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ЧАВАШ ПУБЛИЦИСТИКИПЕ ЖУРНАЛИСТИКИ
АТАЛАНАВЁН ҪУЛЁ-ЙЁРӖ

(Пӗтӗмӗшле пӑхса тухни)

Журналистикӑпа публицистика терминсем пёрешкел пёл- 
терӗшлӗ мар. Пёрремёш термин палӑртнӑ вӑхӑтра — сӑмахран, 
кашни кун, эрнере е уйӑхра пёрре — тухса тӑракан пичет продук- 
цине, урӑхла каласан, хаҫат-журнала пӗлтерет. Ҫавӑнпа пёрлех 
ку термин обществӑпа политика ӗҫӗ-хӗлӗн тёсне, тёрёсрех кала- 
еан, профессие палӑртать. Журналист паян кирлё паха социаллӑ 
информаци пухса, тишкерсе пӗтӗмлетет; ӑна пичет, телевидени, 
радио, кино пулӑшнипе тэта ытти майсемпе халӑх хушшине са- 
рать. Журналистика массӑллӑ пропагандӑпа агитации ҫивӗч ха- 
тӗрӗсенчен пӗри пулса тӑрать. Унсӑр пуҫне журналистика — ӑс- 
лӑлӑх дисциплини, вӗренӳ предмечӗ.

Публицистика — журналистӑн литературӑри ӗҫӗ-хӗлӗн продук- 
цийӗ, вӑл ҫырнӑ произведенисем. Илемлӗ тата ӑслӑлӑх литерату- 
рипе пӗрле публицистика литературӑн тӗп тӗсӗсенчен пӗри пулса 
тӑрать. В. И. Ленин палӑртнӑ тӑрӑх, публицистика — хальхи пур- 
нӑҫ историйӗ, «...публицистӑн яланхи ӗҫӗ—хальхи самана историне 
ҫырасси...»1. Ана публицист кӗрешӗве хутшӑнакансене усӑ кӳмел- 
ле ҫырать. Пичет кӗрешӗве хӑй те активлӑ хутшӑнать, кӗрешӳ хӗҫ- 
пӑшалӗ пулса тӑрать.

В. И. Ленин кӑтартӑвӗсене тӗпе хурсан кӑна публицистика тӗл- 
левӗсемпе пурнӑҫри вырӑнне тӗрӗс уҫса пама пулать. Публицис
тика — хальхи самана историйӗ, унта чӑнлӑхӑн обществӑшӑн 
пӗлтерӗшлӗ факчӗсемпе пулӑмӗсене тата вӗсемпе ҫыхӑннӑ лару- 
тӑрӑва документ тӗрӗслӗхӗпе ҫырса кӑтартаҫҫӗ. Ҫакна халӑхӑн, 
унӑн организацийӗсен ӗҫри хастарлӑхне ӳстерес, сахалрах вӑй 
хурса ытларах усӑ кӳрес тӗллевпе тӑваҫҫӗ. Хӑйӗн умӗнчи тӗллеве 
ырӑ тӗслӗхсене кӑтартнипе, чӑрмавсемпе ҫитменлӗхсене тӑрӑ шыв 
ҫине кӑларнипе пурнӑҫа кӗртет публицистика. Вӑл ӗҫҫыннисене 
хӑйсен иксӗлми вӑйне шанса тӑма вӗрентет, пуҫарулӑха вӑратать, 
хастарлӑ ӗҫлеме хавхалантарать.

1 Ленин В. И. Раҫҫейре мӗн пулса иртет?— Соч. тул. пух., 9 т„ 208 с. 
(Кунта та, малалла та куҫару пирӗн.— И. Т.)
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Ҫапла ӗнтӗ, пӑхса тухнӑ терминсем иккӗшӗ ик тӗрлӗ ӑнлавсе- 
не палӑртаҫҫӗ. Ҫакӑнпа пӗрлех вӗсене пӗрлештерекенни те пур: 
икӗ сӑмахӗ те периодика пичечӗпе, урӑхла каласан хаҫат-журнал- 
па, ҫыхӑннӑ. Журналистика историйӗ вара периодика пичечӗ, пуб
лицистика епле аталанса пынине тӗпчет.

Журналистика историне тишкернӗ май «вырӑс публицистики 
урӑх халӑх ҫинчен» тата «наци публицистики», уйрӑммӑн илсен, 
«вырӑс публицистики чӑвашсем ҫинчен» тата «чӑваш публицисти
ки» ӑнлавсене тӗл пулатӑн. Вӗсене мӗнле уйрӑмлӑхсем тӑрӑх па- 
лӑртмалла? Шел, тӗпчевҫӗсем ку ыйту ҫине татӑклӑ ответ пани ку- 
рӑнсах каймасть.

Чӑвашсен обществӑлла-политикӑлла пурнӑҫӗ ҫинчен вырӑс ав
тор тӑван чӗлхипе ҫырса хӑй халӑхӗн прессинче пичетлесен, ку, 
паллах, «вырӑс публицистики чӑвашсем ҫинчен» пулать; тӑван 
халӑхӑн паянхи ӗҫӗ-хӗлӗ ҫинчен чӑвашсем ашшӗ-амӑшӗн чӗлхипе 
ҫырса, хӑйсен хаҫатӗнче ҫаптарса кӑларсан, ҫакна вара чӑваш 
публицистики темелле. Анчах ку шухӑшсем хальхи вӑхӑтри публи
цистика тӗлӗшпе кӑна тӗрӗс. Вырӑс мар халӑхсен Октябрь рево- 
люцийӗчченхи публицистикин малтанхи тапхӑрӗсем пирки вара 
ҫакна калаймӑн. Сӑлтавӗ паллӑ: вёсен патша саманинче нумай- 
нумай ҫулсем наци пресси ҫеҫ мар, ҫырулӑх та пулман. Сӑмахран, 
чӑваш халӑхӗн чӗлхе уйрӑмлӑхӗсене тӗплӗн шута илсе тунӑ ҫӗнӗ 
ҫырулӑхне 1871 ҫулта ҫеҫ пуҫарса янӑ, унӑн пӗрремӗш хаҫачӗ вара 
1906 ҫулта тин кун ҫути курнӑ, анчах вӑл та ҫулталӑк ҫурра яхӑн 
кӑна тухса тӑнӑ.

Наци публицистикин те хӑйевӗрлӗхсем, уйӑрса тӑракан пал- 
лӑсем пур. Вӑл нации обществӑлла-политикӑлла пурнӑҫне ҫута- 
тать, унӑн интересӗсене хӳтӗлет. Ку уйрӑмлӑх публицистика со- 
держанийӗпе, унӑн тӗллевӗсемпе, кам майлӑ пулнипе ҫыхӑннӑ. 
Наци публицистикин произведенийӗсене наци ывӑл-хӗрӗ е унпа 
пӗрле пӗрешкел ӗмӗт-тӗллевпе пурӑнакансем ҫыраҫҫӗ. Кунта ав
тор кам пулни, унӑн кӑмӑлӗ-туртӑмӗ ҫинчен сӑмах пырать. Наци 
публицистикин хӑйӗн форми пур, унӑн произведенийӗсене ҫав на
ци чӗлхипе ҫырмалла, вӗсене пичетлеме унӑн хӑйӗн пресса 
пулмалла.

Тӑван чӗлхепе тухса тӑракан хаҫат-журнал пулман пирки 
патша саманинче пӗр халӑха тепӗр халӑх прессипе усӑ курма тив- 
нӗ. Чӑвашсене, сӑмахран, вырӑс периодикинче пичетленме май 
тупӑннӑ. Ҫавӑнпа Октябрь революцийӗчченхи публицистика хӑш 
нации пулнине палӑртнӑ чухне ҫӳлерехре кӑтартнӑ малтанхи икӗ 
уйрӑмлӑха — содержани тӗллевне тата авторӗ камне, унӑн кӑмӑл- 
туртӑмне тӗп вырӑна хумалла. Форми пирки калас пулсан, вӑл 
урӑх тӗрлӗ те пулма пултарнӑ. Наци пресси ҫукран чӑваш публи- 
цистикине вырӑсла ҫырса пичетленӗ. Тӗслӗхрен, Спиридон Михай
лов чӑваша та тӑван чӗлхепе мар, вырӑсла ҫырма тивнӗ.
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Чӑвашсем ҫинчен XIX ӗмӗрте ҫырнӑ вырӑс публицисчӗсене пӗр- 
пӗрне хирӗҫле икӗ ушкӑна уйӑрма пулать. Пӗрремӗш ушкӑнӗ — 
хут варалама пӗлекен пархатарсӑрсем, ӗҫчен чӑваш халӑхӗ ҫинчен 
элеклесе, консервативлӑ тата реакциллӗ корреспонденцисемпе 
статьясем пичетленӗ; теприсем вара — таса кӑмӑллӑ, мал ёмӗтлӗ 
публицистсем, ҫавнашкал элеке тӑрӑ шыв ҫине кӑларас, чӑваш 
халӑхне хӳтӗлес тӗллевпе ҫырнӑ.

Патша тытӑмӗ майлисем унан колониллӗ политикине тата пуҫ- 
пулса тӑракан классен интересӗсене хӳтӗленӗ; вырӑс мар халӑх- 
сене мӗнле май килнӗ, ҫапла хурланӑ. Вӗсене ӗненес пулсан, чӑ- 
вашсем — мӗскӗн те тӑрлавсӑр ҫынсем, ҫуралассах кахал ҫура- 
лаҫҫӗ, чӗрчунран уйрӑлса тӑманпа пӗрех. Ҫавнашкал ирсӗр шу- 
хӑшпа ҫырса кӑларнисем шутӗнче—«Хусан, Чӗмпӗр, Оренбург 
тата ытти кӗпӗрнесенче пурӑнакан чӑвашсен хыпарӗсем» ятлӑ 
вӗҫне ҫитермен статья2.

Кам-ши унӑн авторӗ? «...Статьяри тӗслӗхсем, илсе кӑтартнисем 
тата ытти тӑрӑх, ку статьяна пуп таврашӗ ҫырнӑ тесе шутлама 
пулать»,— сӑлтавсӑр мар ҫак шухӑш патне пырса тухнӑ П. Г. Гри
горьев тӗпчевҫӗ3. Г. Б. Матвеев вара ҫапла ҫырать: «Н. В. Ни
кольский шучӗпе, «...Чӑвашсен хыпарӗсем» авторӗ — Урхас Куш- 
кӑ (халӗ Сӗнтӗрвӑрри районӗ) пупӗ И. С. Протопопов»4.

Пасквиль авторӗн сӑмахӗсем тӑрӑх, чӑвашсем—«пур енчен те 
мӗскӗн халӑх»5. Чи малтанах чӑваш «сӑн-сӑпачӗпе телейлӗ» теме 
ҫук, унӑн пичӗ «илемсӗр те тӑрлавсӑр», «кӑмӑлӗ именчӗк». «Чӑ- 
вашсем,— ҫырать малалла элекҫӗ,— чи чухӑн чӗлхепе калаҫаҫҫӗ. 
Ку чӗлхере сӑмах тӗпӗсен шучӗ пине ҫити-ҫитми кӑна...»6. Чӑваш- 
сен пурнӑҫ йӗрки ытла та тӗлӗнмелле имӗш; «латсӑр шухӑшласа 
кӑларнӑ турӑсене, ухмахла чӳк туса, парне кӳреҫҫӗ»7. Чӑвашӑн 
сӑн-сӑпатне, кӑмӑлне, чӗлхине тата пурнӑҫ йӗркине хурласа тӑкни 
ҫитмест ҫав пупа,. унӑн ӑстӑн тӗлӗшӗнчи пултарулӑхне те чака- 
рать. Вӑл ҫирӗплетнӗ тӑрӑх, чӑвашсем «ӑнланулӑх енӗпе ытла та 
тӑмсай, ӑс-хакӑл тӗлӗшӗнчен катӑк», ҫак сӑлтавпа «ҫутҫанталӑ- 
кӑн ҫӳлти сыпӑкӗнчи этемлӗхе юравли нимӗн те пама пултарай- 
маҫҫӗ»8. Автор чӑвашсене курайманни, хисепе хуманни, вӗсем

2 Известия о чувашах, живущих в Казанской, Симбирской, Оренбургской и 
других губерниях— Казанский вестник, 1829, ч. XXV, XXVI, XXVII, кн. 4, 5, 6, 
9, '10.

3 Григорьев П. Г. Очерки по библиографии историко-этнографической 
литературы Чувашии в первой половине XIX века. Рукопись.— НА ЧНИИ, отд. 
II, ед. хр. 952, инв. 3734, с. 28—29.

4 Матвеев Г. Б. Изучение этнографии чувашского народа в первой поло
вине XIX века.— В кн.: Вопросы историографии историко-этнографического 
изучения Чувашии. Чебоксары, 1981, с. 8.

5 Казанский вестник, 1829, ч. XXV, кн. 4, с. 292.
6 Ҫавӑнтах, 299 с.
7 Ҫавӑнтах, 294 с.
3 Ҫавӑнтах, 282 с.; XXVI п„ 5—6 к., 107 с.
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ҫине великодержавлӑ йӗрӗнӳпе пӑхни уҫҫӑнах палӑрса тӑрать.
Реакционерӑн хаяр элекне прогрессивлӑ публицистсем асӑрха- 

масӑр ирттерсе яман. «Казанский вестник» журналта 1829 ҫулта 
пичетленнӗ «...Чӑвашсен хыпарӗсем» статья пирки асӑрхаттарни- 
сем» рецензире паллӑ мар автор пасквилянта ҫивӗччӗн критик- 
лет9. Рецензент малтан чӑвашсен йӑли-йӗркипе пурнӑҫне ӑшӑ кӑ~ 
мӑлпа ҫырса кӑтартать. Вӑл ҫакна ӗнентерет: чӑвашсем — ултав- 
сӑр ҫынсем, хуҫалӑха тытса пыма лайӑх пӗлеҫҫӗ, килен-каяна та- 
рават кӗтсе илеҫҫӗ, «ялта пурӑнакан кирек камшӑн та паха тӗс- 
лӗх пулса тӑраҫҫӗ». Чӑваш пурнӑҫне автор кӑштах хитрелетни те 
пур: вӗсем тулӑх пурнӑҫпа пурӑнаҫҫӗ имӗш; тырри ҫителӗклӗ, ыт- 
лашшине пристаньсенче сутаҫҫӗ, «вӗсем хушшинче кӗлмӗҫсем ҫук- 
па пӗрех».

Рецензент шутланӑ тӑрӑх, чӑвашсем вырӑс хресченӗсенчен те 
лайӑхрах пурӑнаҫҫӗ. Чӑваш «ялӗсем — пӗр вырӑна пуҫтарнӑ теми- 
ҫе хутор е темиҫе ҫурт; ун вырӑнне вара ҫавӑн пек тасалӑхпа уҫӑ 
сывлӑш вырӑс хресченӗн килкартинче тупма йывӑр. Хуралтисем 
пӑхма хитре мар, анчах илемлӗ ҫурт-йӗрпе капӑр тавралӑх хула- 
ра кӑна кирлӗ, ял ҫыннине усӑ курма меллӗ пултӑр; чӑвашӑн ва
ра кирек мӗн те алӑ айӗнче; ҫурчӗпе анкарти те, ампарӗсем те»10. 
«...Асӑрхаттарнисем» авторӗ, иккӗлентермен аргументсене никӗсе 
хурса, хӑюллӑ пӗтӗмлетӳсем патне пырса тухать: «...Чӑвашсен 
хыпарӗсем»,ку халӑх ҫинчен хаяр сатирӑна малалла тӑсни пулать, 
ку вӑл вырӑнсӑр ҫеҫ те мар, этемӗн тата христианинӑн кӑмӑл-ту- 
йӑмне килӗшми ниме юрӑхсӑр ӗҫ, нихӑш писатель те унашкал 
хӑтланмалла мар»11, чӑвашсем «кирек хӑш халӑх та пулакан 
ҫурма тискер тапхӑртан тахҫанах иртсе кайнӑ»12. Чӑваш халӑхӗ 
«ҫыравҫӑ пек хисепленине мар, урӑхрах тимлӗхе тивӗҫлӗ»13.

Рецензент ҫапла шутлать: халӑхсен кӑлтӑкӗсемпе ҫитменлӗхӗсем 
ҫинчен ҫырнӑ чухне вӗсем мӗнрен килнине те палӑртмалла. «Эхер 
ҫыравҫӑ хӑйӗн статйине чӑвашсем мӗншӗн ҫавнашкал тискер те 
нӗрсӗр пулнин сӑлтавӗсене шыранипе тата вӗсене мӗнле майпа 
этеме ҫавӑрмалли майсене кӑтартнипе пуянлатнӑ пулсан,— ӳпке- 
лет рецензент автора,— хӑшне-пӗрне ним шарламасӑрах ирттерет- 
тӗмӗр ӗнтӗ»14. Патша Раҫҫейӗнче вырӑс мар халӑхсен экономикӑ- 
па культура тӗлӗшӗнчи аталанӑвӗ чӑнах та аялти шайра тӑнӑ, 
мӗншӗн тесен вӗсене аталанма патша пусмӑрӗпе крепостла йӗрке- 
сем чӑрмантарнӑ. Анчах рецензент та ҫакна уҫса параймасть.

9 Замечания на статью «Известия о чувашах», напечатанную в «Казанском 
вестнике» 1829 года.— Там же, 1831, ч. XXXII, кн. 7—8, с. 278—294.

10 Казанский вестник, 1831, ч. XXXII, кн. 7—8, с. 284—285.
11 Ҫавӑнтах, 293 с.
12 Ҫавӑнтах, 284—285 с.
13 Ҫавӑнтах, 286—287 с.
14 Ҫавӑнтах, 293 с.
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Рецензи—вӗҫленмен произведенисем шутӗнче, апла пулин те, 
пасквилянт элекӗсене тӗпӗ-йӗрӗпех тӑрӑ шыв ҫине кӑларать. Эп- 
пин, рецензи хӑйӗн умӗнчи тӗллеве ӑнӑҫлӑ пурнӑҫланӑ пӗтӗмлӗхлӗ 
произведени пулса тӑрать. Унӑн никӗсӗнче — ҫивчӗ полемика, ре
цензент тӗллевӗ — пасквилянта питлесе намӑслантарасси. Произ
ведени текстӗнче чӗлхене вӑйлатмалли литература меслечӗсене— 
риторика ыйтӑвне, анлӑ танлаштарӑва тата ыттисене те куратпӑр. 
Автор вӗсемпе уйрӑмшарӑн та, пӗрлештерсе те усӑ курать. Акӑ 
тӗслӗх: «Нивушлӗ ҫыравҫӑ чӑваш халӑхӗ хушшинче пӑсӑк ҫынсем 
кӑна курнӑ? Чӑвашсем пурте тӑмсай та нӗрсӗр тесе ҫырни тӗрӗс 
пулсан, кам та пулин вырӑссем ҫинчен вӗсем пурте хитре сӑн-сӑ- 
патлӑ тата ӑстӑн енӗпе тӗлӗнмелле пултаруллӑ тесе ҫырни те тӗ- 
рӗсех пулать»15. Вулакан ку татӑкра риторика ыйтӑвне те, анлӑ 
танлаштарӑва та асӑрхать.

Рецензентшӑн ирони те ют мар. «Хӑй ҫырса кӑтартнинче Шапп 
господин пек хӑтланмасть-ши вӑл,— тӑрӑхланӑ пасквилянтран 
рецензире,—ҫавскер, кӗрӗксемпе пӗркенсе тата каретӑран сӑмси- 
не вырӑс сиввине кӑтартма хӑймасӑр, Раҫҫей тӑрӑх хӗл варрин- 
че сиккипе иртсе каять те вырӑс патшалӑхӗ талккӑшпех пушӑ 
хир тесе шутлама тытӑнать»16.

Куратпӑр: пӑхса тухнӑ произведени хӑйӗн содержанийӗпе, пӗ- 
тӗмлетӗвӗсемпе тата стилӗпе этнографи материалӗн калӑпне шӑ- 
нӑҫмасть. Вӑл «хальхи самана историйӗпе» ҫыхӑннӑ, кунта унӑн 
ҫивӗч ыйтӑвӗсемпе пулӑмӗсем ҫинчен сӑмах пырать. Апла пулсан, 
ку произведени литературӑн публицистика текен ушкӑнне кӗрет. 
Жанрӗ те вӑл публицистика произведенийӗ пулни ҫинчен калать.

Рецензи авторӗ вырӑс ученӑйӗ П. А. Аноров тесе шутлаҫҫӗ. 
Ҫак шухӑша хӑй вӑхӑтӗнче К. Ф. Фукс каланӑ17. Пирӗн вӑхӑтри 
Г. Б. Матвеев тӗпчевҫӗ те ҫавнах ҫирӗплетет: «Ҫак рецензи со- 
держанийӗ, шухӑшӗсен йӗрки П. А. Аноровӑн ӗҫне питӗ ҫывӑх»18. 
Кунта вӑл ҫырнӑ «Чӑвашсен йӑлисемпе ӗненӗвӗсем» статйи пирки 
сӑмах пырать19. «Вырӑнти халӑх пурнӑҫӗпе интересленекенсенчен 
пӗри — вырӑс интеллигенцийӗн малта пыракан ҫынни П. А. Ано
ров,— тӑсать малалла хӑй шухӑшне тӗпчевҫӗ.— П. А. Аноров чӑ- 
вашсен этнографине ҫырса кӑтартни халӑха хисепе хунипе, ӑна 
тӗрӗс тӗпчеме тӑрӑшнипе палӑрса тӑрать»20.

Иккӗленмелли ҫук, «Казанский вестник» журналта 1829 ҫулта 
пичетленнӗ «...Чӑвашсен хыпарӗсем» статья пирки асӑрхаттарни-

15 Казанский вестник, 1831, ч. XXXII, кн. 7—8, с. 293.
|е Ҫавӑнтах, 282—283 с.
17 См.: Вопросы историографии, с. 8.
18 Ҫавӑнтах, с. 8.
19 Аноров П. А. Нравы и поверья чуваш.— Сын отечеству (СПб), 1838, 

т. 3, с. 193—204.
20 Вопросы историографии, с. 15.
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пулмасть-ха. «А. А. Фуксӑн «Хусантан Шупашкара кайни» статйи 
гшрки Ҫӗрпӳ уездӗнче пурӑнакан ҫын асӑрхаттарнисем» йышши 
произведенисем чӑваш публицистикипе журналистики историйӗ 
умӗнхи тапхӑра кӗреҫҫӗ. Историйӗ каярахпа — публицистика ҫулӗ 
ҫине Спиридон Михайлов, Николай Золотницкий, Иван Яковлев 
тата ыттисем тухсан пуҫланать. Вёсем унчченхи авторсем пек пё- 
рер произведени ҫырса пичетленипе лӑпланса лармаҫҫӗ, ку ӗҫе 
хастарлӑ кӳлӗнеҫҫӗ.

Раҫҫейре Октябрь революцийӗччен ылханлӑ патшан тискер 
тарҫисем наукӑна, литературӑпа искусствӑна аталантарма пур 
майсемпе те чӑрмантарнӑ. Халӑха тӗттӗмлӗхпе тӗшмӗшлӗхре тыт- 
ма тӑрӑшнӑ, ҫакна пула ӗнтӗ ӗҫҫыннисен массисем культура ыр- 

лӑхӗсемпе усӑ курайман.
Вырӑс мар халӑхсен шӑпи уйрӑмах йывӑр пулнӑ. Ун пирки 

РКП(б) X съезчӗн «Наци ыйтӑвӗпе парти умӗнче тӑракан черет- 
дӗ задачӑсем ҫинчен» резолюцийӗнче ҫапла каланӑ: «Ҫав халӑх- 
сем тӗлӗшпе патша тытӑмӗн политики, помещиксемпе буржуази 
политики акӑ мӗнле пулнӑ: вӗсем хушшинче патшалӑх тытӑмӗн 
тӗввисене пуҫпех пӗтерсе пымалла, культурине аталанма памалла 
мар, чӗлхине хӗсӗрлемелле, вӗсене тӗттӗмлӗхре усрамалла, юлаш- 
кинчен тэта пурне те вырӑса ҫавӑрмалла. Ҫакнашкал политика ку 
халӑхсем аталанаймасӑр пурӑнасси, политика енчен кая тӑрса 
юласси патне илсе пынӑ»28.

Шӑпах ҫавӑн пек пулнӑ авал чӑваш халӑхӗн шӑпи. Финсен 
паллӑ ученӑйӗ, Гельсингфорсри университет профессорӗ Альквист 
Август Энгельберт (1826—1899), XIX ӗмӗр варринче Атӑл тӑрӑ- 
хӗнчи тата Урал ҫумӗнчи халӑхсем хушшинче виҫӗ ҫул филологи 
тӗпчевӗсем тунӑ хыҫҫӑн акӑ мӗнле шухӑшсем патне пырса ту- 
хать: «Чӑваш чӗлхи питӗ ыррӑн янӑрать, унӑн сӑмах ҫаврӑнӑшӗ- 
•сем тӗлӗнмелле тӗрӗс тата тарӑн шухӑшлӑ... Анчах эпир чӑваш 
чӗлхине телейлӗ пуласлӑх кӗтет тесе калама пултараймастпӑр... 
Чӑваш чӗлхи пӗр-пӗр вӑхӑтра йӑлтах пӗтсе ларма пултарать. 
Чӑваш литератури, чӑвашла вӗрентесси, ку чӗлхепе патшалӑх тата 
суд ӗҫӗсене тӑвасси пирки калаҫмалли те ҫук, ун ҫинчен ӗмӗтлен- 
ии кӑлӑхах»29.

Чӑвашсене тӑван чӗлхепе кӗнекесем, хаҫат-журнал кӑларттар- 
ман. Ҫавна пула чӑваш публицистикипе журналистики аталанӑвӗн 
ҫулӗ-йӗрӗ асаплӑ пулнӑ. Ҫапах, ӳсес курӑк чул хушшинчен те ту- 
хать тенӗ пек, иртнӗ ӗмӗрӗн иккӗмӗш ҫурринче чӑваш публицис- 
тикин черченкӗ хунавӗсем ун-кун палӑрма пуҫлаҫҫӗ. Тӑван ҫыру- 
иЛӑх, наци литератури чӗлхи тата периодика пичечӗ пулманран ун

28 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, 
т. 1, с. 561.

29 Егоров В. Г. Чӑвяшла-вырӑсла словарь. Шупашкар, 1954, 3 с.
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чухнӗ чаваш хӑлӑхӗ хушшинчен уйрӑм публицистсем ҫеҫ тухма 
пултарнӑ. Пичетлеме май пултӑр тесе, вӗсене вырӑсла ҫырма тив- 
нӗ. Ҫавна май пирён публицистика чӑвашсен ҫӗнӗ ҫырулӑхне туса 
йёркеличченех тымар яма тытӑннӑ.

Раҫҫей XIX ӗмӗрти утмӑлмӗш ҫулсенче пӗрремӗш хут революци 
лару-тӑрӑвӗ патне пырса тухать. Хресченсем крепостла йӗркепе 
помещиксене пӑхӑнса тӑрассине пӑрахӑҫласси ҫинчен патша 1861 
ҫулхи февралӗн 19-мӗшӗнче ирӗксӗрех манифест кӑларать. «Кре
постла правӑна пӑрахӑҫлани,— ҫырнӑ В. И. Ленин «Раҫҫейри ра- 
бочисен пичечӗн иртнӗ кунҫулӗнчен» статьяра,— тӗрлӗ чинлине, 
пӗтӗм ирӗклӗх юхӑмӗн тата, уйрӑммӑн илсен, цензурӑсӑр, демокра- 
тиллӗ пичетӗн массӑллӑ тӗп деятельне вӑратать»30. Раҫҫейре ирӗк- 
лӗхшӗн пынӑ кӗрешӗвӗн иккӗмӗш тапхӑрӗ — тӗрлӗ чинлисен е 
буржуаллӑ-демократиллӗ тапхӑр пуҫланать. «Ирӗклӗх идейисем 
чӑваш халӑх массисем хушшине те пырса кӗреҫҫӗ, вӗсем хушшин
чен хӑйсен культура вӑйӗсене ура ҫине тӑратаҫҫӗ, халӑх пурнӑҫӗпе 
тата унӑн ӗҫӗ-хӗлӗпе тачӑ ҫыхӑннӑ наци интеллигенцине ӳсме пу- 
лӑшаҫҫӗ»31. Ҫав интеллигенци шутӗнчен чылайӑшӗ тӗттӗм халӑх 
шӑпине ҫӑмӑллатас ӗмӗтлӗ, ҫырас пултарулӑхлӑ. Вӗсенчен пӗри- 
сем (С. М. Михайлов, И. Я. Яковлев, А. В. Рекеев, Н. М. Охот
ников) чӑвашран тухнӑ, теприсем (Н. И. Золотницкий, В. К. Маг
ницкий)— чӑваш халӑхӗ хушшинче ҫитӗннӗ вырӑссем. Чӑваш пуб
лицистики никӗсӗн малтанхи кирпӗчӗсене ҫак ҫынсем хунӑ та ӗнтӗ. 
Публицистикӑпа журналистикӑна аталантарма вӗсем ҫул уҫнӑ.

Чӑвашсем хушшинче 1850 ҫулта вулама-ҫырма пӗлекенсем пин 
ҫын пуҫне вуниккӗ ҫеҫ пулнӑ. Хастар просветительсем И. Н. Улья- 
новпа И. Я. Яковлев пӗрле тӑрӑшса чӑваш ачисем валли шкул- 
сем уҫсан, ялсенче хаҫат-журнал вулама пӗлекенсем ӳссе ҫитӗнеҫ- 
ҫӗ. Вулакансем тупӑнни те хӑй майӗпе тӑван публицистикӑна чӗ- 
рӗ сывлӑш кӗртме пулӑшать.

Чӑваш публицистикин ҫулне Раҫҫейри общество шухӑшлавӗн 
мал ӗмӗтлӗ идейисем тата прогрессивлӑ вырӑс публицистики ҫу- 
татса тӑнӑ. Чӑвашсен пирвайхи публицисчӗсем хӑйсен пултарулӑ- 
хӗн малтанхи утӑмӗсене вырӑс публицистики ӳсӗмӗн никӗсӗ ҫинче 
тунӑ. Ҫав публицистика витӗм кӳнипе XIX ӗмӗрӗн иккӗмӗш ҫур- 
ринче чӑваш публицистики хӑйӗн умне халӑха ҫутта кӑларассине 
йӗркелес, унӑн культурине аталантарас, пурнӑҫне ҫӑмӑллатас тӗл- 
левсем кӑларса тӑратать.

Чӑвашсен малтанхи публицисчӗсене прогрессивлӑ вырӑс ин- 
теллигенцийӗ тӑванла пулӑшать. Ҫакна нумай-нумай тӗслӗх яр- 
уҫҫӑн ҫирӗплетет. С. М. Михайловӑн пирвайхи произведенийӗсене

30 Ленин В. И. Соч. тул. пух., 25 т„ 94 с.
31 История Чувашской АССР, т. 1. Изд. вт., перераб. Чебоксары, 1983, 

с 246.
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сем»— вырӑс публицисчӗ чӑвашсем ҫинчен вырӑс прессинче пичет- 
ленӗ произведем. Вӑл чӑвашсем ҫинчен ҫырнӑ вырӑс публицис
тики шутне кӗрет. Ана журнал авторне кӑтартмасӑр, редакци 
статйи пек пичетленӗ. Ҫакӑ вара автор шухӑшӗсене редакци ыр- 
ланине кӑтартать. Александра Фукс сӑвӑҫӑ Хусанти «Заволжский 
муравей» журналта 1834 ҫулта 1—6, 8—11 номерсенче «Хусантан 
Шупашкара кайни» ятпа ҫырусем пичетлесе кӑларать, каярахпа 
вӗсене уйрӑм кӗнекен ҫаптарать21.

Александра Андреевна Фукс-Апехтина (1805—1853) Чӑваш 
тӑрӑхӗнче Шупашкар уездӗнчи Вырӑс Салинче (халӗ Куелавкка 
районӗ) дворян ҫемйинче ҫуралса ӳснӗ22, Ҫӗрпӳре тата Шупаш- 
карта пурӑннӑ. Тӑван вырӑнсене тата асӑннӑ хуласене вӑл кайран 
та килсе ҫӳренӗ. Чӑвашсемпе марисен пурнӑҫне, йӑли-йӗркине 
Александра Андреевна мӗн ҫамрӑкранах сӑнанӑ, тӗпчес тӗллевпе 
ялсем тӑрӑх ятарласа ҫӳренӗ. Кӗнекин икӗ пайне те вӑл хӑй мӗн 
курни-илтнине, пӗлнине никӗсе хурса ҫырнӑ. Ку кӗнеке автор упӑш- 
кине янӑ ҫырусенчен тата паллӑ ученӑй-краевед К. Ф. Фукс про
фессор (1776—1846) арӑмне ҫырса янӑ ответсенчен тӑрать. Ырӑ 
кӑмӑллӑ, йӑваш чӑвашсем хӑйне килӗшнине палӑртать Александра 
Андреевна.

Вулакансене чӑвашсемпе марисен этнографийӗпе тата фольк- 
лорӗпе паллаштарса, Александра Фукс пысӑк ӗҫ тунӑ. «А. А. Фукс 
сӑвӑҫ ятне,— ҫырать хальхи вӑхӑтри тӗпчевҫӗ В. П. Никитин,— 
революцичченхи чӑваш литературин историйӗнче малтанхи этно- 
графсемпе фольклористсен — Д. П. Ознобишин, В. А. Сбоев, 
В. П. Вишневский ячӗсемпе юнашар ҫыраҫҫӗ. Пуян килйышра пу- 
рӑннӑскер, А. Фукс хӑй класӗн тӗнчекурӑмӗнчен тухайман, ӗҫха- 
лӑх пурнӑҫне пур енлён те тӗплӗн ҫырса кӑтартайман. Апла пу- 
лин те, ун ячӗ пирӗн халӑх литературипе этнографийӗнче паллӑ вы- 
рӑн йышӑнса тӑрать»23.

Ҫав вӑхӑтра периодика пичетне пынӑ нумай-нумай ҫырусен- 
че Александра Фукс ӗҫне ырланине куратпӑр. Хӑшӗ-пӗринче ав
тор тунӑ йӑнӑшсене кӑтартни те пур. Акӑ Ҫӗрпӳ уесӗнчи Г. Сигов 
автор А. А. Фуксӑн «Хусантан Шупашкара кайни» статйи пирки 
асӑрхаттарнисене «Заволжский муравей» журнал редакцине яр- 
са парать24. «Эсир кӑларакан журнала хам илсе тӑман пирки,— 
ҫырать рецензент,—мана унпа пёр туе пулйшнипе паллашма тур 
килчӗ. Чӑвашсен пурнӑҫне ҫырса кӑтартнинче тӗрӗсмарлӑхсем

21 Фукс А. А. Записки о чувашах и черемисах Казанской губернии. Казань, 
1840.

22 1969 ҫулта ку ял хӑй вырӑнӗнчен куҫса кайнӑ.
23 Никитин В. Александра Фукс— паллӑ этнограф-сӑвӑҫ.— Коммунизм пла

ве, 1975, октябрӗн 14-мёшё,
24 Сигов Г. Замечания жителя Цивильского уезда на статью А. А. Фукс 

«Поездка из Казани в Чебоксары».— Заволжский муравей (Казань), 1834, 
№  23, с. 512-516.
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асӑрхарӑм; паллах, унашкалли автор чӑваш чӗлхине тата ку ха-- 
лӑх йӑли-йӗркине пӗлсе ҫитерменнипе, урӑх ҫынсем каласа па-- 
нипе ҫырнӑран пулнӑ»25.

