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УМ СӐМАХ
Тӑван чӗлхе пирки чӑвашла ҫырманшӑн пире вулакансем тӗрӗсех ӳпкелеҫҫӗ. Институтӑн чӗлхе пӗлӗвӗн пайӗ 1991
ҫул хыҫҫӑн - Чӗлхе саккунне пурнӑҫа кӗртме пикенсе
хутшӑнмалла чухне - чӑвашла пёр кӗнеке те кӑларайманнине нимӗнле сӑлтавпа та тӳрре кӑларма ҫук пулӗ.
Чӑваш чӗлхине, паллах, вырӑсла та тишкермелле, ун ҫинчен
ют чӗлхесемпе - акӑлчанла, нимӗҫле, турккӑлла — ҫырни
те пысӑк пӗлтерӗшлӗ. Чӗлхемӗрӗн ҫивӗч те кӑткӑс ыйтӑвӗсене тӑван сӑмахпа - уҫӑмлӑ та кӑсӑклӑ, анчах ӑслӑлӑх
картинчен тухмасӑр - ӑнлантарма пултарни тата пахарах.
Эпир ку тӗлӗшрен пуянах марри ҫак кӗнекене “ӑсталанӑ”
чухне те палӑрчё... Ӑна институт директорӗн, ӳнер пӗлӗвӗсен
докторӗн А.А.Трофимовӑн пуҫарӑвӗпе хатӗрленӗ. Кӗнекене
чӗлхепе ҫыхӑннӑ тӗрлӗ пулӑма тишкерекен статьясем кӗчӗҫ.
Авторӗсен йышӗнче Чӑваш патшалӑх гуманитари ӑслӑлӑхӗсен
и н сти туч ӗн ӗҫтеш ӗс ем сӗр пуҫне Ч ӑв аш п а т ш а л ӑ х
университечӗн вӗрентекенӗсем те пур: Н.П.Петров, О.Р.Студенцов, П.Я.Яковлев. Статьясене пичете хатӗрленӗ чухне,
тӗпрен илсен, стилӗ е тытӑмӗ тӗлӗшӗнчен кӑна тӳрлетӳсем
кӗртнӗ, тӗпчевҫӗ шухӑшӗсене - редактор вӗсемпе пачах
килӗшмен чухне те - упраса хӑварма тӑрӑшнӑ. Ҫак кӗнекен
малашӗ пуласса, “Чӑваш чӗлхе пӗлӗвӗ” (е урӑхларах) ятпа
ҫӗнӗ кӑларӑмсем тухса пырасса шанатпӑр. Вӗсене вара
вулакансен йышне чӑннипех интереслӗ статьясем ытларах
кӗртме тӑрӑшӑпӑр.
Сӑмах май каласан, чӑвашла тӗпчевсем ӗлӗкрех чӗлхе
тата литературӑпа фольклор пайӗсем кӑна хатӗрлетчӗҫ.
Ю лашки вӑхӑтра л ар у -тӑр у улшӑнчӗ: 1996 ҫулта ӳнер
пӗлӗвӗсен пайӗ “Халӑх эткерӗ: упраса аталантарас ыйтусем”
кӗнеке калӑпласа кӑларчӗ, халӗ историксем те тӑван халӑхпа
пӗр чӗлхе тупасшӑн - тӗпчевсен чӑвашла пуххине йӗркелеме
пуҫларӗҫ. Кун пек кӗнекесем чӑваш чӗлхин ӑслӑлӑх стильне
аталанма пулӑшаҫҫӗ.
Нумаях пулмасть икӗ паллӑ датӑна - Н.Н.Поппе тата
А.И.Иванов чӗлхеҫӗсем ҫуралнӑранпа ҫӗр ҫул ҫитнине асӑрхамасӑрах хӑварчӗҫ. Вёсен умӗнчи хамӑр парӑма туйса,
ҫак кӗнекене ятарласа хатӗрленӗ библиографи очеркӗсем
кӗртетпӗр. И.Н.Юркин пек тӗпчевҫӗсен кӑткӑс та хӑйне евӗрлӗ

пултарулӑхне, чылай ҫул иртсен те, тивӗҫлипе хаклайманха. Унӑн биографӗн - Юрий Яковлев литература пӗлӳҫин пы сӑках мар ӗҫӗпе паллаш ни хальхи вулакана усӑллӑ
пулассӑн туйӑнать. Ҫавӑнпа Иван Юркинӑн алҫыру халлӗн
упраннӑ “Ют чӗлхесенче ҫӳрекен чӑваш сӑмахӗсем” статйине
те пичетлес терӗмӗр. Ӑна вӑл иртнӗ ӗмӗр вӗҫӗнче ҫырнӑ
пулнӑ. Статьяна Чӗмпӗр облаҫӗн архивӗнче (269 ф., 1 оп., 14
упр. ед.) Ю.В.Яковлев тупнӑ. Ку ӗҫе пӑхса тухса хакланӑшӑн
т а т а а с ӑ р х а т т а р у с е м ҫы рса панӑш ӑн эпир филологи
ӑслӑлӑхӗсен докторне Н.И.Егоров профессора тав тӑватпӑр.
Рецензире вӑл ҫакна палӑртнӑ: “И.Н.Юркин хӑй вӑхӑтӗнче
каласа хӑварнӑ шухӑшсен пафосӗ - нумай фактсем кивелнӗ
е йӑнӑш пулсан та - паян та актуаллӑ”. Иван Юркинӑн
асӑннӑ статйине пӗр улӑштармасӑр тенӗ пекех пичетлетпӗр.
Вӑл, пирӗн ш утпа, иртнӗ ӗмӗр вӗҫӗнчи чӑваш ҫырулӑх
чӗлхишӗн, ӑслӑлӑх стилӗн пуҫламӑш тапхӑрӗшӗн курӑмлӑ,
самана докуменчӗ.
Хисеплӗ вӗрентекенӗмӗрсем тата ӗҫтешӗмӗрсем Иван
Андреевич Андреев, Иван Павлович Павлов ҫитмӗле ҫитрӗҫ,
Атнер Петрович Хусанкай алӑ ҫул тултарать. Ҫавна май
кёнекере вёсен пурнӑҫӗпе тата пултарулӑхӗпе, ӑслӑлӑхри
ӗҫӗ-хӗлӗпе паллаштаракан ятарлӑ очерксем вырӑн тупрӗҫ.
Юрий Филиппович Ефимов ҫинчен вара хурлӑхлӑ сӑлтавпа
ҫырма тивет: ҫулталӑк пуҫламӑшӗнче хаклӑ юлташӑмӑр
яланлӑхах уйрӑлса кайрӗ. Пирӗн тивӗҫ - вӑл хӑварнӑ тӗпчевсене кун ҫути пама пулӑшасси, вулакан патне ҫитересси.
Ю лаш ки ҫул сен че Ю рий Ф илиппович чӑваш чӗлхин
ӑнлантару словарьне хатӗрлес тӗлӗшпе ӗҫлерӗ, унпа ҫыхӑннӑ
ы йтусене тиш керсе темиҫе статья ӑсталарӗ. Вӗсенчен
иккӗшне ҫак кӗнеке валли суйласа илтӗмӗр. Ӑнлантару
словарьне хатӗрлессипе ҫыхӑннӑ виҫҫӗмӗш статьян авторӗ Алевтина Долгова. Ҫак кӗнекери тепӗр ӗҫӗнче вара вӑл чӑваш
чӗлхин ыйтӑва палӑртакан татӑкӗсене туллин тишкернӗ.
Иван Павлович Павловӑн ӑслӑлӑх этючӗ халиччен
а с ӑ р х асах кайм ан пулӑм па - сӑм ахсен хӑйне евӗрлӗ
ҫыхӑнӑвӗпе —паллаштарать. Чӑваш фонетикине чылайранпа
ӑнӑҫлӑ тӗпчекен Петр Яковлевич Яковлев ку хутёнче шут
хисепӗсен тулли формин несёлне тата ӑна ку таранччен мёнле
ӑ н л а н т ар н и н е ти ш кер н ӗ. П атш ал ӑх идеологийё тата
обществӑри пулӑмсем чёлхен лексика-семантика тытӑмӗнче

мӗнле палӑрнине Геннадий Дегтярев уйрӑм тӗслӗхсемпе
сӑнласа панӑ. Чӑваш чӗлхинчи кӑмпа ячӗсен йышне халиччен
тӗпчеменпе пӗрехчӗ. Юдит Дмитриева вӗсене пӗрле пухса
пулӑвӗпе тытӑмӗ енчен тишкернӗ. (Шел, авторӗ чӑвашла
ҫырма вӗренсе ҫитеймерӗ-ха.)
Поэтика ономастики - илемлӗ литература хайлавӗсенчи
пайӑр ятсене (поэтонимсене) тӗпчесси — пирӗн чӗлхе
ӑслӑлӑхӗшӗн ҫӗнӗлӗх тесен те йӑнӑш пулмӗ. Елизавета
Федоровна Васильевӑпа Алина Аркадьевна Сосаева кун йышши
ыйтусене хускатни савӑнтарать. Эпир вӗсенчен тата тарӑнрах
тӗпчевсем кӗтетпӗр.
Астӑватӑр ӗнтӗ: ку ҫулталӑк - Иван Яковлевич Яков
лев ҫулӗ. Ҫӗнӗ ҫырулӑх никӗслевҫине халалласа филологи
ӑслӑлӑхӗсен докторӗн Николай Петрович Петровӑн статйине
пичетлетпӗр. Ӑсчахӑмӑр пултарулӑхне вӑл чӗлхеҫӗ куҫӗпе
пӑхса пахалать. Революциччен тӗн литературине куҫарни
те ҫырулӑх чӗлхине аталанма чылай пулӑшнӑ. Ҫавӑн чухне
ҫуралнӑ ҫӗнӗ сӑмахсен шӑпипе Олег Студенцовӑн тӗпчевӗнче
паллашма пулать.
Ум сӑмаха вӗҫленӗ май, халӑх каларӑшне кӑна аса
илтерм елли ю лать: ҫитменнине ҫи тер ӗр , ы тлаш ш ине
каҫарӑр.
Г.А.Дегтярев.
1998 ҫ., ҫу уйӑхӗ.

ГРАММАТИКА ЫЙТӐВӖСЕМ

И П П авлов
ЧӐВАШ ЧӖЛХИНЧИ ПӖР ТУРТӐМ ПИРКИ

И л ем лӗ с ӑ м а х л ӑ х р а ы т ар л ӑ п ӗ л т ер ӗ ш л ӗ сӑм ах
майлашӑвӗсенчен пулнӑ хӑйне майлӑ “паллӑ ячӗсем” вӑй
илнине асӑрхам а пулать. Ӑна ая л ар ах илсе кӑтартнӑ
тӗслӗхсемпе ҫирӗплетме май пур:
вӑ л ашак хӑлхаллӑ, хурчка сӑмсаллӑ пулнӑ (А.Алка);
ш ӑш и хӑлхаллӑ сурӑх (В.Игнатьев);
кӑйкӑр ҫунатлӑ космонавт (А.Лукин);
ш ӑпчӑк ы йхӑллӑскерсем (А.Медведев);
ҫирӗп чун хаваллӑ вӑ л (Г.Луч);
тӑрна мӑйлӑ кӑкшӑм (М.Ухсай).
Кун пек определенисем хӑш-пӗр ҫыравҫӑшӑн уйрӑмах
ку р ӑм л ӑ. С ӑм ахран, П .Х усанкай п у л тар у л ӑх ӗн хӑйне
евӗрлӗхӗ:
сунарҫӑ куҫлӑ хуралҫӑ, сунарҫӑ куҫлӑ чӗр чун;
пӗлӗт сӑнарлӑ куҫ;
ҫын ӑслах вара ҫак анчӑк;
сӑвӑҫ ӗмӗтлӗ пек пулнӑ.
Хӑш-пӗр “паллӑ ячӗ” уйрӑм ҫыравҫӑн ҫеҫ мар, темиҫе
авторӑн тӗл пулать е тата халӑхра та анлӑ сарӑлнӑ:
поэт чунлӑ ҫын (И.Григорьев, А.Артемьев);
качака сухаллӑ чӑваш (Юхма М., А.Талвир, Трубина
М.);
ҫын й ӗр келлӗ калаҫ (А.Талвир, А.Алка);
ха лӑ х шутлӑ мар вӗт (Л.Агаков), ха лӑх шутлӑ лурӑн
(ПХусанкай);
этем ӗрет лӗ п у л (Хв.Уяр), этем рет лӗ сан ҫӳресчӗ
(Г.Ефимов).
И лнӗ тӗслӗхсенчи “паллӑ ячӗсем ” и заф ет сӑмах
майлашӑвӗсене аса илтереҫҫӗ. Вӗсене танлаштарса пӑхсан,
мӗн куратпӑр-ха?
И зафет икӗ япала ятӗнчен пулать. Вӗсем пӗр-пӗринпе
ытларах 3-мӗш сӑпат аффиксӗпе ҫыхӑнаҫҫӗ, -и (-ё) аффикс
иккӗмӗш (тёп) компонент ҫумне хушӑнать:

Кӗнеке хупп и татӑлнӑ.
Ш кул а чисем кино курчӗҫ.
Сӑмах тӗпӗпе сӑпат аффиксӗн хушшинче улшӑнусем
пулаҫҫӗ. Изафет сӑмах майлашӑвӗн тӗп сӑмахӗ уҫӑ сасӑпа
пӗтнӗ чухне ҫав уҫӑ сасса кӑлараҫҫӗ те сӑпат аффиксӗн -и
вариантне хушаҫҫё: ача - ачи, алӑ - алли. Сӑмах тӗпӗ
хупӑ сасӑпа пӗтет пулсан, нимӗнле сасса та кӑлармаҫҫӗ, тӳрех
3-мӗш сӑпат аффиксӗн -ӗ вариантне хушаҫҫӗ: юлташ юлташӗ, ш кул - ш кулӗ.
-лӑ (-лё) аффикс хушса “паллӑ ячӗ” тунӑ чух сӑмах
майлашӑвӗн тӗп компоненчӗ ҫумне тӳрех — 3-мӗш сӑпат
паллине хушмасӑрах - сӑмах тӑвакан аффикса пӗрлештереҫҫӗ.
Ку улшӑну 3-мӗш сӑпат аффиксӗн пӗлтерӗшӗ ҫеҫ мар, сӑнсӑпачӗ (форми) те ҫухалнине кӑтартать: машина сассиллё
ҫӗнӗ пурнӑҫ вырӑнне машина саслӑ ҫӗнё пурнӑҫ, сунарҫӑ
чунӗллӗ ҫын вырӑнне сунарҫӑ чунлӑ ҫын, пӗлӗт сӑнарӗллӗ
куҫ вырӑнне пӗлӗт сӑнарлӑ куҫ тенине танлаштарса пӑхӑр.
Ҫакна асӑрхаттарни кирлӗ: ытарлӑ пӗлтерӗшлисен
хӳттипе метафора пӗлтерӗшӗсӗр сӑмах майлашӑвӗсем те
-лӑ (-лё) аффикса йышӑнма пултараҫҫӗ. Вӗсене те пред
ложении пёр членӗ пек пӑхма тивет:
хурчка чӗреллӗ ҫын (К.Турхан), танл.: кайӑк чёреллӗ
(Ашм., VI, 15);
пӗркӗт куҫлӑ пиччем п ур (П.Хусанкай), танл.: симӗс
куш ак куҫлӑ старик (юмах);
сунарҫӑ чунлӑ ҫын (Ухсай Я.), вӑрм ан чунлӑ ҫын
(А.Артемьев);
ытла та этем чунлӑччӗ (ВЛгнатьев), танл.: арҫын чунлӑ
(Ашм., I, 308);
салтак тумлӑ хӗрарӑм (А.Алка);
к и л ш ухӑш лӑ ача (А.Артемьев), пурнӑҫ ш ухӑш лӑ хӗр
(А.Артемьев);
пиччёш сӑнлӑ мар (В.Игнатьев), ача сӑн-питлёйёкётсем
(А.Воробьев);
майра патша пуҫлӑ манит (А.Талвир);
пӗчӗк ача кӗлет келлӗ хӗр (Юхма М.), танл.: качака
кӗлеткеллӗ, ҫӗлен хӳ р е лл ё чёр чун (выр.-чӑв. сл.).
Кун пек конструкцисем малашне татах аталанма пултараҫҫӗ. Вӗсем произведени чӗлхине чӗрӗлӗх, хӑйне майлӑ
илем кӗртеҫҫӗ.

П.Я.Яковлев
ШУТ ХИСЕПӖСЕН ТУЛЛИ ФОРМИ ҪИНЧЕН
1§. Х а л ь х и ч ӑваш ч ё л х и н ч и ш ут х и с е п ё с е м .
Морфологире хальхи чӑваш чёлхинчи шут хисепёсене икё
ушкӑна уйӑрса тишкересси йӑлана кӗнӗ: а) кёске форма;
ӑ) тулли форма. И.ПЛавлов кӗске формӑллисене конкретлӑ
шута кӑтартаканнисем тесе, тулли формӑллисене абстрактлӑ
шута кӑтартаканнисем тесе ӑнлантарать1. Пуплеври функцине кура вӗсене тепӗр майлӑ ӑнлантарулӑх (атрибутив)
тата ятлӑх (субстантив) формисем тени те тёл пулать2. Шут
хисеп ячӗсен ҫак икё форми малтанхи теҫеткере ҫеҫ, пӗрререн
пуҫласа вунна ҫитиччен, пулнине тӗпчевҫӗсем тахҫанах
асӑрханӑ:
ятлӑх (тулли)
гтарулӑх (кӗске)
форма
форма
пӗрре
пӗр
иккӗ
ик, икӗ
виҫҫӗ
виҫ, виҫӗ
тӑваттӑ
тӑват, тӑватӑ
пиллӗк
пилӗк
улттӑ
улт, ултӑ
ҫиччӗ
ҫич,ҫичӗ
саккӑр
сакӑр
тӑххӑр
тӑхӑр
вуннӑ
вун, вунӑ
Х альхи морфологире шут хисепёсене виҫӗ ушкӑна
уйӑрма сӗнни те пур: а) кёске форма (пӗр, ик, виҫ...)\ ӑ) ҫурма кёске форма (икӗ, виҫӗ, тӑватӑ...)\ б) тулли форма (пёрре,
иккӗ, виҫҫӗ...)3. Хисеп ячӗсен тулашне кура - сӑмах вӗҫӗнче
вӑйсӑр уҫӑ сасӑ пуррипе ҫуккине кура - ҫапла ушкӑнлама
пулать те-и тен, анчах та пуплеври функцине кура малтанхи
икӗ уш кӑнӗ пӗр-пӗринчен нимӗнпе те уйрӑлса тӑмаҫҫӗ,
иккӗшӗнпе те ӑнлантарулӑха палӑртнӑ чухне пӗрешкелех
усӑ кураҫҫӗ. Пӗрешкелех тенӗрен, пирӗн шутпа, икӗ~ик, ви ҫӗвиҫ йышши хисеп ячӗсене ытти пуплев пайӗсенчи фонетика
пулӑмӗнчен уйӑрмалла мар пулас. Тӗслӗхрен, паллӑ ячӗсем:
сарӑ~сар, ш урӑ~ш ур\ ылмашсем: эпӗ~эп, эсӗ~эс, япала
ячӗсем: алӑ~ал, м улкачӑ-м улкач т.ыт.те.

Сӑмах вӗҫӗнчи [ъ, ь] сасӑсем диахронире этимологи
сӑлтавӗсенчен килсен те, килмесен те пултараҫҫӗ4. Хальхи
чӑваш литература чёлхинчи тата вырӑнти калаҫусенчи вӑйсӑр
уҫӑ сасӑсем тухса ӳкес пулӑма фонетика вариантлӑхӗ тесе
хаклани тӗрӗсрех, мӗншӗн тесен вӗсем ытларах пуплев
юхӑмӗнчи сандхипе ҫыхӑннӑ. Тӗслӗхрен: Эпир и к ӗнепе виҫӗ
сурӑхусратпӑр. Cap ачапа сарӑ хӗр. Пӗлтерӗшӗпе функцийӗ
тӗлӗшӗнчен фонетика варианчӗсене ушкӑнлама май килмест.
Ҫавӑнпа та ку ӗҫре ӑнлантарулӑх функциллӗ шут хисепёсене
кёске формӑсем, ятлӑх функциллисене т улли формӑсем
тенипе ҫырлахнӑ.
2 §. Шут хисепёсен этимологийё пирки. Тӗллевӗмӗре
кура ку ӗҫре эпир чӑваш чёлхинчи хисеп ячӗсен этимологине
тӗпчес ыйтуран пӑрӑнатпӑр. Чӑваш тата тӗрӗк чӗлхисенчи
хисеп ячӗсен этимологийӗ пирки тӗпчевҫӗсем кӑсӑк шухӑшсем
нумай калан ӑ, ҫав ш ухӑш сене п ӗтӗм л етсе тиш кернӗ
литература та ҫителӗклех5. Ҫавӑнпа та чӑваш чёлхинчи шут
хисепёсен тулли форми епле пулса кайни ҫак ӗҫре тёп вырӑн
йышӑнать.
3 §. Тулли хисепсен пулӑвне синтаксис функцийёпе*
ритмикӑпа тата эмфазӑпа ӑнлантарни. Чӑваш чёлхинчи шут
хисепёсем кёске тата тулли формӑра тӑма пултарни тёпчевҫӗсене тахҫантанпах кӑсӑклантарнӑ. Курӑнать ӗнтӗ, хисеп
ячӗсен тулли форми кӗске формӑран йӗкӗр (вӑрӑм, вӑйлӑ)
хупӑ сасӑллӑ пулнипе уйрӑлса тӑрать. Ы тти хурӑнташ
чӗлхесенче кунашкал пулӑм ҫукпа пӗрех. Тӗрӗсрех каласан,
йӗкӗр хупӑ сасӑллӑ шут хисепӗсем тӗрӗк чӗлхисемпе вырӑнти
калаҫӑвӗсенче тӗллӗн-тӗллӗн, системӑсӑр тӗл пулкалаҫҫӗ.
Тӗслӗхрен: уйг. ikki, хорезм. ikka ‘иккӗ’; уйг. ja tta , узб., кум.
jetti, хорезм. jedda, азерб. jed d i, шор. cetti, як. satta ‘ҫиччӗ’;
уйг., узб., азерб. skkkiz, хорезм. sekkas ‘саккӑр’; уйг. tokkuz,
узб. tOkkiz, хорезм. dokkis, азерб. dokguz ‘тӑххӑр’; уйг. ottuz,
узб. o ttiz ‘вӑтӑр’; хорезм. alia, азерб. alii ‘аллӑ’. Ҫакӑн евӗрлӗ
шут хисеп ячӗсем ытти хӑш-пӗр тӗрӗк чӗлхисенче те сиксе
тухкалаҫҫӗ. Л.С.Левитская шухӑшӗпе, юнашар икё пёр пек
хупӑ сасӑллӑ тёслӗхсене экспрессилёхпе е юнашар тӑракан
тӗрлӗ хупӑ сасӑсен пӗрпекленӗвӗпе ӑнлантарма пулать: oltuz
> ottuz; je td i > je ttf.
Чӑваш чӗлхе пӗлӗвӗнче те ш ут хисепёсен тулли
форминчи йӗкӗр (вӑрӑм, вӑйлӑ) хупӑ сасӑсем абстрактлӑ

шутлавра хисепсене пусарах, экспрессипе каланӑ пирки пулса
кайнӑ текен шухӑш ҫирӗпленнӗ. Чи малтанах ку шухӑша
Н.И.Ашмарин каланӑ пулас7. Т.М.Матвеев чӑваш чёлхинчи
хисеп ячёсене ятарласа тёпченё статйинче те йӗкӗр (вӑрӑм,
вӑйлӑ) хупӑ сасӑллӑ тулли формӑсем эмфаза мелӗпе пулнӑ
тесе ш ухӑш лать8. Эмфазӑна хупӑ сасӑсен вӑрӑмлӑхӗпе
палӑртма май пуррине автор паллӑ ячӗсенче те тӗл пулакан
тӗслӗхсемпе ҫирӗплетет: Пысӑк ҫын килчӗ, анчах та: К у
ҫынпысӑккӑ, ҫук ҫын, анчах та: Кунта ҫынҫуккӑ. Т.М.Матвеев
чӑваш чӗлхи пусарах каланине палӑртма сӑмах вӗҫне уҫӑ
сасӑсем хушнине те кӑтартса хӑварать: Кӑна вӑ л турӗ, анчах
та: А пла, тӑвӗ вӑлӑ). Ҫапла майпа, тулли хисеп ячӗсенчи
юлашки вӑйсӑр уҫӑ сасӑсем те [ъ, ь] эмфазӑна палӑртас
меле пурнӑҫлаҫҫӗ пулас.
В.Г.Егоров та тулли хисепсем синтаксис ыйтӑвӗсене
тивӗҫтерес тӗллевпе пулса кайнине палӑртать. Калаканӗн
тӗп шухӑшӗ япали ҫинче пулсан, чӑваш чӗлхи шут хисепёсен
кӗске формипе усӑ курать, тӗслӗхрен: пӗр тенкё, и кӗ тенкӗ,
виҫӗ тенкӗ, пӗр кил, виҫӗ кил. Калаканӗн тӗп шухӑшӗ хисепӗ
ҫинче пулсан, тулли формӑсемпе усӑ курать, тӗслӗхрен:
пӗрре, иккӗ, виҫҫӗ т. ыт. те9.
Н.А.Андреев тӗпчевҫӗ те чӑваш чёлхинчи хисеп ячӗсене
ятарласа тишкернӗ. Автор шухӑшӗпе, хисеп ячӗсен тулли
формисем чӑваш чӗлхинче ятсене абстракцилесе палӑртас
(“отвлечение имен”) туртӑмпа ҫыхӑннӑ. Т.М.Матвеев евӗрлӗрех, вӑл та хисеп ячӗсенчи пулӑма паллӑ ячӗсенчи пулӑмпа
танлаштарать, тӗслӗхрен: ватӑ - ват ҫын, ҫӗнӗ - ҫён ҫын,
хи вӗ - кив ялала т.ыт.те.
Автор м алалла чӑваш чӗлхинче ятсене уйӑрарах
калама ятарлӑ -и (-ё) аффикслӑ мел те пуррине палӑртать,
-и аф ф и к с хуш ӑнсан хупӑ сасӑсем вӑрӑм ланнине те
асӑрхаттарса хӑварать, тӗслӗхрен: симӗс-симӗсси, ырӑ~ырри,
ылтӑн-ылтӑнни. Хисеп ячӗсем те ҫак палӑрту аффиксне
йышӑнса япаласем пекех палӑртуллӑ пулма пултарнине
тёпчевҫӗ ҫак тӗслӗхпе ҫирӗплетет: Виҫҫине хитре ҫыртӑм.
Ҫав ху ш ӑр ах Н.А .А ндреев хӑйӗн ш ухӑш лавӗнчи
хирӗҫӳлӗхе те кӑтартса хӑварать: чӑваш чёлхинчи ятсем -ӗ
аф ф икс йыш ӑннӑ чухне вӗсенчи хупӑ сасӑ нихӑҫан та
вӑрӑмланмасть. Сӑмах кунта ылтӑнӗ, пуканӗ йышши формӑсем
пирки пырать пулмалла, авторӗ хӑй тӗслӗхсем илсе паман.

