 
хӑшӗсене ӑса илнӗ, ӑнланнӑ, марксист пулса тӑнӑ, 
ӑна м алалла  аталан тарм а тытӑннӑ.

Ҫав шухӑшсене аталантарса  пуянлатнӑ чухне вӑл 
Российӑн, малта пыракан ытти нумай ҫӗршывсен, пӗ- 
тӗм тӗнчен XIX ӗмӗрти, уйрӑмах иккӗмӗш ҫур пайӗнчи 
историллӗ условийӗсене шута илнӗ, марксизм атала- 
нӑвне халйх ӗҫӗпе, кӗрешӗвӗпе тӗрӗсленӗ, унӑн чӑн- 
лӑхне этемлӗх умне кӑларса тӑратнӑ.

В. И. Ленин рабочи класӑи партине организаци- 
ленӗ, унӑн пӗтӗм халӑха м алал ла  ертсе пырас ӗҫрн 
рольне курпӑ, п р о л е т а р и а т а  хресченсем хушшинче 
союз пулмаллине кӑтартса пана, революцире ҫав 
союз мӗн тери пыоӑк вырӑн йышӑнасса малтанах 
пӗлнӗ.

В. II. Ленин вёрентӗвёпче надипе колони ыйтӑвӗ-
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сем пирки каланисем те пысӑк вырӑн йышӑнаҫҫӗ. Ҫак 
вӗрентӗвӗн тӗп шухӑшне вӑл 1894 ҫулта ҫырнӑ «Кам- 
сем вӗсем «хал-ӑх тусӗсем» тата  вӗсем социал-демо- 
кратсене хирӗҫ мӗнле кӗрешеҫҫӗ?» кӗнекерех каласа 
панӑ. Унта, нацисем пӗр-пӗрне курайманнине пӗтерес 
тесен, кашни уйрӑм ҫӗршывра халӑха  пусмӑрлакан  
классене хирӗҫ кӗрешме ҫав пусмӑрти классене пӗтӗҫ- 
терсе организацилемеллине, пӗтӗм тӗнчери капитала 
хирёҫ кӗрешме рабочисен нациллӗ организацийӗсене 
пӗтӗм тӗнчери организацие пӗрлештермеллине кӑ- 
тартса  панӑ.

В. И. Ленинӑн нацн ыйтӑвӗ пирки вӗрентнинче 
халӑхсен туслӑхӗ ҫинчен калани те чаплӑ вырӑн йы- 
шӑнать. Эпир, Совет Союзӗнчи халӑхсен туслӑхне 
тӗреклетессишӗн В. И. Ленин мӗн тери хытӑ тӑрӑш- 
нине асра тытса, тӗрлӗ наци ҫыннисем революцире 
псрле кӗрешнӗ, социализм тӑвас ҫӗрте пӗрле ӗҫленё 
халӑхсен, халӗ коммунизм тӑвассишӗн пӗрле тӑрӑш а- 
кан халӑхсен туслӑхне ленинла туслӑх тетпӗр.

И. Н. Ульяновпа И. Я. Яковлев, хушшинчи, вырӑс* 
семне чӑвашсем хушшинчи туслӑх,— вёсен историйӗ 
ҫине халӑхсен ленинла туслӑхӗн ҫуттнпе пӑхсан,— 
чӑннипех те ӗмӗрех п архатарлӑ  туслӑх' пулнк 
курӑнать.



1. И. Н. У Л Ь Я Н О В  — П А ЛЛӐ  
П Е Д А Г О Г -Д Е М О К Р А Т .

\ Л  лья Н иколаевич  Ульянов 1831 ҫулхп июлей 14-мё- 
шӗнче * А ҫтӑрхан  хулннче ҫуралнӑ. Унӑн ашшӗ, 

Н иколай  Васильевич, ялта хресчен кил-йышӗнче ӳссе 
ҫитӗннӗ. Ҫитмен пурнӑҫ пирки вӑл  ялтан  А ҫтӑр^ан  
хулине куҫнӑ та хула' аяккинче пӗчӗк ҫурт илнӗ, ҫӗвӗ 
ҫӗлесе пурӑнма тытӑннӑ. Чухӑн ҫӗвӗҫӗн ҫемйи ӳссе 
кайнӑ. Ачиоем пурте вӗренме тӑрӑш нӑ, анчах нихӑшё 
ге шкула ҫӳреймен,— ҫуклӑх  чарса тӑнӑ.

1838 ҫулта Н иколай  Васильевич внлнӗ. Т ӑватӑ  
ача тӑл ӑх а  юлнӑ. Ҫ ак  тӑлӑх-туратсенчен асли, В аси 
лий ятли, ун чухне 16 ҫула кайнӑ, кӗҫӗнни, И лья 
ятли, 7 ҫулта ҫеҫ пулнӑ.

Василий Ульянов, аш шӗ вырӑнне юлса, йӑмӑкӗ- 
семпе ш ӑллӗне  хӑй ӗҫлесе илнӗ пур-ҫук укҫипе тӑраи- 
тарса, тум лан тарса  усранӑ , ӗҫлеме вӗрентнӗ. Пиччӗшӗ 
куллен-кун пулӑшнипе И лья  Н иколаевич хут вӗренме 
тытӑннӑ. 1843 ҫулхи кӗркунне вӑл Аҫтӑрхан хулинчи 
гимназие кӗнӗ.

И. Н. Ульянов гимназире пур ӑслӑл ӑх а  та тӗлӗн- 
мелле л ай ӑх  вӗренсе пынӑ. 1850 ҫулта гимназирен 
кӗмӗл медальпе вӗренсе тухнӑ.

Гимназире вӗренме ҫӑм ӑл ах  пулман: А ҫтӑрхан  
гимназийӗнчен И. Н. Ульяновпа пӗрле т ӑв а т ӑ  ача ҫеҫ 
вӗренсе тухнӑ. Вӗсенчен пӗри Хусан университетне 
кайса кӗнӗ. Ҫ акӑ  вӑл  И лья Н иколаевич пулнӑ. Уни- 
верситетра вӑл физикӑпа м а тем ат и к !  факультетӗнче 
вӗреннӗ.

* 1918 ҫулхи февралей 14-мӗшӗчченхи датӑсене пурне те ки- 
вӗ стильпе, кайранхисене — ҫӗнӗ стильпе ҫырнӑ.
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XIX ӗмӗрӗн пуҫламӑшӗнче Хусанти университетра 
ӗҫленӗ профессерсем хушшинче нимӗҫсем ытларах 
пулнӑ. Вырӑс культури ӳссе пынӑ май, ҫав ӗмӗрӗн 
30—40-мӗш ҫулӗоенчен тытӑиса, Хусан университетӗн- 
че те вырӑс профессорӗсен йышӗ нумайлансах пынӑ. 
Вӗсем хушшинче малта пыракансенчен пӗри — вырӑс- 
сен аслӑ математикӗ Н. И. Лобачевский профессор 
пулнӑ. Ҫ ам рӑк  Ульянов унӑн лекцийӗсене пмтех те 
пысӑк хаваслӑхпа итленӗ, пуян шухӑшӗсеие тимлӗн 
ӑса илнӗ.

й ы в ӑ р  пурнӑҫа пӑхмасӑрах, И. Н. Ульянов 1854 
ҫулта Хусан университетне вӗренсе пӗтернӗ, хӑйӗн 
«Способ Ольберса и его применение к определению 
орбиты кометы Клинкерфуса 1853 г.» ятлӑ сочинени- 
йӗшӗн математикӑ наукисен кандидачё ятне илнё.

Университетран вёренсе тухсан, И лья Николаевич 
Пензӑ хулинче дворянсен институтӗнче физикӑпа ма- 
тематикӑ вёрентет. Кунта 1863 ҫулччен, хӑйне Чул- 
хулари арҫын ачасен гимназине куҫариччен, вёрентет.

Ч улхулана куҫас умён, август уйӑхӗнче, Илья 
Николаевич авланать: унӑн мӑш ӑрӗ — М ария Алек
сандровна Бланк. Вал 1835 ҫулхи мартӑн 6-мӗшӗнче 
Петербургра врач-хирург кил-йышӗнче ҫуралнӑ. 
А ш шӗ-амӑш ӗ чухӑнрах пурӑннӑ пирки М ария Алек
сандровна килте ҫеҫ вӗреннӗ. Хӑй ӑссӗнех нумай вӗ- 
реннӗ, нумай вуланӑ, музыкӑна юратнӑ, лайӑх  юрла- 
нӑ. Темиҫе чёлхе пӗлнӗ. Кайрантарахпа шкулсенче 
вӗрентме учитель правине илнӗ.

«Сӑн-сӑпат енчен, тет М. Ульянова, М ария Алек
сандровна питех те илемлӗччӗ. Пичӗ тӗрӗс те хитре, 
яланах  кӑмӑллӑ, лӑпкӑ ,— таса та ӑслӑ, темӗнле чап- 
лӑн  пӑхакан пит-куҫ. Унӑн характерӗнче ырӑ вӑй, чӑ- 
тӑмлӑх, пысӑк йӗркелӗх сисӗнетчӗ».

1869 ҫулхи сентябрӗн 1-мӗшӗнче И. Н. Ульянова 
Чӗмпӗр кӗпӗрнине халӑх  шкулӗсен (училищисен) 
инспекторӗ пулса ӗҫлеме куҫараҫҫӗ. (1874 ҫулхи 
июлӗн 11-мӗшӗнчен тытӑнса вӑл Чӗмпӗр кӗпӗрнинчи 
халӑх  училищисен директорӗ.)

И лья Николаевич Чӗмпӗр кӗпӗрнине килнӗ вӑхӑт- 
ра халӑха вӗрентес ӗҫе аталан тарас  тата  шкул ӗҫне 
ертсе пырас енӗпе пёр пӗтӗм план, пӗтӗмӗшле про-



граммӑсем те, вӗрентӳпе' воспитани ӗҫӗн тӗрёсленнӗ 
меслечӗсем те пулман. Кӗпӗрнере тӗрлӗ йышши шкул- 
сем пулнӑ. Вӑл шутра — удел, министерствӑ, ремесла, 
приют, земства шкулӗсем, чиркӳпе приход, уйрӑм ҫын- 
сем тытакан тата ытти шкулсем. Ҫитменнине тата 
вӗсем аран-аран тытӑнкаласа пурӑннӑ. Шкулсен 
юрӑхлӑ ҫуртсем пулман. Ялти шкулсене, сӑмахран, 
чиркӳ хурал пӳртне, тепӗр чухне уйрӑм ҫын килне 
е пурднма юрӑхсӑр пӗр-пӗр ҫурта вырнаҫтарна. 
И. Н. Ульяновӑн 1869 ҫулта ҫырнӑ отчетӗнче, сӑмах- 
ран, ҫакнаш кал тӗслӗхсем пур: П ӑрачкав  салинче, 
кӗпӗрнери нумай халӑхлӑ ялсенчен пӗринче, шкул 
тара илнӗ хваттерте ӗҫленӗ; унта вӑтӑр ача вӗренме 
ҫӳренӗ;* вӗренӳ ӗҫӗ япӑх пынӑ. Т ата тепӗр тӗслӗх: 
Сабанчеево салинчи шкула чиркӳ хуралӗн сивӗ пӳрт- 
не вырнаҫтарнӑ пулнӑ; унта виҫӗ ача ӗнтӗркесе, бук- 
варьти сӑмахсене сыпӑксем ҫине пӗли-пӗлми пайласа, 
вулакаласа ларнӑ. Вёсен «учителӗ», ялти пуп, кӳршӗ 
,чла кӗлӗпе кайнӑ-мӗн.

Ун чухнехи шкулсенче сахал вӗреннӗ учительсем 
ӗҫленӗ. Вӗсем е ялти пупсем, е ҫартан таврӑннӑ сал- 
таксем, е ӑҫта та пулин кӑштах вӗренкеленӗ хресчен- 
сем пулнӑ. Ку ӗҫре тата вулӑс правленинчен тӗрлӗ 
сӑлтава пула хӑваласа  кӑларнӑ ҫынсем те курӑнка- 
ланӑ.

П аллах, шкулоенчи ӗҫсем ҫакӑн пек тӑнипе И лья 
Николаевич килӗшме пултарайман. Унӑн ӗмӗчӗпе 
тбтлевӗ шкулсен ӗҫне лайӑхлатасси, вӗренни усӑл- 
лине халӑха ӗнентересси пулнӑ. Хастар педагог-демо
крат, кӗпӗрнери пуҫламӑш шкулсенче мӗнле вӗрент- 
нине тӗпчесе пӗлсен, унти учительсемпе ҫывӑх пал- 
лашсан, хӑйӗн ӗмӗчӗсемпе шухӑшӗсене ҫине тӑрсах 
пурнӑҫа кӗртме тытӑннӑ. Чӑн та, вӑл  вӑхӑтра ӗҫлеме 

йывӑр пулнӑ, анчах Ульянов хӑраса  тӑман. Унӑн хас- 
тарлӑхне ҫав вӑхӑтри ҫынсем лайӑх  курнӑ. Сӑмах- 
ран, Илья Николаевич мӗн тери тӑрӑш са ӗҫлени 
ҫннчен ун чухне Чӗмпӗрте пурӑннӑ В. Н. Н азарьев  
писатель ҫакӑн п-ек ҫырнӑ: «Унӑн (И. Н. Ульяновӑн.— 
В. Д .)  хастарлӑхӗ Чӗмпӗр халӑхӗн малта пыракан 
пайне хускатса ячӗ; вӑл кӗпӗрнери шкулсем мёнле 

ӗҫленине тӗпчесе кӑтартнӑ тӗслӗхсем иикама та савӑн-
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тарма пултарайман, халӑха вӗрентес ӗҫ*ҫине тимле- 
рех пӑхма хистенӗ, ӳрӗк-сӳрӗк пӑхнине пӗтерме кирли 
ҫинчен каланӑ».

Илья Николаевич кӗрхи йӗпе-сапара та, хеллехи 
ҫмл-тӑманра та кӗпӗрнери ялсене тухса ҫӳренӗ: вӑл 
чи инҫетри вырӑнсенӗ ҫитнӗ, шкулсенче пулнӑ, вёсен 
ӗҫне тӗрӗсленӗ, хресченсемпе тӗл пулса калаҫнӑ, ача- 
сене вӗрентнн мӗн тери уеӑллӑ пулни ҫинчеп'каласа 
панӑ. Кӗпӗрнери шкулсен шутӗнче ячӗшёп ҫеҫ шкул 
тесе шутланакан «виле шкулоем» те сахал мар ту- 
пӑннӑ. И. Н. Ульянов ҫавнашкал шкулсем вырӑнне 
ялсенче ҫӗнӗ шкулсем уҫнӑ, вӗренес текен ачасем,— 
-вырӑс, мордва, чӑваш, тутар ачисем,— пурге ҫав 
шкулсене ҫӳреме пултарнӑ. Ҫапла вара, Чӗмпӗр кӗпӗр- 
икнче В. И. Ленин ашшӗ ӗҫленӗ тапхӑрта 400 шкул 
ытла уҫнӑ. Шкулсем валли 151 ҫурт ҫӗнӗреи лартнӑ. 
Вӗсенчен хӑшӗ-пӗрисем халӗ те ҫаплипех лараҫҫӗ: вӗ- 
сеМ''ҫумӑрпа ҫил-тӑманран та, хурт-шӗкӗсенчен те 
хӑрамаҫҫӗ... Кӗпӗрнерн шкулсенче вӗренекенеен йышӗ 
икӗ хута яхӑн ӳснӗ: 1869 ҫулта 10.564 ача вӗреннӗ 
пулеан, 1885 ҫулта 20.805 ачана ҫитнӗ.

И. Н. Ульянов ялсемпе хуласенчи шкулсене, вёсен 
ӗҫие лайӑхлатас, учительсене пулӑшас тесе, кайса 
ҫӳресе, кашни ҫул тенӗ пекех аллӑшар шкула 'ҫитнё. 
Акӑ 1884 ҫулта вӑл пӗр ҫулталӑк хушшинче пӗччен 
50 шкул ёҫне тӗрӗсленӗ. Вӗсеичен внҫҫӗшӗнче тӑват- 
шар хут, виҫҫӗшӗнче виҫшер, тӑваттӑшӗнче икшер хут 
пулнӑ.

Илья Николаевич шкулсене пырсан уроксенче 
ларнӑ, учительсем мӗнле вӗрентнине, ачасем мӗнле 
ответсем панине итленӗ, ҫавӑнтах кирлӗ кӑтартусем 
парса хӑварнӑ. Кунта пӗр тӗслӗх илсе кӑтартма пу- 
лать. «Илья Николаевич класа пирса кӗнё чух,— 
тет М. Н. Волкова хӑйӗн аса илӗвӗнче,— эпӗ ачасене 
арифметика вӗреитеттӗ.м. Ачасемпе задача тӑваттӑ- 
мӑр. Эпӗ хам хатӗрленё задачӑра сӑмах апельсин ҫин- 
чен пыратчӗ. Илья Николаевич мана вӗренекен ача- 
сенчен: эсир апельсин курнӑ-и, тесе ыйтма хушрӗ. 
Ачасем апельсина нихӑшӗ те курман иккен. Ҫакӑн* 
хыҫҫӑн Илья Николаевич: ачасене паракан задачӑ- 

сенче вӗсем пӗлекен тӗслӗхсем пулмалла, терӗ».
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И. Н. Ульяновӑн пултаруллӑ ӗҫӗн хӑйне евӗрлё 
стилӗпе меслечӗ вырӑс мар халӑхсем хушшинче ҫӗнӗ 
шкулс-ем уҫнӑ чухне тата  халйха вӗрентёс ӗҫе орга- 
нйзациленӗ, шкулсене хуҫалӑх.енӗпе тӗреклетне чухне 
уйрӑмах хытӑ палӑрнӑ.

А. И. Кондаков Ульяновӑн пурнӑҫӗпе ӗҫӗ ҫинчен 
ҫырнӑ «Директор народных училищ И. Н. Ульянов» 
ятлӑ кёнекере, вырӑс мар халйхсем хушшинче шкул- 
сем уҫас ӗҫри йывӑрлӑхс-ене асра тытса, ҫакӑн пек 
калать: «Вырӑс мар халӑхсем хушшинче пуҫламӑш 
пӗлӳ сарнӑ чухне И лья Николаевич вырӑс реакционе- 
рӗсем хирӗҫ танине сире-сире пӑрахнӑ. Ҫав реакпио- 
нерсем вырӑс мар халӑхсен ачиоене тӑван  чӗлхепе 
вӗрентессине хирӗҫ пынӑ, «ют ӑрусене» вырӑслатас- 
сншӗн тӑнӑ, вӗсем вӗренме тата  хӑйсен нациллӗ куль- 
турине аталан тарм а пултараймаҫҫӗ, тенӗ».

И. Н. Ульянов вӗрентӳпе воспитани ӗҫӗнче про- 
грессивлӑ вырӑс педагогикин шухӑшӗсене тӗпе хурса 
ӗҫленӗ, вырӑспа ытти халӑхсен идейӑллӑ тата куль- 
т у р зл л ӑ  хутшӑнӑвесене сарса пыма, ҫирӗплетме, ҫап- 
ла майпа вёсен нациллӗ культурнне аталантармаш - 
кӑн ҫул уҫса пама тӑрӑш нӑ.

Ку ӗҫе ун чухне шкулсем уҫнипе ҫеҫ, вӗсем пу- 
лӑшнипе халӑха  ҫутта кӑларнипе ҫеҫ тума пулнӑ.

И лья Нйколаевич, тӗрлё реакционерсен киревсӗр 
шухӑшӗсене сирсе пӑрахса, Чӗмпӗр кӗпӗрнинчи вак 
халӑхсем хушшинче, тутар, мӑкшӑ, чӑваш ялӗсепче, 
шкулсем уҫнӑ. Сдмахран, И. Н. Ульянов 1869 ҫулта 
Ураскилт ялӗнче (халӗ Элӗк районӗ), 1870 ҫулта 
Хутар салинче (Ҫ ӗ м ӗ р л ӗ * районӗ), П антьӑк  ялӗнче 
(Хӗрлӗ Чутай р.), Анастасово ялӗнче (П ӑрачкав  р.),

* Ҫӗмӗрлё ялӗн ячӗ (хулин те ҫавах) «Ҫӗмӗртлӗ». сӑмахрап 
пулса кайнӑ. П урӑна киле ҫав сӑмахрап «т» саспалли тухса ӳк: 
нё те «Ҫӗмӗрлӗ» пулса тӑнӑ. Ҫӗмӗрлӗсем хӑйсен ялне (хулине.) 
Ҫёмӗрлӗ  теҫҫӗ. Ҫёмӗрлӗ тӑрӑхӗнчи ҫынсем те ҫавӑн пекех калаҫ- 
ҫё. «Ҫӗмӗрле» тени тӗрӗс мар. Сӑмах май тата ҫакна асӑрхаттар- 
ма пулать: 30-мӗш ҫулсемччен .чӑваш  хаҫат-ж урналӗсенче Ҫӗмӗр- 
ле мар, Ҫӗмӗрлӗ тесе ҫырнӑ. Чӑваш сем хушшинче йывӑҫ ятӗнчен 
пулса кайнӑ ял ячӗсем тата та тӗл П(улаҫҫӗ. Красноармейски рай- 
онӗнче Ҫирӗклӗ  ятлӑ ял пур, ӑна Ҫирӗкле тени Ҫемӗрле тени пе
кех пӑсӑк пулнӑ пулӗччӗ.
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1871 ҫулта Кӑнна Кушкинче (Тутар А С С Р) шкулсем 
уҫса панӑ. К айрантарахпа, хальхи П атӑр ъ ел  райбнне 
кӗрекен Аслӑ Арапуҫӗнче, Кӗҫӗн К арм алта ,  Ҫӗнӗ 
Чукалта тата  ытти ялсенче те И. Н. Ульянов ҫӗнӗ 
шкулсем пуҫарса явӑ.

И. Н. Ульянов пысӑк тимлӗхпе ӗҫленине пула Чӗм- 
пӗр кӗпӗрнинче чӑваш  шкулӗсенче вӗренекенсен йышӗ 
чылаях ӳснӗ. И лья  Николаевич ӗҫленӗ тапхӑрта кӗ- 
пӗрнери 38 чӑваш  шкулӗнче вӗренекенсен хисепӗ икӗ 
хута яхӑн йыш лӑланнӑ. Чӗмпӗрти чӑваш  шкулӗ чӑваш  
учителӗсене хатӗрлемелли тӗп вырӑн, культурӑ вуча- 
хӗ пулса тӑнӑ.

И. Н. Ульянов кӗпӗрнери шкулсене кайсах тӑнӑ. 
О ӑмахран, 1870, 1871, 1872 ҫулсенче вӑл 182 шкула 
ҫитсе тӗрӗсленӗ. Вёсен шутӗнче — Чутай, Ш танаш , 
Ураскилт, Хутар, Чурачӑк, Ш ӑм ӑрш ӑ, Туҫа, Хӑмпуҫ- 
П атӑр ъел  тата  ытти ялсен шкулӗсем. Ф

И. Н. Ульянов учительсем хатӗрлес тӗлӗшпе те 
нумай ӗҫленӗ. Вӑл киличчен, 1869 ҫулхи августӑн 
22-мӗшӗнче, Чӗмпӗрте учительсен кадрӗсене .хатӗрле- 
ме икӗ ҫул вӗрентекен курссем уҫнӑ пулнӑ, анчах 
вӗсем нумаях ӗҫлеймен. И лья Николаевич тӑрӑшнипе
1872 ҫулхи декабрӗн 1-мӗшӗнче вӗсем вырӑнне Пӑрач- 
кавра  учительсен виҫӗ ҫул вӗрентекен семинарине 
уҫнӑ. Унта вӗренекенсене стипенди п ам алла  тунӑ.

И лья Николаевич шкулсенче хӗрачасене вӗрентес- 
сине те асра тытнӑ. С ӑмахран, 1876 ҫулта вӑл Ҫут ӗҫ 
министерствине ачасене пурне те вӗрентме кирли ҫин- 
чен хӑйӗн шухӑшне ҫырса янӑ. Анчах патша прави- 
тельстви ку тӗлӗшпе васкаман, ҫапла вара, ырӑ сӗнӳ 
ӗҫе кӗмесӗрех юлнӑ. Ҫапах та Чӗмпӗр кӗпӗрнинче, 
И. Н. Ульянов тӑрӑшнипе, хӗрачасене шкулсенче вӗ- 
рентес ӗҫ чылаях  м алал ла  кайнӑ, вӑтӑр  ҫул хушшинче 
вёсен хиеепӗ икӗ хут ӳснӗ. Ч ӑв аш  шкулӗсенче вӗре- 
некенсем хушшинче те хӗрачасем курӑнкаланӑ.

И. Н. Ульянов — педагог-новатор. Вӑл шкулсен 
ёҫне, ачасене вӗрентес ӗҫе нумай ҫӗнӗлӗхсем кӗртнӗ, 
ӗҫӗн кивӗ мелӗоене пӑрахӑҫланӑ.

И. Н. Ульяновӑн педагогикӑ тӗлӗшӗнчи шухӑшӗ- 
сем Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролю бов, Д. И. П и 
сарев тата ыттисен вӗрентӗвӗн ырӑ витӗмне пула вӑй
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илсе йӗркеленнӗ, вӑл  Л . Н. Толстойӑн педагогикӑри 
шухашёсене те килӗштернӗ. ,

С ӑм ахран , унӑи ятне И лья Николаевич хӑйӗн от- 
чечёсенче т ата  тёрлё документсенче час-часах асӑ- 
нать. Ульянювшӑн чи ҫывӑххи вырӑс халӑхӗн  гениллӗ 
педагогӗн К- Д . Ушинскин вӗрентӗвӗ пулнӑ: Ушин- 
скин паха шухӑш ӗсене вӑл хӑйӗн ӗҫӗн никёсне хунӑ, 
х ал ӑх а  ҫутта к ӑ л а р а с  ӗҫӗн программи вырӑнне шут- 
ланӑ. Кун пирки хальхи педагогикӑ историкӗсенчен 
пӗри А. И. Кондаков ҫапла калать: «Ульяновӑн нумай 
п ахалӑхӗсем  ӑна «учительсен аелӑ  учителӗпе» ҫыв- 
хартнӑ: в ӑл  тӑван  ҫӗршыва, х ал ӑх а  чун-чӗререн па- 
рӑнса, тӑр ӑш са  ӗҫленӗ, прогресӑн, х ал ӑх  вӗренсе ҫут- 
та тухассин вӑйне ӗненнӗ, хӑйӗн ӗҫӗ усӑ парасса шан- 
нӑ, хӑйне ял ан ах  йӗркеллӗ тытса, пысӑк тимлӗхпе 
ӗҫленӗ, ӗҫре вӑй-халне шеллесе тӑман, ял ан ах  хавас- 
лӑ  пулнӑ, ӗҫре кирек хӑҫан  та  принциплӑ ҫирӗплӗх, 
йӗркелӗх тытса пынӑ, ӗҫе лайӑх  пӗлнипе, тӗплӗ тунипе 
палӑрнӑ, ҫынсемпе хутшдннӑ чухне ӑш ӑ кӑм ӑллӑ ,  ырӑ 
пулнӑ».

И. Н. Ульянов педагогика ыйтӑвӗсемпе ҫырнӑ ӗҫӗ- 
сенче ҫакӑн  пек вӗрентнӗ: шкул ӗҫӗн тӗп тӗллевӗ — 
нумай пӗлекен, ҫирӗп кӑм ӑллӑ ,  «хӑйӗн ҫӗршывӗн ин- 
кекне» хирӗҫ кӗрешме пултаракан  ҫынсем вӗрентсе 
кӑларасси . П алл ах ,  И л ья  Н иколаевич революционер 
пулман, 'ҫапах та унӑн вӗрентӗвӗнче :обществӑпа эко- 
помикӑ пурнӑҫӗн тискер енӗсене тӗп тума кирли ҫин- 
чен калани  аван ах  сисӗнет.

И. Н. Ульянов вӗренекенсене програм м ӑри  мате
р и ал а  ӑн л ан т ар с а  вӗрентессишӗн тӑнӑ. Ачасене вё- 
рентнӗ вӑх ӑтр ах  воспитани те п ам алл а ,  вёсен актив- 
лӑхне  т ата  харпӑр  хӑй тӗллӗн ӗҫлес пултарулӑхне 
ат а л ан т ар м а  т ӑр ӑ ш м а л л а ,  урокоенче кӑтар тса  вӗ- 
рентмелли пособисемпе усӑ курм алла ,  тенӗ вӑл.

И л ья  Н иколаевич ш кула х ал ӑх  хушшинче усӑллӑ 
пӗлӳсем сар м ал л и  вырӑн тесе хакланӑ ,  ачасене вӗ- 
рентмелли учебниксен пахалӑхӗш ӗн  т.ӑрӑшнӑ. Вӑл 
хӑйӗн ӗҫӗнче К- Д . Ушинскин «Родное слово» ятлӑ 
кӗнекипе усӑ курнӑ, чӑваш  шкулӗсенче те ҫав кӗнеке 
т ӑр ӑ х  вӗрентме хушнӑ.

И. Н. Ульянов тӗттӗм сам ан ара ,  патш а йӗрки ха-
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лӑха, унӑн ӑс-тӑнне пусарса тӑнӑ вӑхӑтра, ӗҫлеее пу- 
рӑнкӑ. Ы вӑнса ҫитсен, в ӑхӑтлӑха  халран  кайсан, 
И лья Николаевич яланах  А. И. Одоевский декабрис- 
тӑн сӑввине аса  илсе, ш ухӑш -кӑм ӑлне ҫӗклентернӗ.

Наш скорбный труд не пропадет:
Из искры возгорится пламя,—
И просвещенный наш народ 
Сберется под святое знамя.

И лья Николаевич 55 ҫула яхӑн пурӑннӑ; унӑн мӑ- 
шӑрӗ, М ария Александровна, 80 ҫултан иртсен ҫӗрс 
кӗнӗ. Ульянювсем виҫӗ ывӑл, виҫӗ хӗр ӳстернӗ (вӗсен- 
чен пӗри, О льга Ильинична, ҫам рӑклах  вилнӗ.)

И. Н. Ульянов пурнӑҫӗпе ӗҫӗнчен ҫакӑ курӑнать: 
халӑха  вӗрентес ӗҫре вӑл вӑтар ҫул (1855— 1886) пул- 
нӑ, ҫав шутра Чӗмпӗр кӗпӗрнинче вун ултӑ ҫул хуш- 
ши (1869— 1886) ӗҫленӗ. Унӑн пурнӑҫӗ Атӑл тӑрӑ- 
хӗнче иртнӗ. Вӑл тунӑ ӗҫ Атӑл тавраш ӗнчи халӑхсен 
историйӗпе тачӑ ҫыхӑнса тӑрать. Ҫ авӑнпа та  унти 
халӑхсем  И лья  Николаевич ятне уйрӑм ах ӑш ш ӑи 
абӑнаҫҫӗ.

И. Н. Ульяновӑн педагогикӑри ӗҫӗ, шухӑшӗсемпе 
ӗмӗчӗсем пирӗншӗн хаклӑ , вӗсем прогрессивлӑ педа- 
гогикӑ аталанӑвӗнче тивӗҫлӗ вырӑн йышӑннӑ, совет 
педагогикине кӗрсе вырнаҫнӑ.

2. И. Я. Я К О В Л Е В  -  ПАЛЛА 
П Е Д А Г О Г - П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь .

И ван  Яковлевич Яковлев 1848 ҫулта апрелей 
18-мёшёнче Хусан кӗпернинче, П ӑ в а  уесӗнчи Кӑнна 
Кушки ялӗнче ҫуралнӑ. Вӑл  82 ҫула яхӑн пурӑннӑ.

И. Я- Яковлевӑн кун-ҫулӗ йывӑр пулнӑ. Вӑл тӑлӑх- 
турат пурнӑҫӗпе пурӑнса ӳснӗ: ҫуралсан икӗ кунта- 
нах ам ӑш ӗ вилнӗ, ӑна хӑйӗн аш шӗне курма та  тӳр 
килмен. Т ӑл ӑх  ачана Пахомов хуш ам атлӑ  ҫынсем ус- 
рава  илнӗ. А лӑра  юлнӑ ачана кӳрш ӗ х ӗрарӑм ӗ  хӑйӗн 
кӑкӑр  сӗчӗпе тӑр ан тар са  ӳстернӗ. Пахомовоем пӗчӗк- 
ҫӗ Ванюка хӑйсен тӑван  ачине ҫитӗнтернӗ пекех пӑх- 
са ӳстерме тӑрӑш нӑ. В атӑ  Пахомов, ҫар службинче 
пулса, 1854— 1855 ҫулсенче Севастополь хулине хӳтӗ-
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лесе паттӑра  тчхйӑскер, И ван  ҫитӗнерехпе суккӑр- 
ланнӑ, ӗҫлейми пулнӑ. Ана вара  ҫам р ӑк  Якозлев 
хӗлӗн-ҫӑвӗн алӑ вӗҫҫӗн ҫавӑтса ҫӳренӗ.

1856 ҫулхи ҫуркунне сакӑр  ҫулти И вана уйра ӗҫ- 
ленӗ ҫӗртенех («повинность йӗркипе») П ӑрӑнтӑкри  
удел шкулӗнче вӗренме илсе кайнӑ. Анчах ку ҫулхине 
ӑна вӗренме май килмен, вӑл чечче (ш атра) чирӗпе 
чирлесе таврӑннӑ та  вӗренӳре кая  юлнӑ. Ҫитменнине 
тата  тепӗр инкек сиксе тухнӑ: пӗррехинче вӑл ыйхӑпа 
сентре ҫинчен урайне персе аннӑ та пуҫне ш ӑтарнӑ, 
виҫӗ кун хушши ӑнсӑр выртнӑ, кайран  чирлесе пурӑн- 
нӑ. Ҫ апах та тепӗр ҫулхине И ван Яковлев каллех 
вӗренме кайнӑ. Вӗреннӗ чухне М ушкеев хуш аматлӑ 
вырӑсӑем патӗнче хваттерте пурӑннӑ. Мушкеевсем 
ӑна хӑйсен ачине пӑхнӑ пекех пӑхнӑ, ӗҫчен пулнӑшӑн, 
тӑрӑш са  вӗреннӗшӗн, тӳрӗ кӑмӑлӗш ӗн юратнӑ. Ялан 
ӗҫпе т ӑр м аш а к ан  вырӑс кил-йышӗнче пурӑнни Иван 
Яковлева ӗҫе ю ратм а вӗрентнӗ. Ҫ авӑнпа ӗнтӗ вӑл 
ырра вӗрентнӗ вырӑссене хӑй виличченех ӑшшӑн 
асӑнса пурӑннӑ.

И. Я. Яковлев П ӑрӑнтӑкри  шкултан 1860 ҫулта 
вӗренсе тухнӑ. Ҫ ав шкулта вӗренсе пурӑннӑ тапхӑр 
пирки кайрантарахп а  И ван Яковлевич ҫакӑн  пек ҫыр- 
нӑ: «П ӑрӑн тӑкри  ш култа вӗреннӗ вӑхӑт  тата  унта 
вӗренекен ача-пӑча мӗнле пурӑнни ҫинчен манӑн пуд
ра ӗмӗрлӗхех йывӑр шухӑшсем юлчӗҫ; унта ҫам рӑк  
вӗренекенсене аслӑраххисем , пӑсӑлса кайнӑскерсем, 
культурӑсӑрскерсем , мӗн тӑвас  тенӗ, ҫавна тӑватчӗҫ...»

П ӑ р ӑн т ӑк  шкулӗнчен тухнӑ хыҫҫӑн 12 ҫулти Яков
лева Чӗмпӗре, ҫӗр виҫекенсем хатӗрлекен шкула яраҫ- 
ҫӗ. Унта вӑл  виҫӗ ҫул вӗренет. Ш култан  тухсан, ҫӗр 
виҫекен пулса ёҫлеме тытӑнать, уйӑхне 10 тенкӗ шалу 
илекен пулать. Ку ӗҫре вӑл виҫӗ ҫула яхӑн ӗҫленӗ.

И. Я- Яковлев, ҫӗр виҫекенӗн йывӑр ӗҫӗнчен хӑ- 
тӑлсан, гимназие кӗме икӗ ҫул хушши хатӗрленет. 
Т ӑрӑш са  хатӗрленни х ар ам а  кайман: 1868 ҫулта Иван 
Яковлевич тӳрех гимназии 5-мӗш класне кӗрет, унтан 
ҫулсерен класран  класа  ӑнӑҫлӑ  куҫса пырать. 1870 
ҫулта вар а  ҫак гимназирен ылтӑн медальпе вӗренсе 
тухать. Ҫ ав ҫулхинех Яковлев Хусанти университетӑн 
математикӑ факультетне вӗренме кӗрет, анчах ку
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факультет ӑна килӗшмен, ҫавӑнпа та вӑл часах исто- 
рипе филологи факультетне куҫнӑ, кунта пысӑк ха- 
васлӑхпа вӗреннӗ.

Чӗмпӗрти гимназире вӗренни тӑван халӑх шӑпи* 
пирки шухӑша кайнӑ ҫамрӑкӑн ӗмӗчӗсене ҫӗнӗ вӑй 
парать. Кунта килсе кӗрсен, вӑл малтанхи ҫулах пуҫ- 
ламӑш шкултан аслӑрах чӑваш шкулӗ уҫасси ҫинчен 
шухӑшлама тытӑнать. Ёмӗтленнӗ ӗмӗтне пурнӑҫа 
кӗртес теое, Яковлев гимназист ялтан хулана темиҫе 
ача чӗнсе илме шутлать. Ҫавӑн чухне вара, 1868 ҫул- 
хи кӗркунне, октябрей 28-мӗшӗнче, ун патне Чӗмпӗре 
икӗ чӑваш ачи — Алексей Рекеевпа Игнатий И ва
н о в — пыраҫҫӗ. Ивановне ашшӗсем ҫавӑн чухнех ка- 
ялла тавӑраҫҫӗ (вӑл малтанах пӑртак вӗреннӗ пул- 
нӑ). Кӑштах вӑхӑт иртсен, Яковлев патне тата виҫӗ 
ача персе ҫитеҫҫӗ. Иккӗшӗ чӑваш, Егор Улюкинпа 
Василий Кашкаров, тепри вырӑс ачи — Иван Исаев. 
Хулана килнӗ ачасене И. Я. Яковлев вӗрентме тытӑ- 
нать, вӗсем валли репетиторта ӗҫлесе тупнӑ укҫапа 
кӗнекесем, кӑранташпа хут илет, тӑрантарать...

Ҫавӑн чухне Яковлев отставкӑри гварди пюлков- 
никӗ С. Д. Раевский патёнче пӗчӗкҫӗ пӳлӗмре пурӗн- 
нӑ. Ҫак полковник, хӑй Питӗре куҫса кайсан, Чӗмпӗре 
телей шыраса пынӑ тӑват ачана та хӑйӗн патӗнче 
Яковлевпа пӗрле пурӑнма ирӗк панӑ. Ҫавӑнтах тата - 
чӑваш гимназисчӗн хӑйпе пӗрле гимназире вӗренекен 
икӗ тусӗ,— иккӗшӗ те хваттерсӗрскерсем,— Панаевпа 
Соколов хушаматлӑ вырас ачисем пурӑннӑ. Вӗсем 
каҫсерен Яковлев хушнипе тӑватӑ ачана хут вӗрент- 
нӗ. Ҫапла вара, Раевский ҫуртӗнче, Яковлев гимна- 
зистӑн пӗчӗкҫӗ пӳлӗмӗнче, Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗн, 
пирӗн халӑх историйӗнче хисеплӗ вырӑн йышӑннӑ- 
скерӗн, малтанхи кун-ҫулӗ пуҫланса кайнӑ. Кайран- 
тарахпа вӑл чӑн-чӑн шкул пулса тӑнӑ, ҫур ӗмӗр хуш- 
ши чӑвашсемшӗн ҫутӑ ҫӑлтӑр пек курӑнса пурӑннӑ.

Тӑватӑ ачаран виҫҫӗшӗ — Рекеев, Исаев, К аш к а
р о в — Чӗмпӗрти шкулта чиперех вӗренеҫҫӗ. Тӑваттӑ- 
мӗшӗ, килӗшӗн, тӑван ялӗшӗн тунсӑхланӑскер, Улю- 
кин осушаматли, хулари йывӑрлӑха тӳсеймесӗр, вӗрен- 
ме йӑрахнӑ та яла тавр'аннй. И. Я- Яковлев ҫав 
ачасене учительте ӗҫлеме вёрентсе хатёрлесшён пул-
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нӑ. Чӑнах  та, кайран вӗсем, Улюкинсӑр пуҫне, пурте 
ялти шкулсенче ӗҫленӗ, чӑваш ачисене вӗрентнӗ.

Университета пырса кӗнӗ вӑхӑтра И ван Яковлевич 
22 ҫулти ҫам рӑк пулнӑ. Вӑл ӳт-пӳ енчен те, ӑс-тӑн 
тӗлӗшпе теш ылаях йӗркеленсе ҫитнӗ. Тепӗр енчен тата  
вӑл хурапа шурра та ҫителӗклех курма ӗлкӗрнӗ ӗнтӗ. 
Ҫ амрӑк чӑваш ачишӗн ҫӗр виҫекен пулса ӗҫлени уй- 
рӑмах усӑллӑ пулнӑ. Ҫав ҫулсенче вӑл Чӗмпӗр, Сама- 
рӑ, Хусан кӗпӗрнисенче тӗрлӗ халӑхсем пурӑннӑ вы- 
рӑнсене ҫитсе курнӑ, унти халӑхсен пурнӑҫӗпе, вёсен 
йӑлисемпе паллашнӑ. Ун чухне курни-илтни ӑна чы- 
лай шухӑш латтарнӑ: чӑваш халӑхне вӗрентсе, унӑн 
культурине ӳстерес тесен, мӗн-мӗн тумалла-ши?..

И. Я. Яковлев Хусан университетӗнче питех те 
хытӑ тӑрӑш са вӗреннӗ. П уҫланӑ ӗҫе И ван Яковлевич 
нихҫан та кая хӑварман: вӑл ача чухнех ҫавӑн пек 
ӗҫлеме хӑнӑхнӑ, унӑн ку пахалӑхӗ вӗренӳре те палӑр- 
нӑ. Профессорсемпе преподавательсем панӑ уроксем- 
пе заданисене вӑл  кирек хӑҫан та вӑхӑтра туса пынӑ, 
занятиоене яланах  лайӑх  хатёрленнӗ, лекцисене тим- 
лӗ итленӗ. Пуш ӑ вӑхӑтсене чӑваш  халӑхне ҫутта кӑла- 
рас енӗпе ӗҫлесе ирттернӗ.

Анчах ку тӗлӗшпе ун чухне вӑл мӗн тума ӗлкӗрнӗ- 
ха? Яковлев студент В. А. Белилинпа пӗрле, чӑваш 
алфавитне хатӗрлесе йӗркеленӗ, чӑваш  ачисем валли 
букварь ҫырнӑ, ҫавӑн чухнех тата вырӑсла кёнекесене 
чӑваш ла куҫарас ӗҫе пуҫарса янӑ, пӗчӗкҫӗ калавсем 
ҫырнӑ.

1875 ҫулта Иван Яковлевич Хусан университетӗн- 
чен ӑнӑҫлӑ вӗренсе тухать. Ҫакӑн хыҫҫӑн ӑна Хусан 
вӗренӳ округӗнчи чӑваш шкулӗсен инспекторӗ туса 
хураҫҫӗ. Ку вӑхӑтра Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗнче 52 ача 
вӗреннӗ. Ҫакӑ вара Иван Яковлевича чӑннипех те 
савӑнтарнӑ.