Ку рецензире пысӑк пӗлтерӗшли — автор Александра Фукспа 
пуҫарнӑ полемика. Этнограф ӗнентернӗ тӑрӑх, пӗтӗмлетӳллӗ шу- 
хӑшлав енӗпе чӑваш пултарулӑхӗ питӗ пӗчӗк. Ку ыйтупа Г. Сигов 
пачах урӑхла шутлать. Ыйтӑва лайӑх пӗлсе, вӑл сӑвӑҫпа тӗплӗ- 
йӗрлӗ, ӗнентерӳллӗ аргументсем илсе кӑтартса тавлашать. Малтан 
рецензент чӑвашсен Европӑри пек вӗренӳ ҫеҫ мар, хӑйсен саспал- 
лийӗсемпе ҫырулӑхӗ те ҫуккине палӑртать. Апла пулин те, ку ха- 
лӑхӑн хӑйӗн астрономи, физика тата ботаника пур. «Ку халӑх... 
ҫав предметсемпе пӗлӳ кулленхи пурнӑҫра, ҫутҫанталӑка пӗрмай 
сӑнаса тупать. Ана-кӑна пайтах курнӑ стариксем вӑхӑт, сывлӑш 
тата ҫанталӑк епле улшӑнасса нумай чухне малтанах тӗрӗс каласа 
параҫҫӗ. Эпӗ асӑрханӑ тӑрӑх, мӗн пуласси ҫинчен вӗсем ҫӑлтӑрсем 
куҫни, пӗлӗтсем унталла е кунталла шуни, вӗҫен кайӑксем кӑш- 
кӑрни е вӗҫни тата ытти тӑрӑх каласа систереҫҫӗ»26.

Чӑвашсем ботаникӑна та лайӑх пӗлеҫҫӗ, мӗн пӗлнипе пурнӑҫ- 
ра усӑ кураҫҫӗ. Хӗрарӑмсем пайтах курӑк пахалӑхне ӑнкараҫҫӗ, 
вӗсем пулӑшнипе тӗрлӗ чир-чӗртен сывалаҫҫӗ, «хӑйсемех килти 
выльӑха тата кайӑк-кӗшӗке сиплеҫҫӗ». Курӑкранах сӑрӑ хатӗр- 
леҫҫӗ, унпа килте тӗртнӗ пир-авӑр, ҫӑм, ҫип, тӑла пӗветеҫҫӗ. Алек
сандра Фукс шухӑшлав енӗпе чӑваша катӑка хуни тӗрӗс маррине 
автор ҫӳлерехри тата ытти фактсемпе яр-уҫҫӑн кӑтартать.

Сӑмахсене халӑх епле калать, ҫапла ҫыртарасшӑн Г. Сигов. 
Вӑл асӑрхаттарнӑ тӑрӑх, хӗрарӑмсем пуҫа «хишпу» мар, «хошпу», 
хӗрсем «тухъя» мар, «тохъя» тӑхӑнаҫҫӗ. Куратпӑр ӗнтӗ, унӑн 
тӳрлетӗвӗсем хӑй пурӑнакан вырӑнти чӑвашсем епле калаҫнипе 
ҫыхӑннӑ. Кунсӑр пуҫне, рецензент уйӑхсен ячӗсене тӳрлетет тата 
хушса ҫырать, вӗсене ӑнлантарассине ҫав вӑхӑтра ялхуҫалӑхӗнче 
мӗнле ӗҫсем тунипе ҫыхӑнтарать27 *.

Рецензи содержанийӗ тӑрӑх пӑхсан, унӑн авторӗ — питӗ нумай 
вуланӑ ӑнкаруллӑ ҫын; вӑл чӑвашсем хушшинче пурӑнать, вёсен 
чӗлхине, пурнӑҫ условийӗсемпе йӑли-йӗркине лайӑх пӗлет. Пурин- 
чен те пахи — автор чӑваш халӑх хутне кӗрет. Рецензийӗн ҫак 
пахалӑхӗсем, ӑна вырӑсла ҫырса вырӑс прессинче пичетленине 
пӑхмасӑр, чӑваш публицистикин произведенийӗ теме май параҫҫӗ. 
Ана эпир чӑваш публицистикин малтанхи чӗкеҫӗ тесе шутлатпӑр.

Анчах, халӑхра каланӑ пек, пӗр чӗкеҫ вӗҫсе килнипех ҫуркунне

25 Сигов Г. Замечания жителя Цивильского уезда на статью А. А. Фукс 
«Поездка из Казани в Чебоксары».— Заволжский муравей (Казань), 1834, 
с. 512.

26 Ҫавӑнтах, с. 512—513.
27 Григорьев П. Г. Очерки по библиографии историко-этнографической лите

ратуры, с. 97—99.
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пичете хатӗрлесе памӑ «Казанские губернские ведомости» хаҫат 
редакторӗсем А. И. Артемьев (1820—1874), И. Н. Березин 
(1818—1896) пулӑшаҫҫӗ. Чӑваш публицистне ӑс паракансен шутён- 
че тэта паллӑ ученӑя П. С. Савельева (1814—1859) асӑнмалла. 
Чёмпёрти гимнази преподавателё, «Симбирские губернские ведо
мости» хаҫат редакторӗ М. В. Арнольдов ҫамрӑк И. Я. Яковлева 
вёренме кёме те, периодика пичетӗнче ҫул уҫма та пулӑшать.

Вырӑс журналистикин историйӗ Раҫҫейре ирӗклӗхшӗн пынӑ 
кӗрешӗвӗн В. И. Ленин кӑтартса панӑ виҫӗ тапхӑрӗпе тачӑ ҫыхӑн- 
нӑ32. Ҫав тапхӑрсемпе килӗшӳллӗн, дворянсен тапхӑрӗнчи журна- 
листикӑпа, тӗрлӗ чинлисен е буржуаллӑ демократа прессине, юлаш- 
кинчен, пролетари пичетне палӑртаҫҫӗ.

Чӑваш публицистикипе журналистикин историне ӑслӑлӑх енчен 
никӗслесе тапхӑрсем ҫине уйӑрни курӑнсах каймасть-ха. Ҫакӑ 
паллӑ: вырӑс тата чӑваш журналистики аталанӑвӗн тапхӑрӗсем 
пӗрешкел мар, вӑхӑт тӗлӗшӗнчен те тӗл килмеҫҫӗ. Чӑваш пичечӗ 
урӑхларах ҫулпа аталаннӑ. Патша Раҫҫейӗнче вырӑс мар халӑх- 
сене пичет енӗпе те хӗсӗрленӗ. Пӗлетпӗр, вырӑс пресси XVIII ӗмӗр 
пуҫламӑшӗнче тымарланать; чӑваш публицистики вара ҫӗр аллӑ 
ҫултан кӑна, XIX ӗмӗр варринче, ҫуралать. Общество аталанӑвӗн 
историлле условийӗсене кура вырӑс ирӗклӗх юхӑмӗн пуҫӗнче пӗр- 
ремӗш тапхӑрта дворянсен йӑхӗнчи ҫынсем тӑнӑ. Чӑваш халӑхӗн 
нушисене палӑртма малтанхи просветительсен пысӑк мар ушкӑнне 
тивнӗ. Вӗсем хресченсем (С. М. Михайлов) тата кӗҫӗн чинлӑ ин- 
теллигенци хушшинчен (Н. И. Золотницкий) тухнӑ. Вырӑссен пӗр- 
ремӗш хаҫатне «Ведомости» ятпа 1702 ҫулти декабрӗн 17-мӗшӗнче 
кӑларма тытӑннӑ. Правительство политикине ӑнлантарас, общест
во шухӑш-кӑмӑлне хӑй майлӑ ҫавӑрас, ҫарпа вӑрҫӑ ӗҫӗсем ҫинчен 
каласа парас, Раҫҫейпе урӑх ҫӗршывсенчи хыпарсене пӗлтерсе тӑ- 
рас тӗллевпе ку хаҫата Пӗрремӗш Петӗр патша пуҫарса янӑ. Чӑ- 
ваш публицистикипе журналистики халӑха хӳтӗлекен, ун майлӑ 
тӑракан сасӑ пулса ҫуралать. Чӑвашсен пӗрремӗш публицисчӗсем 
хӑйсен произведенийӗсене вырӑс прессинче пичетленӗ. Чӑваш прес
си вырӑссен пӗрремӗш революцийӗчченех хунав ярайман.

Анланмалла ӗнтӗ, чӑваш публицистикипе журналистики атала- 
нӑвӗн ҫулне ӑслӑлӑхпа никӗслесе тапхӑрлассине, В. И. Ленин 
кӑтартӑвӗсене шута илсе, чӑваш халӑхӗн ирӗклӗхшӗн пынӑ кӗ- 
решӗвӗпе тӳреммӗн ҫыхӑнтарса тумалла. Вёсен историйӗнче ҫакӑн 
пек виҫӗ тапхӑр уҫӑмлӑн палӑраҫҫӗ: 1. Чӑваш ҫутлӑх юхӑмӗн 
пуҫламӑш тапхӑрӗнчи публицистика (1851 —1866 ҫҫ). 2. Ҫутлӑх 
юхӑмӗ аталанса вӑй илнӗ тапхӑрти публицистика (1867—XIX ӗмӗр 
вӗҫӗ). 3. Пролетари пичечӗ (XX ӗмӗр пуҫламӑшӗнчен тытӑнса).

32 Ленин В. И. Раҫҫейри рабочисен пичечӗн иртнӗ кунҫулӗнчен.—
Соч. тул. пух., 25 т., 93 с.
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Чӑваш ҫутлӑх юхӑмӗн пуҫламӑш тапхӑрӗнчй публицистика 
тӗллевӗсем анлах мар. Пӗрремӗш ӑрури чӑваш просветителӗсем 
халӑх пурнӑҫӗ йывӑр пулнин сӑлтавӗ тӗттӗмлӗхпе тӗшмӗшлӗхре 
тесе шутланӑ, ҫавӑнпа шкул вӗрентӗвне йӗркелесси — вёсен тӗп 
тӗллевӗ.

Чӑваш публицистики аталанӑвӗн иккӗмӗш тапхӑрӗ нимрен ыт- 
ла И. Я. Яковлевӑн обществӑпа педагогика, литературӑпа публи
цистика тӗлӗшӗнчи ӗҫӗ-хӗлӗпе ҫыхӑннӑ. Ку тапхӑрта чӑваш ҫут- 
лӑх юхӑмӗ хӑйне евӗр идеологи пулса тӑрать. Вӑл шкул вӗрентӗвӗ- 
пе кӑна ҫырлахмасть, хӑйӗн тӗллевӗсен картине палӑрмаллах ан- 
лӑлатать. Иккӗмӗш тапхӑрти публицистсем-просветительсем ха
лах массисене ҫутта кӑларасшӑн, вёсен культури шайне ҫӗклесшӗн, 
чухӑнлӑхран хӑтӑлма пулӑшасшӑн. Ҫӗнӗ ҫырулӑх йӗркелесе яни 
публицистика произведенийӗсене тӑван чӗлхепе ҫырма май парать. 
Вӗсем содержанийӗпе те, формипе те наци публицистики пулса тӑ- 
раҫҫӗ.

Пӗрремӗшпе иккӗмӗш тапхӑрта чӑвашсем тӑван чӗлхепе хаҫат- 
журнал кӑларайман. Виҫҫӗмӗш тапхӑрта ҫӗршыври лару-тӑру 
татӑклӑн улшӑнать. Раҫҫейре XX ӗмӗр пуҫламӑшӗ тӗлне нумай 
нациллӗ рабочи класс чӑмӑртанать. Ҫывхарса килекен халӑх ре- 
волюцийӗн хыпарҫисем — болыпевикла листовкӑсемпе проклама- 
цисем — XX ӗмӗр пуҫламӑшӗнче курӑнма пуҫлаҫҫӗ. РСДРП Чул- 
хула, Хусан, Чӗмпӗр, Самар, Мускав, Петербург комитечӗсем хай- 
сем кӑларакан революциллӗ литературӑна чӑвашсем хушшинче те 
сараҫҫӗ. «Тӳре-шара Етӗрне уесӗнчи Полянккӑ ялӗнче 1902 ҫул- 
хи сентябрӗн 18-мӗшӗнче РСДРП Чулхула комитечӗн «Халӑх учи- 
телӗсемпе учительницисене», «Социал-демократсен Сормовӑри 
организацийӗн отчечӗ» тата ытти листовкисене, ҫавӑн пекех ленин- 
ла «Искра» хаҫатӑн 1901 ҫулхи пиллӗкмӗш номерне тупнӑ»33. 
РСДРП Хусан комитечӗ 1903 ҫулхи ноябрӗн 18-мӗшӗнче кӑларнӑ 
листовкӑра патша самодержавине хирӗҫ рабочисемпе хресченсене 
пӗрлешсе кӗрешме чӗнет: «Тӑшмансем ҫине харӑссӑн тапӑнма вӑй 
пуҫтарӑр, пӗрремӗш тӑшман — патша правительстви... Тӗп пултӑр 
самодержави правительстви!»34

РСДРП Хусан комитечӗ вырӑс мар халӑхсен чӗлхипе, ҫав шут- 
ра чӑваш чӗлхипе те революциллӗ литература пичетлесе кӑларас- 
сине йӗркелет. 1906—1907 ҫулсенче чӑвашсен пӗрремӗш хаҫачӗ 
«Хыпар» тухса тӑрать, хӑюллӑнах революциллӗ-демократиллӗ шу- 
хӑшсем сарать. Паллӑ хыпарҫӑ Т. С. Семенов-Тайӑр рабочи кла- 
сӑн революциллӗ тӗллевӗсене ӑнланасси патне ҫӗкленнӗ. Чӑваш 
пролетари пичечӗ майӗпен-майӗпенех вӑй илет.

3’ История Чувашской АССР, т. 1. Изд. вт., перераб., с. 205.
51 Ҫавӑнтах.
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ЧӐВАШ ҪУТЛАХ ЮХӐМЁН 
ПУҪЛАМӐШ ТАПХӐРЁНЧЕ 
НАЦИ ПУБЛИЦИСТИКИ ҪУРАЛНИ 
(1851 — 1866)

Спиридон Михайлов-Янтуш — чӑваш 
публицистикине пуҫарса, яраканӗ

Раҫҫейре Пӗрремӗш Николайпа (1825—1855) Иккёмӗш 
Александр (1855—1881) патшара ларнӑ ҫулсенче пурӑннӑ Спири
дон Михайлов. Ку вӑхӑт ҫӗршыв историйӗнче ҫав тери тӗттӗм те 
тискер самана пулнӑ. Ун чухне крепостла йӗркесем хуҫаланнӑ. 
Патша правительства халӑх хушшинчи мӗнпур ҫӗнӗ шухӑшсене 
путарса пынӑ, революцилле ҫамрӑксен ушкӑнӗсене арката-арката 
тӑкнӑ. Ку тапхӑрта ҫӗршывра Аракчеев режиме алхаснӑ, пурнӑҫ- 
ра мал ӗмӗтли мӗн пур, ҫавна хирӗҫ реакци хаяр кӗрешӳ пуҫарнӑ.

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

Хресченсем патша пусмӑрӗпе чиновниксен тискерлӗхне хирӗҫ 
хӑюллӑн тӑнӑ. 1841 ҫулта Етӗрне, Чикме, Ҫӗрпӳ тата Шупашкар 
уесӗсенчи хресченсем хушшинче пӑлханусем пуҫланнӑ. Тепӗр 
ҫул Шурча вӑрҫи тапранать. Унта Чикмепе Етӗрне уесӗсенчи чӑ- 
ваш тата мари хресченӗсем 10 пин ҫын ытла хутшӑнаҫҫӗ. Вӗсене 
пусарма 600 салтак яраҫҫӗ. Хресченсен кӗрешӗвне тискеррӗн пу
тарса лартаҫҫӗ.

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

Патшапа унӑн чиновникӗсем вырӑс мар халӑхсене, ҫав шутра 
чӑвашсене те, тӗттӗмлӗхпе тӗшмӗшлӗхре тытма тӑрӑшнӑ. 1831 ҫул- 
та пёр жандарм хӑйӗн пуҫлӑхне ҫапла пӗлтернӗ: «Пур вӑхӑтри 
сӑнавсенчен те ҫакӑ курӑнать: тӗттӗм халӑха пӑхӑнтарса тӑрасси 
мӗн чул та пулин чӑн-чӑн пӗлӳ илнӗ халӑха пӑхӑнтарассинчен 1

1 Димитриев В. Д. Предисловие.— В кн.: Михайлов С. М. Труды по этно
графии и истории русского, чувашского и марийского народов. Чебоксары, 
1972, с. 4.
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чылай ансатрах... Ҫакна асра 
тытса, чӑвашсен пуҫлӑхӗсем 
тӗттӗмлӗхе малалла сарасси- 
шён пур майпа та тӑрӑшаҫ- 
ҫӗ»2. Ахальтен мар ёнтё
чӑвашсем валли шкулсемпе 
училищӗсем уҫман, пуррисен- 
че те вырӑсла вёрентнё.

Спиридон Михайлович Ми- 
хайлов-Янтуш (1821 —1861)
Чикме уесӗнчи Юнкӑпуҫра
(халё Муркаш районё) хрес- 
чен ҫемйинче ҫуралнӑ. Ку кил- 
йышра тӑхӑр ача — ултӑ ывӑл, 
виҫӗ хӗр ӳснӗ. Вӗсене тӑран- 
тарса усрама, пурнӑҫа йӳнеҫ- 
терсе пыма ҫӑмӑл пулман аш- 
шӗне. Спиридон ҫамрӑклаххут 
вӗренме тӑрӑшнӑ. Юнкӑпуҫӗнче те, таврари ялсенче те шкул ҫук- 
ран ӑна ашшӗ пӗлӗшӗ — Чикмери пӗр хуҫа — хӑй патне илсе кай- 
нӑ. Ун патӗнче пурӑнакан тӑлӑх арӑм А. Дворникова чӑваш 
ачине Спиридона чиркӳ кӗнекисем вулама вӗрентнӗ. Тӑрӑшуллӑ 
ҫамрӑка малалла хӑй тӗллӗн вӗренме тивнӗ. Вӑл кӗнекесем, хаҫат- 
журнал нумай вуланӑ. 1839 ҫулта Михайлова уесри земски канце- 
лярине писаре пулӑшакан пулма илнӗ. Тепӗр ҫултан ӑна земски 
суд тӑлмачне лартнӑ. Кунта вӑл 20 ҫул ӗҫленӗ.

Спиридон Михайлов публицистика, илемлӗ литература произ- 
веденийӗсем тата ӑслӑлӑх ӗҫӗсем пайтах ҫырнӑ. Уйрӑм кӗнекепе 
унӑн «О музыке чуваш» (1852), «Чувашские разговоры и сказки» 
(1853), «Капустки, простонародные игры в Козьмодемьянском 
уезде» (1885) тата «О ярмарках в Козьмодемьянском уезде в 1856 
году и о ценах на привозные товары в г. Козьмодемьянске» (1857) 
пичетленсе тухнӑ.

С. М. Михайловӑн службӑри, историпе этнографири тата лите- 
ратурӑри ӗҫне-хӗлне хӑй пурӑннӑ вӑхӑтрах пысӑка хурса хакланӑ. 
Ана 1854 ҫулта Вырӑс географи обществин член-сотрудникне, 1856 
ҫулта вара Хусанти статистика комитечӗн член-корреспондентне 
йышӑнаҫҫӗ. Спиридон Михайлович икӗ кӗмӗл медаль илме тивӗҫ- 
лӗ пулать. Пӗрремӗшне «Чикмери земски судра чӑваш чӗлхин 
тимлӗ тӑлмачи пулнӑшӑн» 1859 ҫулхи декабрӗн 4-мӗшӗнче панӑ. 
Ҫав ҫулхи декабрӗн 16-мӗшӗнче Вырӑс географи обществи пулта- 
руллӑ чӑваша «Хусан кӗпӗрнинчи чӑвашсем тата Чикме уесӗнчи 
вырӑссем ҫинчен этнографи тата статистика енӗпе нумай ҫулсем

2 Красный архив, 1938, № 87, с, 91.
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хушши... паха хыпарсем ярса тӑнӑшӑн» тепӗр кӗмӗл медальпе наг- 
радӑланӑ3.

Чӑваш халӑх культурны историйӗнче Михайлов паллӑ вырӑн 
йышӑнать. Унӑн пултарулӑхӗ ҫинчен литература чухӑн теме ҫук. 
«С. М. Михайлов халӑха ҫутта кӑларас енӗпе ӗҫлени тата унӑн 
педагогикӑлла идейисем» темӑпа Д. Е. Егоров тӗпчевҫӗ кандидат 
диссертаци хӳтӗленӗ. «Чӑвашсен пирвайхи писателӗ, просветите- 
лӗ, историкӗ» тесе шутлать ӑна диссертаци авторӗ4. М. В. Румян
цев та Спиридон Михайлов «чӑвашсен малтанхи историкё, писате
ле тата этнографе» пулнине палӑртать5.

Тӗпчевҫӗсем темшӗн-ҫке Михайлов чӑвашсен пӗрремӗш публи- 
цисчӗ пулнине маиса хӑвараҫҫӗ. Чи малтан ҫакна Н. П. Петров 
асӑрхать: «Литературӑпа публицистика ӗҫне С. Михайлов 1851 
ҫулта тытӑннӑ. 1852 ҫулта «Казанские губернские ведомости» ят- 
лӑ хаҫатра пӗрремӗш очеркӗ, Шалти ӗҫсен министерствин журна- 
лӗнче «Чӑваш эпӗр полтӑмӑр» сӑвви пичетленсе тухнӑ»,— ҫырать 
вӑл6.

Тӗрӗссипе, «Чӑваш эпӗр полтӑмӑр» сӑвӑ авторӗ Максим Фе
доров шутланать. Вӑл XIX ӗмӗр варринче пурӑннӑ. 1836—1838 
ҫулсенче Чӗмпӗр кӗпӗрнинче Кӑрмӑш уесӗнчи Штанашра вулӑс 
тиекӗнче ӗҫленӗ. 1838 ҫулта Улатӑр вулӑсӗн приказне куҫнӑ7.

Пӗрремӗш публицист тата писатель С. М. Михайлов Юнкӑ ялӗн- 
че мар, Юнкӑпуҫӗнче ҫуралнӑ, малтанхи произведенийӗ жанрӗпе 
очерк мар, статья. Ҫапах Михайлов публицист пулнине палӑртни 
питӗ тёрёс. В. Я. Канюков тишкернӗ тӑрӑх, Спиридон Михайлов 
«пуҫарнисем вунтӑххӑрмӗш ӗмӗрти литературӑра публицистикӑн 
халӑх енне туртӑнас сулӑмне ҫирӗплетме пулӑшнӑ»8. Уҫӑмлах мар, 
анчах апла каланинче тӗрӗслӗх пур.

Михайлов пултарулӑхӗ чӑваш публицистикин малтанхи утӑмӗ- 
семпе тачӑ ҫыхӑннӑ. Ана тӑван халӑхӑн малтанхи публицисчӗ, чӑ- 
ваш публицистикине пуҫарса яраканӗ тесе шутлаҫҫӗ. А. А. Фукс— 
«Записки о чувашах и черемисах Казанской губернии» (1840), 
В. И. Лебедев—«Чувашские предания» (1848), В. А. Сбоев—«Ис
следования об инородцах Казанской губернии, ч. 1. Заметки о 
чувашах» (1851) произведенисем ҫырса пичетлеҫҫӗ. Вӗсем пурте 
чӑвашсем ҫинчен вырӑсла ҫырнӑ этнографи ӗҫӗсем шутланаҫҫӗ,

3 См.: Михайлов С. О себе. Автобиографический очерк.— В кн.; Записки 
ЧНИИ, вып. IV. Чебоксары, 1950, с. 252.

4 Егоров Д. Е. Чӑвашсен пирвайхи писателӗ, просветителё, историкё.— 
Пионер сасси, 1966, ноябрён 12-мёшё.

5 Румянцев М. В. Чйвашсен малтанхи историкё, писателё тата этно- 
графӗ ҫинчен.— Тӑван Атӑл, 1969, 5 №, 45 с.

6 Революцичченхи чӑваш писателӗсен произведенийӗсем. Шупашкар, 1962, 
171 с. (Аялтан туртни пирӗн.— И. Т.).

7 Революцичченхи чӑваш литератури, 1 т. Шупашкар, 1984, 98 с.
8 Канюков В. Тӗпчевҫӗ, писатель.— Коммунизм ялавӗ, 1971, дек. 30-мӗшӗ.
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апла пулсан, ӑслӑлӑх литературные кӗреҫҫӗ. Тӗпчевҫӗсем чӑваш 
этнографы науки никӗсне малтанхи кирпӗчсем хунине ырламалла, 
анчах вӗсем хӑйсен произведенийӗсене пусмӑр тӳсекен чӑваш ха- 
лӑхне хӳтӗлесе мар, патша тытӑмӗн официаллӑ политики майлӑ 
ҫырнӑ. Асӑннӑ тӗпчевҫӗсем чӑвашран тухнӑ ҫынсем мар. Ҫитмен- 
нине тата, ку авторсем чӑвашсене мӗскӗн халӑх вырӑнне хунине, 
вӗсенчен тӑрӑхласа ҫырнине те асӑнмасӑр иртме ҫук.

Спиридон Михайлов чӑвашран тухнӑ, тӑван халӑх хушшинче 
ӳснӗ, ҫак халӑх пурӑнакан кӗпӗрнере ӗҫленӗ. Вӑл тӑван халӑха 
хӳтӗлес, пулӑшас, унӑн пурнӑҫне ҫӑмӑллатас тӗллевпе ҫырнӑ. Чӑ- 
вашсем ҫинчен вёсен интересӗсене мала хурса ҫырни унччен пул- 
манпа пӗрех. Хӑйӗн чылай произведенийӗсенче автор чӑваш халӑ- 
хӗн пурнӑҫне ҫутатать, обществӑпа политикӑн ҫивӗч ыйтӑвӗсене 
хускатать. Ҫак паха енсем Михайлова чӑвашсен пирвайхи публи- 
цисчӗ туса хураҫҫӗ.

Патша тарҫисем чӑваш халӑхӗн ҫырулӑхне аталанма чӑрман- 
тарнӑ. Тӗн кӗнекисене сӑмахран сӑмах куҫарса, вырӑс алфавичӗн 
никӗсӗ ҫинче пичетлекеленӗ, анчах халӑх вӗсене вуламан та, ӑн- 
ланман та. Ҫавӑнпа ӗнтӗ Михайлов хӑйӗн произведенийӗсене вы- 
рӑсла ҫырнӑ.

Спиридон Михайлова ҫамрӑклах публицистикӑпа тӗпчев ӗҫӗ 
илӗртнӗ. Ҫак ҫул ҫине вӑл истори темипе тухнӑ. «Пайтах вӑхӑт 
материалсем пухрӑм, тинех вара 1851 ҫул вӗҫӗнче «Патшамӑр Па
вел Петрович ӗмпӳ аслӑ княҫсемпе Александр Павловичпа тата 
Константин Павловичпа пӗрле Чикме хулине килсе курни ҫинчен по
весть» ҫыртӑм, ӑна «Казанские губернские ведомости» хаҫатра 
1852 ҫулта иккӗмӗш номерте пичетлерӗм»,— аса илет вӑл каярах- 
па9. Автор хаҫатри материал вӗҫне «Чикмери земски судри чӑваш 
чӗлхин штатри тӑлмачи Спиридон Михайлов» тесе алӑ пусать.

«Каласа пама пуҫӑниччен малтан Чикме хули ҫинчен кӗскен 
пӗлтерни ытлашши пулмӗ тесе шутлатӑп». Ҫапла пуҫланӑ произ
ведение. Унта ҫырнӑ тӑрӑх, хулара тӗрлӗ сий ҫыннисем пурӑннӑ. 
Вӗсем хушшинче—стрелецсем, патша службинче сум илнисем—уй- 
рӑм кил хуҫисем (однодворецсем) тата ытти ҫынсем, граждансем 
текеннисем. Уйрӑм кил хуҫисем привилегиллӗ сий тӗшши пулса 
тӑнӑ, пайтах ҫӑмӑллӑхсемпе усӑ курнӑ. «Ытти ҫынсем» шутне ха
лах массисем кӗнӗ.

Автор авалхи ҫинчен хӑй пурӑнакан вӑхӑтпа ҫыхӑнтарса ҫы- 
рать: «Урамсем кирлӗ таран анлӑланчӗҫ тата ҫип ҫапнӑ пек тӳрӗ- 
ленчӗҫ, халӗ вара хула пуҫлӑхӗ тӑрӑшнипе ҫуртсене тӗрӗс лартнӑ- 
ран тэтах та илемленеҫҫӗ»10.

9 Михайлов С. О себе. Автобиографический очерк.— В кн.: Михайлов С. М. 
Труды, с. 356.

10 Михайлов С. Повесть о пребывании в городе Козьмодемьянске государя 
императора Павла Петровича с великими князьями Александром Павловичем 
и Константином Павловичем.— В кн.: Михайлов С. М. Т о у д ы , с. 20.
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Статьяран ҫакна пӗлетпӗр: «...ҫармӑссем Раҫҫее пӑхӑнса тӑма 
шут тытнӑ», урӑхла каласан, Вырӑс патшалӑхӗнче пулма хӑйсем 
кӑмӑл тунӑ». Ҫармӑссем тесе вара маларахри ҫыравҫӑсем мари- 
семпе чӑвашсене шутланӑ. «...Вӗсемпе пӗрле ку тӑрӑхра вырӑс- 
сем те пурӑнма пуҫланӑ: ялсенче пурӑнакансен йышӗ ӳссен, пӗр~ 
ремӗш перепись вӑхӑтӗнче Чикме уесне туса хураҫҫӗ»11.

Статьяри ҫӳлерех илсе кӑтартнӑ вырӑнсем хӑйсен пӗлтерӗшӗпе 
публицистикӑна ҫывӑх; Тӑван халӑх пирки шухӑша кайни, 
содиаллӑ пурнӑҫ ыйтӑвӗсене ӑнкарма тӑрӑшни, авалхине хӑй вӑ- 
хӑчӗпе ҫыхӑнтарни публицистика паллисем пулса тӑраҫҫӗ.

«Чикме уесӗнчи пултӑран пасарӗ» этнографи очеркӗ (1852) 
публицистика тӗллевӗсене тэтах та ҫывӑхрах. Унти тапӑра12 
«хутран-ситрен чӑваш хӗрӗ ҫармӑс маттурӗпе, ҫармӑс хӗрӗ чӑваш 
маттурӗпе ӗмӗрхи юман айӗнче ыталанса ларнине курма пулать...»13 
«...Ку тӑрӑхра ҫармӑс арӑмӗ — чӑваш, чӑваш арӑмӗ — ҫармӑс, 
ҫавна май пӗр ялтах икӗ чӗлхепе калаҫнине илтетӗн»14 15 16. Уяв пасар- 
не вырӑссем те пыраҫҫӗ. Автор ҫакӑншӑн хӗпӗртет, мӗншӗн тесен 
«вырӑссемпе явӑҫни питӗ усӑллӑ»: чӑвашсемпе ҫармӑссем вырӑс- 
сен ырӑ йӑли-йӗркине йышӑнаҫҫӗ. Уесри пултӑран пасарне ҫырса 
кӑтартакан произведени халӑхсене туслӑ пурӑнма, малта пыракан 
вырӑс культурине йышӑнма чӗнет.

Спиридон Михайлов публицистикин тематики анлӑ. Ҫутлӑхшӑн 
кӗрешнӗ май вӑл чи малтанах патша чиновникӗсене ку халӑха 
хут вӗрентме кирлине ӗнентересшӗн. Ҫавӑнпа публицист чылай 
произведенисенче, ҫав шутра «Хам ҫинчен» очеркра та чӑвашсем 
тӗттӗм те тӗшмӗш пулнине ятарласа палӑртать. «Пӗррехинче, хӗл- 
ле,— аса илет вӑл ача чухнехине,— атте Чикме хулине Михеев 
купса патне кайма пуҫтарӑннӑччӗ: эпӗ куҫа мӑчлаттарса тӑмарӑм, 
мана хӑйпе пӗрле хулана вӗренме илсе кайтӑр тесе, куҫҫульпех 
йӗрмӗшме пуҫларӑм. Атте эпӗ ыйтнине пурнӑҫлама шут тытрӗ, 
мана хӑйпе пӗрле илчӗ, анчах ҫурма ҫултан, ӗҫ ӑнас ҫук тесе, 
каялла киле таврӑнчӗ: ун ҫулӗ урлӑ хӑлат вӗҫсе каҫрӗ. Чӑвашсен 
тӗшмӗшӗ тӑрӑх, ку вӗҫен кайӑк ҫула татни пачах ырра мар»'5.

Вырӑссен паллӑ сӑвӑҫи тэта этнографӗ А. А. Фукс чӑвашсем 
культура енӗпе юлса пынине, вёсен ӑстӑнӗ аталанайманнипе

11 Михайлов С. О себе. Повесть о пребывании в городе Козьмодемьянске 
государя императора Павла Петровича с великими князьями Александром 
Павловичем и Константином Павловичем.— В кн. Михайлов С. М. Труды, 19 с,'

12 Тапӑ — яш-кӗрӗмӗн ҫулдахи уяв вӑхӑтӗнчи пасарё.
13 Михайлов С. М. Труды, с. 23.
14 Ҫавӑнтах, 22 с.
15 Михайлов С. М. О себе — В кн.: Записки ЧНИИ, вып. IV. Чебоксары, 

1950, с. 246—247.
16 См.: Фукс А. А. Записки о чувашах и черемисах Казанской губернии. 

Казань, 1840.
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ӑнлантарнӑ пулсан16, С. М. Михайлов вара ҫав сӑлтава тӗттӗмлӗхре 
тата хут пӗлменнинче шырать. Тӗп сӑлтавӗ халӑх социаллӑ тата 
наци пусмӑрӗнче пулнине чӑваш публицисчӗ ӑнланайман.