Анчах та ҫак асӑрхаттару питӗ кӑсӑк: шут хисепӗсем шӑпах
[и] сасӑпа мар, [ь] сасӑпа вӗҫленеҫҫӗ. Ҫапла вара, сӑмах вӗҫӗнчи
[ъ, ь] сасӑ тахҫан палӑрту пӗлтерӗшлӗ пулнӑ тесе шутлани
сӑмах варринчи хупӑ сасӑ вӑрӑмланнине уҫса параймасть.
Н.А.Андреев вӗрентӳ ӗҫӗнче шут хисепёсен тулли
формине тёп форма тесси йӑлана кӗнине хирӗҫлет, тёп форма
вырӑнне кӗскине йышӑнма сӗнет10. Ку сӗнӳпе, паллах,
килӗшмелле.
Пӗтӗмлетсе каласан, ҫӳлерех илсе кӑтартнӑ тӗпчевҫӗсен
шухӑшӗсене хисеплемелле, анчах та хисеп ячӗсен пулӑвне
эмфазӑпа, палӑрту мелӗсемпе ҫеҫ ӑнлантарма тӑрӑшни
иккӗлентерӳллӗ. Чӑваш чӗлхи эмфазӑна палӑртма, тӗпрен
илсен, хупӑ сасӑсене вӑрӑмлатнипе мар, уҫӑ сасӑсене тӑсарах
калас мелпе усӑ курать, тӗслӗхрен: пы -ы сӑк, ла -а й ӑ х
т.ыт.те11.
4 §. Шут хисепёсен тулли форми пулса кайнине ют
чёлхе витёмёпе ӑнлантарни. Чӑваш чёлхинчи хисеп ячӗсен
п ул ӑвн е Б.А .С ереб рен н и ков м ари ч ӗл х и ви тӗм ӗп е
ӑнлантарать. Чӑнах та мари чӗлхинче те шут хисепёсен кёске
тата тулли формисем пур, тулли форма кӑтарту (дейксис)
аффиксӗ хушӑннипе йёркеленсе пырать: кок ‘икё’ - коктык
‘иккё’, кум ‘виҫӗ’ - кумыт ‘виҫҫӗ’ т.ыт.те. Автор шухӑшӗпе,
чӑваш чӗлхинче малтанах виҫ, вун йышши шут хисепёсем 3мӗш сӑпат аффиксне (-£) йышӑннӑ. Анчах та сём авалтанах
[ъ, ь] сасӑсемпе вӗҫленекен, камӑнлӑха палӑртман хисеп ячӗсем
пулнӑ пирки (ултӑ, икё) ку мел хисеп ячёсен кёске тата
тулли формисене уҫӑмлӑн уйӑрма май паман. Ҫавӑнпа та,
тет Б.А.Серебренников, вӗсене пӗр-пӗринчен уйӑрса илме
хушма мел кирлӗ пулнӑ, ур. к. камӑнлӑх категорийён 3-мёш
сӑпат аффиксё тата тепӗр хут хушӑннӑ. Ҫапла вара, хисеп
ячӗсенчи вӑрӑм хупӑ сасӑ малтанхи нейтрализациленнё [ь]
сассӑн юлашкине (рефлексне) упраса хӑварнӑ: в у н + ӑ + ӑ >
вуннӑ. Автор шухӑшӗпе, пиллӗк, саккӑр, тӑххӑр сӑмахсенчи
вӑрӑм хупӑ сасӑ аналогипе пулса кайнӑ12.
Л.С.Левитская чӑваш чёлхинчи хисеп ячӗсен кёске тата
тулли формисем мари чӗлхин витӗмӗпе пулса кайнине
халлӗхе ҫирӗплетсе калама иртерех-ха тесе асӑрхаттарать,
хӑйӗн иккӗленӗвне самаях витӗмлӗ аргументсемпе ҫирӗплетет13. Калас пулать, чӑваш чӗлхе пӗлӗвӗнче Б.А.Серебренников шухӑшӗ паянхи кунчченех упранса пырать-ха14.

5 §. Х и с е п я ч ё с е н т у л л и ф о р м и кӑк т ёр ёк
тапхӑрёнченех килни пирки. М.Р.Федотов хисеп ячёсен

геминатӑллӑ формисене тӗпченӗ ӗҫсене питӗ тӗплӗн тишкерсе тухнӑ. Автор хӑй П.М.Мелиоранский, А.Н.Самойлович,
А.М.Щербак хисеп ячӗсене икӗ хупӑ сасӑпа каласси кӑк тӗрӗк
тапхӑрӗнченех килекен пулӑм тесе хакланине килӗштеререх
парать15.
Хальхи тӗрӗк чӗлхисенче сайра-пӗр сиксе тухакан икӗ
хупӑ сасӑллӑ хисеп ячӗсене чӑваш чёлхинчи шут хисепёсен
тулли тата кёске формисемпе пёр картра пӑхни тата геми
нацие кӑк тӗрӗк тапхӑрӗнченех килекен пулӑм тесе хаклани
иккёлентерет. Пирён шутпа, кун пирки Л.СЛевитская питё
тӗрӗс асӑрхаттарнӑ: “Чувашские формы с долгими согласными
могут и не отражать соответствующие тюркские формы, так
как противопоставление: сильный (долгий) - слабый (крат
кий) согласный, довольно распространенное в чувашских
именах, могло быть морфологизовано в чувашских числи
тельных. Его функциональной нагрузкой является различение
атрибутивной и субстантивной форм числительных: Щэ —
ikkd"*.
Чӑваш чёлхинчи шут хисеп ячёсен тулли тата кёске
формисене ытти тёрёк чёлхисенче тата вырӑнти калаҫӑвӗсенче сайра-пӗр тӗл пулакан икё хупӑ сасӑллӑ хисеп ячёсемпе п ӑтраш тарм а юраманнине ы тти тӗпчевҫӗсем те
кӑтартса хӑвараҫҫӗ17.
6 §. Чӑваш чёлхинче геминатӑсем пулса кайнин
сӑлтавёсем. Л.С.Левитская щухӑшне малалла аталантарса
ҫапла калама пулать: тулли хисеп ячӗсенчи йӗкӗр хупӑ
сасӑ пулӑвне пӗтӗмӗшле чӑваш консонантизмӗнчи йӗкӗр
фонемӑсен пулӑвӗнчен, функцийӗнчен уйӑрса тишкерме ҫук.
Енчен те чӑваш чӗлхин фонологийӗнче ахаль фонема - йӗкӗр
фонема текен хирӗҫтӑру пур пулсан, ҫав хирӗҫтӑру чӗлхере
хӑҫан тата мӗнле пулса кайнине, геминатӑсен фонема
тытӑмӗнчи статусне тӗрӗс ҫырса кӑтартни кирлӗ. Унсӑрӑн,
пирӗн ш утп а, п ӗ р -п ӗр пуп лев пайӗнчи гем инатӑсене
пайӑррӑн ӑнлантарса пама май килмест. Чӑваш фонологийӗнче гемината ыйтӑвӗ самаях кӑткӑс пулнине кура ун
пирки ку статьяра сӑмах хускатмӑпӑр18.
Хӑй вӑхӑтӗнче В.И.Котлеевпа И-Т.Сергеев, фонетикӑри
ҫӗнӗ теорисем ҫине таянса, чӑваш чёлхинчи геминатӑсене

калаҫаканӑн асӗнчи сӑмахсен психофизиологиллӗ ритм ӳкерчӗкӗпе, пусӑм вырӑнӗ улшӑннипе ӑнлантарса пама тӑрӑшнӑ,
ур. к. геминатӑсен пулӑвне синхронирех ҫырса кӑтартас ҫулпа
кайнӑ. Авторсем ҫапларах татӑклӑ пӗтӗмлетӳ тӑваҫҫӗ: “Таким
образом, геминацию интервокальных согласных чувашского
языка при именном словоизменении можно объяснить на
основе закономерностей самого чувашского языка, и здесь
нет необходимости в сравнительно-исторических изыска
ниях”19. Ҫак статьяна пахалӑхне чакармасӑр, унӑн чӑваш
фонетикинчи вырӑнне пӗчӗклетмесӗр хаклас килет, ҫапах
та ку ӗҫре чӑваш чёлхинчи геминатӑсем пулса кайнине епле
ҫутатнипе килӗшме ҫук. Сӑлтавӗсем иккӗ:
1) авалхи чӑваш чӗлхинче икӗ уҫӑ сасӑ хушшинче
янӑравсӑр е янӑравлӑ хупӑ фонемӑсем пулнӑ? Ку статья
авторӗсен тӗпри ыйтӑвӗ. Фонологи принципӗсене тытса
пырсан, кунашкал ыйту лартма юрамасть, мӗншӗн тесен
янӑравлӑх/янӑравсӑрлӑх уйӑру паллийӗ пулман чухне вёсен
(шавлӑ хупӑ сасӑсен) ку позицири “янӑравлӑхӗ” релевантлӑ
пулман. Тепӗр майлӑ каласан, вӗсем янӑравлӑ та, янӑравсӑр
та пулма пултарайман, калаҫакансем вёсен “янӑравлӑхне”
туйман;
2) чӑваш чёлхинчи геминатӑллӑ нумай-нумай сӑмах
тӗпчевҫӗсем сӗнекен “сӑмахӑн ритм ӳкерчӗкӗ” текен теори
тулашӗнче юлать, ур. к. кунта универсаллӑх принципӗ ҫук.
Кирек епле пулсассӑн та, ку статьяна ырӑпа кӑна
асӑнмалла, мӗншӗн тесен чӑваш чӗлхинче геминатӑсем пулса
кайнине тӗпчесе ҫырнӑ урӑх пӗр ӗҫ те ҫук. Шел пулин те,
каярахри фонологи ӗҫӗсенче чӑваш чӗлхин сасӑ тытӑмӗнчи
йӗкӗр фонемӑсене (геминатӑсене) тӗпчевҫӗсем пӑрахӑҫланӑ
тесен те йӑнӑш пулмасть20.
Хальхи чӑваш чӗлхин хупӑ фонема тытӑмне геминаци
пулӑмне шута илмесӗр ҫутатса пама тӑрӑшни историллӗ
фонетикӑпа диахрониллӗ фонологишӗн пысӑк чӑрмавсем
кӑларса тӑратни пирки эпир асӑрхаттарса хӑварнӑччӗ, ҫавӑнпа
ку ыйту патне таврӑнмӑпӑр21. Анчах та ҫакна каласа хӑварасах
пулать: фонетикӑпа фонологире тӗрлӗ шухӑшсем пуҫпулса
тӑнӑ вӑхӑтсенче те И.П.Павлов, геминатӑсен чӑваш чёлхинчи
вырӑнне туйса, питӗ паха ӗҫсем ҫырнӑ, анчах геминатӑсен
пулӑвне автор ятарласа тӗпчемен22.

Ш ухӑш ӑм ӑр у ҫӑм л ӑр ах п у л тӑр тесен, геминаци
ыйтӑвӗн никӗсри хӑш-пӗр ӑнлавӗсем пирки асӑнмасӑр иртме
ҫук. Чӑваш чёлхинчи йӗкӗр фонемӑсене (сӑмах тӗпӗнче те,
морфема чиккинче те) тишкерни пире ҫапла пӗтӗмлетӳсем
тума май парать:
1. А халь фонема - йӗкӗр фонема хирӗҫтӑру хальхи
чӑваш консонантизмӗн тӗп палӑрӑмӗсенчен пӗри пулса тӑрать.
2. Ҫак хирӗҫтӑру хурӑнташ чӗлхесенче те, вырӑс чӗлхинче
те ҫук, ҫавӑнпа ку ыйтӑва чӑваш фонетикинче ҫителӗксӗр
ҫутатнӑ.
3. Чӑваш чёлхинчи геминатӑсем сасӑсен пӗрпекленӗвне
(ассимиляцие) пула ҫуралнӑ.
4. С асӑсен п ӗ р п ек л ен ӗв н е икӗ т а п х ӑ р а у й ӑр са
тишкермелле: а) чӗрӗ пӗрпекленӳ; ӑ) истори пӗрпекленӗвӗ.
Истори пӗрпекленӗвӗсене хӑйсене икӗ ушкӑна уйӑрмалла:
уҫӑмлӑ тытӑмлисем тата сём авалах пулса кайнӑ, хальхи
чӗлхере уҫӑмсӑрланнӑ пӗрпекленӳсем.
Чёрё пёрпекленӳ
Чӑваш фонетикинче кун йышши пӗрпекленӗве иртнӗ
ӗмӗртенпех тӗплӗн ҫырса кӑтартаҫҫӗ. Чӗрӗ фонетика процесӗ
пулнӑ пирки ку пулӑм мӗнле майпа пулнине ӑнлантарма
кирлех те мар:
каятпӑр - [ка)ӑп:ър];
чӗкеҫсем - [чьг’эҫ:эм’];
ишсе - [иш’:э];
вулатчӗ - [вулӑч:ь]
Истори пёрпекленёвё
а) уҫӑмлӑ тытӑмлисем:
тӗттӗм [т’ьт’:ьм’] < тӗп-тӗм (паллӑ ячӗн вӑйлӑ
степенӗ, танл. сап-сарӑ);
куллен [кул’;эн’] < к у н + лен,
вылля [выл’:ӑ] < вӑй + ла\
куллян [кул’:ӑн] < к у й + лан т.ыт.те.
Ҫак ушкӑнах ҫыхӑнчӑк сӑмахсене те кӗртмелле:
ҫӑраҫҫи [ҫъраҫ:й] < ҫӑра уҫҫи,
улмуҫҫи [улмуҫ:й] < улм а йывӑҫҫи,
ҫарран [ҫар:ӑн] < ҫара ура н т.ыт.те;
ӑ) уҫӑмсӑр тытӑмлисем:
тӳмме [т’ум’:э] < туума\
тӑрри [тър:йы] < туруар

вулла [вул:а] < оула\
уллах [ул:ах] < оулау т.ыт.те.
К ӗскен к ал асан , ч ӑваш ч ёл х и н ч и гем и н ат ӑл л ӑ
сӑмахсемпе сӑмах формисем тахҫан пӗрпекленсе тухса ӳкнӗ
пӗр-пӗр сасса палӑртаҫҫӗ. Ҫав сасӑ, пахалӑхне ҫухатса,
хисепне упраса хӑварнӑ. Пӗтӗмӗшле чӗлхе пӗлӗвӗ кунашкал
пулӑма тӗнчери нумай-нумай чӗлхесенче тупса палӑртнӑ.
Эпир сӑнанӑ тӑрӑх, уҫӑмсӑр пӗрпекленӳ ушкӑнне кӗрекен
геминатӑсенче ытларах чухне хыҫчӗлхепе каланнӑ темӗнле
хупӑ сассӑн йӗрӗ, ю лаш ки (рели кт) у п р ан са ю лн ӑ23.
Пӑтрашӑну ан пултӑр тесе эпир ӑна ку ӗҫре [у] паллӑпа
ҫырса кӑтартатпӑр.
Чӗлхеҫӗсене халичченех тӗлӗнтерекен ыйту вӑл чӑваш чёлхинчи морфема чиккинчи геминаци. Пирӗн шутпа,
у-рефлекс шӑпах морфема чиккинче упранса юлса морфологиленнӗ. Ку сий ытларах хальхи чӑваш чӗлхинче [ъ, ь]
сасӑпа пӗтекен ятсенчен тӑрать. Анчах та [ъ, ь] сасӑпа
вӗҫленекен сӑмахсенчен чылайӑшӗ авалрах [у] сасӑпа вӗҫленни
паллӑ ӗнтӗ.
Ҫапла вара, халиччен ӑнлантарса парайман морфема
чиккинчи геминацире пысӑк вӑрттӑнлӑхах ҫук иккен.
Тӗслӗхрен:
тӑршшӗ < [търъхш’ь < търъуъж ’ь];
пулӑ - пулли < [пул1п’й < пулъу’й];
пулла /п ару п./ < [пулуӑ < пулъуӑ];
пуллӑн /кам. п./ < [пӳлуън< пӳлъуън]24;
сарӑ - сарри < [сару’и < саръу’й] т.ыт.те.
Тен, сӑмах вӗҫӗнчи [у] сасӑ тухса ӳкесси хӑй те ҫак
процеспа ҫыхӑннӑ: пурӑна-киле, падеж форми витӗмӗпе,
сӑмах тӗпӗ п у л ъ у мар: пул[ъ] пек туйӑна пуҫланӑ (переразложение основ).
Чылай чухне морфема чиккинчи геминаци сӑмах
вӗҫӗнчи сасӑ рефлексӗ мар, аффикс пуҫламӑшӗнчи у-рефлекс
тесе шутлама май пур:
ҫыраканни < [ҫыраган + у’й);
кӑвакки < [къвак + Ь’й].
Паллах, уҫӑмсӑр тытӑмлӑ пӗрпекленӳллӗ сӑмахсенчи
е морфема чиккинчи геминаци пирки ятарлӑ тӗпчев ӗҫӗ туса
ирттерм елле, гем инатӑллӑ каш ни сӑм ахӑн, м орф ем ӑн
этимологине пӑхса тухмалла. Пирӗн шутпа, y>h>0 (нуль,

хисепӗ упранать) процесс чӑваш чӗлхинче морфологиленсен,
ахаль фонема - йӗкӗр фонема релевантлӑ пулса тӑрсан, [ъ,
ь ] с ас ӑп а в ӗ ҫ л е н е к е н мӗн пур сӑм ах парад и гм и сем
пӗрешкелленнӗ, ур.к. у-рефлекс хӑш-пӗр чухне пулмасан
та пултарать. Кирек епле пулсан та, чӑваш чёлхинчи геминатӑсен никӗсӗнче истори пӗрпекленӗвӗ ҫеҫ палӑрать тесе
калама пирӗн самаях ҫирӗп сӑлтавсем пур.
7 §. Шут хисепёсен тулли форминчи геминаци. Геми
наци пулӑмӗпе пулӑвне маларах каланӑ пек хакласан, пирӗн
шутпа, хисеп ячёсен тулли формин пулӑвӗ те уҫӑмланать.
Хӑш-пӗр тёрёк чӗлхисенче тата вырӑнти калаҫӑвӗсенче
абстрактлӑ шутлавра ятлӑх функцине шут хисепӗсем мар,
пӗтӗмлетӳ хисепӗсем пурнӑҫлаҫҫӗ25.
Авалхи тёрёк чӗлхин малтанхи тапхӑрӗнче пӗтӗмлетӳ
хисепӗсем икӗ тӗрлӗ аффикспа йӗркеленнӗ: 1) *-ayu/-ayii\
2) -п (-а:п/-ӑ:п). Ку аффикссен хальхи тӗрӗк чӗлхисенчи йӗрне
т ӗп ч ев ҫ ӗсем т и ш к е р н ӗ 26, ҫавӑн п а та ку ы йту патне
таврӑнмӑпӑр. Хальхи чӑваш чӗлхинче пӗтӗмлетӳ хисепӗсем
-ӑ н /-ӗ н аффикспа пулаҫҫӗ: иккӗн, внҫҫӗн, тӑваттӑн... (-ӑ н /
-ӗн < *-н). Малтанхи аффиксӗ -ауи/-"ауй вара, пирӗн шутпа,
шӑпах хисеп ячёсен тулли форминче упранса юлнӑ.
Чӑваш чӗлхе пӗлӗвӗнче чи малтан ҫак аффиксӑн
р е ф л е к с н е Т.М .М атвеев п ӗ р р е ш ут хисепӗн че тупса
п ал ӑр тн ӑ: п ӗ р р е < п ӗ р - е - у ӳ < п ӗр - еуӳ. Автор
шухӑшланӑ тӑрӑх, каярахпа у ӳ сыпӑк тухса ӳкнӗ27. Ытти
хисеп ячӗсене тӗпчевҫӗ урӑхла ӑнлантарнӑ. М.Р.Федотов ку
ш ухӑш а ҫак аргументпа хирӗҫлет: -а уи /-ӑ уй аф фиксӑн
-a v /-e v рефлексӗпе кыпчак чӗлхисенче тӑтӑш усӑ кураҫҫӗ,
унӑн йӗрӗ чӑваш чӗлхинче те палӑрать: П ӗрев пурне те
ҫиме юрать тесе шанать, тепӗрев пахча ҫимӗҫӗ ҫиет (Ашм.,
X, 229).
Ку аффикс ача-пӑча чӗлхинче те, шӑпа янӑ чух, тӗл
пулать: п ӗр р е-п ӗр ев, н к к ӗ-и к ев, ви ҫҫӗ-ви ҫев, тӑваттӑтӑваткал, пиллӗк-пилеш , улттӑ-улма, ҫиччӗ-ҫилме, саккӑрсалма т.ыт.те28.
Пирӗн шухӑшӑмӑрпа, авалхи тёрёк чёлхинчи *-ауи/-ӑуи
аффиксӑн аталанӑвӗ урӑхларах пулнӑ:
^ чӑв. *-ӑуӑ/-ӗу’ӗ -* -у ӑ/-у ’ӗ
ав. шӗрӗк *-ауи/-ӑуй
^ кыпч. -ав/-ев -* чӑв. -ев