Ҫ апла ӗнтӗ, аслӑ шкул пӗтернӗ Яковлев каллех 
Чӗмпӗре таврӑнать. Вӑл унта хай юратса пуҫарнӑ ӗҫе 
ҫӗнӗрен кӳлӗнет: Чӑваш  шкулне м алал ла  аталантар- 
са тӗреклетес, чӑвашсем хушшинче шкулсем уҫас, 
шкул ҫурчӗсем лартас, учительсен кадрёсене хатӗр- 
лес, вӗсене методикӑ ыйтӑвӗсене вӗрентес тӗлӗшпе 
хӑйӗн вӑй-халне шеллемесӗр ӗҫлет.
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И ван Яковлевичӑн хастарлӑхӗпе паха ӗҫӗ Чӗм- 
пӗрти гимназире вӗреннӗ тапхӑртах  нумай ҫынсене 
тӗлӗнтернӗ. Халӗ вара унӑн тӑван  халӑхш ӑн  тӑвакан 
ӗҫӗ Чӗмпӗр ҫыннисене пушшех те тӗлӗнтерсе янӑ. 
С ӑмахран , В. Н. Н азарьев  писатель, ҫав ҫулсенче 
Чӗмпӗрти земски управӑ совечӗн председателӗнче 
ӗҫленӗскер, Яковлевпа унӑн ӗҫӗ ҫинчен «Вестник Е в 
ропы» ж урн алӑн  1876 ҫулхи м арт уйӑхӗнче тухнӑ 
номерӗнче «Тӗттӗм кӗтес» ятлӑ очеркра акӑ мӗк 
ҫырать.

«Инспектортан (И. Н. Ульяновран.— В. Д .)  мала- 
рах эпир пурӑнакан  тӗттӗм кӗтесре пӗр ҫын ӗҫле пуҫ- 
ларӗ. Унӑн оф и ци аллӑ  вырӑн пулман, ӑна кунта кил- 
ме никам та чӗнмен, ӗҫлеме никам та хаваслантар- 
ман, кӗсйинче унӑн пӗр пус укҫа та пулман, ҫав 
вӑхӑтрах  вал питӗ пысӑк хӗн-хур тӳссе пурӑннӑ. 
Ҫ апла  пулин те, вӑл пирӗн ыйхӑллӑ обществӑна ха- 
мӑрӑн кӗпӗрнери тӗттӗм халӑх ҫине, сём авалхи пек 
пурӑнакан чӑваш  халӑхӗ  ҫине ҫаврӑнтарса пӑхтарнӑ. 
Ҫак тивӗҫлипе хакламан , ыттисем сахал пӗлекен ҫын, 
чӑваш, калам а  ҫук пысӑк йывӑрлӑхсене сирсе, хӑйӗн 
пӗтӗм вӑйӗпе тӑрӑш са , тӗттӗм чӑваш  ялӗнчен ҫут тӗн- 
чҫне тухнӑ. Вӑл халӑх  шкулӗнчен пуҫласа универси
тета ҫитнё, университетран та вӗренсе тухнӑ. Ҫапла 
м алал ла  вӗренсе, вӑл уроксем панипе тупнӑ укҫапа 
ты тӑпкаласа  пурӑнса, пӗр тимӗр ҫеҫ чӑтма пултара- 
кан йы вӑрлӑха тӳссе ирттернӗ. Ҫ апах  та, вӑл хӑйпе 
тӑван  чӑваш сене ҫутта кӑлар ас  ш ухӑш а пӗр самант- 
лӑха  та пӑрахман. Хӑй гимназире вӗреннӗ чухне вӑл 
тӗттӗм ялсенчен темиҫе чӑваш ачине чӗнсе илнӗ те 
пирӗн хулара  чӑвашсен малтанхи шкулне темле май- 
па уҫма пултарнӑ. Ҫӗнӗрен уҫнӑ шкул мӗнле тытӑнса 
тӑни, ҫам р ӑк  дикарьсем мӗн ҫисе тӑранса  пурӑнни, 
вӗренме кирлӗ кӗнекесемпе пособисене кам укҫипе 
туянни,— ҫаксем пӗртте паллӑ мар, тӗлӗнмелле ӗҫ 
пулса тӑраҫҫӗ теме те юрать. Кун пек ӗҫ Руҫре ҫеҫ 
пулма пултарать. Анчах эпир ҫакна л ай ӑх  пӗлетпӗр: 
ҫӗнӗрен уҫнӑ шкул малтан чухӑн гимназистӑн хӑй 
ӗҫлесе тупнӑ укҫипе кӑна тытӑнса тӑнӑ, кайрантарах  
ҫеҫ ӑна земствӑ, министерствӑ, унтан, уйрӑм ҫынсем 
пулӑш ма тытӑннӑ».
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Т ӑван  халӑхне ҫутта кӑларассиш ӗн тӑр ӑш ак ан  
чӑваша, И. Я. Яковлева, чӑннипех те ырӑ кӑм ӑлпа 
пулаша'кансенчен пӗри вӑл ,— Ленин ашшӗ, И лья 
Николаевич Ульянов пулнӑ. Вӑл Чёмпӗрти чӑваш 
шкулӗ аталанса  м алал ла  каясса, унта вӗренекен чӑ- 
ваш ачисен йышӗ хӑвӑрт ӳсессе, кайран вӗсем халӑха  
вӗрентсе ҫутта кӑлар ас  тӗлёшпе пысӑк ёҫ тӑвасса 
шанса тӑнӑ.

Университетра вӗреннӗ вӑхӑтра И. Я. Яковлев ун 
чухнехи п аллӑ  ҫынсенчен пӗринпе, Н. И. Ильминским 
професоорпа паллаш нӑ. Ҫав профессор Хусан кӗпӗр- 
нинчи вырӑс мар халӑхсене вӗрентес енӗпе хӑйне 
евӗрлӗ системӑ ш утласа кӑларнӑ. Вӑл вырӑс мар ха- 
лӑхсен пуҫламӑш  шкулӗсенче, уйрӑмах пӗрремӗш 
класра, ачасене хӑйсен тӑван  чӗлхипе вӗрентме хуш- 
нӑ. Ильминский вӗрентӗвӗн ҫак  енне И. Я. Яковлев 
кӑм ӑл л аса  йышӑннӑ. Ҫ ав вӑхӑтрах  вӑл К. Д- Ушин- 
ский вӗрентӗвӗн шухӑшӗсене те шкул ӗҫӗнче тӗп вы- 
рӑна хунӑ. И. Я- Яковлев хӑйӗн тусӗн И. Н. Ульяно- 
вӑн паха шухӑшӗсене те хапӑл  тусах йышӑннӑ.

Хусан округӗнчи чӑваш  шкулӗсен инспекторӗ, 
Чӗмпӗрти чӑваш  шкулӗн пуҫлӑхӗ чӑваш  ачисене вӗ- 
рентсе, учительсем хатӗрлесе, вёсен шкулти ӗҫне сӑ- 
наса хӑйӗн педагогикӑ системине аталантарнӑ.  Халӑ- 
ха ҫутта к ӑ л а р ас  ӗҫре унӑн истори, филологи, лите- 
ратурӑ тӗлӗшёнчи шухӑшёсем палӑрса ҫитнё, м алалла  
аталаннӑ. Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗ, И. Н. Ульяновпа 
И. Я. Яковлев тӑрӑш нипе, 1871 ҫулта Ҫут ӗҫ мини- 
стерстви йыш ӑннӑ шкулсен шутне кӗнё, ҫирӗп про- 
грамм ӑ тӑр ӑх  ӗҫлеме тытӑннӑ. Ҫ апла вара, вӑл ӳссе 
тӗрекленсе, чӑн-чӑн шкул сӑн-сӑпатне йышӑннӑ. 
Анчах вӑл хӑйне евӗрлӗ шкул пулнӑ.

1876— 1877 вӗренӳ ҫулӗнчен тытӑнса Чӗмпӗрти 
шкула Тӗп чӑваш  шкулӗ (Ц ентральн ая  чуваш ская 
школа) теме пуҫланӑ.

1878 ҫулта Ч ӑваш  шкулӗнче хӗрачасене вӗренте- 
кен уйрӑм уҫнӑ. М алтанхи ҫулах унта 19 хӗрача вӗ- 
ренме кӗнӗ.

1879 ҫулта шкул учительсен пӗрремӗш ушкӑнне 
вӗрентсе кӑла^нӑ .  Вӗсене пурне те чӑваш  ачисене 
вӗрентме янӑ.
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1890 ҫулта Чӗмпӗрти чӑваш шкулне учительсем 
хатӗрлекен шкул ятне панӑ. Вӑл вара хӑйён тивӗҫлё 
прависене пула учительсем хатӗрлекен семинарисен 
шайӗ таран  ҫӗкленнӗ.

И. Я. Яковлев ҫав вӑхӑтрах Хусан округӗнчи 
шкулсен инспекторӗнче ӗҫленӗ. Ҫакна пула вӑл кӗ- 
пӗрнесенчи ялсене кайса, темиҫешер уйӑх ҫӳренё, 
чӑваш шкулӗсем мӗнле ӗҫленине тӗрӗсленӗ, учитель- 
сене ырӑ канашсемпе пулӑшнӑ, тӗрлӗ ҫынсемпе тӗл 
пулса калаҫнӑ, халӑх пурнӑҫне сӑнанӑ. Пӗррехинче 
вӑл, сӑмахран, ҫак маршрутпа кайся килнӗ: Чӗмпёр — 
Тӗрлемес — Шӗнерпуҫ — Ш емшер — Ш упашкар — 
Иккасси — Иш ек — Питтукасси — Турай — Етӗрне — 
Хучаш — Э л ӗ к — Юманай — Хутар — Нурӑс — Ирте- 
менкасси — Ш ӑхасан — Елчӗк — Рункӑ — П ӑ в а — 
Кӑнна Кушки — Чӗмпӗр.

Тӗрлӗ тумхахсене, юриех кансӗрленисене, хӗсӗрле- 
нисене пӑхмасӑрах, чӑваш шкулӗ ҫултан ҫул аслӑ- 
ланса, йышланса, 'тӗрекленсе пынӑ. 1916 ҫулта унта 
335 ача вӗреннӗ, вӗоенчен 143-шӗ хӗрача пулнӑ.

Чӗмпёрти чӑваш шкулӗнчеи алл-ӑ ҫул хушшинче 
1 000 ҫынна яхӑн вӗренсе тухнӑ. Вӗсенчеп виҫҫӗмӗш 
пайӗ — хӗрарӑмсем.

И. Я. Яковлев тӑрӑшнипе чӑвашсем хушшинчи 
шкулсен хиоепӗ нумай ӳснӗ: 1917 ҫул тӗлне Атӑл тӑ- 
рӑхӗнче 1200 пуҫламӑш шкул тата 20 икӗ класлӑ шкул 
шутланнӑ, вӗсенче 1800 учитель ӗҫленӗ. Вӗсем хуш
шинче чылайӑшӗ Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗнче вӗреннӗ- 
скерсем пулнӑ (халӑх вёсен ырӑ ӗҫне хисеплесе 
«яковлевецсем — Яковлев вӗрентсе хатӗрленӗ учи
тельсем, тенӗ.)

Учитель-ульяновецсем, учитель-яковлевецсем шкул- 
сенче тӑрӑш са ӗҫленӗ, ачасене юратиӑ, ӗҫлеме, пу- 
рӑнма вӗрентнӗ. Вӗсем яланах  халӑха ҫывях тӑнӑ, 
халӑх  пурнӑҫне, нушисене лайӑх  пӗлнӗ. Ёҫ ҫыниисем 
вӗсене хисепленӗ, кирлӗ чухне ырӑ кӑмӑлпа пулӑшиӑ. 
Учитель тесен, вёсен куҫӗ умне ялан тенӗ пекех ҫутӑ 
сӑнар тухса тӑнӑ: в ӑ л — халӑха  ҫутта кӑларассишӗп 
ырми-канми ӗҫлекен ҫын сӑнарӗ. Вӑл ҫын хӑйне йӗр- 
келлӗ те сӑпайлӑ тытнӑ, тӳрӗ кӑм ӑллӑ  пулнӑ, учитель 
тенӗ ята ниҫта та  ӳкермен, варалам ан , пур вӑхӑтра
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та ҫӳлте тытнӑ. Ҫ авӑн  пек учитель халӑх  ӑс-танне чи 
ырӑ, ҫывӑх, чи таса ҫын сӑнарӗ пулса кӗнӗ.

И. Я- Яковлев ячӗ, витӗмӗ, авторитечӗ чӑваш  учи- 
телӗсемшӗн ы рӑ тӗслӗх пулнӑ. Вӗсем Ульянов пек, 
Яковлев пек пулма тӑрӑш нӑ. Ҫакна май Яковлевӑн 
ҫынлӑх пахалӑхӗсем пирки виҫ-тӑват сӑмах калас  
килет.

Ҫ акӑ  паллӑ: И. Я. Яковлев хӑй вӑхӑтӗнче пысӑк 
пӗлӳллӗ ҫын пулнӑ, вӑл нумай ӑслӑлӑхсене пӗлнӗ. 
Вӑл, университетра историпе филологи факультетӗн- 
че вырӑс тата  ытти чӗлхесене тӗпчесе вӗреннӗскер, 
вырӑс литературин тарӑн  шухӑшӗсене вӗреное ӑса 
илнӗскер, хӑйӗн пӗлӗвӗсемпе Европӑри вӗреннӗ ҫын- 
сен шайӗнче тӑиӑ. Вырӑсла питӗ аван калаҫнӑ. Грек, 
латин, нимӗҫ, француз чӗлхисене пӗлнӗ, ҫав  вӑхӑтрах  
хӑйӗн тӑван  чӗлхине те ӑста пӗлнӗ. Ана юратнӑ, хи- 
сепленӗ. Чӑваш семпе вӑл чӑваш ла калаҫпӑ. Хӑш-пӗр 
чухне, ӗҫкӗ-ҫикӗре, вырӑссемпе вырӑс юррисене юр- 
лан ӑ  хушӑра, чӑваш халӑх  юррисене аса илсе, чӑ- 
ваш ла ю рласа кӑмӑлне савӑнтарнӑ. Унӑн чунне чӑваш  
юррисем ҫӗклентернӗ, тепӗр чухне хурлантарнӑ.

Ҫ ак йӗркесене ҫырнӑ май И ван  Яковлевич пурнӑ- 
ҫӗнчен, вӑл хӑйӗн тӑвам халӑхне, унӑн чӗлхине мӗн 
тери хытӑ юратни ҫинчен калакан  тӗслӗхсем илсс 
кӑтартас  килчё.

Чӑваш сен паллӑ компознторӗ Ф. П. П авлов  хӑйӗн 
«Ҫырмари юрӑ» ятлӑ статйинче, И ван Яковлевич ҫин- 
чен каланӑ  май, чуна хумхантарса яр акан  тӗслӗх 
илсе кӑтартать . П ӗрре чӑваш шкулӗсене пӑхса ҫӳрене 
вӑхӑтра  Иван Яковлевнчӑн чӑваш  ялӗ витӗр тухса 
тавр ӑн м алл а  пулнӑ. Ы вӑннипе ям ш ӑк та  лашисене 
хуллен уттарса пынӑ. С асар тӑк  сас-чӗвӗ, юрлани, ҫу- 
йӑхни нлтӗне пуҫланӑ. Ял вӗҫӗнче, ҫерем ҫинче ҫам- 
рӑксем уявра юрӑ юрланӑ. Х урлӑхлӑ юррӑн сыпӑкӗ- 
сем тӳлек сы влӑш ра пёрре хыттӑн илтӗнсе килнӗ, 
тепре сывлӑш чӗтреннӗ майӗпе ш ӑранса  илтӗнми 
пулса ҫухалнӑ. Ҫакна илтсен, тет Ф. П. П авлов, И ван  
Яковлевич сасартӑк  ыйхӑран вӑраннӑ пек тӗлӗнсе 
тинкернӗ. Ҫырмари хурлӑхлӑ чӑваш  юрри И ван Я ков
левич чӗрине вут пырса тивнӗ пек ы раттарса  янӑ. 
Ҫ авӑнпа, ялтан тухсан, Иван Яковлевич, ям ш ӑка
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лашисенҫ тӑр атм а  хушнӑ, вара  урапа ҫинчен анса, 
кар та  ҫумне пырса тӑнӑ та, ӑш ӗ тулса ҫитнипе, чӑтай- 
м асӑр  йӗрсе янӑ.

И. Я. Яковлев 29 ҫула ҫитсен, 1877 ҫулхи кӗркунне, 
авл ан м а  шут тытнӑ (ҫав ҫулхине вӑл  Бобровников 
професоорӑн Н. И. Ильминский пӑхса ӳстернӗ Е кате 
рина ятлӑ  хӗрне качча илнӗ.) Туй тӑвас  умён И ван  
Яковлевич А. В. Рекеев патне ҫакӑн  пек ҫырнӑ: «Пи- 
рён туй сентябрь уйӑхӗн вӗҫӗнче е октябрь  уйӑхӗн 
пуҫламӑшӗнч-е пулать пулмалла...  М анӑн  туйӑм тёлне 
хатёрлесемччё, Алексей, ч ӑваш л а  пӗр-пӗр чаплӑ юрӑ; 
ку в ӑл  м ана  ҫеҫ мар, Н иколай  И вановича та тем пекех 
савӑн тар н ӑ  пулӗччӗ».

П ёррехцнче И ван  Яковлевича П етербурга пёр 
кан аш л ӑв а  эксперт пулма чӗннӗ пулнӑ. Ҫ акӑн та  пёр 
тӑм сай  та  мухтанчӑк сановник чавашсенден кулма 
шут тытнӑ. Яковлевран  вӑл йӗкӗлтевлӗ чӗлхепе ҫапла 
ыйтнӑ: «Мӗнле ш ухӑш  калам а  пулать-ши чӑваш  чӗл- 
хипе? Чӑваш сен , ахӑртнех, кирлӗ сӑмахсем те ҫук- 
тӑр?» Хӑйне кура мар мӑн кӑм ӑл л ӑ  улпута Иван 
Яковлевич ҫакӑн  пек тав ӑр са  каланӑ : «Ваш е высоко
превосходительство, ҫыннӑн шухӑшӗ те, туйӑмӗ те, 
предмета кирлё пек пёлни те  ҫук пулсан, вӑл  сӑмах- 
сем енчен пуян чӗлхепе те ӑслӑ ш ухӑш ка л а яс  ҫук. 
Анчах мӗскӗн халӑхӑн , пӗр-пӗр мухтанчӑк этем ӑна 
тискер х алӑх  тесе ш утлать пулин те, шухӑшсем, ту- 
йӑмсем, совеҫ тата  ӑс-тӑн пур-тӑк, вӑл хӑйӗн шухӑшӗ- 
сене к а л а м а  кирлӗ сӑмахсене тупатех».

П атш а сановникне, пысӑк ӗҫри чиновнике, ирсӗр 
шовиниста, чӑннипех те вирлӗ ответ панӑ Яковлев!

П а л л ӑ  педагог, просветитель И. Я- Яковлев еҫ 
ҫыннисене, тӳрӗ к ӑм ӑл л ӑ  ҫынсене, вӗсем кирек мӗнле 
халӑхран  пулсан та, ырӑ кӑм ӑлп а  хисепленӗ. Вӑл 
чӑваш сене аслӑ  вы рӑс халӑхӗпе  ӗмӗрех туслӑ пурӑн- 
ма, пӗр ш ухӑш лӑ пулма, унпа пӗрле ӗҫлеме, тӑш ман- 
сене хирӗҫ пӗрле кӗрешме вӗрентнӗ. В ырӑс халӑхӗ — 
вӑйлӑ халӑх , унпа туслӑ пурӑнсан, пурнӑҫ ҫулёпе пӗр- 
ле пырсан.— чӑваш  халӑхӗ  ӗмӗрех телейлё пулӗ, тесе 
вӗрентнӗ И ван  Яковлевич. Ҫ ак  тӗллевпе вӑл 
И. Н. Ульяновпа паллаш нӑ, ҫав ш ухӑш па хавхаланса 
унпа пӗрле ӗҫленӗ.
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3 ТУСЛӐХ П У ҪЛ А Н Н И .

И. Н. Ульянов Чӗмпӗре куҫнӑ чухне — 28 ҫулта, 
И. Я. Яковлев 21 ҫула ҫитнӗ. И лья Николаевич 
университетран вӗренсе тухнӑ ҫын пулнӑ. И ван Я ков
левич ку вӑхӑтра , 1869 ҫулта, гимназире ҫеҫ вӗреннӗ- 
ха. Ёҫри вырӑнӗеем енчен пӑхсаи, пӗри пысӑк вы- 
рӑнта ӗҫлекен, тепри чухӑн гимназист пулнӑ. Анчах 
та, ҫак пысӑк уй рӑм лӑха  пӑхмасӑрах, И лья  Н и ко л ае
вич чӑваш  ҫыннипе, Иван Яковлевнчпа, ҫывӑх пал- 
лаш нӑ, малтанхи тӗл пулурах нумай калаҫнӑ ,  чылай 
ыйтусем хускатнӑ. Вӗсем, паллах, х ал ӑх а  ҫутта кӑла- 
рас ыйтусемпе калаҫнӑ. И ван Яковлевич чӑваш сем 
мӗнле пурӑнни, ҫутта тухма мӗн тери хытӑ ӗмӗтленни 
ҫинчен кал а са  пӗлтернӗ, ҫав вӑх ӑтр ах  хӑйӗн пӗчӗкҫӗ 
шкулӗ пирки каласа  пама та манман... Хастар чӑваш 
гимназисчӗн ӗмӗчӗсене И лья Н иколаевич ырланӑ, 
ӑна хавхалантарнӑ ,  ырӑ канашсем панӑ. Ҫапла, вӗ- 
сем ҫирӗп туслаш нӑ, пӗр-пӗрне пулӑш ма тытӑннӑ.

И. Н. Ульянов Чӗмпӗре куҫса пырсанах, унӑн 
ӗҫри вӑй-халӗ ҫинчен, вӗресе тӑр акан  хастарлӑхӗпе 
ырӑ кӑм ӑл ӗ  ҫинчен ҫав в ӑхӑтра  Чӗмпӗр хулинче пу- 
рӑннӑ, эпир м алтарахра  асӑннӑ публицист В. Н. На- 
зарьев ҫапла  ҫырнӑ: «Темскерле никам кӗтмен-туман 
ӗҫ пулса нртрӗ... Н ум ая  тӑсӑлнӑ ш артлам а  хӗл вар- 
ринчи пек тӗксӗм вӑхӑтра  питӗрӗнчӗк чӳрече сасартӑк  
яри уҫӑлса  кайрӗ те ун витӗр хӗвеллӗ кун ҫути кӗрсе 
тулчӗ. Ҫ апла, чӑннипех те ӑш ӑ ҫуркунне пулса тӑчӗ, 
ку вӑл  тӗлӗнтермӗш ӗҫсен вӑхӑчӗ мар, кӗтмен-туман 
ёҫсен вӑхӑчӗ пулчӗ. Ҫ апах  та, пирӗн п атӑм ӑр а  И лья  
Николаевич Ульянов пек ҫынсем килсе тухнине мён- 
шӗн тӗлӗнтермӗш ӗҫ тесе калас  мар,— вӑл ун чухне 
х алӑх  шкулёсен пётём кёпёрнипех пёртен пёр инспек- 
торӗ пулнӑ, вӑл малтанхи утӑм ран  тытӑнсах хӑйён 
ӗҫне чун-чӗрине парса ӗҫлеме пуҫланӑ».

Ш ӑп ах  ӗнтӗ ҫав  ҫын — пӗтӗм чун-чӗрине ӗҫе пара  
кан ҫын — И. Я- Яковлевӑн учителӗпе тусӗ, унпа пӗр 
пек ш ухӑш па ӗҫлекенӗ, ӑна йывӑр вӑхӑтсенче пулӑ- 
шаканӗ, хӳтӗлекенӗ пулса тӑнӑ.

Ҫ авӑн  чухне И. Я. Яковлевӑн ученикӗсем, чӑвап; 
ачисем, А. Рекеев, В. К аш каров  тата  вырӑс ачи
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И. И саев  Чӗмпӗрте вӗренсе пурӑннӑ. Ку ачасене, 
И. Н. Ульянов пулӑшнипе, И. Яковлев 1869 ҫулта 
уесри училищӗне вӗренме вырнаҫтарнӑ. Унта вӑл 
вӗсене темиҫе ҫул хушши хӑйӗн укҫи-тенкипе вӗрент- 
се усранӑ. Рекеевӗ 1870 ҫулта уесри училищ е ҫумӗнчи 
педагогикӑ курсне вӗренме кӗнӗ.

Ҫав ачаоем Чӗмпӗрти чӑваш  шкулӗн пуҫламӑшё 
пулнӑ терӗмӗр. К айран  вар а  чӑваш  ачисем унта пыр- 
сах тӑнӑ. И. Я- Яковлев университета кайнӑ чухне 
шкулта 9 ача пулнӑ пулсан, тепӗр ҫултан, 1871 ҫулта, 
унта вӗренекенсен йышӗ 26 ачана ҫнтнӗ.

И. Я. Яковлев университвтра вӗреннӗ чухне унӑн 
шкулне тӑтӑш ах  И л ья  Николаевич пулӑшса, сӑнаса 
тӑнӑ, ӑна 1871— 72 вӗренӳ ҫулӗнчен тытӑнса, укҫа 
п ар т ар м ал л а  тунӑ, вӗренекенӗсене земствӑран сти- 
пенди тӳленӗ (ҫулталӑкне кашни ачана 80-шар тенкӗ 
тӳлесе тӑнӑ.)  Тепӗр чухне И. Н. Ульянов хӑйӗн укҫи- 
не те панӑ. Пӗр ҫулӗнче Г. Глазова ятлӑ хӗрарӑм  
ч ӑваш  ш кулӗ валли подпискӑ листипе 276 тенкӗ укҫа 
пухнӑ. Укҫа панӑ ҫынсем шутӗнче И лья Николаевич 
та  пур.

Ҫ ак тӗслӗх те питӗ паха. И ван  Яковлевич 1873 
ҫулхи декабрӗн  28-мӗшӗнче И лья  Николаевич патне 
ҫыру янӑ. Унта вӑл  Чӗмпӗрти чӑваш  шкулне пулӑшас 
тесе, В. Н. Н азарьев  814 тенкӗ, Д . А. Л а з а р е в  388 тен- 
кӗ укҫа пани ҫинчен пӗлтерет. Ку укҫана Яковлев хӑй 
аллинче килте тытма хӑранӑ, ҫавӑнпа та  ӑна Чӗмпӗр- 
ти кредит парса пулӑш акан  общ ествӑна (общество 
взаимного кредита) хывнӑ, укҫа хывнине пӗлтерекен 
билетне Чӗмпӗрти государства банкӗн уйрӑмне уп- 
р ам а  панӑ та расписка илнӗ (ку тӗле ҫав укҫа 
1211 тенке ҫитнӗ пулнӑ.)

1873 ҫулта И ван  Яковлевич Хусан университетӗн- 
че вӗреннӗ-ха, пурӑнма у й рӑм  ҫын патӗнче пурӑннӑ. 
Х аклӑ  распискӑна ҫухатасран  шикленсе, вӑл ӑна уп- 
рам а И л ь я  Николаевича асӑннӑ ҫырупа ярса панӑ. 
«Эпӗ,— тет Яковлев хӑйӗн ҫырӑвӗнче,— Сирӗнтен ҫав 
распискӑна хам а кирлӗ пуличчен хӑвӑр  патӑрта 
упрама тархасласа  ыйтатӑп, мӗншӗн тесен, ы тларах  
Хусанта пурӑннӑ пирки, ӑна хам п атӑм ӑр та  тытма 
ырӑ мар».

26



И лья  Н иколаевич вар а  ҫав х ак лӑ  распискӑна И ван  
Яковлевич к а ял л а  ыйтиччен хӑй патӗнче упранӑ.

1871 ҫулта Чӗмпӗрти педагогика курсӗн пӗрремӗш 
кӑ л а р ӑм ӗ  пулнӑ. Ултӑ ҫын учитель ятне илнӗ. Вӗсен- 
чен пӗрне — Василий Андреевич К алаш ни кова  — 
И лья Николаевич Ч ӑ в аш  шкул не ям а л л а  туна. Учи
т е л ь — «ульяновец», ы рӑ к ӑ м ӑл л ӑ  вырӑс, чӑваш  ачи
сене ю ратса вӗрентнӗ. М алтанхи  т ӑв а т ӑ  уйӑх  хуш- 
шинче вӗсене вӗрентнӗшӗн К алаш ников  пӗр пус укҫа 
та илмен. Ш алу  п ам алл а  т ӑв ас  тесен, И ван  Я ковле
вич патне вӑл  ҫакӑн  пек ҫыру янӑ: «Эсир х ӑвӑр  та, 
аякри ҫып пулин те, чухӑн ачасене вӗрентнӗшӗн укҫа 
илмесёрех ӗҫлерӗр. Эппин,. мӗншӗн-ха манӑн вӗсене 
пӗр тӳлевсӗрех  вӗрёнтес мар? Сирӗнтен ҫакна ыйта- 
тӑп: Эсир кун пирки м ана  урӑх  ним те ан ш арлӑр».

Тепӗр ҫырӑвӗнче В. А. К алаш ников  чӑваш  ачисем 
питех те тимлӗ, тӑр ӑ ш са  вӗренни ҫинчен пӗлтерет. 
Эдремен х у ш ам атл ӑ  ача вырӑс чӗлхине н ач ар тар ах  
ӑнланать , анчах вӑл м алаш не л ай ӑх  вӗренессе ш ана- 
гӑп, тесе ҫырать Василий Андреевич.

В. А. К алаш ни ковп а иӗр вӑх ӑтр ах  Чӗмпӗрти чӑваш  
шкулёнче т а т а  А. Н. Суров учитель ӗҫленӗ. Ку ш кула 
ӑна та  И. Н. Ульянов янӑ пулнӑ. Суров та, К а л а ш 
ников пекех, т ӑр ӑ ш са  еҫленӗ, чйваш ачисене вӗрентес 
ӗҫе нумай вӑн хунӑ.

И л ья  Николаевич Ч ӑ в аш  шкулне учебниксемпе 
кёнекесем тата  вӗрентӳ пособийӗсем тупса панӑ. Сй- 
махран, 1874 ҫулхи сентябрён 19-мёшёнче шкула 
53 кӗнеке леҫтернӗ.

Ш култа  вёренекенсенчен аслӑраххи  А. В. Рекеев 
пулнй. Ҫ авӑн п а  та Яковлев университета кайсан  йна 
хйй вырйнне «заведую щ п» пекки туса хйварнй. Анчах 
часах Рекеевйп сал т ака  кайм а ят тухнй, йна в ар а  
са л т ак а  илсе кайый. И. Я. Яковлев, хййён ученикне 
п атш а ҫарӗнчен хйтарса, йна ш култах  хй варас  тесе, 
нумай тйрйший.

Алексей Р екеев  хӑйне ҫартан  мӗнле хӑтарни  ҫин- 
чен 1906 ҫулта ҫ ы р н й .а с а  илӗвӗсенче тӗплӗн каласа  
парать.

1871 ҫулхн январӗн  5-мӗшӗнче Чӗмпӗре Алексей 
Р екеев  патне унӑн аслӑ  пиччӗшё Василий Рекеев

27



пынӑ. Вӑл Алексее салтака  илес пирки яла хут пыни 
ҫинчен пӗлтернӗ. Ҫакӑн  чухне унта И ван Яковлевич 
та пулнӑ. Ку хыпар пурне те хуйха ӳкернӗ. «Пирён 
хаваслӑ ушкӑн,— тет А. Рекеев хӑйӗн аса илёвёсен- 
че,— часах хурлана пуҫларӗ. Ачасем пурте шӑплан- 
чӗҫ, И ван Яковлевич патне, вӑл мён каласса кётсе, 
ассӑн сывласа, ним калам а  аптраса пухӑнчӗҫ. Иван 
Яковлевич хӑй, пёр сӑмах ш арлам асӑр , тем ҫинчен 
ш ухӑш ласа ларчӗ».

Л арсан-ларсан  Иван Яковлевич таҫта тухса кай- 
нӑ. Тепӗр кунхине, январӗн б-мӗшӗнче вӑл Н. И. Иль- 
минский профессор патне ҫыру ҫырнӑ. Ана вӑл: 
«Ёнер эпӗ Ульянов патӗнче пултӑм»,— тесе пӗлтерет.

'Гепёр уйӑхран Рекеева салтака  илсе кайнӑ. Тула 
хулине ҫитернӗ те Бутырский полка вырнаҫтарнӑ. Ҫав 
полкра чӑваш ачи, пулас учитель, темиҫе уйӑх хушши 
служ бӑра  тӑнӑ.

И. Н. Ульянов пулӑшнипе И ван Яковлевич, Реке- 
ева салтакран  хӑтарас  тесе, унта та кунта хут ҫырма 
тытӑннӑ: Ҫут ӗҫ миннстрӗ патне, Ҫ ар ' ӗҫ министрӗ 
натне ҫырнӑ. Юлашкинчен ку ӗҫ П-мӗш Александр 
патша патнех ҫитнӗ.

Ҫакӑн чухне тата  тепёр йывӑрлӑх кӗтмен ҫӗртен 
сикое тухнӑ: чӑваш  йӑлине пула метрикӑра «Рекеев» 
хуш амата ҫырман пулнӑ, ҫавӑнпа та Алексее сал
така  «Васильев» хуш аматпа (ашшё ячёпе) илсе кай
ма. Кун пирки те хут нумай ҫырса ҫӳретме тивнӗ. 
Анчах ку ҫеҫ те мар,— тата тепӗр пысӑк сӑлтав хӑ- 
ратнӑ, Алексее ҫар службинчен хӑтарсан, унӑн вы- 
рӑнне аслӑ пиччӗшне Василие салтака  ям алла  пулнӑ. 
И. Я. Яковлевпа И. Н. Ульянов ҫак  инкексене пӗрин 
хыҫҫӑн теприне сирсе пынӑ, вӗсем тӑрӑшни харама 
кайман: Алексей Рекеев кӗҫех салтакран  таврӑннӑ. 
Кун пирки вара Ҫут ӗҫ министрӗ ҫакӑн пек хут ҫырса 
пӗлтернӗ:

«Государь Император по Всеподданнейшему док
ладу г. Министра Народного Просвещения в 28 день 
минувшего апреля... соизволил на освобождение вос
питанника педагогических курсов при Симбирском 
уездном училище крестьянина из чуваш Алексеи 
Рекеева от исполнения рекрутской повинности с со
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вершенным исключением его, не в пример другим, 
из числа работников и без перенесения этой повин
ности на старшего брата его Василия Рекеева».

Алексей Рекеева ҫар службинчен хӑтарм а 
И. Я. Яковлева пулӑш аканӗ И. Н. Ульянов пулнӑ, 
ун ҫинчен И. Я- Яковлев Алексей Рекеев патне 1872 
ҫулхи майӑн 13-мӗшӗнче янӑ ҫырӑвӗнче: «Сана хӑта- 
раканӗ ӗнтӗ И лья  Николаевич, мӗншӗн тесен вӑл сан 
нирки попечитель патне официаллӑ хут ҫырчё», тесе 
пӗлтерет.

И. Н. Ульянов чӑваш  шкулӗнче вӗренекен ачаоем 
патне пӗрмаях пырса тӑнӑ, час-часах вӗсем пурӑна- 
кан ҫуртра пулнӑ, чӑваш  ачисем мӗнле пурӑннине т а 
та  вӗреннине асӑрхаса  тӑнӑ, вӗсене пулӑшнӑ.

И ван  Яковлевич Хусанти университета вӗренме 
кайнӑ чухне хӑйӗн вӗренекенӗсем валли 18 параграф - 
л ӑ  «П равилӑсем» ҫырса хӑварнӑ. Вӗсенче вӗренекен 
ачасен хӑйсене хӑйсем мӗнле ты ткалам алли , мӗн 
тумалли, мӗнле вӗренмелли ҫинчен каланӑ .  Алексей 
Рекеевӑн  (к ал ар ӑм ӑр  ӗнтӗ, ӑна Яковлев «заведующи» 
пекки туса х ӑв ар н ӑ) ,  ыттнсенчен аслӑрахскерӗн, тата  
вы рӑсла  ҫырма пултаракан  ытти ачасен И ван Я ков
левич патне кашни икӗ эрнере ҫыру ҫы рм алла  пулнӑ: 
Рекеевӑн  «шкулти» пӗтӗм ӗҫсем ҫинчен, ачасен хӑй- 
сен ӗҫӗсем пирки ҫырса пӗлтермелле пулнӑ. Алексей 
Рекеева Яковлев ҫакӑн  пек канаш  парса хӑварнӑ: 
«Тимлесе вӗрен, Алексей, хӑвӑн  пӗлӗвӳсене ӳстерес 
тесе ӗҫле, ҫитменлӗхӳсене пӗтерме тӑрӑш , ҫакна ан 
ман: ҫитменлӗхсем санӑн сахал мар, ачасене ырӑ 
тӗслӗх кӑтар т  — кӑм ӑл у  пӗр вӑхӑтрах  ҫирӗп, анчах 
ӑш ӑ пултӑр. С ӑм ах  май астутарам , «Психология» кӗ- 
неке вуласа  тух... ытти кӗнекесене те вула. Эпир 
нксӗмӗр нумай калаҫса  ларнӑ, ҫав калаҫусем хӑлхуна 
кӗрсе юлчӗҫ пулсан, аван пулнӑ пулӗччӗ. Сывӑ пул, 
тата  тепӗр хут кал атӑп  — тӑрӑш . Ачасене акӑ мӗн 
каласа  пар: эпӗ вӗсем ҫинчен ш ухӑщ лам ан  самант, 
ҫы вӑрнӑ вӑхӑта  ш утламасан, пачах та ҫук».

Кунта тата  ҫакна та п алӑртас  пулать: И ван Я ков
левич хӑйӗн вӗренекенӗсене И лья  Н иколаевичпа яла- 
нах ҫыхӑну тытма, унӑн сӑмахӗсене итлеме, вӑл  хуш- 
ниоене пурнӑҫа кӗртсе тӑм а хушса хӑварнӑ. Ку чӑнах

29



та  ҫавӑн  пёк пулни нумай теслёхсенчен курӑнать.
А. Рекеев патн'е 1870 ҫулхи кӗркунне янӑ ҫырӑвӗнче 
И ван  Яковлевич, сӑмахран, ҫакӑн  пек ҫырать: «М ана 
хӑвӑн  ӗҫӳсем ҫинчен, ху мӗнле вӗренни тата пуҫлӑх- 
с-ем сан ҫине мӗнле пӑхни, И. Я. Христофоровна 
(гимнази преподавателӗпе.— В. Д .)  мӗнле хутшӑнса 
пурӑнни ҫинчен, ху мӗнле кӗнекесем вулани, юлашкн 
вӑх ӑтр а  мӗн-мӗн вуласа тухни, пуҫна мӗнле те пулин 
ш ухӑш  килни ҫинчен, ытти мӗи пур ӗҫсем ҫинчен те 
ҫырса пӗлтер. Ульянов мӗн каланисене — пӗлтер. Эсӗ 
ху мӗнле ӗҫленине ӑна пӗлтерсех тӑр, унпа канаш ла, 
калаҫн ӑ  чухне пуҫлӑхпа калаҫнӑ пек мар, ахаль 
ҫынпа калаҫнӑ  пек калаҫ, ӗҫсем пирки ӑна ним пытар- 
масӑр  кала».

И. Я. Яковлевӑн ҫак ҫырӑвне илсен, Алексей Р е 
кеев Хусана 1870 ҫулхи ноябрӗн 14-мӗшӗнче янӑ ҫы- 
рӑвӗнче ҫакӑн  пек ответ парать: «Эпӗ пуҫлӑхсемпе 
питӗ л ай ӑх  пурӑнатӑп . Ульянов килӗнче эпӗ темиҫе 
хут та  пултӑм. Вӑл мана ял анах  ҫав тери аван йышӑ- 
нать, мана тӗпеле ирттерсе лартать, каймассерен ун 
патӗнче чылай ларатӑп».

В. А. К алаш ников И ван  Яковлевич патне 1871 
ҫулхи мартӑн  14-мӗшӗнче янӑ ҫырӑвӗн тепӗр енне 
Игнатий И ванов  (вӑл хӑш-пӗр чухне, Рекеев ӑҫта та 
пулин кайсан, шкулта «асли» ш утланнӑ) ҫапла ҫырнӑ: 
«Хиоеплё И ван  Яковлевич, манӑн кунта, турра шёкёр, 
ӗҫсем л ай ӑх  пыраҫҫӗ, ачасем аван  вӗренеҫҫӗ. Пирӗн 
патра И лья Николаевич Ульянов пулчӗ; вӑл  манпа 
калаҫрӗ, хам ӑр  ялти ш кулӑн планне тума хушрӗ, ӑна 
мӗнле тумалли  ҫинчен каларё, подрядчик пирки 
ыйтса пӗлме, унӑн йывӑҫ хатӗрӗсем пуррипе ҫуккине 
те ыйтрӗ...»

Чӗмпӗрти чӑваш  шкулӗнче малтанхи ҫулсенче вӗ- 
реннӗ И ван И саев  1871 ҫулхи ҫулла А. Рекеев патне 
ҫапла  ҫырнӑ: «Июнӗн 18-мӗшӗнче пирӗн патра Илья 
Николаевич Ульянов пулчӗ; эпир ӑн а  хӑш-пӗр юрӑ- 
сене ю рласа патӑм ӑр; унтан вӑл  ачасенчен «Родное 
слово» кӗнеке тӑрӑх  мӗн-мӗн вӗреннисене ыйтса пӗл- 
чӗ» (А. Рекеев  аса илӗвӗсенчен).

И. Н. Ульянов чӑваш  халӑхне^ ҫутта кӑлар ас  ӗҫре 
мӗн тери пысӑк вырӑн йышӑнса тӑни ’ ҫинчен
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И. Я. Яковлев хӑйӗн ҫырӑвӗсенче каласа парать. Сӑ- 
махран, 1872 ҫулхи июнӗн 21-мӗшӗнче Н. И. Ильмин- 
ский патне И. Я- Яковлев: «Ульяновпа эпир ытла та 
л айӑх  пурӑнатпӑр, вӑл питӗ аван ҫын, кирлӗ ҫӗрте вӑл 
яланах  пулӑшу пама хатӗр,— ку вара  пирӗншӗн к а 
лам а  ҫук паха», тесе ҫырать.

1871 ҫулхи сентябрьте чӑваш шкулне укҫа-тенкӗ 
пама ыйтса, Хусан вӗренӳ округӗнчи попечитель патне 
И. Н. Ульянов ҫакӑн  пек ҫырнӑ: «Асӑннӑ шкул, К а 
лашников ертсе пынипе, земствӑшӑн та, ҫавӑн пекех 
чӑваш  хресченӗсемшӗн те шанчӑклӑ...  Вӗренекенсен 
йышӗ сахалтан  та 20 ҫынна ҫити ӳсме пултарать. Ку 
вара  сахал йышлӑ халӑхсен шкулӗсем валли учитель- 
сем ҫитмен чухне ҫав тери лайӑх, чӑваш  хресченӗсем 
хӑйсен ачисене (учителе кӑлар ас  тесе) вырӑс ҫыру- 
лӑхне вӗрентме пани — к алам а  ҫук ырӑ... Ҫаксем пур- 
те ӗнтӗ ҫав шкула, вырӑнта вӗреннӗ ҫынсем кирлине 
пула пуҫланса кайнӑскере, пулӑш маллй ҫинчен каласа  
параҫҫӗ».

1872 ҫулхи июнӗн 21-мӗшӗнче И. Н. Ульянов Чӑ- 
ваш шкулне пырса унта вӗренекен 17 ачан пӗлӗвӗсене 
хӑй тӗрӗсленӗ. Кун хыҫҫӑн вӑл ш култа ӗҫсем лайӑх  
пынине, чӑваш  ачисем тӑрӑш са  вӗреннине палӑртнӑ. 
Вӗсем «Родное слово» кӗнеке тӑрӑх  вӗреннӗ. А слӑрах 
учениксем ҫав кӗнекери пӗр к ал ава  хӑйсен сӑмахӗпе 
аван та  йӗркеллӗ каласа  панӑ. Ч ӑваш  ачисем ариф- 
метикӑна йӗркеллӗ пӗлни те, задачӑсене пуҫра шут- 
ласа  туни те И лья  Николаевича хытӑ савӑнтарнӑ. 
Вӗсем тата  вырӑсла та, ч ӑваш ла та лайӑх  юрланӑ. Ку 
та  ӑна савӑнтарнӑ. Хӑйӗн отчетӗнче в а р а И .Н .  У лья
нов ҫапла ҫырнӑ: «Ҫак шкул кӗске вӑхӑт  хушшинчех 
чӑвашсене ҫав тери кӑм ӑл а  кайрӗ, ашшӗсем хӑйсен 
ывӑлӗсене 100 ҫухрӑмран тата  унтан та инҫерех вы- 
рӑнсенчен те илсе килеҫҫӗ...»