Михайлов халӑх хушшинчи тӗттӗмлӗхпе тӗшмӗшлӗх палӑрӑмӗ- 
сене шута илнипе ҫырлахмасть, тӗшмӗшлӗх тыткӑнне лекекенсен- 
чен ҫивӗччӗн тӑрӑхласа кулать, киремете пуҫҫапакансем асамлӑ 
вӑйсене ӗненни ытла та тӑрлавсӑр пулнине кӑтартать. Ҫак темӑпа 
ҫырнӑ произведенисенчен пӗри —«Шупашкар ҫыннисем — сысна- 
на явап тыттаракансем». Ячӗ айне «Халӑх легенди» тенӗ пулин те, 
жанрӗпе вӑл — сатира заметки. Чӑн ӗнтӗ, ӑна халӑхра ҫӳрекен ха- 
лап никӗсӗ ҫинче ҫырнӑ: «Хула тӑрӑх ҫакнашкал хавха ҫӳренӗ: 
Чебоксарка юханшыв урлӑ хывнӑ кӗпер айӗнчен ылмашмӑш сысна 
сиксе тухать те иртен-ҫӳрене кашнинех тӗрлӗ пакӑҫпа тарӑхтарма 
тытӑнать»17. Ҫак хавхана ӗненни мыскара кӑтартать те ӗнтӗ хула 
ҫыннисене пӗррехинче. Селиванов ҫӗр улпучӗн сысни кӗпер айӗнчен 
тухнине курсан, ку ылмашмӑш тесе, полици ҫуртне хӑваласа кӗртеҫ- 
ҫӗ те ӑна ҫӗр улпучӗн тарҫисем шыраса киличченех хӗнеҫҫӗ. «Ҫав 
сысна хӑйсен господинӗн пулнине ӗнентерме ӑна улпут тарҫисем 
хула ҫыннисемпе пӗрле килне хӑваласа каяҫҫӗ, тискеррӗн хӗнени- 
не тӳссе ирттернӗ сысна хӳтлӗхе хӑйӗн ҫурисем патне кӗрет, леш- 
сем амӑшне нӑриклетсе кӗтсе илеҫҫӗ те васкасах сӗт ӗмме пуҫӗсе- 
не чикеҫҫӗ. Хула ҫыннисем ҫакна курсан тин ку ылмашмӑш мар, 
чӑннипех сысна пулнине ӗненеҫҫӗ»18. Акӑ мӗнешкел кулӑшла пӑтӑр- 
маха кӗртсе ӳкерме пултарать тӗшмӗшлӗх. Сатира заметкин тӗл- 
левӗ уҫӑмлӑ: ҫынсене айванлӑхпа тӗшмӗшлӗхрен хӑтӑлма кулӑш 
вӑйӗпе пулӑшмалла.

Малтанхи вӑхӑтра чӑваша ҫутта кӑларас юхӑм пуҫӗнче С. М. 
Михайлов тӑрать. Ҫав енӗпе хӑйӗн шухӑшӗсене вӑл «Ялсенчи 
прихут училищисем тата вырӑс мар халӑхсен ачисем унта епле 
вӗренни ҫинчен» (1857) статьяра уҫӑмлӑн каласа панӑ. Хӑй вӑхӑ - 
тӗнче автор ӑна Вырӑс географи обществине тӑратнӑ, вӑл вара 
Халӑх ҫутӗҫ министерствине ярса панӑ, алҫырӑвӗ унта ҫухалнӑ.

Публицист-просветитель шутланӑ тӑрӑх, чӑваш ачисене при
хут училищисенче вӗрентнин тӗллевӗ ҫапла: «Халӑх хушшинче хут 
пӗлекенсен шутне ӳстермелле, арҫын ачасенчен ҫивӗчреххисене ву- 
лӑсри тата ялти тиеке лартмалла»19. Автора акӑ мӗн пӑшӑрханта- 
рать: «вулӑсри тиеке тухакансем вырӑс мар ачасем хушшинче пи- 
тӗ сайра, хӑшпӗр уессенче унашкаллисем пачах ҫук...»20 Михайлов 
шучӗпе, чӑвашран тухнӑ вырӑнти чиновниксем тӑван халӑх пур- 
нӑҫне хӑш енчен те пулин ҫӑмӑллатма пудтарӗччӗҫ.

17 Михайлов С. Чебоксарцы — свиносудцы.— В кн.: Михайлов С. М. Тру
ды, с. 328.

18 Ҫавӑнтах.
19 Михайлов С. М. Труды, с. 190.
20 Ҫавӑнтах, 190—191 с.
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Унсӑр пуҫне, шкул ачасене «ӑстӑн тата йӑла-йӗрке» енӗпе 
ырра вӗрентмелле. Ку ӗнтӗ Христос тӗнӗ майлӑ воспитани парас- 
сине пӗлтернӗ. «...Вулама тата ҫырма хӑнӑхтарнисӗр пуҫне,— сӗннӗ 
вӑл,— Христос тӗнне лайӑхрах пӗлччӗр тесе, чиркӳ правилисене 
ӑнлантармалла»2'. Ҫапла майпа Михайлов чӑвашсене киремете 
пуҫҫапассин тӗшмӗшлӗхӗнчен хӑтарасшӑн, вӗсем хушшинче право- 
слави ӗненӗвӗпе йӑли-йӗркине сарасшӑн. Просветитель тӗнчекурӑ- 
мӗн чухӑнлӑхӗ ӑна Христос тӗнӗ те тӗшмӗшлӗх системиех, унӑн 
ҫӳлерехре тӑракан форми ҫеҫ пулнине, вӑл эксплуататорсем пуҫ- 
пулса тӑрассине хӳтӗленине ӑнланса илме чӑрмантарнӑ.

Михайлов шкул программные наукӑсене вӗрентессине кӗртме 
ёмӗтленет. Чиркӳллӗ икӗ ялта тӗп училищӗсем уҫма сӗнсе, вӑл 
ҫапла ҫырать: «Ҫав тӗп училищӗсенче наукӑсем вӗрентессине ытти 
прихут училищисенчи пек мар, анлӑрах туса пыма май килӗччӗ»21 22. 
Чӑн ӗнтӗ, автор алҫырӑвӗнчи ҫак йӗркесене кайран чӗрет, анчах 
шкулта ӑслӑлӑх никӗсӗсене вӗрентес шухӑшӗ улшӑнмасӑр юлать. 
Прихут училищинче вӗрентме пур ҫӗрте те тенӗ пекех пупа уйӑраҫ- 
ҫӗ. Анчах пуп вӗренткеленипе ачасем кирлӗ таран пӗлӳ илеймеҫ- 
ҫӗ; «прихутра ытти ӗҫ те тупӑнсах пынӑран, унӑн шкулта вӗрентме 
вӑхӑт та юлмасть»23. Шкулсенче пӑхмасӑр калама вӗренесси пуҫ- 
пулса тӑрать, мӗншӗн тесен пупсенчен нумайӑшӗ ачасен тӑван 
чӗлхине пӗлмеҫҫӗ.

Михайлов шучӗпе, преподаватель пулма класран уйрӑлмасӑр 
ёҫлеме пултаракансене лартмалла. Вӗсем чиркӳре ӗҫлемен ҫынсем 
пулмалла, вырӑс мар ачасене тӑван чӗлхепе вӗрентме тытӑнмалла, 
унтан вырӑс чӗлхи ҫине куҫмалла24. Автор вулӑс тата округ управ- 
ленийӗсенчи киревсӗр йӑла-йӗркене аса илтерет. Пултаруллӑ арҫын 
ачасене канцеляри ӗҫне вӗренме унта яраҫҫӗ. Вӗсене ҫыруҫӑ пул
ма хӑнӑхтарас вырӑнне тиексем тата аслӑрах вырӑнтисем ытла- 
рах хӑйсен килӗнче ӗҫлеттереҫҫӗ. Хунтах ачасен пуҫлӑхсем хӑй- 
сене ытла та нӗрсӗр тытнине курма тивет, ҫавна пула ачасем те 
йӑла-йӗрке тӗлӗшӗнчен пӑсӑлаҫҫӗ.

Кам шкулта вӗренме кӑмӑл тӑвать, ҫавна суйласа илме сӗнет 
Михайлов. Сӑлтавӗ паллӑ: ирӗксӗрлесе вӗрентни кирлӗ пек усӑ 
памасть. «Чӑвашсен пурнӑҫне епле йӗркелесе пымалла» алҫырӑ- 
вӗнче те (1856) Михайлов ҫав шухӑшах калать. Вӗренекенсем 
суйласа илесси ҫӑмӑл ӗҫ мар: «вӗрентме шутламан ҫемьесенчи 
ачасене шкула ҫӳретме тӑрӑшаҫҫӗ, хӑйсен ирӗкӗпе хутла вӗренме 
кӑмӑллакансене усси ҫук тесе пӑрса хӑвараҫҫӗ»25. Вӗренесшӗн

21 Михайлов С. М. Труды, с. 191.
22 Ҫавӑнтах, с. 191.
23 Ҫавӑнтах, 190 с.
24 См.: ЦГА ТАССР, ф. Н. Я. Агафонова, т. 4, рукопись С. М. Михайлова, 

л. 609.
25 Ленинградское отделение архива Ан СССР, разряд IV, on. 1, ед. хр. 946, 

л. 7 и обр.
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^унакан ҫамрӑк хӑй тӗллӗн хатӗрленсе те пысӑк ӳсӗмсем тума пул- 
тарнин тӗслӗхне автор хӑйӗн автобиографийӗнчен илет.

Ку алҫырӑвӗнче те вӗрентекенсене ӳпкелесе каланӑ сӑмахсем 
пур. Вӗсенчен чылайӑшӗ «ачасене кирлӗ пек вӗрентмеҫҫӗ, теприсем 
класа уйӑхра пӗрре те пырса курмаҫҫӗ, училище алӑкӗсене ҫӑра- 
пах питӗрсе илеҫҫӗ. Тӳрех калар, унашкаллисем шалу илме ҫеҫ 
вӗрентекенсен шутӗнче тӑраҫҫӗ...»26.

Халӑха хутла вӗрентес ӗҫре чӑрмав кӳрекен чиновниксене Ми
хайлов хӑюллӑн критикленӗ. «Ҫирӗплетсех калама пултаратӑп,— 
ҫырнӑ вӑл,— тиексемпе старшинасем тата чиркӳре ӗҫлекенсенчен 
хӑшӗ-пӗри чӑвашсене ҫутта кӑларассишӗн тӑрӑшас вырӑнне авал- 
тан килекен тӗттӗмлӗхрех усрасшӑн, пӗчӗккӗн-пӗчӗккӗнех вӗренсе 
пӗлӳ илнӗ чӑвашсем хӑйсене харам пырланса пурӑнма тата ытти 
енӗпе чӑрмантарасран шикленеҫҫӗ»27.

Этнограф пулнӑ май Михайлов чӑваш халӑхӗн пурнӑҫ йӗркипе 
культурные анлӑн ҫутатать, вырӑс тата мари халӑхӗсен пурнӑҫ 
йӗркине те маиса хӑвармасть. Унӑн произведенийӗсем тӑрӑх эпир 
ҫав халӑхсен хуҫалӑхри ӗҫӗсем, йӑли-йӗрки, уявӗсемпе вӑййисем, 
музыкипе фольклорӗ епле пулнине куратпӑр. Публицист халӑх ӗҫӗ- 
хӗлӗпе йӑли-йӗрки, унӑн культури пӗрмаях улшӑнса пынине, пӗр 
халӑх культури тепӗр халӑх культурные мӗнле витӗм кӳнине тӗп- 
чет, вырӑс культури чӑваш тата мари культурные аталанма пу- 
лӑшнине ӑшшӑн ҫырса кӑтартать. Чӑвашпа мари тӗнчине вулакан- 
сем умне вӑл пуринчен малтан тӗрӗс те анлӑн кӑларса тӑратать.

Тӑван халӑхӗн XIX ӗмӗрти пурнӑҫне Михайлов «Чӑвашсен кӗс- 
ке этнографийӗ» статьяра тӗплӗн ҫутатать. Ку произведени 1853 
ҫулта «Казанские губернские ведомости» хаҫатра тата ҫав ҫулхи- 
нех уйрӑм кӗнекен пичетленнӗ. Автор унта чӑваш мӗн пӗчӗкренех 
ӗҫе хӑнӑхнине палӑртать. «Кӗнчеле арлакан хӗрарӑмсем ҫук кил- 
йышсенче хӗрачасен ӗҫӗсене те арҫын ачасемех тӑваҫҫӗ. Вӗсем ҫичӗ 
ҫултан пуҫласа вунӑ ҫула ҫитиччен амӑшне кӗнчеле арлама пулӑ- 
шаҫҫӗ. Ҫак алӑ ӗҫӗпе эпӗ хам та атте-анне килӗнчен тухса каяс 
умӗнхи ҫул пайтах аппалантӑм. Кӗркуннерен пуҫласа ҫӑварниччен 
пӗччен тӑхӑр хутӑр арларӑм»28.

Чӑваш ачи-пӑчин ӗҫӗ-хӗлӗ ҫинчен статьяра тӗплӗн каласа па- 
кӑ. Хирти ӗҫ вӑхӑтӗнче чӑвашсем пӗчӗк ачасене, ҫав шутра кӑкӑр 
ёмекеннисене те, хӑйсемпе пӗрле илсе каяҫҫӗ, ҫичӗ-сакӑр ҫултисем 
«кил пӑхма» юлаҫҫӗ. Ҫав хушӑрах хур-кӑвакала ҫитереҫҫӗ, тёк 
пуҫтараҫҫӗ, кӗтӳрен килекен выльӑх-чӗрлӗхе кӗтсе илсе, килкарти- 
не хӑваласа кӗртеҫҫӗ. «Вуннӑ тултарсан, арҫын ачасем ҫӑпата ту-

26 Ленинградское отделение архива АН СССР, разряд IV, on. 1, ед. хр„ 946, 
л. 7 и обр.

27 Ҫавӑнтах.
28 Михайлов С. Краткое этнографическое описание чуваш.— В кн.; Михай

лов С. М. Труды, с. 75.
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ма тэта сӳрене ҫӳреме пуҫлаҫҫӗ, вунтӑваттӑра-вунпиллӗкре, уйрӑ- 
мах ҫемьере ӗҫлекенни пулмасан, сухана та каяҫҫӗ. Хӗлле ҫавнаш- 
кал ачасем вӑрмантан вутӑ турттараҫҫӗ, выльӑх пӑхаҫҫӗ, пӗр сӑ- 
махпа каласан, килти пӗтӗм ӗҫе тӑваҫҫӗ; хӑшӗ-пӗри пушӑ вӑхӑтра 
танатапа мулкач тытма ҫӳрет, сутлӑх пӗкӗ авать, ҫунашка ӑста- 
лать,. вунсаккӑрта вара чӑн-чӑн ӗҫҫынни пулса тӑрать. Мӑн ҫул 
тӑрӑхӗнче пурӑнаканнисем ямшӑка ҫӳреҫҫӗ, Атӑл хӗрринчисем пу- 
лӑ тытаҫҫӗ; чухӑннисем бурлака каяҫҫӗ... Чикме уесӗнчи ҫул ҫит- 
нӗ чӑвашсем урапа, ҫуна тата кӗсле тума ӑста»29.

Хӗрачасем те ӗҫсӗр лармаҫҫӗ. Вуникке ҫитнӗ хӗрачасем амӑшне 
алӗҫӗ тума пулӑшаҫҫӗ, кӗпе ҫухависем тӗрлеҫҫӗ, вунпиллӗк тул- 
тарсан вара пир тӗртме те хӑнӑхаҫҫӗ»30.

Кӑнтӑрла ӗҫлени ҫитмест, ҫӗрле те хуҫалӑхшӑн тӑрӑшмалла 
чӑвашӑн. «Ҫуллахи каҫсенче арҫын ачасем час-часах ут кӗтеҫҫӗ, 
вӗсене ура айӗнчи апатпа тӑрантараҫҫӗ; камӑн ывӑл ҫук, ут кӗтӗ- 
вӗ патне ашшӗ хӑй тухать е хӗрӗсене кӑларать»31.

Ҫурт-йӗр лартма, ҫӗрӗҫ тума чӑвашсем вырӑссенчен вӗренеҫҫӗ. 
«Вырӑссем пекех, чӑвашсем тӑпрана тислӗкпе ҫемҫетеҫҫӗ... Тырра 
вырӑссем пекех акаҫҫӗ... Вырӑссем пекех, чӑвашсем тырра ҫурлапа 
выраҫҫӗ...»32 «Утӑ ҫавапа ҫулаҫҫӗ, ҫависене, вырӑссем пекех, хӑйӑр- 
па хутӑш сӑмалаланӑ лапаткасемпе хӑйраҫҫӗ»33.

Ёҫ майне ытти халӑхсенчен те вӗренеҫҫӗ чӑвашсем. Тӗслӗхрен, 
йӗтем ҫинче тырра, тутарсем евӗр, авӑн юпи тавра сарса хурса 
типӗтеҫҫӗ. йӑла-йӗркере те тутарсен витӗмӗ туйӑнать. Ёлӗкрех чӑ- 
вашсенчен нумайӑшӗ, тутарсем пек, ҫӳҫне хыртарнӑ е шакла кас- 
тарнӑ. Ҫавӑн пекех автор тури чӑвашсем черемисла тумланнине 
курать. Ҫапах та чӑваш вырӑс халӑхӗн йӑли-йӗркине, унӑн тумтир- 
не ытларах килӗштерет. Вырӑс тӗнне йышӑннӑ хыҫҫӑн ҫакӑ уй- 
рӑмах вӑйлӑн палӑрма пуҫлать: вырӑс халӑхӗн пурнӑҫ йӗркине 
чӑвашсем хапӑл туса йышӑнаҫҫӗ.

Чӑвашсем ытти халӑхсенчен пӗртте катӑк маррине кӑтартасси 
публицистӑн паха тӗллевӗ пулнӑ. Ку темӑпа ҫырнисен шутӗнче 
малтанах «Чӑваш музыки ҫинчен» статьяна (1852) асӑнмалла. Ун
та полемикӑллӑ туйӑм палӑрать. Автор такампа хӗрсех тавлашать 
тейӗн, Чӑнах та, вӑл вӑхӑтра час-часах ҫапла каланине илтме пул- 
нӑ: чӑвашсем музыкӑна юратмаҫҫӗ тата ӑнланмаҫҫӗ пулать; вёсен 
музыка инструменчӗсем те, ятарлӑ юрӑсем те ҫук имӗш. Ҫакнаш- 
кал элеке Михайлов хӑюллӑн тӑрӑ шыв ҫине кӑларать, ҫӗнӗ шу- 
хӑшсем калать.

29 Михайлов С. Краткое этнографическое описание чуваш.— В кн.: Михай
лов С. М. Труды, 76—77 с.

30 Ҫавӑнтах, с. 77.
31 Ҫавӑнтах, 79 с.
32 Ҫавӑнтах, 84 с.
33 Ҫавӑнтах, 85 с.
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Тӑван халӑхӗпе мӑнаҫланса, публицист чӑваш музыки, музыка' 
хатӗрӗсем ҫинчен ҫӗкленӳллӗ кӑмӑлпа ҫырать. «Вёсен шӑпӑрӗ 
(сӑрнайӗ) ҫинчен,— вулатпӑр статьяра,— нумай каласа тӑма кирлӗ 
мар пек: ӑна кирек кам та пӗлет, анчах ҫакна палӑртса хӑварам: 
ку чи авалхи инструмент. Шӑпӑрҫӑ хурлӑхлӑ кӗвӗ калама тытӑн- 
сан, хӗрсем хӑйсен тунсӑхлакан савнийӗсене аса илеҫҫӗ те чӗрисем 
ыратма пуҫлаҫҫӗ...»34.

Чӑвашсем хушшинче шӑпӑрпа пӗрлех кӗсле пысӑк хисепре. 
Кӗслепе «шӑппӑнрах янӑракан кӗвӗ» калама лайӑх. Пачах хут 
пӗлмен чӑвашсем те кӗсле калама пултараҫҫӗ. Чикме уесӗнчи 
чӑвашсем питӗ чаплӑ кӗслесем тума пӗлеҫҫӗ, «вӗсене ялта туса 
хатӗрленӗ япаласен выставкине тӑратма та намӑс мар». Унсӑр 
пуҫне, чӑвашсен сӗрме купӑс та, балалайка та пур. Вӗсем вырӑс 
кӗввине те часах ӑса хывса калама вӗренеҫҫӗ.

Чӑвашсем вырӑс культурине йышӑнни автора чунтан хӗпӗртет- 
терет. Ҫавӑнпа пӗрлех вӑл чӑваш музыки вырӑссене килӗшнине 
курать. «Кунта, Чикмере,— палӑртса хӑварать Михайлов,— халӗ 
ӗнтӗ хӗрсен улахӗсенче балалайка каланине е ҫавӑн евӗр урӑх 
музыкӑна илтме ҫук, кӗсле хитре кӗвӗсем шӑрантарать. Кӗсле 
кам калать тесе шутлатӑр эсир? Нивушлӗ вырӑс? Ҫук, кӗсле ка
ласа, cap хӗр чунне чӑваш каччи хӗпӗртеттерет»35. Автор ҫапла 
каласшӑн: чӑвашсен музыка та, музыка инструменчӗсем те пур. 
Ку халӑх музыкине ытти халӑхсем те кӑмӑллаҫҫӗ пулсан, вёсене 
тиркени пачах вырӑнсӑр.

Чӑвашсем музыкӑна юратнине Михайлов витӗмлӗ кӑтартать. 
Ялти шӑпӑрҫӑ ӑҫта та пулин каймалла пулсан, шӑпӑрне те хӑйпе 
пӗрле илсе каять. Бурлака кайма тӳр килсен, баржа ҫинче ӗҫрен 
пушаннӑ вӑхӑтра вара юлташӗсене тӗрлӗрен кӗвӗ итлеттерет. 
Баржа е карап Атӑл тӑрӑх тӑван ялсен тӗлӗнчен иртсе пырать 
пулсан, шӑпӑрҫӑ чи ҫӳллӗ мачта тӑррине улӑхса ларать те чӗрин- 
чен тухакан кӗвве шӑрантарма тытӑнать. «Хӑй вара шутлать: вӑл 
шӑпӑр каланине Атӑлӑн чӑнкӑ ҫыранӗсем хӗрринче хӗрсем кӑмӑл- 
ласа итлеҫҫӗ; тепӗр тесен, унашкалли чӑнахах пулать: хӗрсем хӑй- 
сен Орфейне тӑранайми пӑхса, хурлӑхлӑн ӑсатаҫҫӗ; каччӑ хӑйсем 
патне таврӑнмасран, ӑна аслӑ Атӑл хумӗсем ҫӑтса ярасран шикле- 
неҫҫӗ; вӑл чухӑннишӗн, бурлака кайса ҫавнашкал йывӑр ӗҫе кӳ- 
лӗнмелле пулса тухнӑшӑн кулянаҫҫӗ...»36

Чӑваш кӗввин хӳхӗмлӗхне, шӑпӑрҫӑ пултарулӑхне кӑтартма 
автор статьяна лирикӑлла пӑрӑну (лирическое отступление) кӗр- 
тет. Автор тӑван халӑхне юратни ку произведенире яр-уҫҫӑн ку- 
рӑнса тӑрать. Ҫакна «Чӑвашсен кӗске этнографийӗ» статьяра та

34 Михайлов С. О музыке чуваш.— В кн.: Михайлов С. М. Труды, с. 38.
35 Ҫавӑнтах, 42 с.
36 Ҫавӑнтах, 39—41 с.
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куратпӑр. Унта Михайлов ҫакӑн пек пӗтӗмлетӳ патне пырса ту- 
хать: «Паллӑ, чӑвашсем тутарсенчен япӑхрах пурӑнаҫҫӗ, тутарсен 
хӑйсен ҫырулӑхӗ пур; анчах эпӗ вӗсем маларах епле пурӑннине 
пӗлместӗп: ҫырулӑхне, хӑйсем калашле, ӗне ҫисе янӑ, хальхи чӑ- 
вашсенчен лайӑхрах-и е япӑхрах-и? Тепӗр тесен, тӗрӗссине калам: 
Хусана парӑнтаричченех хӑйсен арӑмӗсене тутарсем чӑвашран ил- 
нӗ, урӑхла каласан, чӑваш хӗрӗсемпе мӑшӑрланнӑ, вӗсем патне 
пурӑнма куҫни те пулнӑ...»37

«Кӗпӗрнери урӑх халӑх ҫыннисем Хусанта Державин палӑкӗ 
умӗнче» очеркӑн тупсӑмӗ — тӑван халӑх ҫинчен ырӑ сӑмах кала- 
нинче. «...Вӗренес енӗпе халичченех чи кая тӑрса юлнисен шутӗн- 
чи чӑвашсем те пӗлесшӗн ҫунаҫҫӗ, ырӑ кӑмӑла вӗреннӗ ҫынсенчен 
кая мар хаклаҫҫӗ, хӑпартлануллӑ шухӑшсене те чиперех ӑнДанаҫ- 
ҫӗ; ҫакна ӗнентерме акӑ мӗн каласа парам»,— ҫырать публицист38. 
Вӑл виҫӗ чӑваша — пёр старике тата икӗ ҫамрӑка — Хусан хули- 
не кӑтартса ҫӳрет. Халиччен унта пулманскерсем, виҫҫӗшӗ те хула- 
па кӑсӑклансах паллашаҫҫӗ. Вырӑс поэчӗ Г. Р. Державин (1743— 
1816) ҫинчен каласа панине вӗсем уйрӑмах тимлӗн итлеҫҫӗ. Поэт 
ячӗпе лартнӑ палӑкран уйрӑлса кайнӑ чухне чи кӗҫӗнни чӑтай- 
масть, макӑрса ярать. «Сыва бол пирень Хозанды асла син! Аб 
сана инде корымыб». («Прости,, наш казанский великий человек! 
Я тебя уже не увижу!»)—тет вӑл39. Автор очеркри эпизодсене пур- 
не те хӑй маларах каланӑ шухӑша ҫирӗплетес тӗллевпе йӗркеленӗ.

Тӑван халӑхӗ пирки элеклени Михайлова уйрӑмах тарӑхтарать, 
элекҫӗ кам пулнине пӑхмасӑрах, вӑл ӑна хирӗҫ хӑюллӑн тӑрать. 
«Ку халӑх ҫинчен,— ҫырать вӑл «Чӑвашсен пурнӑҫне епле йӗр- 
келесе пымалла» статьяра,— тахҫанах пӗр япӑх хыпар сарӑлнӑ: 
тӑшманне типшар кӑтартас тесе, чӑваш ун картишӗнче ҫакӑнса 
вилет имӗш. Ҫакӑн пирки каламалли ҫук мар. Эпӗ чӑвашсем xyiii- 
шинче вӑтӑр ҫула яхӑн ӗҫлетӗп, пурнӑҫне ҫын хӑй татнине те кур- 
калама тӳр килет. Ҫавӑн сӑлтавне чӑвашсен йӑли-йӗрки ҫинчен 
ҫыракан авторсенчен пӗри те тӗрӗс кӑтартман; те вулакансене 
култарма, те чӑваш улпучӗсене хӳтӗлеме вӗсем ку халӑх ҫинчен 
суйса ҫырнӑ...»40

Малалла Михайлов Хусан кӗпӗрнинче 1843—1850 ҫулсенче ми- 
ҫе чӑваш тата мӗнле сӑлтавсемпе хӑй ҫине хӑй алӑ хунине кӑтар- 
тать. Сакӑр ҫул хушшинче 42 ҫын хӑй пурнӑҫне хӑй татнӑ, ҫав 
шутран 39-шӗ ҫакӑнса вилнӗ. Сӑлтавӗсем паллӑ: пурнӑҫ хӗсӗкки, 
пуҫлӑхсем хӗсӗрлени е хӑратни, хуйхӑ-суйхӑ, чир-чӗр асаплантар-

37 Михайлов С. Краткое этнографическое описание чуваш.— В кн.: Михай
лов С. М. Труды, с. 83.

33 Революцичченхи чӑваш литератури, 1 т., 364 с.
39 Ҫавӑнтах, 365 с.
40 Михайлов С. Как управлять чувашами. Рукопись.— Ленинградское от

деление архива АН СССР, разряд IV, on. I, ед. хр. 946, л. 1.
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ни т. ыт. те. Анчах буржуаллӑ социологсемпе этнографсем те, 
иисательсем те ҫын хӑй ҫинехӑй алӑ хунин сӑлтавӗсене шыраса чӑр- 
манман, хӑйсене майлӑ сӑлтавсемпе ӑнлантарнӑ. Хусан поэтесси 
А. Фукс тата В. Сбоев этнограф та ҫак ҫул ҫине тӑнӑ41.

Михайлов ҫак элеке тӑрӑ шыв ҫине кӑларать, шухӑшне тӗслӗх- 
еемпе ҫирӗплетет. Акӑ пӗррехинче вулӑс пуҫлӑхӗ пӗр чӑвашӑнне 
18 тенкӗлӗх тумтир туртса илнӗ. Кӳреннӗ чӑваш ун пирки хулана 
кайса каласа панӑ. Ҫакна пӗлсен, вулӑс пуҫлӑхӗ «пархатарсӑр» 
чӑваш ҫинчен ҫӑхав ҫырать. Хайхи чӑваша суда чӗннӗ те хытӑ 
хӗненӗ. Ҫак мӑшкӑла чӑтаймасӑр, чӑваш килне таврӑнсанах ҫа- 
кӑнса вилнӗ. Паллах, купта нимӗнле «типшар» та ҫук.

Чӑваш хресченӗн йывӑр пурнӑҫне, унӑн тертне-нушине ҫутат- 
ма Михайлов «Чикме уесӗнчи Ишек ялӗнче» статьяра (1857) ти- 
вӗҫлӗ сӑрӑсем тупнӑ. «Вырӑнӗ ту-сӑртлӑран, сывлӑшӗ япӑхран,. 
кивелсе ҫитнӗ тӑпрана удобренисемпе тӗплӗн ҫемҫетменнине пула 
кунта тырӑ, уйрӑмах ҫуртри час-часах япӑх пулать. Кӗтӳ ҫӳрет- 
мелли пусӑсем хӗсӗккипе выльӑх-чӗрлӗх ӗрчетесси те аялти пусӑм- 
ра»42. Патшалӑха хырҫӑ-марҫӑ тӳлеме укҫа-тенкӗ ниҫтан тупӑн- 
масть, ҫавӑнпа пурте, «стариксемпе кӗҫӗн ҫулхи ачасемсӗр пуҫ- 
не», бурлака каяҫҫӗ. «Еҫе кӗрӗшнисем, хуҫаран сататкӑ илсен, 
патшалӑха пӗрремӗш ҫурҫулшӑн тӳлеҫҫӗ; промышленноҫпа кӗрме- 
шекенсем валли Атӑл леш енчи вӑрманта вутӑ хатӗрлесен, иккӗ- 
мӗш ҫурҫулшӑн парса татаҫҫӗ»43. Лаша ҫук ҫынсене пушшех кан- 
сӗр: вӗсем е арман хуҫисем патӗнче тарҫӑра ҫӳреҫҫӗ, е Шупашкар 
хулинче ӗҫлеҫҫӗ. «Ватӑлса ҫитнисемпе уксах-чӑлах, сӗм-тӑлӑх ача- 
сем хӑйсен чапа тухнӑ чиркӗвӗ патӗнче ҫӗтӗк-ҫатӑк тумпа кунӗ-ку- 
нӗпех кӗшӗлтетеҫҫӗ, турра кӗлтӑвакансем хушшинче ыйткаласа ҫӳ- 
реҫҫӗ. Вырсарникун тата ытти уявсенче чиркӳ умӗнче ҫӑкӑр та- 
тӑкӗ ыйтса тӑракан тӗрлӗ ҫулхи арҫынсемпе хӗрарӑмсен шучӗ 25- 
рен те иртет...»44 Выҫӑ тертленсе пурӑнма тивнӗрен Ишек чӑвашӗ- 
сенчен нумайӑшӗ Оренбург кӗпӗрнине яланлӑхах куҫа-куҫа 
кайнӑ.

Чӑваш халӑхне тӳре-шара пусмӑрланине публицист «Хваттер 
хуҫипе калаҫни» (1859) ҫулҫӳрев очеркӗнче витӗмлӗ сӑнлать. Ву- 
лӑс пуҫӗпе тиексем чӑвашсене епле хӗсӗрленине, улталанине кар- 
чӑк каласа пани урлӑ кӑтартать вӑл. «Клавапа тиексем кунти 
хресченсене акӑш-макӑш хӑратса пӗтерчӗҫ. Мӗн чухлӗ укҫа пуҫ- 
тармарӗҫ пулӗ вӗсем кунти халӑхран, темиҫе пин те пулӗ»,— пӗл-

41 См.: Фукс А. А. Записки о чувашах и черемисах Казанской губернии. 
Казань, 1840; Сбоев В. А. Исследование об инородцах Казанской губернии, 
ч. 1. Заметки о чувашах. Казань, 1851.

42 Михайлов С. Село Ишаки в Козьмодемьянском уезде.— В кн.; Михай
лов С. М. Труды, с. 184.

43 Ҫавӑнтах, с. 185.
44 Ҫавӑнтах, 186 с.
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терет публициста карчӑк45. Лешсем чӑнах та пуҫтахлансах кайнӑ. 
Яшсене салтака илесрен хӑваранҫи пулса, хӑшӗнчен 10 тенкӗ, хӑ- 
шӗнчен 20, хӑшӗнчен 30, хӑшӗнчен 50, теприсенчен 100 тенке ҫитиех 
улталаса илнӗ. «Клава ломбарда (банка) темиҫе пин тенкӗ укҫа 
кайса хывнӑ».

Ҫитменнине, ҫавнашкал ултавҫӑ пуҫлӑх пӗрре кӑна мар иккен. 
Карчӑк чунтан тарӑхса ҫапла калать: «Ку чух чӑвашсем хушшин- 
че пур ҫӗрте те ҫавӑн йышши, чӗрӗ ҫынтан тирне сӗвме пултара- 
кан клавасене лартса пӗтернӗ. Мӗскӗн чӑвашсене вӗсенчен кун 
ҫук»46.

Тӳре-шарасӑр пуҫне, вӑрман улпучӗ те чухӑнсене ҫын вырӑнне 
хумасть. Вӑл темӗн чухлӗ вӗшле йытӑ усрать, весемпе сурӑхсене 
тулаттарать. Чухӑна вутӑлӑх пёр турат та памасть. Пуянраххисем 
ӑна укҫа та, сӗлӗ те леҫе-леҫе параҫҫӗ. Взятка паракансене чар- 
масть вӑл. Хысна вӑрманӗсене купсасем пӗтерни карчӑк кӑмӑлне 
хуҫать, анчах «вӑрман улпучӗсем вӗсене пӗртте чармаҫҫӗ».

Пуҫлӑхсем халӑха улталаса пуяҫҫӗ — ҫакӑн пек «Хваттер ху- 
ҫипе калаҫни» очеркӑн тӗп шухӑшӗ. Унта тӳре-шара ӗҫҫыннисене 
хӑратса пурӑннине, вӗсенчен юлашки укҫи-тенкине сӑптӑрса илни- 
не кӑтартса панӑ, ултавҫӑсемпе взяточниксене ватӑ ҫын сӑмахӗ- 
семпе питленӗ.

Михайлов хӑйӗн произведенийӗсенче чӑваш хресченӗсем пуп 
таврашӗсемпе кӗрешнине ҫырса кӑтартать. «...Ҫӗнӗ тӗне кӗртсен,— 
ҫырать вӑл «Чикме уесӗнчи Ишек ялӗ» статьяра,— чӑвашсем тек- 
текех калда-малла шухӑшланӑ, пупсем енне вёсен чунӗ туртман: 
ҫапла 1774 ҫулта, Пугачев пӑтравӗ вӑхӑтӗнче, Ишек чӑвашӗсем 
Иоанн Филиппов пупа вӗлерме шут тытаҫҫӗ, анчах лешӗ усал шу- 
хӑш тытнисен аллинчен вӗҫерӗнет: вилес умён, кӗпе-йӗм улӑштар- 
са тӑхӑнма тесе, хӑйне темиҫе минутлӑха килне яма ирӗк ыйтса 
илет те Чамӑш ҫумӗнчи ун чухне самаях чӑтлӑх пулнӑ ката вӑр- 
мана тарса пытанать47.