Ҫапла вара, хальхи чӑваш чёлхинчи шут хисеп ячёсенче
*-ауи/-ӑу’й аффиксӑн рефлексӗ палӑрать тесе ҫирӗплетме
хӑюлӑх ҫитеретпӗр. Пирӗн шутпа, чӑваш чёлхинчи хисеп
ячёсен тулли формисем ҫак йёркепе пулса пынӑ:
пӗрре < *[п’ьр’у’ь < п’ьр’ьу’ь < п’ь р ’ + ьу’ь];
иккӗ < *[йк’Ь’ь < йаьуй < ик’ + ьу’ь];
виҫҫӗ < *[в’йҫЬ’ь < в’йЬьуь < в’иҫ + ьу’ь];
тӑваттӑ < *[тъвӑтЬъ < тъвӑртЬъ < т ъ в а р т + ъуъ],
кунта [р] сасӑ тухса ӳкмелли услови пур;
пиллӗк < *[п’йл’ьу’ < п’ил’ + ьу’ь],
пӗтӗмлетӳ аф ф иксӗ ҫак хисеп ятӗнче ҫеҫ туллин
упранса юлма пултарнӑ.
улттӑ < *[ӳлтЬъ < ӳлдъуъ < улт + ъуъ];
ҫиччӗ < *[ҫйчЬ’ь < ҫйбьу’ь < ҫич + ьу’ь];
вуннӑ < *[вунуъ < вӳнъуъ < вун + ъуъ].
Аналогие пула тата геминатӑсем морфологиленнине
кура саккӑр, тӑххӑр хисеп ячӗсем те кёске тата тулли
формӑсенче ҫӳреме пуҫланӑ.
Пирӗн шутпа, пӗрре хисеп ячӗ каярахпа, тӑтӑшах ытти
пуплев пайӗсем пек ҫӳренӗрен пулса кайнӑ, ур. к. юлашки
вӑйсӑр уҫӑ сасӑ вӑйланнӑ. Танлаштарӑр: П ӗрре эпӗ вӑрмана
кайрӑм (наречи). П ӗрре пёлӗт ҫине, тепре ҫёр ҫине пӑхса
илет (союз) т.ыт.те.
Сӑмах май каласан, пӗрре формӑпа пӗрлех Н.И.Ашмарин словарӗнче пӗрӗ, пӗррӗ формӑсем те тӗл пулаҫҫӗ:
Кон пик сайра хутра пӗррё ҫиҫ килсе тохать. Кӑна пит уса л
арӑм лекрӗ, тет. Ачасене пӗррӗ те кураймасть, тет (Ашм.,
X, 235).
Тата ҫакна асӑрхаттармалла: семантикине кура пӗр
хисеп ячӗ -ayu/-ayu пӗтӗмлетӳ аффиксне йышӑнса каясшӑнах
пулман тесен те йӑнӑш пулмӗ, мӗншӗн тесен пёр хисепе
пӗтӗмлетме йывӑр. Хальхи чӑваш литература чӗлхинче
шӑпах пёр хисепӗн ҫак хӑйне евӗрлӗхне пула кӑсӑк пулӑмсем
ҫирӗпленсе юлнӑ:
1) пёрре сӑмахра пусӑм вырӑнӗ пӗррё чухнехиллех
упранса юлнӑ;
2) в ун пёрре ’11’ вырӑнне вун пёр ҫирӗпленнӗ.
Унтан та ытларах, чӗрӗ калаҫура, эпир сӑнанӑ тӑрӑх,
йӗрке хисепӗсем тулли формӑран пулнине пӑхмасӑрах
тӑтӑшах пёрм ӗш /пёрӗм ёш /пёррӗм ӗш формӑсем тӗл пулаҫҫӗ.
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Тӗслӗхрен: П ӗррӗмӗш классем ки ле кайрӗҫ те ӗнтӗ (пӗрремӗш вырӑнне).
Ҫак фактсем авалрах абстрактлӑ ш утлавра пӗрре
вырӑнне п ӗр ӗ/п ӗр р ӗ формӑсемпе те усӑ курнӑ теме май
параҫҫӗ.
Пысӑках мар тӗпчевӗмӗре пӗтӗмлетсе ҫапла калама
пулать: чӑваш чёлхинчи шут хисепёсен тулли форми, ятлӑх
функцине пурнӑҫлаканни, пӗтёмлетӳ хисепёсенчен пулса
кайнӑ. Ытти шухӑшсене статьяра пӑхса тухнӑ.
Хальхи чӑваш чёлхинчи пӗтӗмлетӳ хисепӗсем авалхи
тӗрӗк тапхӑрӗнченех килекен пӗтӗмлетӳ аффиксӗн тепӗр
формипе йӗркеленеҫҫӗ: ав. тӗр. *-п < чӑв. -ӑн/-ӗн.
Асӑрхаттарусемпе литература
1 Павлов И.П. Хальхи чӑваш литература чёлхи /Морфологи.
Шупашкар: Чӑваш кӗнеке изд-ви, 1965. 174 с.
2 Левитская Л.С. Историческая морфология чувашского языка. М.:
Наука, 1976. С. 45.
3 Сергеев В.И. Именные части речи: Учебное пособие. Чебоксары:
Чуваш, ун-т, 1994. С. 124-125.
4 Матвеев Т.М. Некоторые особенности чувашских числительных
//Вопросы чувашского языка, литературы и искусства. Чебоксары, 1960.
С. 6-9; Левитская Л.С О чувашских именных основах с конечными ӑ, ё
//У чен. зап. /НИИ при Сов. Мин. ЧАССР. Вып. 28. Чебоксары, 1965.
С. 32-38; Яковлев П.Я. Чӑваш фонетики: Вӗренӳ кӗнеки /Чӑваш ун-чё.
Шупашкар, 1995. 68-70 с.
5 Тёслёхрен: Серебренников Б.А., Гаджиева Н.З. Сравнительноисторическая грамматика тюркских языков. Изд. 2-е. М.: Наука, 1986.
С. 124-132; Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков
/Морфология. М.: Наука, 1988. С. 162-201; Федотов М.Р. Чувашский язык:
Истоки. Отношение к алтайским и финно-угорским языкам. Историческая
грамматика. Чебоксары: Изд-во Чуваш, ун-та, 1996. С. 241-278.
‘ Левитская Л.С. Историческая морфология... С. 45.
7 Аш марин Н.И. Заметки по грамматике чувашского языка
//Чувашский язык /Труды ЧНИИ. Вып. 66. Чебоксары, 1976. С. 43. Ку
ӗҫе архивран илсе пичетленё.
8 Матвеев Т.М. Асӑннӑ ӗҫ. 10 с.
9 Егоров В.Г. Современный чувашский литературный язык в
сравнительно-историческом освещении. Ч. I. Чебоксары: Чуваш, кн. издво, 1954. С. 212.
10 Андреев Н.А. Имя числительное //Материалы по грамматике
современного чувашского языка. Чебоксары, 1957. С. 107-123.
11 Сергеев В.И. Интонация как способ выражения грамматических
значений в чувашском языке //Чувашский язык, литература и фольклор.
Сб. статей ЧНИИ. Чебоксары, 1974. Вып. 4. С. 96-108; Яковлев П.Я.
Асӑннӑ ӗҫ, 1995. 103-105 с.

12 S erebren n ikov В.A. Uber tschuw aschische Them en //A c ta
Orientalia Academiae scientiarum Hungaricae, fasc. 2. Budapest, 1964. S.
135— 138; Серебренников Б.А., Гаджиева Н.З. Асӑннӑ ӗҫ. 125 с.
13 Левитская Л.С. Асӑннӑ ӗҫ. 1976. 47 с.
14 Тёслӗхрен: Сергеев В.И. Асӑннӑ ӗҫ. 125 с.
15 Федотов М.Р. Асӑннӑ ӗҫ, 1996. 263-264 с.
13 Левитская Л.С. Асӑннӑ ӗҫ. 46 с.
17 Серебренников Б.А., Гаджиева Н.З. Асӑннӑ ӗҫ. 125 с.
18 Йёкёр фонема теорийё пирки ҫак кёнекере вуласа пёлме пулать:
Яковлев П.Я., 1995. С. 24-68.
19 Котлеев В.И, Сергеев И.Т. Новые экспериментальные данные
к истории интервокальных геминированных согласных в чувашском языке
//Вопросы чувашской фонетики и лексикологии /Сб. статей. Чебоксары:
Изд-во Чуваш, ун-та, 1976. С. 49.
20 Тӗслӗхрен: В.И.Котлеев. Чӑваш чӗлхин сасӑ тытӑмӗ: Фонологи
очеркё. Шупашкар: Чӑваш кёнеке изд-ви, 1981. 71-83 с.
21 Яковлев П.Я. К вопросу о геминированных согласных в чувашском
языке //Чтения по вопросам этимологии и ономастики, посвященные 60летию со дня рождения академика Г.Е.Корнилова: Тезисы докладов.
Чебоксары: Изд-во Чуваш, ун-та, 1996. С. 25-27.
22 П авлов И.П. Краткий очерк морфонологии современного
чувашского языка //Чувашский язык, литература и фольклор /Сб. статей
ЧНИИ. Чебоксары, 1974. Вып. 4. С. 3-44; малалли: Чувашский язык и
литература /Труды ЧНИИ при Сов. Мин. ЧАССР. Вып. 58. Чебоксары,
1975. С. 3-18; Павлов И.П. Удлинение согласных как морфонологическое
явление в чувашском языке //А к туал ь н ы е вопросы чувашского
языкознания: Тезисы докладов и сообщений на научной сессии, посвященной
100-летию со дня рождения В.Г.Егорова (1 2 -1 3 февраля 1980 г.).
Чебоксары, 1980. С. 25-26.
23 Вӗҫленӳри геминацире халӗ ҫухалнӑ гуттураллӑ хупӑ сасӑ юлашки
палӑрнине чи малтанах В.Грёнбек асӑрханӑ пулмалла: allan < alaq-an.
Gronbech V. Forstudier til tyrkisk lydhistorie, Selbstanzeige //K eleti Szemle.
Budapest, 1903. T. 4. S. 114-125; 229-240. Шел пулин те, ку тӗпчеве
тупма май килмерӗ, ҫавӑнпа та В.Грёнбек тавҫӑрӑвне ҫак ӗҫрен илнӗ:
Левитская Л.С. Историческая фонетика чувашского языка. Рук., 1966
(архив ЧГИГН, отд. IV, ед. хр. 343. С.10). Каярахпа Г.И.Рамстедт та [ъ,
ь] сасӑпа вӗҫленекен сӑмахсен камӑнлӑх падеж формине ҫавнашкалах
ӑнлантарнӑ: пуллӑн < bahk + in. Пӑхӑр: Рамстедт Г.И. Введение в
алтайское языкознание. М., 1957. С. 34.
24 Чӑваш чёлхинчи [ъ, ь] сасӑпа вӗҫленекен сӑмахсен камӑнлӑх тата
пару падежӗсен пулӑвне Л.СЛевитская кӑшт урӑхларах курать. Алӑ йышши
сӑмахсем уҫӑ сасӑпа вӗҫленеҫҫӗ, ҫавӑнпа камӑнлӑх падежӗн -jan/-nan
аффиксӗпе пару падежӗн -ja/-na аффиксӗсем хушӑнма пултарнӑ. Ҫапла
вара, Л.С.Левитская шухӑшӗпе, ala + ‘nan > alonbn'> aJnah > allin.
Геминатӑллӑ формӑсене автор пӗрпекленӳ результачё тесе хаклать.
Каярахпа ку процесс йытӑ йышши сӑмахсем ҫине те куҫнӑ (Левитская
Л.С., 1976. Асӑннӑ ёҫ. 17-18 с.).
Ку шухӑш та пирӗн гипотезӑна хирӗҫлем ест, геминатӑсем
пёрпекленӳрен пулса кайнӑ тенине ҫирёплетет ҫеҫ.

25 Левитская Л.С., 1976. Асӑннӑ ӗҫ. 46 с.
26 Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков.
Морфология, 1988. Асӑннӑ ӗҫ. 188-192 с.
27 Матвеев Т.М., 1960. Асӑннӑ ӗҫ. 10 с.
28 Сергеев В.И., 1994. Асӑннӑ ӗҫ. 140 с.

Кёскетӳсем
ав. тёр. - авалхи тёрёкле
уйг. - уйгурла
хорезм. - узбек чёлхин Хорезм калаҫӑвӗ
узб. - узбекла
кум. - кумыкла
кыпч. - кыпчакла
шор. - шорла
як. - якутла
Ашм. - Ашмарин Н.И. Словарь чувашского языка. I-XVII. Казань;
Чебоксары. 1928-1950.

ЫЙТУ ТАТӐКӖСЕМПЕ УСӐ
КУРАССИН УЙРӐМЛӐХӖСЕМ

1.0. Таса (урӑх пӗлтерӗш хушӑнман) ыйтӑва чӑваш
чӗлхинче икӗ майпа палӑртма пулать: 1) ыйту ылмашӗпе
(ылмашлӑ ыйту предложенийӗсем), 2) ыйту ылмашӗсӗр
(ылмашсӑр ыйту предложенийӗсем).
Ылмашлӑ ыйту предложенийӗпе пӗр-пӗр конкретлӑ
информаци (япала, ун палли, ӗҫ мӗнле пулни, ун вӑхӑчӗпе
вырӑнӗ тата ытти ҫинчен) пӗлес тесе усӑ кураҫҫӗ. Ыйтакан
хӑй мён пӗлменнине палӑртма предложение ыйту ылмашӗ
лартать, ҫапла майпа ыйту мён ҫинченне кӑтартать: Кам
патае кӗрсе курӑпӑр? (М.Ухсай); М ён ле и н к е к ҫинчен
калаҫатӑн эсӗ? (Н.Мранькка); Х ӑвӑр п и р ён пата хӑ ҫа н
пыратӑр? (И.Юркин); К у чӳрече м ёнш ён уҫӑ? (Ф.Павлов).
Ҫак предложенисене пайӑр ыйтуллисем те теҫҫӗ (вырӑсла
- “частновопросительные”).
Ылмашсӑр ыйту предложенийӗпе калакан пӗр-пӗр
информаци тӗрӗс е тӗрӗс мар пулнине пӗлес тесе усӑ
к у р ать . Кун пек п р е д л о ж е н и с ен е п ӗ тӗ м ӗ ш л е ы йту
предложенийӗсем (вырӑсла - “общевопросительные”) теҫҫӗ.
Вӗсем асӑннӑ шухӑш тӗрӗс пулнине ҫирӗплетсе пама е тӗрӗс
маррине кӑтартса хирӗҫлеме хистеҫҫӗ; хуравӗ икӗ тӗрлӗ
пулма пултарать: е ҫирӗплетни, е хирӗҫлени.
1.1. Ы йтӑва палӑртм а усӑ куракан мелсен шутне
тӗп ч евҫӗсем интонац ие, я т а р л ӑ ы й ту м о р ф ем и сен е,
предложенири сӑмахсен йӗркине, сӑмахсен сасӑ тытӑмӗнчи
улш ӑнӑвне т. ыт. те кӗртеҫҫӗ. Ку е вӑл ч ӗл х ер е ҫак
мелсенчен пӗри ҫеҫ те, темиҫе мелӗ те палӑрма пултарать.
Акӑ, тӗслӗхрен, вырӑс чӗлхи интонацие шанарах парать,
ятарлӑ морфемӑсемпе те усӑ курать, нимӗҫ чӗлхи вара ыйтӑва
ылмашсемпе, сӑмахсен вырӑнӗ-йӗркипе палӑртать.
Пӗр-пӗринчен сӑмахсен вырӑнӗпе кӑна уйрӑлса тӑракан
ыйтуллӑ тата ыйтусӑр предложенисем тӗл пулмаҫҫӗ чӑваш
пуплевӗнче. П редложени ы йтуллӑ е ы йтусӑр пулнине
интонаципе ҫеҫ п ал ӑр тсах кай м астп ӑр. П ӗр ты тӑм лӑ
предложенисемех ун пек те, кун пек те пулма, вёсене
интонаци кӑна уйӑрма пултарни п алл ӑ-х а; тӗслӗхрен,

модальлӗх сӗмӗ хушӑннӑ предложенисенче: Тен, вӗсем ыран
к и л еҫҫӗ . Тен, вӗс ем ы р а н к и л е ҫ ҫ ӗ ? В ӗсене ята р л а са
тӗпчемелле, ҫавӑнпа ку ыйту ҫинче хальлӗхе чарӑнса тӑрас
теместпӗр.
А .П .П еш ковский п ӗр -п ӗр п ӗлтерӗш е грам м атика
хатӗрӗсемпе палӑртнӑ чухне интонации пӗлтерӗше палӑртас
функцийӗ хавшани ҫинчен каланӑ’. Ҫакна вӑл “ылмашу
принципӗ” тенӗ. Чӑваш чӗлхи вара синтаксис пӗлтерӗшне
палӑртма ялан тенӗ пекех грамматика мелне суйласа илет.
“Чӑваш чӗлхинче ыйтуллӑ предложени ыйтусӑррисенчен
интонаципе мар, чи малтан ыйту сӑмахӗсемпе ыйтуллӑ татӑксем п урри пе (урӑхла каласан, лексикӑпа грамматика
тӗлӗшӗпе) уйрӑлса тӑрать” [8:155]. Чӑн та, вырӑсла интона
ципе палӑртса калакан ыйту предложенине эпир чӑвашла
ыйту татӑкӗ лартса йӗркелетпӗр. Апла пулсан, чӑваш чёлхинчи
ылмашсӑр таса ыйту предложенийӗ ятарлӑ татӑксем пулӑшнипе йӗркеленет.
2.0. Чӑваш чёлхинчи ыйту татӑкӗсен шутне халиччен
-и, -ши, -им, -шим, неушлё (ниушлё) тата хистев сӗмӗ пур
а татӑксене кӗртнӗ [16:31-32; 8:151-153]. Чӗлхеҫӗсем пурте
тенӗ пекех -им, -ши, -шим татӑксен пӗлтерӗшёнче ыйтупа
пӗрле тӗрлӗрен хушма сӗмсем пуррине палӑртаҫҫӗ. “Ыйтӑва
палӑртма пулӑшакан татӑксенчен -и татӑк кӑна таса ыйтӑва
к ӑт ар т ат ь ” [8:151]. Ы йтӑва палӑртм а хутш ӑнакан ытти
татӑксен пӗлтерӗшӗнче тата модальлӗх сӗмӗ пур: иккӗленни,
“пулма пултарать” е “ҫапла-ши, ҫапла мар-ши” тени, тӗлӗнни,
тарӑхни т.ыт.те.
3.0. -и татӑк темиҫе пӗлтерӗшлӗ единица. Вӑл тепӗр
чух ыйту пӗлтерӗшне пӗтӗмпех ҫухатса модальлӗхе палӑртма
пултарать [28:72-75; 7:23-24]. ИЛ.Павлов ку татӑкӑн иккӗмӗшле пӗлтерӗшӗсене чылай тупса палӑртнӑ: вӑл “предложенири шухӑша тепӗр майлӑ (хирӗҫле) ӑнланма кирлине”,
“ӗҫе тума ирӗк панине”, иккӗленӳ е вӑйлату пӗлтерӗшӗсене
п ал ӑр тм а, п ӑх ӑн у л л ӑ х у тл ӑ предлож енисен пайӗсене
ҫыхӑнтарма пултарни ҫинчен каланӑ [27:3-5; 28:71-78]. Пире
вара -и татӑкӑн тёп функцийӗ - таса ыйтӑва палӑртасси кӑсӑк* “Чем яснее выражено какое-либо синтаксическое значение чисто
грамматическими средствами, тем слабее может быть его интонационное
выражение вплоть до полного исчезновения, и, наоборот, чем сильнее
интонационное выражение, тем слабее может быть грамматическое” [30:98].

лантарать. Унӑн иккӗмӗшле пӗлтерӗшӗсем пирки тӗплӗн
каласа тӑмӑпӑр.
3.1. Чӑваш чёлхинчи -и ыйту татӑкӗ тёрёк чӗлхисенчи
-м ы /-м е (тутар), -м ы /-м е /-м о /-м е (пушк.), -м ы /-м и (карач,балк., туркм.), -ми (узб., азерб.), -м ы /-м и /-м у /-м у (чагат.,
кумык.), m i/m i/m u /m u (турккӑ), -бе (тува), - б а /- б о /- п а /
-по (алт.), -б а /-б е /-п а /-п е /-м а /-м е (каз., каракалп., хак., нух.),
- б ы /- б и /-б у /-б у /- п ы /-п и /- п у /-п у (кӑрк.) татӑксемпе тӳр
килет. Тёрёк чӗлхисенчи предложенире ку ыйту татӑкӗ тӗрлӗ
вырӑнта тӑма пултарать: хӑш -пӗр чӗлхесенче — сӑпатпа
хисеп аффиксӗсем хыҫҫӑн, теприсенче - сӑмах тӗпӗпе сӑпат
аффиксӗ хушшинче е сказуемӑй пулакан глаголӑн наклоненине кура - сӑпатпа хисеп аффиксӗсен умӗнче е хыҫӗнче.
Ҫакна шута илсе-тӗр ӗнтӗ А.М.Щербак ыйтӑва палӑртакан
морфемӑна аффикс-татӑк тесе хаклать те глагол улшӑнӑвӗн
системине кӗртет [35:41].
Чӑваш чёлхинчи -и ыйту морфемине пёр иккӗленмесӗрех татӑксен шутне кӗртеҫҫӗ. Нормӑланӑ литература
чӗлхинче те, пур диалектпа вырӑнти калаҫура та вӑл (сӑмах
хӑш пуплев пайне кӗнине тиркемесӗр) сӑмаха улӑштаракан
аффикссен хыҫне тӑрать.
3.2. Ы йту хӑш сӑмаха тивнине пӑхм асӑрах ялан
сказуемӑй ҫумне тӑма тӑрӑшнине -и татӑкӑн хӑйне евӗрлӗхӗ
теме пулать (калӑпӑр, вырӑс чёлхинчи “ли” татӑкпа танлаштарсан). Ыйту ӳкекен сӑмаха вара сказуемӑй умне юнашар
лартма тӑрӑшатпӑр.
Н.К.Дмитриев профессор тёрёк чӗлхисенчи ыйту
татӑкне (вӑл ӑна “ыйту аффиксӗ” тет) предложенири ыйту
ӳкекен член ҫумне лартаҫҫӗ, ҫав член ы тл ар ах чухне
сказуемӑй пулать тет. Ун шучӗпе, ыйту татӑкӗ сказуемӑй
ҫумӗнче пулсан - предложени интонацийӗ ахаль чухнехи
пекех, татӑка урӑх сӑмах хыҫне лартсан - интонацие улӑштарса калама тивет*. Ҫак шухӑшсене ҫирӗплетме Н.К.Дмитриев казах, тутар, пушкӑрт чӗлхисен тӗслӗхӗсене илсе кӑтартать. Анчах та казах чӗлхеҫисем -м а /-м е /-п а /-п е /-б а /-б е
татӑк - ыйту хӑш сӑмах патне пулнине пӑхм асӑрах сказуемӑй ҫумне ҫеҫ тӑма пултарать теҫҫӗ [2:67]. Р.М.Балтаева
* “Сказуемое вопросительного предложения как бы притягивает к
себе аффикс вопроса, и только в случае сильного логического ударения
на подлежащем аффикс вопроса ставится при нем” [20:21].