Ҫав ҫулхи октябрей 5-мӗшӗнче Хусан округӗнчи 
попечителе И лья Николаевич тата  акӑ мӗн пӗлтернӗ: 

.шкулта вӗрентӳ ҫителӗклӗ таранах  лайӑх  пырать: 
ачасем, ш кула кӗнӗ чухне ним те пӗлмен, хӑшӗсем 
вулама, ҫырма та пӗлмен, питех те мӗскӗн пулнӑ пу- 
лин те, вӗреннӗ материалсене тӗплӗ пӗлеҫҫӗ. Тата 
ҫакна та кӑтартса  памасӑр  иртме ҫук: шкулта вӗрен-
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тӳ ӗҫӗсӗр пуҫне воспитани ӗҫне те аван туса пыраҫҫӗ; 
ачасем пурте пӗр кил-йышра пурӑннӑ пек пурӑ- 
наҫҫӗ...»

Ҫапла, И. Н. Ульяновпа И. Я- Яковлевӑи парха- 
тар л ӑ  туслӑхӗ пуринчен ытла халӑха  вӗрентес, халӑх- 
шӑн тӑр ӑш ас  ӗҫре тӗрекленсе пынӑ. И ван Яковлевича 
Хусан университетӗнче вӗреннӗ вӑхӑтра И лья Н ико
лаевич тӗрлӗ канашсемпе пулӑш са тӑнӑ, ӗҫре хавха- 
лантарнӑ. Вӗсем пӗр-пӗрин патпе ҫырусем ҫӳретнӗ. 
Ҫ ав ҫырусем ахаль ҫырусем пулман — халӑха  вӗрен- 
тесси, шкулсем уҫасси, кӗнекесем кӑларасси, вӗсене 
халӑх  хушшине сарасси тата ытти нумай ӗҫсем пирки 
ҫырнӑ ҫырусем пулнӑ. Акӑ, самахран, И. Н. Ульяно- 
вӑн 1873 ҫулта ф евРа л ӗн 22-мӗшӗнче тата  апрелӗн 
5-мӗшӗнче И. Я. Яковлев патне ҫырнӑ икӗ ҫырӑвне 
илсе пӑхар.

И лья Николаевич пӗрремӗш ҫырӑвӗнче Иван 
Яковлевича корректура вуласа панӑш ӑн тав тӑвать. 
Унтан вӑл пулас учительсем Хусана тухса кайни ҫин- 
чен пӗлтерет. Учителе вӗренме кайнӑ ҫамрӑксене 
Н. И. Ильминский профессорпа И. Я- Яковлев пулӑ- 
ш асса шанса, И лья Николаевич: вӗсене учительсен 
семинартше вырнаҫтарсан е, май килсен, экзамен тыт- 
тарса, учитель ятне илни ҫинчен свидетельствӑсем 
парсан, питӗ аван пулӗччӗ, тет. Ку ӗҫре вӑл Иван 
Яковлевич ҫине те пысӑк ш анчӑк хунӑ. Ҫавӑнпа ӗнтӗ 
унӑн тусӗ: «Вӗсене вырнаҫтармр Эсир хӑвӑрӑн  пӗтӗм 
вӑй-халӑра  парасса эпӗ шанса тӑратӑп» ,— тесе ҫырнӑ. 
Ҫ ав вӑхӑтрах  тата  ку ҫырура И. И. Ульянов Чӗмпӗр- 
ти чӑваш шкулӗшӗн тӑрӑш ни те курӑнать. «Чӗмпӗр 
шкулӗн хваттерне у л ӑш тар ас  пулать»,— тенӗ ҫыру- 
ра ,— мӗншӗн тесен вӑл  нӳрӗ; ҫитменнине тата  тӑвӑр, 
унта атӑ-пуш мак мастерскойӗ уҫма кансӗр; малашне 
ӗнтӗ пире хваттер тар а  илме тӑват  ҫӗр тенкӗ укҫа 
параҫҫӗ».

И. И. Ульянов ҫак  ҫы рӑва питех те ӑшӑ сӑмах- 
семпе ырӑ сунса пӗтерет: «Сывӑ пулӑр, И ван Я ковле
вич, май пулсан, Чӗмпӗре килӗр-ха, килме май пул- 
масан, хӑвӑрӑн  ш ухӑш ӑра ҫырса пӗлтерӗр, вара Сире 
хисеплесе таракан  И. Ульянов питӗ те савӑннӑ пулӗ- 
ччӗ», тет.
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И. Н. Ульяновӑн иккӗмӗш ҫырӑвӗнче те сӑмах 
халӑха вӗрентес ӗҫ пиркиех пырать, ку ҫыру та  ҫак 
икӗ хастар ҫын хушшинчи паха туслӑха кӑтартса 
парать.

1873 ҫулта И. Я. Яковлев «Букварь для чуваш 
с присоединением русской азбуки» ятлӑ кӗнеке кӑ- 
ларнӑ пулнӑ. Ҫав «Букваре» вӑл Хусантан Чёмпёре 
И. Н. Ульянова ярса панӑ. Кӗнекене илнӗ хыҫҫӑн 
Илья Николаевич: «Сирён кёнекёре пичетлесе пё- 
гернӗшӗн питӗ савӑнатӑп: хам енчен ӑна чӑваш  шку- 
лёсенче сарма тӑрӑшӑп», тесе ҫырать.

Ҫ ак ҫырурах вӑл Иван Яковлевича К дрм ӑш ра 
пулнӑ учительсен съезчӗ ҫинчен ҫырнӑ отчета пичет
лесе кӑларнӑ чухне тӑрӑш са ӗҫленӗшӗн тав тӑвать, 
1872 ҫулшӑн земствӑ пирки' ҫырнӑ ҫулталӑк  отчетне 
пичетленине сӑнаса пыма ыйтать. Х утарта шкул 
ҫуртне тума тытӑнни, Кӑнна Кушкинче шкул ҫуртне 
тума Игнатий И ванова 75 тенкӗ укҫа пани ҫинчен 
пӗлтерет (Игнатий Иванов — пӗр вӑхӑтра Чӗмпӗрти 
чӑваш шкулӗнче вӗреннӗ ҫын, учитель, чӑвашсен мал- 
танхи гшсателӗсенчен пӗри пулнӑ).

Ҫ акӑн  пек ӑш ӑ ҫырусем лайӑх  туссем хушшинче 
ҫеҫ ҫӳреме пултарнӑ. И. Н. Ульяновпа И. Я. Яковлев 
пӗр-пӗрне чун-чӗререн хисепленӗ, пулӑшнӑ, пӗр-пӗрне 
шаннӑ, хӑйсен шухӑшӗсене ҫырусем урлӑ пӗлтернӗ, 
тӗл пулсан, каласа  панӑ. Ҫ ак туслӑх халӑх  ӗҫӗнчи 
туслӑх пулнӑ, вёсен тӗлӗнмелле паха туслӑхӗнче аслӑ 
вырӑс халӑхӗпе чӑваш  халӑхӗ хущшинчи туслӑхӑн 
малтанхи палӑрӑм ӗсем  курӑннӑ.

М аЛтарахра И. Н. Ульянов хӑйӗн чи лайӑх уче- 
никне В. А. К алаш никова Чёмпӗрти чӑваш шкулне 
чӑваш ачисене вӗрентме яни ҫинчен каласаттӑм ӑр . 
В. А. Калаш ников кайрантарахпа Ульяновсен ачисен 
килти учителӗ пулса тӑнӑ. Вӑл Александр Ильича 
тата  Владимир И льича гимназие кёме хатёрленё.

М ускавра В. И. Ленин музейёнче Василий Андре- 
евичӑн В. И. Л енина парнеленё портречё упранать. 
Ана в ал  Владимир Ильича ҫакӑн  пек ҫырса панӑ: 
«Тахҫан пӗчӗкҫӗ Володя Ульяновӑн пӗрремӗш учи
теле пулнӑскер, халӗ Аслӑ Ленинӑн пӗчӗкҫӗ ученикӗ. 
В. К алаш ников»  (Когда-то первый учитель малень-
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кого Володи Ульянова, а теперь маленький ученик 
Великого Ленина. В. К алаш ников».)

Чӑваш  ачисене вӗрентнӗ учитель ҫамрӑк Володя 
Ульянова вёрентме пултарни — пире савӑнтаракан 
паха тӗслӗхсенчен пӗри. Ҫакӑ калам асӑрах  паллӑ: 
Василий Андреевич ун чухне Ульяновсене, унӑн ывӑ- 
лӗсемпе хӗрӗсене чӑвашсем ҫинчен, Чӗмпӗрти чӑваш 
шкулӗ тата унта вӗренекен ачасем ҫинчен каласа 
панах пулӗ.

И. Н. Ульяновпа И. Я. Яковлевӑн тепӗр ученикӗ — 
Игнатий Иванович Иванов (1848— 1885), эпир малта- 
рахра асӑннӑскер,- чӑвашсен ун чухнехи писателӗсен- 
чен пӗри, «Ҫынна сиен тӑвакан, ху та ҫавна курӑн», 
«Ҫынна усал тӑвакан  — хӑй те усал курать» тата 
ытти калавсен авторӗ, чӑваш учителӗ, хӑйӗн ӗҫӗнче 
яланах И. Н. Ульяновран пысӑк пулӑшу илсе тӑнӑ.

1871 ҫулхи январей 23-мӗшӗнче Игнатий Иванов 
Хусана Иван Яковлевич патне чӑваш ла ҫапла ҫырса 
янӑ: «Эпӗ вырсарникун каятӑп И лья Николаевич 
патне калаҫм аш кӑн  унпала».

Ҫ ак ҫулхине И. Н. Ульянов тӑрӑшнипе Ҫут ӗҫ ми- 
нистерстви П ӑва  уесӗнчи Кӑнна Кушкинче, Яковлев- 
па Иванов ҫуралнӑ ялта, шкул уҫмалла тунӑ. (Ку 
шкул халӗ И. Я- Яковлев ячӗпе хисепленет.)

1872 ҫулхи мартӑн 8-мӗшӗнче Иван Яковлевич 
патне И. Иванов тата  ҫакӑн пек ҫырнӑ: «Эпё Улья
нов патӗнче пултӑм. Унпала ӗҫсем пирки нумай ка- 
лаҫрймӑр... Халӗ ӗнтӗ вӑл эпё каласа  панипе савӑнса 
хёпёртерё. Ульянов мана: ачасене Ушинскин «Родное 
слово» ятлӑ кӗнеки тӑрӑх  вёрентмелле, терё».

1873 ҫулта Игнатий Иванова учительтен кӑларнӑ 
нулнӑ. Ҫакӑн хыҫҫӑн вӑл И. Н. Ульянов патӗнче пу- 
лать, инспектор мӗн каланисене Иван Яковлевича 
ҫырса пӗлтерет. Октябрӗн 17-мӗшёйче ҫырнӑ ҫырӑ- 
вӗнче: «Ульянов мана питех те хӗрхенет», тет. Нояб- 
рӗн 25-мӗшӗнче янӑ ҫырӑвӗнче тата: А. И. Б ар аты н 
ский килӗшсен, Илья Николаевич мана Ҫӗнӗ Ильмо- 
во шкулне яма шантарать, тесе пӗлтерет.

Ҫапла, И. И. Ульяновпа И. Я. Яковлевӑн ырӑ кӑ- 
мӑлӗ, вёсен туслӑхӗ Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗнче вӗре- 
некен ачасене, чӑваш учителӗсене, чӑвашсен малтан-
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хи писательне И гнатий И ван ова  ӗҫре х ав халантарна , 
унӑн ш ухӑш -кӑм ӑлн е ҫирӗплӗх панӑ.

Ш ухӑш сене пӗтӗҫтерсе пӗр-ик сӑм ах  к а л а с  пул- 
сан, ҫакна п ал ӑр тм ал ла :  Чӗмпӗрти чӑваш  шкулӗ,
1868 ҫулта Яковлев чӗнсе илнӗ л ӑ в а ш  ачисем Чӗмпӗре 

пырса ал л а  кӗнеке тытнӑ кувсенчен хӑйӗн историне 
пуҫласа янӑскер, И. Н. Ульянов ҫине тӑр сах  пулӑш- 
нипе 1871 ҫултан ты тӑнса чӑннипех ш кул йӗркипе 
пурӑнма, ачасене п рограм м ӑ т ӑр ӑ х  вӗрентм е пуҫлать.

И. Я. Я ковлев Хусан университетӗнче вӗреннӗ ҫул- 
сенче И л ья  Н иколаевич Чӗмпӗрти чӑваш  шкулӗн 
пурнӑҫне тимлӗн сӑнаса  пурӑнать, ӑна куллен кун 
пулӑш са ертсе пырать. М. П. М акаров , хӑйӗн «И лья 
Н иколаевич Ульянов и просвещение чуваш » ятлӑ 
кёнекинче пирён шутпа, кун пирки тӗрӗс ҫырать: 
«Ҫав тап х ӑр та  Ч ӑ в аш  ш кулне куллен ертсе пырас ӗҫе 
чӑннипех те Чӗмпӗр кӗпӗрнинчи х ал ӑх  училищисен 
инспекторё И. И. Ульянов пурнӑҫласа  пынӑ. У пранса 
ю лнӑ документсем ҫакӑн  пек к а л а м а  май параҫҫӗ; 
ҫав ҫулсенче Чёмпӗрти чӑваш  ш кулӗн руководителӗ 
ш ӑпах  И. Н. Ульянов пулнӑ. Ш кул  м а л а л л а  йӗрке- 
ленни те, м а л а л л а  атал ан са  ӳсни те, ' упранни те 
И. Н. Ульянов ячӗпе тачӑ  ҫыхӑнса тӑрать» .

А. И. Яковлёв профессор (И. Я- Я ковлев ывЙлё) 
Ч ӑ в а ш  ш кулӗн пурнӑҫӗпе ӗҫӗ-хӗлӗнче И. И. Ульянов 
мӗн тери нысӑк вырйн йышйннине ҫакйн пек сймах- 
семпе хак лать :  « И л ья  Н иколаевич  Ча*шш шкулне 
канаш  параканӗ ,  хутёлекенё, йывйр кунсенче, ун пек 
кунсем ял а н а х  нумай килнё, унйн руководителё те 
пулнй». В ал  тата  ҫапла  калать: «Ҫ акна ҫй м ӑлл ӑн ах  
ӑнланса  илме пулать: И ван  Яковлевича нур инстан- 
цисенче те, «кёпёрнери» тата  «округри» инстанцисен- 
че те (ун чухне шкулсен Х усанта вырнаҫнй пуҫлӑхӗ- 
сене «округри инстанци» тенё) ,  И л ья  Н иколаевич  
хӳтӗлемен пулсан, Чёмпёрти  шкул ҫирӗм ҫул хушш и 
те пурйнайман пулёччё».

Ч й ваш  халйхё, И л ь я  Н иколаевич Ульяновйн ҫак  
пахаран  та  паха, х аклй р ан  та  х ак лӑ  ӗҫӗсене асра  
тытса, ӑна пётӗм чун-чӗререн тав  туса пурйнать, унйн 
п ар х ата р л ӑ  ӗҫӗсем ҫинчен каш ни ҫӗнӗ ӑ р ӑ в а  к а л а са  
парать , ёмёрех асра тытса пурйнма хушать.
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4. И. Н. УЛЬЯ НО В УҪНА ШКУЛ.

И. Н. Ульян-овӑн ӗҫӗ канцелярире лармалли ӗҫ 
мар, уессене, вулӑсс-ене, ялсене кайса ҫӳремелли ӗҫ 
пулнӑ. Вӑл хӑйӗн ӗҫне ялан тенӗ пекех халӑх хуш- 
шинче тунӑ. Час-часах ӑна тӗрлӗ чиновниксемпе, бю- 
рократсемпе пӗр-пӗр ӗҫ пирки тавлаш ма тивнӗ.

Килте чухне те, ҫул ҫинче те, кӗпӗрнен таҫти 
кёгесне ҫитсен те, халӑх шкулӗсен инспекторӗ ш кул
сем пирки, халӑха ҫутта кӑларас пирки шухӑшланӑ, 
пуҫне ҫӗмӗрнӗ. Илья Николаевич Чӗмпӗр кӗпӗрнинчи 
шкулсене тӗрӗслесе, вӗсене пулӑшас тесе, инҫетри ял 
сене, уйсемпе вӑрмансем урлӑ кайса, эрни-эрнипе, 
уйӑхӗ-уйӑхӗпе ҫӳрени ҫинчен эпир пӗрре ҫеҫ мар асӑн- 
нӑ. В. Н. Н азарьев писатель, Ульянов Чӗмпӗрте ӗҫле- 
нӗ вӑхӑтра пурӑннӑскер, хӑйӗн «Ҫурхи аса илӳсем» 
ятлӑ сочиненийӗнче 1894 ҫулта акӑ мӗн ҫырнӑ:

«Хӑш чухне ӑшӑ та шӑп пӳлӗмре алла кӗнеке тыт
са ларатӑн, хӗллехи ҫил-тӑманӑн хаяр та вичкӗн сас- 
сине итлетӗн. Виҫӗ талӑк  ӗнтӗ вӑл никама та ҫӳреме 
памасть, хресчене килӗнчен кӑлармасть,— пӗтӗм ӗҫе 
чарса лартнӑ. Ҫакӑн пек ҫанталӑкра сасартӑк чӳре- 
че умӗнче ш ӑнкӑрав сасси илтӗнсе каять. Кун пек 
асар-писер ҫанталӑкра кам ҫӳрет-ши тесе, ҫынна тӗл 
пулма васкаса тула тухатӑн. Пӳрт алӑкӗ уҫӑлса каять 
те умра Ульянов тӑра парать: тумтирӗ шап-шурӑ юр, 
сухалӗ пӑрланса кайнӑ, пичӗ-куҫӗ шӑнса кӑвакарнӑ. 
Кӳтсе ӗнтӗркенипе хӑй пӗр сӑмах та чӗнеймест, сурӑх 
тирӗнчен ҫӗлетнӗ тӑлӑпне салтса ун ҫинчи юра сил- 
лесе тӑксан тин кӑмӑллӑн кулкаласа илет. Ҫӗр хута 
килсе кӗнӗ хӑнана хӑвӑртрах ӑшӑтса лӑплантарма 
тӑрӑш атӑн, анчах вӑл ним те курман ҫын пек пӳлӗм 
тӑрӑх  калле-малле хӑвӑрт уткаласа ҫӳрет, шӑнса 
хытнӑ аллисене ш ӑлкаласа тӳрлетет, ҫавӑнтах шкул
сем гшрки калаҫма тытӑнать, шкулсенче хӑй мӗн кур- 
ни-илтни ҫинчен каласа парать, вӗсем пирки пулнӑ 
савӑнӑҫсемпе хуйхӑ-суйхӑсене пӗлтерет, чей ӗҫнс 
вӑхӑтра та, каҫхи апат ҫинӗ чухне те шкулсем ҫин- 
ченех, шкулсем ҫинченех каласа ларать. Эсӗ ӗнтӗ 
ҫывӑрас килнипе анаслама тытӑнатӑн — вӑл ҫаплах 
хӑйӗнне калать, ирхине тӑратӑн та каллех шкул пир-
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ки каланинех илтетён,— шкул тенӗ сӑмах яланах  унӑн 
чӗлхи вӗҫӗнче».

И лья Ниволаевичпа пӗрле Чӗмпӗртен яла кайни- 
не аса илсе, В. Н. Н азарьев  м алал ла  ҫапла ҫырать: 
«Пӗррехинче, хӗллехи сивӗре, Ульяновпа иксӗмӗр ма- 
нӑн виҫӗ вичкён -лашапа Чӗмпӗр хулинчен инҫетре 
мар л аракан  ялти шкула пӑхма кайнине ас тӑватӑп. 
Л аш асем  ӗрӗхсе кайрӗҫ те шӑпах Грязнушки ялё 
патӗнче ҫунана ӳпӗнтерсе пӑрахрӗҫ. Х ӑрах турта ху- 
ҫӑлнӑччӗ те, лавҫӑ яла ҫӗнӗ турта ш ырама чупрӗ,— 
эпир ӳпӗннӗ ҫунарах ларса юлтӑмӑр. Эпӗ хам ӑрӑн 
ш ӑпа ҫавӑн иек телейсӗр пулнӑ пирки тарӑхса  лар- 
тӑм, мамӑн хампа пӗрле ҫул ҫине тухнӑ юлташ ӑм ним 
те пулмаи пек хӑйӗн шкулӗеем ҫинчен каласа ларать: 
Грязнушки ялӗнче хаЛӗ ҫӗнӗ учитель ӗҫлет, вӑл лайӑх 
ёҫлессе хытӑ шанатӑп, тет».

И. Н. Ульянов пурнӑҫӗнче кун пек самантсем пёр- 
ре ҫеҫ мар пулнӑ. Пӗррехинче, 1871 ҫулхи раш тавра,
В. Н. Н азарьев  ҫырса кӑтартнӑ пек ҫил-тӑманлӑ каҫ, 
И лья Николаевич Чӗмпӗртен 400 ҫухрӑмра л аракап  
Хутар салине персе ҫитнӗ. П аллам ан  ҫынна курсан, 
халӑх тёлӗноех кайнӑ. •

И. Н. Ульянов Хутарти халӑха  пухӑва чӗнтернӗ. 
Ял ҫыннисене пуҫтарма янӑ десятниксем, пӗр килтеи 
тепӗр киле ҫитсе, чӳрече хӑмисене туясемпе шаккаса:

— Эй, халӑхоем, паян пуху пулать, халех пы- 
рӑр!— тенӗ.

Хӑш-пӗр кил хуҫисем ҫавӑнтах ыйтса пӗлесшӗн 
пулнӑ:

— Мӗн парши пухаҫҫӗ-ши тата?..*
— Мӗн паршийӗ мӗнӗ... Чӗмпӗртен ырӑ вырӑс 

килнӗ, шкул пирки калаҫасшӑн...
—• Шкул пирки пулсан, эппин, халех пыратпӑр... 

Халех!..
П ухӑва халӑх кашш-^ урамран, кашни касраы — 

Л упаш каран  **, Пилешкассинчен, Шур-каосинчен, Хы- 
ҫалкаспа М алтикасран, Лешеккинчен тата  ыттп ҫӗр-

* «Мӗн парши» урӑхла «Мӗн пирки» тенине пӗлтерет.
** Хутар салин пӗр пайне ун чухне «Лупашка» тенӗ, ӑна 

халӗ те ҫааӑн пек калама- пӑрахман-ха,
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теп те пынӑ. Унашкисем килте пулман килсенчен арӑ- 
мӗоем пынӑ. Хурал пӳртне мӑн ҫынсемпе пӗрле ача- 
пӑча та хӗсӗнкелесе кӗнӗ, ашшӗ-амӑшӗ мӗн каланине 
итлесе ларнӑ, кашниех, ватти те, вӗттн те, Чӗмпӗртен 
килнӗ инспектор ҫине куҫ сиктермесёр пӑхнӑ.

Илья Николаевич Хутара килнӗ куноене аса илсе,
В. И. Ленин ячёпе хисепленекен колхоз члене Ефрем 
Егорович Ногаев, ун чухне И. Н. Ульянов пёр ҫул ка- 
ярах уҫнӑ Хутар шкулёнче всренекенскер, 1940 ҫулта 
сакӑн пек каласа пана:

«...Пирӗн яла Ульянов инспектор килнине эпё питё 
лайӑх астӑватӑи.

...Хутар ялне тӗрлӗ пуҫлӑхсем пӗрмаях килсе тӑ 
ратчӗҫ. Мӗншӗн тесен пирӗн ял витӗр мӑн ҫул иртсе
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каятчӗ. Урядник та, вулӑсри старшина та час-часах 
килетчӗҫ. Пуҫлӑхсем яла ҫитсенех хресченсене хурал 
пӳртне пухатчӗҫ, хӑратса-юнаса куланай пуҫтартта- 
ратчӗҫ. Чухӑн пирки тӗрлӗ парӑмсене тӳлесе татай- 
маннисеие сала.матпа ҫаптарнисем те пулнӑ, хирӗҫ- 
лесе мӗн те пулин калакансене тӗрмене те илсе каят- 
чӗҫ. Пӗррехинче манӑи аттене саламатпа хӗнеое чӗр- 
ме юн тунӑччӗ. Ҫавӑн хыҫҫӑн атте пӗр эрне хушши 
йынӑшса выртрӗ...

И. Н. Ульянов килсен те, халӑха хурал пӳртне 
пухӑнма десятник хӑваласа ҫӳрерӗ. М алтан хӑш-пӗр 
хресченсем кӑштах хӑраса тӑчӗҫ. Анчах ку  ҫы.н шкул 
ыйтӑвӗпе килнине пӗлсен, хресченсем пурте пухӑва 
ним шикленмесӗрех пычёҫ. Эпир те, хӑш-пӗр ачасем, 
пухӑва кӗрсе, ватӑсем хушшипе тӑтӑмӑр.

Ҫ ак ӑ -х ал ӗ  те куҫа курӑннӑ пек туйӑнать. Т айлӑк 
сӗтел хушшимче, ял старостипе Трофим Карповичпа 
юнашар, сарлака  та ҫутӑ ҫамкаллӑ ҫын ларать. Тум- 
тирӗ ҫинче ҫутӑ тӳмесем. Вӑл хурал пӳртне кӗрекен 
хресченсене, кӑм ӑллӑн  пуҫ тайса, ларм а сӗнет. Ҫак 
ҫын кам иккенне староста каласа пачӗ. Эпир вара вӑл 
Илья Николаевич Ульянов пулнине пёлтёмёр.

Чӑвашоем тӗттӗмре пурӑнни ҫинчен, ачасене хут- 
ла вӗрентме кирли ҫинчен кёскен каласа паче инс
пектор.

— Ачасене вёрентме сирён ялта шкул валли ҫурт 
л артм алла ,— терӗ вӑл.

И. Н. Ульянов сӗнӗвӗпе килӗшрӗҫ те хутарсем 
Илья Николаевича шкул ҫурчӗ валли вӑрман тупса 
пама ыйтрӗҫ. Инспектор вёсемпе килёшрё...

Пире шкул уҫса паракан  ҫын И. Н. Ульянов, а с л й ' 
Ленин ашшё, пулнине эпир совет саманинче ҫеҫ пёл
тёмёр. Вал шкулта чи малтан вёренекенсенчен пери 
эпӗ пултӑм» *.

Ҫакӑ вӑл 1871 ҫулхи декабрей 16-мӗшӗнче пулнӑ.

* Ку аса илӗве Ё. Е. Ногаевран 1940 ҫулта Хутарти 
И . Н. Ульянов' ячӗпе хисепленекен вӑтам шкул учителе 
И. Е. Моисеев ҫырса илнӗ. Унӑн вырӑсла куҫарнӑ тексчӗ ҫак кё- 
некере пичетленнӗ: А. Иванский. И лья Николаевич Ульянов. По 
воспоминаниям и документам. Госиздат политической литерато
ры. Москва. 1963. 126— 127 страницӑсене пӑхӑр.
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Ҫавӑн чухне И лья Николаевич Хутар шкулӗ мёнле 
ӗҫленине тёрёслеме килнё, ун чухне Хутарта икё кун 
пурӑннӑ, хресченсемпе тел пулса калаҫнӑ, пухура 
пулна.

Хутар шкулне мёнле уҫни ҫннчен сӑмах хускатиӑ 
май вун тӑххӑрмӗш ӗмӗрӗн ҫитмӗлмӗш ҫулёсенчи Ху
тар ҫинчен кӑштах калас килет. Хутар сали ун чухне 
Чӗмпӗр кӗпӗрнинчй Кӑрмӑш уесне, Аттай вулӑсне 
кӗнӗ (халӗ Чӑваш  республикинчи Ҫӗмӗрлӗ районне 
кӗрет). 1870 ҫулта унта 557 ҫын пурӑннӑ. Ҫав шутра: 
268 арҫын, 289 хӗрарӑм. Халӗ Хутар ял Советне пӑ- 
хӑнса таракан, В. И. Ленин ячёпе хисепленекен к о л 
хоза кёрекен ялсенче: Тукаера — 285, Я нташ ра— 
378 ҫын пулнӑ. К ӑрмӑш  уесӗнчи чӑвашсем, ҫав шутра 
хутарсем те, удел хресченӗсем пулнӑ. Кӑрмӑш уесӗн- 
че 117 пин ҫынтан пӗтӗмпе те 500 ҫын таран ҫеҫ хут 
пӗлнӗ. Вулӑс старшинисенчен 19 ҫынтан 13-шӗ алӑ 
пусма та пӗлмен.

Хутарсен шкул ҫурчӗ пирки йышӑннӑ приговора 
алӑ пусса ҫирӗплетме те ялта хутла пӗл:екен ҫын ту- 
пӑпман. Ҫавӑнпа та алӑ пусма 15 ҫухрӑмри Ш танаш 
ялӗнчен (вулӑс центрӗнчен) Н. Н. Сироткин ятлӑ 
ҫынна чӗнсе килнӗ. Ҫак приговор ҫине ял старости 
Трофим Карповпа вулӑс старшини И. Спиридонов 
ҫунакан хӑйӑ ҫинче хӑрӑмпа хуратнӑ пичечӗсене пус- 
нӑ, хутла пӗлмен пирки алӑ пусса парайман.

П атш а правительстви Хутарта кӑна мар, ун тӑрӑ- 
хӗнчи районоенче те халӑха шкул уҫса паман. Ун 
вырӑнне 1748 ҫултах Хутарта чиркӳ лартнӑ, халӑх 
ӑс-тӑнне минретсе пурӑннӑ.

Хутар шкулне 1870 ҫулхи декабрӗн 6-мӗшӗнче (ҫӗ- 
нӗ стильпе 18-мӗшӗнче) уҫнӑ, ҫак кунтан вара Хутар 
шкулӗн историйӗ пуҫланса кайнӑ. (Сӑмах май ҫакна 
аса илер: хӗрӗх сакӑр  ҫул кайрантарах, 1918 ҫулта, 
шӑпах декабрей 18-мӗшӗнче, Хутарта Коммунистсен 
партийӗн пуҫламӑш организацийӗ йӗркеленнӗ. Унӑн 
малтанхи членӗсем шутӗнче И. Н. Ульянов уҫнӑ 
шкудта тӗрлӗ вӑхӑтра вӗреннӗ, революцишӗн, Совет 
влаҫӗшӗн хастар кӗрешнӗ ҫынсем пулнӑ.) Тепӗр эрне 
иртсен, декабрӗн 15-мӗшӗнче, И. Н. Ульянов Хусан 
вӗренӳ округне ҫакӑн пек хут ҫырса янӑ:
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«Имею честь донести В аш ем у Превосходительст
ву, что начальное инородческое училищ е в селе Хо- 
дарах (К урмы ш ского уезда) открыто в декабре сего 
1870 года в присутствии сельских властей по совер
ш ении молебствия, В училищ е, которое помещается 
в квартире учителя, поступило 12 м альчиков.

Присем долгом  считаю присовокупить, что уч и ли 
ще это нуждается в учебны х пособиях и классной  
мебели, так как в училищ е нет ни стола, ни аспид
ны х досок, ни классной доски.

Д о во д я  о сем до В аш его сведения имею честь 
ходатайствовать пред Ваш им  Превосходительством  
о назначении в следую щ ем  году особой суммы на 
первоначальное обзаведение и на содерж ание Хода- 
ровского училищ а в количестве 200 р ублей  в год.

Инспектор народны х училищ  С имбирской  
губернии И. У л ь я н о в » .

И лья Николаевич хӑй ыйтнӑ укҫана мӗнле рас- 
ходлама шутланине тепӗр ҫырура тӗплӗ ҫырса пӗл- 
тернӗ. Хусан вӗренӳ округӗн пюпечителӗ И. Н. Улья- 
новӑн ыйтӑвне ' сирсе пӑрахма шут тытнӑ: «кирлӗ 
укҫана К ӑрмӑш  уесӗнчи .земствӑ управленинчен 
илӗр...» тесе пӗлтернӗ. Анчах земствӑ управи укҫа 
пама мар, шкула хупса лартм а та хатӗр пулнӑ. (До- 
кументсенче ҫакӑ курӑнать: К ӑрм ӑш  земства упра- 
вийӗ, ытти уессенчи управӑсемпе танлаш тарсан, ну
май хытӑрах пулнӑ. И* Н. Ульянова вӑл нихӑҫан. та 
хӑй ыйтнӑ чухлӗ укҫа паман: 1000 тенкӗ ыйтсан — 
100 тенкӗ, 700 т. ыйтсан — 70 тенкӗ панӑ,..)

1871 ҫулхи февралём П-мӗшӗнче управӑ членӗ 
Ш ипилов «ку шкула мёншӗн уйрӑмах Хутар еалинче 
уҫма кирлн тата  усӑлли ҫинчен («...соображения и 
доводы о полезности или необходимости устройства 
инородческого училища именно в с. Х одарах»— В. Д. )  
ҫырса пӗлтерме ыйтнӑ. Кун пирки Илья Николаевич 
1871 ҫулхи апрелӗн 18-мӗшӗнче Кӑр-мӑш земствӑ угт- 
равине ҫакӑн пек ҫырнӑ (тарӑхса ҫырнӑ темелле!):

«Ш кула мӗншӗн Хутарта уҫнин сӑлтавӗсене плес 
пулсан, ҫакна пӗлтерме пултаратӑп:



1) К ӑрм ӑш  уесӗнчи шкулоен совечӗ эпӗ кунта ӗҫ- 
леме киличченех Хутарта шкул уҫм алла  тесе палӑрт- 
иӑ пулнӑ, ш ӑпах ҫакиа асра тытса эпӗ Хутар салинче 
шкул уҫыа ыйтса ҫыртӑм.

2) 1870 ҫулхи декабрём 6-мёшӗнче, шкул уҫнӑ 
чухне, училищӗне 12 ача вӗренме кӗнӗ, халӗ ҫак ҫул- 
хи ф евраль уйӑхӗнче, учитель пӗлтернӗ тӑрӑх, унта 
28 ача вӗренет, чӑваш  ачисем кӗске вӑхӑтрах  ҫавӑн 
чухлӗн шкула ҫӳреме тытӑнни, ман шутпа, Хутар 
салинче 'шкул уҫма кирли ҫинчен каласа парать.

3) Хутар сали тӗттӗм кӗтесре ларать, К ӑрм ӑш  
хулинчен 50 ҫухрӑмра. Упта пурикчен ы тларах  тӗне 
кӗнӗ ч'ӑвашсем. Х утарпа ю наш ар я леем — чӑваш 
ялӗсем, вӗсенче халӑх  сахал мар, ҫителӗклех йышлӑн 
пурӑнать, сӑмахран, Тӑван, Кӗҫӗн Тӑван  тата  Вӑр- 
манти Тӑван  ялӗсене илсе кӑтартма пулать. Ҫ ак виҫӗ 
ялта арҫынсемпе хӗрарӑмоем 1000 ҫынна яхӑн, вӗсен- 
чен тӗне кӗнисем — 560 ҫын».

Шкул йывӑрлӑхсене пӑхмасӑрах  ӗҫлеме тытӑннӑ. 
Ял пуҫӗнче пӗр пӳртре юмахри пек ватӑ , кукша пуҫ- 
лӑ, кӑвак  сухаллӑ Х аритуш кӑ старик пурӑннӑ. Ача- 
сем м алтанлӑха  ҫав старик патӗнче вӗреннӗ. Вӗсемпе 
пӗрле Харитуш кӑ та вӗр-еннӗ, теҫҫӗ. Хӑш-пёр чухне 
ачасем уроксем пӗтсен те килӗоене кайм а тӑхтанӑ: 
«Тинӗс урлӑ, Атӑл урлӑ  ват карчӑкпа ват  старик пу- 
рӑнни» ҫинчен Харитуш кӑ янӑ юмахӗсене итлесшӗн 
пулнӑ вӗсем. Ҫ ав вӑхӑтра  вӑл хӑйпе ы рӑ вырӑс мӗн 
пирки калаҫни ҫинчен каласа пама та юратнӑ.

— М ан п атӑм р а  учительсен учителе пулчӗ,— 
гесе м ухтанкаланӑ  Харитуш кӑ.

Хутар шкулне учительте ӗҫлеме И ван  Неболюбов 
господин килмелле пулнӑ (ку господинӑн хушаматне 
документсенче виҫӗ тёрлӗ ҫырнӑ: Неболюбов, Недо- 
любов, Н елю бов).  Анчах вӑл Хутар ялӗ тӗттӗм ял 
пулнине, унта 90 пӳртрен иккӗшӗ ҫеҫ шурӑ пӳрт пул- 
нине пӗлнӗ те Х утара килсе те курман,— «отказы 
ваюсь» тесе пӗлтӗрнё.

Ҫ акӑн  хыҫҫӑн И лья  Николаевич Хутар шкулне 
Чӗмпёрти духовнӑй семинарпре вӗреннӗ ҫам рӑка  
А лександр Рождественские янӑ. Рождественский чӑр 
каш са тӑм ан: кай м а  к а л асан ах  Х утара тухса килнӗ.

43



Ҫ апла вара, вӑл 1870 ҫулхи ноябрей вӗҫӗнче ҫитнӗ 
те Хутар шкулен чи ыалтанхи учителе пулса тӑнӑ. 
Рождественский учитель-ульяновец чӑваш ла пӗлнӗ, 
ачасемпе вӗсен тӑваи чӗлхипё калаҫнӑ. 1871 ҫулхи 
декабрём 16-мӗшӗнче И лья Николаевнчпа перле ял 
пухӑвӗнче пулнӑ. Хресченсене Ульянов сӑмахне чӑ- 
ваш ла куҫарса панӑ, чӑвашсеп сӑмахне вырӑсла 
куҫарнӑ.

Пӗр-ик ҫул иртсен, шкул валли лайахрах  ҫурт 
тупнӑ. Федоров хресчен вӑрмаитн объещ икре ӗҫленӗ, 
унэн Хутарти пӳрчӗ пушах лариӑ. А. Р ож дествен
ский вӑрм ана  35 ҫухрӑма кайса Федоров пӳртӗнче 
вӑхӑтлӑха  шкул тӑвас пирки унпа калаҫса татӑлнӑ . 
Федоров пӳрчӗ Харитушкӑ старик пӳртёнчеп чылай 
л айӑх  пулнӑ: Федоровсем, Уртеми салтак  йӑхёсем, 
ун чухнех хуралла мар, ш урӑлла пурӑннӑ.

Ҫав ҫурт хуҫин (Федоров объещикӗн) ывӑлӗ, П а 
вел Алексеевич Федоров, Хутар ҫыннн, Ураскнлт 
ялёнче (Элёк районе) нумай ҫул хушши учнтельте, 
ёҫлеиӗскер, ашшё А. Рождественский учитель ҫннчеи 
мён-мён каласа паписене ас туса, 1940 ҫулхи д екаб 
рём 5-мӗшӗиче Чӑваш сен иаукӑпа тӗпчев институтне 
ҫакӑн пек ҫырнӑ: «М аиӑн атте патне пирӗн ҫурта 
шкул валли вӑхӑтлӑха  илес пирки А. Рождественский 
хай пынӑ. Атте ун ҫннчен вӑл хисеплеме тивӗҫлӗ 
лай ӑх  ҫын, тетчӗ. М анӑн  атте ӑна ҫы рма-вулама вӗ- 
ренсе ҫитмеишӗн пнтех те йывӑр пулни ҫинчеи каласа 
панӑ: аз, буки, веди  тата ыттине вӗренсе тухма ҫук, 
вӗсене вӗренсе пӗлме вӑхӑт  ну май кирлӗ, тенӗ. Р о ж 
дественский ӑна хирӗҫ ҫапла калаиӑ: халӗ саспалли- 
сене ҫӗнӗ меслетпе вёрентеҫҫё, ҫавӑнпа га ученнксем 
ҫур ҫул хушшинче ирӗклӗнех вулама тата ҫырма вӗ- 
ренсе ҫитеҫҫё, тенё. М анӑн  аттешӗн, хута кивӗ мес
летпе вӗреннӗскершӗн, ку тӗлӗнмелле япала пек ту- 
йӑннӑ. А. Рождественский лайӑх  учитель, ырӑ кӑмӑл- 
лӑ  ҫын пулнине эпӗ ытти ҫынҫенчен те сахал мар 
илтнӗ. И. Н. Ульянов Хутар шкулне килни ҫинчен те 
эпӗ нумай ҫынсенчен, уйрӑм ах хам ӑр асаттерен илтнӗ 
(унӑн ывӑлӗсем пурте Хутар шкулӗнче вӗреннӗ). 
Вӗсем ун ҫинчен вӑл ыттисене хисеплекен, ӑшӑ кӑ- 

мӑллӑ ҫын тесе каласа  паратчӗҫ. Асатте вара, ӑна
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аса илсен, ял анах  тӗлӗне-тӗлӗне ҫапла калатчё: И лья  
Н иколаевич ырӑ ҫынччӗ».

И. Н. Ульянов 1871 ҫулхи декабрён 16— 17-мёшё- 
сенче Хутар шкулёнче пулнӑ хыҫҫӑн, 1872 ҫулхи ян 
варём 20(8)-мӗш ӗнче, Хусан вӗренӳ округӗн гтопечи- 
телӗ патне отчет янӑ.

Хӑйӗп отчетӗнче И лья  Николаевич ҫаксене н а 
ла ртать:

«К ӑрм ӑш  уесӗнчи Хутар ялёнчи училищӗне 1870 
ҫулхи декабрём 6-мӗшӗнче уҫнӑ... Училище вырнаҫнӑ 
ҫуртра пӗр клас, ҫенӗк тата  учитель хваттерӗ пур... 
К лас пӳлӗмне таса тытса усраҫҫӗ, вӑл  ҫутӑ, анчах 
ытлаш ш и ӑш ах мар. С ы влӑш -уҫӑлтарм алли  форточкӑ 
ҫук. К ласра  ачасём вӗренмелли 5 ҫӗнӗ сӗтел, виҫӗ 
у р аллӑ  доска пур.

Вӗренекенсен хисепӗ: 7 ҫултан пуҫласа 14 ҫула 
ҫитичченхи арҫын ачасем — 26 ҫын, 9 ҫултан пуҫласа 
12 ҫула ҫитичченхи хӗрачасем — 4; 26 арҫын ачаран  — 
7 вырӑс, 19 чӑваш ; 4 хӗрачаран  — виҫҫӗшӗ вырӑс, 
пӗри чӑваш. П урте православи тӗнне тытаканскер- 
с.ем. Хутар ялӗнче тата унта ачасем шкула ҫӳрекен 
кӳрш ӗллӗ ялсенче пурӑнакансен  хиоепӗ 1630 ҫын, 
ҫав ялсенче пурӑнакан  ҫынсен хисепӗпе тан л аш т ар 
сан, вӗреиекеи ачасен хисепӗ 2 процент пулать».