«Пӑкачав ҫинчен аса илни» статьяра та (I860) чӑвашсем пуп- 
сене хӑйсен тӑшманӗ вырӑнне хунине яр-уҫҫӑн куратпӑр. «Пуга
чев вӑр-хурахӗсен ушкӑнӗн вырӑс мар улуссенчи48 тӗп усал ӗҫӗ пра- 
вослави пупӗсене пӗтернинче. Нумаях та пулмасть туса лартнӑ 
пысӑк мар йывӑҫ чиркӳсене ҫаратнӑ, хӑшӗ-пӗрисене ҫунтарса янӑ, 
пупсене хӑйсене ҫака-ҫака вӗлернӗ, ҫурчӗсенче мӗн пуррине вӑрла- 
са тухнӑ»,— палӑртать публицист ҫав статьяра49. Чӑвашсем пра-

45 Революцичченхи чӑваш писателӗсен произведенийёсем, 8 с.
46 Ҫавӑнтах, 9 с.
47 Михайлов С. Село Ишаки в Козьмодемьянском уезде.— В кн.: Михайлов

С. М. Труды, с. 178.
48 Раҫҫейри бурятсемпе калмӑксен тэта якутсен вырӑс вулӑсӗ евӗрлӗ ад- 

министративлӑ-территориллӗ единиии.
49 Михайлов С. Воспоминание о пугачевщине.— В кн.: Михайлов С. М. 

Труды, с. 282.
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вослӑви пупӗсене курайманнин сӑлтавӗ паллӑ: вӗсем халӑха ни- 
мӗнле усӑ та кӳмен, ҫав вӑхӑтрах хресченрен турӑ ячӗпе темӗн те 
пӗр сӑптӑра-сӑптӑра илнӗ.

Чӑваш хресченӗсене, тӳре-шара, улпутсем, пуп таврашӗсем 
пусмӑрланипе пӗрлех, хулари сутӑҫсемпе усламҫӑсем пӗр вӑтанма- 
сӑр улталаҫҫӗ. «Чӑвашсем хулана, калӑпӑр — Шупашкара, тырӑ 
сутма пыраҫҫӗ,— илсе кӑтартать тӗслӗх публицист.— Хулана кӗнӗ 
ҫӗрте ялтан килекен чӑвашсене хуҫасемпе купсасен ятарласа янӑ 
приказчикӗсем кӗтсе илеҫҫӗ. Вӗсем йӑпӑлтатса калаҫҫӗ: «Пирӗн 
хуҫа сире тырӑшӑн кашни пӑт пуҫне пилӗкшер пус хаклӑрах тӳ- 
лет, апат ҫитерсе чей ӗҫтерет»,— теҫҫӗ. Чӑвашсем ӗненеҫҫӗ, приказ- 
чикпа пӗрле хуҫа ампарӗсем патне каяҫҫӗ. Ҫитсенех тырра турттар- 
ма тытӑнаҫҫӗ... Кунта вара инкек сиксе тухать: пӗрин пӗр пӑт, 
теприн вӑтӑр кӗренке, виҫҫӗмӗшӗн икӗ пӑт катӑкрах тухать»50. Ты- 
рӑ виҫине чакарни ҫитмест-ха, хуҫа хресченсене пасар хакӗнчен 
вунӑ пус катӑкрах тӳлет. Вӗсене апат та ҫитермеҫҫӗ, чей те ӗҫтер- 
меҫҫӗ. Усламҫӑ ҫуркунне, тырра хакла сутса, килте ларнӑ ҫӗртех 
укҫа ҫапать. Статьяра автор усламҫӑсен ҫӑткӑнлӑхне питлени те 
пур: «Пирӗн шухӑшпа,— ҫырать вӑл,— капла хӑтланни питӗ ла- 
йӑх мар. Ку вӑл пӑтранчӑк кӳлӗре пулӑ тытнӑ пек пулса тухать. 
Тӗплӗнрех шутласа пӑхсан, ҫакӑ вӑл тӳрӗ кӑмӑллӑ кашни ҫынна 
тарӑхтармалла»51.

Публицистикӑри ӗҫӗ-хӗлӗн юлашки тапхӑрӗнче Михайлов мул 
хуҫисем ӗҫхалӑхне ним хӗрхенмесӗр пусмӑрланине, ун шучӗпе пуй- 
нӑҫемӗн пуйса пынине кӗретӗнех питлет. «Кашни класӑн мӗнпе 
те пулин мӑнаҫланмалли пур,— ҫырать публицист «Чикме хыпарӗ- 
сем» корреспонденцире,— бурлак вара, юнлӑ тар юхтарса, миҫе 
пус та пулин тупма аякри ҫула тухнипе мухтаннӑ. Ун чухне хакла 
кӗрӗшнӗ. Сӑмахран, Самартан Рыбинска ҫити лайӑх бурлаксем 43 
тенкӗ таран кӗмӗл укҫа илнӗ, халӗ вара хӑйсен апачӗпе те 15 тен- 
кӗрен ытла илеймеҫҫӗ, эппин, хырҫӑ-марҫӑ тӳлеме сататкӑ ҫеҫ 5 
тенкӗ таран кӗмӗл укҫа каять, ытти укҫи ҫинипех пӗтет»52. Кимӗ- 
баржа хуҫисем вара енчӗк тулли укҫапа таврӑнаҫҫӗ, хӗл каҫа 
ёҫсе-ҫисе савӑнаҫҫӗ.

Чее те ҫӑткӑн хуҫасем укҫана ҫав тери хапсӑнаҫҫӗ, хӑйсен ту- 
пӑшне ӳстерессишӗн тем тума та хатӗр. Ҫакна публицист «Чик- 
мерен пӗлтереҫҫӗ» корреспонденцире уҫӑмлӑн кӑтартнӑ. «Юхан- 
шывсем ӑшӑхланнӑран иртнӗ навигацире хатӗрленӗ чылай йывӑҫ 
антараймасӑр юлчӗ... Ҫав йывӑҫ пӗтӗмпех харама каять, мӗншӗн

50 Михайлов С. О ярмарках в Козьмодемьянском уезде в 1856 году и о це
нах на привозные товары в г. Козьмодемьянске.— Казанские губернские ве
домости, 1857, № 18.

51 Ҫавӑнтах.
52 Михайлов С. Вести из Козьмодемьянска.— В кн.: Михайлов С. М. Тру

ды, с. 279.

27



тесен вӑл хӑйӑрпа е юшкӑнпа хупланнӑ. Ҫакӑ самаях пысӑк тӑкак 
кӳнӗрен, хӑшпӗр купсасем рабочисемпе сутлашма хӑтланаҫҫӗ, вӗ- 
сене йывӑҫа вӑхӑтра юхтарман тесе айӑплаҫҫӗ, тӑкака рабочисе- 
не саплаштарма вёсен килӗнче мӗн пур пеккине шута илеҫҫӗ. Шыв 
ӑшӑхланнӑшӑн рабочисем айӑплӑ-ши вара?»53 Куратпӑр, автор 
пусмӑр тӳсекен рабочисене хӳтӗлет, сӑхӑ мул хуҫисене питлет.

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

«Пӑкачав ҫинчен аса илни» статьяна ҫырас шухӑш автор пу- 
ҫӗнче А. С. Пушкинӑн «История Пугачевского бунта» произведе- 
нине вуланӑ хыҫҫӑн ҫуралнӑ. Михайлов кунта Пушкинӑн шухӑшӗ- 
семпе усӑ курнӑ, унӑн произведенийӗнчен цитата та илнӗ: «Биби
ков Хусана (1773 ҫулта) декабрӗн 25-мӗшӗнче пырса ҫитет. Хула- 
ра вӑл губернатора та, аслӑ чиновниксене те тупаймасть. Дворян- 
семпе купсасенчен нумайӑшӗ хӑрушӑ мар кӗпӗрнесене тухса тар- 
нӑ. Брант Чикмере пулнӑ...»54

Фон-Брант генерал-аншеф, ун чухне Хусан губернаторӗ, Е. И. 
Пугачев ҫарӗсем ҫывхарнине сиссе, Чикмене тухса каять. Ытти 
аслӑ чиновниксем те, дворянсемпе купсасем те таркӑнсем пулса 
тӑнӑ. Ҫакӑ, пӗр енчен, патша тарҫисем шиклӗ чунсем пулнине кӑ- 
тартать; тепӗр енчен, патшан кӗпӗрнери тарҫисем пурте тарса са- 
ланни кӗрешӗве ҫӗкленнӗ халӑх вӑйӗ пысӑкки ҫинчен калать.

Пушкин ҫырни ҫумне Михайлов ҫапла хушса хурать: «Мӗн ту- 
нӑ вӑл [Брант] Чикмере—паллӑ мар. Чикмери ватӑ ҫынсем ка
лана тӑрӑх, Пугачев хӑйӗн вӑрӑ-хурах ушкӑнӗпе Царевококшайск- 
ран тапранса тухса Чикменелле ҫул тытсан, унти вайпут55 Чулху- 
ла кӗпӗрнинчи Васильсурск хулинче хӳтлӗх тупма хӑтланать, ан- 
чах Чикмере пурӑнакансем ӑна ҫула тухсанах каялла тавӑраҫ- 
ҫӗ»56.

Хресчен вӑрҫине халӑх йышлӑ хутшӑннӑ. «Ту ҫи ҫармӑссемпе 
чӑвашсен пӗр пайне Пугачевчен 25 ҫул маларах кӑна Христос 
тӗнне йышӑнтарнӑ, теприсем ҫаплах киремете пуҫҫапнӑ, вӗсем 
пурте суя патша ҫумне хапӑл туса йышлӑн ҫыпӑҫнӑ...»57 Хресчен 
вӑрҫине хутшӑннисем Кашмашра пуҫтарӑннӑ, унтан Чикме, Шу-

53 Михайлов С. Известия из Козьмодемьянска.—В кн.: Михайлов С. М. 
Труды, с. 273.

64 Михайлов С, Воспоминание о пугачевщине.— Там же, с. 281.
55 Зоевода.
50 Михайлов С. М. Труды, с. 281.
57 Ҫавӑнтах, 282 с.
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пашкар, Ҫӗрпӳ тата Етӗрне хулисём ҫине тапӑнма шутланӑ.
Ҫавӑн пекех автор чӑвашсемпе ҫармӑссем Пугачева тата унӑн 

ҫарне ӑшшӑн кӗтсе илни ҫинчен калать. Вёсен ялӗсенче пӑлхава 
хутшӑннисен пурнӑҫӗ «пыл та ҫу пулнӑ», вӗсене мӗн кирлине пӗ- 
тӗмпех тупса панӑ. Пуянрах чӑвашсем вӗсене, ҫӑкӑр-тӑварпа кӗт- 
се илнисӗр пуҫне, укҫа парса та пулӑшнӑ. «Пӗр чӑваш 1838 ҫулта 
мана пысӑк ҫӑка чашӑк кӑтартрӗ,— аса илет автор,— аслашшӗ 
ҫав чашӑкпа туллиех Пугачева кӗмӗл укҫа панӑ. Унпа-кунпа кӑсӑк- 
ланакан чиновник ку чашӑка ман умрах туянасшӑн пулчӗ, ан- 
чах лешӗ сутма килӗшмерӗ, мӗншӗн тесен, чӑвашсен шучӗпе, 
авалхи япаласем асамлӑ, ҫавӑнпа вӗсене упраса усраҫҫӗ»58. Унсӑр 
пуҫне, чӑваш ҫӑка чашӑка упрани Пугачева сума суса асрах тыт- 
нине те пӗлтерет. Чӑвашсемпе ҫармӑссем ҫул хисепне «Пугачев 
иӑлхавӗнчен» шутласа пыраҫҫӗ. Стариксем хӑйсем миҫерине, пёр- 
пёр япала хӑҫан пулнине хресчен вӑрҫипе ҫыхӑнтарса палӑртаҫҫӗ.

Патша самодержавийӗ хресчен вӑрҫине хаяррӑн путарнӑ. Ҫав 
вӑрҫа хутшӑннисене тыта-тыта хупнӑ, асаплантарса вӗлернӗ. Пӗри- 
сене чӑпӑрккапа е саламатпа чунӗ тухса кайиччен ҫаптарнӑ, теп- 
рисене каштаран ҫакнӑ. Пӑлхавҫӑсене Етӗрнере епле асаплантар- 
нине автор пёр старик каласа пани тӑрӑх ҫырса кӑтартать. Унта 
вӗсене «тӗтӗмлӗ пӳртсене хупа-хупа лартнӑ, выҫӑ тӑратнӑ, пуҫхӗр- 
лӗ ҫакнӑ, аллисене тата пуҫӗсене пӑрнӑ, ҫурӑм ҫине тӑвар сапса 
тата сурансем ҫине эрех такса, пӗр хӗрхенмесӗр саламатпа хӗне- 
нӗ»59.

Автор кӑмӑлӗ пусмӑра хирӗҫ кӗрешекен халӑх енче. Статьяна 
вӑл истори тӗрӗслӗхӗн никӗсӗ ҫинче ҫырнӑ. Е. И. Пугачев отрячӗ 
Атӑл урлӑ ӑҫта каҫнине ҫеҫ тӗрӗсех кӑтартайман. Унӑн отрячӗ 
юханшыв урлӑ Сӗнтӗрвӑрринчен анатарах, Нерядово ялӗ тӗлӗнче, 
каҫать60.

Чӑваш хресченӗсене патша чиновникӗсен тата пуп таврашӗсен 
пусмӑрӗнчен хӑтарас ыйту та шухӑшлаттарнӑ публициста. «Чӑ- 
вашсен пурнӑҫне епле йӗркелесе пымалла» статьяра палӑртнӑ тӑ- 
рӑх, патшан вырӑнти чиновникӗсем, тиексемпе старшинасем «пӗр- 
ремӗш пусмӑрҫӑсем пулса тӑраҫҫӗ, аскӑнланса иртӗхеҫҫӗ», ҫакна 
пула ҫынсем умӗнче «шанчӑкран пачах тухаҫҫӗ». Халӑх вӗсене 
хӑйӗн тӑшманӗсем тесе шутлать. Ҫавӑн пекех чӑвашсем хӑйсен 
пупӗсене ҫичӗ ют вырӑнне хураҫҫӗ, «калаҫма пӗлекен сурӑхсемпе 
ӑс-хакӑл^ тӗлӗшӗнчи кӗтӳҫсем хушшинче нимӗнле ырӑ туртӑм та 
ҫук». Чӑвашсен шучӗпе, «чиркӳсемпе пупсем халӑха хӗсӗрлеме 
кӑна кирлӗ»61.

58 Михайлов С. М. Труды, с. 282.
59 Ҫавӑнтах, 284 с.
60 Ҫавӑнтах, 387 с.
61 См.: Михайлов С. [Как управлять чувашами].— В кн.: Михайлов С М 

Труды, с. 172.
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Анчах публицист халӑх инкекӗн тӗп сӑлтавӗ пусмӑрла патша 
тытӑмӗнче пулнине курмасть. Вӑл патша правительстви вырӑс мар 
халӑхсене хӳтӗлессе, хресченсене усӑллӑ хушусем кӑларасса шанса 
тӑрать. Автор шухӑшӗпе, чӑвашсене тӳре-шара ним йӗркесӗр тыт- 
са тӑрать, «правительствӑн ырӑ тӗллевлӗ хушӑвӗсемпе халӑха 
сиен кӳмелле усӑ курать»62.

Михайлов политикӑпа социаллӑ пурнӑҫ ыйтӑвӗсем ҫине епле 
пӑхнин тупсӑмӗ ҫавӑн пек. Чӑваш хресченӗсене пусмӑртан тата 
тӗрлӗ хӗсӗрлӳрен хӑтармалли программӑна та вӑл ҫав шухӑщсене 
никӗсе хурса тунӑ. Ку программӑра малти вырӑнта акӑ мӗн тӑ- 
рать: «пуҫлӑхсемпе тиексем пулма лайӑх ҫынсене суйламалла, вӗ- 
сем йӗрке-тирпей енӗпе хальхи вӑхӑтра ҫав ӗҫре ларакансенчен 
ытларахӑшӗ пек пӑсӑк пулмалла мар»63. Вырӑнти пуҫлӑхсем хрес
ченсене хӗсни, кашни утӑмрах улталани пулмалла мар; халӑх 
хушшинче хӑйсене ӑслӑ-тӑнлӑ тытмалла, «ырӑ тӗслӗх кӑтартмал- 
ла».

Михайлов пусмӑрҫӑсемпе пусмӑр тӳсекенсене пӗрмаях курса 
тӑрать. Пӗрремӗшӗсене вӑл «ҫывӑх ҫынсен шучӗпе пурӑнакан та
та вӗсене улталакан куштансемпе элекҫӗсем», теприсене вара чу- 
хӑн ҫынсем шутне кӗртет. Публицист чухӑннисене пулӑшас тӗл- 
левпе «магазинсенчен кивҫен тырӑ тата ҫирӗплетнӗ йӗрке тӑрӑх 
укҫа пама» сӗнет, «куштансемпе элекҫӗсенчен... общество майӗпен- 
майӗпенех тасалса пымалла», анчах мӗнле майпа — ун ҫинчен 
публицист нимех те каламасть. Ку унӑн тӗнчекурӑмӗ хӗсӗкрен, 
Еӑл класс кӗрешӗвӗн задачисене ӑнланайманнинчен килет.

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

Икӗ халӑх — вырӑспа чӑваш — ҫамрӑкӗсем вӑййа уява пӗрле ирт- 
терни, чӑваш йӗкӗчӗсем вырӑс хӗрӗсене качча илни автор кӑмӑлне 
килнӗ. Икӗ халӑх пӗр-пӗрне хисеплени ӑна чӑннипех савӑнтарнӑ. 
Очерк вулакана акӑ мӗнле шухӑш патне илсе пырать: «Вырӑс пи-

62 См.: Михайлов С. [Как управлять чувашами].- 
Труды, с. 172. .

63 Ҫавӑнтах, 172—173 с.

• В кн. Михайлов С. М.
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кисем чӑваш йӗкӗчӗсем ҫине ҫавӑн пек ӑшӑ кӑмӑлпа пӑхнине кур- 
сан, ирӗксӗрех шухӑша каятӑн: вӑхӑт иртнӗҫемӗн чӑвашсем Руҫ- 
пе тачӑрах та тачӑрах пӗрлешӗҫ»64. Куратпӑр ӗнтӗ, публицист 
шухӑшӗсем патша правительствин ирӗксӗрлесе вырӑслатас поли- 
тикипе пачах ҫыхӑнман. Вӑл икӗ халӑха пурнӑҫ малалла пынӑ- 
ҫемӗн ирӗклӗ майпа ҫывӑхлатасшӑн. Ҫакӑ пӗр-пӗрин культура эле- 
менчӗсене йышӑнни, уявсене пӗрле ирттерни, икӗ халӑх ывӑл-хӗрӗ 
мӑшӑрланни урлӑ пулса пырать.

Пӗтӗмёшле илсен, асӑннӑ произведенисем чӑвашсем ӑслӑ, йӗр- 
келлӗ ҫынсем пулни ҫинчен калаҫҫӗ. С. М. Михайловӑн тӗрлӗ ен- 
лӗ пултарулӑхӗ те тӑван халӑха лайӑх енчен кӑтартать. «Чӑвашран 
тухнӑ ҫын, аслӑ вӗренӳ заведенийӗсенче вӗренменскер, мӗн те пу- 
лин усӑлли ҫырма пултарать-ши вара?»— иккӗленнӗ Чикме куш- 
танӗсем. Вӗсене публицист ҫапла хуравлать: «Вырӑс сӑмахлӑхӗн 
патриархӗ Михайла Васильевич Ломоносов та пулӑҫ ывӑлӗ кӑна 
пулнӑ... Ҫакна асра тытса, эпӗ Ломоносов ури айӗнчи тӑпра кӑна 
пулам — пуҫланӑ ӗҫе пӑрахмастӑпах...»65 Чӑнах та, Михайлов хӑ- 
йӗн ӗҫӗ-хӗлӗпе, пултарулӑхӗпе тӑван халӑх культурин аталанӑ- 
вӗнче тарӑн йӗр хӑварнӑ, хресчен ҫемйинчен тухса хӑй тӗллӗн 
хут вӗреннӗ чӑваш ҫав вӑхӑтри ҫынсене ӑслӑлӑх енӗпе те, лите- 
ратурӑра та ӑнӑҫлӑ ӗҫлеме пултарнипе тӗлӗнтернӗ.

Чӑваш публицистикипе наукин пионерӗ С. М. Михайлов чӑваш 
халапӗсене тишкерсе пӗтӗмлетнин паха опытне паллӑ тӗпчевҫӗ 
В. Д. Димитриев пысӑка хурса хаклать. «Ҫакна палӑртни вырӑн- 
лӑ: чӑваш халӑхӗ монголсемпе тутарсен феодалӗсен пусмӑрне хи- 
рӗҫ кӗрешни, чӑвашсем Раҫҫей йышне хӑйсен ирӗкӗпе кӗни, С. Т. 
Разин тэта Е. И. Пугачев ертсе пынипе халӑх юхӑмӗсене актив- 
лӑ хутшӑнни ҫинчен С. М. Михайловпа Н. В. Никольский халӑх 
халапӗсен никӗсӗ ҫинче ҫирӗплетсе каланисем революцичченхи 
аслӑ держава майлӑ официаллӑ дворянла-буржуалла историогра- 
фи сассипе пачах ӗнерӗнмеҫҫӗ, мӗншӗн тесен ҫав историографи 
пусмӑр тӳсекен национальноҫсене историе кӗми категори тесе 
шутланӑ, халӑх массисен историри пӗлтерӗшне йышӑнман»66.

Чӑвашсен ятарласа хатӗрленӗ ҫырулӑх пулман пирки С. М. Ми
хайлова хӑйӗн произведенийӗсене вырӑсла ҫырма тивнӗ. «Диалогӗ- 
сем ҫеҫ унӑн чӑвашла... Вӗсене чӑваш литературинче драмӑллӑ 
произведенисен малтанхи опычӗсем темелле»67. Автор хӑйӗн шухӑш-

64 Михайлов С. Капустин, простонародные игры в Козьмодемьянском уез
де,— В кн.: Михайлов С. М. Труды, с. 161.

65 С, М. Михайлов 1851 ҫулти декабрӗн 29-мёшӗнче А. И. Артемьева янӑ 
ҫыруран. Зрписки ЧНИИ, вып. IV. Чебоксары, 1950, с. 234—235.

66 Димитриев В. Д. Чувашские исторические предания. Ч. 1. О жизни и 
борьбе народа с древних времен до середины XVI века. Чебоксары, 1983, 
с. 11.

67 Васильев А. Умсӑмах.— Революцичченхи чӑваш литератури. 1 т., 13 с.
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не персонажсен калаҫӑвӗ урлӑ кӑтартасси Михайлов публицисти- 
кин курӑмлӑ уйрӑмлӑхӗ пулса тӑрать. Акӑ, «Хваттер хуҫипе ка- 
лаҫни» ҫулҫӳрев очеркне те вӑл диалог калӑпӗпе ҫырнӑ. Кунта ав- 
торпа пӗр карчӑк хушшинчи калаҫӑва илсе кӑтартнӑ.

Персонаж сӑмахӗсене автор час-часах чӑвашла ҫырать, юна- 
шар вырӑсла куҫарса парать. Тепӗр майлӑ — малтан вырӑсла, ун- 
тан чӑвашла панине курма пулать. Тӗслӗхсем: 1. «Эбирь пичень 
тобас сиок шта мискерле мыскаразам бор», т. е. «Нам одним не 
найти, где есть чудеса». 2. «Пойдемте-ка, товарищи, со мною: я 
вам покажу еще одно чудо из чудес!»—Айдыр'халь, йолташсам, 
манынбала, абэ сэря кудардам тода перя мыскараран мыскара!»68 
Ҫапла тунипе автор пӗр-пӗр персонажӑн хӑйне уйрӑм чӗлхине кӑ- 
тартнипе пӗрлех вырӑс вулакана чӑваш чӗлхи янӑравлӑхӗпе пал- 
лаштарать.

Михайлов публицистики жанрсемпе пуян. Унӑн произведени- 
йӗсем шутӗнче сатира заметки те («Шупашкар ҫыннисем — сыс- 
нана явап тыттаракансем»), корреспонденци те («Чикмерен пӗл- 
тереҫҫӗ», «Чикме хыпарӗсем»), статья та («Чӑваш улпучӗсем», 
«Ялсенчи прихут училищисем тата вырӑс мар халӑхсен ачисем ун
та епле вӗренни ҫинчен»), очерк та («Чикме уесӗнче купӑста тӳ- 
ни», «Хваттер хуҫипе калаҫни», «Чикме уесӗнчи пултӑран паса- 
рӗ») пуррине куратпӑр.

Персонажсене е чӑнлӑх пулӑмӗсене витӗмлӗ кӑтартма Михай
лов час-часах контраст параллелизмӗпе усӑ курать. Сӑмахран, 
«Чӑваш улпучӗсем» статйине вӑл халӑх ҫине икӗ тӗрлӗ пӑхакан 
икӗ чиновника юнашар тӑратни ҫинче никӗсленӗ. Пӗри — зем
ство сучён заседателӗ Петр Федоров (Охвер), тепри — вулӑс пу- 
ҫӗ Сергей Афанасьев (Серкуш). Пӗрремӗшӗ халӑх интересӗсене 
хӳтӗленӗ, тӳрӗ кӑмӑлпа ӗҫленӗшӗн ӑна аслисем сӑхман парнеленӗ; 
иккӗмӗшӗ хӑйӗн пуҫлӑхӗсем валли халӑхран контрибуци пуҫтарнӑ, 
«хӑйӗн пӳрни вара хӑй еннеллех кукӑрӑлнӑ, пӑтранчӑк шывра пу- 
лӑ тытма пӗлнӗ Серкуш, ҫапла майпа пуйнӑҫемӗн пуйса пынӑ»69.

Раҫҫейӗн икӗ патшин кӑмӑлӗ ик тӗрлӗ пулнине те Михайлов 
«Император Чикме хулине килсе курни» статьяра ҫав меслетпех 
кӑтартать. Пёрремёш Павел император, Хусаналла ҫул тытнӑ май, 
Чикмере 1798 ҫулти май уйӑхӗнче чарӑннӑ. Хула ӑна, патшана, 
тивӗҫлӗ чыспа кӗтсе илнӗ. Иккӗмӗш Екатеринӑн та Атӑл тӑрӑх Ху
саналла Чикме тӗлӗнчен иртмелле пулнӑ. Хула ҫыннисем ӑна 
чыслӑн кӗтсе илме ятарласа вӑхӑтлӑх кермен туса лартнӑ, анчах 
мӑнаҫлӑ хӗрарӑм-патша Чикмере чарӑнма шутламасть, «хӑйӗн

68 Михайлов С. Казанские инородцы перед памятником Державину в Ка
зани.— В кн.: Михайлов С. М. Труды, с. 364.

69 Михайлов С. Чувашские ^аристократы.— Там же, с. 193 
с. 193.
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галери ҫинчех... хуларан виҫ ҫухрӑм тӑварах каҫхи апат ҫисе ун
тах ҫывӑрма кӑмӑл тӑвать... Илтсеччӗ эпӗ, Чикмери стариксем 
«турӑ евӗр Фелица» вёсен хулине ҫитсе курманшӑн пӑшӑрханса 
калаҫатчӗҫ»,— палӑртать автор70.

«Чикме уесӗнчи Ишек ялӗ» статьяра автор контраст парал- 
лелизмӗн ӳкерчӗкӗсене халӑха хут вӗрентме пачах тӑрӑшманнине 
кӑтартас тӗллевпе тӑвать. Ялта пуп таврашне шутласа та кӑла- 
раймӑн: «1803 ҫултанпа кунта благочиннӑй пулнӑ, 1820 ҫулта про
тоиерей вырӑнне те панӑ, ҫакӑ вара 1832 ҫулччен тӑсӑлнӑ. Унтанпа 
чин илмен виҫӗ пуп- икӗ тиечукпа тата 4 причетникпа пӗрле тӑрса 
юлнӑ. Юлашкинчен, ял прихучӗсен штатне ҫирӗплетсен, нкӗ пуп- 
па пёр тиечука тата икӗ причетника хӑварнӑ; пуп таврашӗсен шу- 
чӗ хальхи вӑхӑтра та ҫавӑн чухлех, тӑлӑх арӑмсемпе тата ыттисем- 
пе пӗрле 25 кил таран пуҫтарӑнать...»71 Ялта темиҫе чиркӳ, 
шкул вара пачах ҫук. «Иртнӗ вӑхӑтра,—палӑртать автор,—Ишек- 
ре урӑх халӑх ачисем вӗренмелли прихут училищи пурччӗ; анчах, 
шел пулин те, халӗ вӑл хупӑ, ҫав вӑхӑтрах ытти ялсенче: Шурча- 
ра, Илье пушлӑхӗнче, Кашмашра тата Чермышевӑра ҫавӑн пек 
училищӗсем паянчченех пур»72. Контрастлӑ ӳкерчӗксем урлӑ Ми
хайлов вулакана ҫакӑн пек шухӑш патне илсе пырать: «...Училище 
ку ялта та пулмаллах»73.

Пӗрешкел пулӑмсене юнашар тӑратса танлаштарни те конт
раст параллелизмне ҫывӑх, анчах вӗсем хушшинче уйрӑмлӑх та 
пур. Пӗринче хирӗҫле персонажсемпе пулӑмсем ҫинчен сӑмах пы
рать, тепринче вара пёр пек пӗлтерӗшлисене урӑх тӗллевпе юна
шар тӑратаҫҫӗ: хире-хирӗҫле уйрӑмлӑхсене кӑтартма мар„ вӗсем 
пӗр-пӗринчен хӑш енӗпе ҫывӑххине палӑртма. Акӑ автор чӑваш- 
семпе ҫармӑссен ҫурхи уявне — пултӑран пасарне — тутарсен 
ҫав вӑхӑтри сабанӗпе е сабантуйӗпе, «плуг праҫникӗпе» танлашта- 
рать74. Халӑхсен ҫак икӗ уявӗ те ҫураки умён пулать. Вӗсене иккӗш- 
не те «питӗ чаплӑн ирттереҫҫӗ». Тӗрлӗ халӑхӑн пӗрешкел уявсем 
пулнине палӑртниех вӗсене пёр пек карта лартать, ҫавӑнпа пӗр- 
лех ҫывӑхлатма та пулӑшать.

Михайлов хӑйӗн произведенийӗсене ӑста ҫырнӑ сӑнлӑхлӑ пей- 
зажсемпе пуянлатать. Ҫавӑн пек ӳкерчӗксенчен пӗрне илер: «Ишек 
ҫывлӑшӗ ту ҫинчи евӗр, питӗ таса та ырӑ, ӑна ҫӳллӗ хуралт та пӳл- 
се тӑмасть. Пылчӑк кунта нихҫан та пулмасть темелле. Укӑлча

70 Михайлов С. Повесть о пребывании в городе Козьмодемьянске государя 
императора Павла Петровича с великими князьями Александром и Констан
тином Павловичами.— Казанские губернские ведомости, 1852, № 2.

71 Mi хайлов С. Село Ишаки в Козьмодемьянском уезде.— В кн.: Михайлов 
С. М. Труды, с. 179.

72 Ҫавӑнтах, 183 с.
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с. 21.

3. Заказ № 3937. зз



йӗри-таврах, ҫавӑн пекех пасар лаптӑкӗнче те симӗс курӑк ешерет, 
ҫак яла уйрӑмах вӑл илем кӳрет. Ункӑ шывӗ ял ҫумӗпех ҫӗрӗ ту- 
са ҫаврӑнать, арман патӗнче вара тем анлӑш сарӑлса кайнӑ, пӗве 
тавра ик енчен те хӑва тӗмӗсем лартса тухнӑ. Унта хурсемпе кӑва- 
калсем кӗтӳпе ишсе ҫӳреҫҫӗ, вӗсенчен нумайӑшӗ чӑвашсен, юра- 
таҫҫӗ вӗсем кайӑк-кӗшӗк ӗрчетме. Юханшыв леш енче симӗс улӑх 
тӑсӑлать, ҫуркунне вӑл шыв айне пулать; лерелле вара, сӑрт тӳ- 
пемӗсем ҫинче, чӑваш ялӗсем хушшинче, кӑпӑшка анасем сарӑлса 
выртаҫҫӗ. Пӗтӗмӗшпе илсен, кунти вырӑн питӗ илемлӗ, Шупашкар- 
па Ҫӗрпӳ ун яхӑнне те пыраймаҫҫӗ, ҫавӑнпа ку вырӑн чӑваш чӗл- 
хине тӗпчеме урӑх ҫӗршывран килнӗ ҫынсене тӗлӗнтермеллипех 
тӗлӗнтернӗ»75. Ҫакна палӑртса хӑвармалла: Михайлов хӑй куҫӗпе 
мӗн курнине ҫырса кӑтартнӑ, ҫакӑ вара тӑван тавралӑхӑн ытарай- 
ми ӳкерчӗкӗсене ӗнентерӳллӗ тума май панӑ.

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

«Анатри. Ҫтисам эсӗ?
Виреяль. Контисамах.
A. Хӑш ялӗнче пурнатӑн?
B. Ҫаккӑнтинченех; ак манӑн кил-ҫорт, коратни?
A. Куратӑп, хӑна киле яратна эсӗ?
B. Ойрӑх ҫӗрте топмастӑн полсан, хам пата, эппин, кӗрех»76.
Публицист Чикме таврашӗнчи вырӑс халӑх чӗлхине тӗрӗс сӑн-

лать. Сӑмахран, «Хваттер хуҫипе калаҫни» очерка илер:
«— Нет, батюшка, здесь больно застращали головы и писаря 

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

стоит на очереди»77.
Халӑх калаҫӑвне тӗрӗс кӑтартни произведение палӑрмаллах 

пуянлатать, унӑн витӗмлӗхӗпе ӗнентерӳлӗхне ӳстерет. Автор пӗлсе 
усӑ курнӑ ӑсларӑшсемпе каларӑшсем, ҫунатлӑ сӑмахсем вара 
произведение илемлӗхпе уҫӑмлӑх кӳреҫҫӗ. «Какая собака на хвост 
навязала вам о рекрутстве?», «Не вдавайся в обман: на то щу
ка в море, чтобы карась не дремал», «Ныне в чувашах все такие 
головы поделаны, чтобы с живого шкуру драть: «Они хитры на 
злые выдумки» («Разговор на постоялом дворе»); «Не пустишь 
душу в ад, не будешь богат», «Долго вострила на них зубы», 
«Знал свою вину, как кошка чье мясо съела». «Деньги и камень

75 Михайлов С. Село Ишаки в Козьмодемьянском уезде.— В кн.: Михай
лов С. М. Труды, с. 183.

76 Михайлов С. Анатри чӑвашпа вирьял чӑвашӗ хушшинчи калаҫу.—Рево- 
люцичченхи чӑваш литератури, 1 т., 99—100 с.

77 Михайлов С. М. Труды, с. 336.
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долбят» (!«Злополучный сын»)—акӑ халӑх сӑмахлӑхӗпе автор 
тӗллевлӗ усӑ курнин тӗслӗхӗсем.

Публицистикӑпа ӑслӑлӑх ӗҫӗ-хӗлӗ Михайлова ҫырлахтарнӑ ҫеҫ 
мар, савӑнтарнӑ та, мӗншӗн тесен хӑйӗн ӗҫӗ халӑха усӑ кӳнине вӑл 
лайӑх ӑнланнӑ. «Пӗр суйласа илнӗ ҫулпа эпӗ мӗн виличченех утма 
хатӗр... Чун-чӗрене тепӗр май ҫавӑрма кая юлнӑ ӗнтӗ, ҫитменнине 
тата, пурнӑҫ тӗллевӗсене улӑштарни кирлех те мар, мӗншӗн тесен 
пёр миллион чӑвашпа ҫармӑсран Раҫҫейре халлӗхе эпӗ пӗрремӗш 
писатель. Пурне те усӑ кӳме вӗсенчен те кам та пулин ҫырмал- 
лах»,— пӗлтерет вӑл хӑйӗн ырӑ шухӑшӗсене М. П. Погодина 1860 
ҫулхи сентябрӗн 5-мӗшӗнче янӑ ҫырура78.