тӗпченӗ тӑрӑх, тутар чӗлхинче те ҫаплах*. Диалектологсем
вырӑнти калаҫусенче ку татӑк ыйту ӳкекен сӑмах ҫумӗнче
тӑма пултарнине те палӑртаҫҫё [32:42], Р.М.Балтаева ҫакӑ
вырӑс чӗлхин витӗмӗпе пулнӑ тесе шутлать [13:15].
Чылай тёрёк чӗлхинче ыйту татӑкӗ сказуемӑй пулакан
сӑмах ҫумӗнче тӑрать, тӗсл.: ойрот, якут, узбек чӗлхисенче
[21:300-301; 29:60; 24:2]. Азербайджан чӗлхеҫисем вара -м ы /
-м и /-м у /-м у татӑка глагол ҫумӗнчисен шутне кӗртеҫҫӗ [1:23—
25] (А.М.Щербак каланипе танл. [35:41]). Ҫапах та уйрӑм
тёрёк чӗлхисенче ыйту татӑкӗн вырӑнӗ ирӗклӗ - вӑл кирек
хӑш член ҫумне те тӑма пултарать, тӗслӗхрен: карачайбалкар** тата турккӑ [14:28; 25:500] чӗлхисенче.
3.3.
Икӗ составлӑ тулли предложенире -и ыйту татӑ
яланах сказуемӑй пулакан сӑмах хыҫҫӑн тӑрать терӗмӗр:
А ҫ у ҫар ҫынни пулнӑ-и санӑн? (Ю.Силэм); Салампи! Эсӗ-и
ку? (А.Артемьев); Ҫарат ни-ивӑлулт ӑ ӑсан тытни? (М.Кипек).
С ӑпатсӑр тата паллӑ мар сӑпатлӑ предложенисенче те
ҫавах: Сана вӗр и чей ярса парас мар-и? (Н.Петровская);
К усене пӗрне те выставкӑна гарагмая-я/’(А.Емельянов); Эмел
парса ячӗҫ-и? (Ю.Скворцов).
Икӗ составлӑ тулли мар тата ят предложенисене пӗрпӗринчен уйӑрасси хальхи чӗлхе пӗлӗвӗнче тавлашуллӑ ыйту
[10:54; 11:33-34, 62-71; 14:114; 18:96; 23:187-201; 30:335; 34:241].
Эпир “пӗр-пӗр предложенире подлежащи составне кӗмен
кӗҫӗн член пулсан вӑл ят предложени пулмасть” [11:70] текен
шухӑша тӗпе хурса, сказуемӑйсӑр предложенисен хӑш-пӗр
уйрӑмлӑхӗсем ҫинче чарӑнса тӑрас тетпӗр.
Сказуемӑя сиктерсе хӑварнӑ тулли мар предложени
сене темиҫе ушкӑна пайлама пулать:
1)
пӗрисенче подлежащи тытӑмне кӗмен кӗҫӗн чл
пур, вӗсенче ыйту татӑкӗ ҫав кӗҫӗн член ҫумӗнче тӑрать:

* “В современном татарском частица -м ы /-м е присоединяется к
сказуемому вопросительного предложения, независимо от того, на какое
слово падает логическое ударение. Вопросительное значение
сосредотачивается, как правило, на слове, на которое падает логическое
ударение” [13:15].
** “В отличие от некоторых тюркских языков, в которых частица
-м ы /-м и присоединяется к сказуемому, в современном карачаевобалкарском языке она часто употребляется в составе любого члена
предложения” [17:341].

Ҫтаппан пичче, килте-и эс? (Н.Мранькка); Эсир пирӗнрайонта
нумайранпа-и? (А.Артемьев);
2) тепӗр чухне сказуемӑя умӗнхи предложенире асӑнаҫҫӗ, кун пек ыйту предложенийӗнче, сказуемӑй составӗнчи
кӗҫӗн член ҫук пулсан, -и татӑк кирек хӑш сӑмах хыҫҫӑн та
тӑма пултарать: Ытти ҫӗрте те никамран юлмасть Коля.
К оля ҫеҫ-и вара? (Н.Мранькка). Икё тёп члена каламасӑр
хӑварни те тӗл пулать:
- Ҫапӑҫатпӑр!
- Иваҫ, кайран та-и? (Е.Лисина);
Кирук. (...) Ҫакӑн пек и кӗ пӳлӗм лӗ хваттер илес пулсан,
икӗ пин ҫурӑ ҫеҫ кирлӗ, малтанлӑха.
Натали. Ҫеҫ-и? (Н.Терентьев);
3) хуш ма ы йту е хирӗҫ ы йту предлож ений ӗсен
хушшинче те тулли маррисем пур. Хушма ыйтӑва тёп ыйту
хыҫҫӑн лартса пулма пултаракан хурава пӗлтереҫҫӗ: Пурте
шанатчёҫ мана... Кам ӗнтӗ ха л ь эпё? Ӑмӑрт ка й ӑ к-и ?
(А.Артемьев). Вӗренм ен ҫын халь м ён тума пёлет? Тырӑ
вырма-и? Суха тума-и? Каскалама-и? (Ю.Скворцов). Хирӗҫ
ыйтӑва вара тёп ыйту адресачё парать:
- Эсӗ кам пулатӑн?
- Эпё-и? Хваттер хуҫи (В.Енёш);
- Саланов та кайрё-и? - ыйтрё Салампи.
- Саланов-и? Кайман (А.Артемьев).
Пёр составлӑ ят предложенисен тёп членё подлежащи
тенипе пуртех килӗшмеҫҫӗ. Тёслёхрен, Е.М.Галкина-Федорук,
В.В.Бабайцева, П.А.Лекант вырӑс чӗлхеҫисен шучӗпе, ят
предложении тёп членё контекста кура хӑш-пӗр чухне под
лежащи, тепрехинче сказуемӑй пулать [12:118; 15:40-50;
26:105-106]. Тёрёк чӗлхеҫисен хушшинче “ҫак члена подлежащи
те, сказуемӑй та теме ҫук” шухӑшлисем те пур [2:83; 19:437;
25:512]. А.Н.Баскаков ят предложении тёп членё сказуемӑй
пулать, подлежащийё контекстран е пуплев ситуацийёнчен
паллӑ тет [14:104]. Ҫак шухӑша тёпе хурсан, Чим! А лӑ к сасси
м а р -и ? (Ю .Скворцов); А л л о ! М и х а и л В а с и л ь е в и ч -и ?
(Н.Петровская) йышши тёслёхсенче те -и татӑк подлежащи
ҫумӗнче мар, сказуемӑй ҫумӗнче тӑрать теме пулать.
3.4.
Ч ӑваш си н так си сн е ч ы л а й р а н п а тёп ч е к е н
И.А.Андреев ыйту татӑкӗпе предложенире сказуемӑй ҫумӗнче
мар, урӑх член хыҫҫӑн усӑ курнине йӑнӑш [8:151-152], “шухӑш

тӗшшине палӑртакан татӑксемпе ыйту татӑкӗсен чӗлхери
функцийӗ пёр пек мар. Малтанхисем калакан шухӑшра чи
кирлине палӑртаҫҫӗ пулсан, иккӗмӗшӗсем каланин тӗллевне
палӑртма пулӑшаҫҫӗ” тет [6:76]. Ҫыравҫӑсем вара ҫине тӑрсах
-и татӑкпа шухӑш тӗшшине палӑртма тӑрӑшаҫҫӗ: Ҫӗн кун
пек ҫӗнӗрен-и ҫуралас? (Н.Исмуков); С ахал-и ялта суя сӑмах
сарӑлать? (В.Петров); Ч ӑрсӑра-и сӑмахпа итлеттеретён?
(Г.Орлов). Ҫак предложенисене чӑваш чӗлхин уйрӑмлӑхӗсене
шута илсе йӗркелеме, хӑш сӑмаха ыйту тивнине тивӗҫлӗ мелпе
кӑтартма пулать. Кун пек мелсен шутне ыйту ӳкекен сӑмаха
сказуемӑй умне юнашар лартнине, ятарлӑ татӑксемпе усӑ
курнине кӗртмелле.
Э сӗт/рӑна нумайранпа юрататӑн-ивара?(А.Емельянов).
Кукаҫей, к у т/р сирӗн кучченеҫ-и? (Е.Лисина). Ку предложенисенче сказуемӑй умӗнхи сӑмах хурав кӗтет. Анчах шухӑш
тӗшши сказуемӑй пулсан та предложенири сӑмахсем ҫак
йӗркепех вырнаҫаҫҫӗ. Ы йту хӑш сӑмахё патне пулнине
палӑртасси кун пек чухне интонацирен килет. Шухӑш тӗшши
сказуемӑй ҫине ӳкнине кӑтартма ӑна предложени умнерех
те куҫараҫҫӗ [8:75]. Ыйту предложенийӗсем те ҫак йёркенех
пӑхӑнаҫҫӗ: Й лтнӗ-и эс р/ г пёр халап? (А.Емельянов); Ярӑтьи вӑ л сана р/ г Ш упаш кара?(Е.Лисина); Эс паллатӑн-и, Абрам
Федорович, р/ тк у ҫынна? (В.Енӗш).
Ылмашсӑр ыйтуллӑ предложенисенчи шухӑш тӗшшине
ятарлӑ татӑксемпе те палӑртма пулать [3:11-14; 4:31-43;
5:57-61; 8:35-44]. -и татӑк вёсен умён те, хыҫҫӑн та тӑма
пултарать. Сказуемӑйпа -и татӑк хушшине ҫак татӑксем
вырнаҫаҫҫӗ:
1)
мар хирӗҫлев татӑкӗ: Чим-ха, чарӑнчӗ мар-и вӑ
(В.Алентей); Сана пурпӗрех мар-и? (Г.Ефимов);
2) -а х /-е х , т а /т е вӑйлату татӑкӗсем: Тӗрӗсех-и ку?
(Ю .Скворцов); Степан И вано вич, ёҫе п ӑ р а хр ӑ р та-и?
(Н.Мранькка);
3) уйӑру пӗлтерӗшлӗ анчах, кӑна, ҫеҫ, ҫех татӑксем:
А пла килте А нукпа ы вӑл ҫеҫ-и?(Н.Мранькка); Пушмак кирлӗ.
Х ӗр ӗ х пёрмӗш сем сирӗн ҫаксем анчах-и? (В.Енӗш). Вӗсем
предложении пӗтӗмӗшле пӗлтерӗшне витӗм кӳмеҫҫӗ, хӑйсен
умӗнхи сӑмахпа ҫыхӑнаҫҫӗ.
-и татӑк хыҫҫӑн ҫак татӑксем вырӑн тупаяҫҫӗ:

1) “пулма пултарать ”текен пӗлтерӗшлӗ ара, вара, ёнтё
татӑксем : Э сё повестка и л м е н -и вара? (3.Н естерова);
Худож ник-и ёнтё вёл? (В.Игнатьев);
2) модальлӗхӗн тӗрлӗ сӗмӗсене вӑйлатакан ҫав, ҫак
татӑксем: П ирӗн М аруҫ кунта-и ҫав? (А.Артемьев); Татук
аппа, черете ҫухатман-и ҫак эсӗ? (И.Тукташ);
3) -ха татӑк: А ҫу-а н н ӳп ур -и -ха ? (А.Артемьев); Ҫавапа
тухма иртерех мар-и-ха? (Илпек М.).
Вӗсем, предложени пӗлтерӗшне пӗтӗмӗшле иккӗленӳ
сӗмӗ кӗртсе, хурав пама хистенине йӑвашлатма пулӑшаҫҫӗ.
Хӑш-пӗр чухне формипе ыйтуллӑ предложение экспрессиллӗ ҫирӗплетӳ (е хирӗҫлев) пӗлтерӗшлӗ тӑваҫҫӗ.
-и хыҫҫӑн тӑракан ара, вара, ёнтё, -ха татӑксем ытларах
ыйту сказуемӑй патне мар, ун умӗнхи сӑмах патне пулнине
кӑтартаҫҫӗ. Ҫав сӑмах ҫумӗнче ӑна ш ухӑш тӗшши пек
уйӑракан татӑксем пулма пултараҫҫӗ: А п л ӑ х усалланса
кайнӑ-и-ха р/ г эсӗ, Пинерпи? (П.Осипов); Вӗренме пӑрахсах
килнё-и вара р/ г вӑл? (А.Артемьев).
3.5.
-и татӑкпа йӗркеленӗ ыйтуллӑ предложенисенче,
ыйтусӑррисемпе танлаштарсан, хирӗҫлев формиллӗ е хирӗҫлев пӗлтерӗшлӗ сказуемӑй пурри предложени пӗлтерӗшӗ
те хирӗҫлевлӗ пулнине кӑтартмасть. Пурлӑ е ҫуклӑ формӑна
суйласа илни стилистика мелӗ кӑна теме те пулать [26:193—
194; 31:42]. Сказуемӑй ҫуклӑ формӑра пулсан ыйту предложенийӗ йӑвашрах, евӗклӗрех тухать тата !‘ҫапла пулма пултарать” тенине, иккӗленнине, сӗннине, канаш панине, ирӗк
ыйтнине, экспрессиллӗ ҫирӗплетӗве пӗлтерет: Ваттисенчен
юлнӑ йӑла кӑна мар-и вӑл? (А.Емельянов); Вӑрманта пирӗн
пёр-ик ла в вутӑ пурччӗ. Ҫавна илсе килм е лаш уна памӑни? (А.Артемьев); К лавдия М ихайловна, юмах ярса памӑр-и?
(Н.Мранькка); Тата, тепӗр тесен, манӑн хамӑн п уҫ ҫук-и?
(А.Емельянов) - урӑхла каласан: “Тата, тепёр тесен, манӑн
хамӑн пуҫ п у р ”; Эпӗ ырӑ сунмарӑм-и ӑна? (Н.Мранькка) урӑхла каласан: “Эпё ырӑ сунтӑм ӑна ”.
Хирӗҫлеве тата ыйтӑва палӑртакан морфемӑсемпе
предложенире пӗр принциппах усӑ кураҫҫӗ: шухӑш тӗшши
хӑш сӑмах пулнине пӑхмасӑрах сказуемӑй ҫумне (сказуемӑй
пулмасан - ун составӗнчи сӑмах ҫумне) лартаҫҫӗ [9:16].
4.0.
-ш и татӑкпа та пӗтӗмӗшле ыйту предложенийӗ
йӗркелеме пулать. Анчах вӑл ялан тенӗ пекех ыйтупа пӗрле

тата “пулма пултарать” тенине, иккӗленнине, тӗлӗннине
т.ыт.те палӑртать. Чӑн та, ҫакӑн йышши предложениех
хӑй ӗнче калан ӑ инф орм ацие ҫирӗплетм е е хирӗҫлеме
хистени те тёл пулать. -и татӑклӑ ыйтупа танлаштарсан,
вӑл йӑваш рах, евӗклӗрех сӗмлӗ. -ш и татӑкпа ы тларах
монологра (тӗслӗхрен, мӗн ҫинчен те пулин шухӑшланине
кӑтартакан пуплевре) усӑ кураҫҫӗ: Ҫакӑ-ши вӑл, юрату тени?
Ҫак мӑнкӑмӑллӑ хӗр п улчӗ-ш и вӑ л, савни тени? (А.Артемьев).
П редлож енири вы рӑнӗпе функцийӗ -ш и татӑкӑн,
пӗтӗмӗшле илсен, -и татӑкӑнни пекех:
1) сказуемӑй хыҫҫӑн тӑрать, вӑл ҫук пулсан — ун
составив кӗрекен сӑмах ҫумӗнче: К ӗрхи ҫулҫӑсем-ш и кусем?
(ЕЛисина); Юратнӑ-ши эсӗ ӑна ? (А.Артемьев); Иҫмасса, тӗлӗк
мӗне пӗлтерессине уҫса парасчӗ. Ы рлӑха-ш и, хурлӑха-ш и?
(Н.Мранькка);
2) шухӑш тӗшшине палӑртмасан та пултарать: Чӑнах
та манчӗ-ш и вӑ л р/ г мана ? (Н.Айзман).
У йрӑм лӑхӗ те пур: -ш и татӑкп а ы лм аш лӑ ыйту
предложенийӗнче те усӑ куратпӑр, -и татӑк вара ыйту
ылмашӗпе пӗр предложенире тепӗр хут ыйтнӑ (“переспрос”)
чухне ҫеҫ пулма пултарать: Тимӗр пӑта та вута чӑтмасть
те, м ӗн чӑттӑр? М ӗн чӑттӑр-и? Ш ерккей чӑтать (Илпек М.);
- М ӗн ки р лӗ сана ?
- Мана м ӗн кирлӗ-и? (Н.Мранькка).
-ш и т а т ӑ к п а т а т а ы й ту ы л м аш ӗп е й ӗ р к ел ен ӗ
предложени пӗлтерӗшӗнче ҫакӑ палӑрать:
1) ыйтупа пӗрле шухӑша путни: Ӑҫта курнӑ-ш и эп
ӑна? (Н.Петровская); Калаҫасса та вӗсем миҫе хут тӗл пулса
калаҫнӑ-ш и? (А.Артемьев);
2) экспрессиллӗ ҫирӗплетӳ: Кам кӑна ҫук-ш и кунта?
(Н.Мранькка) - урӑхла каласан: “Такам та п ур кунта
3) хирӗҫлев: М ӗн пур-ш и ҫын пурнӑҫӗнчен ха кли ҫут
тӗнчере?(Н.Петровская) - урӑхла каласан: “Ҫынпурнӑҫӗнчен
ха кли ҫут тӗнчере нимӗн те ҫ ук ”.
Ы лм аш лӑ ахаль ыйтусемпе танлаш тарсан, вӗсем
евӗклӗрех, кӑм ӑллӑрах пулаҫҫӗ. -ш и татӑк кун йышши
предложенисенче те сказуемӑй хыҫне тӑрать, сказуемӑй ҫук
пулсан - ыйту ылмашӗ ҫумне: Ӑҫта-ши вӑ л халё, ӑҫта-ши
пӗрле вёреннӗ ачасем? (Н.Мранькка). Сказуемӑй пур чухнех
-ши татӑка ыйту ылмашӗ хыҫҫӑн лартнине И.А.Андреев тӗрӗс

мар пулать тенӗ [6:79-80; 8:151-152]. Апла пулин те, ҫакӑн
пек тӗслӗхсем паян кунччен те тӗл пулаҫҫӗ-ха: А нчах м ёнлеш и манмалла сана?.. (Р.Сарпи); К ун пирки мёнш ён-ш и ашшё
нихҫан та асӑнмасть ?(В.Петров); Хӑҫан-ш и чарӑнӑн? (Г.Орлов).
5.0. Ыйтӑва палӑртма пулӑшаканнисен шутӗнче -им
(вырӑнти калаҫусенче -а м /-е м вариант тӗл пулать) тата
-шим татӑксем те пур. Ҫак татӑксем -и + мӗн, -ш и + мӗн
майлашусем кӗскелнипе пулнӑ тесе ӑнлантараҫҫӗ чӗлхеҫӗсем.
М ӗн компонент пӗрисен шучӗпе ыйту татӑкё пулать [33:69],
теприсен шучӗпе — ыйту ылмашӗ [22:135]. Анчах та ыйту
пӗлтерӗшлӗ икё компонент пӗрлешӗвӗ хурав пама хистенине
вӑйлатма мар, пачах та хирӗҫле — йӑвашлатма пултараятьши вара? Тен, мӗн единица кунта ҫирӗплетӳ сӗмне кӳрекен
модальлӗх татӑкӗ пулать, ҫавӑнпа ыйту хавшакрах тухать?
Танл.: В ӑ л ки ле кайнӑ-мӗн. - В ӑ л к и л е кайнӑ-и-м ӗн? В ӑл киле кайнӑ-им? Пирӗн шутпа -и, -ши, -им, -шим татӑксемпе мӗнле лару-тӑрура усӑ курнине танлаштарни те ҫак
ш ухӑш ах ҫи р ӗп л ет ет [33:69]. П у ш к ӑр т ч ӗл х и н ч е те
-м ы /-м е ни, -мо/-мв н и ыйту татӑкӗсем кӑна мар, -м ы /-м и
икэн, -мо/-мв икэн, -м ы /-м и икэн ни, -м о/-м е икэн н и пӗрлешӳсем те пур [19:328-329]. -м ы /-м и /-м о/-м вчӑваш чёлхинчи
-и татӑкпа тӳр килет, шг-чӑв. мӗн, икэн~чӑв. иккен (иккен
татӑк - пӗр-пӗр ф акт чӑннипех пулнине ҫирӗплетм е
пулӑшакан мӗятатӑкӑн синонимӗ [33:21, 41]).
6.0. Чӑваш пуплевӗнче вырӑс чӗлхинчен йышӑннӑ нивушлё (ниушлё, невушлё, неушлё), раҫ (ӑраҫ), штоль татӑксемпе те усӑ кураҫҫӗ: Н ивуш лӗ манӑн савӑнӑҫ ҫынсене те
курӑнать? (А.Емельянов); Н еуш лӗ вёсен вӗренмесёр тӑрса
ю ла с килет ? (Л.А гаков); С ергее кӑна юрать ш т оль?
(В.Синичкин); Манпата кайсанраҫ?(А.Емельянов); Ӑраҫ ҫапла
пӑрахса хӑварма юрать? (Н.Мранькка).
Нивушлё татӑк пирӗн чӗлхен сӑмах йышне кӗрсе вырнаҫнӑ, сасӑ тӗлӗшӗнчен пӗтӗмпех чӑвашланнӑ. Унпа калаҫу
чӗлхинче те, ҫыруллӑ пуплевре те анлӑ усӑ кураҫҫӗ, ӑна
сл о вар ьсен е те к ӗр тн ӗ. Ҫ ап ах та н и в у ш л ё т а т ӑ к ӑ н
пӗлтерӗшне чӑваш чӗлхин ятарлӑ хатӗрӗсемпе те чиперех
палӑртма май пур: Н ивуш лӗ ҫав вӑхӑт ҫитрё? (Н.Мранькка)
- Ҫав вӑхӑт ҫитрӗ-ши вара? Ку татӑк пуплевре тӑтӑш тӗл
пулать. Вӑл предложени пуҫламӑшӗнче тӑрса предложени

ыйтуллӑ пулассине тӳрех кӑтартать, ыйту адресачӗн тимлӗхне хӑпартать, хурав пама хатӗрленме хистет.
7.0.
Асӑннӑ татӑксемсӗр пуҫне ыйтӑва палӑртаканнисе
шутне а, ӑ, е, ё, э тата мён, мёнле, епле татӑксене те
кӗртмелле. Ыйту предложенийӗн пӗлтерӗшӗнче яланах хистев
пур - хуравлама хистени. Ҫак хистеве вӑйлатма пулӑшакан
ятарлӑ татӑксене ыйту-хистев татӑкӗсем теме пулать.
А, ӑ, е, ё, э татӑксем ыйту ылмашӗпе е татӑкӗпе
йӗркеленӗ ыйту предложенийӗсен вӗҫӗнче е вёсен хыҫҫӑн
тӑраҫҫӗ: М ён к у санурунти, э? (Ю.Скворцов); Кӑмӑлу хуҫӑлчӗи тата? А ?(Л.Таллеров); Ҫӑмӑлтан ҫӑмӑл шырамастӑн-и эсӗ?..
Э?.. (Г.Ефимов); Н ивуш лё пирӗн ёмёр те вӑрҫӑсӑр иртмё, а?
(Х.Агивер). Ы тларах ку татӑксемпе тен, пулӗ, иккен, вӗт
йышши татӑксемлӗ предложенисен хыҫне лартса “ҫапла-и?
ҫапла мар-и?”, “тӗрӗс-и?” пӗлтерӗшсене палӑртаҫҫӗ: Италири
хёрарӑм ячё пек илтӗнет вӗт? Э? (Г.Ефимов); Лайӑх чупаҫҫӗ
вӗт, э? (Л.Агаков); Тен, ачасене парсан лайӑхрах пулӗ, э?
(Н.Петровская); Ольга, Хёветли!.. П ирёнех ҫӗнтерчӗҫ-ҫке, э?
(Ю.Скворцов). Тепӗр чух вӗсемпе ыйту та, иккӗленӳ те ҫук
предложенисем хыҫҫӑн та усӑ кураҫҫӗ: Хӑмӑт тӑхӑнса лав
туртиччен тиха та ҫил касса ҫӳрет... Э? (Г.Ефимов); Каймасан
та пултарӑттӑм, эппин, п ӗ р е х хут... К айсан та темех
ҫухатмӑттӑмӑр. А , Люба? (В.Сатай). Пӗр-пӗр ӗҫе тума ирӗк
ыйтакан предложенисем хыҫҫӑн тӑрса “юрать-и?”, “юрӗ-и?”
пӗлтерӗш сене палӑртаҫҫӗ: Х рист ина-Х реҫҫи, атя тата
тепёртак утса ҫӳрер, э?.. (Х.Агивер); Ҫав Иванпа пӗрлеш ме
пулӑш -ха, э.?(Н.Айзман); Яр ывӑлна пахча хураллама. Манпа
пӗрле колхоз пахчине хураллатӑр. Ӑ ? (Л.Таллеров). Адресат
ыйтӑва хирӗҫ ыйту пама та (тӗслӗхрен, ыйтӑва илтсе юлайман
пулсан) ҫак татӑксенчен пӗринпе усӑ курма пултарать:
Х улла н ч ӗ хӑлхам, чиркӳ чанӗ айне кӗрсе ларсан та уҫӑлас
ҫук ӗнтӗ... Э-э? М ён терён? (А.Артемьев); - Э? - у н еннелле
пӑхса и лч ё Ш ерккей. - Тем каласш ӑнччӗ тата? (Илпек М.);
- Х ӑвӑр ыйтӑр манран.
- А ? (В.Сатай).
М ён, м ёв л е, еп л е татӑк сем вара -и , -и м , пулё
татӑксемпе йӗркеленӗ ыйту предложенийӗсен пуҫламӑшӗнче,
сайра-хутра иккӗмӗш вырӑнта тӗл пулаҫҫӗ: Мӗн, пахча
кур м а н -и эс? (А.Емельянов); Эпӗ, мӗн, ун р а н катӑк-им?
(В.Енӗш); Эс, мён, ҫӗр каҫм аллах килм ен п уль те кунта?