И лья  Николаевич учитель ӗҫне х ак  пама та ман- 
ман. «Рождественский учитель,— тет вӑл ,— духовнӑй 
семинари пӗтернӗскер, ачасене. тӑрӑш са , ӗҫе лайӑх  
пӗлсе вӗрентет, вӑл х алӑх  учителӗ мӗнле ӗҫлемел- 
лине те аван пӗлет. Ч ӑваш  чӗлхине пӗлни учителӗн 
чӑваш ачисене вӗрентес ӗҫне чылай ҫӑм ӑллатать . 
Учительпе ачасем пӗр-пӗрне питех те хисеплеҫҫӗ' 
ачаоен сӑн-пичӗсем кӑм ӑл л ӑ ,  вӗсем ыйтусене хӑвӑрт 
ответлеҫҫӗ. Вӗренекенсем географи предмечӗпе пуҫ- 
л ам ӑш  пӗлӳ туяннӑ, ҫӗр чӑмӑрне ӳкерчӗк туса кӑтарт- 
ма пултараҫҫӗ, сасӑпа вулама вӗреннӗ, вулам а вара  
чылай тӗрӗс вулаҫҫӗ. Ыйтусене тӗрӗс ответ параҫҫӗ. 
Ч ӑв аш  ачисем вы рӑсла  ҫителӗклех лайӑх  вулаҫҫӗ. 
Учитель ачасене тактпа ҫы ртарса пӑхнӑ, ку енӗпе унӑн 
хӑш-пӗр опыт та пур. Арифметика урокне ачасем ха- 
васланса  кӗтеҫҫӗ: хресчен пурнӑҫӗпе ҫыхӑнтарса ха 
тӗрленӗ задачӑсене  ӑсра ш утлам а пурте хутшӑнаҫҫӗ.
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Ш култа мӗн-мӗн вӗрентнине клас ж урналӗ ҫине ҫыр- 
са пыраҫҫӗ. Пӗр сӑмахпа каласан, шкул ӗҫне питӗ 
аван йӗркеленӗ».

М ал ал л а  И. Н. Ульянов шкула мӗн-мӗн кирли 
ҫинчен ҫырать; «Шкул валли ҫаксене туянсан усӑллӑ 
пулнӑ пулӗччӗ: Российӑ картти, глобус, Ш рейбер 
ӳкерчӗксемпе кӑларнӑ кӗнеке, Соколов ҫырнӑ Свящ. 
истори, Зобовӑн  ҫутҫанталӑк ҫинчен ҫырнӑ калавӗ- 
сем, Горбуновӑн сы влӑш ра мӗн пулса иртни ҫинчен 
каласа паракан  кӗнеки тата  Водовозов кӑлар нӑ  вула- 
малли кӗнеке».

Хутар шкулӗнче вӗренӳ ӗҫне лайӑх  туса пыни унта 
вӗренекен ачасен ашшӗ-амӑшне, ял халӑхне чӑнни- 
пех те савӑнтарнӑ. Ҫакна И лья Николаевич хӑй те 
аван пӗлнӗ. Сӑмахран, 1872 ҫулта Хутара тепре кил- 
се кайсан, вӑл хӑйӗн отчетӗнче ҫапла палӑртнӑ: 
«Июнӗн 11-мӗшӗнче шкула пырсан, эпӗ ачасем пӗр 
ҫул хушшинче мӗн-мӗн вӗреннине тӗрӗслерӗм, вӗсене 
тӗрӗсленӗ чухне священникпа ачасен ашшӗсем пул- 
чӗҫ. Вӗренекенсем вырӑс тата  чӑваш  чӗлхипе аван 
ответсем пани, уйрӑмах тӑван  чӗлхепе панӑ ответсем, 
ачасен ашшӗсене ка л а м а  ҫук хытӑ савӑнтарчӗҫ».

1871— 1872 ҫулсенче Хутар шкулӗнче вӗреннӗ 
И. А. Козлов, халӗ В. И. Ленин ячӗпе хисепленекен 
колхоз членӗ, ҫавӑк  чухне И лья Николаевич шкулта 
ачасен пӗлӗвӗсене мёнле тӗрӗслени ҫинчен 1940 ҫулта 
И. Е. Моисеева ҫакӑн  пек каласа  панӑ:

«Илья Николаевич эпир вырӑсла вуланипе тата  
мӗн вуланине вы рӑсла каласа  панипе питё интерес- 
ленчӗ. М анӑн  атте вӑл вӑхӑтра ям ш ӑкра чупатчӗ, 
ҫавна пула пирӗн"*пата тӗрлӗ служащ исем яланах  
кӗретчӗҫ. Эпӗ вӗсем вырӑсла калаҫнине итленипе тата  
хам  та  вӗсемпе вырӑсла перкелешнипе вырӑсла ка- 
л аҫм а ытти ачасенчен лайӑхрах  пӗлеттӗм. Испыта- 
нире мана инспектор кӗпеке ҫинчен пӗр пӗчӗк калава  
вуласа тата  каласа пама хушрӗ. Эпӗ ӑна лайӑх  ву- 
л аса  тухрӑм, каласа  патӑм. В ара  мана И лья Н и ко
лаевич ы рласа хул пуҫҫирен ачаш ланӑ пек лапкаса  
парттӑ хушшине лартрӗ. Эпӗ уншӑн питӗ савӑнтӑм , 
халичченех эпӗ ӑна манмастӑп».

Е. Е. Ногаев, пӗр класрах  вӗреннӗскер, ҫав урока
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аса илсе, акӑ  мӗн каланӑ: «И. Н. Ульянов ачасен пӗ- 
лӗвне тӗрӗсленӗ чух зад ач ӑн а  ӑсра шутланипе хытӑ 
интересленчӗ. М ана ӑсра тӗрӗс тата  хӑвӑр т  шутланӑ- 
шӑн ырларӗ. Анчах ман ҫине пӑхсан, манӑн ҫӗтӗк 
пиншакӑн хӑрах  ҫанни татӑлнине асӑрхарӗ  те:

. — Эсӗ ача лайӑх  вӗренетӗн. Апчах тумтир ҫанни- 
йӗ санӑн татӑл са  ӳкет вӗт. Ана киле кайсан аннӳне 
ҫӗлеттер-ха,— терӗ».

И. Н. Ульянов хӑй уҫнӑ Хутар шкулӗн учительне 
А лександр Рождественские ачасене тӑрӑш са вӗрент- 
нӗшӗн чун-чӗререн тав тунӑ. 1872 ҫулта хӑйпе пӗрле 
М ускава  Политехнически выставкӑна илсе кайнӑ. 
(К айран  ку вы ставкӑран  Политехнически музей туса 
хунӑ.) Унта вӗсем ҫӗнӗ учебниксемпе, кӗнекесемпе, 
кӑтарту  пособийӗсемпе, тӗрлӗ приборсемпе, реактив- 
семпе тата  ачасене вӗрентнё чухне шкулта усӑ кур 
малли ытти хатӗрсемпе лайӑх  паллашнӑ.

1872 ҫулта И. Н. Ульянов Хутар шкулӗн ҫуртне 
лар тм а  сметӑ ҫырса хатӗрленӗ. Ун чухнехи укҫапа 
671 тенкӗ те 05 пус ыйтнӑ. Анчах Чӗмпӗр кӗпӗрнинчи 
строительства тытӑмӗн пайӗнче ӗҫлекен формалист- 
бюрократсем унӑн сметине вӑрахчен ҫирӗплетмен. 
И лья Николаевич ҫав этемсем хирӗҫленине пӑхмасӑ- 
рах ӗҫе тытӑннӑ, тӳрӗ к ӑ м ӑ л л ӑ  подрядчик тупнӑ, вӑл 
платниксемпе калаҫса татӑлнӑ , вӑрман кастарнӑ, 
кирлӗ материалсене пӗтӗмпех хатӗрлесе вырӑна илсе 
килнӗ. Кӗпӗрне канцелярийӗнче Ульянов ӗҫне кансӗр- 
лес тесе, тӗрлӗ сӑлтавсем ш ы ранӑ вӑхӑтра  Хутарта 
платниксам ю рла-ю рла ӗҫл|енӗ, кунӗн-ҫӗрӗн пуртӑ 
сасси илтӗнсе тӑнӑ... 1873 ҫулхи сентябрь уйӑхӗнче 
шкул ҫурчӗ пулса ҫитнӗ те: «Эпӗ хатӗр, мӗн пур ача- 
пӑчана ырӑ кӑм ӑлп а кӗтетӗп», тенӗ пек илемлӗн ку- 
рӑнса ларнӑ. Кӗпӗрнери бюрократсем чӑркӑш ни аха- 
лех пулнӑ,— вӗсем Ульянов хастарлӑхне ҫӗнте- 
реймен!

И лья Николаевич шкул ҫуртне курма, ӑна йы- 
шӑнм а Х утара хӑй килесшӗн пулнӑ, анчах вӑхӑчӗ хӗ- 
сӗк пирки килеймен. Кӗпӗрнерен Кондратьев архи
тектор килнӗ. Вӑл вара октябрӗн 2-мӗшӗнче Р о ж д е 
ственский учительпе пӗрле акт ҫырнӑ та шкул ҫуртне 
йышӑннӑ. А ктра «ҫурта лайӑх  та ҫирӗп ([ывӑҫсен
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чен, планпа палӑртнӑ пек тӗплӗ те тӗрӗс тунӑ» тесе 
ҫырнӑ.

Ш кул ҫуртне актпа йышӑннӑ вӑхӑтра, октябрӗн 
10-мӗшӗнче, И. Н. Ульянов Российӑри страховани 

тытӑмӗн Чӗмпӗр кёпӗрнинчи агентствине Хутар шку- 
лӗн ҫӗнӗ ҫуртне страховать тума ыйтса хут янӑ. Ҫӗнӗ 
ҫурта 750 тенкӗ хак  хурса, часах вут-кӑвартан стра
ховать тунӑ. Ш кулӑн ҫак ҫурчӗ халичченех чиперех 
ларать: чул ҫурт пек, пачах та  ватӑлман,— эххӗм 
тесе те ӳсӗрмест!

И лья Николаевич Хутарти шкула асрах тытнӑ, 
унта вӑл кӗнекесем ярса тӑнӑ. Хутар шкулӗн библио- 
текинче 1905 ҫулчченех «Подарок Ходаровскому учи
л и щ у — от инспектора народных училищ И. Н. У лья
нова» тесе ҫырнӑ хуплаш каллӑ кӗнекесем пулнӑ.

Хутар ҫыннисем хӑйсен шкулне И. Н. Ульянов 
ятне, колх-озне В. И. Ленин ятне панӑ. Вӗсем 
И. Н. Ульянов ячёпе хйбепленекен шкул ҫуртне, 1873 
ҫулта И лья Николаевич лартнӑокере, халӗ палӑк  вы- 
рӑнне хурса упраҫҫӗ, И. И. Ульяновӑн манӑҫа тухми 
ятне ырӑ сӑмахпа асӑнаҫҫӗ. Питех те тӗрӗс ҫырать 
кун пирки Стихван Ш авли поэт:

К ам халӑхш ӑн ҫунать, ӗҫлет —
Ун ячӗ халӑхра манмаслӑх пархатарлӑ. .
Кунта Ульянова кашни пӗлет.
Х ускат сӑмах, сана вӑл ответлет:
«Ас-хакӑл ҫуттине вӑл сарнӑ.
Чӑваш  пӳртне вӑл хӗвел пайӑркине кӗртнӗ.
Ҫутта вӑл чӗннӗ вак халӑхсене.
Ун ывӑлӗ — Ульянов-Ленин тӑвӑл  чӗртнӗ,
Ҫӗнтернӗ пусмӑр тӗнчине!

И. Н. Ульянов ячӗпе хисепленекен вӑтам шкул 
совет саманинче Ҫӗмӗрлӗ тӑрӑхӗнчи паллӑ шкулсен- 
чен пӗри пулса тӑчӗ. Унта ӑста учительоем ӗҫлеҫҫӗ, 
ӗҫчен ачасем вӗренеҫҫӗ. «Ульянов шкулӗнче вӗреннӗ» 
ята вӗсем ниҫта та ямаҫҫӗ, яланах  ҫӳлте тытаҫҫӗ.

1934— 35 вӗренӳ ҫулӗнче Хутарти вӑтам  шкулта 
423 ача вӗреннӗ, 15 учитель ӗҫленӗ; 1963 ҫулта шку
ла 600 ача ҫӳренӗ, вӗсене 38 учитель вӗрентнӗ.

1966 ҫулхине шкулта 30-мӗш кӑларӑм  пулнӑ. 
В ӑтам  шкул пӗтерекенсене ҫитӗнсе ҫитнине пӗлтере-
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кен аттестат пама пуҫланӑранпа Ульянов ячёпе хи- 
сепленекен шкул 1080 ача вӗрентсе кӑларнӑ.

Хутар шкулӗнче вӗреннӗ ҫынсем хушшинчен ну- 
май-нумай специалистсем, хӑйсен ӗҫне ӑста пӗлекен 
ҫынсем: учйтельсем, инженерсем, агрономоем, врач- 
сем,, журналисдсем, худюжниксем, офицероем т ата  

ыт. те тухнӑ. Ю лаш ки ҫулсенче вӗренсе тухнисенчен 
нумайӑшӗоем институтсемпе университетсенче вӗре- 
неҫҫӗ, заводсенче, колхозсенче тӗрлӗ ӗҫре ӗҫлеҫҫӗ.

Ульянов шкулӗнче вӗреннӗ Кузьма Антонович 
Великов — профессор, медицинӑ наукисен докторӗ, 
Василий Ж ирновпа И лья  Ж ирнов — пёри философа 
наукисен кандидачё, тепри ветеринари наукисен кан- 
дидачё. Антон Иванович Петрухин — философи н ау
кисен кандидачё. Владимир Иванович Максимов, 
ветеринари наукисен кандидачё, каф едрӑ пуҫлӑхӗ, 
Витебскри Ветеринари институтёнче вёрентет.
С. Л. К р а с н о в — техники наукисен кандидачё, Мус- 
кавра  ӗҫлет; К- Т. Л а п т е н к о в — медицинӑ наукисен 
кандидачё, Ч ӑв аш  пединститутӗнче вёрентет. Ф. А. С и
зов кинематографист, П. В. Сизов — художник. Вё- 
сенчен пёри Свердловск хулинче, тепри Ш упаш карта  
ӗҫлет.

Хутар шкулёнче вёренсе патриотла воспитани 
илнӗ ҫамрӑксем  Тӑван ҫӗршывӑн 1941 — 1945 ҫулсенчи 
Аслӑ вӑрҫинче паттӑр ҫапӑҫрӗҫ. Вӗсем хушшинче 
3—4 орден илнисем те сахал мар. Т ӑван  ҫӗршывш ӑн 
пуҫне хунӑ воинсене хисеплесе салар а  п алӑк  лартнӑ. 
П а л ӑ к  ҫине кашнин ятне ҫырса хунӑ. Асра тытӗҫ вӗ- 
сене тӑван  халӑх , Тӑван  ҫӗршыв!

1873 ҫулта И лья  Николаевич лартнӑ  ш кул ҫур- 
тӗнче халӗ — И. Н. Ульянов ячӗпе хисепленекен шкул 
музейӗ. Унта ял, шкул, колхоз историйӗпе паллаш а- 
тӑн. Ҫ авӑнтах  т ата  10— 15 кӗнеке куратӑн: вӗсем —- 
халӗ наукӑ докторӗ, кандидачё, литератор пулса тӑнӑ  
воспитанниксен ӗҫӗсем.

Ульяно'в. ячӗпе хисепленекен) ;шкулта к а л т а н х н  
ҫулсенче вӗреннӗ ҫынсем кӑна мар, Хутарти кашни 
ҫынах, ватти те, вӗтти те, И. И. Ульянова, унӑн ӑслӑ- 
ран та ӑслӑ ывӑлне — В. И. Ленина чун-чӗререн тав 
тӑвать . Вӗсем тата  И. Я. Яковлева ырӑпа асӑнаҫҫё,
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тав  тӑваҫҫӗ. Иван Яковлевич — И. Н. Ульянов тусё, 
ю л т а ш ё —-Хутар шкулне хӑй вӑхӑтӗнче ҫулсерен тенӗ 
пекех килсе тӑнӑ, Чӗмпӗре таврӑнсан  — унта ӗҫсем 
м ӗнле  пыни ҫинчен И лья Николаевича каласа  кӑ- 
тартнӑ. И л ья  Николаевич та  ҫавах: вӑл Хутар шку- 
лӗн пурнӑҫӗпе ӗҫӗ-хӗлӗ ҫинчен яланах  хӑйӗн тусне 

иёлтерсе тӑнӑ. Ҫ акӑ вӑл вӗсем хушшинчи пархатарлӑ  
туслӑх ҫинчен калать, чӑваш  х алӑх  асӗнч-е пурӑнать. 
вайне чаплӑ ӗҫе пама хавхалантарать .

5. В Л А Д И М И Р  У Л Ь Я Н О В  У Ч Е Н И К Е

С акӑр  вун ҫул ӗлӗкрех, 1886— 1887 ҫулсенче, Чӗм- 
пӗр гимназийӗнче вӗренекен ҫам р ӑк  Владимир Улья
нов, 16— 17 ҫулти гимназист, хӑйӗн вӑй-халне, ахаль 
те хӗсӗк вӑхӑтне- шеллемесӗр, пӗр чӑваш а, халӗ эпир 
час-часах асӑнакан  Никифор Охотникова, гимнази- 
шӗн экзамен тытма, унтан вара университета кӗме 
хатӗрленӗ.

Володя Ульянова ҫав чӑваш ҫинчен, вӑл универ
ситета кӗрес ӗмӗтпе пурӑнни ҫинчен Чӗмпӗрти чӑваш 
шкулӗн пуҫлӑхӗ И ван  Яковлевич Яковлев каласа  
панӑ, вӗсене пӗр-пӗринпе ҫывӑх паллаш тарнӑ  (В оло
дя ашшӗне, И. Н. Ульянова, Охотников унчченех 
иӗлнӗ, анчах И лья  Н иколаевич кун чухне ӗнтӗ пул- 
ман: вӑл 1886 ҫулхи январӗн 12-мӗшӗнче ҫӗре кӗнӗ.)

Эпир Охотникова час-часах асӑнатпӑр  пулсан, 
нирӗн ӑна, Владимир Ульяновӑн малтанхи ученикне, 
пӗлмелле, мӗн пӗлнине ҫамрӑкоене каласа  памалла.

Эппин кам-ха вӑл Н. М. Охотников? М ӗнле майпа 
вӑл ун чухне Чӗмпӗре ҫитсе тухнӑ? Мӗне пула 
И. Я. Яковлевпа, И. Н. Ульяновпа паллаш нӑ? Мӗнле 
телее пула В ладимир Ульянов патӗнче вӗреннӗ, унӑн 
малтанхи ученикӗ пулса тӑнӑ?

Никифор М ихайлович Охотников 1860 ҫулта м а р 
там 8-мӗшӗнче Хусан кӗпӗрнинчи Чистай уесӗнче, 
Ч ӑ з а ш  Ш упаш карӗ  яглӑ  ялта, хресчен кил-йышӗнче 
ҫуралнӑ. (Ун чухне М икихвӗрӗн кӑна мар, унӑн аш- 
ш ӗ-амӑш ӗн те .хуш амачӗ «Охотников» пулман-ха, 
вӗсене «Михайлов» тесе чӗннӗ.)
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1872 ҫулта вун иккӗри Микихвӗр ялти шкула вӗ- 
ренме кӗнӗ. Ку шкул ҫинчен вӑл кайрантарахпа ҫакӑн 
пек ҫырнӑ: «...Эпӗ вырӑсла вулама-ҫы рма хам ӑр ял- 
тах, пирӗн ял халӑхӗ 1872 ҫулхи ноябрьте уҫнӑ ш кул
та вӗренме пуҫларӑм. Ана ман асатте тӑрӑшнипе 
уҫнӑ. Пире хут сахал  пӗлекен вырӑс хресченӗ вӗрен- 
гетчӗ, вӑл ачасене вӗр&нтмелли меслетсене пачах пӗл- 
мен. Вӑл пире «Во имя отца» кӗлӗ вулаттарса вӗрент- 
ме пуҫларӗ. Эпир, пёр саспалли те ӑнкарм ан  пулин 
те, тӳрех кёнеке вулам а ты тӑитӑмӑр.

Унтан эпир саспаллисене хушса вулам алли  авал- 
хи меслетпе чиркӳ-славян азбукине вулама пуҫларӑ- 
мӑр, мункун тӗлне аран-аран  титлӑ лартн ӑ  сӑмахсем 
патне ҫитрӗмӗр. Учитель пире пӗр-пӗринпе вырӑсла 
кӑна калаҫм а хушнӑран эпир, ҫӳлте асӑннӑ кӗлӗ 
сӑмахӗсене ҫеҫ пӗлекенскерсем, хам ӑр ш ухӑш а к а л а 
са пама ҫав сӑмахсёмпе пӗли-пӗлми усӑ кураттӑм ӑр.

Ҫ авнаш кал  вӗрентнине пула вӗренеюенсенчен ну- 
майӑш ӗ мункун иртсей хут вӗренме ял ан л ӑх ах  пӑ- 
рахрӗҫ...»

Ҫав вӑхӑтеенче чӑваш  хушшинч? Чӗмпӗоти чӑваш  
пжулӗи чапӗ нумаях сарӑлм а  ӗлкӗрнӗ. Ун ҫинчен 
Ч ӑв аш  Щ упаш карӗнче те сахал мар сӑм ах  вакланӑ . 
1874 ҫулта Микихвӗр хайӗн т^емиҫе юлташ ӗпе Чӗм- 
пӗре тухса каять, И ван  Яковлевичпа И лья Н и ко л ае
вич пуҫарса янӑ чӑваш  шкулне вӗренме кӗрет, хӑйӗн 
пелӗвне ӳстерет, тӗрлӗ вырӑнсенчен килнӗ чӑваш, 
вырӑс ачисемпе паллаш ать.

Чӗмпӗрте вӗреннӗ тапхӑрта Никифор М ихайлов, 
чӑваш  ачи, хӑйӗн хуш аматне «тупать», вӑл  Охотни
ков пулса тӑрать. Ку вӑхӑта  аса илнӗ май, Никифор 
М ихайлович хӑйӗн «М ана пӑхса ӳстерни» ятлӑ очер- 
кёнче ҫапла  калать: «Ман атте те, асатте  те, мӑн
асатте те сунара пит ҫӳренӗ. Ҫ авӑн  ҫинчен эп кайран, 
хам Чӗмпӗрти чйваш шкулёнче вёреннё чухне, юлташ- 
сене ка л а са  параттӑм . Пёррхинче шкул йӑлипе, каш- 
ни ачанах  хуш амат парас шутпа, м ана  «Сунартав- 
раш» — «Охотников» тесе хучёҫ. Хам сунарҫӑ пулман 
пулин те, пӗтӗм ӑру сунара ҫӳреме ю ратнӑран , мана 
ҫапла  чӗне пуҫларӗҫ. Ҫ авӑн  хыҫҫӑн пӗр ача вӗрене- 
консен спискине тунӑ чухне, хам ирӗке пӑхм асӑрах ,
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мана ҫӗнӗ хуш аматпа «Охотников» тесе ҫырса лартнӑ. 
Ҫ апла  пулса кайрӗ ман хушамат».

1879 ҫулта, Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗнчен вӗренсе 
тухсан, Н. М. Охотников учительте ӗҫлет. Сӗнчелти 
пуҫламӑш  ш култа пӗр ҫул хушши чӑваш  ачиоене вё
рентет. 1880 ҫулта ӑна Чӗмпӗрти чӑваш шкулне (пӗр 
ҫул каяр ах  хӑй вӗреннӗ ҫӗре) матем атикӑпа  есте- 
ствознани вӗрентме чӗнсе илеҫҫӗ.

Чӗмпӗрте вӗреннӗ тата  ӗҫленӗ тапхӑрта  ӗнтӗ Охот
ников И ван  Яковлевичпа тата  И лья Николаевичпа 
паллаш нӑ.

И. Н. Ульянов инспектор, учительсен пӗлӗвӗсене 
ӳстерес тесе, ачаоене каникула янӑ в ӑхӑтра  учитель
сен съезчӗсене (пухӑвӗсене) туса ирттернӗ (ҫав 
съездсем хальхи учительсен ҫулсеренех август уйӑ- 
хӗнче пулса иртекен канаш лӑвӗ  пекскер пулнӑ.) Кун 
пек пухусене И лья  Николаевич 1870 ҫулта Сызрань 
тата  П ӑва  хулисенче, 1871 ҫ.— Сызрань хулинче, 
1872 ҫ.— К ӑр м ӑш р а ,  1873— 1874 ҫулсенче — Карсун- 
ре, 1873— 1874 ҫулсенче Чӗмпӗрте ирттернӗ. Съезд- 
сенче учительсен паха опытне тишкерое пӗтӗҫтернӗ, 

.воспитани ӗҫне л ай ӑх л атм ал л и  ,майсем ҫинчен каласӑ  
панӑ. Унта ҫавӑн пекех тата  хӑйоен ӗҫне ӑста тӑва- 
кан учительсене кӑтартуллӑ  уроксем партарнӑ. Ҫ авӑн 
пек уроксене ирхине, 9 сехетрен пуҫласа 13 сехетчен 
ирттернӗ, каҫхине, 5 сехетрен тытӑнса 9 сехетчен, вӗ- 
сене сӳтсе явнӑ, урокра  мӗн-мӗн л ай ӑх  пулнине, мӗн- 
мӗн ҫнтменнине ҫийӗнчех кӑтартса панӑ. Ёҫлессе вӗ- 
еем 7—8 кун ӗҫленӗ.

Хальхи -паллӑ  писательница М ариэтта  Ш агинян, 
хӑйӗн «П ервая  Всероссийская» ятлӑ роман-хроникине 
мӗнле ҫырни ҫинчен калан ӑ  май, И. И. Ульянов пуха- 
пуха ирттернё учительсен съезчӗсене ҫакӑн  пек хак  
парать:

«Ҫ амрӑксене воспитани парасси, учительсен пёлё- 
вӗоене ӳстересси, вӗрентӳ ӗҫне лайӑхлатасси  тата  
ытти ҫинчен эпир халӗ  питех те  нумай ҫыратпӑр, ка- 
л аҫатп ӑр ,  анчах иртнӗ вӑхӑтри  вырӑс педагогикин 
шухӑшӗсене, вырӑс шкулӗн историне ытла та сахал 

пӗлетпӗр. Унта пирӗншӗн усӑллӑ, интереслӗ япаласем  
ҫав тери нумай, вӗсем пире ӗҫре х аваслан тарм а  пул-
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тараҫҫӗ, ҫавӑнпа та халӗ вӗсене пӗлни тем пекех 
кирлӗ. Вырӑс педагогӗсем, уйрӑмах И лья Н и к о л ае 
вич, учительсен съезчӗсене пухса ирттерес шухӑш 
патне чылай вӑхӑт  хушши ӗҫлесе ҫитнӗ,— ҫав съезд- 
сем чӑннипех те пахаскерсем пулнӑ!

Т-емиҫе ҫул ӗлӗкрех эпӗ учительсен ку чухне ирт- 
терекен пӗр съездӗнче пултӑм, унта вӑтам  шкулта 
ӗҫлекен педагогсен сӑмахӗсене итлерӗм. Нумай ка- 
лаҫрёҫ, хӑшёсем пуриншӗн те паллӑ, тахҫанах  к а л а 
на шухӑшсене хут тӑрӑх  вуласа пачӗҫ. Анчах Ленин 
ашшӗ ирттернӗ съездсене илсе пӑхӑр-ха: вӗсем мӗн 
тери лайӑх, мён тери усӑллӑ  иртнӗ, вӗсем ҫӗнӗ тс 
ӑслӑ шухӑшсем ҫуратнӑ, халӑх  шкулӗсенче ёҫлекеп 
нумай-нумай учительсен уш кӑнне вӗрентсе ӳстернӗ».

И лья Николаевич учительсен Чӗмпӗрте кайран- 
тарахпа пулнӑ съезчёоенчен пӗринче И. М. Охотни
кова м атематикӑпа занятисем ирттерме хушнӑ. О хот
ников тимлӗ ҫын, хӑйне йӗркеллӗ тытакан ӑста учи
тель пулнине испектор малтанах  асӑрханӑ  п у лн ӑ ,х ал ё  
ӗнтӗ инспектор ҫаюна тата тепӗр хут курнӑ. И. И. У лья
нов, учительсене юратаканскер, вӗоене тӗрлӗ чинов- 
никсенчен хӳтёлекенскер, ҫакӑнтан  пуҫласа Чӗмпӗр- 
ти чӑваш  шкулӗн учительие хытӑ хисепле пуҫланӑ. 
И лья Н иколаевич ачасене лайӑх  вӗрентекен, тӳрӗ 
кӑм ӑл л ӑ  учительсене мӗн тери хисеплени Хутар шку- 
лёнче ӗҫленё Александр Рождественский ҫине мӗнле 
пӑхнинчен те аван курӑнать. 1872 ҫулта вӑл ӑна Мус- 
кава  Пӗтӗм Российӑри политехнически выставкӑна 
илсе кайнӑ, тенӗччӗ. 'Гепӗр вунӑ ҫултан, 1882 ҫулта, 
И лья Николаевич хӑйпе пӗрле Н. М. Охотникова 
та ҫав вы ставкӑна илсе кайнӑ. Ҫ акӑн  ҫинчен Н и ки 
фор М ихайлович хӑйӗн «Эпӗ — учитель» ятлӑ авто- 
биограф яллӗ очеркӗнче акӑ мӗн ҫырать:

«...Выставкӑра курса ҫӳрени шкулта хам вёрен- 
текен предметсене тата  та  лайӑхрах  пӗлес к ӑ м ӑ л а ҫ ӗ к -  
лерӗ. Ҫ ав вӑхӑтран  тытӑнса, эпӗ м атем ати к !  кӗне- 
кисемсӗр пуҫне, естествознанипе истори тата  техника 
ҫинчен ҫырнӑ кӗнекесене те вулама пуҫларӑм. Ҫ апла 
вара, истори, механик!, астрономи, хими енӗпе те 
пӗлӳсем чылай илтӗм...»

Н. М. Охотниковӑн Чӗмпӗрте учительте ӗҫленӗ
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чухне университета вӗренме каяс ӗмӗт ҫуралнӑ. Анчах 
университета кӗрес пулсан, унӑн вӑтам шкул, ун чух- 
нехи йёркене шута илсен, классически гимнази пётер- 
мелле, ҫитӗнсЪ ҫитнине кӑтартакап аттестат нлмелле 
пул на.

Ҫак ӗмӗте пурнӑҫа кӗртес шутпа чӑваш  учителе, 
хӑй тёллён хатёрленсе, гимнази программишён эк за 
мен пама; кайран вара университета кёме шут тытнӑ. 
Харсӑр шухӑш! Ун пек шухӑш пысӑк пултаруллӑ 
ҫам рӑк  пуҫӗнче ҫеҫ ҫуралма пултарнӑ. Никифор 
Охотников физикӑпа математикӑна лайӑх  пӗлнӗ, унӑн 
таланчӗ нумай ҫынсене тӗлӗнтернӗ. Анчах гумани- 
тарлӑ  наукӑсем ёнӗпе Охотников кӑш тах уксахланӑ, 
ҫавӑнпа та  ӑна гимназйшӗн экзамен тытма хатӗрлен- 
мешкӗн пулӑшу кирлӗ пулнӑ. Чӗмпӗрти чӑваш шку- 
лӗнче ун пек ҫынсем пулман. Аякри репетиторсем ку 
ёҫе укҫасӑр тума килӗшмен. Ҫакна кура И ван Яков
левич ӑна Володя Ульянов пулӑшмӗ-ши тесе шутлать, 
унпа калаҫса пӑхать (паллах, ӗнтӗ вӑл унӑн амӑшӗпе 
те калаҫнах темелле.)

Ҫакна эпир чи малтан Иван Яковлевич аса илӗ- 
вӗсенчен куратпӑр (ку аса илӳсене А. В. Жиркевич 
ҫырса илнӗ.) «Ҫакӑ вӑл ,— тет И. Я- Яковлев,—- 1886 
ҫулта пулчӗ. Ун чухне Володя Ульянов вун ултӑ ҫул- 
таччӗ, вал Чӗмпӗрти классически гимназии ҫиччӗмӗш 
класӗнче вӗренетчӗ.

Владимир Ильича эпё пӗр пултаруллӑ ҫамрӑк ҫыи, 
Охотников хуш аматлӑскер, тертленсе асапланни ҫин- 
чен каласа парса, ӑна пӗр ырӑ ӗҫ тума сӗнтӗм:эсӗ ҫав 
Охотникова чӗлхесем вӗрептес тӗлёшпе пулӑшса пӑх- 
ха, терӗм, анчах сана вӑл чӑрмавш ӑн тӳлеме пулта- 
раймасть, тесе асӑрхаттартӑм . Ульянов вара Охотни- 
ковпа ӗҫлеме килӗшрӗ. Ҫулталӑк  ҫурӑ хушши ӑна пӗр 
тӳлевсӗрех уроксем вӗрентсе, экзамен пама ӑнӑҫлӑп 
хатӗрлерӗ».

И. Я. Яковлев тата  акӑ мӗн пӗлтерет: «Чӑваш шку- 
лӗнче преподавательте ёҫленӗ чухне Охотников ҫав 
шкулта хӗрачасене вӗрентекен учительницӑна качча 
илнӗччӗ».

Никифор Охотникова уроксем вӗрентнӗ вӑхӑтра 
Володя Ульянов ҫам рӑк  мӑшӑрсем патӗнче пӗрре ҫеҫ
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Володя Ульянов Н. М. Охотникова университета кёме хатёрлет. 
(Н. Ж уко в  художник ӳкерчӗкӗ).

мар пулнй, Яковлев ывӑлӗсем патне те кӗмесӗр 
кайман.

Владимир Ильич ҫавӑн  чухне Н. М. Охотникова 
вёрентни ҫинчен Ленин аппӑш ӗ Анна Ильинична 
Ульянова ҫапла ҫырать:

«Ҫав учитель (Н. М. Охотников.— В. Д .)  чӑвашче, 
чӑваш шкулӗнче преподавательте ӗҫлетчӗ. М агемати-, 
кӑ вӗрецес енӗпе вӑл питӗ пултаруллӑччӗ,^ ҫак  пред
м е т а х  вӑл м а л а л л а  ӑсталанм а тӑрӑш атчӗ. М атема-
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тикӑпа физикӑна вӑл гимнази курсӗшӗн экзамен тыт- 
м алӑх  хӑй тӗллӗнех хатӗрленчӗ. Анчах университета 
кӗрес тесен, гимназири пур курссемшӗн те экзамен 
тытмалла, урӑхла  каласан , авалхи чӗлхесене те пӗл- 
мелле.

П алл ӑ  ӗнтӗ, вырӑсла та лай ӑхах  пӗлмен чӑваш- 
шӑн ку ҫӑм ӑл  ӗҫ пулман. Кунсӑр пуҫне, Охотников 

хӑй  те общ ествӑллӑ наукӑсемпе чӗлхесене кӑмӑлла- 
сах каймастче, ҫавӑнпа та  ку енӗпе унӑн пултарулӑхё 
те пысӑках марччӗ. Ҫ апах та  Володя, гимнадин юлаш- 
ки икӗ класӗнче увӑн  хӑйӗн урокӗсем нумай пулин 
те, ҫав чӑваш а ҫулталӑк  ҫурӑ — икӗ ҫул хушшинче 
вӗрентсе хатӗрлеме килӗшрӗ. Ана ҫапла вӗрентме 
Володьӑна пирӗн кил-йыша лайӑх  пӗлекен ҫын — чӑ- 
ваш  шкулӗн инспекторӗ Яковлев — еӗннӗччӗ. Охот
ников вара Володьӑпа пӗр вӑхӑтрах  гимназире э к за 
мен тытрӗ те университета вӗренме кӗчӗ. Тата, калас 
пулать, Володя ӑна пӗр тӳлевсӗрех вӗрентрӗ, мӗншӗи 
тссен Охотниковӑн тӳлеме укҫи те пулман».

Н. М. Охотникова Владимир Ильич мӗнле пулӑш- 
нине тата  В. Н. Никифоровӑн 1925 ҫулта ҫырнӑ аса 
илӗвӗсенчен те курма пулать. «Охотников,— тет Н и
кифоров,— Владимир Ильичран час-часах пулӑшу 
ыйтатчӗ, Владимир Ильич вара  хаваслансах  пулӑ- 
шатчё. Охотников ӑнланманнисене пурне те питё тёп- 
лӗн ӑнлантарса паратчё. Тепёр чухне Охотников шкул 
хуралҫи урлӑ, час-часах Чӑваш  шкулӗнче вёренекен 
ачасем урлӑ учебмикри пӗр-пӗр йывӑр ыйтӑва ӑнлан- 
тар са  пама ыйтса ҫыру ҫырса яратчӗ. Х уралҫӑ е вёре
некен ача Владимир Ильичран ответ илсе таврӑнатчӗ, 
е Ульянов килте пулмасан, вӑл килте ҫук, тесе О хот
никова хӑй ҫырӑвне каялла  паратчё».

Володя Ульяновшӑн, вӑхӑчӗ сахал пулнӑ пулин 
те, Охотникова авалхи латинпа грек чёлхисене тата 
истори вӗрентме ытлашши йывӑр пулман, мёншён 
тесен гимназире вӗрентнӗ предметсене вӑл пурне те 
аван пёлнё: класран класа «отлично» паллӑсемпе
куҫса пыиӑ, ҫулсеренех ы рлакан  грамотӑ илнӗ.

Авалхи чӗлхееене Ульянов гимназист хӑйпе вӗре- 
некенсенчсн чылай тӗплӗрех пӗлнӗ. Вӑл авалхи грек 
нсторикӗсем Фукидидпа Геродот ҫырнисенчен, Рим
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писателӗсем Цицерон тата  Юлин Цеаарь ҫырнисен- 
чен илнё текстсене ҫӑ^ ӑл л ӑн ах  вырӑсла куҫарнӑ. 
Пултаруллӑ гимназист ҫавӑн пекех Виргилий, Гора
ций, Овидий Назон сӑввисене, Гомерӑн «Одиссея» тата 
«Илиада» поэмисене ирёклён/ вулама тата куҫарма 
пултарнӑ. Латин чӗлхипе диктантсем ҫырмалла пул- 
сан, класра Володя Ульянов пек тӗрӗс ҫырма пёр 
гимназист та пултарайман.

Нумай-нумай вӑхӑт иртсен, Совет влаҫӗ вӑхӑтӗн- 
че, 1924 ҫулта, В. И. Ленин кёнекисен чёлхипе стиле 
пирки, Ленин тухса калана сӑмахсен стилё пирки 
ҫырнӑ май, Н. К. Крупская ҫакӑн пек асӑрхаттарнӑ:

«Владимир Ильич классически гимназире вёреннё; 
латинпа грек чӗлхисене вӗренме вырӑнсӑрах вӑхӑт 
нумай сая янӑ. Анчах вёсене вёреннё май вал язы ко
знание юратакан пулнӑ. Владимир Ильич тёрлё сло- 
варьсене, ҫав шутра Д ал ь  словарьне те, сехечё-сехе- 
чёпе вуласа ларатчё...»,— тенё.

В. Н. Никифоров аса илёвёсенче пёр ытла та ин- 
тереслӗ вырӑн пур. «Иловайский ҫырнӑ «Пӗтӗм тӗнче 
нстори учебникӗнче» 1887 ҫулхн апрелӗн 26-мӗшӗнче 
Охотников ҫырнӑ хут татки сыхланса юлнӑ»,— тет 
автор.— Унта В. И. Ленин ученикӗ ҫакӑн пек ыйтнӑ: 
«Владимир Ильич! 30-мёш §-ри (ватам ёмёрсен исто- 
рийё) Вельфсемпе (гвельфсем.— В. Д .)  Гибелинсен 
кёрешёвё. Генрих Гордый тата Ш -мёш  Конрад мёнле 
партире пулнӑ? Н. Охотников».

Анчах ку ҫырӑва Владимир Ильич ответ парай- 
ман, мёншён тесен вал ун чухне килте пулман.

Иловайский тенӗрен, вулакансене ҫакна аса илте- 
рер. Д. И. Иловайский (1832— 1920) — реакцилле-мо- 
нархистла историк, вӑл хӑйӗн кёнекисенче патшасене, 
вёсен ҫывӑх тарҫи-тӗрҫине мухтаса ҫырнӑ, историе 
ҫавнаш кал ҫутатнине пула унӑн революцичченхи 
шкулсем валли ҫырнӑ учебникӗсем уйрӑмах «чапа» 
тухнй. Иловайский историк патшасемшён тем тума 
та... хатӗр пулнӑ. Сӑмахран, вӑл  «Вырӑс историйӗн 
кӗске очеркӗсем» ятлӑ кӗнекере патшасен киревсӗр 
ӗҫӗсене тӳрре кӑларма, вӗсене хирӗҫ тӑнӑ ҫынсене 
в аралам а  тӑрӑшса, Емельян Пугачева вӗлерни ҫин- 
чен ҫакӑн пек ҫырнӑ: «Темиҫе хутчен ҫапа-ҫапа ар-
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катнӑ П угачева, юлашкинчен, император ҫарӗсем 
хуп ӑрласа  илнӗ, хӑйён ҫыннисем пӗлтернипе тьггнӑ та 
М ускава  ҫитерсе правительствӑ аллине панӑ, унта 
вара  вӑл тивӗҫлӗ вилӗм (!) тупнӑ». П атш аи а  хирӗо 
ҫӗкленнӗ х ал ӑх а  Иловайский учебникӗсенче «кӑра 
хура халӑх», «вӑрӑ-хурах  ушкӑнӗ», тенӗ.Ҫав вӑхӑтрах  
патш а ҫинчен: вӑл  — «ырӑ та  ӑш ӑ к ӑ м ӑл л ӑ  ҫын, вал 
турӑ хушнипе паха ӗҫсем тӑвас ӗм ӗт-ш ухӑш па пурӑ- 
ыать», т-есе ҫырнӑ.

Пӗтӗм тӗнче историйӗн учебникӗнче те И л о вай 
ский историк пуян классене мухтать, вёсен пуҫлӑхӗ- 
сен ӗҫӗсене ырлать, ӗҫ халӑхне, унӑи интересӗсене 
хӳтӗлекеноене хурлать.

Гимназире историе Иловайский учебникёсем тӑрӑх  
вӗрентнӗ, эйзаменсене те ҫав учебниксем тӑрӑхах  
п ам а л л а  пулнӑ. М онархистла историк» калам ао ӑр ах  
п аллӑ ,  клас кӗрешӗвне, партисем хушшинчи кӗрешӗ- 
ве, пуян классен хутне кӗрсе, вӗсене хӳтӗлесе, хӑйне 
кирлӗ пек ҫутатса панӑ.

H. М. Охотниковӑн Владимир Ильич патне- ҫыреа 
янӑ ыйтӑвӗсене илес пулсан, кӗскен ҫакӑн  пек калам а 
пулать.

I. Генрих Гордый (1108— 1139) — Вельфсен йӑ- 
хёнчен тухнӑ феодал, Бавари  герцогӗ. 1137 ҫулта 
Саксони герцогӗ ятне илсен, Германири чи хӑватлӑ  
ф еодал пулса тӑнӑ. Вельфсен йӑхӗ Германири князь- 
сен гогенштауфенсем ятлӑ уш кӑнӗпе харкаш са, кӗ- 
решсе пурӑннӑ.

Виҫҫӗмӗш К онрад  (1093— 1152) — Германи коро- 
лӗ, гогенштауфенсен династине пуҫарса янӑ ҫын. Хӑй 
п атш ара  л ар н ӑ  вӑх ӑтр а  пӗрмаях Б авари  тата  С а к 
сони герцогӗсемпе (вельфсемпе) ҫапӑҫса пурӑннӑ.

Германи императорӗсем Ҫурҫӗр И талири  хуласене 
тытса илесшӗн пулнӑ. Вельфсемпе гогенштауфенсем 
хушшинчи харкаш у-кӗреш ӳ Германире пулса пынӑ 
в ӑхӑтра  И тали ре  те палӑрнӑ: унта вара  гвельфсемпе 
! ибеллинсен партийӗсем пуҫланса кайнӑ.

2. Гвельфсем — сутӑҫсемпе ал ӑстисен сийӗсен 
партийӗ, гибеллинсем — пуян феодалсен партийӗ. 
Вӑл партисем XII ӗмӗрте пуҫланнӑ та XV ӗмӗрччен 
пурӑннӑ.
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Ҫав ёмӗрсенче И талие чае-часах Гермаии импера- ' 
торӗсем тапӑннӑ, ӑна ҫавӑрса илсе, И талири пуян 
классем пулӑшнипе, импери туса хурасшӑн пулнӑ. 
Гвельфоен нартийӗ вӗоемпе килӗшме мар, хирӗҫ кӗ- 
решнӗ, И талин 'никам а пӑхӑнманлӑхӗшӗн тӑнӑ. Гибел- 
линсен партийӗ Германи императорӗсен ӗмӗчӗсене 
ырланӑ, вёсен захватчикла политикине пулӑшса, 
И тали хулисене ҫав ҫӑткӑн пмператорсен аллине 
парасшӑн пулнӑ.

