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чӑваш культурипе ҫутӗҫӗн паллӑ ёҫченё 
педагог-демократ, ҫыравҫӑ '

1848 ҫ. ака уйӑхӗн 13 (25)-мӗшӗнче хальхи Тутарстанӑн Теччӗ 
районӗнчи Кӑнна Кушкинче хресчен кил-йышӗнче ҫуралнӑ. 
1930 ҫ. юпа уйӑхӗн 23-мӗшӗнче вилнӗ, ӑна Мускавра Ваганько- 
во масарне пытарнӑ.

1875 ҫ. Хусан университечӗн историпе филологи факультетне 
пӗтернӗ. 1868 ҫ. Чӗмпӗрти чӑваш шкулне уҫнӑ (хӑйӗн вӑйӗпе тата 
уйрӑм ҫынсем пулӑшнипе). Ку шкула 1871 ҫ. И. Н. Ульянов хута 
кӗнипе патшалӑх бюджетне кӗртнӗ. 1877 ҫ. ӑна Чӗмпӗрти тӗп 
чӑваш шкулӗ, 1890 ҫ. Чӗмпӗрти чӑваш учителӗсем хатӗрлекен 
шкул ятне панӑ. Вӑл чӑваш культурин центрӗ пулса тӑнӑ. Уни- 
верситетран вӗренсе тухнӑ хыҫҫӑн Яковлев 1903 ҫулччен Хусан 
вӗренӳ округӗнчи чӑваш шкулӗсен инспекторӗнче ӗҫленӗ, 1919 
ҫулччен Чӑваш учителӗсем хатӗрлекен шкула ертсе пынӑ (ку шку
ла 1917 ҫ. учительсем хатӗрлекен семинари, 1919 ҫ. Чӑваш педа
гогика 3 ҫуллӑх курсӗ ятне панӑ). Яковлев Атӑл тӑрӑхӗнче чӑваш 
тата ытти халӑх шкулӗсене уҫма пулӑшнӑ. Вӑл чӑваш шкулӗсем 
валли вӗрентӳ методикине ҫырса хатӗрленӗ, унта К. Д. Ушин- 
скипе ун ӗҫне тӑсаканӗсен педагогика еткерӗпе пуҫаруллӑн усӑ 
курнӑ. XIX ӗмӗрӗн 70-мӗш ҫулӗсен пуҫламӑшӗнче вырӑс графи- 
кине тӗпе хурса ҫӗнӗ чӑваш алфавичӗ йӗркеленӗ, букварьсемпе 
вӗренӳ кӗнекисем ҫырнӑ. Вулав кӗнекисене Яковлев халӑх йӑли- 
йӗрки ҫинчен хайланӑ калавсене тата халӑх сӑмахлӑхӗн тӗслӗхӗ- 
сене кӗртнӗ, хӑй те халӑхӑн илемлӗ сӑмах пултарулӑхне пухнӑ. 
Вӑл пӑхса-кӑтартса тӑнипе вырӑс литературин классикӗсем 
(А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, И. А. Крылов, Л. Н. Толстой, 
Н. А. Некрасов т. ыт.) ҫырнисене куҫарнӑ тӗслӗхсем, йышлӑ 
вулакан валли кӑларнӑ ӑслӑлӑх кӗнекисем чӑваш литературин 
чӗлхине йӗркелеме тата наци литературине аталантарма, ӑна
вырас культурипе ҫывахланма пулашна.
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8  Шан Аковлеё ЧӐВАШ ХАЛЙХНЕ ПАНЙ ХАЛ АЛ

И. Я. Яковлев ертсе пынипе Библин иккӗмӗш пайне -  Ҫӗнӗ 
Сӑмаха чӑвашла кӑларнӑ. Вӑл 1912 ҫ. Псалтырь тата пророксен 
хӑш-пӗр кӗнекисене, 1918 ҫ. Моисей кӗнекисенчен тӑваттӑшне 
чӑвашла пичетленӗ. Библин пӗрремӗш пайӗн -  Кивӗ Сӑмахӑн 
ытти кӗнекисен куҫарӑвӗсем ал ҫыру халлӗн юлнӑ.

1958 ҫ. Чӑваш патшалӑх педагогика институтне Иван Яковле
вич Яковлев ятне панӑ. Шупашкарта ӑна асӑнса палӑк лартнӑ, 
асӑну музейӗ уҫнӑ, ун ячӗпе проспект хисепленет.