(Х.Агивер); М ӗнлв, кӑмӑла каять-и Корнилов? (В.Игнатьев).
Ҫакӑн пек тӗслӗхсем вӗсенчи мён, мёвле сӑмахсем ылмаш
п ӗ л тер ӗ ш н е ҫу х атн и н е, п р е д л о ж е н и р и ф у н к ц и н е
у л ӑш та р н и н е к ӑ т а р т а ҫ ҫ ӗ . Ку ед и н и ц ӑсен е эпир
иккӗленм есӗрех татӑксем теме пу л тар атп ӑр . Вӗсемпе
экспрессиллӗ хирӗҫлеве е тӗлӗннине, тарӑхнине, хӑранине
т.ыт.те палӑртакан риторика предложенийӗсен умӗнче те
усӑ кураҫҫӗ: Мӗн, пурнӑҫ-и ёнтё ку? (В.Игнатьев). Хӑш-пӗр
чухне мён татӑк хӑй тӗллӗнех ҫакнашкал пӗлтерӗшсене
палӑртма пултарать:
М арине аптӑраса ӳкр ӗ, калас текен сӑм ахӗ пыра
тӑрӑнчӗ
- М ё-ӗ-ӗн? - терӗ в ӑ л кӑштахран. - М ӗнле ҫапла
калама хӑятӑн эс? (Е.Лисина).
Диалогсенче ку сӑмахпа илтсе юлман е ӑнланса илеймен
ыйтӑва хирӗҫ ыйту лартма е хӑйне чӗннине, каланине
ӑнланнине кӑтартма усӑ кураҫҫӗ:
- Эп сан пата ҫы ру ҫырас пулсан - ответлетён-ши?
- тесе ыйтрӗ шофер.
- Мӗн, ҫыру? ~ ӑнлансах ҫитеймен пек п улч ӗ хёр а ча
(В.Синичкин).
8.0.
Чӑваш чёлхинчи ыйту татӑкӗсен шутне таса ыйтӑва
п ал ӑр тм а п у л т а р а к а н -и т а т ӑ к а , ы й тӑв а м о д ал ьл ӗх
пӗлтерӗшӗсемпе пӗрле палӑртакан -им, -ши, -шим, нивушлё
татӑксене, хуравлама хистекен а, ӑ, е, ё, э, мёв, мёвле, епле
татӑксене кӗртмелле. А, ӑ, е, ё, э татӑксем предложени
вӗҫӗнче тӑраҫҫӗ; мён, мёвле, епле татӑксем - ытларах
предложени пуҫламӑшӗнче. -и, -им, -ши, -шим татӑксем
сказуем ӑй хыҫҫӑн тӑма тӑрӑш аҫҫӗ, вӗсем предлож ени
тӗллевне палӑртаҫҫӗ, ыйту хӑш сӑм ах патне пулнине
кӑтартмаҫҫӗ, предложенири шухӑш тӗшши пулакан сӑмаха
уйӑрмаҫҫӗ.
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СӐМАХ КУН-ҪУЛНЕ ТӖПЧЕНИ

Г.А.Дегтярев
СӐМАХСЕН ШӐПИ: ҪӖНЕТӲ,
ХӐВӐРТЛАТУ, УҪҪАНЛӐХ»
(“Чёлхе тата идеологи” ярӑмран)

Ч ӑ в а ш л а х а ҫ а т -ж у р н а л , р ад и о п а тел ев и д ен и
“перестройка” ӑнлава тӗрлӗрен каласа пӑхрӗҫ: ҫӗнетӳ,
ҫӗнетӳ-улш ӑну, ҫӗнйӗркелӳ, перестройка. Пӗр кӑларӑмрах
вӑл та, ку та тӗл пулатчӗ. Сӑмахран, “Тӑван Атӑл” журналӑн
1988 ҫулхи 6-мӗш номерёнчен илнӗ тӗслӗхсем: “революциллӗ
ҫӗнйӗркелӳ” (5 стр.), “революцилле ҫӗнетӳ” (6 стр.), “Ҫӗнетӳ
малтанхи тапхӑрӗ нумая тӑсӑлчӗ” (5 стр.), “Ҫӗнйӗркелӳ хӑйӗн
иккӗмӗш тапхӑрне кӗчӗ” (65 стр.)... Ҫапах та, “ҫӗнйӗркелӳ”
тени чӑваш ҫыравҫисем кӑмӑллакан професси сӑмахӗ пек кӑна
палӑрса юлчӗ ун чухне, “ҫӗнетӳ” ятпа тупӑш ма хевте
ҫитереймерӗ.
Ҫӗнетӳ сӑмах пирӗн чӗлхере “Горбачев саманичченех”
пулнӑ. В.Г.Егоровӑн “Чӑвашла-вырӑсла словарьне” (1954, 183
с.) вӑл “улучшение”, “удобрение” пӗлтерӗшсемпе кӗрсе юлнӑ.
1961 ҫулхи сӑмах пуххинче ун валли темшӗн вырӑн тупӑнман.
1982 ҫулта тухнӑ “Чӑвашла-вырӑсла словарьте” ӑна “обновле
ние, модернизация”, “нововведение, новшество, новинка” тата
“реставрация” тесе куҫарнӑ. Ҫӗнетӳҫӗ тени вара ун чухнех
“реформатор”, “преобразователь” ӑнлавсене палӑртнӑ (ЧВС,
1982, 411 с.). Ҫавӑнпа ҫӗнетӳ сӑмах сакӑрвуннӑмӗш ҫулсен
варринче ҫӑмӑллӑнах “перестройка” пӗлтерӗш илсе халиччен
пулман сӗм туянчӗ: “Ҫӗнетӳ вӑхӑтлӑх кампани мар, яланлӑха
ҫул хывнӑ революцилле ю хӑм” (И.Лисаев; У. в., 40 с.),
“Сехетсене ҫӗнетӳ вӑхӑчӗпе тӗрӗслер” (Д.Гордеев; У. в., 41
с.), “Паян хӑюлӑх та кирлё - ҫӗнетӳ самани хӑй ыйтать!”
(КЯ: 1989.11.15). Общество аталанӑвне тӗрлӗ тапхӑрсене
пайлама хӑнӑхнӑ пирки тӳрех ҫӗнетӳ тапхӑрӗ сӑмах ҫаврӑнӑшӗ
йӑлана кӗчӗ:
“Паян вара апла юрамасть - ҫӗнетӳ тапхӑрӗ пуҫланчӗ”
[К: 1987, 14 №, 7 с.];

“Ҫӗнетӳ тапхӑрӗнче пурин те... йӑрӑ та ҫаврӑнӑҫуллӑ
пулмалла” [К: 1987, 11 №, 4 с.];
“Ку чӑн пулнӑ юмаха халӗ, ҫӗнетӳ тапхӑрӗнче... ӗненес
килмӗ” [У. в., 140 с.];
“Эпир халӗ пысӑк улшӑнусем вӑхӑтӗнче пурӑнатпӑр
- ҫӗнетӳ тапхӑрӗ” [ПС: 1989.06.27];
“Юлашки вӑхӑтра ҫӗнетӳ тапхӑрӗ вӑй илсе пырать”
[ҪЯ: 1990.01.20].
Ҫӗнетӗвӗн тӗп лозунгне - ҫӗнӗлле шухӑшлава кӑтартакан “гласность” сӑмаха - ют ҫӗршыв хаҫачӗсем куҫармасӑрах
ҫыратчӗҫ. Чӑвашла та “гласнӑҫ”, “гласнӑҫ вӑхӑчӗ” текелесе
пӑхрӗҫ (сӑмахран: В.Шемекеев. Тунсӑхласа, юратса. 1991,
86-87 с.). Ку ӑнлава ят пама пултаракан сӑмах хамӑрӑн чӗлхере те пурччӗ ӗнтӗ - кӗретлӗх. 1982 ҫулхи сӑмах пуххинче
ӑна чи малтан “открытость”, “гласность” тесе палӑртнӑ (ЧВС,
171 с.). Хаҫат-журналта кӗретлӗхпе “открытость” пӗлтерӗшпе
усӑ курма пуҫларӗҫ, политика лозунгӗ шайне ҫӗкленнӗ “глас
ность” ӑнлава вӑл шалашӗпе те, тулашӗпе те тивӗҫтереймерӗ
курӑнать. Кӗретлӗх ят кӗретӗн наречипе хурӑнташлӑ, ӑна
вара ытларах килпетсӗр пӗлтерӗшпе (вырӑсла “нагло”, “бес
совестно”, “беззастенчиво”, “беспардонно”, “нахально” тесе
куҫарма пулать) усӑ кураҫҫӗ. Акӑ, сӑмахран, “К апкӑн”
журнал ран илнӗ тӗслӗхсем:
“кӗретӗнех мӑшкӑлланине кура” (1981, 13 №, 3 с.),
“хӑйсен киревсӗр ӗҫне кӗретӗнех тӑваҫҫӗ” (1967, 3 №,
4 с.), “куҫ кӗретӗнех хӑйсен килӗсене сӗтӗреҫҫӗ” (1966,
3 №, 3 с.), “кӗретӗнех тӗн сӗрӗмӗ сараҫҫӗ” (1965, 21 №,
5 с.), “ял ҫамрӑкӗсене куҫ кӗретӗнех пӑсать” (1966, 23
№, 10 с.) т.ыт.те.
1986 ҫулхи “Вырӑсла-чӑвашла общество-политика словарӗнче”
М.И.Скворцов “гласность” ӑнлава чӑвашла паллӑлӑх е пӗлтерӳл ӗ х (пурте пӗлсе тӑмалла туни) тесе куҫарма сӗннӗ (33 с.).
Анчах “паллӑлӑх” сӑмах пирӗн чӗлхере урӑх пӗлтерӗшпе ҫирӗпленнӗ: “Либераллӑ килӗшӳлӗхпе либераллӑ иллюзисене
татӑклӑн питлесе хирӗҫлени унӑн [критикӑн] хӑйне уйрӑм паллӑлӑх пулса тӑрать” [Я.: 1946,1 №, 29 с.]. Сумлӑ сӑмах пуххисенче ӑна вырӑсла “отличие” [ЧВС, 1961, 254 с.] е “отличие, разли
чие” [ЧВС, 1982, 268 с.] тесе куҫарнӑ. Пӗлтерӳлёх те “гласность”
ӑнлава ят параймарё, мёншён тесен вӑл “информативность” тенипе тӳр килет - урӑхла каласан, “информацилӗхе” палӑртать.

Ҫӗнетӳ пуҫламӑшӗнчи кӑмӑл-туйӑм - “ҫӗнетӳ, ҫӗкленӳ,
тасалу тапхӑрӗ” [К.: 1987, 13 №, 8 с.], “ҫӗнетӳ чун-чӗрене тасатать” (У.в., 233 с.) - уҫҫӑн сӑмахӑн пӗлтерӗшӗсемпе (ЧВС,
519 с.) пӗр кӗвӗллӗ пулчӗ: “открыто, откровенно”, “определен
но”, “ясно, четко”, “свободно”, “свежо”. Политика лексиконне
те уҫҫӑятахҫанах кёме ёлкёрнёччё. Леш “пӑнтӑх тапхӑрӗнчех”
КПСС Тёп Комитечӗн генеральнӑй секретарӗсем уҫҫӑнкалаҫма
йыхӑрнӑ иккен: “Атьӑр-ха уҫҫӑн калаҫар, - терӗ Л.И.Брежнев,
- ку вӑл пилӗкҫуллӑх плана ӑнӑҫлӑ тултарма кирлӗ услови
пулса тӑрать” [Я.: 1972, 6 №, 3 с.]. Ҫынсем те хӑйсен шухӑшне
ун чухнех уҫҫӑн каланӑ: “Пӗтӗм халӑх ҫӗнӗ Конституци проектне сӳтсе явать, хӑй мён шутлани пирки кашниех уҫҫӑн пӗлтерет” [К.: 1977, 18 №, 8 с.]. Пичетре вара революцичченхи
пурнӑҫа, капитализм обществине уҫҫӑн питлеме тата социа
лизм саманине, совет ҫӗршывне уҫҫӑн мухтама ирӗк пулнӑ:
1. “Х ресченсем ... тер тл ен н и п атш ап а улп утсен
хыснишӗн, вёсен тупӑшӗшӗн кӑна пулни уҫҫӑн курӑнать”
[Кузнецов, 1962, 94 с.];
“Социаллӑ танмарлӑх кӗвви ку юрӑра уҫҫӑнах янӑрать”
[ЧК, 1964, 144 с.];
“Капитализм обществи ҫӗрсе, пӑнтӑхса, арканса пынине
уҫҫӑн кӑтартакан япаласем” [К.: 1982, 11 №, 11 с.].
2. “Ҫак цифрӑсем пирӗн Совет ҫӗршывӗ хӑватлӑн
ҫӗкленсе пынине яр-уҫҫӑн кӑтартса параҫҫӗ” [Кузнецов,
1963, 71 с.];
“Мӗн тери пысӑк ӗҫ туни яр уҫҫӑн курӑнать” [ЧК, 1970,
12 с.];
“Уҫҫӑн янраса ҫеҫ тӑрӗ канлӗ пурнӑҫ юрри” [К.: 1982,
17 №, 6 с.].
Уҫҫӑн наречирен хӑнӑхнӑ калӑппа (танл.: вӑрттӑн вӑрттӑнлӑх, пӗччен - пӗчченлӗх, ҫӑткӑн - ҫӑткӑнлӑх, чухӑн
- чухӑнлӑх т.ыт.те) ҫӗнӗ сӑмах ҫуралчӗ - уҫҫӑнлӑх. Ҫавна
май хӑнӑхнӑ сӑмах майлашӑвӗсемех - уҫҫӑн кала(ҫ), уҫҫӑн
ҫыр - ҫӗнӗлле илтӗнме пуҫларӗҫ, халиччен пулман сӗм
туянчӗҫ. Сӑнарлӑха кӑмӑллакан илемлӗ публицистикӑра
“уҫҫӑнлӑх” валли метафора та тупӑнчӗ - уҫӑ варкӑш. 1988
ҫул пуҫламӑшӗнче пичетленсе тухнӑ очерксемпе публицистикӑлла статьясен пуххине те “Уҫӑ варкӑш” ят пачӗҫ. Уҫӑ
варкӑш витӗмӗпе вара уҫҫӑнлӑх варкӑш ё тухрӗ, унтан вара
ҫӗнетӳ те “варкӑшма” пуҫларӗ:

“Ҫёнетӳ ҫилӗ варкӑшать” [К: 1987, 20 №, 5 с.];
“1985 ҫулхи апрельти вӑркӑш ҫи л ҫӗршыва илсе ҫитернӗ ҫӗнетӳ” [КЯ: 1990.05.18];
“варкӑш ҫил илсе килнӗ демократа” [X.: 1991.09.17];
“Ҫӗнетӳ сывлӑшӗ кӑна пире ҫӗнӗлле шухӑшлама хистерӗ, пирӗн пата ҫак уҫӑ варкӑш кӑшт каярах килсе
ҫитрӗ” [ТА: 1991, 10 №, 68 с.];
“Ҫӗнетӳ варкӑш ӗ халӗ ҫӗршыв ҫийӗн анлӑ сарӑлчӗ”
[ҪЯ: 1991.07.13].
Хаҫат-журналти ҫӗнетӳ варкӑшӗ, вӑйланса пырса, кӑра
ҫил таранах ҫӗкленме пултарчӗ:
“Ҫилӗ - ҫӗнетӳ ҫилӗ - чӑн та, кассӑн-кассӑн вӗрет
халӗ” [К: 1987, 18 №, 6 с.];
“Шел, ҫӗнетӳ хумӗ ҫак тарана ҫитсе те килсе ҫапман
ӑна” [К: 1988, 2 №, 3 с.];
“Ҫӗнетӗвӗн ҫавра ҫилӗ пирӗн район ҫийӗн те палӑрмаллах алхасма пуҫларӗ” [ҪЯ: 1990.12.4].
1985-1987 ҫулсенче ҫӗнетӳсӑмаха час-часах хӑвӑртлату
тенипе юнашар лартатчӗҫ:
“Ҫӗнетӳ-улшӑну, хӑвӑртлату юхӑмӗ” [У.в., 14 с.];
“Ҫӗнетӳ”, “хӑвӑртлату” сӑмахсемпе нумай перкелешекенсем хушшинче кивӗлле ӗҫлекенсем те йышлӑ”
[К: 1987, 10 №, 11 с.];
“Хӑвӑртлату, ҫӗнетӳ тапхӑрӗ ҫынсен ӑшчиккине хускатни сисӗнет” [К: 1987, 14 №, 5 с.];
“Ҫӗнетӳ, хӑвӑртлату тетпӗр пулсан...” [К: 1987, 20
№, 5 с.].
“Ҫӗнетӳпе” кӳршӗллӗ пуличчен хӑвӑртлату сӑмаха
пичетре тӗл пулм арӑм эпӗ. П ы сӑк к ал ӑп ӑш л ӑ сӑмах
пуххисене те кӗреймен вӑл. Н.П.Петров 1971 ҫулта кӑларнӑ
“Техника терминӗсен вырӑсла-чӑвашла словарӗнче” (159 с.)
кун ҫути курнӑ-ха ку термин, анчах та ун тулашне тухайман
пулмалла. 1985 ҫулта вӑл ҫӗнӗ пурнӑҫ пуҫларӗ - обществополитика терминӗ пулса тӑчӗ. Ун чухне патшалӑха ертсе
пыракансемпе «ҫулӑмлӑ сӑмах» ӑстисем х ӑвӑр тл атӑва
ҫӗнетӗвӗн шӑнӑрӗ пек, унӑн уйрӑлми пайӗ пек кӑтартатчӗҫ.
Ҫавӑнпа ик-виҫӗ ҫул хаҫат-журналтан хӑвӑртлату татӑлма
пӗлмерӗ. Акӑ, тӗслӗхрен, “Капкӑн” журналӑн тӳпи:
“Паянхи хӑвӑртлату стратегийӗ” [1986, 15 №, 8 с.];

“Хӑвӑртлату тапхӑрӗнче шӑпах ҫавӑн пек работниксем кирлӗ” [1987, 6 №, 7 с.];
“Х ӑвӑртлату тапхӑрӗнчи чумансем” [1987, 15 №,
5 с.];
“Халӗ эпир хӑвӑртлату тапхӑрӗнче пурӑнатпӑр”
[1987, 20 №, 5 с.].
1985-1987 ҫулсенче, тапхӑр ятне кура, хӑвӑртлатупа
хурӑнташлӑ тата унпа синонимлӑ сӑмахсен хастарлӑхӗ питӗ
пысӑкчӗ:
1.
“Коммунизм ялавӗ” хаҫатӑн 1986 ҫулхи пуш
уйӑхӗнчи пуҫелӗкӗсем: "Хӑвӑртлӑх ӳсрӗ”, “Тӗп ҫулйӗр - хӑвӑртлату, пахалӑх”, “Чи кирли - хӑвӑртлӑх,
пахалӑх", “Хӑвӑртлӑх ҫулӗпе”.
2. “Интенсивлӑ технологипе” (пуҫелӗк, КЯ: 1987.09.1);
“Ҫӗрӗҫӗнче интенсивлӑ технологипе усӑ курни...” (У.в.,
256 с.);
“выльӑх-чӗрлӗх ӗрчетес ӗҫе интенсификацилессй'
[КЯ: 1987.09.22];
“Тӗп ҫул-йӗрё те паллӑ: производствӑна интенсиф икацилемелле" (У.в., 248 с.).
Анчах та “хӑвӑртлатупа” “интенсификаци” политика
лексиконӗнчен, публицистика чӗлхинчен питӗ хӑвӑрт тухса
ӳкрӗҫ. Ҫӗнетӗвӗн хӑйӗн те пӗлтерӗшӗ часах урӑхланчӗ, 1991
ҫулччен вӑл ырӑ сӗмӗпе палӑрса тӑратчӗ:
“Ҫӗнетӳ чун-чӗрене тасатать, пурнӑҫа ҫутӑрах,
ӑшӑрах тӑвать” (У.в., 233 с.);
“Ҫӗнӗ хум, ҫӗнӗ варкӑш, ҫӗнӗ сывлӑш. Акӑ мӗн илсе
килчӗ ҫак хаклӑ сӑмах пирӗн пурнӑҫа [ТА: 1988, 6 №,
5 с.];
“Ҫӗнетӳ общество пурнӑҫне чӗрӗлӗх илсе килчӗ” [КЯ:
1990.09.9].
1991 ҫулхи пулӑмсем “ҫӗнетӳ” ятлӑ ӑнлава пӗтӗмпех
сӗвӗртсе ячӗҫ, ҫулталӑк вӗҫӗнче вӑл истори палли ҫеҫ пулса
юлчӗ. Ҫӗнетӳпе хавхаланма сӑлтавӗ те, майӗ те пӗтсен, ку
ӑнлава хаҫат-журналта урӑхла палӑртма пуҫларӗҫ (малтан
чӑвашла кӑнттамрах туйӑннӑ ятсем халӗ шӑпах вырӑнлӑ
пулчӗҫ курӑнать):
Хв.Уяр: “Горбачев сам ани пуҫланиччен...” (X.:
1993.09.10);
Н.Исмуков: “Перестройка, перестройка теттӗмӗр:

темле шанчӑкпа пӗр пӗлтерӗш лӗ кураттӑмӑр ӑна...
Ҫӗнетӳ (тен, ҫӗтӗлӳ?) самани...” [Я.: 1992, 2 №, 24 с.];
А.Емельянов: “Малтанах перестройка текен ҫӗнӗлӗхе
вӑя шеллемесӗр хутшӑнтӑм...” [X.: 1992.06.30];
“Перестройка текен пакӑлтату тапхӑрӗнче...” [К: 1992,
6 №, 2 с.];
“Ҫӗнйӗркелӳ, ҫӗнйӗркелӳ терӗмӗр...” [Ҫ.: 1992, 11-12
№, 50 с.];
“Перестройка вӑхӑтӗнчен пуҫласах...” [X.: 1996.04.2].
Чӑн та, хутра-ситре ҫӗнетӗве те аса илкелерӗҫ: пӗрисем тӗлсӗр-йӗрсӗр, хӑйне май ӑнланса [X.: 1993.01.5; 1994.06.24],
теприсем йӗкӗлтевлӗн тиркеш се, кавы чкӑна илсе [X.:
1992.12.24]. “Ҫӗнетӳ тапхӑрӗнчен” сӗм ленӳ тапхӑрӗ ҫуралчӗ:
“Сӗмленӳ тапхӑрӗ нумайӑшӗн ӑс-тӑнне мар, ҫӑварне
ҫеҫ уҫрӗ пулмалла” [ХШ: 1992, 2 №, 23 с.];
“Халӗ вӗт сӗмленӳ тапхӑрӗ, политика ӗҫӗ тавра такам
та ҫапкаланса ҫӳрет” [X.: 1993.02.5].
“Ҫӗршывра Ельцин режимӗ пуҫ пулса тӑнӑ” вӑхӑтӑн
[ЧҪ: 1998, 14 №, 12 с.] ячӗ йышлӑ. Ытларах, ҫапах та, рынок
тапхӑрӗ {рынок самани) теҫҫӗ. “Приватизацирен” прихватизаци тапхӑрӗтухса кайрӗ, капкӑнҫӑсем “либерализацирен”
лӗпӗрлизаци тапхӑрӗ турӗҫ [К: 1992, 6 №, 2 с.]. “Ҫамрӑксен
х аҫачӗ” евитленӗ тӑрӑх, “пысӑк трибунӑсем ҫинченех
деградаци тапхӑрӗ пырать тенине илтме пулать паян” [ҪХ:
1997.02.8]. Хаҫат редакторӗ хӑй ҫӗнетӳ тапхӑрӗнчех. “Тав
Турра, ҫӗнетӳн (?) вуннӑмӗш-вун иккӗмӗш ҫулӗсенче тинех
йӑл илме, умри тӗтрелӗхе сирме тытӑнтӑмӑр” [ҪХ: 1997.03.1].
“Х ы п ар та” вара “п ер естр о й кӑн ” вӗҫӗ пирки ҫеҫ мар,
пуҫламӑшӗ пирки те урӑх шутлӑ: “Ҫӗнетӳ пуҫланнӑранпа
14 (!) ҫул хушшинче мӑйракаллӑ шултра выльӑх йышӗ 103,0
пин пуҫ... сахалланнӑ” [X.: 1994.06.24].
“Уҫҫӑнлӑх” термин та публицистика чӗлхинчен пуҫӗпех
ҫухалмарӗ. Пӗрисем уҫҫӑнлӑх тёкӗрне тав туса аса илеҫҫӗ
[X.: 1992.02. 28], теприсем “ҫӗршывра уҫҫӑнлӑх сарӑлсах
пырать” тесе ӗнентереҫҫӗ [ЛҪ: 1993.09.16].
Ҫӗнетӳ, хӑвӑртлату, уҫҫӑнлӑх... Кун пек сӑмахсене
тӗрлӗрен хаклама пулать: лозунг сӑмахсем, метеор сӑмахсем,
палӑк сӑмахсем. Сӑмахӑн шӑпи унӑн пӗлтерӗшӗнчен ҫеҫ мар,
саманаран та, халӑхран та, уйрӑм ҫынсенчен те килет.