Иловайский историк ҫӗршывсемие халӑхсен исто- 
рине мӗн тери тӗрӗс мар ҫутатса паиине В. И. Ленин 
ҫам рӑк  чухнех ӑнланса илнӗ. Сӑмахран, 1894 ҫулхи 
декабрей 24-мӗшёнче хӑйӗн йӑмӑкӗ М ария Ильинична 
патне ҫыриӑ ҫырусенчен пӗринче вӑл ҫакӑн пек калать 
(ун чухне М. И. Ульянова ют ҫӗршыва кайма хатӗр- 
леннӗ пулнӑ): «Унта нумаййине курма, Иловайский 
историйӗ е Филарет катехизисӗ вӗрептнинчен интерес- 
лӗрех предметсене вӗренме пулать».

Прогрессивлӑ историксем, историк-марксистсем 
пёри те Иловайский кёнекисене наукӑ вӗрентнӗ пек 
ҫырнӑ кӗнекесем вырӑнне хуман. Историе юриех пӑс- 
са, пуян классен, патшасен ӗҫӗсене ы рласа тӳрре 
кӑларакан , вулакансен ӑс-тӑнне минретекен кӗнеке- 
сем ҫинчен В. И. Ленин та пӗрре кӑна мар: «Ку кӗне- 
ксне Иловайский пек ҫырнӑ» тенӗ.

П алл ах  ӗнтӗ, И. М. Охотников, историе И л о вай 
ский кӗнекисем тӑрӑх  вӗреннӗ пулин те, Владимир 
Ильич пулӑшнипе ӑна тарӑнрах  ӑнланакан пулнӑ, 

•халӑхсен историйӗпе, классен, тӗрлӗ партисен кӗре- 
шӗвӗн историйӗпе ы тларах  паллашнӑ.

Владимир Ильич вырӑс литературипе те Охотни
кова нумай пулӑшнӑ. Мӗнле кӗнекесем вуламаллине 
кӑтартса панӑ. Экзаменра Охотнико-в «Двенадцатый, 
год по произведениям русских писателей» ятлӑ тема- 
па сочинени ҫырнӑ. Вӑл пур предметсемпе те гимнази 
экзаменне ӑнӑҫлӑ тытнӑ.

Ҫ апла вара, 1887-мӗш ҫулта И. М. Охотников хӑй 
тӗллӗн хатӗрлеисе, Чӗмпӗртн гимназире экзамен тыт- 
иӑ, ҫитӗнсе ҫитнине пӗлтерекен аттестат илнӗ. Кун 
ҫинчен И. Я. Яковлев ҫакӑн пек ҫырать: «1887 ҫулта 
Охотников ҫитӗнсе ҫитнине пӗлтерекен аттестат илме
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В ладим ир И льичпа пӗрле экзам ен  тытрӗ. Вӗренекеи 
хӑйӗн учительне тивӗҫлӗ пулчӗ: гимназире экзамен  
тытса университета вӗренме кӗчӗ, кунта та  вӑл  хӑйӗн 
м атем атикӑ  тӗлӗшӗнчи пултарулӑхӗпе профессорсене 
тӗлӗнтерчӗ».

Ч ӑ в аш  х ал ӑх  поэтне П. П. Х усанкая  ача чухне 
хӑйне вӗрентнӗ Н. Я- Я ковлева учительницӑ пӗрре-- 
хинче ҫакӑн  пек к а л а са  кӑтартнӑ:

«Чӗмпӗрти чӑваш  ш кулне гимназист тумтирӗ тӑ- 
хӑннӑ пӗр ҫам р ӑк  ача ҫӳретчӗ. Вӑл, т аҫ тал л а  васканӑ  
пек м а л а л л а р а х  ӳпӗнсе, хӑвӑр т  утса иртетчӗ. Унӑн 
х ӑм ӑр  куҫӗ питӗ чӗрӗччӗ, йӑлт-ялт  п ӑх каласа  илетчӗ. 
Карттусӗ хӗрринчен сарӑ  ҫӳҫӗ курӑнатчӗ. Тепӗр чух, 
вӑл  карттусне хывса утуҫӑн, ҫемҫе кӑтри хӗвел ҫинче 
ы лтӑн  пек й ӑл тӑр татса  пыратчӗ. Эпир ӑна ун чух 
«Н икифор М ихайловича вӗрентекепни» тесе пӗлеттӗ- 
мӗр. Хӑй, Н икифор М ихайлович Охотников, пире 
ариф м етикӑ  вӗрентсе пурӑнатчӗ. Кам пӗлме пултарнӑ 
ун чух ҫав  ҫутӑ тӳм еллӗ  л у тр ар а х  ача, пӗр чӑваш а 
ҫеҫ мар, пӗтӗм этемлӗхе вӗрентессе?!».

Вун ҫнчӗ ҫулти Володя Ульянов, Чемперти гимна- 
зирен вӗренсе тухсан, 1887 ҫулхи августӑн 13-мӗшӗн- 
че, Хусап университечӗн юридически факультетне 
вӗренме кӗнӗ, тепӗр ҫултан, 1888 ҫулхи августӑн 13- 
мӗшӗнче, Никифор Охотников, 29 ҫулхи чӑваш , ҫав 
университетӑн  ф и знкӑпа  м атем атпкӑ  факультетне ве
рен ме кӗнӗ.

Чӗмпӗрти классически гимнази директорӗ Ф. М. 
Керенский (1917 ҫулта В ӑх ӑтл ӑх  правительствӑн  
премьер-министрӗ пулнӑ А. Ф. Керенский ашшё) 
Н. М. О хотникова экзам енсем  парса пӗтерсен 1888 
ҫулта Университета ярса пам а ҫакӑи  пек характе- 
ристикӑ ҫырнӑ:

«1888 ҫулта Чӗмпӗр гимназийӗиче, вёренекенсен 
хисепӗнче ш утлан м асӑр ,  чӑваш  хресченӗн ы вӑлӗ  Н и 
кифор Охотников ҫитӗное ҫитнисен аттестатне илмел- 
ли экзам ен  тытрӗ. Ялти ш култан  вӗренсе тухнӑ 
хыҫҫ.ӑн Охотников Чӗмпӗрти чӑваш  ш кулне пётернӗ, 
унта вӑл  м атем ат и к ӑн а  л ай ӑх  пӗлнине кӑтартн ӑ .  Пёр 
ҫул хушши Хусан кӗпӗрнинчи, Чистай  уесӗнчи Сунчел 
шкулӗнче учптельте ӗҫленӗ хыҫҫӑн Охотникова ариф-



метикӑ учителӗ пулма Чӗмпӗртй чӑваш шкулне ку- 
ҫарнӑ. Кунта вӑл математикӑна уйрӑмах тӑрӑш са 
вӗреннӗ, 1880 ҫулта уесри училищӗре учитель- ятне 
илме математикӑпа экзамен тытнӑ. Ҫавӑнпа ҫырлах- 
масӑр тата аслӑ пӗлӳ илме ӗмӗтленсе, Охотников 
ҫине тӑрса, ҫав тери хытӑ тӑрӑш са, ҫитӗнсе ҫитниоен 
аттестатне илмешкӗн экзамен пама хатӗрленчӗ, 29 
ҫула ҫитсен в ӑ л ҫ а в  экзамена йӗркеллӗ пачӗ.Питӗ пул- 
таруллӑ тата  ҫав тери тӑрӑш акан  ҫын пулнипе 
пӗрлех, эпӗ пӗлнӗ *ӑрӑх, Охотниковӑн кӑм|ӑлӗ те питӗ 
аван: вӑл турра ӗненекен, сӑпайлӑ, тӳрӗ кӑм ӑллӑ  та 
ӗҫчен ҫын».

Никифор Михайлович умне университета кӗнӗ 
чухне тепӗр пысӑк йывӑрлӑх сиксе тухнӑ: Охотников 
авланнӑ, унӑн икӗ ача пулнӑ, авланиисене ун чухнехи 
закон тӑрӑх  университета илмен. Ҫ авӑнпа та, ун пек 
ҫынсен, университета кӗрес пулсан, Ҫут ӗҫ министер- 
ствинчен вӗренӳ округӗн попечителӗ урлӑ ирӗк ыйтма 
тивнӗ. Ку ч ӑрм ава  сирсе пӑрахма ӑна каллех И. Я. 
Яковлев пулӑшнӑ.

Никифор Охотников университетра вёреннӗ вй- 
хӑтра В. И. Ульянов унта пулман ӗнтё: ӑн а  1887 ҫул- 
хи декабрӗн 4-мӗшӗнче университет студенчӗсен 
пухӑвӗнче пулнӑшӑн, ҫав шавлӑ пухӑва ертсе пынӑ- 
шӑн, революциллӗ юхӑма хутшӑннӑш ӑн декабрём 
7-мӗшӗнче университетран кӑларса  янӑ та  арестленӗ, 
ҫав кунхинех Хусан кӗпӗрнинчи, Лаиш ев уесӗнчи 
Кокушкино ялне ссылкӑна ӑсатнӑ.

П атш а тарҫи-тӗрҫисем, тӗрлӗ чиновниксем, уни
верситет пуҫлӑхӗсем, студентсемпе ытти ҫамрӑкоен 
революциллӗ юхӑмӗнчен, вёсен ушкӑнӗсемпе союзӗ- 
сенчен, пухӑвӗсенчен вутран хӑранӑ пекех хӑраса 
пурӑннӑ. Студентоене, вёсен обществӑ пурнӑҫӗнчи 
ӗҫне-хӗлне, ирӗклӗ шухӑш-кӑмдлне пур майпа та 
хӗсӗрленӗ. Университет пуҫлӑхӗсем студентсенчен 
подпискӑ илнӗ, революцнллӗ ушкӑнсемпе тӗрлӗ союз- 
сене кӗместӗп тесе сӑмах партарнӑ. Ҫ авӑн  пек под- 
пискӑна Никифор Охотниковӑн та прӗксӗрех пама 
тивнӗ.

Кокушкино ялёнче пурӑннӑ чух Владимир Ильич 
Хусана пыркаласа кайнӑ. Вӑл, паллах, Никифор
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Охотникова та тӗл пулма пултарнӑ. Анчах кун ҫинчен 
калакан  документсене халлёхе тупман-ха.

Н. М. Охотников университетра матур вёреннё. 
Унӑн математикӑ тӗлӗшӗнчи пултарулӑхӗсене асра 
тытса, прюфесоороем Охотников ҫинчен: «Вӑл — ӑс- 
х акӑл  тӗлӗшпе тата  математикӑна вӗренес енӗпе ҫав 
тери пултаруллӑ ҫын»,— тенӗ. Унӑн пысӑк пулта- 
рулӑхне ҫакӑ та  лайӑх  кӑтартса парать: 1890 ҫулта 
Тӗнчери физикӑпа астрономи конкурсӗнче пӗрремӗш 
вырӑна тухнӑшӑн ана ылтӑн медаль панӑ.

Н. М. Охотников талантлӑ  педагог, историк, лите
ратор тата  тӑлмач  шутланнӑ. Вӑл ҫырнӑ ӗҫсеве асӑ- 
нас пулсан, ҫак  вырӑсла ҫырвӑ произведенийӗсем 
палӑраҫҫӗ: «Грамота среди чуваш», «Церковно-при
ходская школа» ж урналта  1889— 90 тата  1890—91 
ҫулсенче пичетленнё; «Приволжские чуваши», «С им
бирские губернские ведомости» ж урн алӑн  20, 21, 31 
тата  ытти номерӗсенче (авторӗ вилсен) ҫапӑнса тух- 
нӑ; «Записки чувашина о своем воспитании», 1888 
ҫулта ҫырнӑ, 1920 ҫулта «Известия общества архео
логии, истории и этнографии при Казанском универ
ситете» ж урн алта  пичетленнё, XXXI т., 1 вып., 19—48 
страницйсем.

Ю лаш ки вӑхӑтра  пирён историксем Никифор 
Охотниковӑн ал ҫырӑвӗсене, тӗрлӗ ҫынсем патне янӑ 
ҫырӑвӗсене чылай тупнӑ.

Никифор Охотников вырӑсларан  чӑваш ла темиҫе 
кӗнеке куҫарнӑ. Анчах вӗсене ҫаплах тупса ҫитерей- 
мен-ха, Тупнисене те тӗпчесе пӑхман.

П едагогикӑ тӗлӗшпе Охотников прогресеивлӑ пе- 
дагогсен шухӑшӗсене тытса пынӑ, К. Д . Ушинский, 
И. Н. Ульянов, И. Я Яковлев тата ыттисен ырӑ шухӑ- 
шӗсемпе хавхаланса ӗҫленӗ. «Ачасене воспитани па- 
расси,— тет вӑл хӑйӗн пёр ӗҫӗнче,— тасаран  та таса 
ӗҫ, ҫавӑнпа та ӑна таса  к ӑ м ӑ л п а  тумалла»  («Воспи
тание детей есть святое дело, а потому и нужно ис
полнять его свято».)

Никифор М ихайловича университет пӗтерме пӳр- 
мен: 1892 ҫулхи январӗн 29-мӗшӗнче, университетшӑн 
экзаменсем парса пётерес умён тӑватӑ  уйӑх маларах, 
Н. М. Охотников ӳпке чирёпе вилнё.
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....В. И. Ленинӑн пӗрремӗш ученикӗ ҫӗре кӗнӗренпе 
ӗнтӗ нумай вӑхӑт  иртрӗ. Анчах ырӑ ӗҫ, вӑхӑт  тем 
чухлӗ иртеен те, халӑх  ӑс-тӑнӗнчен тухмасть, халӑх  
ун ҫинчеи ҫӗнё ӑруоене аса илтерсех тӑрать. Пирӗн 
халӑх  чӑваш  ӑчи-пачине, ывӑл-хӗрне яланах  ҫапла 
калать: аслӑ Ленин вун улттӑра — вун ҫиччӗре чухне 
чӑваш  ачине вӗрентнӗ, университета кӗме пулӑшнӑ.

6. Й Ы В Ӑ Р  К У Н С Е Н Ч Е .

И. Н. Ульянов вырӑс мар халӑхсене ҫутта кӑла- 
рас тӗлӗшпе м алта  пыракан ҫын пулнӑ. Вӑл хӑйӗн 
ачисене те вырӑс мар халӑхоене хисеплеме вӗрентсе 
воспитани панӑ. Анчах вырӑс мар халӑхсене вӗрен- 
тес ӗҫре И лья  Николаевича реакционерсем хытӑ кан- 
сӗрленӗ. Вӗсем: «Вырӑс мар халӑхсен ачисене тӑван  
чӗлхипе вӗрентмелле мар» тенӗ, «инородецсене» пус- 
мӑрласа вырӑса кӑлар ас  политикӑ тытса пынӑ, вырӑс 
мар халӑхсем  ҫинчен: вӗсем вӗренме, хӑйсен нациллӗ 
культурине атал ан тар м а  пултараймаҫҫӗ, тесе ирсӗр 
^лек сарнӑ.

И. Н. Ульянов, хӑйӗн аслӑ учителӗсен Пироговӑн, 
Ушинскин тата  60-мӗш ҫулсенчи ытти прогрессивлӑ 
педагогсен вӗрентӗвне тытса пырса, вырӑс мар халӑх- 
сен ачисене хӑйсен тӑван  чӗлхипе вӗрентессишӗн 
тӑнӑ. Вӑл тӗрлӗ халӑхсем ҫинчен акӑ мӗнле ҫырнӑ: 
«И рҫе-мӑкш ӑ ҫыннинче вӗренес туртӑм  пур», «тута- 
р!ӑн наукӑсем вӗренес пултарулӑх пур» теиӗ. Вӑл 
шкула ҫӳрекен чӑваш  ачисем кӗнекесем вуланишӗн, 
задачӑсем  тунишӗн, ҫутталла туртӑннӑш ӑн чун-чӗре- 
рен савӑннӑ.

«И лья Николаевич,— тет Н. К- К рупская ,— чӑваш, 
м ӑкш ӑ ачисемшӗн, вӗдене вӗрентессишӗн тӑрӑш нӑ. 
Ильич хӑй те шкулта ытти националыюҫсен ачисем 
ҫине ырӑ кӑм ӑлп а пӑхатчӗ».

И. Н. Ульянов халӑхран  нихҫан та  ютшӑнман: 
вырӑсӗ, чӑвашӗ, тутарӗ, мӑкши-ирҫи — пурте унӑн 
ырӑ кӑм ӑлне туйса тӑнӑ, хӑйсене ҫывӑх ҫын тесе шут- 
ланӑ. И лья Николаевичра этемпе граж данин  пахалӑ- 
хӗсем лай ӑх  пӗрлешсе тӑнӑ.
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И. Н. Ульянов вырӑс мар халӑхсен ачисене хут 
вӗрентессишӗн мӗн тери тӑрӑшнине ҫак тёслёх те яр- 
уҫҫӑн кӑтартса парать.

1874 ҫулта, И ван Яковлевич Хусанта вёреннё чух
не, Юхма чаваш ачи, Иван Яковлевич Зайцев ятлй- 
скер, Чёмпёре пырать. Ялта хур-кӑвакал  пӑхса пурйн- 
нӑскер, вӑл  Чёмпӗре ашшӗ-амӑшӗнчен вӑрттӑн пынӑ. 
Хур кӗтӳҫи вӗренме ӗмӗтленнӗ. Хӑйӗн телейне пула, 
чӑваш ачи Чӗмпӗрте шӑпах халӑх  училищисен дирек- 
торӗ патне пырса тухнӑ та хӑйӗн шухйшӗсене йӗре- 
йӗре каласа  п ан ӑ .И л ь я  Николаевич чӑваш ачине хӗр- 
хеннё, шкула кӗме пулӑшнӑ.

Кйштах вӑхӑт иртсен, Зайцев Чӗмпӗрти чӑваш 
шкулӗнче вёреннё чухне ӗнтӗ, И. И. Ульянов шкула 
В. А. Калаш ников учитель патне, арифметикй урокне, 
пырса кӗнӗ. Ҫакӑн чухне И лья Николаевич хӑй пал- 
ланӑ  чӑваш  ачине доска патне чӗнсе кӑларать . Зайцев 
хӑйне панӑ задачӑн а  пӗр такӑнм асӑр  шутласа парать.

«Хорошо, иди на место!» — тет халӑх  училищисен 
директорё.

Зайцев  хӑй вырйнне кайса ларать  те  ҫакӑн пек 
ш ухйш лам а тытйнать: «Эпё ученик ҫеҫ, ҫапах та «р» 
саспаллице тёрёс калам а  пёлетёп, акй вйл директор, 
нумай вёреннё, питех те пысйк ҫын, «р» саспаллине 
калам а  пёлмест, «гг» тесе калать». (Ҫакна вйл «гри
венник» сймаха каланй  чух асйрханй-мён).

Вырйс чёлхи урокёнче учитель ачасене «Паян 
курни-асйрхани» («Впечатления сегодняшнего дня») 
темйпа сочинени ҫырма хушнй. Зайцев ҫакйн чухне 
И. Н. Ульянов ҫинчен ҫырса панй. Анчах учителе ку 
килёшмен: хййён ученике ҫырнисене вйл хёрлё кйран- 
таш па хёреслён туртса хунй та «О» лартнй ,— лаййх- 
рах хак  пама вйл «пуҫлйхран» хйранй!

И лья Николаевич ҫакйн чухне хурланса л аракан  
ача патне пынй, унйн тетрадьне илсе пйхнй.

«Эсир, Василий Андреевич, ку ачана мёншён хёр- 
лё хёрес орденёпе тата ҫав тери пысйк олмапа парне- 
лерёр?— тесе ыйтнй Ульянов.— Ку сочинени — чи ла- 
11Йххисенчен пёри. Хйвйр панй темйна вулйр-ха...» 
тенё директор. Унтан вара  вйл ачан сочиненийӗ хыҫ- 
не: «Отлично. Ульянов»,  тесе ҫырса хунй.
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1937 ҫулта И. Я- Зайцев, хӑй ача чухне шкулта 
пулса пртнине аса илсе, Н. К- Крупская патне янӑ 
ҫырӑвӗнче: «Ҫакна эпӗ нихҫан та манмӑп: ӑна манма 
ҫук», тесе ҫырнӑ.

В. А. Калашников ҫинчен эпир малта каланӑччӗ. 
Ана И лья Николаевич та, И ван Яковлевич та юратнӑ, 
хисепленӗ, ӗҫре пулӑшнӑ. И. Н. Ульянов, сӑмахран, 
1873 ҫулхи февралён 22-мёшёнче Хусана Яковлев пат
не ҫырнӑ ҫырӑвӗнче Чӗмпӗрти чӑваш  шкулӗн ҫурчё 
нӳрӗ пулни ҫинчен каланӑ  май: «Хваттер нӳрӗ пулни, 
ман шутпа,— тет,— Калаш ников сывлӑхӗшӗн сиенлӗ. 
Вал тӑтӑш ах  ӳсӗрет, вӑрах  сывалса пырать». Ҫавӑн- 
тах тата  шкулти ачасене атӑ-пуш мак ҫӗлеме вӗ- 
рентес пирки ҫырать. «Эпӗ ачасене халех атӑ-пуш- 
мак ҫӗлеме вӗрентмешкӗн тытӑнма шутланӑччӗ, анчах 
ку чухне ӗҫке ермен мастера тупма хӗн. Эсир сӗннӗ 
кухаркӑ ывӑлӗ шанчӑксӑр: эпӗ ӑна хуҫи хӑваласа  
яни ҫинчен илтнӗччӗ».

Ҫ ав ҫулхи апрелӗн 5-мӗшӗнчи ҫырӑвӗнче 
И. Н. Ульянов каллех Калаш ников сывлӑхӗ пирки 
калать. «Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗпе Кушкӑри шкул 
укҫа-тенкӗ тӗлӗшпе лайӑх  пурӑнаҫҫӗ, анчах, Нмӗшӗн- 
чен, мана Калаш ников сывлӑхӗ хытӑ пӑш ӑрханта- 
рать, 2-мӗшёнчен, Поликарповпа контракт туса ҫы- 
хӑннӑ пирки эпӗ хваттере улӑш тарм а  пултараймас- 
тӑп (ӑна манӑн питех те улӑш тарас  килет); 3-мӗшӗн- 
чен, Кушкӑиа Климентий М акарова  ӗҫлеме ярас те- 
тӗп, анчах Игнатий Иванов пирки мӗн тумалла-ха?». 
М ал ал л а  в ӑл  Хутарти шкула 75 тенкӗ укҫа уйӑрса 
пани ҫинчен пёлтерет.

Н. К. Крупская хӑйӗн пёр статйинче И. Я. Зайцев  
аса илӗвӗсене каласа  кӑтартнӑ хыҫҫӑн: «Ильич
хӑйӗн ашшӗн ҫулӗпе пынӑ...», тет. Унтан вара  статья- 
ри шухӑшсене пӗтӗҫтерсе ҫапла • ҫырать: «Сахал
йышлӑ халӑхсем ҫине И лья Николаевич мӗнле пӑх- 
ни Ильичӑн пӗтӗм революциллӗ ӗҫӗнче палӑрса  
тӑрать: ССР Союзӗнчи халӑхсен тӳслӑхӗн никӗсӗсене 
хывса, Ленин мӗн тери пысӑк ӗҫ тунине пурте пӗ- 
леҫҫӗ».

И лья  Николаевич ӗҫӗнчи паха тӗслӗхсене Иван 
Яковлевич та вӗренсе ӑса илнӗ. В ӑл чӑваш  халӑхне

5. П ар х атар л ӑ  туслйх. 65



вырӑс халӑхӗпе  туслӑ пулма вӗрентнӗ, вырӑс халӑхӗ  
пек ч ӑтӑм лӑ пулма, Российӑшӑн, халӑхш ӑн  чун-чӗре- 
реи парӑнса ӗҫлеме, кӗрешме вӗрентнӗ.

И лья Н иколаевичпа И ван Яковлевич хушшинчи, 
вёсен ҫемйисем хушшинчи туслӑх  тата  ҫакӑнпа вӑйла 
та п архатарлӑ  пулнӑ: вӑл йывӑр та хӑруш ӑ вӑхӑтсем 
килсе тухсан та вӑйсӑрланман, тасалӑхӗпе, ы рӑлӑхӗ- 
пе ялкӑш са  тӑнӑ.

И. Я. Яковлев хӑйӗн тусӗ ҫӗре кӗрсен те унӑн паха 
ӗҫёсене манман, И лья  Н иколаевичӑн кил-йышӗпе тус- 
лӑ  пурӑнма, вӗсене пулӑш м а пӑрахман.

...80 ҫул каялла ,  1886 ҫулхи январӗн 12-мӗшӗнче, 
Чӗмпӗрте И. И. Ульянов вилсе кайнӑ. Ҫав кун унӑн 
чӗри ӗмӗрлӗхех тапма пӑрахас  умён, сехет ҫурӑ мал- 
тан, Ульяновсем патӗнче И. Я- Яковлев пулнӑ.

Ашшӗ вилнӗ в ӑхӑтра  Д митрий Ульянов Яковлев- 
сем патӗнче пулнӑ. И. Н. Ульянов вилни ҫинчен 
И. Я. Яковлева чи малтан  Владимир Ильич пырса 
пӗлтернӗ.

Ҫ ак кунсем ҫинчен И ван Яковлевич ывӑлӗ,
А. И. Яковлев профессор, ҫакӑн пек ҫырать: «Эпир
Д митрий  Ульяновпа (вӑл ун чухне вун пёр ҫулта 
ҫеҫчӗ) Сӗве шывӗ хӗррине анакан  чӑнкӑ ту ҫинче 
ывӑнса ҫитичченех ҫунаш капа ярӑннӑ хыҫҫӑн киле 
т ав р ӑн т ӑм ӑр  та пысӑк пӳлӗмре чӳречеоенчен ӳкекен 
уйӑх ҫутинче пӗр-пӗринпе кӗрешме тытӑнтӑмӑр. Са- 
сартӑк  ал ӑ к  чӗриклетрӗ, малти пӳлӗмре Владимир 
Ильич сасси илтӗнчё, ун чухне вӑл  Чӗмпӗрти класси
чески гимназии 7-мӗш класӗнче вӗренетчӗ...

Владимир Ильич пирӗн п атӑм ӑра  килсен яланах  
тумтирне хыватчӗ. Ку чухне «вӑл хывӑнмарӗ, малти 
пӳлӗмре манӑн аттене тем ҫинчен ш ӑппӑн хӑвӑрт- 
х ӑв ӑр т  кал а са  пачӗ. Унӑн пичӗ ш урса кайнӑ, тути- 
сене ҫыртнӑ, куҫӗсем тӗссӗрленнӗ. Ш ӑллӗне чӗнсе. 
вӑл  лӑпкӑн , анчах хирӗҫлеме ҫук сасӑпа каларӗ:

— Митя, тӑхӑн, киле кайӑпӑр.
Мӗн пулнине ӑнланман, анчах кӑм ӑлё  хускалнӑ 

М итя тумтирне хӑвӑр т  тӑхӑнать  те пиччӗшӗ хыҫҫӑн 
утать. Владимир Ильич питне хуйхӑ сӑнӗ ҫапнӑ, вӑл 
ним ш ар лам асӑр  сыв пуллаш са тухать.

Ш аллӗпе пиччӗшӗ кайсан, эпӗ атте патне чупса
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пытӑм та мӗншӗн М итьӑна ытла час илсе кайни ҫин- 
чен ыйтрӑм. Атте куҫҫульне ш ӑла-ш ӑла:

И лья  Николаевич вилнӗ,— терӗ.
В ӑрах  вӑхӑт  иртсен, совет саманинче, эпир В л а 

димир Ильичпа хам ӑр  калаҫса  л ар н ӑ  чухне вӑл  хӑйӗн 
ш ӑллӗне 1886 ҫулта пирӗн килтен илсе кайнине аса 
илтӗмӗр те, вӑл вара: эпӗ ҫав каҫӑн кашни самантне 
лийӑх ас тӑватӑп , терӗ»,

(Ашшӗ вилсен, Яковлевсем патне хӑйӗн пӗчӗк \ 
ш ӑллӗне М итьӑна чӗнме В. И. Ленин пыни ҫинчен 
калакан  аса илӳсем Д митрий Ульяновӑн та пур).

И. Я. Яковлев тепӗр кунне, январӗн  13-мӗшӗнче,
Н. И. Ильминский патне ҫырнӑ ҫырӑвне: «К ӑш тах 
чирлесе пурӑннӑ хыҫҫӑн, ӗнер пилӗк сехетре И лья  
Н иколаевич Ульянов вилсе кайрӗ. Ҫав кӗтмен вилӗм 
пире пурне те хытӑ тӗлӗнтерчӗ. Сехет ҫурӑ ҫеҫ мал- 
тан эпӗ ун патӗнче пултӑм, унпа нумайччен калаҫ- 
рӑм», тесе пуҫлать.

К.аҫхине, И л ья  Николаевича тепӗр кунне ҫӗре чи- 
кес тенӗ чухне, чӑваш  шкулӗнче вӗрентекенсемпе вӗ- 
ренекенсем пурте Ульяновсем патне пынӑ, И лья 
Н иколаевич тупӑкӗ умӗнче тӑнӑ, сыв пуллаш са тухнӑ.

С оборта сылтӑм енчи клиросра хулари виҫӗ класлӑ  
шкулта вӗренекенсен хорӗ, сулахай клиросра Чӗм- 
пӗрти тӗп чӑваш шкулӗнче вӗренекенсен хорӗ' юрла- 
са тӑчӗ, тесе калан ӑ  И. Н. Ульянов вилнӗ пирки ҫыр- 
на некрологра.

И. Н. Ульянова пытарма ҫӑва ҫине Чӗмпӗрти учич 
тельсемпе вӗренекенсем нумаййӑн пухӑннӑ. И. Н. Уль 
янова ҫӗре чикнӗ чух, кашниех тӑп ра  ы вӑҫласа илсе, 
тупӑк ҫине «тӑпру ҫӑм ӑл  пултӑр» тесе пӑрахнӑ.

Аслӑ педагогӑн вӑй-халӗ халӑхш ӑн, тӑван  ҫӗршыв- 
ишн ырми-канми ӗҫре ҫунса пӗтнӗ, анчах ырӑ ӗҫӗ, 
вёрентӗвӗ, шухӑшӗсемпе идейисем юлнӑ, вӗсем ха- 
лӑхра ,  прогреасивлӑ педагогикӑ наукинче вӑй илсе 
ҫирӗпленнӗ.

И лья  Николаевич вилнӗ хыҫҫӑн тепӗр ҫултан, 
1887 уулта, Ульяновсен ҫемйине тепӗр пысӑк инкек 
пырса тивнӗ. Ун чухне П етербургра студентсен уш- 
кӑнӗ 111-мӗш Александр патш ана бомбӑ пӑрахса вӗ- 
лерме тӑнӑ. Ҫ ав уш кӑнта И лья Н иколаевичӑн аслӑ
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ывӑле, Питӗрти уни- 
ьерситетӑн IV кур- 
сёнче вӗренекен сту
л е  н т  — Александр 
И льич Ульянов та 
пулнӑ. Александр 
Ульянова тата  унӑн 
.олташёсене тёрмене 
хуппа.

Ҫак йывӑр кун- 
сенче* Ульяновсене 
«гусёсем» пурте тенё 
пексх «паллами» 
пулна. Вёсене «пал- 
лам а»  пӑрахнӑ к и 
сейной пёри Илья 
Н иколаевичпа пёрле 
сҫ.пенӗ, вӑл вилсен 
унан вырӑнне йы-.. 
шанса Чёмпёр кё- 
пӗрнинчи халӑх  учи- 
лищисен директорё 

пулса тӑнӑ  И. В. Ишерский те пулнӑ. Вӑл кайран та 
хӑйне ю рӑхсӑр  тытма пӑрахман: И лья  Николаевич 
сывӑ чух йӑпӑлтатнӑ, вилсен унӑн кил-йышне вӑрттӑн 
сненлеме хӑтланнӑ...

Ульяновсен яланхи тусёсенчен И ван  Яковлевич 
рёр-пёччен тенё пек тӑрса юлнӑ: вал Ульяновсенчен 
писмен, вёсемпе тата  ы тларах  ҫы вӑхланнӑ. Ҫавӑн 
чухне И. Я- Яковлев, Александр Ильича мёнле те
пулин х ӑта р ас  тесе, Ильминский профессор урлӑ
Ульяновсене пулӑш ма тытӑнса пӑхнӑ.

Кун пирки «И. Я- Яковлев» кёнекере эпир акӑ мён 
вулатпӑр. «Вӑл (Ильминский профессор.— В. Д . ) ,  
И (л ь я )  Н (и колаевича)  тата  М (а р н я )  А (лександров- 
нӑна) Ульяновсене ҫывӑх пёлекенскер, И (ван) Я (ков- 
левнч) ыйтнипе, Александр Ильича, 1887 ҫулта 
I I I  Александр патш ана вӗлерме тӑнӑскере, хӳтӗлеме 
х ӑраса  тӑман...

Ҫ ак  ӗҫпе 1887 ҫулхи апрельте Владимир Ильич, 
ун чухне гимназии V II I  класёнче вёренекенскер,

А. И. У Л ЬЯ Н О В . 1887 с.
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Хусана Ильминский патне кайнӑ. Еҫӗ йывӑр та хӑру 
шӑ пулин те, Ильминский ӑна ӑшӑ та ырӑ кӑмӑлна 
йышӑннӑ. Анчах Ильминский ҫавӑн чухне Александр 
Ильич хутне кӗни усй парайман...»

Н. И. Ильминский Ҫут ӗҫ министре патне теле* 
граммӑ янӑ, ҫамрӑк студентан йывӑр шӑпине ҫӑмӑл* 
латма ыйтнӑ. Ҫут ӗҫ министре Делянов граф теле* 
граммӑна хирӗҫ ҫнйӗнчех ответ панӑ: Ку ӗҫе эпё те. 
Николай Иванович та улӑштарма пултараймастпӑр. 
ҫитменнине тата, «кая юлнӑ ӗнтӗ» (да и позд
но), тесе пӗлтернӗ. Питӗрти пуҫлӑхсем, Ильминские 
килӗштернё пулин те, чу чухне ӑна хытах хӑтӑрса 
илнӗ.

Н. К- Крупская аса илӗвёсенчен эпир тата ҫакна 
пӗлетпӗр: Мария Александровна Ульянова Питӗре 
тӗрмере ларакан ывӑлӗ патне кайма шут тытнӑ (ка- 
ясса вара чӑнах та кайнӑ). Ун чухне Чёмпӗрте чугун 
ҫул пулман-ха, ҫавӑнпа та поездпа ӑҫта та пулин 
каяс тесен, Сызрань станцине ҫитмелле, унта поезд  
ҫине лармалла пулнӑ. Владимир Ильича амӑшне Сыз- 
ране ҫитиччен ӑсатмашкӑн лав шырама янӑ, анчах 
тӗрмере лараканӑн амӑшӗпе лава кайма никам та 
кнлӗшмен. Мария Александровна валли лав шырама 
Владимир Ильичпа пӗрле Н. М. Охотников кайнӑ. 
Вӑл вара хӑйсем енчи пёр чӑвашпа калаҫса татӑлнӑ 
та ҫав чӑваш Мария Александровнӑна Сызране ҫи- 
терсе позед ҫине лартса янӑ.

Революци юхӑмӗнчен хӑраса, чӗтресе пурӑнакан 
ӳкӗтсӗр патша хӑйӗн ирсӗр ӗҫне хӑвӑрт тунӑ. 1887 
ҫулхи майӑн 8-мӗшёнче. шурӑмпуҫӗ кӑшт ҫеҫ кӑва- 
карса килнӗ вӑхӑтра, Шлиссельбург тӗрмин кил 
картинче Александр Ульянова тата унӑн тӑватӑ юл- 
ташне суд приговорне вуласа панӑ. Приговора итленё 
хыҫҫӑн кӑвар чӗреллӗ ҫамрӑксем, патша влаҫне хи- 
рӗҫ кӗрешӗве тухнӑ паттӑр революционерсем, пӗр- 
пёринпе сыз пуллашса уйрӑлнӑ, нихӑшӗ те каҫару 
ыйтман. Мӑйкӑч патне малтан Осипанова, Генера
лова тата Андреюшкина илсе пынӑ. Кӑштах вӑхӑт 
иртсен, вёсен кӗлеткисене илсе пӑрахнӑ та ҫын ҫака- 
кан патне Ульяновпа Шевырева хапартнӑ...

Харсйр ҫамр^ксем пёрре пуҫланӑ ҫула' пӑргИсяан.



Ю лаш ки сывлӑш тухичченех вӗсем шикленмен, ӳкӗн- 
мен, каҫару  ыйтман.

П атш а правительстви революциллӗ юхӑма хирӗҫ 
темле хаяр кёрешнё пулин те, революциллӗ шухӑша 
тӗрмене хупма пултарайман, такан  ҫине ҫакайм ан ,— 
вӑл ӳссех, сарӑлсах  пынӑ.

Александр У лья
нов сӑнарӗ, ҫӗнӗ ӑру- 
сен паттӑрлӑхне кӑ- 
тартакан  тӗслӗх 
пулса, х алӑх  ӑс- 
тӑнне кӗрсе юлнӑ.

Пиччёшӗн ӗҫне 
Владимир Ульянов 
м а л а л л а  туса пынӑ. 
В ӑл  17 ҫулта чухнех 
патш ана хирӗҫ урӑх- 
л а  кӗрешмеллине ӑн- 
ланса илнӗ. Пиччӗш- 
не ҫакса вӗлернине 
пӗлсен, В. И. Ленин: 
«Ҫук, эпир унаш кал  
ҫулпа кайм ӑпӑр. Ун 
пек ҫулпа мар кай- 
малла!»  тенӗ. («Нет, 
мы пойдем не таким 
путем. Не таким пу
тем надо идти!»).

И. Н. Ульяновйн 
тата  И. Я. Яковлевӑн 

ывӑлӗсем хушшинчи ҫыхӑнусем ҫинчен каланӑ  май 
тепӗр тӗслӗх илсе кӑтартм а пулать.

1895 ҫулхи декабрӗн 8-мӗшӗнче каҫхине Владимир 
И льича тата  унӑн «Рабочи класа ирӗке кӑларассиш ӗн 
кӗрешекен союзра» тӑр акан  чылай юлташӗсене п ат 
ша йӗрлевҫисем арестленӗ те тӗрмене хупнӑ. Л енина 
пӗччен лартм алли  кам ерӑра  14 уйӑх ытла тытнӑ. 
1897 ҫулхи февралӗн  13-мӗшӗнче ӑна Ҫӗпӗре виҫӗ 
ҫуллӑх  ям ал л а  тунӑ. Ҫ акӑн  хыҫҫӑн, февралӗн  17-мӗ- 
шӗнче, Владимир Ильич Питёртен тухса каять. Ҫула 
май амӑшӗ патне М ускава кӗрет. Кунта вӑл февралӗн
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22-мӗшӗччен пурӑнать. Ҫав кунсенче вӑл Румянцев 
музейӗн вулав залӗнче хӑйне кирлӗ материалсене 
тӗпчет, кӗнекесем вулать. А. И. Ульянова аса илё- 
вӗсенче ҫакӑн пек каланӑ вырӑн пур: «Кунпа вӑл пӗр 
ҫамрӑк студента, Яковлева, пирӗн кил-йышпа ҫамрӑк- 
ранах ҫывӑх пулнӑскере, тӗлӗнтерсе ячӗ...»

Яковлев студент — вӑл Алексей Иванович, Иван 
Яковлевич ывӑлӗ. Ҫав ҫулсенче вӑл М ускав универ- 
ситетӗнче вӗреннӗ, кайрантарах университет про- 
фессорӗ пулса тӑнӑ. 1897-мӗш ҫулхи февралӗн 1 7 -2 2 -  
мӗшӗсен пӗр кунӗнче А. И. Яковлев студент Владимир 
Ильич патне, патша правительстви инҫетри ссылкӑна 
яракан  революционер патне каймашкӑн хӑраман 
(Анчах... Яковлев ывӑлӗ, революционер патне кайма, 
унпа калаҫм а  «хӑраман» пулин те, хӑй революцн ҫулё 
ҫине т ӑ м а н ) .

В. И. Ленин ҫулё — вӑл марксизм кӑтартсй панӑ 
ҫул: ҫакӑ вӑл пролетариатӑн малта пыракан ҫынни- 
сене пӗтӗҫтерсе марксистла парти йӗркелемелли ҫул, 
рабочисемпе хресченсене революцие илсе каймалли 
ҫул пулнӑ. Российӑри паттӑр рабочи клас, мӗн пур 
ӗҫ ҫынниоемпе пӗрле, В. И. Ленин кӑтартса панӑ ҫул- 
па пырса, 1905— 1907 ҫулсенчи революцире вӑй-халне 
шеллемесӗр кӗрешрӗ, 1917 ҫулта иккӗмӗш революци
ре патша влаҫне сирпӗтсе антарчӗ, виҫҫӗмӗш рево
люцире, 1917 ҫулхи октябрьте, капитализм пусмӑр- 
лӑхне те тӗп турӗ, пӗтӗм тӗнчинех ҫӗнӗ, социализмлӑ 
сам ан а  пуҫласа ячӗ.

7. В. И. Л Е Н И Н  Х А В Х А Л А Н Т А Р Н И П Е

В. И. Ленин хӑйӗн пӗтӗм вӑй-хаДне, пултарулӑхӗ- 
не пӗлӗвӗсене ӗҫ ҫыннисене ирӗке кӑларар  ёуе панӑ, 
мӗн ҫамрӑкран  тытӑнсах революцишӗн кӗрешнӗ. Ҫав 
революци, пур тӗрлӗ пусмӑра пӗтерсе, Российӑна 
социализм уулӗ ҫине к ӑ лар м ал л а  пулнӑ. Ку ӗнтӗ 
шӑпах ҫавӑн пек пулчӗ. Халӗ социализм ҫулӗпе тӗн- 
чере вун тӑватӑ  ҫӗршыв аталанса пырать.

В. И. Ульянов-Ленин Чӗмпӗр хулинче 1870 ҫулхн 
апрелӗн 22-мӗшӗнче, Чӗмпӗр кӗпӗрнинчи халӑх шку- 
лӗсен ннспекторӗн кнл-йышӗнче ҫуралнӑ,
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Ш ухӑш ласа пӑхатӑн  та ҫакна уҫҫӑнах куратӑн:
В. И. Ленин аш ш ӗ—Атӑл ҫынни (кун пирки эпир 
м алтар ах р а  та к а л а н ӑ ч ч ӗ ) : вӑл Атӑл ҫинче ҫуралса 
ӳснӗ, Атӑл ҫинчи хуласенче вӗреннӗ, ӗҫлесе пурӑннӑ, 
Атӑл ҫинчи хулара, Чӗмпӗрте, вилнӗ); Владимир 
Ильич та  ҫавах: ҫураласса вӑл  Атӑл ҫинчи хулара 
ҫуралнӑ, Чӗмпӗр гимназийӗнче, Хусан университетӗн- 
че вӗреннӗ, революци юхӑмне хутшӑннӑ. Ленин — 
Атӑл ҫынни, Атӑл паттӑрӗ (ҫавӑнпа та чӑйашсем ҫав 
паттӑр тыткӑна лекнӗ хӗвеле, Атӑл тӑрӑхӗнчи халӑх- 
сене ирӗке кӑларни ҫинчен юмах хывнинчен ним тӗ- 
лӗнмелли те ҫук.) П ӗрремӗш ссылкӑна В. И. Ленин 
А тӑлтан  инҫе мар вырӑнта — Л аи ш ев  уесӗнчи Кокуш- 
кино ялӗнче — ирттернӗ. Ёҫлеме вӑл С ам арта  (хальхи 
Куйбышевра) тытӑннӑ: Владимир Ильич унта прн-
сяж нӑйӑн  повереннӑй помощнике пулеа ӗҫленӗ.