С. М. Михайловӑн публицистика произведенийӗсем, пичетлен- 
нисем те, алҫырӑвӗ халлӗн ҫӳренисем те, вулакансене палӑрмал- 
лах витӗм кӳнӗ, халӗ те хӑйсен хакне ҫухатман. П. Г. Григорьев 
историк: «Михайлов сӗнӗвӗсем «пушхирти пӗччен сасӑ» евӗрлӗ, 
шкулсенче кивӗ меслетсемпех вӗрентнӗ»,— тесе кӑлӑхах ӳпкеле- 
шет79. Иккӗленмелли ҫук, хастар та хӑюллӑ публицистӑн чӗререн 
тухакан сӑмахӗсем тӗлсӗр-йӗрсӗр ҫухалман. Вӗсем Раҫҫейӗн мал 
ӗмӗтлӗ ывӑлӗсемпе хӗрӗсене вырӑс мар халӑхсен шӑпине ҫӑмӑл- 
латассишӗн, чухӑнсен пурнӑҫне лайӑхлатассишӗн, халӑха хутла 
Еӗрентессишӗн тӑрӑшма чӗннӗ, вулакансен ӑс-хакӑлӗнче ырӑ шу- 
хӑшсемпе паха тӗллевсем ҫуратнӑ. Унсӑр пуҫне, Михайлов публи
цистики вырӑс, чӑваш тата мари халӑхӗсен историйӗпе экономики- 
не, культурипе этнографине тӗпчеме пулӑшакан фактсемпе пуян, 
ҫавӑнпа вӑл тӗпчевҫӗсене паян кун та хӑй патне туртать.

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

Спиридон Михайлов публицистика ӗҫӗнче 10 ҫул вӑй хунӑ 
(1851 —1860 ҫҫ.). 1861 ҫулхи январьте ҫӗре кӗнӗ. Ҫак тапхӑрта 

«Казанские губернские ведомости», «Русский дневник», «Русский 
инвалид» хаҫатсенче тата «Москвитянин» журналта 34 произведе- 
ни пичетлесе кӑларнӑ, ик теҫеткене яхӑн алҫырӑвӗ хӑварнӑ. Ҫапла 
вара, вӑл кӗске ӗмӗрӗнче ҫырнӑ произведенисен шучӗ пӗтӗмпе 50- 
ран та иртет.

Политикӑлла тавракурӑмӗпе Михайлов ҫутлӑхшӑн кӗрешекен 
ҫын пулнӑ. Ун чухнехи хресченсем пекех, вӑл патша пулӑшасса 
шаннӑ. Халӑх япӑх пурӑннин тӗп сӑлтавӗ феодалла-крепостла строй 
тата монархи пулнине вӑл ӑнланман. Публицист шучӗпе, халӑх

78 Записки ЧНИИ, вып. IV. Чебоксары, 1950, с. 244.
79 См.: Григорьев П. Г. Очерки по библиографии историко-этнографичес

кой литературы, с. 14.

3* 3 5 ,



япӑх пурӑнни унӑн тӗттӗмлӗхӗнчен, тӳре-шара ҫӑткӑнлӑхӗпе тис- 
керлӗхӗнчен килнӗ. Ҫавӑнпа Михайлов халӑха ҫутта кӑларассине, 
тӳре-шарана хутла вӗреннӗ тӳрӗ кӑмӑллӑ чӑвашсенчен лартасси- 
не тӗп вырӑна хунӑ. Халӑх тӗшмӗшлӗхрен хӑтӑлтӑр тесен, чӑваш- 
сен те, марисен те Христос тӗнне йышӑнмалла, чиркӳсенче пропо- 
ведьсене тӑван чӗлхепе каламалла. Шкулсенче малтан чӑвашла 
вӗрентмелле, унтан вырӑс чӗлхи ҫине куҫмалла. Халӑх училищи- 
сен тёп задачи — тӳре-шара ӗҫне тума чӑвашсене вӗрентсе хатӗр- 
лесси. Кунсӑр пуҫне, халӑха хӑйне те вулама, ҫырма вӗрентмелле, 
тенӗ вӑл. Ҫапла ӗнтӗ, Михайлов хӑй вӑхӑтӗнче мал шухӑшлӑ ҫын 
цулнине куратпӑр. Унӑн ҫутлӑх программинче демократиллӗ тур- 
тӑмсем палӑраҫҫӗ.

Николай Золотницкий
чӑвашсене тата вырӑс мар ытти халӑхсене
хутла вӗрентмелли майсем ҫинчен
Чӑваш халӑх культурине аталантарма XIX ӗмӗрӗн иккӗмӗш 

ҫурринче вырӑс интеллигенцийӗ сахал мар вӑй хунӑ. Вёсен шутне 
Николай Иванович Золотницкий (1829—1880) та кӗрет. Вӑл Ху
сан кӗпӗрнинчи Шупашкар уесӗнче Урхас Кушкӑра (халӗ Сӗнтӗр- 
вӑрри районӗ) ҫуралнӑ. Ашшӗ унӑн вырӑс пулнӑ. Вӑл чӑваш ялӗн- 
че пупра ӗҫленӗ. Ҫавна май пулас публицист чӑвашсем хушшинче 
ӳснӗ, вёсен чӗлхине лайӑх пӗлсе ҫитнӗ. Шупашкарти тӗн училищин- 
чен вӗренсе тухсан, Хусанти тӗн семинарине вӗренме кӗнӗ, анчах 
пуп пуласси ун кӑмӑлне кайман. Куккӑшӗ В. А. Сбоев сӗннипе вӑл 
семинарире вӗренме пӑрахнӑ та Хусан университетне историпе фи
лологи факультетне куҫнӑ. Ҫакӑнта унӑн Атӑл тӑрӑхӗнчи вырӑс 
мар халӑхсен пурнӑҫне лайӑхрах пӗлес, вӗсене ҫутта тухма пулӑ- 
шас туртӑм ҫуралнӑ.

Золотницкий университетран 1851 ҫулта вӗренсе тухнӑ, ун хыҫ- 
ҫӑн хысна пурлӑхӗн Хусанти тата Вяткӑри палатисенче ӗҫленӗ. 
Вӑл пуҫарнипе Вятка хулинче, алӑпа ҫырса, «Чӗнмен хӑна» («Не
званый гость») ятпа кулӑшла хаҫат кӑларма пуҫлаҫҫӗ, анчах вӑл 
икӗ номертан ытла тухайман. 1860 ҫулта Золотницкие «Вятские 
губернские ведомости» хаҫат редакторне илеҫҫӗ. Хаҫатра ӗҫленӗ 
май унӑн журналистикӑри пултарулӑхӗ те ӳссе пырать.

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

Золотницкий 1867—1872 ҫулсенче Хусан вӗренӳ округӗнчи чӑ- 
ваш шхулӗсен инспекторӗнче ӗҫлет, халӑха хутла вӗрентессишӗн 
тӑрӑшать. Ана тивӗҫлипех чӑваш чӗлхи наукин никӗсне хываканӗ
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теҫҫӗ. Ку енӗпе унӑн чипысӑк ӗҫӗ 
«Сӑмах тӗпӗсен чӑвашла-вырӑсла 
словарӗ» («Корневой чувашско- 
русский словарь, сравненный с 
языками и наречиями разных на
родов тюркского, финского и 
других племен» (1875) шутла- 
нать. Ана автор вунӑ ҫула яхӑн 
ҫырнӑ. Аслӑлӑхри пархатарлӑ 
ӗҫӗшӗн ӑна Вырӑс географи об- 
ществи 1879 ҫулта чи чаплӑ 
награда — Пысӑк Ылтӑн медаль 
панӑ.

Елабугӑран 40 ҫухрӑмра, Шур 
Атӑл (Кама) хӗрринчи Икское- 
Устье ялӗнче 1858 ҫулта прихут 
училищи уҫсан, Н. И. Золотниц
кий пичетлес шутпа пӗрремӗшхут 
корреспонденци ҫырнӑ. Вӑл «Ела- 
буга хули тата Икское-Устье 
ялӗнчи Николаевски прихут учи
лищи» ятпа «Вятские губернские ведомости» хаҫатра 1860 ҫулти 
ноябрӗн 26-мӗшӗнче тухнӑ1. Ҫӗнӗ училигцӗре 30 арҫын ача вӗренме 
пуҫланӑ. Училище ҫуртне туса лартма тата ӑна тытса тӑма ҫав 
ял ҫынни Е. Емельянов купса укҫа панӑ. «...Училище ӗҫӗ ӑнӑҫса 
пытӑр, вӑл таврари общество ҫине ырӑ витӗм кӳтӗр, ку заведение 
никӗслекенӗн чаплӑ ӗмӗчӗсем йӑлтах пурнӑҫа кӗччӗр»,— ҫырать 
автор корреспонденцире. Халӑха вӗрентме ҫӗнӗ училищӗсем уҫни 
ӑна савӑнтарать, ҫавӑн пек училищӗсем вӑл ытти ҫӗрте те уҫас- 
шӑн.

Ҫак корреспонденцирех Золотницкий халӑха ҫутта кӑларнин 
тӗллевӗсене епле ӑнланнине куратпӑр. Асӑннӑ ялти хресченсем хар- 
сӑр та паттӑр, ҫав вӑхӑтрах час-часах йӗркесӗр ӗҫсе иртӗхеҫҫӗ. 
Хутла вӗрентни вара «вӗсем хушшинче православи тӗнне ҫирӗп- 
летме, ырӑ йӗрке-тирпей тата лайӑх йӗркеленӗ пурнӑҫ ӑнла- 
вӗсене аталантарса ҫӗнетме май парать».

Золотницкий арҫынсене ҫеҫ мар, хӗрарӑмсене те хутла вӗрен- 
тесшӗн. «Вяткӑри хӗрарӑмсен прихут училищи ҫинчен темиҫе сӑмах» 
корреспонденцире вӑл асӑннӑ училищӗне ҫирӗплетме хистет2. Ав
тор шухӑшӗ ҫапла: «Хӗрарӑмсен училищин усси пысӑк, унӑн ты- 
тӑмӗ ансат, тӑкаксем пысӑк мар; ҫавна курса, ахӑртнех, ытти ху-

1 Золотницкий Н. Несколько слов об Елабуге и Николаевском приходском 
училище в селе Икском-Устье,— Вятские губернские ведомости, 1860, 26 ноября.

2 Золотницкий Н. Несколько слов о Вятском женском приходском учили
ще,— Там же, 1860, 10 декабря.
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ласенче те хӗрарӑм училищисем тӑхтаса тӑмасӑрах уҫӗҫ». Ку 
училищӗсенче Золотницкий «мӗнпур сийри тата чи чухӑн» хӗра- 
часене пуҫламӑш пӗлӳ тӳлевсӗр парасшӑн.

Публицист чухӑн ҫемьерисем те хутла вӗренесшӗн пулнине ку- 
рать. Училищӗне уҫсанах, унта 20 хӗрача ҫӳренӗ, икӗ уйӑхран ку 
хисеп хӗрӗх пиллӗке ҫитнӗ. Анчах, хулара мӗн чухлӗ халӑх пурӑн- 
нипе танлаштарсан, вӗренекенсен шучӗ сахал пулнине асӑрхатта- 
рать Золотницкий. «Вӗренни кирлине ӑнланса ҫитерейменни, ун 
пирки иккӗленесси иртсе пырать; вӗренесси уйрӑм ҫынсен ҫеҫ мар, 
общество туртӑмӗ пула пуҫларӗ; халӗ ӗнтӗ «вӗренни — ҫутталла 
тухни» пулнине вулама-ҫырма пӗлменни те ӑнкарать е туять; ҫут- 
ёҫӗ питӗ кирлӗ сӑваплӑ ӗҫ пулни халӑх хушшинче чӑна тухать»,— 
палӑртать Николай Иванович.

Анчах кӗпӗрнери нумай ялти хресченсем, уйрӑмах вырӑс мар 
халӑхсем — черемиссем, вотяксем, пермяксем, хутла вӗреннин ус- 
сине ӑнланайман-ха. Хӗрачасене шкула пачах ҫӳретесшӗн мар. 
Публицист «Уйрӑм ҫынсем Вятка кӗпӗрнинче уҫнӑ шкулсем ҫин- 
чен» статьяра хресченсем шкула мӗншӗн шанманни сӑлтавӗсене 
яр-уҫҫӑн кӑтартать3. Пӗрремӗш сӑлтавӗ — вӗренме кирлине тата 
унӑн уссине ӑнланманнинче. Вӗренни ял пурнӑҫне улшӑнусем кӳ- 
нине хресчен курмасть-ха. Иккӗмӗшӗ — хут пӗлекен ҫын килти ху- 
ҫалӑхра ӗҫлеме пӑрахасран шикленнинче. Хресчен шкула хисепле- 
ме пуҫлатӑр тесен, унта илнӗ пӗлӳпе пурнӑҫра усӑ курмалла 
тӑвас пулать. «Апла тумашкӑн шкулта вӗрентесси кӗнекери сӑмах- 
сене—уроксене ним ӑнланмасӑрах-пӑхмасӑр калама вӗреннин- 
че мар, мӗн вӗреннине ӑнланнинче тата ачасен ӑнкарӑвне аталан- 
тарнинче пулмалла». Авторӑн тӗрӗс йӗрпе пыракан шухӑшӗ 
пысӑк пӗлтерӗшлӗ пӗтӗмлетӳ тума май парать: «Вырӑс мар халӑхсе- 
не илсен, вӗсем хутла вӗренесси ҫине тӳртӗн пӑхни тӑван чӗлхепе 
шкул чӗлхи уйрӑмминчен килет; тӳррипе каласан, эпир этемлех мар 
тӑватпӑр: вотяк е черемис ачине вырӑс букварӗ вӗренме лартат- 
пӑр та ӑна ют чӗлхепе кӗлӗсем, катехизис, истори тата ыттине те 
пӗрехмай калаттаратпӑр. Ҫапла шутлатпӑр: вулама, ҫырма, шут- 
лама тата ыттине те тӑван чӗлхепе вӗренсен кӑна вырӑс мар 
ҫыншӑн усӑллӑ пулма пултарать...» Автор калаҫма кӑна вырӑсла 
вӗрентесшӗн, ку тӗллеве пурнӑҫлама эрнере икӗ кун вӗренни те 
ҫителӗклӗ. Вотякла ӑнланса вулама хӑнӑхсан тата вырӑс чӗлхипе 
паллашсан, вотяк хӑех вырӑс кӗнекине тытать, ун ҫине йӗрӗнсе 
пӑхма пӑрахать. Паллах, малтан вырӑс мар халӑхсен чӗлхипе 
учебниксемпе кӗнекесем кӑларас пулать.

Золотницкий хресченсен ачисене ҫеҫ мар, ҫамрӑк рабочисемпе 
алӑстисене те хутла вӗрентесшӗн, ҫак тӗллеве пурнӑҫа кӗртмелли

3 Золотницкий Н. По поводу открытия частных школ в Вятской губернии.— 
Вятские губернские ведомости, 1861, 25 ноября.
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майсем шырать. Ун пек майсенчен пёри — хуласенче вырсарникун- 
хи шкулсем уҫасси. «Вяткӑри вырсарникунхи шкул пӗрремёш ҫур- 
ҫулта» статьяра автор рабочисемпе алӑстисен вёренёвне йёркеле- 
нине хӗрӳллӗн ырлать, ку ӗҫе чӑрмав кӳрекен хуҫасене сивлет4.

Шкулта вулама, ҫырма тэта шутлама вӗрентнипе пӗрлех, Золот
ницкий алӗҫӗ тума та хӑнӑхтарасшӑн. «Институтран е пансионат- 
ран чи лайӑх аттестат тата парнесем илсе вӗренсе тухакансем 
хушшинче ҫипуҫ касса ҫӗлеме мар, йӗп ҫӑрхине ҫип витӗрме пӗл- 
меннисем те пур»,— пӑшӑрханать вӑл5. Алӗҫне вӗрентес енӗпе Ма
карьево ялӗнчи шкулта ырӑ пуҫару тунӑ. «Кунта халлӗхе чӑлха 
кӑна ҫыхаҫҫӗ, малашне вара хресчене пурнӑҫра хӑш алӗҫӗ кир- 
лӗ, ҫавсене пурне те тума хӑнӑхтармалла; ашшӗ-амӑшӗ кӑмӑлла- 
сан, хулари алӗҫне те, сӑмахран, кофта тавраш ҫыхма, тӗрлеме 
вӗрентмелле»6.

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

Золотницкий ачасене ҫаптарнине, хӗненине хирӗҫ тӑнӑ. Пӗр 
ачана учитель тискеррӗн хӗненине ҫырса кӑтартнӑ хыҫҫӑн публи
цист ҫапла калать: «...Тав турра, ҫавнашкал вӑхӑтсем иртрӗҫ, ун 
пек учительсем вилсе пӗтнӗ, ҫӗнӗрен ҫуралмӗҫ...»7 Ҫавӑн пекех 
«Макарьево ялӗнче уйрӑм ҫын уҫнӑ шкул» корреспонденцире те 
Золотницкий ӳт-пӗве ыраттаракан наказани парассине хирӗҫ пул- 
ни курӑнать. «Айӑпа кӗнисене наказани парасси пирки ыйтсан, 
сумлӑ вӗрентӳҫӗ ҫапла хуравларӗ: ӳт-пӗве ыраттаракан наказани 
пама шутламастпӑр; ачалла ашкӑнакансене йӗркеллӗ тата асӑр- 
хануллӑ пулмалли пирки асӑрхаттаратпӑр; хӑйне хӑй епле тытка- 
ламалли йӗркесене пӑссан, ӑнланулӑх енӗпе хӗсетпӗр, намӑсланта- 
ратпӑр, ӳкӗнтеретпӗр; эхер, кирлех пулсан, шкултан кӑларса ярат- 
пӑр»,— илсе кӑтартать автор пёр учитель сӑмахӗсене8. Ку учителе 
автор шӑп та лӑп хӑйӗн шухӑшӗсене калаттарать.

Рабочисемпе алӑстисен пурнӑҫӗ йывӑррине Золотницкий «Вят- 
кӑри вырсарникунхи шкул пӗрремӗш ҫурҫулта» статьяра уҫӑмлӑн 
кӑтартать, анчах класс кӗрешӗвне асӑрхамасть, пур сийсене те 
килӗштерсе пурӑнма чӗнет. «Сийсем хушшинчи кӑмӑлламанлӑх та
та тӗрлӗ сийри хӗрарӑмсем пӗрне-пӗри кирлӗ пек хисеплеменни —

4 См.: Золотницкий Н. О состоянии Вятской воскресной школы в первое 
полугодие ее существования.— Вятские губернские ведомости, 1861, 29 июля.

5 Золотницкий Н. Несколько слов по поводу отчета слободского женского 
училища 2-го разряда за 1861—62 учебный год.— Там же, 1862, 22 сентября.

6 Золотницкий Н. Частная школа в селе Макарьевском.— Там же, 1861, 
16 декабря.

7 Золотницкий Н. О состоянии Вятской воскресной школы в первое полу
годие ее существования.— Там же, 1861, 29 июля.

8 Золотницкий Н. Частная школа в селе Макарьевском.— Тр.м же, 1861, 
16 декабря.
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вырӑс общество пурнаҫӗнчи пӑшӑрхантаракан пулӑмсенчен пёри; 
пуп таврашӗсен, купсасен, чиновниксен, мещенсен тата ыттисен 
пулас арӑмӗсене пӗрле вӗрентни общество пурнӑҫӗнчи ҫав кирев- 
сӗрлӗхе йӑлтах пӗтермесен те чакарма пултарать»,— палӑртать 
вӑл «Слободари хӗрарӑмсен 2-мӗш разрядлӑ училищин 1861—62 
вӗренӳ ҫулӗнчи отчечӗ пирки темиҫе сӑмах» корреспонденцире9.

Николай Золотницкин публицистикӑри пултарулӑхӗнче калӑ- 
пӑшӗпе чылаях пысӑк «Чӑваша хутла вӗрентмелли майсем ҫинчен» 
статья паллӑ вырӑн йышӑнать10. Ана хаҫатра та, уйрӑм кӗнекен те 
пичетлесе кӑларнӑ. Кунта автора акӑ мӗн пӑшӑрхантарать: «чӑваш- 
сене тата вырӑс мар ытти халӑхсене Христос тӗнне йышӑнтарас- 
си... кирлӗ пек пулса пымасть», «вырӑс мар халӑхсем валли уҫнӑ 
училищӗсем вёсен ӑстӑнӗпе йӑла-йӗрке шайне кирлӗ таран хӑпар- 
таймарӗҫ». Ҫапла вара, «вырӑс мар халӑхсене вырӑса ҫавӑрма, тӗн 
тата йӑла-йӗрке енӗпе вӗрентме урӑх майсемпе усӑ курас пулать».

Автор ҫакна аса илтерет: пилӗк ҫул каялла «Вятка кӗпӗрнин- 
че уйрӑм ҫынсем уҫнӑ шкулсем ҫинчен» статьяра вӑл вырӑс мар 
халӑхсене хутла вӗрентмелли меслет пирки хӑйӗн шухӑшне кала- 
нӑччӗ11. Чӑнах та, Золотницкий «Чӑваша хутла вӗрентмелли май
сем ҫинчен» статьяра маларах пичетленӗ статьясенчи шухӑшсене 
тарӑнлатать, малалла аталантарать. Ҫакӑнпа пӗрлех ку статья- 
па маларахрисем хушшинче уйрӑмлӑх та пур: малтан ҫырнисен- 
че вырӑс мар халӑхсене хутла вӗрентесси ҫинчен пӗтӗмӗшле ка
лана, ку статйине вара чӑвашсене хутла вӗрентес ыйтупа ятарла- 
са ҫырнӑ. Автор хӑй шухӑшӗсене пурнӑҫа кӗртме тытӑнни, чӑваш 
ачисене малтанласа вӗрентмелли учебниксем хатӗрлеме пуҫӑнни 
ҫинчен вулакансене хӗпӗртесе пӗлтерет.

Вырӑс мар халӑхсене вырӑслатассипе хутла вӗрентесси тачӑ 
ҫыхӑннине палӑртать публицист. Халӑхсене ҫутта кӑларасси ҫӗнӗ 
училищӗсем уҫас, унта вӗренме тата вӗрентме ҫынсем тупас, пы- 
сӑкрах усӑ кӳрекен меслетсем шырас задачӑсем кӑларса тӑратать. 
Вырӑс мар халӑхсене вырӑслатас тата вӗсене ҫутта кӑларас ӗҫре 
Золотницкий вырӑс чӗлхине пысӑк вырӑна хурать. Ун шучӗпе, 
«урӑх халӑх ҫыннисене тата урӑх тӗн тытакансене вырӑсла лайӑх 
пӗлсен кӑна вулӑс правленийӗсемпе земство управисен тата ытти 
учрежденисен членӗсем пулма суйламалла, урӑх халӑх прихучӗ- 
сенче пуп таврашӗсем вырӑнне тата учителе вырӑсла пӗлсен кӑна 
лартма юрать».

Ҫапах та, тӑсать Золотницкий хӑй шухӑшне малалла, «нацио-

9 Золотницкий Н. Несколько слов по поводу отчеца слободского женского 
училища 2-го разряда за 1861—62 учебный год.— Вятские губернские ведомос
ти, 1862, 22 сентября.

10 Золотницкий Н. По вопросу о способах образования чуваш.— Казанские 
губернские ведомости, 1866, 16 декабря.

11 См.: Вятские губернские ведомости, 1861, 25 ноября.

40



нальноҫсем ҫывахланасси, унтан пӗрлешесси, тӗпрен илсен, ӗненӳ- 
сен пӗрлӗхӗнчен килет». «Национальноҫсем пӗрлешни» унӑн ӑн- 
ланӑвӗнче урӑх халӑхсем вырӑсланассине пӗлтерет. Ҫак ӗҫре чи 
ҫирӗппи вырӑнне тӗн ӗненӗвне хурса, вӑл акӑ мӗнле пӗтӗмлетӳ тӑ- 
вать: «Пӗтӗмӗшпе илсен, ку тӑрӑхри урӑх халӑхсем вырӑссемпе 
тачӑ пӗрлешчӗр тесен, вӗсем вырӑс чӗлхине пӗлни кӑна сахал, 
Христос тӗнӗ туйӑмӗпе пурӑнмалла».

«Урӑх халӑхсене вырӑса ҫавӑрмалли» иккӗмӗш ҫул вӑл, Золот
ницкий шутланӑ тӑрӑх, вырӑссем йӑла-йӗрке енӗпе ытти халӑхсен- 
чен ҫӳлерехре тӑнине ӑнлантарни пулать. Ку ҫул ӑнӑҫлӑх кӳтӗр те
сен, вырӑс халӑхӗн урӑх халӑхсене ҫывӑх тӑракан сийӗсене, тӗрӗс 
вӗрентсе, ӑс-хакӑл тата йӑла-йӗрке енӗпе ӳсме пулӑшмалла.

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

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

Вырӑс мар халӑхсем шкултан писнин сӑлтавӗсене публицист 
тӗрӗс кӑтартать. Тӗп сӑлтавӗ — вӗрентӳ меслетӗнче. Ачасене вӗсем 
пӗлмен-ӑнланман вырӑс чӗлхипе вӗрентеҫҫӗ, ҫавӑнпа вӗренӳ ним 
шухӑшламасӑр, пачах ӑнланмасӑр тумалли ӗҫе куҫать. Чӑваш ачи- 
не вырӑс букварӗ тыттарни, кӗлӗ сӑмахӗсене ют чӗлхепе пӑхма- 
сӑр калама вӗрентни, катехизис, истори тата ытти ҫинчен ӑнланма 
ҫук чӗлхепе каласа пани — ҫынна кӑлӑхах асаплантарни ҫеҫ. 
Шкул чӗлхи ачасене пӗлӳ илме май памасть, ҫавна пула унта мӗн 
вӗрентнипе ҫемьере, кулленхи ӗҫре, пурнӑҫра усӑ курма пултарай- 
маҫҫӗ.

Ҫак инкекрен хӑтӑлма автор витӗмлӗ меслет сӗнет: ачасене 
малтанласа тӑван чӗлхепе вӗрентмелле. Амӑшӗн чӗлхипе усӑ 
курни вӗрентессин пӗрремӗш тӗллевне пурнӑҫлама —«ачасен 
шухӑшлав вӑйӗсене вӑратма, ҫав вӑйсене тивӗҫлӗ ҫулпа яма» май
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парать. Ача тӑван чӗлхепе шухӑшлать, каласса та шухӑшӗсене тӑ- 
ван чӗлхепе калать. Чӑваш ачине хут вырӑсла вӗрентсен, унӑн 
шухӑшӗ хӑй тӗллӗн аталанасси сӳнсе ларать. «Училищӗсенче чӑ- 
ваш ачисене малтанласа тӑван чӗлхепе вӗрентмелле туни, урӑхла 
каласан, вӗсене амӑшӗн чӗлхипе ӑнланмалла вӗрентме пуҫлани,— 
ҫырать Золотницкий,— чи малтанах ашшӗ-амӑшне вӗренӳ уссине 
ӑнланма тата ун уссине, мӗнлерех калас, сӗртӗнсе пӑхма май па
рать, ҫавӑнпа пӗрлех вӗренекенсем пӗлӳ илессине ҫӑмӑллатать, 
хут вӗренсе ӑстӑна аталантарни мӗн тери пахине килйышра сӑ- 
махпа та, ӗҫпе те кӑтартма пулӑшать. Ҫакӑ вара, эпӗ ҫирӗп ӗнен- 
нӗ тӑрӑх, вырӑс мар халӑхсене хут вӗренессинчен пӑрӑнма пӑрах- 
тармалли, вӗренес кӑмӑл ҫуратмалли тата вӗренекенсем шыраса 
тупас ыйтӑва татса памалли пӗртен-пӗр ҫул пулса тӑрать».

Шухӑшсене ҫирӗплетме автор тӗслӗхсем илсе кӑтартать. Чӑ- 
ваш ачисене 15 ҫула яхӑн вӗрентекен пуп каласа пани интереслӗг 
«Ман прихутра хут пӗлекенсем пайтах, анчах кӗнеке тӑрӑх вула- 
нине пӗри те ӑнлантарса параймасть; эпир (вӗрентекенсем) тахҫа- 
нах чӑвашла вӗрентме тытӑнмалла, ун чухне вара экзаменаторсем 
чӗлхене пӗлмен пирки ачасем еплерех вӗреннине тӗрӗслеймен пу- 
лӗччӗҫ...»

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

Золотницкий чӑваш чӗлхине уйрӑм предмет вырӑнне вӗрентмел- 
ле тесе каламан. Ун шухӑшӗпе, ачасен тӑван чӗлхипе пуҫламӑш 
тапхӑрта — вулама, ҫырма, шутлама вӗрентнӗ чухне ҫеҫ усӑ кур- 
малла. Анчах ун чухне ҫак сӗнӗве те хирӗҫ тӑнӑ, тӑван чӗлхепе 
вӗрентни урӑх халӑхсене вырӑслатас тӗллеве пурнӑҫлама чӑрман- 
тарать тенӗ. Золотницкий вырӑс мар халӑхсене хисеплени, хӳтӗ- 
лени тата шкулта малтанхи тапхӑрта ачасен тӑван чӗлхипе усӑ кур- 
малла тени иртнӗ ӗмӗрӗн 60-мӗш ҫулӗсенче малалла пысӑк утӑм 
туни пулнӑ. Вӑл ачасен тӑван чӗлхине хӳтӗлесе калани вырӑссен 
паллӑ педагогӗ-демокрачӗ К. Д. Ушинский (1824—1870/71) калани- 
пе пӗр килсе тухать. «Тӑван сӑмах» (1864) кӗнекере Ушинский ача- 
пӑчан тӑван чӗлхине «тӗлӗнмелле педагогпа» танлаштарать.

«Чӑваша хутла вӗрентмелли майсем ҫинчен» статьяра авторӑн 
урӑх халӑхсене вырӑслатас тата миссионерла туртӑмсем ытти 
статьярисенчен те вӑйлӑрах палӑраҫҫӗ. «Халӑх чӗлхипе малтанласа 
вӗрентни урӑх халӑхсене вырӑслатма пӗртте чӑрмантармасть, па- 
чах урӑхла, май пур таран хӑвӑртрах вырӑслатма пулӑшакан ви- 
тӗмлӗ меслет пулса тӑрать»,— ҫырать вӑл. Урӑх халӑхсене вырӑса 
ҫавӑрма шутланин сӑлтавне Золотницкий вёсен ҫырулӑх ҫуккипе 
ӑнлантарнӑ.
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В. К. Магницкий «Чӑваш кӗнеки» ятпа Хусанта рецензи ҫырса 
кӑларать12. Унта вӑл Н. И. Золотницкий хатёрлесе пичетленё кё- 
некене ырлать, ҫавӑнпа пёрлех рецензент чӑваш шкулёсем валли 
«Малтанхи кӗнекесем» кӑларни вӗсем малалла чӑвашла кёнекесем 
тӑрӑх вӗренессине пӗлтерменнишӗн, чӑвашсем хӑйсем валли ҫавӑн 
пек кёнекесем хатёрлесе кӑларайманнишӗн пӑшӑрханать. Апла 
пулсан, Магницкий чӑваш литературине аталантарас шухӑшлӑ.

Ку ыйтупа Золотницкий шухӑшӗсем урӑхла пулнӑ. Рецензента 
вӑл асӑннӑ хаҫатрах хивре сӑмахпа хуравлать: «Эпир ҫапла шут- 
латпӑр: чӑвашсен хӑйсен литератури пулманни... вырӑс правосла- 
вишӗн тӑрӑшакансене ҫав урӑх халӑха хӑвӑртрах ҫутта кӑларма 
тата вырӑса ҫавӑрма пулӑшать, ҫак тӗллевсене пурнӑҫлама кирлӗ 
кӗнекесене чӑвашсем хӑйсем ҫырса кӑларайман; кирлине кӗретӗнех 
курса, эпир православие шанчӑклӑрах сарас тата вырӑсла вула- 
ма-ҫырма вӗрентессине ҫӑмӑллатас тӗллевпе, малтан вӗренмелли 
учебниксене вырӑнти халӑх чӗлхипе кӑларма тӑрӑшатпӑр (вӗсене 
вырӑс саспаллисемпе ҫыратпӑр), анчах кам та пулин ҫав урӑх 
йӑхсем валли халӑх литератури тума шут тытсан, вӑл кирек кам 
пултӑр, чи малтан ӑна хирӗҫ тӑратпӑр, ҫавнашкал хӑтланӑва кирек 
епле пулсан та путлантаратпӑрах»13.

Патша тарҫисем вырӑс мар халӑхсен шкулӗсенче тӑван чӗлхепе 
вӗрентессине хирӗҫ тӑнӑ, ҫав халӑхсен чӗлхипе кёнекесем куҫарса 
кӑларма чарнӑ. XIX ӗмӗрӗн 60-мӗш ҫулӗсенче ҫав шухӑша Пӑва 
уесӗнчи училищӗсен совечӗн председателӗ А. И. Баратынский пи- 
четре пӗр пытармасӑрах калать. «Пӑва уесӗнчи ют йӑхсен пуҫла- 
мӑш училищисене лайӑхлатасси ҫинчен» статьяра вӑл тӑван чӗлхе- 
не шкула кӗме ҫул уҫасшӑн тӑрӑшакансене сиенлӗ ӗҫ тӑвакансем 
вырӑнне хурать14.

Хаҫат редакцийӗ те ҫав автор майлах ҫаптарать. «Тӳррипе ка- 
ласан, эпир Золотницкий шухӑшӗпе пачах килӗшместпӗр, пурнӑҫ 
хӑйне унталла та кунталла сӗтӗрнӗ ҫӗртех вӑл чӑваш калаҫӑвӗпе 
унӑн пурнӑҫне чёлхе хайламалӑхах пӗлсе ҫитнине те, чиркӳ кӗне- 
кисене ҫав чӗлхене тӗрӗс куҫарма пултарнине те ӗненсех пӗтерей- 
местпӗр; ҫитменнине тата, пӗлекенсем каланӑ тӑрӑх, ку калаҫура пӗ- 
тӗмлетӳллӗ ӑнлавсене палӑртакан сӑмахсем ҫук. Ҫак пӗтӗм ёҫ 
мӗн тума кирлӗ-ха? Золотницкий г-н чӑваш калаҫӑвне тӗпӗ-йӗрӗпе 
пӗлнине ӗнентерме пулсан кӑна; ку ӗҫрен урӑхла усӑ кӗтместпӗр 
эпир»,— тенӗ хаҫатӑн ҫав номерӗнчи умстатьяра.

12 Магницкий В. «Чуваш кнеге».— Справочный листок г. Казани, 1867,
19 декабря.

13 Золотницкий Н. По поводу статьи о «Чуваш кнеге»,— Справочный 
листок г. Казани, 1867, № 143.