К. - “Капкӑн” журнал.
Кузнецов, 1962 - Кузнецов И.Д. Чӑваш халӑх историйӗ ҫинчен.
Ш., 1962.
Кузнецов, 1963 - К узнецов И.Д. Партин виҫӗ тапхӑрти виҫё
программи. Ш., 1963.
КЯ - “Коммунизм ялавӗ” хаҫат (халӗ “Хыпар”).
ЛҪ - “Ленин ҫулӗпе” (халё “Пурнӑҫ ҫулӗпе”), Элӗк район хаҫачӗ.
ПС - “Пионер сасси” хаҫат (халӗ “Тантӑш”).
Ҫ. - “Ҫилҫунат” журнал.
ҪХ - ‘ Ҫамрӑксен хаҫачӗ”.
ҪЯ - “Ҫӗнтерӳ ялавӗ”, Муркаш район хаҫачӗ.
ТА - “Тӑван Атӑл” журнал.
У.в. - “Уҫӑ варкӑш” (очерксемпе публицистикӑлла статьясен
пуххи). Ш., 1987.
X. - “Хыпар” хаҫат.
ХШ - “Халӑх шкулӗ” журнал.
ЧВС - Чӑвашла-вырӑсла словарь.
ЧК - “Чӑваш календарӗ”.
ЧҪ - “Чӑваш ҫёршывӗ”, “Республика” хаҫатӑн хушма кӑларӑмӗ.
Я. - “Ялав” журнал.

Юдит Дмитриева
НАЗВАНИЯ ГРИБОВ В ЧУВАШСКОМ ЯЗЫКЕ

Исследователи высказывают мнение, что в традицион
ную пищу чувашей, тем более низовых чувашей степной зо
ны, грибы не входили, что чуваши питались в основном про
дуктами скотоводства и более позднего земледелия [Иванов,
с. 38]. Однако жители северной части Чувашии в определен
ной мере все же переняли у местного финно-угорского и
русского населения собирательство, приготовление и заготовку
грибов впрок. Об этом свидетельствуют ныне существующие
и зафиксированные в Словаре Н.И.Ашмарина многочисленные
чувашские названия грибов - миконимы. В данной статье мы
попытались составить их список и рассмотреть в системе проанализировать с точки зрения структуры, семантики,
признаков номинации, а также происхождения.
Как известно, грибы относятся к низшим растениям, в
свою очередь само семейство грибов делится на высшие и
низшие грибы. К высшим относятся шляпочные грибы, к
низшим - все остальные. В нашей статье речь пойдет о
шляпочных грибах.
Специфика миконимов в определенной мере обуслов
лена спецификой вегетации грибов. В связи с этим нелишне
заметить, что “по способу питания грибы можно разделить
на три основные группы: сапротрофы, симбионты и паразиты.
Грибы-сапротрофы питаются за счет разложения отмерших
растительных остатков (опавших листьев, хвои, веток дре
весины и т.п.). Грибы-симбионты получают питательные
вещества не только из лесной подстилки, но и из корней
древесных пород. Они вступают с деревьями в своеобразную
форму сожительства (симбиоз)... Грибы-симбионты сожитель
ствуют с определенными породами деревьев... Однако многие
микоризные грибы могут жить не с одной, а со многими
древесными породами. Например... белый гриб сожитель
ствует почти с пятьюдесятью видами деревьев. Грибы-пара
зиты (например, опенок осенний и опенок зимний. - Ю.Д)
поражают живые ткани растительных и животных организ
мов... Большинство съедобных грибов относятся к сапротрофам
и симбионтам” [Федоров, с. 3].

Эти особенности вегетации грибов, в частности симбиоз,
отражаются как в чувашских, так и в русских миконимах, ср.
ӑвӑс кӑрӑҫ “подосиновик”, хур ӑн ай “подберезовик”, ш ӗш кӗ
кӑмпи “подорешник”, на что подробнее укажем ниже.
Далее для наглядности приведем чувашские миконимы
в алфавитном порядке (по их первому компоненту) с указа
нием источников и значения составляющих частей.
Ӑ вӑ кӑм пи “трутник, трутовик (гриб, из которого
делают трут)” (ЧРсл.); < ӑвӑ “трут” + кӑмпи “гриб его” ӑвӑлӑх кӑмпа “гриб, из которого делают трут” (Ашм., IV, 35)
< ӑвӑлӑх “то, из чего можно приготовить трут” + кӑмпа
“гриб”. Слово ӑвӑлӑх производно от ӑвӑ “трут”. Аффикс
-лӑ х в данном случае образует имя с семантикой назначения
и функции [см.: Левитская, с. 127].
Ӑ вӑс кӑмпи “подосиновик” (Ашм., IV, 36) < ӑвӑс “осина”
+ кӑм пи “гриб ее” ~ вус кӳпчем и - назв. желтого гриба, вус
кӑмпи “подосиновик” (Ашм., V, 274).
Й ӳҫ кӑмпа - назв. гриба (Ашм., VII, 14) < й ӳҫ “горький”
+ кӑмпа “гриб”. Возможно, й ӳҫ кӑмпа есть горькушка или
груздь горький.
Карта кӑмпи “опенок” (Ашм., VII, 143) < карта “изгородь;
загон; круг” + кӑмпи “гриб его”. Мы считаем, что карта кӑмпи
это - растущие кольцами или рядами луговые опята.
Каска кӑмпи “ивишень” (Ашм., VI, 133) < каска “колода,
чурбан, кряж ” + кӑмпи “гриб его”.
Кӑрӑҫ “груздь”, кӑрӑҫ кӑмпи “груздь” (Ашм., VII, 178) <
кӑрӑҫ “груздь” + кӑм пи “гриб его”. Кӑрӑҫ *- рус. груздь
[Егор ЭСЧЯ, с. 100]. В разных томах Словаря Н.И.Ашмарина
обнаруживаются чувашские названия разновидностей груздя:
ӑвӑс кӑрӑҫ - назв. гриба: 1. подгруздок, 2. подосиновик (Ашм.,
IV, 36), букв, “осиновый груздь”; ҫӑка кӑрӑҫ - назв. гриба
(Ашм., XIII, 9), букв, “липовый груздь”; типкӑрӑҫ “подгруздок”
(Ашм., VII, 178), букв, “сухой груздь”; хорӑн кӑрӑҫ, хурӑн
кӑрӑҫи - назв. гриба (Ашм., XVI, 222), букв, “березовый
груздь”; хура кӑрӑҫ “чернуха, дуняшка” (Ашм., XVI, 202), букв,
“черный груздь”; хытӑ кӑрӑҫ “подгруздок” (Ашм., VII, 178),
букв, “твердый груздь”; чӑн кӑрӑҫ “груздь” (Ашм., VII, 178),
букв, “настоящий груздь”; ш урӑ кӑрӑҫ “груздь” (Ашм., VII,

178), букв, “белый груздь”; юман кӑрӑҫӗ “скрипица” (Ашм.,
VII, 178), букв, “дубовый груздь”.
Кӑтра кӑмпа “сморчок” (Ашм., VII, 143) < кӑтра
“кудрявый, курчавый” + кӑмпа “гриб”.
Кӳпчеме /к ӑ м п а / “масленик”, ш ур кӳпчем е “белый
гриб” (Ашм., VII, 80) < диал. кӳпчеме “толстый” < купчем
“пухлый” < кӳпче “разбухать, толстеть” (Ашм., VII, 80) +
кӑмпа “гриб”.
Лаша кӑмпи - назв. гриба (Ашм., VII, 143) < лаша
“конь, лошадь” + кӑмпи “гриб его”, ср.: рус. диал. конский
гриб “поганка серая, Agaricus cinereus” [Меркулова, с. 195].
Майра кӑмпи “масленок” < майра “русская женщина”
+ кӑмпи “гриб ее”. В письменных источниках данное название
не зафиксировано, так обозначают масленок жители Аликовского р-на.
М асла “масляник” (Ашм., VIII, 205], масла кӑмпа
“масленок” (ЧРсл.) < масла (*- рус. масло) + кӑмпа “гриб”.
М аслонккӑ - назв. гриба (Ашм., VIII, 206) *- рус.
масленок
Мӑнтӑр кӑмпа “масляник (гриб)” (Ашм., VII, 143; VIII,
315) < мӑнтӑр “толстый, тучный” + кӑмпа “гриб”.
Н авус кӑмпи - названия каких-то грибов, растущих на
навозе (Ашм., VII, 143), навое кӑмпи “шампиньоны” (Ашм., IX,
5), навус кӑмпи “поганка” (ЧРсл.) < навус, навое {*- рус. навоз)
+ кӑм пи “гриб его”. Ср.: рус диал. н а во зн и к A garicus
campestris, навозный гриб “несъедобный гриб” (Меркулова,
с. 197).
Нёртёкке “гриб” (с. Калмантай Саратовской обл.).
Сад кӑмпи - одно из названий (наряду с ҫӗр мӑкӑрӑлса
тухаканни и тополь кӑмпи) трюфеля в деревнях Видесюч и
А замат Аликовского р-на, букв, “садовый гриб” (устное
сообщение А.А.Сосаевой).
Сала кӑмпи - назв. гриба (Ашм., XI, 25) < сала “село,
сельский” (*- рус. село) + кӑмпи “гриб его”. Сала кӑмпи
зафиксировано только в данном источнике.
Сар кӑмпа “лисичка” (ЧРсл.) < cap “желтый” + кӑмпа
“гриб”.
Сӑвӑр кӑмпи “гриб-дождевик” (ЧРсл.), сӑвӑр кӑмпи название особого рода гриба (Ашм., XI, 240) < сӑвӑр “сурок,
сурковый” + кӑмли “гриб его”.

С ӗлӗ кӑмпи - назв. гриба, “булавница” (Ашм., VII, 143),
сӗлӗ кӑмпи “рогатик (гриб)” (ЧРсл.) < сёлё “овес, овсяный” +
кӑмпи “гриб его”.
Симӗс кӑмпа - назв. гриба (съедобный, последний осен
ний гриб) (Ашм., XI, 147) < симёс “зеленый” + кӑмпа “гриб”.
Ср. русские названия гриба Tricholoma flavovirens - зеленуш 
ка, зеленка.
Суккӑрлатакан кӑмпа “дождевик” (в говоре деревень Видесюч и Азамат Аликовского р-на), букв, “ослепляющий гриб”.
Ҫӑка кӑмпи - название гриба с синим кругом (кольцом)
на шляпе (Ашм., VII, 143; XIII, 9) < ҫӑка “липа, липовый” +
кӑмпи “гриб ее”.
Ҫерем кӑм пи 1. шампиньон, 2. опенок луговой (ЧРсл.),
(Ашм., VII, 143) < ҫерем “луговина; дерн; выгон” + кӑмпи
“гриб его”.
Ҫерӗк оппонки - назв. гриба (Ашм., XII, 87) < диал.
ҫерӗк - лит. ҫирӗк “ольха, ольховый” + оппонки “опенок
его” («- рус. опенок). Ср.: рус. диал. ольховики, ольхуш ка
[Меркулова, с. 198].
Ҫёр кӑмпи “шампиньон”, “дождевик” (Ашм., VII, 143;
XIII, 93). Вероятно, в этот же ряд названий входит и зафикси
рованный Н.И.Ашмариным (XIII, 38) фонетический вариант
ҫӑр кӑмпи. Ҫӗр кӑм пи < ҫӗр “земля, земляной” + кӑмпи
“гриб ее”. Ср.: рус. диал. зем лянуш ка, мн. зем лянуш ки
Agaricus foetens [Меркулова, с. 195].
Ҫӗр мӑкӑрӑлса тухаканни - по словам А.А.Сосаевой,
так называют трюфель в д. Видесюч и д. Азамат Аликовского
р-на, букв, “[гриб], появляющийся, приподнимая землю”. Такое
название, по-видимому, связано с тем, что трюфель растет
под землей, на глубине 8-10 см, и о его местонахождении
можно лишь догадываться по едва заметным бугоркам.
Ҫёр ҫу, ҫӗр ҫӑвё - назв. гриба, “земляное масло”.
“Вид особого гриба, в корне которого бывает жидкость (масло),
которою маЛут поранения” (Ашм., XIII, 96); ҫӗр ҫӑвӗ “грибдождевик” (ЧРсл.) < ҫӗр “земля, земляной” + ҫу, ҫӑвӗ “масло
ее”.
Ҫёр хура н ё - назв. гриба (Ашм., XIII, 99) < ҫӗр “земля,
земляной” + хур а н ё “котел ее”. По описанию Н.И.Ашмарина,
ҫӗр хур ан ё растет на ржаном поле, мягкий, подобно белому
грибу, похож на котел.

Ҫ лен кӑмпи - назв. гриба (Ашм., XIII, 117) < диал.
ҫлен ~ лит. ҫӗлен “змея, змеиный” + кӑмпи “гриб ее”.
Ҫулӑкӑмпа “масленик”, иначе кӳпчем е (Ашм., VII, 143)
< ҫулӑ “масленый” (< ҫу “масло”) + кӑмпа “гриб”.
Ҫумӑр кӑмпи “опенок” (Ашм., XII, 237) < ҫумӑр “дождь,
дождевой” + кӑмпи “гриб его”.
Ҫ ы ркӑм пи- назв. гриба (Ашм., XII, 110). По-видимому,
сюда же относится и сыр кӑмпи “дождевик” (Ашм., XI, 115;
VII, 143) < ҫыр — диал. сыр 1. обрыв; 2. овраг + кӑмпи
“гриб его”.
Така кӑмпи “гриб-баран” (ЧРсл.), род больших съедобных
грибов (Ашм., VII, 143; XIII, 153) < така “баран” + кӑмпи
“гриб его”.
Тӑрня кӑмпи - назв. гриба “со съедобным стволом”
(Ашм., VII, 143) < тӑрня (тӑрна) “журавль, журавлиный” +
кӑмпи “гриб его”. Данный миконим зафиксирован только в
Словаре Н.ИАшмарина.
Тислӗк кӑмпи 1. шампиньон; 2. поганка, гриб-навозник
(ЧРсл.), тислӗк кӑмпи “поганка” (Ашм., VII, 143; XVI, 76) <
тислёк “навоз, навозный” + кӑмпи “гриб его”. Ср. сходные
модели в разных языках: чув. навус кӑмпи (Ашм., VII, 143),
рус. диал. навозник, навозный гриб [Меркулова, с. 197], мар.
Г. намызвонгы “навозный гриб, шампиньон” [Саваткова, с.
99].
Тирӗс кӑмпи - назв. гриба (Ашм., XIV, 67) < диал.
тирёс (лит. тислӗк) + кӑмпи
Т о п оль к ӑ м п и “т р ю ф е л ь ” (у стн о е сообщ ение
А.А.Сосаевой) в говорах деревень Видесюч и А зам ат
Аликовского р-на, букв, “тополиный гриб”.
Тунката кӑмпи “опенок” (Ашм., VII, 143; XIV, 134), его
фонетическим вариантом является тумката кӑмпи “опенок”
(Ашм., XIV, 129), ср. еще тунката опленки - назв. гриба
(Ашм., XIV, 134). Тунката кӑмпи < тунката “пень, колода” +
кӑмпи “гриб его”.
Д иал, у п л ю н к к а “о п е н о к ” (Ч Р сл .). М нож ество
фонетических вариантов этого слова зафиксировано в Словаре
Н.И.Ашмарина, ср. оппонка, оппонька, оппонкка, оплшкка,
оплонккӑ, уплю нкка (Ашм., III, 256). Все они являю тся
заимствованиями русского “опенок”.

Усал кӑмпа “поганка, мухоморник” (Ашм., III, 298; VII,
143) < ус а л “вредный, злой” + кӑмпа “гриб”.
Ут тути “свинушка” (ЧРсл.), ут тоти - назв. гриба,
“масленок” (Ашм., III, 320) < ут “лошадь, конь” + тути “губа
его”.
Х ӑлха кӑмпи “дождевик черноватый” (Ашм., VII, 143),
холхана питёрекен кӑмпо “дождевик”, хулхана хуплакан
кӑмпа “дождевик” (Ашм., XVI, 154) < хӑлха ~ диал. холха,
х у л х а “у хо” + пит ёрекен, х у п л а к а н “закладываю щ ий,
оглуш аю щий” + кӑмпа “гриб”; букв, “оглушающий или
закладывающий уши гриб”.
Хӗрлӗкӑм па “рыжик” (ЧРсл.) < хёрлё “красный, рыжий”
+ кӑмпа “гриб”.
Х ё р л ё питлё нёртёкке “подосиновик” (с. Калмантай
Саратовской обл.) букв, “краснощекий гриб”.
Х ӗ р х и кӑм пи - назв. гриба, х и р х и кӑмпа “пестрец
(гриб)” (Ашм., XVI, 133; XVII, 62) < хёр хи - диал. хирхи назв. птицы: 1. кобчик, небольшой сокол; 2. сыч, сова +
кӑмпа “гриб”.
Х ор кайӑк кӑмпи - назв. гриба (“растут кругом”) (Ашм.,
VII, 143) < хор кайӑк “гусь-птица (дикий гусь)” + кӑмпи
“гриб его”.
Х орӑн копчеми - назв. гриба (твердый, белый) (Ашм.,
XVI, 222) < диал. хорӑн “береза, березовый” + копчеми
“толстый гриб ее” (см. кӳпчемё).
Х ура кӑмпа “чернуха” (Ашм., XVI, 202), хура кӑмпа
“чернушка” (ЧРсл.) < хура “черный” + кӑмпа “гриб”.
Хурама кӑмпи “ивишень” (ЧРсл.); “вишенки” (Ашм., VII,
143), “ивишень”, хорама кӑмпи “вязовые грибы, заячье ушко,
пестрец” (Ашм., XVI, 215) < хурама - диал. хорама “вяз,
вязовый” + кӑмпи “гриб его”.
Х у р ӑ н ай “подберезник, подберезовик, волнушка,
волнуха” (Ашм., XVI, 222) < хурӑн “береза, березовый” + ай
“низ, подножие”.
Х ур ӑ н кӑм пи “подберезовик, березовик; волжанка”
(Ашм., VII, 143; XVI, 223), хорӑнкӑм пи “белянка” (Ашм., XVI,
223) < хур ӑ н (хорӑн) “береза, березовый” + кӑмпи “гриб ее”.
Х ы р ай - назв. гриба “ложанка, волжанка?" (Ашм.,
XVI, 94) < хы р “сосна, сосновый” + ай “низ, подножие”.

Х ы р кӑмпи “волнушка” (ЧРсл.), “рыжик, волжанка”
(Ашм., VII, 143; XVI, 95) < хы р “сосна, сосновый” + кӑмпи
“гриб ее”. Х ы р кӑмпи скорее всего означает рыжик, а не
волнушку, потому что рыжик сосновый (Lacfarius deliciosus)
“встречается большей частью в молодых насаждениях сосны
и лиственницы, а также в изреженных сосновых борах” [см.:
Федоров, с. 11].
Хы рӑ нёртёкки “боровик” (с. Калмантай Саратовской
обл.), букв, “сосновый гриб”.
Шӑна кӑмпи “мухомор” (Ашм., VII, 144; XVII, 305) <
шӑна “муха, мушиный” + кӑмпи “гриб ее”.
Ш ӑршлӑ кӑмпа - назв. гриба, “который употребляется
для окуривания /тӗтӗрни/ во время шатра /оспы /, шӑрӑшлӑ
кӑмпа (Ашм., VII, 144; XVII, 345) < шӑр(ӑ)шлӑ “пахучий” +
кӑмпа “гриб”.
Шӑтӑклӑ кӑмпа “трутник, гриб-трутовик” (ЧРсл.),
шӑтӑклӑ кӑмпа “пористый гриб, им окуривали” (Ашм., XVII,
354) < шӑтӑклӑ “пористый, дырчатый” + кӑмпа “гриб”.
Ш еле кӑм пи - назв. гриба, “бывает на пне дуба,
полукруглый, твердый гриб” (Ашм., XVII, 157) < ш еле
(неизвестное слово) + кӑмпи “гриб”.
Ш ёшкё кӑмпи “подорешник”, ср. еще шӑшкӑ кӑмпи,
шӑшкё к ӑ м п и - назв. гриба (Ашм., VII, 144; XVII, 366, 381) <
ш ёш кё “орешник, лещина”, “орешниковый” + кӑмпи “гриб
его”.
Ш лап кӑмпи - назв. съедобного гриба (Ашм., VII, 144)
< ш лап “шляпа, шляпочный” + кӑмпи “гриб ее”.
Шор нёртёкке “белый гриб” (с. Калмантай Саратовской
обл.), букв, “белый гриб”.
Шуйттан кӑм пи - назв. гриба (Ашм., XVII, 213) <
шуйттан “дьявол, сатана, черт” + кӑмпи “гриб его”. Наверняка,
гриб с таким названием является ядовитым. Ср. рус.: чертов
гриб, сатанинский гриб.
Ш урӑ кӑмпа “белый гриб” (ЧРсл.), ш ур(ӑ) кӑмпа
“боровик, белый гриб, белянка”, ш ор айлӑ кӑмпа “белые
грибы” (Ашм., VII, 144; XVII, 234, 236) < ш урӑ “белый” +
айлӑ “с низом” + кӑмпа “гриб”.
Ы раш кӑмпи - назв. гриба (Ашм., VII, 143) < ыраш
“рожь, ржаной” + кӑмпи “гриб ее”.