В. И. Ленинӑн аслӑ  аппӑшӗпе пиччӗшӗ, Анна 
Ильиничнӑпа Ал-ександр Ильич, Атӑл ҫинче (Чулху- 
л ар а )  ҫуралнӑ, йӑмӑкӗсемпе т ӑ л л ӗ — Ольга, Д м и т
рий тата  М ария Ульяновсем Чӗмпӗрте ҫуралнӑ *.

П арти  членӗсене ҫӗнӗрен учета илсе шутласа тух- 
нӑ вӑхӑтра , 1920 ҫулхи сентябрӗн 17-мӗшӗнче тул- 
тарнӑ  анкетӑра «Эсир Российӑра хӑш  вырӑнсенче 
пурӑннӑ?» («Где вы ж или в России?») тенӗ ыйтӑва 
Владимир Ильич: «Российӑра Атӑл ҫинче тата  тёп 
хуласенче ҫеҫ пурӑнтӑм» («В России жил только на 
Волге и в столицах»), тесе ответ панй (паллах, рево- 
люциччен вал  ытти нумай хуласенче те пулкаланӑ, 
май килнӗ ҫӗрте пурӑннӑ, анчах та Российӑра Атӑл 
тӑрӑхӗнче — Чӗмпӗрте, Хусанта, С ам арта  чи ытларах 
пурӑннӑ). Ытти вӑхӑтсенче В. И. Ленин 14 уйӑх ытла 
тӗрмере ларнӑ ,  3 ҫул ссылкӑра пулнӑ; 1900— 1908 тата 
1908— 1917 ҫулсенче ӑна эмиграцире пурӑнма тивнӗ.

В. И. Ленин ҫам р ӑклах  марксизмпа паллаш нӑ, 
М аркспа  Энгельс вӗрентнӗ пек ш ухӑш лама, ӗҫлеме

* Ульяновсен ывӑл-хӗрёсем хӑҫан тата ӑҫта ҫуралнӑ_ пирки -  
сӑмах хускатнӑ май ҫакна каласа хӑварас килет. Хӑшӗ-пӗрясем: 
«Володя У льяновӑн хӗресна ашшӗпе хӗресна амӑш ӗ камсем пул- 
нӑ?»— тесе ыйтаҫҫё. О твету унӑн хӗресна ашшӗ Арсений Ф едоро
вич Белокрысен^о, .хёрӗсна, амӑвдӗ Н аталья  Ивановна Ауновская 
пулнӑ. ‘
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ты тӑпнӑ. Унӑн м алтанхи  ӗҫӗсемех м арксистла  кӗнеке-  
сем пулнӑ. Хӑй 24 ҫулта чухне, 1894 ҫулта, ҫырнӑ 
«К амсем  вӗсем «халӑх  тусӗсем» т ата  вӗсем социал- 
дембкратсене хирӗҫ мӗнле кӗрешеҫҫӗ?» ятлӑ  кӗнекине 
(ӑн а  вӑрттӑн  пичетлесе к ӑлар н ӑ )  В. И. Л енин  про- 
рокла  сӑм ахсем пе вӗҫлет.

«Унӑн (рабочи класӑн .— В. Д .)  м алта  п ы р а к а к  
ҫыннисем,— тет в ӑл ,— н ау кӑл л ӑ  социализм  идейисе- 
нс, вы рӑс  рабочийӗн историллӗ ролӗ ҫинчен к а л а к ан  
идейӑна ӑнланса ҫитсессӗн, ҫак  идейӑоем ан лӑн  сарӑл -  
сассӑн т а т а  рабочисем хушшинче рабочисен хальхи  
са п а л а н ч ӑк л ӑн  пулса пы ракан  экон ом икӑллӑ  вӑрҫине 
ӑн л ан у л л ӑ  к л асл ӑ  кӗреш ӳ туса ху р акан  ҫирӗп орга- 
низацисем пулса ҫитсессӗн,— ун чухне вар а  вы рӑс  
рабочийӗ мӗн пур дем ократи ллӗ  элементсен пуҫӗнче 
пырса, патш а йӗркине сирпӗтсе ан тарӗ  те, вы рӑс  про- 
л етар н атн е  (ытти ҫӗршывсенчи п р о легар и атп а  ҫума- 
ҫумӑн тӑр са )  уҫҫӑнах  п у лакан  п олитикӑллӑ  кӗрешӗ- 
вӗн тӳп-тӳрӗ ҫулӗпе ҫӗнтерӳллӗ ком м унизм лӑ рево- 
люци тум а ертсе кайӗ».

Ҫ а к  витӗр курса  к а л а н ӑ  сӑмахсем  пурнӑҫа кӗчӗҫ. 
Ро сси й ӑр а  Коммунистсен партийӗ йӗркеленчӗ: вӑл  
п ролетариат  пуҫне тӑчӗ, мӗн пур ӗҫ ҫыннисене хӑй 
тав р а  пӗтӗҫтерчӗ; Ленин партийӗ ҫӗрш ы ва виҫӗ рево- 
лю ци витӗр социализм  патне ҫитерчӗ; халӗ  пирӗн ҫӗр- 
гпыв коммунизм тӑвать ,  пӗтӗм прогрессивлӑ этемлӗхе 
ырӑ тӗслӗх кӑтартать .

А нчах чӑваш  хал ӑх ӗ  хушш ине марксизм-ленинизм: 
ш ухӑш ӗсем  мӗнле са р ӑл са  пынӑ-ха?

М аркси зм  Г ерм ани ре  ҫуралса  аталанпӑ . Пӗтӗм 
гӗнчипе са р ӑл са  пырса, Р оссийӑра  вӑл  В. И. Л енин  
генилӗхне пула ҫӗнӗ те  ҫӳллӗ ш ая ҫӗкленнӗ, марксизм- 
ленинизм  пулса тӑнӑ.

Ро сси й ӑр а  революци юхӑмӗ сар ӑл са  в ӑй л ан са  пына 
май В. И. Ленин вӗрентӗвӗ хам ӑр  ҫӗрш ы ври мӗн пур 
х ал ӑх ӑ н  ӑс-тӑнне кӗрсе пынӑ, ҫапла  в ар а  никам ҫӗн,- 
тёрейми вӑй пулса ҫитнӗ.

В. И. Л енинӑн  чӑнлӑх  ҫинчен вӗрентекен, кӗреш ӗве 
чӗнекен кӗнекисем чӑваш сем  патне те ҫитнӗ. Ку в а р а  
ч ӑваш  хресченӗсене рабочисемпе пӗрле  пулса, ал л а-  
■аллӑ^ты тӑнса , кӗреш ӳре пӗрле пыма кирлине ӑнлйнса



илме п улӑш нӑ. В. И . Л енинӑн  ҫавӑн  пек кӗнекисенчен 
пӗри —  вӑл  «Ялти чухӑнсене» («К  деревенской бед 
ноте») ятл ӑ  кӗнеки пулнӑ.

1905 ҫулхи ҫуркунне Л о н до н р а  Р С Д Р П -ӑ н  (боль- 
шевиксен) III съезчӗ пулса иртнӗ. И нҫе ҫӗрте, вӗҫӗ- 
хӗррисӗр тинӗс варринче вы рнаҫнӑ  ҫӗрш ы вра , вӑрт- 
тӑн пулса иртнӗ пулин те, унӑн материалӗоем  чӑваш - 
сем п у р ӑн акан  т ӑ р ӑ х а  часах  ҫитнӗ. Ҫ ав  материалсем  
хушшинче —  В. И. Л енин  съ езд р а  болыневиксене п а 
на п аха  канаш сем , ҫулпуҫ сӗннипе йы ш ӑннӑ историл- 
лӗ реш енисем — пулнӑ. Вёсене 1956 ҫулта  Ш упаш - 
кар та  Б очаров  кил картинче ҫёр чавнӑ  чухне тупнӑ. 
Ҫ ав  м атериалсене  Ш у п аш кар  больш евнкёсем  (З а л е н 
ский, П ятницкий  т а т а  ыт.), полици килсем т ӑр ӑ х  ух- 
т а р с а  ҫӳренӗ чухне, тимӗр коробкӑпа  пы тарнӑ пулнӑ. 
П аллах , хут ал л ӑ  ҫул хуш ш инче ҫӗрме те ӗлкӗрнӗ, 

ҫ а п а х  та  ун ҫине ҫы рнӑ сӑмахсен , ш ухӑш сен  вӑйӗ пӗр- 
ре те чакм ан : тӗрӗслӗх, чӑннипех те, вутра та  ҫун- 
масть, ш ы вра та  путмасть!

1906— 1907 ҫулсенче В. И. -Л ен и н  ш ухӑшӗсем 
«Хыпар» х а ҫ а т  страницисене те пы ра-пы ра кӗнӗ, чӑн 
та, унта Л ен и н  ятне асӑн м ан  (тӗрӗс ш ухӑш , чӑнлӑх, 
вӗсене к а л а н ӑ  ҫын ячӗсене п а л ӑр т м а сан  та, х алӑх  
патне ҫул тупатех!).  С ӑм ах р ан ,  В. И. Л енинӑн  «Ялти 
чухӑнсене» кӗнекинче ҫакӑн  пек вы рӑн  пур: «Кӗреш ӳ 
рабочи класш ӑн  ҫӑ м ӑл  пулмӗ, анчах  ҫав  кӗреш ӳре 

пурпӗрех рабочисем  ҫӗнтерӗҫ, мӗншӗн тесен б у р ж у а 
з н о е  ют ҫын ӗҫленипе пурӑнакансем , х ал ӑх ӑн  пӗчӗк- 
ҫеҫ пайӗ кӑна .  Р абочисем  х а р п ӑ р л ӑ х  хуҫисене хирӗҫ 
тӑн и  вӑл  — мӗлью нсем пине хирӗҫ тӑни лулать» . Ку 
ш ухӑш а х а ҫ а т  чӑваш  ӗҫ ҫыннисем хушш ине тӑван  
с ӑ м ах п а  сарнӑ ,  вӗсене хӑйсен ӗҫне ӑн л ан са  илме хав- 
х ал ан тар н ӑ .

И сторирен  т ата  ҫакӑ  курӑнать:- 1906 ҫулта  Елчӗк 
т ӑрӑхӗн чи  соц и ал-дем ократсем  хресченсене революци 
ҫннчен вӗрентм;елли кр у ж о кӑн  програм мине илнӗ. 
Ҫ ав  п р о гр ам м ӑр а  В. И. Л енин ҫы рнӑ хӑш -пӗр статья- 
сене те кӑ т ар т са  панӑ пулнӑ.

1912 ҫулта больш евиксем  «Правда» ятлӑ хаҫат 
кӑларма тытӑнаҫҫӗ. Унӑн редакцийӗнче В. И. Ленин 
майлӑ ҫынсем ӗҫленӗ. Ҫакӑ паллӑ: вӗсем хушшкнче
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пирӗн тӑрӑхри  ҫынсем те, сӑмахран, Улатӑр райо- 
нӗнчи М айдан  ял ҫынни Г. А. Сальков «П равда»  ре- 
дакторӗеенчен пӗри пулнӑ. Хӗрлӗ Чутай районӗнчи 
П аньтӑк  ҫынни (И. Н. Ульянов уҫнӑ П аньтӑк  шку- 
лёнче вӗреннӗскер) С. С. Д анилов, «П равда»  хаҫат  
редакции сотрудникӗ, унта пичетленнӗ нумай статья- 
сен авторӗ, В. И. Ленин шухӑшӗсене хастар пропа 
гандӑланӑ.

1912— 1914 ҫулсем хушшинче «П равда»  хаҫатра  
Ч ӑваш  ҫӗршывӗнчен янӑ корреспонденцисем тӑххӑр  
пичетленнӗ. Ҫав шутра 1913 ҫулта Этмен ялӗнчи 
(Етӗрне р.) хресченсем ирсӗр Столыпин йӗркине хи- 

рӗҫ тунӑ пӑлхав («Этм>ен вӑрҫи») ҫинчен ҫырнӑ 
статьясем тата  ыт. те.

Чӑваш сен  паллӑ  историкӗ И. Д. Кузнецов архив- 
ра чӑвашсем хушшинче «П равда»  хаҫат сарӑлни ҫин- 
чен калакан  документ тупнӑ. Вӑл  документра мӗн-мӗн 
ҫырнине историк ҫакӑн  пек каласа  парать. Пӗрре- 
хинче Ҫӗрпӳ уесчӗн испра.вникӗ патне Мӑн Ч ак  ялне 
«П равда»  хаҫат  килсе тӑни ҫинчен хыпар ҫитет. П о
лиции сехри хӑпса ӳкнӗ. Становой пристав васкаса 
яла  пырать те кӑм ак а  ӑсти М атви Петӗрӗ патне пер
се кӗрет — ӑна ухтарм а тытӑнать. Арчаран  12 номер 
«За  правду» тата  «П ролетарская  П равда»  ятпа тух- 
нӑ хаҫатсене туртса кйларать.

— Ку хаҫатсене О дессӑран кам ярса тйрать вара 
са н а ?—^тет пристав. (Кун пирки ӑн а  шпиксем пёл- 
т е р н ё ) .

— Хам та пёлместёп, пулсан пулё старан ан а  кай- 
нӑ ш ӑллӑм  М икула,— тег  Петёр.— Унйн адредне- 
мённе эпё пёлместёп, ҫыру тавраш  ҫырмасть.

— Эсӗ ху ҫыру та пёлместён нихак,— тет прис
т ав ,— кам вулать вара ҫав хаҫатсене? Халех кала , 
каламасан .. .

— Н и кам ах  та вуламасть. Тӑхйр ҫулхи ача тытса 
пахкаларё  пулм алла  та, анчах те  вулайрё, те вулай- 
марё, пёлместёп,— тет Петёр.

— Апла пулсан, эсё мён тума вёсене арчара  ус- 
ратйн-ха?—  тет хайхи пристав, тӗспе тытрӑм, ҫапах 
тунатӑн  тенӗ пек хӑтӑрса.

П етӗр хӑйӗннех перет:
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—- Эпӗ вӗсене мункун тӗлне ш палер  вырӑнне ҫап-  
ма ю рӑхлӑ  тесе пуҫтарса хутӑм ,— тет.

М ӑн  Ч а к р ан  исправник «За  правду» (40, 50-мӗпх 
№ № ),  « П ролетарская  правда»  (1 — 10-мӗш № № ) пух- 
са каять. Х аҫатӑн  ҫав номерёсенче В. И. Ленинӑн. 
12 статйи пичетленнё.

Чйваш сем  хушшинче, тӗрлӗ вырйнта, больш евик- 
ленинецсем ӗҫленӗ. Кунта тӗслӗхшӗн ҫаксене асӑнма. 
пулать:

Н. Т. П отрышев, револю циллӗ ю хӑм а Н. Э. Б а у 
ман ҫул кӑтартн ип е хутшӑннӑ- чӑваш  рабочийӗ, пар^ 
тие 1905 ҫулта кӗнӗ.

С. Т. Кривов, рабочи-слесарь, револю циллӗ юхймаг
1903 ҫулта хутш ӑннӑ, партире 1905 ҫултанпа тӑрать; 
1910 ҫулта вӑл  В. И. Ленинпа п ал л аш н ӑ; патш а вӑ- 

хӑтӗнче тӗрмесенче нумай л ар н ӑ  («Алӑри сйнчйр пи- 
лӗк-ултӑ  йӗрепенке, у р а р и — тӑх ӑ р  кӗр]епенке пул- 

пӑ...» тет вӑл  тӗрмери хӗн-хура аса  илсе).
С. С. Д ан и л о в  —  больш евик-правдист, партире

1904 ҫултанпа тӑнӑ; « П равда»  х аҫатр а  ӗҫленӗ тап- 
х ӑр та  В. И. Л ен и на  курса унпа темиҫе те  калаҫнӑ; 
В ладим ир И льичӑн  революцичченхи «П равда»  хаҫат- 
ра хйш-пёр ҫынсем хирӗҫленипе пичетленмен стат- 
йисене хӑй патёнче 1927 ҫулччен у п ран ӑ  (халӗ  вёсем
B. И. Л енин  произведенийёсен пуххине кёнё.)

В. И. Л енин  вёрентнине ыттисенчен м алтан р ах  аса 
илсе, вёсемпе килёшсе, 1917 ҫулта Коммунистсен пар- 
тине кёнё ю лташ сем те пирён сахал  мар. Вёсем —
C. П. Петров, А. В. Горчаков, В. И. Краснов,
И. Е. Ефимов, А. П. Ш игаев, И. А. Крынецкий.
М. А. М алинин  тата  ыттисем те; революци хыҫҫӑн 
тепӗр ҫулне е иккӗмӗш  ҫулне партие кёнисем — 
Д. С. Эльмен, Я- А. Андреев, И. И. И лларионов,
С. А. Коричев, М. К. Кузьмин (Ҫеҫпӗл М иш ш и), 
Л. М. Л укин, М. Р. Рублев, Е. А. О рлова, А. П. Лбов, 
Н. Я- Золотов, А. И. Золотов, Е. Н. Н иколаев,
А. А. Н ухрат, Ф. Е. Мигушов, Е. Ф. Фомин, И. Ф. Ф и 
липпов тата  ыттисем те (вёсем тата  чылай,— кунта 
эпир хам ӑр  пӗлнисене ҫеҫ асӑн тӑм ӑр  пулсан, вула- 
кансенчен каҫар у  ыйтатпӑр. П у р ӑн а  киле кам та  
пулин малтанхи  чӑваш  коммунисчёсен списокне та.
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васса вӗсем ҫинчен кӗнекесем ҫырасса та ш анатпӑр).
Ч ӑваш  республики мӗнле пуҫланса кайни те ком- 

мунистсен партийӗпе В. И. Ленин чӑваш  халӑхне 
мӗн тери нумай пулӑшни ҫинченех калать.

В. И. Ленин автономиллӗ республикӑсене мӗнле 
туса йӗркелесе ярас ыйтӑва хӑй тӗпчесе тупнӑ, пар- 
типе правительствӑна кӑтартса панӑ. В Ц И К -ӑн  Пӗр- 
ремӗш сессийӗнче 1920 ҫулхи февралей  2-мӗшӗнче 
Владимир И*льич ҫакӑн  пек каланӑ: «Эпир П уш кӑрт 
республикине автономи патӑмӑр. Пирӗн 'Гутар рес
публики тумалла . Эпир ҫакӑн пек политикӑна хӗвел- 
тухӑҫӗнчи пур халӑхсем пирки те м алалла  тытса 
пырӑпӑр...»

В. И. Ленин вӗрентнӗ тӑрӑх , халӑхсен автономи- 
йӗсен прависемпе тивӗҫӗсем пурин те пёр пек.

1920 ҫулхи ф евралӗн 4— 8-мӗшӗсенче Хусанта Пӗ- 
тӗм  Российӑри чӑвашсен коммунистла секцийӗсемпе 
активлӑ ӗҫлекен коммунистсен канаш л ӑвӗ  '.пулса 

иртнӗ. Н ациональноҫсем тёлӗшпе ӗҫлекен х алӑх  ко- 
миссариачӗ ҫумӗнчи Ч ӑв аш  пайӗ «Ч ӑваш  Ёҫ Комму- 
ни» тума сӗнес шутпа ҫав канащ лу тӗлне «автономи» 
лирки проект ҫырса хатӗрленӗ пулнӑ. К анаш лу ку 
проекта сӳтсе явнӑ хыҫҫӑн, совет правительстви ӑна 
законпа ӗҫе кӗртмелле пулнӑ. Ҫакна каланӑ  май ха- 
мӑр  республикӑ историйӗнчӗн пӗр тӗслӗх илсе кӑтар- 
тас килет.

Ч ӑв аш  делегачӗсем (Д. С. Эльмен тата  ыттисем 
те) автономи ыйтӑвӗ пирки В. И. Ленин патне кайнӑ, 
вӑл  делегатсене хап ӑл л асах  йышӑннӑ.

— К алӑр-ха ,  эппин, эсир хӑвӑр  мӗнле шутла- 
т ӑ р ? — тесе ыйтнӑ вӑл.

— Ҫапла, Ч ӑваш  коммунисчӗсен канаш лӑвӗ  
«Ч ӑваш  Ёҫ Коммуни» тусан аван пулӗччӗ, тесе йы- 
шӑнчӗ,— тенӗ делегатеем.

—’ Анчах,— ыйтнӑ Ленин,— сирӗн шутпа К омм у
на тени мӗн пулать-ха?

— Пирӗн шутпа,— тенӗ делегатсем,— ҫав Комму- 
нӑ чӑвашсем валли расна кӗпӗрне тӑвассине пӗлтерет.

— Кӗпӗрнепе коммунӑна пӑтраш тарар  мар-ха,— 
ӑнлантарнӑ Ленин.— Мӗншӗн вара  эсир Ч ӑв аш  Совет 
республики тӑвасш ӑн  мар. Республика тусан меллӗрех
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пулмӗ-и?.. Тӗп хула, калӑпӑр , Чӗмпӗр те пулма пул- 
тарать.

Ч ӑваш р ан  пынӑ делегатсем республикӑ тума ки- 
лӗшмен. М ал тан л ӑх а  пире облаҫ та ҫитет, республика 
тумах вӑй ҫитереймӗпӗр тенӗ.

— Апла пулсан, хӑвӑр  кӑм ӑлӑр ,  Автономиллӗ чӑ- 
ваш облаҫӗ тӑвӑп ӑр  эппин,— тенӗ В .И .Ленин. (Ку тӗс- 
лӗхе И. Д . Кузнецовӑн «Ч ӑваш  культурипе литерату- 
рин хӑш-пӗр ыйтӑвӗсем тавра»  кӗнекерен илнӗ, 21 стр.)

1920 ҫулхи июнӗн 22-мӗшӗнче ку ыйтӑва парти Тӗп 
Комитечӗн Политбюро ларӑвӗнче В. И. Ленин ертсе 
пынипе ю лашки хут пвхса тухнӑ та «Ч ӑваш  Коммуни» 
вырӑнне «Ч ӑваш  облаҫӗ» тума йышӑннӑ. Икӗ кунтан, 
июнӗн 24-мӗшӗнче, Ч ӑ в аш  автономиллӗ облаҫне тӑ- 
васси ҫинчен В Ц И К -п а  Совет правительствин Декречӗ 
тухнӑ. Ана В. И. Ленин тата  М. И. Калинин алӑ  пус- 
нӑ. Автономиллӗ облаҫ тӗрекленсе йӗркене кӗрое ҫит- 
сен, 1925 ҫулхи апрелӗн 21-мӗшӗнче, Ч ӑв аш  Автоно- 
миллӗ Советлӑ С оциализмлӑ республикине туса хунӑ.

Ч ӑв аш  халӑхӗ  хӑйӗн Советла автономийӗнче ытти 
халӑхсемпе пёр пек ӗмӗт-шухӑшпа пурӑнать, хӑйӗн 
вӑй-халне Т ӑван  ҫӗршыва чечеклентерес ӗҫе парать.

Совет Союзӗнчи халӑхсем  Тӑван  ҫӗршыв хӑвачӗшӗн 
тӑрӑш ни, вӗсем Ленин вӗрентӗвне ӑса илсе, пурнӑҫа 
кӗртсе пыни капитализм  тӗнчине килӗшмест. Ҫавӑнпа 
та капиталистсем совет халӑхӗсем ҫинчен час-часах 
элек сараҫҫӗ. С ӑм ахран , 1931 ҫулта Хӗвеланӑҫӗнчи 
бу р ж у ал л а  писательсенчен пӗри, пуш параппан ҫап- 
са, мул хуҫисен юррине ю рлакан  карм а  ҫӑвар, эпир 
В. И. Ленин кӗнекисене чӑцаш ла куҫарни ҫинчен, вӑл 
кӗнекесене чӑваш  ӗҫ ҫыннисем тӑван  чӗлхепе вулани 
ҫинчен илтсен, П а р и ж р а  эрнере пӗрре тухакан 
«Эйроп Нувель» ж у р н ал та  «Чӑваш сем Ленина ӑнла- 
наҫҫӗ-и?» тесе т ӑр ӑх л аса  ҫырнӑччӗ. Анчах ҫав сутӑн- 
чӑк «ҫыравҫӑ» чӑваш сем мӗншӗн 1905— 1907 ҫулсенчн 
революцие, 1917 ҫулти О ктябрьти социализмлӑ рево- 
люцие хастар хутш ӑннӑ пирки, мӗншӗн гр аж дан  вӑр- 
ҫинче ытти халӑхсемпе ю нашар тӑрса, тӑш мансене 
хирӗҫ кӗрешнӗ пирки, социализм тунӑ ҫӗрте пӗтӗм вӑй- 
халпа т ӑр ӑ ш са  ӗҫленӗ пирки ш ухӑш ласа  пӑхма ^ӑс 
ҫитереймен. Ҫ авнаш кал  хӗсӗк пуҫлӑ, кӗтӗк ӑслӑ, тӑм-
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сай «журналистсем», Крюгер пек «прюфессорсем» 
капитализм  тёнчинче кайран  та  туп ӑн каланӑ  (Ч й в аш 
сем А. С. Пушкин кёнекисене вулани те тарй хтарать  
вёсене!), вёсем те совет халӑхӗсен пурнӑҫӗ пирки 
элексӗр пуҫне ним-те шухйш ласа кйларайман.

Совет халӑхӗсем , ҫав шутра чйвашсем те, аслй 
Ленинйн хйватлй идейисене вёренсе, йса илсе, чёрене 
хывса, Коммунистсен партийён ялавё  айне тйнй, халё 
те ҫав  ялавпа  м а л а л л а  каяҫҫӗ, ӳлӗм те ҫавйн пекех 
кайӗҫ. Совет халӑхӗоем ҫакна ҫирӗп ӗненсе тйраҫҫӗ: 
Ленин вӗрентӗвӗ — вйл пётӗм прогрессивлй этемлӗхе 
м алаш лй х  кйтартса п ар акан  вӗрентӳ, тӗнчери мӗн- 
пур халйхоене револю циллӗ вйй-хал, хастарлйх, ӗненӳ 
парса тйракан  хйват, халйхсен ҫирӗп туслйхӗшӗн, 
миршӗн, ҫутй пуласлӑхӗш ӗн пыракан кӗрешӗвӗн 
ялавӗ.

8. В. И. Л Е Н И Н  П У Л А Ш Н И П Е .

В. И. Ленин, Атйл тӑрӑхӗнче ӳссе ҫитӗннӗскер, 
унти халйхсен пурнйҫне лаййх пӗлнӗ, хйй патне, сй- 
м ахран, чйвашсем е тутарсем пырсан-тусан, яланах  
чйваш, тутар халйхӗсем ҫинчен ыйтса пӗлнӗ. Чйваш  
пырсан хйш чухне вёсене ҫутта кйларас  ӗҫре нумай 
вйй хунй И. Я. Яковлев пирки сймах хускатнй.

1918 ҫулхи апрель пуҫламӑш ӗнче Оринино ял ҫын- 
ни М. Г. Булочников, Хусан кӗпӗрнинчен В Ц И К  
членне суйланнйскер, Кремльте В. И. Ленин патӗнче 
пулнй. В Ц И К  председателӗ Я- М. Свердлов сӗннипе 
В ладимир Ильич йна С ам ара ,  Хусан, Ч елябин ск  ху- 
лисене ҫӗр виҫекенсен курсӗсем ирттермешкӗн укҫа 
леҫсе пама хушнй. Вйхйт чы лаях  каҫал л а  сулӑннй 
пулин те, Яков М ихайлович мана В. И. Ленин патне 
хваттере ал а  пустарм а ячё, тет Булочников. Ҫакйн 
чухне ҫулпуҫ чйваш халйхӗн пурнйҫӗпе шухйш-кймй- 
лӗ  ҫинчен ыйтса пёлнё.

Владимир Ильич патне Булочников кёрсен, вйл 
эсир йҫтисем пулатйр, В Ц И К -а  сир1е йҫтан суйласа 
ячӗҫ?— тесе ыйтнй. Булочниковё: мана Хусан кёпёр- 
нинчи хресченсен депутачёсен Советёнчен суйласа
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З1чёҫ, хам  эпӗ чӑваш, тенӗ В. И. Ленин ыйтнине хирӗҫ.
Ҫакӑн чухне, Булочников каланӑ  тӑрӑх, Владимир 

Ильич чӑваш  халӑхӗн  пурнӑҫӗ ҫинчен ыйтса пӗлме 
тытӑннӑ.

«Мӗнле те пулин тӗрӗсрех ответ пама тӑрӑш са, 
тет  М аксим Георгиевич, эпӗ ҫапла каларӑм :

— Ленин юлташ! Ч ӑв аш  халӑхӗ, Российӑри ытти 
халӑхсём  пекех, ӗлӗкхи чуралӑх  пусмӑрне пӗтерчӗ.

— Ҫапла, ҫапла ,— хӑвӑр т  каларӗ  Владимир 
Ильич,— ку тӗрӗс! Революци Российӑри пусмӑрта 
пурӑннӑ пур халӑхсене те ҫӗнӗ пурнӑҫ тума аслӑ  ҫул 
уҫса  пачӗ. Анчах, к а л а с  пулать, м алта  пысӑк йывӑр- 
лӑхсем  тӑраҫҫӗ-ха, рабочисемпе хресченсен нумай 
кӗрешмелле, нумай ӗҫлемелле... Ҫапла, ҫапла!.. Пирён 
врачсем, шкулсем ҫитмеҫҫӗ, тырӑ ҫитмест! Умра пьь 
сӑк  задачӑсем! Ҫ ав  задачӑсене пирӗн кирек мӗнле 
пулсан та  татса  памалла» .

М а л а л л а  М. Г. Булочников ҫакӑн пек ҫырать:
«Владимир И льич сасартӑк  ман ҫине куҫне хӗсе- 

рех сӑнаса  пӑхрӗ те экзамен чухнехи пек ыйтрӗ:
— Эсир чӑваш  педагоге И ван  Яковлевич ҫинчен 

илтнӗ-и?
Эпӗ И ван  Яковлевича чӑваш сем л ай ӑх  пӗлеҫҫё, 

терӗм. Орининри зпӗ  вёреннё земски шкулта Яковлев 
уҫнӑ Чӗмпӗрти ч ӑваш  шкулӗнчен вӗренсе тухнӑ икӗ 
учитель ӗҫлетчӗҫ, терӗм».

Владимир И льич чӑваш сен паллӑ  педагогне 
И. Я. Яковлева ас туни мана савӑнтарчӗ, тет Б улоч
ников.

В. И. Ленин, чӑваш сен пурнӑҫӗн тӗрлӗ енӗсемпе 
интересленсе, Булочников каланине тимлӗн итленӗ. 
Ҫакӑн  чухне Н. К. Крупская та  пулнӑ, вӑл чӑваш  
чӗлхи хӑш  х алӑх  чӗлхипе пӗр пекрех пулнине пӗлме 
тӑрӑш нӑ. «Чӑваш сем  калаҫнине илтнӗ, вёсен чӗлхи 
тӗлӗнмелле ҫемҫе; хытӑ сасӑоене илтсе ю лм а та 
ҫук»,— тенӗ Н а д е ж д а  Константиновна.

Кунта, сӑм ах  май, вулакансене, Н. К- Крупская 
1934 ҫулхи октябрь уйӑхӗнче «П равда»  х аҫатр а  тух- 
нӑ «В ырӑс чӗлхине вӗрентесси ҫинчен» ятлӑ стат- 
йинче чӑваш  чӗлхи пирки мӗн ҫырнине аса илтерес 
килет. «Акӑ, тет вӑл, тӗслӗхшӗн илес пулсан, чӑваш -
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В. И. Л ЕН И Н .

сем ян ӑр авл ӑ  хупӑ сасӑсемпе ян ӑравсӑр  хупӑ сасӑ- 
сене, баварецсем  пекех, пӑтраш тараҫҫӗ, вӗсемшӗн 
бал  е пал, вот е фот, дам  е там, жил  е ш ил  тетӗн-и,— 
пурӗпӗрех» («Вот чуваши, например, подобно б а в а р 
цам, путают звонкие и согласные, им все равно с к а 
зать  бал  или пал, вот или фот, дам  или там, жил или 
ш ил».)

В. И. Ленин хушнипе, инҫетри кӗпӗрнесене Мус- 
кавран  «пёр михӗ» укҫа леҫме каякан  В Ц И К  членне, 
Оринино чӑваш не М. Г. Булочиикова Владимир 
Ильичпа Н а д е ж д а  Константиновна «ҫул ҫинче сыхла- 
нарах  ҫӳрӗр», тесе ырӑ сунса ӑсатса яраҫҫӗ.

М аксим Георгиевич С ам ар та  тата  Хусанта пулнӑ 
хыҫҫӑн ҫула май хӑйсен тӑван  ялне кӗрсе тухнӑ. Чӑ- 
ваш ҫӗршывне ҫитсен, В Ц И К  членӗ хӑйӗн янташӗсене 
Советсен ӗҫӗ ҫинчен, Владимир Ильичпа Яков Михай-
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лович ҫинчен ка л а са  панӑ. Хресченсем хӑйсен делега- 
чӗн сӑм ахне к а л а м а  ҫук пысӑк тимлӗхпе итленӗ.

М. Г. Булочников, ҫав вӑхӑта  аса илсе, ҫапла  ҫы- 
рать: «Хресченсем ман тав р а  пухӑнчӗҫ. «Ленин хӑй 
аллипе тытса панӑ хута кӑтарт-ха», теҫҫӗ. М андат 
алран  ал л а  кайрӗ. Кашниех ӑна тытса пӑхасшӑн, 
куҫӗпе курасшӑн. В улам а  пӗлменнисем те Ленин хӑй 
аллипе ҫырнӑ саспаллисене курасш ӑн пулчӗҫ. Х рес
ченсем Ленин мӗнле ал ӑ  пуснине пӑха-пӑха пӗр-пӗр- 
не: «Ҫ акна вӑл  хӑйӗн аллипе ҫырнӑ», терӗҫ».

М. Г. Булочников аса  илӗвӗнчи тӗслӗхсем 
В. И. Ленин чӑваш  халӑхие, ӑна ҫутта кӑларассиш ӗн 
пӗтӗм пурнӑҫне панӑ И. Я. Яковлева 1918 ҫулхи йы- 
вӑр кунсенче те манманни ҫинчен калаҫҫӗ . Ҫ акӑ  вӑл 
1918 ҫулхи апрель уйӑхӗнче пулнӑ, терӗмӗр. Ш ӑпах  
ҫав вӑхӑтра , апрелӗн 20-мӗшӗнче, В. И. Ленин Иван 
Яковлевича хӳтӗлесе Чӗмпӗр Совдепне телеграмма 
янӑ (ку телеграм м а пирки эпир каяр ах п а  тӗплӗрех 
ҫырӑпӑр.)

1904 ҫултанпа Коммунистсен партинче, революци- 
ччен Ф ранцире Ленин шкулӗнче вӗреннӗ Т. С. К ри
вое та  В ладимир Ильич пирӗн Яковлевӑн пурнӑҫӗпе 
интересленни ҫинчен калать. Вӑл  хӑйӗн «Ленин ҫулӗ- 
пе» тесе ят панӑ аса  илӗвӗсен пуҫламӑш ӗнче ҫакӑн  

пек йӗркесем ҫырать: «Эпӗ, Атӑл тӑрӑхӗнчи чӑваш
ҫемйинчен тухнӑскер, каяр ах п а  Ёпхӳри чугун ҫул мас- 
терскойӗсенче ӗҫленӗскер, хам ӑн  вӑрӑм  ӗмӗрте теми- 
ҫе хутчен те Л енина курма, унпа калаҫм а , унран 

хам ӑн  ӗҫре ӗмӗр манми ӑслӑ  кӑтартусем  илме телей- 
лӗ  пултӑм».

М а л а л л а  кӳршӗ ялта хӑй кӗтӳ кӗтни ҫинчен, хӗл- 
ле «инородецсен» пуҫлам ӑш  ш кулне вӗренме ҫӳрени 
ҫинчеи ҫырнӑ май ҫапла  калать: «Ку вӑл  чӑваш  ачи- 
сене тӑван  чӗлхепе вӗрентме уҫнӑ шкулсёнчен пӗри- 
ччӗ. Х алӑх  хушшинче ку ш кулсене Ульянов шкулӗсем 
тетчӗҫ, эпир, ачасем, Чӗмпӗрте Ульянов текен « гл ав 
ный учитель» пурӑнать  тенине илтнӗччӗ. Вӑл вырӑс 
тага  чӑваш  ялӗсем тӑр ӑ х  ҫӳренӗ, вӗсенче шкулсем 
уҫнӑ, шкулсем валли  укҫа-тенкӗ тупасчӗ тесе, ҫав 
тери нумай тӑр ӑш н ӑ .  Ч ӗмпӗрте вар а  ят а р л аса  учи
лищ е уҫнӑ, унта ҫак  шкулсенче ӗҫлеме преподава-

«2



тельоем хатӗрленӗ. Училищӗне чӑваш сен паллӑ прос- 
ветителӗ, И л ья  Николаевич Ульяновӑн ҫывӑх тусӗ, 
И. Я. Яковлев, ертсе пыиӑ...»

Тимофей Степанович В. И. Ленинӑн  1918 ҫулта 
Яковлев пирки Чӗмпёре янӑ телеграммине илсе кӑ- 
тар тать  те хӑйӗн аса илӗвӗсене ҫакӑн  пек ка л а са  пӗ- 
терет: «Ленин ҫынна тем пекех хисепленине тепӗр 
хут енентерекен ҫак  телеграм м ӑна  эпӗ хам ӑн  «чӑн- 
чӑн ҫынсенчен чи чӑнни» ҫинчен к алакан  аса илӳсене 
вӗҫлетёп».

Тата ҫакна аса илни те вырӑнлӑ . 1919 ҫулхи июнь 
вёҫӗнче, Коммунистсен партийӗн Тӗп Комитечӗ тата
В. И. Ленин пуҫарнипе, Атӑл тӑр ӑх  К ам ӑ  патне ҫити- 
ччен, унтан К ам ӑ  тӑр ӑ х  ҫӳлелле кайм а «К расная  
З везд а»  («Хӗрлӗ Ҫ ӑлтӑр») ятлӑ  агитаци пӑрахучӗ 
тухнӑ. Ҫ ав  п ӑрахутпа  каякан  ҫирӗм ҫынна яхӑн  аги- 
таторссм, шуррисене х ӑв ал а са  янӑ йӗрпе пырса, х а 
л ах  хушшинче Совет влаҫӗпе парти политики ҫинчен, 
партии V III  съезчӗ йыш ӑннӑ решениоем ҫинчен каласа  
п ам алла ,  ӑ н л ан т ар м а л л а  пулнӑ.

Ку тап х ӑр та  гр аж д ан  вӑрҫин фрончёсенче пирӗн 
чы лаях  пысӑк ӑнӑҫусем пулнӑ. 1919 ҫулхи апрель 
уйӑхӗнче Хӗрлӗ Ҫар К олчака вӑйлӑн  пырса ҫапнӑ та, 
К олчак ҫарӗсем  чакм а  тытӑннӑ. Ҫ акӑн  хыҫҫӑн Хӗрлӗ 
Ҫ ар т ӑш м ан а  пӗтӗм фрончӗпех х ӑв ал а са  пынӑ, шур- 
рисенчен Ёпхӳ тата  ытти хуласене к а ял л а  -туртса 
илнӗ, Екатеринбург, Пермь хулисем патне ҫывхарнӑ, 
Колчак Ҫ ӗпӗрелле тарнӑ.

1919 ҫулхи июлӗн 9-мӗшӗнче, хӗвеллӗ те ӑш ӑ кун, 
асӑннӑ «Хӗрлӗ Ҫ ӑлтӑр»  пӑрахут Ш упаш кара  ҫитнё. 
Ку вӑл  чӑваш  ӗҫ ҫыннисемшӗн пысӑк уяв  пулнӑ. 
Ш упаш карти  коммунистсемпе комсомолецсем, пӑра- 
хут хула тӗлӗнче чарӑнасса ,  унпа Ленин м ӑш ӑрё  
Н а д е ж д а  Константиновна килессе м алтан ах  пӗлнё- 
скерсем, в ӑр м а н а  кайса ешӗл хыр тураттисем, чечек- 
сем илсе килнӗ, вӗсемпе Х алӑх  ҫурчӗн пусмисен кар- 
лӑкӗсене, пысӑк залри  сценӑна илемлетнё. Стена ҫине 
плакатсем , лозунгсӗм ҫапнӑ.

Х алӑх  ҫуртӗнче Ш упаш кар  ӗҫ ҫыннисен митингё 
пулнӑ. Унта Н. К. К рупская сӑм ах  каланӑ .  Вӑл г р а ж 
дан зӑрҫин  фрончӗсенчи л ар у -тӑр у  ҫинчен, тӑш м ан ӑн
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мӗн тери чее те тискер плансем пулни ҫинчен, фронта 
тимлӗн пулӑш ма кирли ҫинчен каланӑ.

— Чаваш  коммунисчӗсемпе комсомолецӗсем кӗ- 
решӗвӗн малти речӗҫенче пуласса, чӑваш  халӑхӗ  тӑ- 
ван ҫӗрш ыва наттӑр хӳтӗлессе Владимир Ильич ш ан 
са тӑрать ,— тесе вӗҫленӗ Н. К. Крупская хӑйӗн сӑ-

махне. [ !
Х алӑх  тӑвӑллӑн  

алӑ ҫупнӑ. Пӗтӗм 
зал: «Сывӑ пултӑр, 
парти! Сывӑ пултӑр, 
пирӗн ҫулпуҫ Л е 
нин!» — тесе кӑш- 
кӑрнӑ.

«Хёрлӗ Ҫӑлтӑр» 
Ш упаш картан  ана- 
талла  кайнӑ чухне 
хӑнасене ӑсатм а пё- 
тём хула ҫынни тух- 
нӑ. Ватти те вӗтти 
те, ретӗн-ретӗн тӑр- 
са, пёрне-пӗри хул- 
ран тытса Атӑл хӗр- 
ринелле утнӑ. М а л 
ти ретӗн варринче 
Н. К. Крупская 
пынӑ, пурте рево- 
люци юррисене юр- 
ланй.

А тӑл хӗрринче, пӑрахут ҫине ларнӑ  чухне, 
Н. К. Крупская тата  унпа килнӗ юлташсем халӑха  
ыр сунса уйрӑлнӑ.

Ш упаш кар  ҫыннисем:
— М ускава  ҫитсен, Владимир И льича чӑвашсен- 

чен салам  к ал ӑр ,— тенӗ вунш арӑн та ҫӗршерӗн.
Владимир Ильич".хушнипе Н. К- Крупская «Хӗр- 

лӗ Ҫ ӑлтӑр»  пӑрахутпа ҫӳренӗ вӑхӑтра  кун кӗнеки 
(дневник) ҫырса пынӑ. Кун кӗнекине «По градам  и 
весям Советской республики» тесе ят панӑ. Вӑл унта 
Ш упаш карта  пулни ҫинчен те ик-виҫ страницӑ ҫырнӑ.

Н. К- Крупская Ш упаш карта  хай 1917 ҫулхи

Н. К. КРУПСКАЯ.
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июлӗи кунӗсенче Питӗрте паллаш нӑ Кронш тадт м ат
росне тӗл пулнӑ. Вӑл продовольстви комиссарӗ пул
са ӗҫленӗ, ёҫӗсене ланӑх  йӗркеленӗ. Ш упаш кар Сове- 
чӗн исполкомӗ, тет Н. К. Крупская, пысӑк та прин- 
циплӑ ыйтусене хӑйӗн уҫӑ ларӑвӗсенче пӑхса тухать. 
Исполком членӗсем ларусене ҫавӑн пек ирттерме ним 
те кансӗрлемест, теҫҫё.

Н адеж да  Константиновна тата  ҫакна палӑртать: 
Ш упаш карта вӑл вӑхӑтра коммунистсемпе совет ра- 
ботникӗоем хӗрарӑмоем хушшинче тӑрӑш са  ёҫленӗ. 
Ачасене вӗрентсе, халӑха  ҫутта кӑларас  ӗҫ ҫине, тет 
вӑл, тимлӗ пӑхаҫҫӗ. Исполком ӗҫне рабочисем ертсе 
пыраҫҫӗ пулсан, пур ҫӗрте те ҫавӑн пек тесе палӑр- 
тать Крупская.