14 См.: Баратынский А. И. Об улучшении начальных инородческих учи
лищ Буинского уезда.— Современный листок политических, общественных и 
литературных известий (СПб), 1867, 19 и 23 августа.
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Ку хаҫата ӗненес пулсан, чӑваш халӑхӗн ҫыру чӗлхи мар, кала- 
ҫу чӗлхи те ҫук. Ана хайламалла иккен. Ҫавӑнпа ку чӗлхепе шкулта 
вӗрентесси, кӗнекесем куҫарса кӑларасси пирки калаҫма та кирлӗ 
мар имӗш. Чӑваш халӑхӗ хӑй вара йӑлтах урӑхла шухӑшланӑ. Пӑ- 
ва уесӗнчи Ҫӗнӗ Йӗлмелти хресчен ывӑлӗ Степан Иванов 
Пасарлӑ Упи ялӗнчи училищӗне ҫур ҫул кӑна ҫӳренӗ, ҫав хушӑра 
азбукӑна ӑнкарма ҫеҫ пуҫланӑ. Анчах вӑл ӑна та, кӑна та пӗлес- 
шӗн ҫуннӑ. Хӑй тӗллӗнех вырӑсла калаҫма хӑнӑхнӑ. Тӑван ялӗнче 
ун чухлӗ кӗнеке вуланӑ ҫын урӑх пулман. Хӑй тӗллӗн вӗренсех, вӑл 
удельни приказӗн писарьне, унтан Чӗмпӗрти удельни кантурӗн пи- 
сарьне тухнӑ. Каярахпа ӑна удельни кантурӗнчи столоначальника 
пулӑшаканӗ вырӑнне те шанса панӑ. Ана земски управа членне 
тата училище совечӗн членне суйланӑ.

С. И. Иванов 1867 ҫулти июлӗн 11-мӗшӗнче Н. И. Золотницкие 
ҫапла ҫырса янӑ: «Ырӑ ҫыннӑмӑр Николай Иванович. Эсир парса 
хӑварнӑ «По вопросу о способах образования чуваш» брошюрӑна 
тата «Сблдалык кнеге» календаре эпӗ питӗ кӑмӑлласа вуларӑм, 
Сире чӗререн тав туни ҫинчен пӗлтерме васкатӑп. Эпӗ Сирӗн шухӑ- 
шӑра хамӑн нумай юлташсене каласа патӑм тата хут пӗлмен хӑш- 
пӗр чӑвашсене «Сблдалык кнеге» календарьте мӗн ҫырнине вуласа 
кӑтартрӑм, кашнинчех ырласа каланине илтрём. Кашниех Сирён 
шухӑша тёрёс тесе шутлать тата чаҫрах пурнӑҫа кӗртесшӗн»15. ■

Ҫапла ӗнтӗ, Н. И. Золотницкин ҫутӗҫёнчи тӗллевӗсене чӑвашсем 
ырлани С. И, Иванов ҫырӑвӗнчен яр-уҫҫӑн курӑнать. Халӑх хӑйӗн 
чӗлхине хисеплеттересшӗн, тӑван чӗлхепе ҫырнӑ кӗнекесем вулас- 
шӑн, вӗсем тӑрӑх вӗренесшӗн. Сӑмах май каласан, Степан Иванов 
тӑван чӗлхе пӗлтерӗшне «Пӑва уесӗнчи хресченсен хут вӗренме 
кӑмӑл пулманнин сӑлтавӗсем тата вӗсене пӗтермелли майсем» 
статьяра тата «Современный листок» умстатйи пирки хресчен ҫыр- 
нӑ заметкӑра» ӗнентерӳллӗ тӗслӗхсемпе уҫса панӑ, Н. И. Золотниц
кий вырӑс мар халӑхсене тӑван чӗлхепе вӗрентме тӑрӑшнине тата 
чӑвашла кӗнекесем кӑларнине ырланӑ16.

Педагогика литературинче Вӑтам Атӑл тӑрӑхӗнчи вырӑс мар 
халӑхсене хут вӗрентес йӗркене Н. И. Ильминский пуҫарса янӑ те
ни ытларах палӑрать17. Тӗрӗссипе илсен, Н. И. Золотницкин «Вят
ка кӗпӗрнинче уйрӑм ҫынсем уҫнӑ шкулсем ҫинчен» статйи 1861

15 Иванов С. И. Письмо Н. И. Золотницкому от 11 июля 1867 г.— Спра
вочный листок г. Казани, 1867, 15 октября.

16 См.: Иванов С. Записка о причинах равнодушия крестьян Буинского
уезда к делу грамотности и о способах к устранению тех причин.— Справоч
ный листок г. Казани, 1867, 5, 7, 9 ноября; Заметка крестьянина на
передовую статью «Современного листка».— Казанские губернские ведомости, 
1868, 25 февраля.

17 Ильминский Николай Иванович (1822—1891) — вырӑс педагоге. Хусанта 
пурӑнса, Вӑтам Атӑл тӑрӑхӗнчи халӑхсене хут вӗрентес енӗпе ӗҫленӗ, ҫак ӗҫе 
миссионерла тӗллевсемпе тунӑ.
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ҫулта пичетленнӗ18. Вырӑс мар халӑхсене тӑван чӗлхепе вӗрентме 
кирлине вӑл чи малтан ҫак статьяра калать. Н. И. Ильминский 
вара ҫапла тума пичетре каярахпа, 1863 ҫулта, «Урӑх халӑхсене 
хӑйсен тӑван чӗлхине куҫарнӑ кӗнекесемпе вӗрентесси ҫинчен» 
статьяра сӗнет19.

Николай Золотницкий Раҫҫейре ирӗклӗхшӗн пынӑ кӗрешӗвӗн 
иккӗмӗш тапхӑрӗнче—революциллӗ демократсен юхӑмӗ вӑй ил- 
нӗ вӑхӑтра ӗҫлесе пурӑннӑ. Вӗсем халӑха нушаллӑ пурнӑҫран, тӗт- 
тӗмлӗхрен хӑтарассишӗн кӗрешнӗ. Ку юхӑмӑн пуҫӗнче Н. Г. Чер
нышевский (1828—1889) тата Н. А. Добролюбов (1836—1861) 
пулнӑ. Тӳрех каламалла, Золотницкий революцилле шухӑшсенчен 
аякра тӑнӑ, аила пулин те, халӑха тӗттӗмлӗхрен хӑтарас, ӑна ҫутта 
кӑларас юхӑма хастарлӑ хутшӑннӑ. Вӑл уйрӑмах Атӑл тӑрӑхӗнчи 
вырӑс мар халӑхсен пурнӑҫне ҫӑмӑллатасшӑн тӑрӑшнӑ. Ҫакна унӑн 
публицистики уҫӑмлӑн ҫирӗплетет.

Золотницкин эпир пӑхса тухнӑ произведенийӗсем ҫутӗҫ ыйтӑвӗ- 
семпе ҫырнӑ публицистика шутне кӗреҫҫӗ. Вӑл кашни материалах 
пресса валли тӗплӗн хатӗрленсе ҫырать. Сӑмахран, «Уйрӑм ҫынсем 
Вятка кӗпӗрнинче уҫнӑ шкулсем ҫинчен» статьяна ҫыриччен ку 
ыйтупа маларах мӗн пичетленине тимлӗн пӑхса тухать, хӑйӗн шу- 
хӑшӗсене ҫирӗплетме «Русский вестник» журналти «Хресченсене 
вӗрентесси» тэта «Вятские губернские ведомости» хаҫатри «Вятка 
кӗпӗрнинчи Пермяксем ҫинчен кӗскен ҫырнисем» статьясенчи ци- 
татӑсем илет20.

Кирек хӑш материалта та Золотницкий фактсемпе пулӑмсенетӗ- 
пӗ-йӗрӗпе тишкерет, вӗсем хушшинчи сӑлтав ҫыхӑнӑвӗсене палӑр- 
тать. Акӑ, Вяткӑра вырсарникунхи шкула ҫӳрекенсем йышлӑ мар. 
Мӗнрен килет-ши ҫакӑ? Пӗрремӗшӗ—вырсарникун тата тӗн праҫ- 
никӗсенче вӗренни те, вӗрентни те ҫылӑх имӗш. Публицист ҫакӑнпа 
килӗшмест, хирӗҫлемелли сӑлтавӗсене те тупать: Христос тӗнӗпе 
йӗрке-тирпей никӗсӗсем тӑрӑх, вӗренме кирек хӑҫан та юрать, ытти 
кун рабочисемпе алӑстисем яланах ӗҫре. Вырсарникунхи шкулта 
вӗренекенсен шучӗ пӗчӗк пулнин тепӗр сӑлтавӗ вӑл — занятисем 
ирттерме вӑхӑт сахал уйӑрнинче... Ҫапах тӗп сӑлтав урӑххинче — 
хуҫасем хӑйсем патӗнче ӗҫлекенсене шкула ҫӳреме чараҫҫӗ.

Ҫапла вара, публицист фактсемпе пулӑмсене тата вӗсемпе ҫы- 
хӑннӑ лару-тӑрӑва тӗплӗн тишкерет. Унӑн корреспонденцийӗсемпе 
статйисенче критика чылаях паллӑ вырӑн йышӑнать. Вӑл хӑй

18 Золотницкий Н. По поводу' открытия частных школ в Вятской губер
нии.— Вятские губернские ведомости, 1861, 25 ноября.

19 Ильминский Н. И. Об образовании инородцев посредством книг, переве
денных на их родной язык.— Православное обозрение, 1863, март.

20 См.: Образование крестьян.— Русский вестник, 1860, № 10, с. 336—339; 
Н. Бл. Заметки о Пермяках Вятской губернии.— Вятские губернские ведомости, 
1861, 11 ноября.
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вӑхӑтӗнчи социаллӑ танмарлӑхпа пусмӑра курмасть мар. Акӑ, «Вят- 
кӑри вырсарникунхи шкул пӗрремӗш ҫурҫулта» статьяра Золот
ницкий алӑсталӑха вӗренекенсем праҫник кунӗ те вӑхӑтпа хай- 
сене кирлӗ пек усӑ курма пултарайманнине палӑртать. Пӗрисене 
мастерскойра дневальнӑя лартаҫҫӗ, теприсене килте пулӑшма хӑва- 
раҫҫӗ, виҫҫӗмӗшсене праҫник кунӗсенче те тӳлемесӗр ӗҫлеттереҫҫӗ. 
Ҫавӑншӑн публицист хуҫасене сивлет, анчах тӳрӗ ҫивӗч сӑмахпа 
мар, систерсе, вӑлтса каласа.

Акӑ пӗр тӗслӗх: «...Хуҫасем арҫын ачасене шкула мӗн цирки 
яманнине пӗлес килет: вӗренекенсем хӑйсенчен ӑслӑрах пуласран 
е теплерен Алӑстисен Уставне вуласран шикленеҫҫӗ-ши, кирлӗ чух
не пуҫлӑхсене ҫӑхав ҫырса парасран хӑраҫҫӗ-ши (сӑмахпа калани 
нимех те мар, ун ҫине ал сулма та пулать); тен, ӗҫ укҫине чакар- 
са панине асӑрхамасӑр хӑварттарасшӑн е вӗренекенсем, шкула 
5—6 хут кайса, унта ҫепӗҫ пупленӗрен хӑйсене хӗненине тӳсейми 
пуласси, е мӗн те пулин урӑххи пӑшӑрхантарать-ши; анчах халлӗ- 
хе пӗлместпӗр — ҫавӑнпа калама та кирлӗ мар, пӗлсен вара ка- 
лӑпӑр»21. Ҫапла йӑвашлатать сивлекен сӑмахсене автор.

Пӗтӗмӗшле илсен, Золотницкий хӑй вӑхӑчёшӗн мал туртӑмлӑ 
публицист пулнӑ, пичетри сассипе телейсӗр шӑпаллӑ вырӑс мар 
халӑхсене хӳтӗленӗ. Вулакансене вӑл «урӑх халӑх ҫынни те ҫынах» 
пулнине ӗнентерет22. Унӑн тӗп тӗллевӗ—вырӑс мар халӑхсене, ҫав 
шутра чӑвашсене те, хутла вӗрентесси. Ҫутлӑхшӑн кӗрешекен пуб
лицист ачасене малтанхи вӑхӑтра тӑван чӗлхепевӗрентесси пирки 
ҫӗнӗ сӑмах калать. Публицистика ӗҫӗ Золотницкие ҫутӗҫ задачи- 
сене татса пама пулӑшнӑ. Унӑн ҫутӗҫӗпе публицистикӑри пултару- 
лӑхӗ пӗр-пӗринпе тачӑ ҫыхӑннӑ, пӗри теприне пулӑшнӑ, иккӗшӗ 
пӗрле чӑваш культурине малалла аталантарма май панӑ.

*  *  *

Чӑваш ҫутлӑх юхӑмӗн пуҫламӑш тапхӑрёнчи публицистика 
пирки пӗтӗмлетсе каласан, ҫакна палӑртса хӑвармалла: ун чухне- 
хи публицистсем хӑйсем умне лартнӑ тӗллевсем пысӑках пулай- 
ман. Ҫутлӑхшӑн кӗрешекенсен пӗрремӗш ӑрӑвӗ халӑх тертленсе 
пурӑннин сӑлтавне тӗттӗмлӗхпе тӗшмӗшлӗхре курнӑ, ҫавӑнпа хут 
вӗрентессине тата пӗлӳ сарассине хӑйӗн тӗп тӗллевӗ тесе шутла- 
нӑ. Чӑваш публицистикин малтанхи калчисем питӗ йывӑр шӑтса 
тухаҫҫӗ, мӗншӗн тесен ку халӑхӑн ун чухне пресса мар, ятарлӑ 
ҫырулӑх та пулман.

21 Золотницкий Н. О. состоянии Вятской воскресной школы в первое полу
годие ее существования.-— Вятские губернские ведомости; 1861, 29 июля.

22 См.: Золотницкий Н. По вопросу о способах образования чуваш.—Ка
занские губернские ведомости, 1866, 16 декабря.
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Пирвайхи чӑваш публицисчӗсем прогрессивлӑ вырӑс журналис- 
чӗсем пулӑшнипе кӑна пичетре хӑйсен сассине пама пултарнӑ. Вӗ- 
сене вырӑс журналисчӗсем ҫырма вӗрентнӗ, хӑйсен прессинче пи- 
четленме май туса панӑ. Чӑваш публицистики хӑйӗн аталанӑвӗнче 
вырӑс общество шухӑшлавӗн мал ӗмӗтлӗ туртӑмӗсен йӗрӗпе пынӑ„ 
вырӑс публицистики ӳсӗмӗн никӗсӗ ҫинче аталаннӑ.

ЧӐВАШ ПУБЛИЦИСТИКИНЧЕ ҪУТЛӐХПА 
ДЕМОКРАТИ ТУРТӐМЁ ВАЙЛАННИ 
(1867—XIX ЁМЁР ВЁҪЁ)

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

В. И. Ленин, РКП(б) X съездӗнче ЦКК членне суйланӑ Т. С. 
Кривов чӑваш пулнине тата Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗнче вӗренни- 
не пӗлсен'1, унпа калаҫнӑ чухне ку шкула никӗсленӗ И. Я. Яковлев 
ҫинчен ҫапла калать: «Паттӑр чун-чӗреллӗ ҫав ҫын. Мӗнле йывӑр- 
лӑхсенче тӑван халӑхне аллӑ ҫул ҫутталла туртнӑ!»2

Чӑваш халӑхне ҫутта кӑларассишӗн ырми-канми кӗрешнӗ пат- 
тар — И. Я. Яковлев (1848—1930) нумай енлё ӗҫӗ-хӗлӗпе хӑй вӑхӑ- 
тӗнчи ҫынсене ҫеҫ мар, пире те тӗлӗнтерет, савӑнтарать. Чаплӑ пе
дагог пулнипе пӗрлех вӑл шкулта вӗренмелли кӗнекесем ҫырса кӑ- 
ларнӑ, халӑх юрри-сӑввисене, юмах-халапӗсене пухнӑ, ача-пӑча 
валли кӗске калавсем хяйланӑ, вырӑсларан чӑвашла куҫарнӑ. Кун- 
сӑр пуҫне, хаҫат-журналта публицистика произведенийӗсем пайтах 
пичетленӗ.

Иван Яковлевич Яковлев Чӗмпӗр кӗпӗрнинчи Пӑва уесӗнче 
Кӑнна Кушкинче (халӗ Тутар АССРӗнчи Теччӗ районӗ) чухӑн 
хресчен ҫемйинче ҫуралнӑ, ҫуралсан темиҫе кунранах сӗм-тӑлӑха 
тӑрса юлнӑ. Ана Пахом Кириллов хресчен усрава илет, ырӑ кӑмӑл- 
лӑ ашшӗ вырӑнне пулать. Севастополе хӳтӗлесе паттӑра тухнӑ- 
скер, усрав ывӑлне хуҫалӑха юрӑхлӑ ҫын тума тӑрӑшать, ачара- 
нах ӗҫе хӑнӑхтарать. Ҫиччӗре-саккӑртах Иван сӳрене те, сухана та 
ҫӳрет, вырма та хӑнӑхать, ҫӑпата хуҫма та вӗренет.

Иван 1856—1860 ҫулсенче Пӑрӑнтӑкри удел училищинче вӗре- 
нет. Лайӑх вӗреннӗрен ӑна Чӗмпӗре, арҫын гимназийӗ ҫумӗиче

1 Тимофей Степанович Кривов (1886—1966)— Ёпхӳ рабочийӗ, 1905 ҫултан-- 
па парти членӗ, вырӑссен пӗрремӗш революцине тата Октябрьти социализмла 
аслӑ револкшие активлӑ хутшӑннӑ, ҫӗршывра Совет влаҫне туса хурассишён 
хастарлӑ кӗрешнӗ. Каярахпа партипе совет органӗсенче ӗҫленӗ. РКП(б) 
X съезчӗн делегачӗ. Социализмла Ёҫ Геройӗ.

2 И. Я. Яковлев в воспоминаниях современников. Чебоксары, 1968, с. 20.



ҫӗнӗрен йӗркеленӗ ҫӗрвиҫевҫисем- 
пе таксаторсея класне яраҫҫӗ. 
Тӑватӑ ҫултан вӑл хӑй тӗллӗн 
ӗҫлекен ҫӗрвиҫевҫи пулса тӑ- 
рать, Чӗмпӗр кӗпӗрнинчи ялсем 
тӑрӑх ҫӗр виҫсе ҫӳреме тытӑ- 
нать. 1867 ҫулта гимназии V 
класне кӗрсе, 1870 ҫулта унтан 
ылтӑн медальпе вӗренсе тухать. 
Ҫав ҫулхинех Яковлев Хусан 
университетне вӗренме каять. Ун
та вӗреннӗ вӑхӑтра чӑвашсен ҫӗ- 
нӗ ҫырулӑхне пуҫарса ярас ӗмӗт- 
не пурнӑҫа кӗртет. 1871 ҫулта 
чӑваш алфавичӗ тӑвать. Ҫав ал
ф ави та усӑ курса, чӑвашла 
букварь пичетлесе кӑларать. Ку 
кӗнеке часах пур шкулсене те 
ҫитет. Ҫавӑн тӑрӑх ачасем тӑван 
чӗлхепе вулама, ҫырма вӗре- 
неҫҫӗ.

Хусан университетӗнчен Яковлев 1875 ҫулта вӗренсе тухать, ӑна 
Хусан вӗренӳ округӗнчи чӑваш шкулӗсен инспекторне лартаҫҫӗ. 
Вӑл малашнехи пӗтӗм кунҫулне чӑвашсене ҫутта кӑларас, тӑван 
халӑх культурине хӑпартас тата унӑн пурнӑҫне ҫӑмӑллатас ӗҫе па- 
нӑ. И. Я. Яковлев тӑрӑшнипе чӑваш шкулӗсем нумай уҫнӑ, вӗ- 
сенче ӗҫлеме Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗнче учительсем хатӗрленӗ. 
Ҫак ӗҫре ӑна В. И. Ленин ашшӗ — И. Н. Ульянов педагог-демократ 
тӑванла пулӑшнӑ.

Яковлев халӑхшӑн тӑрӑшни патша самодержавине килӗшмен. 
Округри чӑваш шкулӗсен инспекторӗн должноҫне 1903 ҫулта пӗ- 
тернӗ. Яковлев Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗн инспекторӗнче ҫеҫ юлнӑ. 
Тем тери йывӑр пулин те, вӑл хӑйӗн пархатарлӑ ӗҫне пӑрахман. 
Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗнче Яковлев 1922 ҫулчченех ӗҫленӗ, кайран 
Мускавра пурӑннӑ, унтах 1930 ҫулта вилнӗ.

Феодализм йӗрки йӑшни, капитализм аталанма тытӑнни Раҫ- 
ҫейре XIX ӗмӗрӗн иккӗмӗш ҫурринче уйрӑмах вӑйлӑ палӑрать. 
Унпа пӗрлех революцилле рабочи класӑн йышӗ ӳсет. Пусмӑрлӑ 
пурнӑҫ ӗҫхалӑхне вӑйлӑрах та вӑйлӑрах тарӑхтарать. Хресчен 
пӑлхавӗсен хисепӗ ҫулсерен хушӑнать. Патша правительстви халӑх 
вӑй илсе пурнӑҫ йӗркисене хӑйне майлӑ улӑштарма тытӑнасран 
хӑраса ӳкет; ҫӗршывра пуҫпулса тӑрассине хӑй аллинчен вӗҫертес 
мар тесе, ирӗксӗрех хӑй ӑссӗн улшӑнусем тума тытӑнать. 1861 ҫул- 
хи февралём 19-мӗшӗнче крепостла правӑна пӑрахӑҫласси ҫинчен 
манифест кӑлараҫҫӗ. Манифест хресченсене ҫӗр улпучӗсене тур-
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рӗн пӑхӑнса тӑрассинчен хӑтарать. Хыснана пӑхӑнса тӑнӑ хрес- 
ченсене, ҫав шутра чӑваш хресченӗсене те, хӑшпӗр ҫӑмӑллӑхсем 
парам пекки тӑвать.

Ҫак реформа хыҫҫӑн ҫӗршывра халӑха хут вӗрентес енӗпе те 
хӑшпӗр улшӑнусем пулса иртеҫҫӗ. «Пуҫламӑш училищӗсен йӗрки- 
сене» туса хатӗрлеҫҫӗ3. Ҫӗнӗ йӗрке прихутри тата миссионерла 
шкулсемпе пӗрлех чиркӳпе ҫыхӑнманнисене те уҫма ирӗк панӑ. 
1870 ҫулхи мартӑн 26-мӗшӗнче «Ют йӑхсене хут вӗрентмелли май- 
сен правилисене» йышӑнаҫҫӗ4. Ун тӑрӑх вырӑс мар халӑх ачисем 
валли уҫнӑ шкулсен кӗҫӗн класӗсенче тӑван чӗлхепе вӗренме ирӗк 
параҫҫӗ.

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

Яковлев ача-пӑча валли кӗске калавсем ҫырнӑ, вырӑсларан: 
чӑвашла куҫарнӑ. Унӑн произведенийӗсемпе куҫарӑвӗсем «Букварь 
для чуваш» кӗнекере пичетленсе пынӑ. Чӑваш ачисен букварӗ 
1872—1919 ҫулсенче 33 кӑларӑмпа тухнӑ. Унта «Автан», «Арман 
туни», «Чакак» калавсем, «Сармантей» юмах тата ытти произве- 
денисем те пичетленнӗ. И. Яковлевӑн ача-пӑча калавӗсем сюже- 
чӗпе тата темипе Л. Толстой, К. Ушинский, И. Крылов произве- 
денийӗсене ҫывӑх тӑраҫҫӗ. Вӗсем ӗҫе юратма, аслисене хисеплеме,, 
тавҫӑруллӑ пулма вӗрентеҫҫӗ, ачасен пӗлӗвне ӳстереҫҫӗ, тавраку- 
рӑмне сараҫҫӗ.

Яковлевӑн илемлӗ литературӑри ӗҫӗ чӑваш ачисем валли бук
варь, шкулта тата килте вуламалли кӗнекесем кӑларассипе ҫы- 
хӑннӑ пулсан, тӑван халӑх шӑпи пирки пӑшӑрханни, ӑна ҫутта' 
кӑларассишӗн тата культурные ӳстерессишӗн тӑрӑшни унӑн пуб
лицистикине ҫуратнӑ. Прессӑра вӑл гимназие кӗрес умён пичетлен- 
ме пуҫлать. Пирвайхи произведенийӗ —«Чӑваш уявӗ учӳк»5 6.

Яковлев периодика пичетне хутшӑнасси ҫав вӑхӑтра «Симбир^ 
ские губернские ведомости» тата «Справочный листок г. Казани» 
хаҫатсенче чӑвашсен пурнӑҫне тата йӑли-йӗркине пӑсса кӑтарта- 
кан статьясем ҫапӑнса тухнинчен килнё. Тёслёхрен, А. Пантусов, 
«Кӑрмӑш уесӗнчи чӑвашсен тӗшмӗшлӗхӗ» статья пичетленӗ*

3 «Положения о начальных училищах».
4 «Правила о мерах к образованию инородцев».
5 Чувашский праздник учкж.— Симбирские губернские ведомости, 1867, 

28 марта, 4 апреля.
6 Пантусов А. Чувашские поверья в Курмышском уезде.— Симбирские гу

бернские ведомости, 1867, 23 и 28 февраля.
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Унта вӑл чӑвашсене ӗненмелле мар мӗскӗн те тӑрлавсӑр туса кӑ- 
тартнӑ. Яковлев хӑй В. Магницкин «Чӑвашсем ҫӗнӗ ҫула (сурх- 
урие) уявлани» статйине асӑнать7, ӑна хирӗҫлесе каламаллисем 
пуррине палӑртать. «Казанский справочный листок» хаҫатра,— 
ҫырать вӑл,— эпир чӑваш уявӗ сурхури ҫинчен ҫырса кӑтартнине 
вуларӑмӑр... Пирӗн шутпа, ҫав статья авторӗ сурхури уявне ытла 
та пысӑка хурать»8.

Чӑваш халӑхӗ епле, ӑна ҫав халлӗн кӑтартмалла пулнӑ вула- 
кансене. Ҫак тӗллеве пурнӑҫа кӗртет те ӗнтӗ Яковлев асӑннӑ очерк- 
ра. Ку произведенире хӗрӳллӗ полемика пытанса тӑрать. Учӳк 
халӑх йӑли-йӗркине ҫирӗппӗн кӗнӗ питӗ чаплӑ уяв пулнине кӑ- 
тартнӑ унта. «Ёмӗрсем хушши ирттерекен ҫак калама ҫук лайӑх 
уяв киремете пуҫҫапас йӑларан тӑрса юлнӑ, вӑл тӗрӗс-тӗкел сых- 
ланнипе чӑваш чӑнласах мухтанать...» ■— пӗлтерет Яковлев очерк 
пуҫламӑшӗнчех.

Уявӑн тӗнпе ҫыхӑнман енне — тӗрлӗ вӑйӑсене, вӑй тата ҫи- 
вӗчлӗх енӗпе ӑмӑртнине автор уйрӑмах илемлӗ ҫырса кӑтартать. 
Чӑвашсен икӗ уявне — сурхурипе учӳка — танлаштарни вулас кӑ- 
мӑла ӳстерет. Сурхури — яш-кӗрӗмӗн хӗллехи уявӗ. Ун чухне 
юмӑҫ пӑхасси те пулать. «Пирӗн шутпа, сурхури тӗнпе пачах ҫы- 
хӑнмасть. Ку вӑл тырпул епле пуласси ҫинчен юмӑҫ пӑхса тавҫӑ- 
рас шутпа авалтанпах ирттерекен йӑла кӑна. Тепӗр тесен, чӑваш- 
сем ташласа савӑнма пухӑнас йӑлана та сурхури теҫҫӗ»,— ҫырать 
автор. Вӑл малалла ҫапла тӑсать: «Ӑнланмалла ӗнтӗ, сурхурие 
уявлани, эпир ҫак сӑмахпа усӑ курма килӗшетпӗр пулин те, ни- 
мӗнле усӑ та кӳмест: ни тӗн енӗпе, ни общество пурнӑҫӗнче». 
Яковлев-этнограф кунта тӗрӗссине калать: сурхури вӑхӑтӗнче пар
не кӳмеҫҫӗ, кӗлтумаҫҫӗ, общество совечӗсене пухмаҫҫӗ.

Ку уяв ҫӗрӗҫӗпе выльӑх-чӗрлӗх ӗрчетессине хӳтӗлекен турӑ- 
сене пуҫҫапнӑ май пуҫланса кайнӑ. Юмӑҫ пӑхасси те асамлӑ вӑй- 
сене ӗненнипе ҫыхӑннӑ. Ҫав вӑйсене этем ӑнланма пултараймасть 
имӗш. Вёсен тӗллевӗсене юмӑҫ пӑхса кӑна пӗлме пулать тесе шут- 
ланӑ. Ҫавнашкал тӗшмӗшлӗх акӑ мӗн патне илсе пынӑ: тертлен- 
се пурӑнакан ҫынсем пурнӑҫӑн хуҫи хӑйсем пулнине туйма пӑрах- 
нӑ. Юмӑҫ пӑхассипе ҫыхӑннӑ сурхури праҫникӗ обществӑна чӑнах 
та усӑ кӳмен. Ҫапла ӑнланмалла Яковлевӑн маларах илсе кӑтарт- 
нӑ шухӑшне.

Учӳк пачах урӑхла уяв шутланнӑ. Вӑл чӑвашсен пурнӑҫӗпе те, 
вӗсем киремете пуҫҫапассипе те тачӑ ҫыхӑннӑ. Чӑваш ӑна «питӗ 
пысӑка хурать», «ку уявра чӑваш нацийӗн мӗнпур уйрӑмлӑхӗсем, 
киремете пуҫҫапасси тэта общество пурнӑҫӗн пӗтӗм никӗсӗсем

7 Магницкий В. Празднование чувашами нового года (соргоры).— Справоч
ный листок г. Казани, 1867, 7 февраля.

8 Симбирские губернские ведомости, 1867, 28 марта.
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туллин палӑраҫҫӗ». Учӳка уйри ӗҫсем умён ирттернӗ. Кунта хрес- 
ченсем пӗрле ӗҫлесси, пӗр-пӗрне пулӑшасси ҫинчен калаҫса та- 
тӑлнӑ. Чухӑнсем вара хулӑн енчӗклисем патӗнче тарҫӑра ӗҫлеме: 
кӗрӗшнӗ.

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

Паллах, очеркӑн тӗп пӗлтерӗшӗ халӑх уявне илемлӗ ҫырса кӑ- 
тартнинче мар. Унӑн пӗлтерӗшӗ 1мӗн тери пысӑккине тата ҫав вӑ- 
хӑтшӑн мӗн тери кирлине уҫҫӑн ӑнланма чӑвашсем нумай вӑхӑт 
мӗнле условисенче пурӑннине лайӑх пӗлмелле. Вёсен шӑпи питӗ йы- 
вӑр пулнӑ. Патша правительстви Атӑл тӑрӑхӗнчи халӑхсене, ҫав 
шутра чӑвашсене те, вырӑслатас политика тытса пынӑ, ирӗксӗр- 
лесех Христос тӗнне йышӑнтарнӑ. Очеркран эпир Яковлев ҫав тӗн 
ҫине епле пӑхасси ку вӑхӑт тӗлне ҫирӗпленсех ҫитейменнине курат- 
пӑр. Киремете пуҫҫапас йӑла-йӗркене вӑл ӑшшӑн ҫырса кӑтар- 
тать, ҫав йӑла-йӗрке тарӑн тымарсем янине палӑртать. Ун шучӗ- 
пе, ку авалхи йӑла-йӗркене ирӗксӗрлесе пӑрахтарни вырӑнлӑ мар.

«Чӑваш уявӗ учӳк» очеркра Яковлев тӑван халӑх пурнӑҫне, 
культурине, йӑли-йӗркине сӑнавлӑ куҫпа тишкерет, ҫав вӑхӑтрах 
ун майлӑ пуласшӑн. Ку произведени пӗлтерӗшӗ тата акӑ мӗнре: 
ӑна автор Чӗмпӗрте чӑваш шкулӗ уҫма хатӗрленнӗ вӑхӑтра ҫыр- 
нӑ. Унӑн тӗллевӗ— вулаканра чӑваш халӑхне пулӑшас туйӑм вӑ-- 
ратасси. Хулари прогрессивлӑ интеллигенци пулӑшнипе ҫав шкул 
тепӗр ҫур ҫултан уҫӑлнӑ.

Яковлев 1867 ҫулхи майӑн 13-мӗшӗнче «Симбирские губернские 
ведомости» хаҫатра Золотницкий хатӗрлесе Хусанта кӑларнӑ чӑ- 
вашла пӗрремӗш календарь пирки рецензи пичетлет. Малтан ре
цензент кӑларӑмра мӗн пуррипе паллаштарать, «ӑна-кӑна пӗлсех 
кайман тата сахал вӗреннӗ чӑваш халӑхӗшӗн» календарь усӑлли- 
не палӑртать, унӑн ҫитменлӗхӗсене те кӑтартать. «Унӑн авторӗ,—* 
ҫырать Яковлев,— чӑваш тавракурӑмне шута илмест: ҫынсем 
пӗлсех кайман фактсене ӑнлантарса памасть, ҫавӑнпа вулакан 
хӑшне-пӗрне ӑнкараймасть; чӑваш чӗлхишӗн ют сӑмах ҫаврӑнӑшӗ- 
семпе усӑ курать; пӗлекен ӑнлавсене палӑртма тивӗҫлӗ сӑмахсем 
тупаймасть, «ҫакна пула шухӑш пӗлтерӗшӗ йӑлтах пӑсӑлать».

Рецензент тата ҫакна палӑртать: чӑваш-чӗлхинчи хӑйне уйрӑм 
сасӑсене те Золотницкий вырӑс саспаллийӗсемпе паллӑ тӑвать. Ку 
паллах, ӑнӑҫлах мар. Яковлев вырӑс графики никӗсӗ ҫинче чӑваш
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•алфавичӗ тӑвас шухӑша ҫак рецензире пуҫласа калать: «Эпӗ ҫап- 
ла шутлатӑп: чӑваш чӗлхинчи сасӑсене палӑртма ятарласа хӑшпӗр 
паллӑсем йышӑнни кирлӗ, вӗсемсӗр май килмест, чӑваш чӗлхинчи 
хӑшпӗр сасӑсене вырӑс саспаллийӗсем тӗрӗс палӑртаймаҫҫӗ». Ҫап- 
ла ӗнтӗ, рецензент чӑвашсен пӗрремӗш календарӗ ҫине критик ку- 
ҫӗпе пӑхать, кӗнекесене халӑх ӑнланмалла хатӗрлесе кӑларма сӗ- 
нет, тӑван халӑх ҫырулӑхне ҫӗнӗлле йӗркелесе ямаллине палӑр- 
тать.

Ҫырма пуҫлакан авторӑн пӗрремӗш рецензийӗ пирки тӗплӗн- 
рех чарӑнса тӑнин тепӗр сӑлтавӗ акӑ мӗнре: ҫак рецензи анлӑ са- 
рӑлнӑ пӗр шухӑш тӗрӗс маррине кӑтартать. Шкулсенче ачасене 
тӑван чӗлхепе вӗрентессине хирӗҫ Яковлев статья пичетлесе кӑ- 
ларнӑ имӗш. Тӗслӗхрен, Н. И. Ильминский хӑй вӑхӑтӗнче ҫапла 

уырнӑ: «... Вӑл [И. Я. Яковлев] хӑйӗн тӑван чӗлхи майлӑ пулманни- 
не эпир ҫакӑнтан куратпӑр: 1868 ҫулта вӑл шкулсенче чӑваш 
чӗлхипе вӗрентессине хирӗҫ статья ҫырнӑ, ӑна ҫав вӑхӑтрах «Сим
бирские губернские ведомости» хаҫатра пичетлесе кӑларнӑ»9.