Ю ман ай 1. груздь дубовый; 2. поддубовик, поддубень
(ЧРсл.) < юман “дуб, дубовый” + ай “низ, подножие”.
Ю ман кӑмпи то же, что юман ай (ЧРсл.), юман кӑмпи
- назв. гриба с длинной ножкой (Ашм., IV, 323; VII, 143). По
данным Н.И.Ашмарина, чуваши данный гриб использовали
для окуривания. Ю ман кӑмпи < юман “дуб, дубовый” + кӑмпи
“гриб его”.
Ю ман оплонкки - назв. гриба (Ашм., IV, 323) < юман
“дуб, дубовый” + оплонкки “опенок его”.
Яка кӑмпа “сыроежка” (Ашм., VII, 143; ЧРсл.) < яка
“гладкий” + кӑмпа “гриб”.
Как видим, чувашские миконимы отличаются большим
разнообразием. В большинстве своем они по происхождению
представляют собой не первичные, а очень прозрачные дву
составные названия. На этом фоне выделяются миконимы,
включающие в свой состав обозначение общей реалии кӑмпа
“гриб” и слова кӑрӑҫ, кӳпчеме, оппонка, выступающие как
бы в роли родового понятия или же общего элемента /гриб/.
При этимологическом анализе слова кӑмпа “гриб; го
ловня; гриб на дереве; гуньба (налет во рту у детей); нарост
(шишка) на голове человека” М.Р.Федотов приводит два
взгляда. Соответственно первому (гипотеза В.Г.Егорова), слово
кӑмпа заимствовано было в древности из восточнославянского
языка. Однако В.ИЛыткин утверждает, что соответствующие
слова пермских языков (гоб\ губи) ни в коем случае нельзя
считать русскими заимствованиями [Федотов, ЭСЧЯ I, с. 253].
Мы со своей стороны пр и д ер ж и ваем ся точки зрен ия
В.Г.Егорова и считаем, что чув. кампа восходит к той же
праформе, что и венг. gomba “гриб”, рус. губа “трутовик” и
рус. губка. Составители ИЭСВЯ к венг. gomba приводят сле
дующие соответствия: церковнославян. gQba “губка”, болг.
гьба “гриб; губка”, серб.-хорв. guba “лепра; лишай, трутовик”,
словен. gQba “гриб; губка; трутовик”, словацк. huba “гриб;
губка”, рус. губа “трутовик”, губка и т.п. [ИЭСВЯ I, с. 1072].
В отношении происхождения славянского слова гриб
единое этимологическое реш ение пока еще не найдено.
В.А.Меркулова в своей замечательной работе “Очерки по
русской народной номенклатуре растений” (М., 1967) одну
главу посвятила названиям грибов (с. 149-203). Здесь она,
проанализировав все существующие взгляды на этимологию

данного слова в славянских языках, приходит к следующему
выводу: “Реконструируемая праславянская форма *грибъ
имела значение, содержащее в себе представление о чем-то
возвышающемся, выступающем. Этимологически она может
восходить к *greib~, производному от и.-е. *ger- “гнуть,
изгибаться”. Думается, все эти аргументы заставляю т
склониться к этимологии, выдвинутой Петерссоном, и признать
ближайшей родственной формой слова *грибъ слав. *гърбъ..."
[Меркулова, с. 166].
Имеет широкое общенародное хождение миконим кӑрӑҫ
(или кӑрӑҫ кӑмпи) “груздь”. Довольно значителен процент
двусоставных наименований разновидностей груздя со вторым
компонентом кӑрӑҫ (ӑвӑс к., ҫӑка к., тип к., хорӑн к., хура к ,
хытӑ к., чӑн к., ш урӑ к , юман кӑрӑҫё). Это свидетельствует и
о том, что грузди всегда были в большом изобилии в
окружающих чуваш ей местностях и население хорошо
знакомо с разными его видами. Как было указано выше,
кӑрӑҫ - не исконно чувашское слово, а заимствование из
русского груздь.
Диал, кӳпчеме или кӳпчеме кӑмпа означает “масленок”
и, по всей вероятности, восходит к слову кӳпчем е “толстый”
через купчем “пухлый” и, в конечном итоге, к глаголу кӳпче“разбухать, толстеть”. Кӳпчеме (кӑмпа), таким образом, может
означать “толстяк, пухляк” или “толстый, пухлый гриб”, т.е.
“масленок”. Но слово кӳпчем е вы ступает и в качестве
второго, родового компонента составного названия, ср. ш ур
кӳпчеме “белый гриб” (букв, “белый толстый гриб”) и хорӑн
копчем и назв. гриба (букв, “березовый толстый гриб”),
возможно, “подберезовик”.
Диал, уплю нкка “опенок” и его фонетические варианты
/см. выш е/ употребляются и как однословное название, а
т ак ж е в кач естве второго ком понента двусоставного
образования, ср. ҫерӗк оппонки ~ назв. гриба (букв, “ольховый
опенок”), тунката опленки - назв. гриба (букв, “пеньковый
опенок”), юман оп ло н кки - назв. гриба (букв, “дубовый
о п ен ок” ). К ак у ж е у к а зы в а л о с ь , все они я в л я ю т с я
заимствованиями русского миконима “опенок”.
По мнению Л.П.Сергеева, чувашские диалекты свиде
тельствуют, что для наименования гриба в языке было и
слово собственного происхож дения - нёрт ёкке “гриб”,

заф и ксированное в одном из островных говоров (в с.
Калмантай Саратовской обл.): нӗртӗкке “гриб”, шор нёртёкке
“белый гриб”, х ё р л ё питлё нёртёкке “подосиновик”, хырӑ
нёртёкки “боровик” [Сергеев, с. 7]. Мы считаем это слово
очень интересной находкой, т.к. оно, по нашим сведениям, ни
в одном из словарей чувашского языка не зафиксировано.
Мы склонны его связать с чувашским диалектным словом
нёркки (Байдеряково) - “полный, тучный” и нёртте (Тюрлема)
“то же, что нёркки” [Сергеев ДСЧЯ, с. 44], ср.: нёркки “так
называют неповоротливого и с другими отрицательными
качествами человека” и нёртте “неповоротливый, толстый,
неуклюжий, увалень” (Ашм., IX, 60). Если это предположение
правильно, то не исключено, что чув. диал. нёртёкке является
производным от слова нёркки и означает “полный, тучный
гриб”. В этом случае нёртёкке имеет сходную семантику со
словом кӳпчеме, ср.: ш ур кӳпчем е “белый гриб” (букв, “белый
толстый гриб”) и ш ор нёртёкке “белый гриб” (букв, “белый
тучный гриб”), хорӑн копчем и— назв. гриба (букв, “березовый
толстый гриб”) и хы рӑ нёртёкки “боровик” (букв, “сосновый
тучный гриб”).
По своему составу чувашские названия грибов делятся
на однословные и двусоставны е образования. Группа
односоставных образований очень немногочисленна и своим
происхож дением , кроме к ӳп ч ем е и нёрт ёкке, обязана
русскому язы ку (кӑрӑҫ, масла, м аслонккӑ, уплю нкка). К
н екоторы м и з них в к а ч е с т в е у то ч н ен и я м ож ет
присоединиться обозначение общеродового понятия кӑмпа.
Двусоставных названий грибов большинство, их число
превыш ает 60. Эти именные определительные сочетания
по типу связи между компонентами представляют собой либо
1-й тип изафета (йӳҫ кӑмпа, тип кӑрӑҫ, тачка кӑмпа, хурӑн
ай, хы р ай, юман ай, яка кӑмпа), либо 2-й тип (ҫерем кӑмпи,
ҫерӗк оппонки, така кӑмпи, шуйттан кӑмпи). К двусоставным
относятся и миконимы метафорического характера: ҫёр
х у р а н ё букв, “земляной котел”, ҫӗр ҫу, ҫӗр ҫӑвӗ букв,
“земляное масло”, ут тути букв, “лошадиная губа”.
При наименовании грибов хорошо вырисовываются
определенные семантические модели:
1.
Модель “цвет”
“гриб”: cap кӑмпа “лисичка” (букв
“желтый гриб”); хура кӑрӑҫ “черный груздь”; ш урӑ кӑрӑҫ

“белый груздь”; симӗс кӑмпа - назв. гриба (букв, “зеленый
гриб”); хёр лӗ кӑмпа “рыжик”, хура кӑмпа “чернушка”, ш урӑ
кӑмпа “белый гриб”, ш ур кӳпчеме “тж ”, шор нёртёкке “тж ”.
2. Модель “свойство, воспринимаемое на вкус или
осязание” -» “гриб”: йӳҫ кёмпа - назв. гриба (букв, “горький
гриб”); ҫулӑ кӑмпа “масленок”, хӑлха (питёрекен, хуплакан)
кӑмпа “дождевик” (букв, “закладывающий или оглушающий
ухо гриб”), ш ӑрш лӑ кӑмпа - назв. гриба (букв, “пахучий
гриб”).
3. Модель “дерево” -* “гриб”. К этой семантической
модели относятся т.н. грибы-симбионты, сожительствующие
с определенными породами деревьев. Ср. ӑвӑс кӑм пи
“подосиновик”, ӑвӑс кӑрӑҫ 1. подгруздок; 2. подосиновик (букв,
“осиновый гриб”, “осиновый груздь”); ҫӑка кӑрӑҫ - назв. гриба
(букв, “липовый груздь”); юман кӑрӑҫӗ “скрипица” (букв,
“дубовый груздь”); к ур ӑ н кӑрӑҫи - назв. гриба (букв,
“березовый груздь”); ҫӑка кӑ м п и - назв. гриба (букв, “липовый
гриб”); ҫерӗк оппонки- назв. гриба (букв, “ольховый опенок”);
хурама кӑмпи “ивишень” (букв, “вязовый гриб”); хурӑнкӑм пи
“подб ерезови к”, хо р ӑ н к о п ч ем и - назв. гриба (букв,
“березовый гриб”); хы р кӑмпи “ры ж ик” (букв, “сосновый
гриб”); ш ёшкё кӑмпи “подорешник”, юман кӑмпи “поддубовик”.
Разновидностью этой модели является “место произрастания
под оп ределен н ы м д е р е в о м ” -* “гр и б ” : х у р ӑ н ай
“подберезовик” (букв, “подножие березы”), хы р ай “рыжик”
(букв, “подножие соскы”), юман ай “поддубовик” (букв,
“подножие дуба”).
4. Модель “животное” -* “гриб”. Она может выражать
отношение сходства по любому признаку: лаша кӑм пи назв. гриба (букв, “конский гриб”), сӑвӑр кӑм пи “грибдождевик” (букв, “сурковый гриб”), така кӑмпи “гриб-баран”,
тёрна кёмпи - назв. гриба (букв, “журавлиный гриб”), хёрхи
кёмпи “пестрец” (букв, “кобчиков гриб”).
Эта ж е модель прим еняется в том случае, когда
обозначается малоупотребительность или несъедобность гриба
для человека: ҫёлен кём пи - назв. гриба (букв, “змеиный
гриб”), шёна кёмпи “мухомор”.
5. Модель “растение” -* “гриб”: сёлё кём пи “булавница”
(букв, “овсяный гриб”), ыраш кём пи - назв. гриба (букв,
“ржаной гриб”).

6. Модель “характерное свойство или характерное
морфологическое строение” -» “гриб”: кӑтра кӑмпа “сморчок”
(букв, “кудрявы й гриб”), мӑнтӑр кӑм па, тачка кӑмпа
“масленок” (букв, “тучный гриб”), шӑтӑклӑ кӑмпа “грибтрутовик” (букв, “пористый гриб”), яка кӑмпа “сыроежка”
(букв, “гладкий гриб”).
7. Модель “место произрастания” -» “гриб”: карта
кӑмпи “опенок” (букв, “растущий в круге, образующий круги
гриб”), каска кӑмпи “ивишень” (букв, “растущий на кряже
гриб”), навус кӑмпи “шампиньон” (букв, “навозный, растущий
на навозе гриб”), ҫерем кӑмпи 1. шампиньон; 2. опенок луговой
(букв, “дерновой, растущий на дерне, на выгоне гриб”), дёр
кӑм пи “шампиньон”, “дождевик” (букв, “земляной, растущий
на земле гриб”), дыр кӑмпи - назв. гриба (букв, “овражный
гриб”), тислӗк кӑмпи 1. шампиньон; 2. поганка, гриб-навозник
(букв, “навозный гриб”, “растущий на навозе гриб”), тирёс
кӑмпи - назв. гриба (букв, “навозный гриб”, “растущий на
навозе гриб”).
Несъедобность грибов в чувашском языке кроме модели
“животное” -» “гриб”, выражается и с помощью отрицательной
семантики определительного компонента, ср.: у с а л кӑмпа
“поганка, мухоморник” (букв, “дрянной, негодный, плохой
гриб”), шуйттан кӑм пи - назв. гриба (букв, “сатанинский
гриб”), навус кём пи “поганка” (букв, “навозный гриб”).
Обращает на себя внимание лексическая дублетность
миконимов - один и тот ж е гриб имеет по нескольку
параллельных названий, ср. к примеру, масленок: кӳпчеме
(к.), масла (к.), мӑнтӑр кёмпа, дулё кёмпа, тачка кёмпа,
м аслонккё', или белый гриб: ш ур (ё) (айлё) кёмпа, ш ур
к ӳ п ч е м е , ш ор нёрт ёкки. Эти н а зв а н и я п ар ал л ел ьн о
существуют в основном на уровне диалектного языка, т.е.
один и тот же гриб в разных местах обозначают по-разному.
Но так как названия обычно даются по самому характерному
признаку растений, они часто бывают синонимичными. Ср.
названия маслят: они либо обозначают “толстый, тучный
гриб”, либо “масляный, маслянистый”. Понятие “белый гриб”
тож е п еред ается синонимичными ш ур кӳп чем е - ш ор
нёртёкке “белый пухлый гриб”.
Некоторые грибы названы не по одному, а по не
скольким характерны м признакам. К примеру, одно из

названий гриба-дождевика связано с местом его произраста
ния (ҫӗркӑмли, ҫыр кӑмпи), другое, возможно, с его характер
ным цветом (сӑвӑр кӑмпи), третье —со звуком, издаваемым
им при некоторых обстоятельствах [хӑ лха пит ёрекен
(хуплакан) кӑмпа].
Бывают случаи, когда одно и то же название обозначает
два разных гриба, ср. навус кӑмпи, а также тислёк (тирёс)
кӑмпи означают и шампиньон и поганку. С одной стороны,
шампиньоны предпочитают унавоженную почву, поэтому в
их чувашском названии присутствует компонент “навозный”,
с другой - в чувашском названии поганки налицо отрицатель
ный оттенок “навозный”. Название ҫерем кӑмпи тоже может
означать и “шампиньон” и “опенок луговой”. Общим для обоих
грибов признаком является место их произрастания. И
шампиньоны и луговые опята селятся вблизи жилья, на лугах,
выгонах, богатых перегноем. Отсюда и общий определитель
ный компонент ҫерем “дерновый, луговой”.
Словообразовательные типы миконимов в русском и
чувашском языках различаются. Главное различие в том,
что большинство русских миконимов однословные, а в чуваш
ском преобладают двусоставные названия. Ср. русские слово
образовательные типы: моховик, боровик, осинник, березник,
подберезовик, подореховик, жиловатик, короватик, желтик,
рыжик, солонуха, маслуха, ситуха\ белянка, серянка, дуплянки,
синяк, коровяк, масляк [Меркулова, с. 151-156]. В этих языках
совпадает всего один словообразовательный тип: сочетание
прилагательного с существительным: белы й гриб - ш урӑ
кӑмпа, черный груздь - хура кӑрӑҫ.
Среди чувашских миконимов в небольшом количестве
встречаются полу- и полные кальки из русского языка: навус
кёмпи - навозный гриб, тислӗк кӑмпи. Семантические модели
при назывании одного и того же гриба не соприкасаются,
ср. рус. лисичка ~ чув. cap кӑмпа; рус. гриб-дож девик чув. ҫёр кӑмпи, ҫыр кӑмпи, хӑлха (питёрекен, хуплакан)
кӑмпа. Чув. ҫумӑр кӑмпи означает не “дождевик”, несмотря
на его буквальную семантику, а “опенок”. Ҫумӑр в нем
указывает на то, что данный гриб вырастает сразу после
дождя.
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ПОЭТИКА ОНОМАСТИКИ
Е.Ф.Васильева, А.А.Сосаева
П.П.ХУСАНКАЙ ПОЭЗИЙӖНЧИ ПАЙӐР ЯТСЕМ

П.П.Хусанкай - чӑваш сен чаплӑ, уйрӑм ах паллӑ
поэчӗсенчен пӗри. Тӑван сӑмахлӑха юратакан ҫын ҫак кӑмӑллӑ
та ырӑ ята мён ачаран чӗрере усрать. Литература вучахӗнче
ҫанӑ тавӑрсах ӗҫленӗ ҫулӑм чӗреллӗ сӑвӑҫӑ, Тӑван ҫӗршывӑмӑрта пурӑнакан халӑхсен пурнӑҫӗ, ӗҫӗ-хӗлӗ, йӑлийӗрки, ш ухӑш ӗ-кӑмӑлӗ, культури ҫинчен кашни халӑха
хисеплесе, сума суса ӗмӗр асра юлакан произведенисем
хайланӑ. Унӑн сӑвви-юррипе поэмисенче Ҫӗр чӑмӑрё ҫинчи
тӗрлӗ халӑх ҫынни тӗл пулать. Чӑваш (“Эп - чӑваш. Анчах
писмерӗ никамран та ман чӗре”), тутар (“Ҫав-ҫавах манмарӑн
ху камне... тутар, эс ямарӑн халӑхун я тн е”), пуш кӑрт
(“Пушкӑртсем - пире тӑван”), казах (“Ёлӗк хир тӑрӑх ялан
куҫакан казах ҫынни”), пӑлхар-балкар (“Балкарсем те ху
пекех”), якут (“Хӗвелтухӑҫ еннелле кайнӑҫем... якут”), хакас
(“Кайнӑҫемӗн малалла - хакас”), туркмен (“Мӑн калпаклӑ
туркменсем”), узбек (“Ш урӑ тӗрӗллӗ хура тӳпеттейлӗ
узбексем”), кӑркӑс (“Пур тӑван йӑх евӗрлех кӑркӑссем пире тӑван”), азербайджан (“Чаплӑлан, Азербайджан! Сан
йышу - пире тӑван”), калмӑк (“Калмӑк савнӑ ҫеҫен хир...”),
бурят (“...бурят... Мӗнле халӑх ҫук, ача”), мари (“Ватӑ Атӑл
леш енче - уҫӑрах ӗшнесенче - мари халӑх пурӑнать”),
финн (“Финн чӗлхи ҫапла ҫемҫе-тӗр”), удмурт (“Удмуртсен
пӑшалӗ те... чапа тухнӑччӗ вара”), мӑкшӑ (“Калла тапать
хӑш-пӗр мӑкши”), ирҫе (“Анчах лере хӑш-пӗр ирҫе кӗрет
чӗрре, шав хирӗҫет”), коми (“М алалла - ҫурҫӗрелле...
комисем”), пермяк (“Хӗвелтухӑҫ еннелле... пермяк”), эстон
(“Юрлама юратакан эстонсем”), ненец, эвенк, манси, хант,
коряк, ойрот, эскимос, чукча (“Ненецсем те эвенксем, манси,
хант..., коряк, ойротпа... пермяк, эскимос..., чукча... Пурте
пирӗншӗн - тӑван”), карел (“Карелсем те ёнтё халь тухрӗҫ
паллӑ халӑха”), нанай (“Наная ӑҫтан манан? Нанайсем - пире
тӑван”), славян (“Дунай славянӗпе пӑлхарӑн...”), вырӑс (“Мён
ҫук вырӑс ҫӗрӗнче?”), таджик (“Таджиксем - пире тӑван”),

украин (“У краин туссем пире - тӑван халӑх ӗм ӗре”),
молдаван (“Хӑй манерлӗ ташӑ та тапранать молдавансен”),
белорус (“Халь, пур халӑхпа пӗрле, белорус та хӑй килне
тирпейлерӗ ӗҫпеле”), латыш (“Латышсем... — вашаватлӑ
этемсем”), литвин (“Ёмӗт ҫитрӗ литвинсен”), грузин (“Грузинсен
юррипелен кӑшт лӑпланнӑ йывӑр кун”), кабардин (“Кабардин
ҫынни... ”), авар (“Бурячӗ, тейӗпӗр, аварӗ...”), ингуш (“Сӑнарӑм...
ингуш сене”), ч еч ен (“Ч еченсем те тӑванах...”), эрмен
(“Ӑсталаннӑ тӗрлӗрен чӑкӑтсем тума эрмен”), черкес (“...хӑть
черкес... кашни халӑх ырлӑх кӗтет”), осетин (“Ӑмӑрт чунлӑ
осетин”), хрансус - француз (“Француз килнӗ - француза
Мускав пулнӑ серепе”), нимёҫ, швед, акӑлчан (“Ют патшалӑх
хуҫисем нимӗҫ, швед е акӑлчан”), румын (“Пёр румын ал
п а ч ӗ”), негр (“Ак негр чӑм атан йӑтса к ӗ р е т ”), индей

(“Резерваци тӗрлӗ хурлӑх кӑтартан индейсене кӑшкӑратӑп”),
чех (“Ҫул майӑн чехсен ҫӗрӗнче хӑнара пулмалла”) тата ытти
халӑхсемпе паллаштаракан сӑвӑсене юратса вулатпӑр. Кирек
кам та, чӑваш чӗлхине пӗлмесен те, П.Хусанкайӑн сӑвӑ
йӗркисем шыв юххи пек илемлӗ те ҫепӗҫ янӑранине туйса
илет. П етр П етрови ч ч ӑваш сӑввин сассине Европа
культурине ҫити ҫӗклет. Унӑн сӑввисем тӗнче пек аслӑ. Поэт
Чӑваш ҫӗрӗпе ҫырлахмасть, ӑна пӗтӗм тӗнче кирлӗ. Ҫӗре
яхӑн чӗлхепе ҫырнӑ сӑвӑсене чӑвашла куҫарса, П.Хусанкай
тӗнче пурнӑҫӗн уттипе тан пы рать, тӗнче савӑнӑҫӗпе
савӑнать, тӗнче хуйхипе хуйхӑрать. Хӑйӗн хайлавӗсем те
чӑвашла е вырӑсла кӑна мар, тӗнчери аллӑ ытла чӗлхепе
сумлӑн янӑраҫҫӗ.
Х усан кай сӑвви сем п е поэмисем ч ӗл х еҫӗсен е те
тыткӑнлаҫҫӗ. Чӗлхе пӗлӗвӗн мӗн чухлӗ материалӗ, мӗнлемӗнле тема ушкӑнӗ сӑнланман-ши вӗсенче! Мӗн чухлӗ пайӑр
ят тата! Акӑ 1948-1956 ҫулсенче ҫырнӑ 1484 йӗркеллӗ “Тӑван
ҫӗр-шыв” поэмӑрах 230 пайӑр ят. Вёсен шутӗнче:
- халӑх ячӗсем (этнонимсем) - 49,
- ҫын ячӗсем (антропонимсем) - 45,
- юмах-халапри персонажсен ячӗсем (мифонимсем) - 3,
- планета ячӗсем (астронимсем) - 3,
- утрав ячӗсем (инсулонимсем) - 4,
- ҫӗр-шыв ячӗсем (хоронимсем) - 23,
- хула ячӗсем (астионимсем) - 36,
- ялти урам ячӗсем (годонимсем) - 3,