Ш упаш карта ҫав кунеенче учительсене ял хуҫалӑх 
ыйтӑвӗсемпе вӗрентме пухнӑ курссем ӗҫленӗ: 
Н. К. Крупская унта та ҫитсе курнӑ, учительсемпе 
калаҫнӑ. Н а д е ж д а  ;Константиновна:' Ш упаш карти 
учительсем иумайӑшё Совет влаҫӗ майлӑ, халӗ ку 
аванах сисӗнет, тесе ҫырать. «Учительсем ӗҫлӗх шкулӗ, 
тума пикенеҫҫӗ»,— тесе вӗҫлет вал хӑйӗн куп кӗне- 
кине.

Ш упаш кар ёҫ ҫыннисем, 1919 ҫулхи июль уйӑхӗн- 
че Н. К. Крупская Халӑх ҫуртӗнче сӑм ах  тухса кала- 
нине чысласа, 1958 ҫулхи февралӗн 3-мӗшснче ҫав 
ҫурт ҫине асӑну хӑуи  ҫапнӑ. Ун ҫине ҫакӑи пек ҫыр- 
нӑ: «Здесь 9 ию ля  1919 года выступала с речью перед  
трудящимися города Надежда Константиновна К р уп 
ская».

«Хӗрлё Ҫ ӑлтӑр» Сёнтӗрвӑрринче чарӑнса тӑнй вӑ- 
хӑтра Вӑрмаи шкулӗ (халӗ Лесотехнический техни
кум) умӗпче хула ҫыннисен митингё пуҫтарӑннӑ. 
Н. К. Крупская Вӑрман шкулӗн балконӗ ҫине тухса 
сӑм ах  каланӑ .  Ҫав кунах вӑл Халӑх ҫуртӗнче, ш кул
та, партии хула комитечӗпе хула исполкомӗнче пулнӑ. 
Н ад еж д а  Койстантиновна хӑйӗн блокнотӗнче Сӗн- 
тёрвӑррииче парторганизацн пуррине, хӑйсен ирӗкӗпе 
фронта кайнӑ ҫынсем пирки, хӗрарӑмсемпе ҫамрӑк- 
сем хушшинчи ӗҫ ҫинчен п аллӑ  тунӑ. Ҫ авӑнтах  тата  
«Сӗнтӗрвӑрринче театр пур» тесе ҫырса хунӑ.

Н ад еж д а  Константиновна пӑрахут ҫине Халӑх
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ҫурчӗн хорне илое кайнӑ. Хор унта концерт панӑ. Хора 
ю рлаттараканӗ  — Анатолий Николаевич Тогаев. Сӗн- 
тӗрвӑрри ҫыннисем ҫак  куна халӗ те ас тӑваҫҫӗ.

Н. К. Крупская «Хӗрлӗ Ҫ ӑлтӑр» агитпӑрахутпа 
ҫӳренӗ вӑхӑтра  34 хут сӑмах тухса каланӑ , ҫав шут- 
ра — Ш упаш карта  тата  Сӗнтӗрвӑрринче каланӑ  сӑ- 
махсем те.

Н. К- Крупская, «Хӗрлӗ ҫӑлтӑр»  пӑрахутпа хӑй 
кайса ҫӳренӗ вӑхӑта  аса илсе, 1933— 1934 ҫулсенче 
«Ленина аса илнисем» ятлӑ кӗнекере ҫакӑн пек ҫыр- 
нӑ: «Ильич хӑй те пырасшӑнччӗ, анчах ӗҫсене пӗр 
минутлӑха та пӑрахм а май пулмарӗ. Эпир тухса каяс 
умён Ильич ҫӗрӗпех пирӗнпе калаҫрӗ, пнре ӑсатма 
вокзала пычё, ҫырусемпе, телеграф па тӑтӑш ах  пӗл- 
терсе т ӑ м а '  хушрӗ...»

«Хӗрлё ҫӑлтӑр»  ҫи тм е л л е .ҫё р е  ҫитсе таврӑнсан,
В. И. Ленин питех те хытӑ савӑннӑ. Н адеж да  Кон- 
стантиновнӑран вӑл нумай-нумай ӗҫсем пирки ыйтса 
пӗлнӗ, чӑваш халӑхӗ  мӗнле пурӑнни ҫинчен те ыйтнӑ. 
«Владимир Ильич,— те? И. К. К рупская ,— манраи 
пурин ҫинчен те тёпӗ-йӗрӗпех ыйтса пӗлчӗ; эпӗ Хёрлё" 
Ҫар ҫннчен, хресченсен ш ухӑш -кӑмӑлӗ ҫинчен, чӑваш- 
сен, тутарсен ш ухӑш -кӑм ӑлӗ  ҫинчен, халӑх  массисем 
Совет влаҫне ы тларах  ӗненме тытӑнни ҫинчен каласа 
пани ӑпа уйрӑм ах  интереслентерчӗ».

Куртӑр-и, В. И. Ленина «уйрӑмах интереслентер- 
нё» ыйтусем хушшинче «чӑвашсен... шухӑш-кӑмӑлӗ» 
те пулнӑ.

Партин аслӑ учителӗ тата  ҫулпуҫӗ Совет ҫӗршы- 
вӗнчи халӑхсене, ҫав шутра чӑвашсене те, мӗн тери 
тимлӗ пулӑшни ҫинчен калакан  тӗслӗхсенчеи тата  ик- 
кӗшпе нлсе кӑтартасш ӑн  эпир.

1914— 1918 ҫулсенчи вӑрҫӑ тата  уп хыҫҫӑнхи г р а ж 
дан вӑрҫи пирӗн ҫёршыва калам а  ҫук хытӑ юхӑнтар- 
са хӑварнӑ. Чӑваш  ҫӗршывӗнче те хуҫалӑх юхӑнса 
кайпӑ. П ур-ҫук заводсемпе фабрикӑсем  чарӑиса ла])- 
пӑ. Ял хуҫалӑхё, ахаль те аран-аран  ты тӑнкаласа 
пыраканскер, 1921 ҫулта Атӑл тӑрӑхне килсе кӗнӗ 
иикам курман-илтмен выҫлӑха пула пушшех те ура- 
ран ӳкнӗ. Ёҫ ҫыннисем выҫӑ ларнӑ... Вӑрҫӑсенче асап- 
ланнӑ, ӗҫ ш ы раса халран  ӳкнӗ ҫынсен тумтирӗсем тс
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кивелсе пынӑ, ҫӗтӗлсе пӗтнӗ. Хулапа ял хушншпчи 
оуту-илӳ пнтех те вӑйсӑрланса ҫитнӗ.

Ҫак вӑхӑтра Чӑвуш парти обкомӗпе Чӑиаш облаҫ 
ёҫтӑвкомӗ Р С Ф С Р  Совнаркомӗнчен, В. II. Ленинран 
пулӑшу ыйтма шут тытаҫҫӗ. Ана ыйтма ун чухне обл- 
ӗҫтӑвком председателем заместителӗнче ӗҫленё
С. А. Коричев ю лташа М ускава яраҫҫӗ. Ку вӑл 1921 
ҫулхм апрель уйӑхёнче пулнӑ.

С. А. Коричев хӑй В. II. Ленин патӗнче пулнп ҫин- 
чен аса илӳсем ҫырса хӑварнӑ (вӑл 1961 ҫулта Мус- 
кавра вилнӗ.)

«й ы ш ӑн м а палӑртнӑ вӑхӑтчен,— тет С. А. Кори
чев,— Кремӗлӗн тӑваттӑмӗш  хутпе чупса хӑпартӑм 
(лифтпа хӑпарм а вӑхӑт нумай кирлӗ, терӗм), 
В. И. Ленин ӗҫ ҫыннисене йыш ӑнакан пӳлӗмӗн алӑкӗ 
патне пырса лартӑм.

— Коричев юлташ, тархасшӑн, Ленин патне кӗ- 
рӗр,— илтӗнчӗ секретарь сасси.

Эпё Владимир Ильичӑн ӗҫ пӳлӗмне кӗрсе тӑтӑм. . 
Унӑн пӳлӗм ӗнче— икӗ чӳрече, сӗтел ҫинче телефон- 
сем, хут папкисем. Ҫыру сӗтелӗ ҫумне ахаль сӗтел 
лартнӑ. И рӗклӗрех вырӑиа кӗнеке шкапӗсем вырнаҫ- 
тарнӑ.

Ильич сӗтел хушшинче хутсем вуласа ларать. Эпӗ 
сӗтел ҫывӑхне пырса тӑтӑм. Вӑл пуҫне ҫӗклесе пӑхрӗ 
те ура ҫине тӑчӗ, кӑштах куҫне хӗссе, ман ҫине тим- 
лӗн пӑхма тытӑнчӗ, унтан вара мана тахҫанах пал- 
лакан  ҫын пек каларё:

— Сывӑ-и, Коричев юлташ, ларсамӑр, каламал- 
лине каласа парӑр.

Владимир Ильич мана алӑ пачӗ. Ҫакӑн хыҫҫӑн 
эпӗ ӑна хамӑн ходатайствӑна тыттартӑм, анчах вӑл 
ӑна сӗтел ҫине хучё те унта мӗн ҫырнине сӑмахпа 
каласа пама хушрӗ. Эпё кӗскен каласа парсан, вӑл 
ыйту пачӗ:

— Чӑваш  хресченӗсен шухӑш -кӑмӑлӗ мӗнле?— 
герӗ Владимир Ильич.

Ку ыйту С. А. Коричева,— «тӗрлӗ ыйтусем тӑрӑх 
ответсем хатёрлесе пынӑскере», тӗлӗнтерсех янй: вӑл 
ҫынка хӑратм алла  ыйту мар, ӗҫсем чӑннипе мӗнле 
Нулнине пӗлме ырӑ ӗмӗтпе панӑ ыйту пулнӑ. Сергей
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Андреевич вара чӑваш чухӑн хресченӗсемпе вӑтам 
хресченӗеем Совет влаҫӗшӗн тӑни ҫинчен, анчах про- 
мышленноҫ таварӗсем ҫитмен пирки кӑмӑлсӑр  пул
ни ҫинчен, ҫакӑнпа усӑ курса, кулаксем 1921 ҫулхн 
хӗлле ӗҫ хресченӗсен пӗр паййе пӑлхава хутшӑнтар- 
ни ҫинчен тӗрӗссише каласа  панӑ.

«Ну, мӗн-ха, пулӑшӑпӑр», тесе В. И. Ленин Чйваш 
обкомӗпе облмсполкомӗ янӑ хут ҫине резолюци хунӑ. 
Ҫ апла вара, пирӗн облаҫ кирлӗ пулӑшӑва илнӗ.

Чаваш  халӑхӗ ҫакна та ӗмӗрех асра тытӗ: 
1921 — 1922 ҫулсенчи выҫлӑх вӑхӑтёнче В. И. Ленин 
Атӑл тӑрӑхӗнче пурӑнакан халӑхсене, уйрӑммӑн ид
еей чӑваш халӑхне, выҫӑ вилесрен хӑтарас  тесе, мӗн 
тума пултарнине пурне те тунӑ. Владимир Ильич 
сӗннипе, М ускавпа Мускав кӗпӗрни Чӑваш  облаҫне 
пулӑшма шефа илнӗ. Ҫ ак ӗҫе вӗсем хӑйсен пысӑк та 
ккрлӗ задачи вырӑнне хурса туса пынӑ. Мускав рабо- 
чийӗсем, выҫӑ л аракан  чӑвашсене пулӑшас тесв, 
хайоен ӗҫ укҫинчен кашни уйӑхрах 4-шар процент 
уйӑрса папӑ, промышленноҫпа суту-илӳ предприяти- 
йӗсем хӑйсен оборотӗнчен 4—5 процент парса тӑнӑ. 
М ускавра лотерейӑсем туса ирттернӗ, спектакльсем 
лартнӑ, пухнӑ укҫана выҫӑ ларакансене пулӑшмалли 
фонда панӑ. Чӑваш  ачисене усрама ача ҫурчӗсем уҫ- 
нӑ. Хӑш-пӗр рабочисем выҫӑпа аптранӑ чӑваш ачи
сене хӑйсем патӗнче усранӑ.

М алтан  Ч ӑваш  республикинчи выҫлӑх пирки хӑш- 
пӗр работниксем иккӗленни те пулнӑ. Сӑмахран, М ус
кав Совечӗн предоедателӗ Каменев тата  унӑн замес- 
тителӗ Богуславский: Чӑвашсем выҫӑ лараҫҫӗ тени 
тӗрёс мар, вёсем, хййсене Мускав пулӑшу патӑр тесе, 
выҫлӑха ытлашши ӳстерсе кӑтартаҫҫӗ, тенӗ. Тепри- 
сем вӗсемпе килӗшмесӗр: Чйвашсем чӑнах та выҫӑпа 
хытӑ аптӑраса  ҫитнӗ, анчах выҫлӑх мӗн тери пысӑк 
та хӑруш ӑ пулнине вӗсем хӑйсен сӑпайлӑхне пула 
ӗнентермеллех каласа параймаҫҫӗ, тенӗ.

Ч ӑваш  облаҫӗнче выҫлӑх мӗн тери сарӑлнине тӗ- 
рӗслеме М ускавран комисси янӑ (унйн председателе 
В. 14. Александров 1960 ҫулта «В борьбе с послед
ствиями неурожая 1921 года в Чувашии» ятлӑ кёнеке 
ҫырса кӑларчӗ.)
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Ҫав комисси Ч ӑваш  облаҫӗнче выҫлӑхпа хытӑ 
аптӑранине тӗпчесе пӗлнӗ, ӗҫоем мӗнле тӑнине кӑтар- 
такан материалсемпе пӗрле мӑянран, йӗкелтен, йывӑҫ 
кӑчкисенчен, тӗрлӗ курӑк-ҫулҫӑран пӗҫернӗ ҫӑкӑр 
татӑкӗсем илсе таврӑннӑ. Ку суррогатсене 
Ф. Э. Дзержинский Владимир Ильич патне илое кай- 
са кӑтартнӑ. Ҫакӑн хыҫҫӑн вара чӑваш  облаҫне пулӑ- 
шас енӗпе ӗҫлеме ятарласах жомиеои уйӑр-нӑ, унӑн 
бюроне В. Н. Александров, А. Д. Калинина тата 
В. М. Смирнов юлташсене кёртиё.

1921 — 1922 ҫулсенчи выҫлӑх вӑхӑтӗнче чӑваш ха- 
лӑхне тата  Чулхула, Кострома, Вологда кӗпӗрнисен- 
чи ёҫ ҫыннисем, Украинӑпа Белорусси хресченӗсем 
нумай пулӑшнӑ.

В. И. Ленин ёҫ ҫыннисемщӗн пӗтӗм вӑйне хурса 
тӑрашнине чӑваш халӑхӗ нихҫан та манас ҫук: 
Владимир Ильич чӑваш халӑхӗшӗн тунӑ ӗҫсем пирӗн 
халӑхӑн, республикӑн историне кӗрсе ылтӑн саспал- 
лисемпе ҫырӑннӑ. Вӗсем халӑх ӑс-тӑнӗнче ӗмӗр ман- 
масла пурӑнаҫҫё, аслӑ ҫулпуҫӑн ҫутӑ сӑнарне аса 
илтерсе тӑраҫҫӗ.

9. И. Я Я К О В Л Е В  Ё Ҫ Н Е  Х А К Л А К А Н  
Т Е Л  Е Г Р А М М  АСЕМ.

И. Я. Яковлевӑн чӑваш халӑхӗшӗн тунӑ парха- 
тарлӑ ӗҫне хакланӑ чухне эпир яланах  аслӑ Ленинӑн 
Чӗмпёре янӑ телеграммисене асра тытатпӑр. Эппин 
вёсем пирки пӗр-ик сӑмах калар-ха.

Владимир Ильич 1918 ҫулхи апрелӗн 20-мӗшӗнче 
Чӗмпӗр Совдеп председателӗ патне янӑ телеграммин- 
че ҫакӑн пек калать:

«Чӑвашсен учительсем хатӗрлекен, хёрачасемпе ар- 
ҫын ачасен семинарийӗсен председателӗсене мӗнле  
йӗркепе суйласа ирттерни ҫинчен телеграфпа пӗлте- 
рӗр. М ана И ван Я ковлевич  Я ковлев  инспекторӑн — 
чӑвашсене наци тӗлӗшпе аталантарассишӗн 50 ҫул  
хуш ш и ӗҫленё тата патиш йӗрки хёсӗрленине чылай

89



тӳссе курнӑ ҫыннӑн  — кун-ҫулӗ интереслентерет. 
Я ковлева  хӑйӗн ӗмӗр тӑршшӗнче туса пынӑ ӗҫӗнчен  
уйӑрма кирлӗ  мар тесе шутлатӑп.

Совнарком председателе Л е н и  н».

Тепӗр телеграммине В. И. Ленин 1919 ҫулхи ав
густам 28-мӗшёнче Чӗмпӗрти Губчекана янӑ. Унта 
ҫапла ҫырнӑ:

«Иван Я ковлевич  Я ковлев  старикпе унӑн мӑшӑрне  
хваттертен ан кӑларӑр. Ҫакна ӗҫе кёртни ҫинчен пӗл-  
терӗр. Совнарком председателӗ Л е н и  н».

Анчах ку телеграммӑсене В. И. Ленин мӗнле сӑл- 
тавсене пула, мӗн пирки Чӗмпӗре янӑ-ха? Мӗнле-ши 
вёсен кӗске историйӗ?

1917 ҫулхи июль уйӑхӗнче, ш авлӑ та пӑтравлӑ 
кунсенче, Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗнчен учительсем ха- 
тӗрлекен семинари тума шут тытнӑ. Ана икке уйӑр- 
малла пулнӑ: пӗрннче— арҫын ачасем, тепринче — 
хёрачасем вӗренмелле тунӑ. Ҫак «реорганизацие» 
туса ирттерме Вӑхӑтлӑх  правительствӑн Ҫут ёҫ мини- 
стерстви Чӗмпӗрти чӑваш шкулне хӑйӗн чиновникне 
янӑ. Ҫав чиновник «Чӑваш наци ушкӑнӗпе» тата шку- 
лӑн Педагогикӑ совечӗпе пӗрле Чӑваш семинарине 
йӗркелеме «проект» ҫырса хатӗрленӗ. Министерствӑ 
асӑннӑ проектпа килӗшсе октябрьте Чӗмпӗре хут янӑ 
пулнӑ, анчах та ҫав хут ҫитнӗ вӑхӑтра ун чухнехи 
правительствӑна революци сирпӗтсе антарнӑ. Унпа 
пёрле Ҫут ӗҫ министерствине те салатса янӑ.

Ҫӗршывра ҫӗнӗ йӗрке пуҫланса кайнӑ. Питӗрте 
Халӑх Комиссарӗсен Совечӗ (Совнарком) пулса тӑнӑ, 
ӑна В. И. Ленин ертсе пынӑ. Кивӗ мннистерствӑсем 
вырӑ.нне Халӑх комиссариачӗсем организациленӗ.

П ролетариллӗ революци хумӗ тӗп хуласенчен, про- 
мышленноҫ центрӗсенчен ҫӗршыв тӑрӑх  сарӑлса 
кайса мӗн пур кӗтессене ҫитнӗ.

Ҫав тапхӑрта Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗ ҫаплах ӗҫ- 
ленӗ-ха, анчах И. Я. Яковлев ӑнланайман: мӗнле 
шкул-ха вӑл халӗ, семинари пулса тӑчӗ-и е пулай- 
марӗ-и?.. 1918 ҫулхи февралём 21 (8) -мӗшӗнче Иван 
Яковлевич В. И. Ленин патне пулӑшу ыйтса ҫыру
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В. И. Ленин 1918 ҫулти апрелей 20-мӗшӗнче Чӗмпёр Совдепнс 
И. Я. Яковлев хутне кӗрсе янӑ телеграмма.
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В. И. Ленин 1919 ҫулта И. Я. Яковлева хӑйён хваттерёичех 
хӑварм а хушса янӑ телеграммӑ.

ҫырать. Конверт ҫине адресне те ҫырать: «Петроград, 
В ладимиру И льичу Ульянову, П редседателю  Совета 
Н ародны х Комиссаров», тепӗр енне сӗркӗч пичет пу- 
сать. Ку вӑл Совет правительстви Питёртен М ускава 
куҫнӑ вӑхӑтра  пулнӑ. И ван  Яковлевич хӑйӗн ҫырӑвне
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Питере ям а ёлкёреймен,— правительства М ускава 
килне те Кремльте ӗҫлеме тытйннй. Ҫ авӑнпа та 
И. Я. Яковлев конверт ҫине «Петроград» теое ҫыр- 
нине хуратать  те «Москва» тесе ҫыратв, унӑн айне 
тата  «Кремль» сӑмэх ҫырса хурать. Анчах... ку ҫырй- 
ва вал тем пирки В. И. Ленин патне ярайман. Ана 
И ван  Яковлевич вилсен унӑн хучёсем хушшинче 
тупнӑ (халӗ вӑл Н аукӑп а  Тӗпчев институчён архи- 
вёнче упранать. Отд. II, ед. хр. 655, инв. №  1898.)

Чйваш сен хальхи паллй историкё И. Д . Кузнецов 
тӗпченӗ тӑрӑх, ҫакӑ курйнать: бур ж у ал л а  национа- 
листсем И. Я- Яковлев пирки ҫав вӑхӑтра та, кайран 
та суя сймах сарнй. «Чёмпёрти коммунистсем,— тенё 
вёсем,— И. Я- Яковлева хӑй вырйнӗнчен кйларса пй- 
рахма хйтланнй, мёншён тесен вйл националист пул- 
нй, большевиксене ю ратсах  кайман, ҫавйнпа Ч ём 
пёрти коммунистсем йна хӗсӗрлеме пуҫланй». Вёсене 
ҫавнаш кал  ултав  мёншён кирлё пулни ытлашши сй
мах калам асйрах  паллй. «Яковлев та националист 
пулнй, йна В. И. Ленин ҫапах хисепленё, эс«р пире 
мёншён тйшман вырйнне хуратйр?» — тесшён пулнй 
националистсем.

Б у р ж у а л л а  националистсем 1917 ҫулхи февральти 
революци хыҫҫйн хййсен «Н ациллё ушкйнё» пирки 
вӗҫкӗн сймахсем каласа  ҫӳренӗ, ӗҫ ҫыннисене «Пур 
чйвашсем, пӗрлешӗр!» тенё ултавлй лозунгпа револю- 
циллӗ ҫул-йӗртен пйрса ярасшйн пулнй. Анчах 
И. Я. Яковлев эсерсемпе националистсен ушкйнёсене 
хутшйнман, мёншён тесен вйл хйй националист та, 
шовинист та пулман, вйл мён пёчёкренпех чйвашсене 
вырйссемпе туслй пурйнтарас шухйша тытса пынй 
(сймах май, кунта ҫакна каласа  хйварйпйр: . Чёпмёр 
чйваш шкулёнче вёренекенсен йышёнче ялан  тенё пе- 
кех 20% вырйс ачисем пулнй. Пёчёк ф акт  тейӗҫ. 
Ҫ апла  пулин те, унйн пёлтерёшё пысйк!)

1917 ҫулхи сентябрьте «Пётём чйвашсен съезчё» 
тенёскер пухйннй. Н ационалистсем хӗтӗртнипе, ҫав 
съезда Чёмпёрти чйваш учителёсене хатёрлекен 
Шкулта хйш-пӗр вӗренёкенсем петици ҫырса пана 
пулнй. Петици авъорёсем И. Я. Яковлева хурланй, 
тӑрйхланй... Ҫакйц хыҫҫйц «Чйваш наци ушкйнён»
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правленийӗ И. Я- Яковлевран ответ ыйтма тытӑннӑ. 
Анчах вӑл нимле ответ та паман, вёсемпе калаҫас- 
шӑн та пулман,— «правлени» хучӗсене тӳрех Хӳсан- 
ти вӗренӳ округӗн пуҫлӑхӗ патне ярса панӑ. Ҫавӑнпа 
пёрлех тата  хӑйӗн тарӑхӑвне те ҫырса пӗлтернӗ.

«Эпё пёлместёп: 1) мӗн вӑл Хусанти Ч ӑваш  Наин 
ушкӑнӗ, унӑн прависемпе обязанноҫӗсем, унӑн пӗтӗм 
ӗҫӗсем мӗнле, унта камсем тӑраҫҫӗ, унӑн председа- 
телӗ А. Васильев тата  секретарӗ А. Гаврилова мӗнле- 
скерсем пулаҫҫӗ, 2) эпё пёлместёп: мӗн-ха вӑл «П ол
номочный Чувашский съезд» тенӗскер, вӑл хӑҫан пу- 
хӑннӑ, мӗн ӗмӗттте, унта камсем пулнӑ, ӑна камсем 
ертсе пынӑ?»

М ал ар а х  каланӑччӗ, В ӑхӑтлӑх  правительствӑн 
Ҫут ӗҫ министерствипе вырӑнти «Чӑваш  наци ушкӑ- 
нӗ» Ч ӑваш  шкулӗ пирки ҫырнӑ «проект», Октябрьти 
революцие пула, ним тӗлли-паллисӗр тӑрса юлнӑ, 
тенӗччӗ. И. Я. Яковлева националистсем вырӑнтан 
кӑлар м а  хӑтланнине .те  Октябрьти Аслӑ революцн 
пӳлсе хунӑ.

1918 ҫулхи мартӑн  30-мӗшӗнче Чӗмпӗрти чӑваш 
учителӗсене хатӗрлекен семинаринче вӗренекенсен 
пухӑвӗ пулнӑ. Ҫав пухура надионалистсем майлӑ 
зтемсем: Яковлев — вӑл революдие хирӗҫ пыракан 
ҫын тесе, ы тларах  сасӑ пуҫтарса, ӑна семинарин 
П едагогикӑ совечӗн председательне суйлам алла  мар 
тесе йышӑнтарнӑ. Ку ыйтӑва эоерсемпе национа
листсем ҫакӑн  хыҫҫӑн хӑйсен пысӑкрах ларӑвӗсемпе 
пухӑвӗсенче те пӑхса тухнӑ. «Яковлева председателе 
суйлам алла  м а р » — ҫакӑн пек пулнӑ вёсен постанов- 
ленийё ку чухне те.

Кун хыҫҫӑн вара  И ван Яковлевич В. И. Ленин 
патне ҫыру ярать. Ҫырӑвне Ильич патне Яковлев 
ывйлё Алексей Иванович (М ускав университечён 
профессорӗ) ҫитерет. В. И. Ленин вара  Яковлев 
ывӑлне Кремле чӗнсе илет. П. П. Хусанкай хӑйӗн 
«Аслӑ чӗре» ятлӑ поэмииче кун пирки ҫакӑн пек 
уырать:

Кремёлте, черет кӗтмесӗр,
Кӗчӗ вӑл Ильич патне.

Темӗскер Ильич ҫыратчӗ
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Хӑй сӗтелӗ хушшинче.
Курчӗ. Тӑчӗ. Алӑ пачӗ, 
й ӑ л  кулса пур чунӗнчен.
Хӑмӑр куҫӗ йӑлтӑр-ялтӑр 
Я лкӑш ать, ҫиҫҫт ӑшшӑн:
— Мӗн тӑвам? Тума эп хатӗр 
И ван Яковлевичшӑн.

В. И. Ленин ҫавӑнтах, А. И. Яковлев профессор 
умӗнчех, эпир м алар ах р а  илсе кӑтартнӑ телеграм- 
мӑна ҫырнӑ.

Ҫырчӗ те хӑех кӑтартрӗ 
В уласа. Кӑшт тӑхтасан,
Кӗтессе вӑл ҫырса лартрӗ:
«Ярса парӑр хам шутран».

«Хам шутран» тени ҫакна пӗлтерет: Владимир 
Ильич Чӗмпӗр Совдепне Яковлев пирки янӑ теле- 
грам м ӑн а хысна укҫипе мар, хӑйӗн укҫипе яма 
хушнӑ, ҫавӑнпа та  телеграмм ӑ ҫырнӑ хутӑн кӗтессине 
«Прош у прислать мне лично счет за  эту телеграмму» 
тесе палӑртнӑ (вулакансем ӑна ҫак кӗнекен 91 стра- 
нидинче курма пултараҫҫӗ.)

Т ата  ҫакӑ  паллӑ: тӗрлӗ сӑлтавсене пула
В. И. Ленин телеграмми Чёмпёр Совдепёнче 5— 6 кун 
хушши ӗҫе кӗмесӗр выртнӑ. И ван  Яковлевич вара  
М ускава тепӗр телеграм м ӑ ярать, унта вӑл хӑйӗн 
сӗнӗвӗсем 'пирки ҫырать, кирлӗ пулсан!— М ускава  
«хам пыратӑп» тесе пӗлтерет. Алексей Иванович, 
Яковлев ывӑлӗ, ку телеграммӑна илсен, Владимир 
Ильич патне тепре каять. В. И. Ленин телеграммйна 
вулать те ун ҫине ҫакӑн  пек ҫырса хурать: «Вл. Дм.! 
(Бонч-Бруевича,— В. Д . )  Чёмпёре Совдеп председа- 
телё патне тепӗр телеграм мӑ ярӑр, эпӗ янӑ телеграм- 
мӑ пирки мана ответ пама ыйтӑр. Ленин».

Ку чухне Владимир Ильичпа Алексей Иванович 
нумай калаҫса  ларнӑ  пулмалла. В. И. Ленин Я ков
лев ывӑлне В Ц И К  ларӑвне  пыма чӗннӗ. Ҫ авӑнпа 
ашшӗ телеграммин тепӗр енне ҫапла паллӑ  тунӑ: 
«Выдать пропуск Яковлеву как  гостю В Ц И К . 
Ленин».

В. И. Ленинӑн иккӗмӗш телеграмми пирки калас  
пулсан, ҫакна п алӑртм асӑр  иртме ҫук: 1919 ҫулта,
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фабри,кӑсемпе зазодсенчи рабочисенё лайӑхрах хват- 
терсене куҫарма тытӑнсан, Чӗмпӗрте Иван Яковлевич 
хваттерне те туртса илме шутлакансем тупӑннӑ. Вё- 
сем ватӑ педагога хӑйсен чӑрсӑр ӗҫӗсемпе, киревсӗр 
сӑмахӗсемпе кӳрентернӗ. Ҫакӑн ҫинчен И. Я. Яков
лев каллех Владимир Ильича ҫырса пӗлтернӗ. Вара 
августӑн 28-мӗшӗнче В. И. Ленин чӑваш просвети- 
тельне хӳтӗлесе губчекана телеграмма янӑ. Ҫакна 
пула И. Я- Яковлева тивмен — хӑйӗн хваттерӗнчех 
хӑварнӑ.

В. И. Ленин телеграммине Чӗмпӗрте илнё хыҫ- 
ҫӑн, тепӗр икӗ уйӑхран, 1919 ҫулхи ноябрӗн 12-мӗ- 
шӗнче, Иван Яковлевич В. И. Ленин патне пысӑк 
ҫыру ҫырнӑ (ӑна вӑл «Объяснительная записка 
В. И. Ленину» тенё.)

Ку ҫырӑва Иван Яковлевич ҫакӑн пек сӑмахсем- 
пе пуҫлать: «Мана хваттертен ирӗксӗрлесе кӑларма 
тытӑннине чарас. тесе, ырӑ кӑмӑлпа ман хута кёнё- 
птӗн Х ӑвӑра пётём чёререн тав тума ирӗк парсамӑр- 
ччё... Эсир хута кёнине пула мана ёнтё тинех тёкёнме 
пӑрахаҫҫӗ пулё тетёп. Халё ёнтё мана, тен, хамӑн кё- 
тесӗмре лӑпкӑн  вилме те кансӗрлемӗҫ, унта эпё аллӑ 
ҫула яхӑн пурӑнса, нумай хуйхӑ-суйхӑ тӳсрӗм, савӑ- 
нӑҫне те куртӑм, вӗсем хамӑн пурнӑҫӑмпа та, вырӑс- 
па чӑваш халӑхӗсемшӗн ырлӑх тӑвас тесе обществӑ- 
па педагогика ӗҫӗнче тӑрӑшнипе те ҫыхӑнса тӑраҫҫӗ».

М алалла  И. Я- Яковлев: «Эпё Сирӗн патӑра ним 
хӑрамасӑр , ним пытармасӑр ҫыратӑп», тет те хйй 
Чӗмпӗрти чӑваш шкулне мӗнле пуҫарса яни, ҫав 
шкул мӗнле ӗҫлени, чӑваш халӑхне мӗн тери пысӑк 
усӑ пани тата  ытти ҫинчен, хӑй мӗн шухӑшлани, мӗн 
тума ӗмӗтленни ҫинчен чӑнах та (ӗненес килет!) 
«ним пытармасӑр» ҫырать. Ку ҫырура И. Я. Яков- 
левӑн ырӑ ӗҫӗсемпе ырӑ шухӑшӗсем лайӑх  палӑ- 
раҫҫӗ, ҫав вӑхӑтрах унӑн ӗҫӗн вӑйсӑрлӑхӗсемпе ҫит- 
менлӗхӗсем те яр-уҫҫӑн курӑнаҫҫӗ. И. Я. Яковлев ку 
тапхӑрта Октябрьти революцие вӗҫне ҫити тӗрӗс 
ӑнланса илеймен-ха, ҫавӑнпа та вӑл  революци тап- 
хӑрне «пӑтрав самани» теме те пӑхать. Ку ҫеҫ те мар. 
Еӑл , революци хускатнӑ вӑйсене, революци кӳнӗ ҫӗ- 
нӗлӗхсене ӑнланмасӑр: «Эпӗ тунӑ ӗҫсем пӗтӗмпех ҫу-
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халаҫҫӗ...» тесе куляннӑ. Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗ, 
«хам виличченех, манӑн куҫ умӗнчех, кӗске вӑхӑт 
хушши вилесле асапланнӑ хыҫҫӑн, пӗтсе ларчӗ» 
тенӗ. Ватӑ педагог, ӗлӗкхи саманара ӳссе ҫитӗннӗ- 
скер, кивӗлле вӗренсе воспитани илнӗскер, социа- 
лизмла. революции вӑй-халне, унӑн пуласлӑхне, вӑл 
халӑха мӗн-мӗн пама пултарасса ҫийӗнчех сисеймен, 
кирлӗ пек ӑнланса илеймен...

В. И. Ленин патне янӑ ҫырӑвӗнче Иван Яковлевич 
тата  хӑйне пулӑшнӑ ҫынсене асӑнать, кирлӗ пек хак- 
лать. «Иртнӗ вӑхӑтри ӗҫсемшӗн тав тӑвас шутпа ка- 
ялла пӑхсассӑн,— тет вӑл,— эпӗ, инородецсене ҫутта 
кӑларас, вӗрентес тесе ӗҫленӗ ҫын тата педагог, ха- 
мӑн асран кайми учителӗсӗр, хама ӗҫре хаваслантарнӑ 
Н. И. Ильминскисӗр пуҫне, Хусан вӗрентӳ округӗн 
попечительне П. Д. Шестакова, Хусанти халӑх шку- 
лӗсен директорне И. А. Износкова асӑнмасӑр иртме 
пултараймастӑп. Эпӗ Сирӗн ҫӗре кӗнӗ аҫӑра И лья 
Николаевича пархатарлӑ сӑмахпа асӑнатӑп. Вӑл 
Чӗмпӗр кёпӗрнинче халӑх шкулӗсен директорӗнче ӗҫ- 
леме килнӗ вӑхӑтра Чёмпёрти чӑваш шкулӗ тин ҫеҫ 
йӗркеленме тытӑннӑччӗ, Илья Николаевич, шкул ну- 
шисене ӑнланса, лайӑх пӗлсе, хытӑ тӑрӑшса, ӑна ата- 
ланма, малалла яма пулӑшса пычӗ».

Ҫапла, Иван Яковлевич хӑйӗн тусне, хӑйне ӗҫре 
нумай пулӑшнӑ ҫынна, Ленин ашшӗне, вӑл вилнӗ- 
ренпе нумай вӑхӑт иртсен те, манман, унӑн ятне тав 
туса асӑнать.

Вӑл хӑйӗн хутне Владимир Ильич кӗнине те мӗн 
виличченех асӑнса пурӑннӑ, ун ҫинчен хӑйне ҫывӑх 
ҫынсене пӗрре кӑна мар каласа панӑ. Сӑмахран, Чём 
пёрти чӑваш шкулӗнче чылай вӑхӑт ӗҫленӗ, Яков

лев ватӑлса  ҫитсен, ӑна пӑхса, пулӑшса пурӑн- 
нӑ А. А. Анастасии (унӑи ашшё Иван Яковлевич 
ашшӗпе пӗр тӑван пулнӑ) 1958 ҫулта ҫакӑн пек к а 
ласа панӑ: «1921 е 1920 ҫулта Я-н пырсан Чӗмпӗре, 
пире... малтанхи хваттертен хӑваласа кӑларас  тесен, 
Иван Яковлевич ман ҫемье хутне кӗчӗ: «Эпӗ тунӑ 
ҫуртран ан тухса кай, никам та  хӑваласа кӑлараймӗ... 
Мана та хӑваласа кӑларма пӑхрӗҫ. Владимир Ильич 
хута кӗчӗ, никам та тӗкӗнеймерӗ», терӗ.
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В. И. Ленин Иван Яковлевич хутне кӗни ҫинчен 
калакан  хыпар таврари чӑваш хресченӗсем патне те 
ҫитнӗ. Хӑш-пӗр чухне Чӗмпӗре чӑваш ялӗсёнчен 
Яковлев патне хресченсем пынӑ, хӑйсен нушиоем ҫин- 
чен каласа  панӑ, канаш  ыйтнӑ: «Мускава ҫырса 
Ленина пӗлтермӗн-ши..?» — тенӗ.

Ҫав вӑхӑтсенче ӗҫ ҫыннисем, ку шутра чӑваш 
хресченӗсем те, ҫулпуҫ патне хӑйсен чунне ыраттара- 
кан ыйтӑвӗсемпе сахал мар ҫырусем янӑ, хӑшӗсем, 
«тӗрӗслӗх шыраса», М ускава Ильич патне те ҫитнӗ, 
Кремльте пулнӑ.

В. И. Ленин патне ӗҫ ҫыннисем янӑ ҫырусем, вӑл 
ҫырусем тӑрӑх  Владимир Ильич панӑ ответсем халӗ 
пӗрре ҫеҫ мар тупӑннӑ. Кунта, сӑмахран, ҫакна кӑ- 
тартса пама пулать. 1919 ҫулхи апрельте Етӗрне тӗр- 
минче ларакансем , тӑватӑ  ҫын, В. И. Ленин патне 
ҫыру ҫырса яраҫҫӗ. Владимир Ильич, ӑна илсенех, 
9-мӗш числара Хусан кӗпӗрне исполкомне телеграм- 
мӑ панӑ:

«Етӗрнерен Чернышев, Сорокин, Семенов, Герман 
граждансем ж алобӑ  параҫҫӗ: пилӗк уйӑх хушши тӗр- 
мере следствисӗр лараҫҫӗ пулать. Ж ало б ӑн а  часах 
тӗрӗслӗр те мӗн пулнине хӑвӑрт мана пӗлтерӗр».

Ҫакӑн пек пулнӑ пирӗн ҫулпуҫ, учитель, Владимир 
Ильич Ленин! Вӑл кунӗн-ҫӗрӗн халӑх  ҫинчен шухӑш- 
л аса  пурӑннӑ, ӗҫӗ тем пек нумай пулин те, ӗҫ ҫынни- 
сеи ҫырӑвӗсене вулама, вёсене ответ пама вӑхӑт ҫи- 
тернӗ, ырӑ канашсем пана, пулӑшнӑ.

...Тӗрлӗ кӗнекесем вуласа, нумай документсем пӑх- 
са тухса, эпир тата ҫакна куртӑмӑр: В. И. Ленинӑн 
тӑванӗсем — аппӑшӗ, йӑмӑкӗ, ш ӑллӗ — хӑйсен аса 
илӗвӗсенче ялан тенӗ пекех пёр паха шухӑша палӑр- 
таҫҫӗ: вёсен ашшӗ И. Н. Ульянов Российӑри тӗрлӗ 
халӑхсем ҫине яланах  ӑшӑ кӑмӑлпа пӑхнӑ, вӗсене 
пулӑш ма тӑрӑш нӑ; хӑй мӗн пӗчӗкренпех Атӑл тӑрӑ- 
хӗнче ӗҫленине пула, ӑна унти халӑхсен ҫыннисемпе 
тӑтӑш ах  тӗл пулма, вӗсемпе паллашма, калаҫма, ӗҫ- 
лсме тивнӗ, ҫавна май И лья Николаевич вёсен пурнӑҫ 
йӑлисене, нушисемпе, ӗмӗт-шухӑшӗсене лайӑх  пӗлое 
ҫитнӗ. Х алӑх шкулӗсен инспекторӗ вӗсем ҫине нихҫан 
та чиновникле пӑхман. И. Н. Ульянов вырӑс ялне
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пынӑ-и, чӑвашпа тутар е мӑкшӑ ялне ҫитнӗ-и,— ӑна 
пур ҫӗрте те ырӑ ҫын, ырӑ вырӑс теое йышӑннӑ.

И. Н. Ульяновпа И. Я- Яковлев туслӑ пурӑнни 
вӗсен ывӑлӗсемпе хӗрёсене те ҫавӑн пекех туслӑ пу- 
рӑнма вӗрентнӗ,- терӗмӗр. Вёсен туслӑхӗ йывӑр вӑхӑт- 
сенче те хавшами туслӑх пулнӑ. Вӗсем хӑйсен ашше- 
амӑшӗн тусне И. Я. Яковлева манма мар, яланах 
пулӑшнӑ.

1928 ҫулта РС Ф С Р Ҫут ӗҫ халӑх  комиссариачё 
И. Я. Яковлев ҫуралнӑранпа 80 ҫул ҫитнине тата 
Чёмпёрти чӑваш шкулӗ пуҫланса кайнӑранпа 60 ҫул 
ҫитиине палӑртнӑ. Ҫакӑн чухне М ускавра пулса ирт- 
нӗ чаплӑ ларӑва  чи малтан пыракансем А. И. У лья
нова-Елизарова, Н. К. Крупская, М. И. Ульянова 
тата  Д. И. Ульянов пулнӑ. Вёсене пурне те 'чаплӑ 
пухӑвӑн президиумне суйланӑ.

В. И. Ленинӑн чи ҫывӑх тусӗсенчен пӗри, Ҫут ӗҫ 
халӑх  комиссарӗ А. В. Луначарский ҫав пухура хӑйӗн 
сӑмахне ҫапла пуҫланӑ: «Эпир чӑваш шкулӗн ытти 
мён пур халӑхсемшӗн питех те паха тӗслӗх пулса т а 
ракан  ӗҫӗсене пӗтӗҫтерсе палӑртма пухӑнтӑмӑр. Ҫав 
шкул пӗтӗм чӑваш культурине чӗртсе янӑ ҫӑл куҫӗ 
пулнӑ. Эпир паян ӑна организациленӗ ҫыннӑн — чӑ- 
вашсене ҫутта кӑларассине пуҫарса янӑ пионерӑн, 
И ван Яковлевич Яковлевӑн ӗҫне те хисеплесе палӑр- 
татпӑр», тенё.

А. В. Луначарский тата ҫакна палӑртнӑ: патша 
правительстви политикин хӑш-пӗр ятарласах  тунӑ 
майӗсем чӑваш халӑхне ҫутта кӑларас интерессемшӗн 
ю рӑхлӑ пулнӑ, ҫакӑнпа усӑ курса, И. Я- Яковлев 
Чӗмпӗрте шкул уҫнӑ, унта чӑваш ла чӗлхепе вӗрент- 
нӗ. П атш а чиновникӗсем чӑвашсене тӑван чӗлхепе 
вӗрентнипе патша йӗркине чун-чӗререн пӑхӑнса пу- 
рӑнакан тума тӑрӑшнӑ. И ван Яковлевич Яковлев 
чухӑн хресчен пулнӑ. Вӑл хӑйӗн тӑван халӑхне чун- 
тан-вартан  юратнӑ. Халӑха ҫутта кӑларас  ӗҫре улӑп- 
ла вӑй кӑтартнӑ.