Ильминский хыҫҫӑнхи тӗпчевҫӗсем те ҫавнах калаҫҫӗ. Юлаш- 
ки вӑхӑтри шыравсем ҫакна кӑтартрӗҫ: ун пек статья пачах пул- 
ман иккен10. Пулма та пултарайман: хӑйӗн пӗрремӗш рецензийӗн- 
чех Яковлев тӑван чӗлхене, тӑван ҫырулӑха аталантарассишӗн 
тӑрӑшни курӑнать.

Иван Яковлевӑн публицистикӑри ӗҫӗ-хӗлӗ 1867 ҫулта пуҫланнӑ 
та 1922 ҫулччен пынӑ. Тӑван халӑх историйӗ тата публицист тӗн- 
чекурӑмӗ епле аталанса пынине никӗсе хурсан, унӑн пултарулӑ- 
хӗнче тӑватӑ уҫӑмлӑ тапхӑр куратпӑр: 1. Пултарулӑх ҫулӗн пуҫ- 
ламӑш тапхӑрӗ (1867—1875 ҫҫ.). 2. Чӑвашсене наци ҫулӗпе ата- 
лантармалли программа туса хатӗрленӗ тапхӑр (1875—1894 ҫҫ). 
3. Чӑваш шкулӗпе пичете хӗсӗрлесси вӑйланнӑ ҫулсенчи публицис
тика (1894— 1917 ҫҫ). 4. Совет влаҫӗ ҫулӗсенчи пултарулӑхӗ 
(1917—1922 ҫҫ.).

Пултарулӑх ҫулӗн пуҫламӑш тапхӑрӗнче Яковлев маларах 
асӑннӑ «Чӑваш уявӗ учӳк» очеркпа «Ҫулталӑк кӗнеки» рецензи- 
сӗр пуҫне ытти произведенисем те чылай ҫырать. Ҫав шутра 
«Театр витӗмлӗхӗ» (1870), «Тӗттӗм халӑхӑн кивӗ йӑлисемпе тӗш- 
мӗшлӗхӗ» (хӑҫан ҫырни паллӑ мар), «Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗн 
малтанхи утӑмӗсем» (1870),' «Шкул-ҫемье тата унӑн нушисем» 
(1870), «Ҫырӑва вӗренме тытӑнакана» (1872) произведенисене 
асӑнмалла. Ҫак произведенисем авторӑн тӗнчекурӑмӗ епле ҫирӗп- 
леннине сӑнама май параҫҫӗ. Пуҫламӑш тапхӑрта ҫырнисенчен 
чылайӑшӗ халӑха ҫутта кӑларас задачӑсемпе тачӑ ҫыхӑнман, ан-

9 Ильминский Н. К истории инородческих переводов. Казань, 1884, с. 4.
10 Тенюшев И. Такой статьи не было.— Дружба (Чебоксары), 1974, 

№ 18, с. 179—182.
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чах вӗсенче пуринче те халӑх хутне кӗни, ӑна тӗттӗмлӗхпе тёш- 
мӗшлӗхрен хӑтарасшӑн пулни яр-уҫҫӑн палӑрать.

Малтанхи произведенийӗсене Яковлев вырӑсла ҫырать. Тӑванг 
чӗлхепе ҫырма пуҫласси чӑваш ачисем валли букварь тэта шкулта 
вуламалли кӗнекесем хатӗрлесе кӑларассипе ҫыхӑннӑ. Ку ӗҫе вӑл 
иртнӗ ӗмӗрӗн ҫитмӗлмӗш ҫулӗсен пуҫламӑшӗнче тытӑннӑ. Пичет- 
ри малтанхи произведенийӗсенче Яковлев тӗттӗмлӗхре пурӑнакан 
ӗҫчен чӑваш халӑхӗ ҫинчен прогрессивлӑ вырӑс интеллигендине 
каласа парасшӑн пулнӑ. Унӑн пулӑшу ыйтас кӑмӑл палӑрать. Ма- 
лалла вӑл Чӗмпӗрте чӑмӑртаннӑ чӑваш шкулне официаллӑ йӗрке- 
пе йышӑнтарасси, ӑна аталантарма укҫа-тенкӗ тупасси пирки шу- 
хӑшлать.

Яковлевӑн илемлӗ литературӑпа публицистикӑри ӗҫӗ-хӗлӗ те
матика енчен нумай тӗрлӗ пулнипе палӑрса тӑрать. Унӑн пултару- 
лӑхӗ аталанасси историпе этнографи очеркӗнчен тытӑнса чӑваш- 
сен ҫӗнё шкулӗн иушисем ҫинчен ҫырнӑ ҫырусем-статьясем тара
нах, ҫутҫанталӑкпа ял пурнӑҫӗнчен илнӗ кӗске тӗрленчӗксенчен 
ҫынсен йӑла-йӗркери ҫитменлӗхӗсене кӑтартакан кулӑшла калав- 
сем патнех ҫитет.

Чӑвашсене наци ҫулӗпе аталантармалли программа туса ха- 
тӗрленӗ тапхӑрта (1875—1893 ҫҫ.) Яковлевӑн публицистикӑри пул- 
тарулӑхӗ ҫӗнӗ пусӑма ҫӗкленет. Хусан вӗренӳ округӗнчи чӑваш 
шкулӗсен инспекторне лартнӑ май Яковлев умӗнчи тӗллевсем ан- 
лӑланаҫҫӗ. Пуҫламӑш тапхӑрта вӑл халӑха ҫутта кӑларассин за- 
дачисене пурнӑҫлама ҫирӗп никӗс хывнӑ. Сӑмахран, Чӗмпӗрти 
шкулта чӑваш учителӗсем хатӗрлессине пуҫарса янӑ. Малашнехи 
тапхӑрта вара педагог тӑван халӑх валли ҫӗнӗ шкулсем уҫасшӑн, 
чӑваш хӗрарӑмӗсене вӗрентессине йӗркелесшӗн. Хӑйӗн програм- 
мин малтанхи ӳкерчӗкне «Хусан вӗренӳ округӗнчи чӑвашсене хут 
вӗрентессине аталантармалли сӗнӳсем» докладлӑ ҫырура парать11. 
Кунта автор чӑвашсем валли ҫӗнӗ шкулсем уҫас тата пуррисене 
вӑй илме пулӑшас ыйтусене хускатать. «Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗ 
ҫумӗнче хӗрарӑм училищине йӗркелени» статьяра чӑваш хӗрарӑ- 
мӗсене те вӗрентме кирлине фактсемпе ҫирӗилетсе ӗнентерет12. Ку 
вӑл Яковлевӑн тӗп хулара пичетленсе тухнӑ пӗрремӗш статйи пул- 
нӑ. Ҫав ҫулах унӑн «Чӗмпӗрти чӑваш учителӗсен шкулӗ тата ун 
ҫумӗнчи хӗрарӑм училищи» ятлӑ статйи миссионерсен обществин 
кӑларӑмӗнче ҫапӑнса тухать13. Хӗрарӑмсене вӗрентес ыйтупа 
Яковлев пичетре каланӑ сӑмахсем кӑлӑхах пулман, прогрессивлӑ 
общественноҫа халӑха хутла вӗрентессин ҫӗнӗ задачисем ҫине 
тимлӗх уйӑрма хистенӗ.

11 ЦГИАЛ, ф. 733, оп. 170. ед. хр. 1008, лл. 5—25.
12 Церковные ведомости, 1893, 12 июня.
13 Православный благовестник, 1893, № 11.
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Кулленхи ӗҫре пиҫӗхнӗ май Яковлев чӑ.ваш ҫутлӑх юхӑмӗн ни- 
кӗсӗсене хывать, ҫав никӗссене вӑл Атӑл тӑрӑхӗнчи вырӑс мар ыт- 
ти халӑхсемшӗн те юравлӑ хатӗрлет. Ҫутӗҫ ыйтӑвӗсене татса па- 
рассишӗн тӑрӑшнипе пӗрлех Яковлева чӑвашсен йывӑр шӑпи ыт- 
ларах та ытларах шухӑшлаттарать, тӑван халӑха наци ҫулӗпе 
аталантармалли программа туса хатӗрлеме хистет. Ҫак тапхӑрта 
автор пичетлекен материалсен содержанийӗ тарӑнланать, вёсен 
форми пуянланать.

Хӑйӗн обществӑлла-гражданла ӗҫне-хӗлне тата илемлӗ лите- 
ратурӑпа публицистикӑри пултарулӑхне Яковлев чӑвашсене наци 
■ҫулӗпе аталантарас тӗллеве пурнӑҫлама панӑ: «халӑх массисен 
мӗштӗркке те тӗттӗм вӑйӗсем хушшине ҫутӑ кӗртмелле тата 
культура сармалла»14, арҫынсене тата хӗрарӑмсене хут вӗрентес- 
•сине кашни ялтах йӗркелесе ямалла, тӑван халӑхӑн наци ӑнлану- 
лӑхне вӑратмалла, ӑна майӗпен-майӗпенех вырӑс культури тата 
тӗнчери малта пыракан культура шайне ҫӗклемелле, хресчен ху- 
■ҫалӑхне агротехника вӗрентнӗ пек тытса пымалла, пӗтӗм ӗҫхалӑ- 
хӗн пурнӑҫне лайӑхлатма тӑрӑшмалла.

Кӑткӑс лару-тӑрура ӗҫлеме тивнӗ Яковлева. Халӑха хут вӗрен- 
тессине анлӑрах та анлӑрах сарса пынӑ май консервативлӑ чи- 
новниксемпе пуп таврашӗсем ун ҫине вӗҫӗмсӗр тапӑнма тытӑнаҫҫӗ. 
Вӑл туса хатёрленӗ чӑваш алфавитне тиркеҫҫӗ, куҫарнӑ кӗнекесен 
пахалӑхӗ пирки чӑркӑшаҫҫӗ, шкулта ачасене тӑван чӗлхепе вӗрент- 
нине хирӗҫ тӑраҫҫӗ т. ыт. те. Ҫак тапхӑр вӗҫӗнче ӑна «хӑй ирӗккӗн 
хӑтланать, службӑра тивӗҫсӗр ӗҫсем тӑвать» тесе айӑплама пӑхаҫҫӗ.

Яковлевӑн публидистикӑри пултарулӑхӗн виҫҫӗмӗш тапхӑрӗн- 
че (1894—-1917 ҫҫ.) Яковлев ҫине пушшех вӑйлӑ тапӑнма пуҫлаҫҫӗ. 
Реакцилле-бюрократла чиновниксемпе пуп таврашӗсем чӑваш 
шкулӗпе чӑваш пичетне тӗрлӗ енчен хӗсеҫҫӗ. Педагог-публицист 
ятне ирсӗр элекпе варалама хӑтланаҫҫӗ, ӑна политика енӗпе 
шанчӑксӑра кӑларасшӑн тӑрӑшаҫҫӗ. Ҫав тӗллевпе' ҫырса кӑларать 
те ӗнтӗ С. П. Яковицкий «Ют халӑхсем валли земствӑсем уҫнӑ 
шкулсем ҫинчен земство пуҫлӑхӗн заметки» статйине кӗпӗрнери 
официаллӑ пичетре15.

Хӑйӗн пурнӑҫ ӗҫӗ ҫине тапӑнакансене хирӗҫ Яковлев полемика 
статйисемпе ответлет. Унӑн публицистикӑри пултарулӑхӗн виҫҫӗ- 
мӗш тапхӑрӗ ҫавӑн йышши произведенисемпе пуян. Вӗсенчен пӗ- 
ри —«Вырӑс мар халӑхсен земствӑсенчи шкулӗсем ҫинчен земство 
пуҫлӑхӗ С. Я. ҫырнӑ заметка пирки»16. Публициста хӑй пирки суя 
сӑмахсем сарни мар, нимрен ытла чӑваш шкулён интересёсене ним

14 ЦГА ЧАССР, ф. 207, on. I, д. 1156, л. 74.
15 С. Я- Заметка земского начальника о земских инородческих школах.— 

Симбирские губернские ведомости, 1894, 28 сентября.
16 Яковлев И. По поводу заметки земского начальника С. Я. о земских 

инородческих школах.— Там же, 3 и 7 декабря.
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вырӑнне те хуманни тарӑхтарать. Халӑха хут вӗрентес ӗҫри опы- 
чӗпе усӑ курса тавлашать автор элекҫӗпе, ҫавӑнпа унӑн шухӑшӗ- 
сем витӗмлӗ те ӗнентерӳллӗ. Вирлӗ хурав Яковицкие кӑштах тӑна 
кӗртнӗ пек пулать. Ҫакна унӑн иккӗмӗш статйи кӑтартать17. Унта 
вӑл ытлах чӑрсӑрланайман.

Чӗмпӗр архиерейӗ Никандр хӑйпе пӗр шутлӑ Сергей (А. Ти
тов) иеромонахпа пӗрле 1899 ҫулта Яковлев ҫинчен синода ҫӑхав 
ҫырса янӑ. Ҫав ҫулхи ноябрьте-декабрьте ку ҫӑхава, статья пек 
туса, «Миссионерское обозрение» журналта «Вӑтам Атӑл тӑрӑхӗн- 
чи ют халӑхсем хушшинче чиркӳпе прихут тата шкул ӗҫне лайӑх- 
рах та тӗллевлӗрех йӗркелес ыйту тавра» ятпа пичетлесе кӑлар- 
нӑ18. Ҫав ҫӑхавҫӑсен элекне тата суя сӑмахӗсене Яковлев «Атӑл 
тӑрӑхӗнчи урӑх халӑхсем хушшинчи ӗҫ пирки» памфлетра тӑрӑ 
шыв ҫине кӑларать19.

Ку произведение программӑллӑ теме пулать, мӗншӗн тесен ха- 
лӑха вӗрентес ӗҫ ҫине автор хӑй епле пӑхнине унта туллин кӑтарт- 
нӑ. «Ют халӑхсен миссийӗ», «ют халӑхсен ыйтӑвӗ» ӑнлавсене вӑл 
йӑлтах урӑхла пӗлтерӗшсем панӑ. Эхер патша тарҫисем вырӑс мар 
халӑхсене ирӗксӗрлесех вырӑслатассишӗн ҫине тӑрса кӗрешнӗ 
пулсан, Яковлев вара ҫавна хирӗҫ «ӑстӑн енӗпе вырӑслатас» прог
рамма кӑларса тӑратнӑ. Ҫак программӑн тӗп тӗллевӗ «урӑх халӑх- 
сене вырӑс халӑхӗпе ӑстӑн енчен пӗрлештересси тата пӗрремӗш- 
сене иккӗмӗшӗн шайне ҫӗклесси» пулнӑ. Ку вӑл темиҫе халӑхран 
пӗр халӑх тӑвассине мар, урӑх халӑхсен культурине вырӑс куль- 
тури таран ҫӗклессине, ҫакна пӗрешкел тӗн — православи никӗсӗ 
ҫинче тата аслӑ халӑх чӗлхине пӗлни урлӑ тӑвассине пӗлтернӗ.

«Атӑл тӑрӑхӗнчи урӑх халӑхсем хушшинчи ӗҫ пирки» памфлет 
Яковлевӑн пысӑк калӑплӑ чи лайӑх произведенийӗ шутланать. 
Ана вӑл хӑйӗн пултарулӑхӗн аталанӑвӗ ҫӳллӗ шая ҫитнӗ тапхӑрта 
ҫырнӑ. Памфлетра унӑн таланчӗн уйрӑмлӑхӗсем, полемика тӑвас- 
син хӑй евӗрлӗхӗ уҫӑмлӑн палӑраҫҫё.

«Хусан вӗренӳ округӗн управленийӗ ҫумӗнчи урӑх халӑх шкулӗ- 
сен округри инспекторӗсен должноҫӗсем ҫинчен» статйине те (1905) 
Яковлев полемика туртӑмӗпе ҫырнӑ20. Патша правительствин кан- 
целярийӗсенче ҫак должноҫсене питӗ вӑрттӑн пӗтерсе хураҫҫӗ, ун

17 По поводу возражения г. И. Яковлева на заметку земского начальника 
о земских инородческих школах.— Симбирские губернские ведомости, 1895, 25 и 
28 января.

18 С. Е. Н. К вопросу о более желательной и целесообразной постановке цер
ковноприходской и школьной миссии среди населения инородческого Среднего 
Поволжья,— Миссионерское обозрение, 1899, ноябрь—декабрь.

19 Яковлев И. К вопросу об инородческой миссии в Поволжье.— ЦГА 
ЧАССР, ф. 515, on. I, ед. хр. 4.

20 Яковлев И. К вопросу о должностях окружных инспекторов инородчес
ких школ при управлении Казанского учебного округа,— В кн.: Труды особо
го совещания по вопросам образования восточных инородцев. СПб., 1905.
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ҫинчен пачах кӗтмен ҫӗртен пӗлтереҫҫӗ. Ҫапла туни влаҫра таракан- 
сем вырӑс мар халӑхсене ҫутта кӑларакансен ӗҫне-хӗлне шанманни- 
не, вак халӑхсене хутла вӗрентессишӗн пулманнине кӑтартать. Ре- 
акционерсем чӑваш шкулӗсем ҫине хаярлансах тапӑнаҫҫӗ, тӑван 
чӗлхене ытларах та ытларах хӗсеҫҫӗ. Вёсен ҫавнашкал хӑтланӑв- 
не Яковлев хӑйӗн стайинче татӑклӑн сивлет, урӑх халӑхсене те хут 
вӗрентмелле текен шухӑша ҫирӗплетет.

Вырӑссен пӗрремӗш революцийӗ хыҫҫӑнхи хаяр реакци услови- 
йӗсенче халӑха хут вӗрентес ӗҫе официаллӑ политика идейисемпе 
шанчӑклӑ никӗслени кирлӗ пулнӑ. Ҫакна шута илсе, хӑй уҫнӑ вӗ- 
ренӳ заведенийӗ 40 ҫул тултарнӑ май Яковлев 1908 ҫулта «Чӗмпёр- 
ти чӑваш учителӗсен шкулӗн кӗске очерке» брошюра пичетлесе кӑ- 
ларать21. Унта автор Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗ умӗнче виҫӗ тӗп тӗл- 
лев тӑни ҫинчен ҫырать. Пӗрремӗш тӗллев —«вырӑс мар халӑхӑн 
аталану ҫулӗ Христос тӗнӗн вӗрентӗвне йышӑнасси патне илсе пы- 
малла». Чӑвашсен киремете пуҫҫапас авалхи йӑли XIX ӗмӗрӗн 
юлашки чӗрӗкӗнче пӗтсе пынине Яковлев курнӑ. Ун вырӑнне моно
теизм (пӗр турра ҫеҫ ӗненесси) йышӑнмалла пулнӑ. Вӑл вӑхӑтра чӑ- 
ваш ялӗсенче виҫӗ тӗрлӗ тӗн — Христоспа Магомет тӗнӗ тэта кире
мете пуҫҫапасси кӗрешнӗ. Яковлев Христос тӗнне суйласа илнӗ, 
мӗншӗн тесен вырӑс халӑхӗн ытларахӑшӗ ҫак тӗне ӗненнӗ.

Чӑвашсене вырӑссемпе ҫывӑхлатасси тата пӗрлештересси иккӗ- 
мӗш тӗллев пулнӑ. Публицист икӗ халӑх интересӗсем тачӑ ҫыхӑн- 
нине, вырӑс халӑхне чаплӑ пуласлӑх кӗтнине ҫирӗп шанса тӑни ҫу- 
ратнӑ ку тӗллеве. XVI ӗмӗрте чӑвашсем вырӑс патшалӑхӗпе ирӗк- 
сӗрленӗрен мар, хӑйсен кӑмӑлӗпе пӗрлешнӗ. Чӑваш тӑрӑхӗнче на
ци ыйтӑвӗ импери туртса илсе пӗрлештернӗ тата вӑйпа пӑхӑнтар- 
нӑ ытти хӑшпӗр халӑхӑнни пек мар, урӑхларах тӑнӑ. Чӑваш халӑ- 
хӗ нимрен малтан хӑй юлса пынине пӗтермелле — ӑстӑн культури- 
не ҫӗклемелле, авалхи йӑла-йӗркерен хӑтӑлмалла, хуҫалӑха тытса 
пырас шая хӑпартмалла, халӑх пурнӑҫне лайӑхлатмалла. Чӑвашсем 
умӗнче хӑйне уйрӑм патшалӑх туса хурас тӗллев тӑман. Яковлев 
ҫирӗплетнӗ тӑрӑх, вырӑс халӑхӗ — тӗнчери калама ҫук пысӑк кӳле- 
пе; унпа танлаштарсан, Атӑл тӑрӑхӗнчи урӑх халӑхсем — пӗчӗк 
кӗлеткесем кӑна. Вырӑс халӑхӗ — ытти халӑхсен шанчӑклӑ тусӗ, 
вӑл хӑй хыҫҫӑн ыттисене те ертсе пырать. Публицист ҫапла шут- 
лать: вырӑс халӑхӗн хуйхипе савӑнӑҫӗ — вёсен хуйхипе савӑнӑҫӗ, 
унӑн пуласлӑхӗ — вёсен пуласлӑхӗ, унӑн телейӗ — вёсен телейӗ 
пулса тӑмалла.

Вӗрентӳ ӗҫӗнче ачасен тӑван чӗлхипе усӑ курасси — виҫҫӗмӗш 
тӗллев. Тӑван чӗлхе пулӑшнипе кӑна ачасене ӑнӑҫлӑ вӗрентме, вос- 
питани пама май пур. Тӑван чӗлхепе хӑйне евӗр культурӑна ата- 
лантарма пулать.

21 Краткий очерк Симбирской чувашской учительской школы (По случаю 
сорокалетия, (1868—1908). Симбирск, 1908.



Ҫӳлерехре асӑннӑ виҫӗ тӗллев — вырӑс культури ҫумне явӑҫас 
тӗллевпе чӑвашсем Христос тӗнне йышӑнни, вӗсене вырӑссемпь 
тата ытти халӑхсемпе туслӑ пурӑнма воспитани пани, шкулта тӑ< 
ван чӗлхепе усӑ курни — Яковлев ҫутӗҫӗ ҫине епле пӑхнине кӑтар- 
таҫҫӗ.

Яковлев пултарулӑхӗн виҫҫӗмӗш тапхӑрӗ чи вӑрӑмми, чи йывӑр- 
ри, ҫавӑнпа пӗрлех чи тухӑҫли пулнӑ. Вӑл 23 ҫула тӑсӑлнӑ. Идея 
тӗлӗшӗнчи тӑшманӗсемпе тавлашнӑ май педагог паха произведени- 
сем, обществӑлла пӗлтерӗшлӗ ҫырусем ҫырнӑ. Вӗсенче автор ирӗк- 
сӗрлесе вырӑслатас патша политики юравлӑ маррине кӑтартать, вы- 
рӑс мар халӑхсене хут вӗрентмеллине ҫирӗплетет, ку ыйту ҫине тӳн- 
терле пӑхакансене тӑрӑ шыв ҫине кӑларать, пуп таврашӗсем шкула 
пӗтӗмпех хӑйсен аллине ҫавӑрса илесшӗн пулнине хирӗҫ тӑрать. 
Ку тапхӑрта унӑн пултарулӑхӗнче полемика статйи тӗп вырӑн йы- 
шӑнать, ку жанр ӑна идея тӗлӗшӗнчи тӑшманӗсемпе кӗрешме пулӑ- 
шать. Ҫак тапхӑртах вӑл «Чӗмпӗрти чӑваш учителӗсен шкулӗнчи 
ялхуҫалӑх фермин 1912 ҫулхи ӗҫӗ-хӗлӗ ҫинчен отчет», «Вӑрҫӑ тата 
Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗ», ытти брошюрӑсем пичетлесе кӑларать. 
Чӑваш хресченӗ питӗ чухӑн пурӑннине кӑтартнӑран тата ҫавнаш- 
кал ытти сӑлтавсене пула ферма ҫинчен ҫырнӑ отчета вӗренӳ ок- 
ругӗн пуҫлӑхӗсем халӑх хушшине сарма чараҫҫӗ. Пичетленӗ кӗне- 
кене пёр экземпляр хӑварми Хусана ярса пама тивет.

Публицистикӑпа илемлӗ литературӑри пултарулӑхӗн юлашки 
тапхӑрӗнче (1917—1922 ҫҫ.) Яковлев хӑйӗн ҫур ӗмӗр пынӑ ӗҫне- 
хӗлне пӗтӗмлетет. Чаплӑ чӑваш педагогӗн ҫутӗҫӗнчи ӳсӗмӗсене Со
вет влаҫӗ ҫирӗплетет, вӗсене малалла аталантарма анлӑ ҫул уҫса 
парать. Ҫакӑ вара Яковлева ҫӗнӗ вӑй-хӑват хушать, унӑн литера- 
турӑри активлӑхӗ ӳсет. Октябрь революцийӗ хыҫҫӑн вӑл В. И. Ле
нина виҫӗ ҫыру, «Ульяновсен ҫемйи ҫинчен аса илни», «Николай 
Иванович Ильминский» тата «Манӑн пурнӑҫӑм» мемуарсем ҫырать. 
Ҫав мемуарсене Чӑваш кӗнеке издательстви 1982 тата 1983 ҫул- 
сенче «Воспоминания» ятпа икӗ хутчен пичетлесе кӑларчӗ. Ку тап- 
хӑрта ҫырнӑ произведенисем хушшинче «В. И. Ленина — ӑнланта- 
руллӑ ҫыру» (1919) уйрӑмах палӑрса тӑрать. Ана халӑха ҫутта 
кӑларас енӗпе педагог хӑй мӗн туни ҫинчен ҫырнӑ отчет темелле. 
Ҫавӑнпа пӗрлех ку произведени обществӑпа политика ыйтӑвӗсем 
ҫине автор епле пӑхнине палӑртмалли паха материал шутланать. 
Яковлев кунта патша империне «пулнӑ-иртнӗ бюрократла Раҫҫей» 
ят парать, Совет влаҫне халӑх влаҫӗ тесе хаклать.

«Чӑваш халӑхне пехил» уҫӑ ҫырӑва 1921 ҫулхи августра Яковлев 
вырӑсла ҫырать, каярахпа ӑна ывӑлӗпе А. И. Яковлевпа пӗрле чӑ- 
вашла куҫарать. Ку ҫырури кашни сӑмах — хӗрӳллӗ чӗнӳ, кашни 
сӑмахӗ автор Тӑван ҫӗршыва чун-чӗрипе юратнине палӑртать. 
Яковлев патриотлӑха хӑйне майлӑ ӑнланать. Ун шучӗпе, чӑн-чӑн 
патриотӑн чи малтан вырӑс халӑхне чунтан хисеплемелле. «Вырӑс
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халӑхӗ— пит пысӑк халӑх,— ҫырать публицист.— Вӑл ырӑ кӑмӑл-- 
лӑ, ӑслӑ: эсир ӑна итлӗр, юратса пурӑнӑр. Унӑн ӑсийӗн вӑйӗ, ыра 
кӑмӑлӗ, пурнӑҫа малалла ярас шухӑшӗ хисепсӗр нумай, нихҫан Тӑ 
пӗтес ҫук. Ҫак халӑх сире тӑван вырӑнне хурса йышӑннӑ, хӑй ҫем- 
йи тунӑ. Вӑл сире пусмӑрламарӗ, сире аяла хӑвармарӗ... Эсир ма
лалла каяс ӗҫре ҫак халӑх сире ҫавӑтса ертсе пыракан пултӑр, ун 
хыҫҫӑн пырӑр, ӑна шанса тӑрӑр»22.

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

Яковлевӑн литературӑри пултарулӑхне сӑнарсемпе сӑнсене (до
кумент тӗрӗслӗхӗпе кӑтартакан ҫынсене) уҫӑмлӑ ӳкерни пуянла- 
тать. Пӗр-пӗр илемлӗ сӑнар е уйрӑм сӑн час-часах унӑн пӗтӗм про- 
изведенийӗн никӗсӗ пулса тӑрать. Тӗслӗхрен, «А. И. Баратынский 
протоиерей» очерка (Хусан, 1895) вӑл ҫапла йӗркеленӗ. «Манӑн 
пурнӑҫӑм» мемуарта вара документ тӗрӗслӗхӗпе ӳкернӗ персонаж- 
сен тулли галерейи тухса тӑрать. Хӑйӗн произведенийӗсенче кӑ- 
тартма автор ҫынсене ытларах хура халӑх хушшинчен, куллен ӗҫ- 
ре вӑй хуракансен шутӗнчен суйласа илет. «Атӑл тӑрӑхӗнчи урӑх 
халӑхсем хушшинчи ӗҫ пирки» памфлетри салтакран таврӑнсанах 
хӑйӗн килӗнче ял ачисене хут вӗрентме тытӑннӑ Терентий Марты
нов, «Пула сӗрни» тӗрленчӗкри тӗрлӗ чӗлхепе калаҫакан пулӑҫсем, 
«Тӗлит-тӗлит Микулай» произведенири икӗ сум укҫипе тем те тума 
ӗмӗтленекен каччӑ — ҫаксем пурте хура халӑх хушшинчен, пурлӑ- 
ҫуклӑ пурнӑҫпа тертленекенсем. Ҫакӑнтан «ҫутлӑхшӑн кӗрешекен- 
сем героя демократизацилени уҫӑмлӑн курӑнать»23.

Публицист ӳкернӗ сӑнарсемпе сӑнсем — кӑптӑрмӑшсем мар, 
питӗ хастарлӑ ҫынсем. Вӗсем хӑйшӗн мар, халӑхшӑн тӑрӑшаҫҫӗг 

Ҫавӑн пек ҫынсенчен пӗри — земство таврашӗнче ӗҫлекен И. А. Гор
бунов. «Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗн пысӑк мар историйӗнче Пӑва 
уесӗнчи тата Чӗмпӗр кӗпӗрнинчи земствӑсенче обществӑлла ӗҫре 
палӑрнӑ пӗр вашават ҫын Иван Афанасьевич Горбунов хисеплӗ вы- 
рӑн йышӑнать... Ку ҫыннӑн паха енӗ — вӗренни хресченшӗн усӑл- 
лине тэта кирлине шанса тӑни. Унӑн 1861 ҫулчченхи пурнӑҫне, 
каярахри ӗҫне-хӗлне ним япӑххи те тӗксӗмлетмест, вӑл тӳрӗ кӑмӑл- 
па пурӑнать; катӑк ҫур пус та хӑвараймасӑр, чухӑнлӑхра вилет,— 
ҫырать ун ҫинчен публицист24.

22 И. Я- Яковлев пехиллесе ҫырса хӑварнинчен.— Чӑваш. календаре. Шу- 
пашкар, 1958, 147 с.

23 Васильев А. В. Черты просветительства в дореволюционной чувашской 
литературе,— В кн.: Чувашский язык, литература и фольклор, вып. 4. Чебок
сары, 1974, с. 312.

24 Яковлев И. 25 лет Симбирской чувашской школе.— ОР ГБЛ, ф. 361, 
карт. 32, ед. хр. 14, л. 3.
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Ҫавӑн пекех вӑл Чӗмпӗрти пӗр улпут хӗрне, чӑваш шкулне пу- 
лӑшассишӗн тӑрӑшнӑ А. А. Глазовӑна, ӑшшӑн сӑнлать: «Ана чи 
лайӑх вырӑс хӗрарӑмӗсен шутне кӗртмелле, вӑл ҫыннӑн хӑй те ла- 
йӑххӑн ӑнкарса ҫитермен пахалӑхне хаклама, унӑн ӗмӗтне хӗмлен- 
терсе чӗртсе яма, хавшак кӑмӑла ӗҫе-хӗле кӳлме пӗлет... Ҫак хӗр- 
арӑм пуҫарнипе тата хӗрӳллӗн йӗркелесе пынипе, тӗрлӗ кӑмӑллӑ 
ҫынсемпе мӗн калаҫмаллине тата вӗсене итлеттерме пӗлнипе шкул 
пурлӑх енчен пӗрремӗш пысӑк пулӑшу илет. Вӑл тӑрӑшнипе ирӗк- 
лӗн ҫырӑнтарнӑ тӑрӑх малтанхи вӗренекенсем валли чылаях укҫа 
пухӑнать»25.

Халӑхшӑн тӑрӑшакансем ҫинчен публицист мухтаса та ырӑ сун- 
са ҫырать, вӗсене малашне те хастарлӑ пулма хавхалантарать. 
Зӑл персонажсене темиҫе паллӑпах ӗнентерӳллӗ ӳкерет. Акӑ «Вырт- 
мара» произведенире ҫаран ҫине лашасене ҫитерме кайнӑ хресчен 
ачисем вут хураҫҫӗ те, ҫулӑмӗ ҫӳлелле пӳрт ҫӳллӗш каять. «Хӑйсем 
пурте кашличӗ тусанӗпе цыгантан та хура пулнӑ, куҫӗ шуррисем 
анчах курӑнаҫҫӗ. Хӑйсем ҫапах пӗр-пӗринчен тӑрӑхлакаласа кулса, 
вут йӗри-тавра чупкаласа ҫӳреҫҫӗ. Шӑри-шари, лӑй-лай тӑваҫҫӗ: 
пӗтӗм ҫаран ҫӗр ҫӗмӗрлет, калӑн, темӗн пулнӑ тейӗн»26. Пушар сӳн- 
терес шутпа килекенсене те автор вулакан куҫӗ умне яр-уҫҫӑн кӑ- 
ларса тӑратать: «Насуспа килекенсем пирӗн пата пырса чарӑнчӗҫ 
те ни вӑрҫаймаҫҫӗ, ни ятлаймаҫҫӗ пире. Хӑранипе шап-шурӑ шурса 
кайнӑ хӑйсем. Пӗҫҫисене шарт ҫапаҫҫӗ...»27

И. Я. Яковлевӑн ҫынсене ҫырса кӑтартас ӑсталӑхне Чӗмпӗрти 
чӑваш шкулӗн преподавателӗ пулнӑ Н, И. Колосов ҫапла палӑр- 
гать: «Церковные ведомости» хаҫатра пичетленнӗ статьяна питӗ 
кӑсӑкланса вуларӑм. Эсир Анастасипе Варвара Миронова сӑнарӗ- 
сене ҫав тери чаплӑ ӳкернӗ»28. Кунта «Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗ ҫу- 
мӗнче хӗрарӑм училищине йӗркелени» статьяри чӑваш хӗрӗсен 
:ӑнӗсем ҫинчен сӑмах пырать29.

Сӑн е сӑнар ӗненмелле те тулли пултӑр тесе, Яковлев ҫынна 
тӗрлӗ енчен кӑтартать. Акӑ, Пӑва уесӗнчи Кивӗ Пӑрӑнтӑкри Гав- 
эила Иванович Мушкеева епле сӑнланине тишкерер. Удельни учи- 
яищинче вӗреннӗ чухне ҫамрӑк Яковлев ун патӗнче пурӑннӑ. Муш- 
хеев кӗлеткине автор ҫапла ӳкерсе парать: вӑл «вӑтам пӳллӗ, тӑл- 
тан, сарлака хул-ҫурӑмлӑ, вӑйлӑскер, ҫирӗп сывлӑхлӑскер»30. Яков- 
тев ҫав ҫын хӑйне ҫемьере, ытти ҫынсем хушшинче епле тытннне

25 Яковлев И. 25 лет Симбирской чувашской школе.—ОР ГБЛ, ф. 361, карт. 
52, ед. хр. 14, л. 3.