Анатолий Васильевич хӑйӗн сӑмахӗнче ҫакна та 
ас тутарнӑ: Иван Яковлевич ӗҫлесе пурӑннӑ хуларах 
(Чӗмпӗрте.— В. Д .)  пӗтӗм тӗнчери ӗҫ ҫыннисен аслӑ 
ҫудпуҫӗ ҫуралса ӳснӗ. Мӗн пур вӑйпа ҫутталла тур-

99



тӑнакан  чӑваш халӑхӗн культура тӗлӗшӗнчи ӳсӗмӗ 
В. И. Лецин куҫӗ умӗнче пулса пынӑ.

Чӗмпӗрти чӑваш  шкулӗ 60 ҫул, И. Я. Яковлев 
80 ҫул тултарнине палӑртм а пухӑннӑ ҫынсем парти 
Тёп Комитетне, И. Я. Яковлевпа унӑн кил-йышӗ пат
не, Ульяновскри чӑваш  шкулне салам лӑ  телеграм-- 
мӑсем янӑ.

Яковлевсемпе Ульяновсен туслӑхӗ ҫинчен ҫакӑ та 
лайӑх  каласа  парать: Дмитрий Ульянов хӑйӗн ача 
чухнехи тусне, Алексей Ивановича, «Дом-музей 
Ленина в Ульяновске» ятлӑ кӗнекене ҫакӑн пек ҫыр- 
са парнеленё: «Дорогому Л ёле в память 60-ти летней 
дружбы. Дмитрий Ульянов».

Ку тёслёх, паллах, вёсем чылай ватӑ чухне те 
пёр-пӗрне туссем вырӑнне хурса хисепленине кӑтарт- 
са парать.

И. Я- Яковлев ҫуралнӑранпа 80 ҫул ҫитнине па- 
лар тм а  пуҫтарӑннӑ пухӑва Владимир Ильич тӑва- 
нӗсем пыни чӑннипех те пысӑк пӗлтерӗшлӗ факт. 
Ку вал, паллах, вёсем чӑваш  просветительне хисеп
ленине, унӑн ӗҫ-хӗлне пысӑк хак  Панине пёлтерет. 
Вёсем В. И. Ленинӑн 1918 ҫулхи апрельте Чёмпёре 
янӑ телеграммине лайӑх  пёлнё: вал  Яковлев юбиле- 
йӗчченех хаҫатсенче пичетленсе тухнӑ; ку ҫеҫ те 
мар ,— вёсем, паллах, И ван Яковлевича хӑйне те, 
унӑн пурнаҫ тӑрш шинче тунӑ ӗҫӗсене те ҫителӗклех 
пӗлнӗ.

10. В. И. Л Е Н И Н  Т Е Л  Е Г Р А М М И С Е Н  
П Ё Л Т Е Р Ё Ш Ё .

В. И. Ленинӑн Ч ӗ^п ӗре  И. Я- Яковлев пирки янӑ 
пӗрремӗш телеграмми — вӑл Коммунистоен партийӗ- 
пе унӑн ҫулпуҫӗ кивӗ специалистсем ҫине, иртнӗ са- 
м анара  вӗреннӗ, ӗҫлесе пурӑннӑ ҫынсем ҫине мӗнле 
пӑхнине яр-уҫҫӑн кӑгартса  паракан  документсенчен 
пӗри.

А валхи социалист-утопистсем социализм обще- 
ствине ятар л аса  вӗрентсе ӳстернӗ, питех те ырӑ, 
тап-таса чунлӑ ҫынсем тӑвӗҫ тесе ӗмӗтленнӗ. М арк- 
систсем ҫавнаш кал  утопистсене: ку вӑл — чӑн-чӑн по-
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лйтикӑ мар, пуканелле выляни ҫеҫ, кӗтӗк ӑслӑ  пике- 
сене социализмпа йӑпатни ҫеҫ тесе каланӑ , кулнӑ.

В. И. Ленин, аслӑ марксист, ку тӗлӗшпе ҫапла 
вӗрентнӗ: пролетариатӑн, унӑн государствин, кивӗ
тӗнчене революцире- аркатса  ҫӗнӗ тӗнче тума тытӑн- 
нӑскерсен, кивӗ специалистсен .пултарулӑхӗпе, ӑста- 
лӑхӗпе, пӗлӗвӗсемпе социализм тӑвас  ӗҫре кирлӗ пек 
усӑ курмалла. Унсӑрӑи социализм тума ҫук.

В. И. Ленин «Совет влаҫӗн ӑнӑҫлӑхӗсемпе йывӑр- 
лӑхӗсем» ятлӑ статьяра ҫапла калать: «Эпир капи
тализм вӗрентсе ӳстернӗ, пӑсса янӑ, вараланӑ ,  анчах 
вӑлах  кӗрешме пиҫӗхтернӗ ҫынсенчен социализм тума 
тӑрӑш атпӑр». Капитализм саманинче наукӑпа тех
ника, культура пуяи классен аллинче пулнӑ, анчах 
пирӗн социализма ҫав культурӑпа усӑ курса тумалла. 
Урӑх материал, урӑх кирпӗчсем ҫук, тенӗ марк- 
систсем

«Социализм,— тет В. И. Ленин,— ҫӗнтерме тивӗҫ, 
социализм обществине пирён, социалистсемпе комму- 
нистсен, ҫав кирпӗчсенчен, ҫав материалтан, культу- 
рӑпа питех те сахал усӑ курнӑ пролетарисенчен тата 
б урж уалла  специалистсенчен тума пултарнине ӗҫпе 
кӑтартса памалла». Ҫ авӑнпа ӗнтӗ кивё специалист- 
сене таҫталла  сирее ям ал л а  мар, ӗҫрен кӑларса  пӑ- 
рахм алла  мар. (Аеӑрхарӑр-и: «Яковлева хӑйӗн ӗмӗр 
тӑршшӗнче туса пынӑ ӗҫӗнчен уйӑрма кнрлӗ мар тесе 
шутлатӑп», тенё В. И. Ленин!)

Владимир Ильич Чӗмпӗре янӑ телеграммӑсен  
пӗлтерӗшӗ, кунсӑр пуҫне, И. Я Яковлевӑн чӑваш 
культурине атал ан тар ас  ӗҫри вырӑпне кӑтартса 
парать.

Эппин, унӑн чӑваш культурны историйӗнчи вырӑ- 
пӗпе ролӗ мӗнле-ха?

В. И. Ленин Чӗмпӗр Совдепие 1918'ҫулхн апре- 
лӗн 20-мӗшёнче янӑ телеграмминче, И. Я. Яковлевӑн 
аллӑ ҫул хушшинчи ӗҫне историлле хак панӑ: Яков
лев «чӑвашсене наци тӗлӗшпе аталантарассишён 
50 ҫул  хуш ш и ӗҫленӗ»  (курсив пирён,— В. Д .)  Ку 
сӑмахсен тупсӑмӗ, пирӗн шутпа, акӑ мӗнле: 
И. Я- Яковлев чӑваш халӑхне, ӑна ҫутта кӑларса, 
ӑс-тӑнне аталантарса ,  хӑйӗн кун-ҫулне, историри

101



вырӑнӗпе рольне ӑнланса илме, аслӑ вырӑс халӑхӗпе 
тӑван ла  пурӑнма, унӑн малта пыракан культурине' 
йышӑнса тата  хӑйӗн нациллӗ культурине аталантар- 
са этемлӗх культури ҫ-улӗ ҫине тухм-а вёрентнӗ.

И. Я. Яковлев ӗҫӗ, патша влаҫӗ хытӑ хӗсӗрленӗ 
пулин те, ҫавӑн чухнехи историллӗ аталан ӑва  тата 
общ ествӑллӑ туртӑма пула, сая кайман, акнӑ вӑрлӑх 
шӑтнӑ та вӗри ҫанталӑка та, ш артлам а  сивве те тӳссе 
нрттернӗ.

И. Н. Ульянов пулӑшнипе у р а л а н н ӑ  Чӗмпӗрти 
чӑваш  ш кулӗ аллӑ ҫул хушшинче чӑваш халӑхё валли 
пин ҫынна яхӑн учитель хатӗрленӗ, терӗмӗр. Вӗсем 
чӑваш  ялӗсенчи пуҫламӑш  шкулсёнче вӗрентнӗ, ха- 
лӑх  хушшинче ӑслӑлӑх  ҫутти сарнӑ. (Чӗмпёрти чӑваш 
шкулне пӗтернӗ ҫынсенчен хӑшӗ-пӗрисем, шел пулин 
те, ялоенчи шкулсене мар, чиркӗве ҫул тытнӑ, пупа 
тухса чӑваш  халӑхне тӗттӗмелле тӗртсе пурӑннӑ. Ку, 
паллах, ҫав шкулта вӗренекенсене мӗнле воспитанн 
панинчен те килнӗ.)

И. Н. Ульяновпа И. Я- Яковлевӑн пархатарлӑ ӗҫне 
пула чӑваш  халӑхӗн  хут пӗлекен йышӗ Октябрьти 
социализмлӑ революци тӗлне 11 — 12% ҫитнӗ (арҫЬш- 
сем хушшинче — 18%; хӗрарӑмсем хушшинче — 4 % ).

Хусан университетӗнче вёреннё чухне И. Я- Яков
лев, вырйс филологёпе В. А. Белининпа пӗрле, чӑваш 
чёлхин пирвайхи алфавитне туса хатӗрленӗ, чӑваш 
ҫырулӑхне пуҫарса янӑ. И. Я- Яковлев, чӑваш куль
турине атал ан тар ас  ӗҫре аслӑ вырӑс культурин пуян- 
лӑхӗпе усӑ курм алла  тесе шутланӑскер, чӑваш а л ф а 
витне вырӑс алфавичӗн никӗсӗ ҫинче туса хунӑ. Ҫак 
ӗҫӗн пӗлтерӗшӗ мӗн тери пысӑк пулнине Октябрьти 
революци хыҫҫӑнхи вӑхӑт  питех те лайӑх  кӑтартса 
пачӗ. Совет саманинче пирӗн ҫӗршыври ытти хӑш-пӗр 
халӑхсем  те хӑйсен араб  алфавичӗпе е латин алфа- 
вичӗпе усӑ курса тунӑ алфавичӗсене пӑрахӑҫларӗҫ 
те вырӑс алфавичӗн никӗсӗ ҫинче йӗркеленӗ алфа- 
витсем туса хучӗҫ. Ҫакна шута илсе, эпир чӑваш 
чӗлхи телейӗшӗн, унӑн алфавичӗшӗн, ҫав алфавит 
ытти хӑш-пёр чӗлхесене те ырӑ тӗслӗх кӑтартнишӗн 
савӑнатпӑр , ҫакӑнпа пӗрлех И. Я- Яковлева ырӑ 
ӗҫшӗн тав тӑватпӑр.
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И. Я. Яковлев, ч ӑв аш  чӗлхине а т а л ан т ар ас ,  унӑн 
пӗрлӗхне т ӑ в а с  ӗмётпе ӗҫленӗ. Х алӑх а  вӗрентес тата  
воспитйни п а р а с  ӗҫре тӑв ан  чӗлхе мӗн тери  пысӑк 
вы рӑн  йы ш ӑнса  тӑнине«И . Я. Я ковлев л а й ӑ х  пӗлнӗ. 
Унйн ш ухӑш ӗсем  ҫакӑн  пек пулнӑ: тӑв ан  чӗлхепе 
усӑ курса, ачасен ӑс-тӑнне м а л а л л а  ат а л а н т а р м а ,  
вёсен ш ух ӑш -к ӑм ӑл н е  у л ӑ ш т а р м а  пулать, кивӗ ӑнла- 
нусем вы рӑнне ҫӗнӗ ӑнланусем  пама, тӑв ан  чӗлхепе 
вӗрентсе ч ӑв аш  х ал ӑх н е  вы рӑс  культурипе ҫыхӑн- 
т ар м а  пулать. Т ӑв ан  чӗлхепе усӑ курм асан , ҫав ӗҫе 
тум а  май ҫук. И. Я- Я ковлев ҫапла  кал ан ӑ :  х а л ӑ х  
хӑйӗн  чӗлхине мантӑр  тени вӑл  ҫав  х ал ӑ х а  пӗтерес 
тенипе пёрех; чӗлхе хӑйне туса хунӑ х а л ӑ х  пӗтсен 
ҫеҫ пӗтет, тенё. И. Я. Я ковлев ҫакӑн  пек ш утлан ӑ :  пӗр- 
пӗр х ал ӑх  чӗлхине хӗсӗрлесен, тепӗр х ал ӑх ӑ н  чӗлхине 
вар а  ирӗксӗр вӗрентсен, ҫав халӑхоем хушшинче тус- 
л ӑх  та  йӗркеллӗн  ат а л ан са  пырас ҫук, чӗлхе вӗренес 
ёҫ те ӑн ӑҫлӑ  пулас ҫук. В ӑл ытти халӑхсен  чӗлхине. 
хисеплеме вӗрентнӗ.

Ч ёлхе вӑл, м арксизм-ленинизм  вӗрентнӗ т ӑ р ӑ х ,— 
н ациллӗ  культурӑ  ф ормппе ҫы хӑнса тӑрать ,  ӑна  т ӑв а -  
кан  элементсенчеи пӗри пулса ку л ьту р ӑн а  кӗрет.

И. Я. Яковлев, чӑваш  чӗлхине а т а л а н т а р м а ,  ч ӑваш  
культурипе ҫӗклентерм е тӑр ӑш н ӑ.  Ҫ акӑ  вӑл  ш кул 
ӗҫне, ҫыр^лӑх;а, л и т ер ат у р ӑ п а ,  л и т ер ату р ӑ  чӗлхине 
а т а л а н т а р а с  тесе ӗҫленине пӗлтерет.

Ҫ ак  за д а ч ӑ н а  пурнӑҫа кӗртсе пы рас  ӗҫре 
И. Я- Я ковлев  И. Н. У льяповпа туслӑ  пулни, И л ь я  
Н иколаевич  тата  ытти вырӑс ҫынниоем И. Я. Я ко в 
лева, чйваш  х ал ӑх н е  пулӑшни, аслӑ  в ы р ӑс  х ал ӑх ӗ  
чӑваш сене пулӑш ни мӗн тери пы сӑк вы рӑн  йы ш ӑнса 
тӑнине х а к л а с а  ҫитерме те ҫук.

Чёмпёрти чӑваш  ш кулӗ пиркн л и т ер ат у р ӑ р а  чы 
лай  вӑх ӑт  хуш ш н пӗр тӗрӗс м ар ш ухӑш  ҫӳрерӗ. Ҫ ав 
шкул «1875 ҫултан  ты тӑн са  миссионерла семинари 
пулса тӑнӑ» , «пин пуп хатӗрлеюӗ», тетчӗҫ. И. Я- Я к о в 
лева хӑйне «монархист», «пилсӗр этем» текенсем  те 
пулчӗҫ. Ку йӑнӑш  та киревеӗр ш ухӑш а хал ӗ  ӗнтӗ 
сирсе п ӑр ах н ӑ  темелле.

Ҫ ак н а  ӑн л ан са  илм е й ы вӑр ах  мар: Ч ём пёрти  чй
ваш  ш кулё «1875 ҫултан  ты тӑнса миссионерла шкул
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пулса тӑнӑ» тени вал  И. Н. Ульяновӑн ҫав шкул ис- 
торийёнчи рольне в ар ал а м а  пӑхнипе пӗрех пулнӑ. 
И. Н. Ульянов ш ӑпах  70—80-мӗш ҫулсенче Ч ӑваш  
шкулне нумай пулӑшнӑ, И. Я- Яковлева, ҫав шкулта 
вёрентекен учительсене паха канаш сем парса тӑнӑ ,— 
унӑн канаш ӗсем, пуриншён те паллӑ, миссионерла 
шухӑшсене хирӗҫ пынӑ.

Чӗмпӗрти чӑваш  шкулӗ революцичченхи вӑхӑтра  
чӑвашсене ҫутта кӑлар м ал л и  ӗҫӗн тӗп вырӑнӗ пулнӑ. 
Унта чӑваш  шкулӗсем валли учительсем хатӗрленӗ, 
чӑваш  ҫырулӑхӗпе алф авитне туса аталантарнӑ, 
кӗнекесем ҫырнӑ, вырӑс литературин классикӗсен 
произведенийӗсене ч ӑваш л а  куҫарнӑ. Ҫ ав шкулта 
вӗренекенсем хушшинчен чӑваш сен п ал л ӑ  поэчӗсем— 
К. В. Иванов, Н. В. Шупуҫҫынни, чӑваш  драматургӗ- 
сем И. С. М аксимов-Кош кинскипе Г. Зайц ев  (Тал- 
М ӑ р с а ) ,  п ал л ӑ  композиторсем Ф. П. П авлов, С. М. 
М аксимов, Г. Г. Дисков, чӑваш  чӗлхеҫисем В. Г. 
Егоров, Ф. Т. Тимофеев, Т. М. М атвеев, пирён м а л 
танхи хӗрарӑм -писательницӑ М. Д . Трубина тата  
ыттисем те тухнӑ. Чӗмпӗрти чӑваш  шкулёнче вёреннё 
чӑваш  интеллигенцийӗн представителӗсем чӑваш 
культурине хӑйсен п ар х атар л ӑ  ӗҫӗпе нумай пуян- 
латнӑ ,  вырӑс культурипе ҫывхартнӑ, туслӑ ҫыхӑну- 
семпе ҫы хӑнтарса пынӑ.

Ҫ ав шкулти учительсен коллективӗ, И. Я. Яков
лев ертсе пынипе, унта вӗренекен ачасене т ӑ в а н ҫ ӗ р -  
ш ыва, Российӑна ю ратм а, хӑйсен малаш нехи ӗҫӗпе 
кун-ҫулӗ ҫине тӗплӗн пӑхм а вӗрентнӗ. Чӗмпӗрте 
вӗренсе учительсем пулнӑ ҫынсем хӑйсен ӗҫне халӑх 
пурнӑҫӗпе тачӑ  ҫы хӑнтарса  тӑнӑ.

Т ӑван  ҫӗрш ы ва ю ратм а, аслӑ  вырӑс халӑхӗпе 
туслӑ пулма вӗрентни Чӗмпӗрти чӑваш  шкулӗн чи 
вӑй лӑ  енӗ пулнӑ. Ҫ акӑ  вӑл ӑна г р аж д а н л ӑх  ҫулӗ ҫине 
кӑлар са  пынӑ, унӑн ырӑ традицнйӗсене тӗрекленме 
пулӑш нӑ. И. Я- Яковлев чӑваш  шкулне, ^унта вӗрен- 
текенсемпе вӗренекенсене революциллӗ ю хӑмран 
аякр а  тытма тӑр ӑш н ӑ  пулин те, вӑл таҫти-таҫти 
утрав  ҫинче ӗҫлесе пурӑнакап  питӗрӗнчӗк шкул пул- 
ман, ҫӗрш ы вра пулса иртекеп пысӑк событисем шку
ла иырса тӗкӗнмесӗр иртме пултаранман . Ш кулӑн

104



граж данла традицнйӗсем революци хӗлхемӗсене 
хӑвӑрт йышӑнма пултарнӑ. «Ш ухӑш ӳкр5ӗ пуҫ ҫине», 
тесе ҫырнӑ Константна Иванов «Хальхи самана» 
ятлӑ сӑввинче. Ҫакна вӑл, паллах, ахальтен каламан!

1905— 1907 ҫулсенчн революци вӑхӑтӗнче Чёмпёр
ти чӑваш шкулне революциллӗ шухӑшсем пырса кӗ- 
реҫҫӗ. Ҫавӑн чухне шкулӑн пӗр клаеӗ, И. Я. Яковлев 
мӗнле шухӑш -кӑмӑлпа пурӑннине пӑхмасӑрах, хум- 
ханма тытӑнать, хӗрлӗ ялав ҫӗклет.

Ш кулӑн граж данла  традицийӗсене, унта пырса 
кӗнӗ революциллӗ шухӑшсене хура реакци те пӗте- 
реймен. Шкулӑм паха енё унӑн пётӗм ӗҫӗнче пурӑннӑ, 
ӳснӗ, Октябрьти Аслӑ социализмлӑ революци вӑхӑтне 
ҫитсе ҫӗнӗ вӑй илнӗ. Ҫ акӑ  пуриншён те паллӑ: И. Я. 
Яковлевпа И. Н. Ульянов пуҫарса янӑ, ал л ӑ  ҫул ытла 
ӗҫленё Чёмпёрти чӑваш шкулӗнче вӗренсе воспитана 
илнӗ, халӑх хушшинче ӗҫленӗ ҫынсенчен вуншар ҫын 
1918— 1920 ҫулсенче граж дан  вӑрҫин тӗрлӗ фроичӗ- 
сенЧе пулнӑ, ҫӗршыв тӑшманӗсене хирӗҫ ҫапӑҫнӑ, 
чӑваш халӑхӗ хушшинче Совет влаҫӗн, Коммупистсен 
партийӗн ӗҫне туса пынӑ.

Кунта ҫак фактсемпе тӗслӗхсене асӑнмасӑр иртме 
ҫук. Совет влаҫне туса хунӑ хыҫҫӑн пӗр ҫултанах, 
1918 ҫулхи ноябрӗн 30-мӗшӗнче, Чёмпёрти чӑваш 
шкулӗнче (ун чухне ку шкула семинара тенӗ) комму- 
иистсен ушкӑнпе организациленӗ. 1919 ҫулхи ҫуркун- 
не тӗлне вара  семинарире вӗр^некенсенчен 30 ҫын 
партии Чёмпёрти кӗпӗрне комитечӗ ҫумӗнчи Чӑваш  
секцийӗнче тӑнӑ. Ҫав тапхӑрта Колчак ҫарӗсем Атӑл 
хӗрнелле ҫӑткӑн ӗмӗтпе тапӑнса килнӗ, Атӑл тӑрӑхӗн- 
чи хуласене тытса илме шутланӑ. Чӗмпӗр комму- 
писчӗсем ҫав хӑруш ӑ кунеенче хӑйсен ирӗкӗпе фронт- 
сене тухса кайнӑ. Апрелӗн 16-мӗшӗнче семинарире 
вӗреннӗ тата  вӗренекен коммунистсенчен 29 ҫын 
кӗпӗрнери ҫар комиссариатне кайса Хӗрлӗ Ҫар ретне 
тӑма ҫырӑннӑ. К айрантарахпа, 1919 ҫул вӗҫӗнче тата 
1920 ҫулта, ҫав семинарире вӗреннё ҫынсенчен Хӗрлё 
Ҫ ара хӑйсен ирӗкӗпе каякансем тэтах  та пулнӑ. 
Чӗмпӗрте вӗреннӗ хӗрарӑмсенчен пӗри — Евдокия 
Яковлевна Орлова фронта Мускаври коммунистсемпе 
пёрле тухса кайнӑ. Чёмпёрти чӑваш  шкулёнчен 1913
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ҫулта вӗренсе тухпӑ Иван Сергеевич Космовский 
граж дан  вӑрҫинче Чӗмпӗрти рабочисен 1-мӗш полкӗн 
командирӗ пулнӑ, ӑна хаяр ҫапӑҫусенче ертсе пынӑ. 
П аттӑр  командир-коммунист, юлашки юн тумламӗ 
юлмиччен ҫапӑҫса, герой вилӗмёпе вилнӗ.

И ртнӗ вӑхӑтра тата  ҫакӑн пек калакансем  те 
пулнӑ: И. Я. Яковлев — Ильминский ученике, вӑл 
унӑн миссионерла ӗҫне м алалла  туса пынӑ, тетчӗҫ. 
Чӑн  та, И. Я- Яковлев хӑйӗн ӗҫӗн пёр тапхӑрӗнче 
Н. И. Ильминский системипе ӗҫленӗ, ӑна пӑхӑнса 
пынӑ, анчах кайрантарахпа хӑйӗн шухӑшӗсене мала 
хума тытӑннӑ. И. Н. Ульянов ӗҫӗсемпе шухӑшӗсем 
унӑн ӑс-тӑнне прогрессивлӑ педагогикӑ еннелле су- 
лӑнтарнӑ. Ульянов шухӑшӗсен витӗмне (влиянине) 
пула И ван Яковлевич ы тларах Ушинский, Пирогов, 
Толстой, Чернышевский, Добролюбов произведенийё- 
сене вӗренме тытӑннӑ. П аллах , вӑл ҫав педагогсен 
системине пӗтӗмпех йышӑнма пултарайман, ҫапах та 
чӑвашсене ҫутта кӑларас  ӗҫ ҫине урӑхларах  пӑхма 
пуҫланӑ. Н. И. Ильминский системи в ак  халӑхсене, 
ҫав шутра чӑвашсене те, христос тӗнне куҫармалли, 
вы рӑслатм алли , патш а чурисем тумалли системӑ 
пулнӑ. Ҫ апах та, ҫав системӑра, лай ӑхрак  пӑхсан, про- 
грессивлӑ шухӑшсем пулни те курӑнать. Сӑмахран, 
вӑл ачасене тӑван чӗлхепе вӗрентессишӗн тӑнӑ (чӑваш  
ачисене вара  чӑваш ла вӗрентмелле пулнӑ). Ку шу- 
хӑш па И. Я. Яковлев пӗтӗмӗшиех килӗшнӗ. Ана 
Ульянов та хирӗҫлемен. Чӑваш  ачисем чӑваш чӗлхине 
вӗренни урлӑ  вырӑс чӗлхине лайӑхрах  вӗреиме пул- 
тарнӑ (пултарнӑ кӑна мар,— вёреннё те!)

Н. И. Ильминский хӑйӗн педагогикӑри тӗп прин- 
нипӗсене Хусанти тӗне кӗнӗ тутарсен шкулӗнче (К а 
занская  крещ ено-татарская ш кола) пурнӑҫа кӗртсе 
пынӑ, Чӗмпӗрти чӑваш  шкулне те ҫав шкул ҫулӗпе 
яртарм а хистенӗ. Анчах И. Я- Яковлев Ч ӑваш  шкулне 
урӑхларах  сӑн-сӑпат, урӑхларах  шухӑш панӑ, ҫавӑн- 
па ӗнтӗ вӑл халӑха ҫывӑх тӑнӑ, вӑй-хал ӗҫӗпе ҫыхӑнса 
ӗҫленӗ. Яковлев ялсенче уҫнӑ шкулсем те урӑх ҫулпа 
пынӑ: вӗсенче И. Н. Ульянов ырласа сӗннӗ учебник- 
семпе усӑ курнӑ, вӗрентӗве ӗҫпе ҫыхӑнтарм а тӑрӑш- 
нӑ. С ӑмахран , Ульянов вӑхӑтӗнчех Хутарти шкулта
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ачасене тӑм р ан  кӳршек, чаш ӑк-тирӗк  тума, Кӑнна 
Кушкинчи ш култа  тумтир ҫӗлеме, Турханти ш култа 
йывӑҫ к а ск а л а м а  вӗрентнӗ т ата  ытти те.

Ку ҫул аслӑ вы рӑс халӑхӗн  культурине вӗренмел- 
ли, ӑса илмелли, хам ӑр  х ал ӑх ӑн  культурине аталан- 
т ар м ал л и  ҫул 'пулнӑ. Ш ӑп ах  ҫав ҫул ҫинче ӗнтӗ пирӗн 
аслӑ  педагогӑн-просветителӗн  п ахаран  та  паха ӗҫӗ, 
унӑн вӗрентӗвӗн дем ократизм ӗ пуринчен те ы тларах  
иалӑрнӑ. Х алӑх  ӗҫне туса пынӑран ӗнтӗ И. Я. Я ков
лев, хӑйӗн  ал л ӑ  ҫул хушшинчи кун-ҫулне хакласа ,
В. И. Л енин  патне ҫырнӑ ҫырӑвӗнче: эпӗ — х а л ӑ х  ӗҫне 
ӑнланса тӑвакан , тӑхҫанхи демократ, тенё.

И. Я. Яковлев хӑйӗн ч аплӑ  ӗҫӗн пуҫламӑш ӗнчех 
халӑхсен, туслӑхӗн  ш ухӑш не чӗрене хывнӑ, унӑн  ырӑ 
пуласлӑхне асран  яман, ял ан ах  пысӑк ӗмӗтпе пурӑн- 
цӑ. М алтапхи  т ӑв атӑ  ача шутӗнче пӗр вы рӑс  ачи — 
И ван  И саев  пулнӑ. И ван Яковлевич ҫакӑн  пек шут- 
лапа: ч ӑваш п а вы рӑс  ачисем пӗрле вӗренсе, пӗрле пу- 
рӑнса пӗр-пӗрне хӑнӑхаҫҫӗ , пӗр-пӗринпе туслаш аҫҫӗ, 
чӑваш ачисем вы рӑс  чӗлхине вӗренеҫҫӗ. Ҫ ак паха 
ш ухӑш а асра тытса, Чӗмпӗрти чӑваш  шкулне 
чӑваш  ачисӗмпе пӗрле ял ан ах  вы рӑс ачисене те 
илнӗ.

И. Я. Яковлев, хӑй в атӑл са  ҫитсек, ӗҫрен тухма 
ш ухӑш тытсан, Чӗмнӗрти чӑваш  семинарине ертсе 
пыма кам а  хушас, хӑй вырӑнне к ам а  лартас ,  семина- 
рие «кам ӑп  ш аи ч ӑк лӑ  аллине парас» тесе ш у х ӑш л ам а  
пуҫлать. Кун пирки вӑл 1918 ҫулхи октябрӗн 25-мӗ- 
шӗнче Ҫут ӗҫ х а л ӑ х  комиссариатне пысӑк ҫыру ҫы- 
рать, унта семинарн директорӗ пулм а кам -кам  юрӑх- 
ли ҫинчен калать , тӑватӑ  ҫын ятне асӑнать , кашнине 
тёплӗ характери сти ка  парать. Вӗсем хуопш шче виҫӗ 
чӑваш  — I I  И. Ильин, П. И. И ванов, М. П. Петров, 
пёр в ы р ӑ с — Н .И .  Колосов (ӑн а  вӑл к а л а м а  ҫук л ай ӑх  
х арактери сти кӑ  панӑ.) Чӑваш сем  валли  учительсем 
хатӗрлекен  семинарн пуҫне вырӑс ҫыннине л ар тм а  
сӗнни, чӑваш  шкулӗнче чӑваш  ачисемпе пӗрле вырӑс 
ачисене вёрентни Я ковлева хӑйне те ырӑ енчен кӑ- 
тартса парать.

Ч ӑ в аш  халӑхн е  патша чиновникӗсем пӗр вӗҫӗмсёр 
хӗсӗрленӗ, тарҫи-тӗрҫисем т ӑ р ӑ х л аса  кулнӑ, кӳрентер-

107



нӗ, м ӑш кӑлланӑ. Патш ан ирсӗр элекҫӗ-чиновникӗс-ем 
Чёмпёрти чӑваш шкулне те тапӑннӑ, ӑна хуптарас тесе, 
тем те пёр хӑтланнӑ, пуҫлӑхсем патне вӑрттӑн хутсем 
ҫырнӑ, пичетре те элек сарнӑ... Ҫапах та чӑваш ха- 
лӑхӗ, унӑн Чёмпёрти шкулӗ, пысӑк асапсене, инкек- 
синкексене пӑхмасӑрах, пурӑннӑ, ӗҫленӗ, ӗмӗтленнӗ, 
шанчӑкне ҫухатман.

Хӗн-хур тӳсое пурӑнакан чӑваш халӑхне ҫут тӳ- 
меллӗ чиновниксенчен хӳтӗлесе, вырӑс халӑхӗпе 
чӑваш халӑхӗ пӗр-пӗринпе мӗнле хутшӑнса пурӑн- 
нине сӑнаса, асра тытса, И. Я- Яковлев 1912 ҫулта 
ҫакӑн пек ҫырнӑ: «Юн тӗлӗшӗнчен, хамӑн чухӑн та 
вӑйсӑр халӑхпа ҫыхӑнса тӑни енчен илсен, эпӗ — 
чӑваш, анчах та- ш ухӑш -кӑмӑл енчен, воспитани ен
чен, хамӑн ӑс-тӑнӑмпа пурнӑҫ ҫыхӑнӑвӗсем енчен тата 
службӑ снчен нлсен — хама аслӑ вырӑс ҫемйин чле- 
нӗ тесе шутлатӑп, унӑн хуйхи манӑн чуна ыраттар- 
нӑ, халё те ыраттарать, унӑн савӑнӑҫӗ мана савӑн- 
тарнӑ, халӗ те савӑнтарать.

Эпӗ чӑваш ран ҫурални тата  манӑн воспитани 
мана малашне мӗн енӗпе ӗҫлемеллине палӑртса п а
че^  Энӗ хамӑн пурпӑҫӑн задачи вырӑнне вырӑс ха- 
лӑхӗ, историллӗ кун-ҫула пула, хӑйён йышне кӗртнё 
нацисенчен порне — ч ӑв аш сен е— вырӑс халӑхӗпе ҫыв- 
хартас задачӑ  лартрӑм...

Хӗвелтухӑҫӗнчи сахал йышлӑ халӑхсем вёсем вы- 
рӑс халӑхӗн пётӗм тӗнчери пысак кӗлеткин пӗчӗк 
пайёсем, унпа пӗрле пыракансем пулса тӑраҫҫӗ... 
Вӗсем унӑн историллӗ ҫулӗпе пыраҫҫӗ, унӑн телейӗ — 
вёсен телейӗ, уцӑп хуйхи — вӗсеп хуйхп, унӑн пулас- 
л ӑ х ӗ — вёсен пуласлӑхӗ...»

Тепӗр 9— 10 ҫултан, тӗрӗсснпе, 1921 ҫулхи авгус- 
тӑн 4-мӗшӗнче, Й. Я- Яковлев хӑйӗн вырӑсла тата 
чаваш ла ҫырна «Духовное завещание» тенӗ 'ҫырӑвӗн- 
че (ҫакна вӑл хӑйӗн юлашки ҫырӑвӗ, юлашкн сӑмахӗ 
гесе ш утланӑ) каллех вырӑспа чӑваш халӑхӗн тус- 
лӑхӗ пирки ҫырнӑ. Ку ҫырӑва хумханмасӑр вулама 
та ҫук (ӑна каллех хӑйӗн сӑмахӗеемпех каласа па- 
р ар-ха):

«Вырӑс халӑхӗ пит пысӑк халӑх. Вӑл ырӑ кӑ- 
мӑллӑ, ӑслӑ: эоир ӑна нтлӗр, юратса пурӑнӑр. УнӑД
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ӑсийӗн вӑйӗ, ырӑ' кӑмӑлӗ, пурӑнӑҫа м алал ла  ярас 
шухӑшӗ хисепсӗр нумай, нихҫан та  пӗтес ҫук. Ҫак 
халӑх сире тӑван  вырӑнне хурса йышӑннӑ, хӑй ҫемйи 
тунӑ. Вӑл сире пусмӑрламарӗ, сире аяла  хӑвармарӗ...  
Эсир м алал ла  каяс ӗҫре ҫак  халӑх  сире ҫавӑтса  ертсе 
пыракан  пултӑр, ун хыҫҫӑн пырӑр, ӑна ш анса тӑрӑр . 
Ҫ ак халӑхӑн  пурӑнӑҫӗ пит йывӑр пулнӑ. Хӑйӗн вӑрӑм  
ӗмӗрӗнче, йывӑр пурӑнӑҫӗнче вӑл нумай хуйхӑ курнӑ, 
,йъшӑр кунсем курм алла пулнӑ, ҫапах та  вӑл хӑй чу- 
нийӗн ҫуттине сӳнтермен; хӑйӗнчен аслӑ ^ ал ӑх  тухса 
каймаллине пӗртте асӗнчен яман. Вырӑс халӑхийӗн 
савӑнӑҫӗпе эеир те савӑнм алла  пулӑр; вӑл хуйхӑ 
тӳсмелле пулсан, ӑна эсир те тӳсёр. Ҫ апла вара  ма- 
лаш не вӑл курас ҫутӑ пурнӑҫа унпа пӗрле эсир те 
курӑр; в ал  м алал ла  чаплӑланса  кайсан, унпа пёрле 
эсир те чаплӑланӑр . Иртнӗ ӗмӗрсенче вырӑс халӑхӗ 
сире хӗсӗрлемен, ӳлӗмрен те вӑл хӗсӗрлес ҫук. Ана 
эсир юратса пурӑнӑр, унпа тачӑ пурӑнма тӑрӑш ӑр . 
Кирек мӗнле хир те пукрасӑр пулмасть, ҫапах та 
эсир вырӑс халӑхӗ хушшинче ырӑ кӑм ӑл л ӑ  ӑслӑ ҫын- 
сене кирек хӑҫан та тупӑр. Тӳрӗ ӗҫ тума вёсем сире 
пулӑшӗҫ: ҫапла пулассине май пурӑнӑҫра пулнӑ ӗҫ- 
сем ш антарса тӑраҫҫӗ. Хӑйӗн тӳрӗ ӗҫӗсене вырӑс ха- 
лӑхӗ нумай асап курса ҫиеле кӑларнӑ, ҫавӑнпа пӗртте 
иккёленме кирлӗ мар, вӑл  сирӗн тӗлӗшпе те ялан 
тӳрӗрен пырӗ. Вырӑс патш алӑхӗ ҫине ш анса пурӑнӑр, 
ӑна ю ратӑр, вара  вӑл сирӗн аннёр пулӗ».

М ал ал л а  И ван Яковлевич хӑйне ӗмӗр тӑрш шёпе 
пулӑшса пынӑ вырӑс тата  чӑваш ҫыннисене чун-чӗре- 
рен тав  туса ҫырать.

«Эй тӑван  ҫыннӑмсем!— тет вӑл ,— Чӑн кӑм ӑлтан  
тав тӑватӑп  сире. Эсир манш ӑн ялан  та  ӑш ӑ пултӑр, 
кӑм ӑл л ӑ  пултӑр. Сиртен ҫакна курма эпӗ тивӗҫлӗ те 
пулман. Ҫ аплах  тата  вырӑс ҫыннисене те нумайӑшне, 
пит нумай ҫынна чунтан тав тӑватӑп. М ан ӗҫе тума 
вёсем мана нумай пулӑшрӗҫ, чӑн кӑмӑлтан  ман енче 
тӑчёҫ. Хампа пӗрле ӗҫленӗ юлташӑмоене, мана пу- 
лӑш са пурӑннӑ мӗн пур ҫынна пурне те чунтан каласа 
та з  тӑзатӑп :  нимӗне хапсӑнм асӑр  вӗсем мӗн пур ха- 
лӑхсемпе ӗҫл^ерӗҫ, вӗсемсӗр пуҫне ман ӗҫӗм те палӑр- 
ман пулӗччӗ».
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И. Я. Яковлева пулӑшнӑ вырӑс ҫыннисем камсем 
пулнине унӑн нумай ҫырӑвӗсенче курма пулать. Сӑ- 
махран, ялти шкулта вӗреннӗ нухне ҫам рӑк  Ивана 
П ӑрӑн тӑк  ялӗнчи М ушквев хушаматлӑ ^вырӑссем 

пӗрмаях пулӑшнӑ. 1869 ҫулта ҫырнӑ «Краткий очерк 
моей жизни» ятлӑ ал ҫырӑвӗнче хӑйне Чӗмпӗр гим- 
назине кӗме пулӑшнӑ ҫынсене асӑнса, Иван Яковле
вич: «Ҫут тӗнче ырӑ ҫынсемсӗр мар», тет. Вӑл унта
С. Д. Раевские, А. И. Баратынские, А. Е. Головин
ские, И. В. Вишневские чун-чӗререн тав тӑвать.

И. Я- Яковлева пулӑшса пынӑ чаплӑ вырӑс ҫын- 
нисем хушшинче чи паллӑ вырӑн йышӑнса тӑракан- 
ни, паллах, вӑл — Илья Николаевич Ульянов. Ҫакӑн 
ҫинчен Иван Яковлевич хӑйӗн 1919 ҫулхи ноябрӗн 
12-мӗшӗнче В. И. Ленин патне ҫырнӑ ҫырӑвӗнче те 
ырӑ сӑмах калать. (Кун пирки вӑл мӗн ҫырнине эпир 
9-мӗш сыпӑкра илсе кӑтартрӑмӑр, 97 стр.).

Октябрьти Аслӑ революци хыҫҫӑн, Совет влаҫё 
вӑхӑтӗнче чӑвашсем, вырӑс халӑхӗ тӑванла пулӑш- 
нипе, Коммунистсен партийӗ ертсе пынипе, хӑйсен 
содиализмлӑ хуҫалӑхне хӑватлӑн  аталантарчӗҫ, хӑй- 
сен государствӑ йӗркине туса хучӗҫ пулсан, ку вӑл 
чӑваш халӑхӗ, патша вӑхӑтӗнче йывӑр пусмӑрта пу- 
рӑннӑ пулин те, ҫавӑн чухнех наци тӗлӗшпе хӑш-пӗр 
таран аталаннинчен, истори тӗлӗшпе хӑйне май ӳссе, 
вӑй пухса пынинчен, ҫапла вара, социализмлӑ рево-. 
люцие 'активлӑн хутшӑнма, ҫӗнӗ йӗркесене йышӑнма 
хатёр пулнинчен килнӗ. Ёмӗр-ӗмӗрех аслӑ Русь вар- 
ринче, яланах вырӑс халӑхӗпе пӗрле пурӑннӑ, тӑван- 
ла хутшӑнса тӑнӑ, вырӑс халӑхӗнчен вӗренсе пынӑ 
чаваш халӑхӗ социализмлӑ революцишӗн пӗтӗм вӑя 
хума кирлине, кивӗ йӗркене хирӗҫ, революци тӑшма- 
нёсене хирӗҫ пӑттӑр кӗрешме кирлине ӑнланса илнӗ.

Ҫакӑн пек пулнӑ чӑваш халӑхӗн историллӗ кун- 
ҫулӗ. Ана халӑх хӑй такӑрлатнӑ, аслӑ вырӑс халӑхӗ 
пулӑшнӑ, ӑна И. Н. Ульяновпа И. Я- Яковлев пек 
таса чӗреллӗ ҫынсем хӑйсен мухтава тивӗҫлӗ паха 
ӗҫӗсемпе илемлетнӗ. Ҫав ҫул мӗн пур тӑванла халӑх- 
сене тивӗҫлӗ, пурне те кирлӗ ҫул пулнӑ. Чӑваш  ха- 
лӑхӗ, ытти халӑхсемпе пӗрле интернационализм яла- 
вё айӗнче аслӑ Ленин кӑтартнӑ ҫулпа пырса, комму-
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низм тӑвас  ӗҫе хутшӑнчӗ, чаплӑ ӗҫре хӑйӗн пултару- 
лӑхне ирӗклӗн те сарлакан  кӑтартать.

И. Н. Ульяновпа И. Я- Яковлев хушшинчи туслӑх вы- 
рӑс халӑхӗпе чӑваш  халӑхӗ хушшинчи туслӑхӑн истори- 
йӗнче чи чаплӑ тӗслӗх пулса тӑрать. Ҫав туслӑхӑн 
ҫутӑ ҫӑлтӑр пек ялкӑш са тӑр акан  шухӑшӗ, пӗтӗм чй
ваш  халӑхӗн  ӑс-тӑнне кӗрое, чӑваш  ҫыннисен чунӗ- 
сене савӑнтарнӑ, кӗрешӳре вырӑс халӑхӗпе пӗрле 
пыма, ял анах  пӗрле пулма чӗнсе тӑнӑ.

Эпир, халӑхеен туслӑхне тата  та тӗреклетессишӗн 
тӑрӑш са, пысӑк ш анчӑкпа калатпӑр:

Ӑ а лӑ хсен  туслӑхӗнче — хӑват, чаплӑ  пуласлӑх!
П ӗр-пӗринпе туслӑ пурӑн ни  совет халӑхӗсене  Тӑ- 

ван ҫӗршыва чечеклентерме, ком мунизм  тума пулӑ-  
илать.

П ӗр-пӗринпе туслӑ пурӑннӑ  чухне вӗсене ним ле  
тӑшман та ҫӗнтереймӗ!
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