26 Яковлев И. Выртмара.—Революцичченхи чӑваш литератури, 1 т., 131 с.
27 Ҫавӑнтах.
28 ЦГА ЧАССР, ф. 515, on. I, д. 34, л. 1.
29 Яковлев И. Очерк возникновения женского при Симбирской чувашской 

пколе училища.— Церковные ведомости, 1893, № 24.
30 Яковлев И. Я. Воспоминания. Изд. второе, доп. Чебоксары, 1983, с. 50.
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тӗплӗн кӑтартать. Вӑл пӑхма сивлек, хӑйне ҫирӗп тытать, ыттисе- 
не те ҫапла тума хистет, апла пулин те, ҫемьере никама та кӳрен- 
термест. Ватӑ амӑшне уйрӑмах пысӑк хисепе хурать. Сӗм-тӑлӑх 
ачана Яковлева тӑванла юратать, ӑна пӳрнепе те тӗкӗнмест. Муш- 
кеев килти выльӑх-чӗрлӗхе епле пӑхнине те автор паллӑ тӗллевпе 
кӑтартать. Кунта та пирӗн умра чӑн-чӑн вырӑс хресченӗ — тӑрлав- 
лӑ хуҫа, хисепе тивӗҫлӗ ҫемье пуҫӗ.

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

Ҫӗнни, усӑлли вара Мушкеева планах хӑй патне туртать. Хурт- 
хӑмӑр тавраш ҫукчӗ унӑн — ку ӗҫе алла илме шут тытать. Малтан 
хурт пӑхас ӑслая вӗренет, унтан чаплӑ утар тӑвать. «Гаврила сӗ- 
реке ҫыхма, пулӑ тытмалли хатӗрсем тума пӗлместчӗ. Ун пек кӑмӑл 
ҫуралать те, ҫавсене хӑех питӗ лайӑх ӑсталама тытӑнать. Тир тӑ- 
васси асра та пулман — ку ӗҫе те хӑнӑхать...»31 Мушкеев пурне те, 
ҫав шутра хӑй патӗнче хваттерте пурӑнакан ачана та, ӗҫе вӗрентет.

Ҫавӑн пекех вулакан Гаврила Иванович пирки ялйыш мӗн шут- 
ланине те пӗлет: пурте ӑна хисеплеҫҫӗ, сума сӑваҫҫӗ. Юлашкинчен 
автор произведенири персонажа хӑй хак парать: «Пӗтӗмӗшле ил- 
сен, ҫӗре кӗнӗ Гаврила Мушкеев мана темӗнле вырӑс паттӑрӗ пек, 
ӑс-хакӑлпа йӗрке-тирпей тӗлӗшӗнчен кармашса ҫитейми улӑп пек 
курӑнса тӑрать, пӗр сӑмахпа каласан, вӑл пур енчен те калама ҫук 
лайӑх, питӗ паллӑ вырӑс ҫынни пулнӑ»32. Ҫыравҫӑ шухӑшӗсем 
фактсенчен тухса тӑраҫҫӗ, пӗтӗмлетӗвӗсене вӗсемпе ҫирӗплетет, 
факчӗсене вара хӑй курнисене, хӑй сӑнаса тӗрӗсленисене илет.

Публицист пӗчӗк пулӑма ҫырса кӑтартнинчен пысӑк шухӑш патне 
илсе пырать вулакана. «Чӑваш шкулӗсен инспекторӗ пӗлтернӗ хы- 
парсем» корреспонденцире Яковлев Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗнче тӗр- 
лӗ халӑх ачисем килӗштерсе пӗрле вӗренни ҫинчен хӗпӗртесе кала- 
са парать33. Урӑх халӑх ачисене вырӑс ачисемпе пӗрле вӗрентни вы- 
рӑсла вӗренессине хӑвӑртлатма пулӑшать, пӗр-пӗринпе ҫывӑхраххӑн 
паллашма тэта туслашма май парать. Тӗрлӗ наци ҫыннисене Яков
лев пёр карта лартать, пёр хак парать. Ҫапла вара, тӗрлӗ халӑх 
ачисем пёр шкулта пӗрле вӗреннине ҫырса кӑтартни халӑхсене тус- 
лӑ пурӑнма чӗнекен паха произведени пулса тӑрать.

31 Яковлев И. Я- Воспоминания, 1983, с. 49.
32 Ҫавӑнтах, 50—51 с.
33 Яковлев И. Сведения, доставленные инспектором чувашских школ.— Сим

бирская земская газета, 1878, 6 августа.
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«Пулӑ сӗрни» пӗчӗк тӗрленчӗкре те (1885) тӗрлӗ халӑх ҫынни- 
сем ҫинчен сӑмах пырать. Виҫӗ халӑх ҫынни виҫӗ тӗрлӗ калаҫать, 
анчах вӗсене пӗрлештерекенни те пур: «вырӑс, тутар, чӑваш — пур- 
те ҫын»34. Вӗсем пурте ӗҫҫыннисем, пёр пек ӗҫ тӑваҫҫӗ. Шӑпи те 
вёсен пӗрешкел. Эппин, тӗрлӗ халӑх ҫыннисен пӗр-пӗрне хисепле- 
мелле, килӗштерсе, туслӑ пурӑнмалла — ҫапла каласшӑн автор хӑ- 
йӗн произведенийӗпе. Кунта та вӑл пӗчӗк эпизод пулӑшнипе вула- 
кана тарӑн шухӑшлӑ пӗтӗмлетӳ патне илсе пырать.

Яковлев хӑйӗн чылай произведенийӗсен никӗсне халӑх сӑмах- 
лӑхне, халапӗсене хунӑ. Ҫакна «Пулӑ сӗрни», «Тӗлит-тӗлит Мику- 
лай», «Кашкӑр» тата ытти тӗрленчӗксемпе калавсенче куратпӑр.

Илемлӗ литературӑпа публицистика произведенийӗсенче Яков
лев мӗн курнине-илтнине, хӑй мӗне лайӑх пӗлнине ҫырса кӑтар- 
тать. Акӑ, «Ҫуркунне» тӗрленчӗке (1886) илер: «Ҫуркунне хӗвел 
хӗртсе пӑхать. Тулта ӑшӑ. Ҫил пӗртте вӗрмест. Ҫӳлте тӑрисем юр- 
лаҫҫӗ. Юр ирӗле-ирӗле кӑшт анчах юлнӑ. Урам хушшинчи ҫырма- 
сем чӑл-чӑл-чӑл! юхса выртаҫҫӗ»35. Произведении малалли пайӗ те 
ҫыравҫӑ хӑй мӗн пӗлни ҫинче никӗсленнӗ. Унӑн публицистики пӗ- 
тӗмпех автор хӑй умне мӗнле тӗллевсем лартнипе, вӗсене пурнӑҫа 
кӗртессишӗн ырми-канми кӗрешнипе ҫыхӑннӑ.

Яковлевӑн публицистикӑри пултарулӑхӗнчи палӑрса тӑракан 
тепӗр уйрӑмлӑх— маларах каланӑ шухӑша пӗрмаях тарӑнлатса 
ҫӗнетни. Хӑйӗн тӗллевӗсене халӑх лайӑх пурнӑҫ ҫинчен ӗмӗтлен- 
нипе ҫыхӑнтарса, публицист вӗсене кашни хутрах анлӑлатать, 
уҫӑмлӑрах тӑвать. Ҫакна чӑвашсене «ӑс-хакӑл енчен вырӑслатас» 
(«духовное обрусение») сунӑм епле улшӑнса аталанни те уҫҫӑн 
кӑтартать. 1870 ҫулта «Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗн малтанхи утӑмӗ- 
сем» произведенире, хӑй пурнӑҫӗн тӗллевӗсене кӑтартса, вӑл ҫапла 
ҫырать: «Чӑвашсене хутла вӗрентес... тата аслӑ вырӑс халӑхӗпе 
пӗр чӑмӑра пӗрлештерес» килет36.

Унтанпа «халӑхсене пӗрлештересси», «ӑс-хакӑл енӗпе вырӑсла- 
тасси» сӑмахсем Яковлев произведенийӗсенче час-часах тӗл пу- 
лаҫҫӗ. Чӑвашсем вырӑс халӑхӗпе пӗрлешмелли ҫулсене «Вырӑс 
мар халӑхсен земствӑсенчи шкулӗсем ҫинчен земство пуҫлӑхӗ С. Я. 
ҫырнӑ заметка пирки» тата «Чӑвашсене шкулта вӗрентесси» про- 
изведенисенче кашнинчех автор уҫӑмлӑрах та тӗплӗрех кӑтар- 
тать37. Чӑвашсем вырӑс халӑхӗпе пӗрлешесси Яковлев ӑнлавӗпе

34 Революцичченхи чӑваш писателӗсен произведенийӗсем, 10 с.
35 Яковлев И. Ҫуркунне,— Яковлев И. Я. Выртмара. Шупашкар, 

I960, 7 с.
36 Яковлев И. Первые шаги Симбирской чувашской школы,—-НА ЧНИИ, отд II, 

ед. хр. 525 (2), с. 71.
37 Яковлев И. По поводу заметки земского начальника С. Я. о земских 

инородческих школах,— Симбирские губернские ведомости, 1894, 3 и 7 дек.; 
Яковлев И. О школьном образовании чуваш.— Городской и сельский учитель 
(Казань), 1897, вып. 5.
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вырӑс наци культурные йышӑнассине пӗлтернӗ, ҫакӑ вара тӑван 
халӑх культурные ҫӗклемелли май пулса тӑнӑ. Публицист вырӑс 
халӑхӗн малта пыракан культури ҫине пысӑк шанӑҫ хуни «Атӑл 
тӑрӑхӗнчи урӑх халӑхсем хушшинчи ӗҫ пирки» памфлетра та лайӑх 
курӑнать: «Христос тӗнӗ тата халӑха вӗрентесси — акӑ пирӗн пур 
нӑҫри икӗ паха тӗллев, вӗсене планах асра тытмалла. Патшалӑх 
интересӗсем енчен пӑхсан, ҫак икӗ задачӑна тӗрӗс татса пани — 
вырӑслатмалли чи лайӑх май, вырӑслатассине вара вырӑс мар ха- 
лӑхсене вырӑссемпе ӑс-хакӑл енӗпе ҫывхартасси тата пӗрремӗшё- 
сене иккӗмӗшсен шайӗ таран ҫӗклесси тесе ӑнланмалла»38.

Яковлев хӑйӗн пурнӑҫне пӗтӗмпех чӑвашсене «вырӑс халӑх куль
тури шайӗ таран» ҫӗклессишӗн парать39.

Публицист 1906 ҫулта каллех ҫак ыйту патне таврӑнать. «Чӗм- 
пӗрти чӑваш шкулӗ тата ун ҫине эпӗ епле пӑхни» статьяра чӑваш- 
сене «вырӑслатас» проблемӑна автор тэтах та тарӑнрах, тӗплӗнрех 
ҫутатать. Вӑл ҫакна ӗнентермелле кӑтартса парать; «вырӑслатас 
задача вырӑс чӗлхине вӗрентни кӑна пулмасть: ун пек ӑнланни ый- 
тӑва пӗр енлӗ пӑхни пулать, унашкал туни ӑнӑҫлӑх кӳмест»40. Тӗл- 
лев ҫакӑнта: вырӑс мар халӑхсем вырӑссемпе пӗрле «уйрӑлми, вӗ- 
ҫерӗнми ҫирӗп чӑмӑр» туса хумалла. Ку тӗллеве пурнӑҫланӑ чух
не хӗсӗрлени пачах вырӑнлӑ мар. «Чи малтанах хӗсӗрлӳ меслечӗ 
пирки кирек мӗнле шухӑша та сирее ямалла, унашкал шухӑш миҫе 
хутчен ӗнтӗ кулянтармалли патне илсе пынӑ,— палӑртать Яков
лев,— вырӑс мар халӑхсене вырӑслатассишӗн ӑнтӑлмалла мар, 
вӗсене вырӑсланма пулӑшмалла»41.

Публицистикӑри пултарулӑхӗн илсе кӑтартнӑ уйрӑмлӑхӗ Яков
лев халӑх ырлӑхӗшӗн мӗн тери ҫине тӑрса кӗрешнине ӗнентерӳллӗ 
ҫирӗплетсе парать. Шухӑша вӑйлатмалли тата полемика меслечӗ- 
семпе вӑл перекетлӗ, пӗлсе усӑ курать. Автора вӗсем тӗп шухӑш- 
сене лайӑхрах палӑртма, хирӗҫ таракана вирлӗрех ҫапма кирлӗ. 
Сӑмахран, сепаратизм ҫумне хушни Яковлевпа унӑн ӗҫӗшӗн ытла 
та хӑрушӑ пулнӑ. Ҫавнашкал айӑплани тӗрӗс маррине кӑтартма 
вӑл «Вырӑс мар халӑхсен земствӑсенчи шкулӗсем ҫинчен земство пуҫ- 
лӑхӗ С. Я. ҫырнӑ заметка пирки» статьяра шухӑш пӗлтерӗшне хуш- 
са пымалли меслетпе усӑ курать: «Автор пире ӳпкелет, сепаратизм 
ҫумне хушса айӑплать, ҫапла ӗнтӗ патшалӑха сутакансем вырӑн- 
не хурать, пирӗн ҫине пылчӑк сирпӗтет, эпир вара ирӗксӗрех ӳпке- 
ленисемпе айӑпланисем вырӑнсӑррине кӑтартма тӑрӑшатпӑр, ха-

38 Яковлев И. К вопросу об инородческой миссии в Поволжье.— НА ЧНИИ, 
отд. II, ед. хр. 61, инв. 146, с. 258—259.

38 Ҫавӑнтах, 280 с.
40 Яковлев И. Чувашская учительская школа и мое отношение к ней. Ру

копись. (1906).■— НА ЧНИИ, отд. II, ед. хр. 61, инв. 146, с. 23.
41 Ҫавӑнтах.
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мӑр таса иккенне ӗнентерессишӗн тимлетпӗр... Чӑвашсем тата вӗ- 
сене ҫутта кӑларассишӗн вӑй хуракансем хушшинче унашкал 
туртӑм пулман, ҫук тэта пулма та пултараймасть—ку вӑл факт»42.

Тепӗр тӗслӗх илер: «...Чӑваш йӑхӗ, вырӑссемпе тата тутарсемпе 
ҫума-ҫумӑн пурӑнаканскер, историре нимӗнпе те палӑрманскер, 
ҫӗрӗҫӗ тӑвакан тӑнӑҫлӑ, ӗҫчен йӑх, тавракурӑмӗн анлӑшӗпе хӑйӗ» 
ялӗнчен тата тӑван хирӗсенчен тухайманскер, вырӑс халӑхӗпе Вы- 
рӑс правительствине нимӗнле хӑрушлӑх та кӳме пултараймасть; 
унӑн чӑваш нацине пӗр пӗтӗмле таса халлӗн сыхласа хӑварас тата 
чӑваш цивилизацине хӑйне уйрӑм ҫулпа аталантарас туртӑм пур 
тесе заметка авторӗ шикленни кӑлӑхах»43.

Ҫавӑн пек айӑпланине тӑрӑ шыв ҫине кӑларма Яковлев, шухӑш 
пӗлтерӗшне хушса пымалли меслетсӗр пуҫне, меллӗ танлаштару- 
па усӑ курать: «Пачах расна цивилизаци ҫулӗ ҫинчен сӗмленни хӑ- 
йӗн историйӗ пур халӑхсемшӗн те мӗлкесене ӗмӗр-ӗмӗр асапланса 
кӑлӑхах хӑваланипе пӗрех»44. Кунта икӗ ӑнлава —«пачах расна 
цивилизаци ҫулӗ ҫинчен сӗмленнине» «мӗлкесем хыҫҫӑн ӗмӗр-ӗмӗр 
асапланса кӑлӑхах хӑваланипе» танлаштарнӑ. Танлаштару илсе 
кӑтартнӑ икӗ ӑнлану та тӑрлавсӑр пулни ҫинче никӗсленнӗ. Ана 
предложени тытӑмне пулӑшу сӑмахӗсемсӗрех кӗртсе вырнаҫтарнӑ 
пулин те, танлаштаракан пулӑмсем хутӑшса каймаҫҫӗ, пӗр-пӗ- 
ринчен ҫӑмӑллӑнах уйрӑлса тӑраҫҫӗ. Танлаштару хӑйӗн тӗллевне 
ҫав тери лайӑх пурнӑҫлать: иккӗмӗш пулӑмпа юнашар тӑратсан» 
пӗрремӗшӗ тэтах та арӑш-пирӗшрех курӑнать.

Публицист танлаштарӑва синтаксис енчен кашни хутрах хӑй- 
не евӗрлӗ калӑплать. Акӑ, тӗслӗхрен, унӑн танлаштаруллӑ сӑмах 
майлашӑвӗсем: «Вӑл уҫнӑ икӗ шкул — икӗ ҫутӑ ҫӑлтӑр...» («Две 
школы, заведенные им,— две светлые точки...»), «Ҫавӑн чухне мён 
курни мана Колумб Америкӑна уҫнинчен те ытларах тёлёнтерчё, 
шухӑша ячё» («Я во время этой поездки сделал важное открытие, 
которое... не менее удивило и поразило меня, чем открытие Амери
ки Колумбом»); «Чиркӳпе ҫыхӑнман ҫынсене вырӑс мар халӑхсем 
пурӑнакан вырӑнсенче ҫулталӑкӗ-ҫулталӑкӗпе питӗ кирлӗ хатӗрле- 
нӳ ӗҫӗсене тума чарни ҫуртӑн никӗсне кӑларса илнине пӗлтерет» 
(«Лишить недуховных лиц права вести целые годы подготовитель
ную работу, необходимую в инородческой местности, это значит 
вынуть из-под здания весь фундамент»). Ача-пӑча валли ҫырнӑ про- 
изведенисенче танлаштарусене вӗсене ҫывӑх ӑнлавсемпе тунӑ: 
«Ҫулӑм ҫурт ҫӳллӗш...» («Пламя вышиною с дом...»), «Шалчасем 
ҫинчен хӑмла перчетке пӳрнескисем пек ҫакӑнса тӑрать» («Хмель 
висит, будто пальцы перчаток с тычин свешиваются») т. ыт. те.

42 Яковлев И. По поводу заметки земского начальника С. Я. о земских 
инородческих школах,— Симбирские губернские ведомости, 1894, 3 декабря.

43 Ҫавӑнтах.
44 Ҫавӑнтах.
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Яковлев стилӗнче анлӑ танлаштарусем чылай. Вӗсенчен пӗрин- 
Ле пӗлмен ют чӗлхепе тата тӑван чӗлхепе этем ӑс-хакӑлне витӗм 
кӳрессин уйрӑмлӑхӗ мӗн тери пысӑккине палӑртать: «Анӑҫсӑр опыт 
кӑтартнӑ тӑрӑх, пӗрремӗш майӗпе сӗнессе нумай сӗннӗ, илессе ва
ра пачах нимӗн те илеймен, иккӗмӗш майӗпе сахалрах сӗнеҫҫӗ пу- 
дин те, мӗн сӗнни пӗтӗмпех халӑхшӑн юравлӑ»45. Тепӗр тӗслӗхре 
этем кӑмӑлӗн хурламалли икӗ енне пӗр-пӗринпе ӑста шайлаштарнӑ: 
«Авторӑн ыттисене хӑртас туртӑм мӗн чухлӗ, хӑйне мухтас туртӑм 
ҫавӑн чухлӗ... Ку вӑл медалӗн икӗ енӗ: путӑкки тата мӑкӑрӑлса тӑ- 
раканни»46.

Яковлев пултарулӑхӗнче синтаксис параллелизмӗ те танлашта- 
ру пек тухса тӑрать: «Ҫутӑпа ӑшӑ илес тесе, кирек хӑш ӳсентӑран 
та хӗвел еннелле туртӑнать. Пытармалли вӑрттӑнлӑх мар, пу- 
лӑшу илес шутпа нумайӑшӗ, ӑшӑ хӗвел еннелле туртӑннӑ евӗр, 
Николай Яковлевич [Шатров] патне пыраҫҫӗ, пыраҫҫӗ те пушӑлла 
каймаҫҫӗ»47. Тӑрӑхлас шутпа усӑ курнӑ тепӗр тӗслӗх: «Дворянсен 
предводителӗ хӑйӗн сословине тата унӑн интересӗсене хӳтӗлет, пал- 
лӑ, пупӑн вара, паллах, чиркӳре ӗҫлекенсемшӗн ҫунмалла»48.

И. Я. Яковлевӑн литература ӗҫӗ пирки хӑйӗн шухӑшӗсене пӗтӗҫ- 
терсе ҫырнӑ уйрӑм произведени ҫук, ку ыйтупа вӑл мӗн шутланине 
унӑн чылай ҫырӑвӗсемпе статйисенче курма пулать. Малтанах 
Иван Яковлевич писательсемпе публицистсенчен мӗн ыйтнине 
пӑхса тухар. Вӑл ҫирӗп ӗненнӗ тӑрӑх, кашни автор, кирек кам пул- 
сан та, пурнӑҫа тӗрӗс, хушса сӑрламасӑр ҫутатмалла. Илсе кӑтарт- 
нӑ фактсем пурте тӗрӗс пулсан кӑна произведение пичетлеме юрать. 
Чӑнлӑха тӗрӗс кӑтартакан произведени витӗмлӗхӗ калама ҫук пы- 
сӑк. Хӑшӗн те пулин айӑпӗпе йӑнӑш кӗрсе кайсан, ун ҫинчен вула- 
кансене ҫийӗнчех пӗлтермелле. «Эхер те Эсир, ыр кӑмӑллӑ госу
дарыня, хӑвӑрӑн чысӑра тата пичетри сӑмаха хисеплетӗр пулсан, 
редакди хуҫи пулнӑ май, паллах, ку ыйтупа фактсемпе ҫирӗплетнӗ 
татӑклӑ сӑмах тӑхтаса тӑмасӑр калама тивӗҫлӗ»,— хистет вӑл Чӗм- 
пӗрте хаҫат кӑларса тӑнӑ Л. Сахаровӑна49.

Яковлев шучӗпе, кирек хӑш шухӑша та никӗслемелле тата факт
семпе ҫирӗплетмелле. Иккӗлентерекен материала вулакан ырласса 
кӗтме ҫук. «Хаҫат страницинче анонимсем ӗненмелле мар шахвӑрт- 
са каланисем ҫине хуравлама шутламастӑп та»,— пӗлтерет вӑл 
хӑй шухӑшне элекҫӗсене50.

Автор материала кӗскен те уҫӑмлӑ ҫырмалла, редакци вара 
шухӑша улӑштаракан тӳрлетӳсем хӑй тӗллӗн тума пултараймасть.

45 Яковлев И. К вопросу об инородческой миссии в Поволжье, с. 272.
43 Ҫавӑнтах. с. 309.
47 Яковлев И. Война и чувашская школа в Симбирске.— Симбирск, 1915, 

с. 28—29.
48 Ҫавӑнтах, 14 с.
49 ОР ГБЛ, ф. 361, карт. 4, ед. хр. 27, л. 9 на об.
50 Ҫавӑнтах.
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«Церковный вестник» журнал А. И. Баратынский отчечён пёр пай- 
не чылаях пысӑк улшӑнусем кёртсе пичетлесен, Яковлев автора хӑй 
хирӗҫлени ҫинчен ҫырса пӗлтерме сӗнет.

Писательпе публицистӑн тӗп шухӑша, уйрӑмах кирлине па- 
лӑртма пӗлмелле. Ун шучӗпе, хӑйӗн ывӑлӗ А. И. Яковлев ҫырнӑ 
«Старая и новая постановка инородческого дела» статьян паха- 
лӑхӗ «ыйтӑвӑн тёп енне ҫутатма пёлнинче»51.

Яковлев гимназист, вырӑс сӑмахлӑхӗн преподавательне М. В. 
Барсова хирӗҫлесе, сочинени пайӗсем хушшинче шалти ҫыхӑну 
кирли ҫинчен каланӑ52.

Педагог литераторсене ҫине тӑрса, пикенсе ӗҫлеме хистенӗ. «Ла- 
йӑх ҫырма ансат мар, анчах тӑрӑшсан, тӳсӗмлӗх ҫитерсен, мав 
килетех»,— ӳкӗтлет вӑл А. В. Рекеева 1870 ҫулхи октябрӗн 15-мӗ- 
шӗнче янӑ ҫырура53.

«Хистесех малалла тӑсма ыйтатӑп, мӗн ҫырни ҫумне ҫӗннине 
хушса пыр тата юса. Ененсем, эсӗ ҫырнинчен паха произведени 
пулса тӑрӗ...»—хавхалантарать Яковлев хӑйӗн вӗренекенне тепӗр 
ҫырура54.

Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗ ҫинчен асаилӳсем ҫырнӑ чухне Яковлев 
Рекеева ҫакнашкал канашсем парать:

1. Тӗплӗнрех ҫыр, чи кирлине, фактсене уйрӑмах лайӑх ҫутат, 
Ҫырнине пӗр хут, тепӗр хут пӑхса тух; кирлӗ маррине, ӗҫпе ҫыхӑн' 
маннине чӗр55.

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

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

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

5. Грамматикӑна «тӗплӗн те ӑнкарса» вӗрен, «лайӑх кӗнекесе- 
не тимлӗн» вула, мӗншӗн тесен литераторӑн хӑйӗн пӗлӗвне пӗрмаях 
ҫӗнетсе тӑмалла56.

Пурин ӗҫне те, ҫав шутра ҫывӑх тусӗсен ӗҫӗсене те, Яковлев 
ырӑ пулас тесе мар, объективлӑ хак парать. «Пичетлеме юрать, 
аван темелле, анчах алҫырӑвне вӑйлах юсамалла тата кӗскетмел- 
ле. Ҫакна тума тӑрӑш»,— сӗнет вӑл Рекеева 1910 ҫулхи декабрём 
16-мӗшӗнче57.

51 Яковлев И. Моя жизнь,—НА ЧНИИ, отд. II, ед. хр. 525(2), с. 193.
52 Ҫавӑнтах, 80 с.
53 НА ЧНИИ, отд. II, ед. хр. 525 (2); с. 378.
54 И. Я. Яковлев 1893 ҫулхи августӑн 21-мӗшӗнче А. В. Рекеева яна ҫы^ 

ру.— Ҫавӑнтах, 514 упр. ед., 61 л.
55 Ҫавӑнтах, л. 28.
56 Ҫавӑнтах, 525 (2) упр. ед., 378 л.
57 Ҫавӑнтах, 656 упр. ед., 55 л.
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Хӑйӗн учителӗн паха сӗнӗвӗсене Алексей Васильевич пачах кӳ- 
'ренмесӗр йышӑнать, вӑл хушнӑ пекех тӑвать, алҫырӑвӗ вара тепӗр 
■ҫул «Чӑвашсем. Вӗсене ҫутта кӑларма Ильминский системипе усӑ 
курни» ятпа пичетленсе тухать58.

Пичетре халӑха мӗнле йышши ӑс-хакӑл ҫимӗҫӗ панине Яковлев 
сӑнасах тӑнӑ. Чылай авторсене вӑл паянхи кунпа ҫыхӑннӑ темӑ- 
сем сӗннӗ, ҫырас енӗпе кӑтартусем панӑ. Сӑмахран, Чӗмпӗрти чӑ- 
ваш шкулӗнче вӗреннӗ Н. С. Сергеев ҫапла аса илни пур: «1917 
ҫулхи ҫуркунне И. Я. Яковлев мана «Падение царизма» статьяна 
куҫарса «Хыпар» хаҫата яма сӗнчӗ. Вӑл каланӑ тӑрӑх, Микулай 
патшана «Хыпарта» ҫырнӑ пек урӑлми ӗҫнӗшӗн ҫеҫ мар, сиенлӗ 
вҫсем тунӑшӑн ҫапса антарнӑ, ҫитменнине тата, пире нимӗнле патша 
та кирлӗ мар»59.

Ҫутӗҫӗпе культура, наука тата хуҫалӑх ыйтӑвӗсемпе Яковлев 
•ҫӗр ытла произведени ҫырнӑ. Вӗсенче чӑвашсеннипе пӗрле Атӑл 
тӑрӑхӗнчи ытти халӑхсен интересӗсене те хӳтӗленӗ. Ахальтен мар 
ун ҫинчен вырӑс историкӗ А. С. Агринский ҫапла ҫырса хӑвар- 
нӑ: «И. Я. Яковлева Атӑл тӑрӑхӗнчи вак халӑхсене ҫутта кӑларас 
ӗҫе пуҫарса яракансенчен пӗри тесе шутламалла»60.

Яковлев произведенийӗсем вӑл демократ-просветитель пулни- 
не ҫирӗплетеҫҫӗ. Пӗтӗм халӑха — арҫынсене те, хӗрарӑмсене те хут 
вӗрентесси, вӗсене вырӑс культури ҫумне явӑҫтарасси, кӳршӗллӗ 
халӑхсемпе пуринпе те килӗштерсе пурӑнасси, тӳре-шарапа пуп 
таврашсене пӑсӑк йӑла-йӗркерен хӑтарҫа, тӳрӗ кӑмӑлпа ӗҫлемелле 
тӑвасси, ҫӗрӗҫ культурине хӑпартса, хресченсен пурнӑҫне лайӑхла- 
тасси, хура халӑха юравлӑ реформӑсем йышӑнасси — акӑ публи
цист пултарулӑхӗнчи демократилле туртӑмсем.

В. И. Ленин 1918 ҫулхи апрелӗн 20-мӗшӗнче Мускавран ҫакӑн 
век телеграмма янӑ:

«Чӗмпӗр
Совдеп председательне
Чӑвашсен хӗрарӑм тата арҫын учителӗсен семинарийӗсен пред- 

седателӗсене мӗнле лару-тӑрура тата еплерех условисенче суйла- 
вине телеграфпа пӗлтерӗр. Мана Иван Яковлевич Яковлев инспек
тор шӑпи интереслентерет, учӑвашсене наци енӗпе ҫӗклессишӗн вӑл 
50 ҫул ёҫленӗ, патша тытӑмӗ хӗснине чылай тӳссе ирттернӗ. Яков
лева унӑн пурнӑҫӗ ӗҫӗнчен уйӑрмаллӑ мар тесе шутлатӑп. 
Совнарком председателӗ Ленин»61.

В. И. Ленин хӑй чӑваш халӑхне ҫутта кӑлараканӗн И. Я. Яков-

58 Рекеев А. Чуваши. Применение системы Ильминского к их просвеще
нию.— Сотрудник братства св. Гурия (Казань), 1911, № 25, 26.

59 И. Я. Яковлев в воспоминаниях современников, с. 118.
60 Агринский А. С. Симбирская гимназия (1809—1909). Историческая запис

ка. Симбирск, 1909, с. 145.
61 Ленин В. И. Соч. тул. пух., 50 т., 61 с.
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левӑн шӑпипе интересленни, унӑн ӗҫне пысӑка хурса хаклани пи- 
тех те пысӑк пӗлтерӗшлӗ. Ҫакӑ ӗнтӗ Иван Яковлевич тӑван халӑх 
ырлӑхӗшӗн пӗтӗм чун хавалӗпе тӑрӑшнине ӗнентерӳллӗн ҫи- 
рӗплетет. Паллах, «чӑвашсене нади енӗпе ҫӗклессишӗн» пынӑ ӗҫ 
шутне вӑл чӑваш публицистикнпе журналистикине аталантарас- 
сишӗн тӑрӑшни те кӗрет.

Яковлев чӑваш ҫутлӑх юхӑмне вӑйлӑн малалла аталантарать. 
Ун вӑхӑтӗнче чӑваш халӑхне ҫутта кӑларассишӗн кӗрешекенсем 
хӑйсен умӗнчи тӗллевсене анлӑлатаҫҫӗ, тарӑнлатаҫҫӗ. Вӗсем ача- 
сене шкулта вӗрентессине йӗркеленипе ҫырлахмаҫҫӗ, халӑх куль
турные хӑпартасшӑн, унӑн пурнӑҫ условийӗсене лайӑхлатасшӑн, 
чӑвашсене наци енӗпе ҫӗклесшӗн. Яковлев чӑваш ҫутлӑх юхӑмӗн 
идейӑлла никӗсӗсене хывать, ҫавӑнпа пӗрлех халӑха вӗрентессине 
анлӑрах сарса ярассишӗн ырми-канми тӑрӑшать.

Чӑваш публицистикипе журналистикине аталантарас ӗҫре те 
Яковлев тӳпи пысӑк. Тӗрӗссипе вёсен аталанӑвӗн никӗсне ҫак чап- 
лӑ педагог хывнӑ. Ку никӗс — чӑвашсен ҫӗнӗ ҫырулӑхӗ. Кунсӑр 
пуҫне, чӑваш публицистикин малтанхи произведенийӗсене те тӑ- 
ван чӗлхепе вӑл ҫырнӑ. Наци кадрӗсем хатӗрлессипе тунӑ ӗҫӗ чӑ- 
ваш журналистикине ҫуралса аталанма май панӑ. Чӑвашсен 
пӗрремӗш хаҫачӗ «Хыпар» редакцийӗн сотрудникӗсенчен нумайӑ- 
шӗ Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗнче вӗреннӗ.

Яковлев публицистики пысӑк пӗлтерӗшлӗ. Унӑн произведени- 
йӗсем халӑха хутла вӗренме, культурӑпа ӑслӑлӑх еннелле утма 
чӗннӗ, халӑхсен туслӑхне ҫирӗплетмелли ҫулсене кӑтартнӑ. Халӑ- 
ла хутла вӗрентессине йӗркеленипе, публицистикӑри ӗҫӗ-хӗлӗпе вӑл 
ӗҫхалӑх массисен ӑнланулӑхне сарма, общество пурнӑҫӗнчи актив- 
лӑхне ӳстерме пулӑшнӑ.

Ҫутӗҫ халӑх комиссарӗ А. В. Луначарский 1928 ҫулта чаплӑ 
чӑваш педагогӗ 80 ҫул тата Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗ 60 ҫул тултар- 
нине палӑртнӑ кунсенче Ульяновскри чӑваш педагогика тата ял- 
хуҫалӑх техникумӗсене телеграмма янӑ, унта ҫапла каланӑ: «Чӑ- 
ваш ӗҫхалӑх массисем, иртнӗ саманара ҫав тери йывӑр пусмӑр 
тӳснӗ пулин те, массӑллӑн хут вӗренессин тата наци ҫырулӑхӗпе 
шкулӗн малтанхи никӗсӗсене хывма пултарнӑ. Чӑваш хресченӗсен 
чи чухӑн сийӗсенче ҫуралса ӳссе чапа тухнӑ Яковлев, унӑн хӑй пе- 
кех хресченсем хушшинчен тухнӑ ӗҫри юлташӗсем, чӑваш ӗҫҫын- 
нисен массӑллӑ культуришӗн ҫур ӗмӗр хушши ӗҫленӗ тата кӗреш- 
нӗ. Чӑваш халӑхне наци енӗпе ҫӗклессишӗн ҫур ӗмӗр ӗҫлени чӑ- 
ваш ёҫҫыннисен миллионлӑ массисене Октябрьти аслӑ революцие 
активлӑ хутшӑнма хатӗрленӗ»62.

62 Итоги юбилейной научной сессии, посвященной столетию со дня рожде
ния' И. Я. Яковлева. Записки ЧНИИ, вып. III. Чебоксары, 1949 с. 44.
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