- ҫурт-йӗр ячӗсем (ойкодомонимсем) - 5,
- шыв ячӗсем (гидронимсем) - 25,
- тинӗс ячӗсем (пелагонимсем) - 6,
- кӳлӗ ячӗсем (лимнонимсем) - 4,
- океан ячӗсем (океанонимсем) - 2,
- сӑрт-ту ячӗсем (оронимсем) - 10,
- уй-хир ячӗсем (агроонимсем) - 3,
- кӗскетсе тунӑ ятсем (акронимсем) - 5,
- вӑрман ячӗсем (дримонимсем) - 2,
- чул ячӗсем (хрематонимсем) - 2.
П айӑр ятсемпе тӗплӗнрех паллаш ас ш утпа эпир
ПИХусанкайӑн “Аптраман тавраш” (Шупашкар, 1957), “Савни”
(Ш упашкар, 1963), “Хушка хумсем” (Ш упашкар, 1967),
“Суйласа илнисем” (I т., Шупашкар, 1968; II т., Шупашкар,
1970), “Эпир пулнӑ, пур, пулатп ӑр” (Ш упаш кар, 1982)
кӗнекисене пӑхса тухрӑмӑр. Хусанкай произведенийёсенчи
пайӑр ятсен кашни ушкӑнӗпе ятарлӑ ӗҫ ҫырма пулать.
Халлӗхе пирӗн тӗп тӗллев —пайӑр ятсене пӗтӗмӗшле тупса
палӑртасси, вёсен тытӑмӗпе пулӑвне сӑнасси, поэзири
пӗлтерӗшне тӗпчесе чӗлхери вырӑнне кӑтартасси.
Маларах эпир Хусанкайӑн пёр поэминче тӗл пулакан
пайӑр ятсен ушкӑнӗсене асӑнса хӑварнӑччӗ. Вӗсенчен чи
пуянни - ҫын ячӗсем. Ку ушкӑнра чӑваш ячӗсем ҫеҫ мар
(Атнер, Аптраман, Сетнер, Илтимӗр, Кӗҫтук, Верук, Павӑл,
Энтри, Элкер, Шупуҫҫынни...), тӗнчен тӗрлӗ кӗтесӗнче усӑ
куракан ятсем (Гомер, Омар, Байрон, Мурат-бей, Гагарин,
Руставели, Фидель, Колумб, Рафаэль, Хетагуров, Тычина,
Джамбул...) сӑнланнӑ.
Хусанкай произведенийёсенчи ятсем урлӑ вулакан
чӑвашсен паллӑ ҫыннисемпе (К.Иванов, Шелепи, Шупуҫҫынни,
И.Я.Яковлев, Н.И.Ашмарин, Иван Мучи, М.Кипек, Ивник, Тӑхти,
Ҫеҫпӗл, Элкер...), историре палӑрнӑ ятсемпе (Маркс, Энгельс,
Ленин, Бичурин, Минин, Пожарский, Панфилов, Сусанин,
Фидель...), писательсемпе (Чернышевский, Белинский, Гайдар,
Толстой, Горький, Б аурдж ан М амыш -Ули, Радищев...),
поэтсем пе (М аяковский , Е сенин, К у п а л а , С улей м ан
Стальский...), художниксемпе (Левитан, Шишкин, Айвазовский,
Соколов...), композиторсемпе (Моцарт, Сальери, Бах, Шопен...),
артистсемпе (Б.Алексеев, О.ИЫрзем...) паллашать. Ҫакӑн евёр
ятсем пире Хусанкай тёнчине аванрах пёлме, тем анлӑш

тавракурӑмне тарӑнрах ӑнланса илме пулӑшаҫҫӗ, тӗрлӗ халӑх
хушшинчи ҫыхӑнӑвӗсене туйса илме май параҫҫӗ, поэтпа
пӗрле ҫул ҫӳреве кӑлараҫҫӗ. Сӑвӑҫӑ Ҫӗпӗрте, Вӑтам Азире,
Кавказра, Европӑри тата океан леш енчи чылай ҫӗр-шывсенче
ҫӳренӗ. Вӑл аякри ҫӗрсенче мӗн курни-илтни, ӑшне хывни,
кӑмӑлне мӗн хумхантарни антропонимсенче кӑна мар,
топонимсемпе гидронимсенче те палӑрать.
П.Хусанкая Ҫёпёрти вӗҫӗмсӗр вӑрмансем, эреш ҫӳҫеллӗ
шӑлаварлӑ ҫӗн Испании таса ҫӗр-шывӗ, таҫти шӑрӑх Африка,
Кавказӑн ӑслӑ ӗҫки-ҫики, Грузин хитре пахчисем, Крым
хӗвелӗпе ту ҫилӗ, тем сарлакӑш Казахстан, сарлака Россия
- Русь, тем анлӑш Каракум пуш хирӗ, Карелири “Калевала”
ҫемми, Британи инженерӗсем, сӑртлӑ-туллӑ Таджикистан,
манӑҫми Осети, сӑрт ватакан та чул чутлакан ӗҫпе пиҫӗхнӗ
Эрмени, пархатарлӑ Кӑркӑсстан, чечеклӗ Узбекистан, мазут
уҫлакан, сӗм вӑрман пек хуп-хура вышкӑллӑ Азербайджан,
Б алк ан ӑн ту ч акӑл ӗсем , чи м алтан Р усь патш ал ӑх ӗ
чӑмӑртаннӑ ватӑ Киев, сиплӗ сӗтлӗ Эстони, ҫырла ҫимӗҫлӗ
Молдави, кавирсем эрешлекен Туркменистан, вырӑн-вырӑн
лачакаллӑ Белорусси, ярӑнса ӳсекен йӑмраллӑ Чӑваш ен тата
ытти ҫӗр-шывсем те тыткӑнлаҫҫё, вулакансене пырса курма
илӗртеҫҫӗ.
“Ман Российӑм, Украинӑм,
Манӑн Грузи, Казахстан...
Манӑн Польша, ман Волгари,
Манӑн Венгри мар-и-ха...”, тесе шухӑшлакан поэта “тӗрлӗ юнлӑ тӗрлӗ халӑх” хӑйӗн
тӑван кӗтесне пырса курма чун-чӗререн чӗнсе ал панӑ.
Хусанкайӑн тӑван ялӗ - Сиктӗрме. Поэт шухӑшӗпе,
Сиктӗрме “сӑпка силлемелли хатӗре пӗлтерет”. Сиктӗрме
ялӗ (халӗ вырӑсла - Хузангаево) Тутар Республикине кӗрет.
Вӑл Ӗнчӗ шывӗ хӗрринчи (вырӑсла - Инча) Ҫинҫе вӑрман
ҫумӗнче вырнаҫнӑ. Ку ял Атӑлпа Камӑран тата чукун ҫултан
60 ҫухрӑмра ларать, ҫурҫӗр-хӗвел тухӑҫнелле 50 ҫухрӑмра
Атӑлҫи Пӑлхарти паллӑ Пӳлер (вырӑсла - Биляр), хӗвел
анӑҫнелле 20 ҫухрӑмра тепӗр хула - Сӑвар (вырӑсла С увар), хӗвел ан ӑҫнелле 90 килом етрта вара - А тӑл
ҫывӑхӗнче - “Пӑлхарсен аслӑ хули” чаплӑ Пӑлхар (вырӑсла
- Булгар) пулнӑ. Хӑйӗн тӑрӑхне поэт ҫапла сӑнлать:

“Сиктӗрме! Савса сиктертӗн...
Ешӗл симӗс сӑпкунта.
Малтанхи хавасӑм, тертӗм,
Хура-шурӑм - йӑлт кунта”.
Йӗри-тавралӑха ӳкерчӗклеме сӑвӑҫӑ халӑх хушшинче анлӑ
сарӑлнӑ, ламран лама куҫса пынӑ халаппа усӑ курать:
“Канмашкӑн ларнӑ Улӑп асатте,
Ҫӑпатине силленӗ те кануҫӑн
Ик мӑн тӗме туса хӑварнӑ, тет.
Ҫав ик тӗме хушши шӑп пилӗк ҫухрӑм,
Унта вырнаҫнӑ пирӗн Кивӗ Ял.
Ял пуҫӗ пулнӑ Питтӑпай”.
Питтӑпайӗ вара Ҫӗрпӳ патӗнчен куҫса пынӑ пулать. Сиктӗрме
ялӗ Питтӑпай йӑхӗнчен тымарланнӑ имӗш. Пурӑна киле Кивӗ
Ялтан хальхи Сиктӗрме, Шапка, Хулату, Хӑрата, Пӑрнай,
Питтӑпаль ялӗсем пулса кайнӑ. Вӗсем пӗр-пӗринчен инҫе
мар лараҫҫӗ. Пирӗн шутпа, Сиктӗрме комоним Сиктӗрме
гидронимран пулса кайнӑ. Сиктӗрме шывӗ - Ёнчӗ юппи.
Ёнчӗ - пӗчӗк ҫеҫ шыв. Ял халӑхӗ сӗм авалтан ҫакӑнтан шыв
ӑсса пурӑннӑ. Шывӗ таса та тӑрӑ, хӗвел ҫинче вӑл ӗнчӗ
евӗр сарӑ курӑнать. Ёнчӗ сӑмах чӗлхем ӗрте “жемчуг,
жемчужина; перламутр; бисер” пӗлтерӗшсемпе ҫӳрет. Ку
сӑмах авалхи тӗрӗк чӗлхинчех пулнӑ: йэнчӳ (< кит.) “жемчуг”,
тутар чӗлхинче вӑл энж,е “жемчуг”.
Поэт Сиктӗрме таврашӗнчи ял ячӗсен пулӑвне халӑх
ӑнланӑвне тӗпе хурса уҫса парать: Шапка ял ятне вырӑсла
“шапку потерял”, Хӑрата - “лаша хӑраса ӗрӗхнӗ тӗл”, Хулату
- “авал хула пулнӑ вырӑн”, Пӑрнай - “вӑрманалла' пӑрӑнни”,
Сиктёрме — “сиктермелӗх ҫӗмӗртсем” тенисемпе ҫыхӑнтарать. Чылай чухне халӑх этимологийӗ наука шайне лараймасть. Кунта Хулату “авал хула пулнӑ вырӑн” тенипе килӗшмелле. Чӑваш чӗлхинче глагол формипе пулнӑ топонимсем
ҫук. Ш апка, Х ӑрата, С иктӗрм е комонимсем ҫав ятлӑ
гидронимсенчен, Парнай тӗне кӗмен чӑваш ячӗн тымарӗ ҫумне
-а й /-ей чӗнӳ аффиксӗ хушӑннипе пулнӑ теме май пур.
Петӗр Хусанкай тус-тантӑшӗсем пурӑнакан тата хӑй
ҫитсе курнӑ чылай ял-хула ячӗсене те асра тытать. Ялхула хӑй евӗрлӗхӗсемпе паллаштарса, вулакансен тавра
курӑмне ӳстерет, вӗсене хӑйӗнпе пӗрле савӑнма, ыттисене
хисеплеме вӗрентет: “Тӗнчипе янрать халь Ш уршӑл - эс

[Андриян Николаев] ҫуралнӑ лӑпкӑ ял”, “JIancap Пики, Кармал
Чӗкеҫӗ тӗшмӗшленмеҫҫӗ ялсенче”, “Бургас, Муркаш, Янтра
та Варна кӗрет-ҫке юррӑн хӑлхана”, “Ҫирӗклӗ Шӑхаль. Кӗҫӗн
Елчӗк таврашӗ”, “Тури Выла эп пырса куртӑм, аван пурнатӑр
пурн ӑҫа”, “Якку ывӑлӗ Йӑван, вӑл ҫуралнӑ К уш кӑра”,
“Атӑлпала киле пыруҫӑн миҫе иртмен-ши Писнерен? Вӑл
халь - Антоновка”, “Выласене вӑратса, Янкураса янратса,
Асамата астарса, Хирлепсене хиртерсе, Пинерсене пӗлтерсе,
Ш ӗнтрешсене шӗвӗртсе, Йӑлкӑшсене йӑпатса, Хутарсене
хускатса Тури Вылта туй сикет”, “Ятне те тупаҫҫӗ-ҫке, мур!
- Улатӑр е Чӗмпӗр...”, “Иртрӗн Сӗнтӗрвӑрринчен, Куславкка
патне ҫитен; Малалла шусан-шусан, курӑнса каять Хусан”,
“Ч ӗм п ӗрти ҫирӗм п и л л ӗк р и гени И ваню к В аҫинккин
Кӗҫтенттинӗ хӑрать”, “Чура хӑй ял тӑвать те - Чурачӑк ят
парать, тет, Аксарин тӑвать Аксар... Яман тунӑ... ларакан
Яманкаса”, “Канаш мар пулсан ытах, Ш упашкар та ҫав
ҫулпах”, “Сакӑр ӗмӗр ҫӗр ҫинче пурӑнать Мускав хули”,
“К ӗрлет Ҫӗмӗрле яр ҫурса тӗттӗм е”, “Куҫран ҫухалчӗ
Чулхула”, “Вӑрнартан сиксе лар та тӑван ял енне...”.
Ҫӳлерех асӑннӑ комонимсемпе астионимсем паянхи
куншӑн пӗр-пӗр вырӑна палӑртакан сӑмахсем ҫеҫ шутланаҫҫӗ.
Вӗсем аваллӑхпа ҫыхӑннӑ пирки тӑван чӗлхемӗр аталанӑвӗн
ҫулне-йӗрне, халӑхӑмӑрӑн историне тӗпчесе пӗлме чылай
пулӑшма пултараҫҫӗ. Анчах та вёсен пулӑвӗпе тытӑмне
пӗлме, пӗлтерӗш вӑрттӑнлӑхӗсене шыраса тупма ҫӑмӑлах
мар. Акӑ Шуршӑл ш урӑ “белый” тата ҫӑл “родник, источник”
гидроформант хушӑннипе, Лапсар < лап “низина” + -cap
(нумайлӑха палӑртакан аффикс, танл.: Юмансар/Юманлӑх,
Ҫ ӑкасар/Ҫӑкалӑх), Муркаш ҫав ятлӑ гидронимран: сӑмах
тымарӗ ҫумне финн-угр чӗлхисенчи вож “устье реки” <
чӑв. -вӑш , -ш гидроформант хушӑннипе, Шӑхаль < Ш игали
т ӗ р .-т у т . ан тр о п о н и м р ан , Е л чёк < е л /я л “д е р е в н я ”
пӗлтерӗш лӗ апеллятив ҫумне -ч ӗк (пӗчӗклетӳ аффиксӗ)
хушӑннипе, Тури Выла < тури “верхний” квалитатив тата
Выла гидроним хушӑннипе, Кушка/Кӑнна Кушки (И.Я.Яковлев
ҫуралнӑ ял) < Кӑнна гидроним + Кушка, Писнер < сӑмах
тымарӗ ҫумне -нер финн-угр чёлхисенчи энер/энгер “овраг,
река” гидроформант хушӑннипе, Антоновка < выр. Антон -*
выр. Ант онов + выр. -ка аф ф икс, Янкурас < ҫав ятлӑ
антропонимран: тут. яна “новый” + ура з/о р аз “счастье” (умлӑ-

хыҫлӑ темиҫе хӗр ҫуралнӑ хыҫҫӑн арҫын ача ҫуралсан
тӗрӗксем “Ҫӗнӗ Телей” ят панӑ), Асамат араб-перс чёлхинчи
“величие, великолепие” пӗлтерӗшлӗ антропонимран, Хирлеп
трансонимизаци витӗмӗпе Х и р леп шыв ячӗ Х и р леп ял ятне
куҫнипе, Пинер сӑмах тымарӗ ҫумне финн-угр чӗлхисенчи
-нер гидроформант хушӑннипе, Ш ёнтреш сӑмах тымарӗ
ҫумне -вӗш, -ш гидроформант хушӑннипе, Йӑлкӑш -кӑш
формантлӑ антропонимран, Хутар < ҫав ятлӑ антропонимран,
Улатӑр ҫав ятлӑ гидронимран, Сёнтёрвӑрри < Сёнтӗр гидроним
+ вӑрри “устье”-“город, находящийся в устье реки Сундырь”,
Куславкка < Козлов антропоним + -ка аффикс, Хусан < Хосан
антропонимран (тата икё тӗрлӗ ӑнлантарни те пур: Казан <
тут. ка за н “хуран” шыв ячӗпе ҫы хӑнтарса; к а з тёрёк
этнонимӗнчен), Чурачӑк < Чура тӗне кӗмен арҫын ячӗ ҫумне
-чӑк пӗчӗклетӳ афф иксӗ хушӑннипе, Аксарин ҫав ятлӑ
антропонимран, Яманкас < Яман тӗне кӗмен арҫын ячӗ тата
кас/касси “околодок” географи терминӗ хушӑннипе, Канаш
канаш “совет” апеллятивран, Шупашкар < Ш упаш тымар
ҫумне (унӑн пулӑвне тӗпчевҫӗсем тӗрлӗрен ӑнлантараҫҫӗ)
-кар (финн-угр чӗлхисенче “город, гнездо” пӗлтерӗшлӗ) сӑмах
хушӑннипе, Мускав < балт.-славян чӗлхисенче моек “болото,
жидкость, влага, сырость” апеллятив ҫумне -ва элемент
хушӑннипе, Ҫёмёрле сӑмах тӗпӗ ҫумне ирҫе чёлхинчи л я й
“вода” пӗлтерӗшлӗ гидроформант хушӑннипе, Чулхула чул
“камень” апеллятив тата хула “город” географи терминё
хушӑннипе, Вӑрнар сӑмах тӗпӗ ҫумне ҫармӑс чёлхинчи нар
“река” пӗлтерӗшлӗ сӑмах хушӑннипе пулнӑ.
Хусанкай произведенийёсенчи ял -х у л а ячӗсенчен
чылайӑшӗ ҫав ятлӑ шыв ячӗсенченех е тӗрлӗ чӗлхесенчи
гидроформантсемпе географи терминӗсем хушӑннипе, хӑшӗпӗрисем ҫын ячӗсенчен е хӑй пӗлтерӗшлӗ апеллятивсенчен
пулнӑскерсем.
Тӗнчипе паллӑ поэтӑмӑр сӑвви-юррисенче пӗтӗм халӑх
пӗлекен хула ячӗсем те йы ш лӑ: М ускав, Л ен и н гр ад /
Питӗрпурк/Питӗр, Остер, Минск, Ташкент, Якутск, Курск,
Рим, С оф ия/С оф и, Лондон, Берлин, К алуга, Н альчик,
Орджоникидзе, Варшава, Ереван, Куйбышев/Самар, Ясная
Поляна, Баку, Тбилиси, Сухум, Арзамас, Париж, Нью-Йорк,
Копенгаген, Брюссель, Бухарест, Милан, Прага, Вена, Каир,
Одесса, Воронеж, Днепропетровск, Кузнецк, Мытищи...

П.Хусанкай произведенийӗсенче шыв-шур ячӗсем те
пайтах. Гидронимсем —сём авалхи сӑмахсем. Вӗсем ҫав ятлӑ
ял-хула ячӗсенчен самаях аслӑ. Поэтӑн юратнӑ юхан шывӗ Атӑл. Атӑл - чӑваш “халӑхӗн тымарӗ”, унӑн “пархатарӗ”,
“ӑраскалӗ те, хурлӑхӗ те”. Атӑл - тӗнче пекех ватӑ. Вӑл
тем те курнӑ, илтнӗ: “Атӑл тӑрӑх вылянӑ мул, вӗренӗ юн...”,
мӑнаҫлӑн ярӑннӑ пин-пин пӑрахут, чӳхеннӗ “пулӑҫ киммисем”,
каҫсенче янранӑ тӗрлӗ ырӑ юрӑ. Атӑл “ӗмӗрех пуҫтах”,
“п ӑтравлӑ”, “чӑнкӑ хум лӑ”, “кӑпӑклӑ” пулсан та, “ӗмӗр
кӑмӑллӑ”. Хум хыҫҫӑн хум пӑрахса “кӑтралана пуҫланӑ Атӑл”
поэта вӑй-хал парать, шухӑша ярать. Сӑвӑҫӑн “вӗҫет шухӑш
Атӑл урлӑ”, “Атӑл тӑрӑх, Сӑр тӑрӑх, Ҫавалпа Пӑла” ҫине.
Хумсем ҫинче “аташ са” ҫӳрекен Атӑл ҫилӗ поэтӑн “кӑмӑлне
кӗрсе” ӑна “пӗр ӳкӗтлет, пӗр лӑскать”. П.Хусанкай та “хӑш
чух Атӑл пек”, “Атӑл куҫӗ” пек хумханать. Ун “ытахальтен
чул пуҫтарса”, вӗсене “суйласа”, Атӑлтан парӑс евӗр карӑнса
тухакан ҫур уйӑхпа киленсе “ҫумма хушайӑттӑм ҫунат” тесе
ӗмӗтленекен пуҫне “мӑн Атӑл хӗрринчи юманлӑх” хӳтӗлет.
Поэтшӑн “чӑнкӑ сӑртлӑ Атӑл”, “тӑрӑ Атӑл”, “аслӑ Атӑл”,
“илемлӗ Атӑл”, “ырӑ Атӑл”, “ӗмӗрлӗх мӑн Атӑл”, “ытарайми
ш ы в-ш ур”, “А тӑл-атте” (вырӑссем ӑна “Волга-матушка”
теҫҫӗ), “пӑрланнӑ Атӑл”, “Атӑлӑмҫӑм, Атӑл”, “хӑй ҫыранне
вырнаҫнӑ Атӑл”, “хум-шавлӑ Атӑл”, “тертлӗ Атӑл” — тыткӑна
илен илем, чӑваш шӑпи. Унра ҫӗр-шыв сӗткенӗ, чӑваш ҫӗрӗн
сиплӗхӗ “тапса тӑрать”. “Ем-ешӗл Атӑл”, чӑваш халӑхӗ, унӑн
“ытарайми паха чӗвӗл-чӗвӗл чӗлхи”, “шап-шур сухаллӑ ватӑ
Ш упашкар” яланах поэтӑн асӗнче, вӗсем “чӗрӗ, сывӑ”. Кирек
ӑҫта пулсан та, кирек хӑҫан та вӑл вӗсемпе пӗрле, унӑн
вӗсенчен писме хал ҫук. Сӑвӑҫӑ хӑй те халӑхӑн асӗнче ӗмӗрлӗх
юласса, хӑй тунӑ ӗҫӗ те вилмессе шанать (“Тен, манӑн сӑмах
та мана чӗррӗн усрӗ”, “Асаттесен юрри манра ҫӗнелӗ, манне
ҫӗнетӗ, тен, хастар мӑнук”). Пурнӑҫ - пурнӑҫах ӗнтӗ, “ниҫта
та ним те ҫук яланлӑх” (“Нимӗн те ӗмӗрлӗх мар - ҫуралчӗ,
ӳсрӗ, ватӑлчӗ те вилчё”). “Этем ҫуралать пурӑнма, супсан,
йӳтесен тин вилме”, анчах кашни ҫыннӑн шӑпи, элчелӗ расна.
Юлашки ҫулсенче Хусанкая кашни сӑвви "юлашки пекех”
туйӑнать (“Ӑрӑмҫӑсем ӑрӑм тунипелен вӑрӑмлатаймёҫ ман
ӗмӗрӗме”). Шӑпа хӑйне “Атӑл хумё пек” силленӗ пулсан та
(“Куҫа хупса аса илсессӗн, - мана мӗн чухлӗ тӳпкемен!
“Аванччӗ пӗрех хут вилсессӗн!” - тени те пулнӑ пулӗ, тен"),

поэт “Атӑл хӗрринчех вилесшӗн”. Сӑвӑҫ вилӗм ҫине ҫапла
пӑхать: “ҫын ҫӑлтӑрпа ҫуралать, ун куҫӗ хупӑнсан - пӗр
ҫӑлтӑр сӳнетех”, “чун вырӑнне татах чун хушӑнать” (“Йӑлт
пушатсах каймастпӑр тӗнчене”).
П.П.Хусанкай сӑввисемпе поэмисенче Чулман Атӑл
(“Атӑлпа кайсан-кайсан, Атӑла хутшӑнакан Чулман Атӑл
теекен юхӑм шыв курса иртен, Кама теҫҫӗ вырӑсла, юлчӗ
сулахаялла”), Нухрат Атӑл (“Ӳркенмесӗр тӑвалла хӑпарсан
ҫав шывпала, Нухрат Атӑл теекен Вятка - шыв тӗлне ҫитсен,
удмуртсен ҫӗрне анан”), Шур Атӑл (вырӑсла - река Белая,
приток Камы: “Шурӑ Атӑл лекиччен малалла ишсен-ишсен,
пушкӑртсен ҫӗрне кӗрен”) юхан шывсемпе те паллаштарать.
Атӑла вырӑссем Волга, тутарсемпе пушкӑртсем Итиль,
Итель, марисем Ю л тесе калаҫҫӗ. Тӗпчевҫӗсем Ат ӑлсӑмахра
“юхан шыв, шыв” пӗлтерӗшлӗ -тӑл гидроформант пуррине
палӑртаҫҫӗ. Асӑннӑ элемент чӑваш чӗлхинче хӑй халлӗн
ҫӳремест, ытти тёрёк тата монгол чӗлхисенче “юхан шыв”,
“тинӗс”, “шыв ейӳ кайни”, “шыв илни” пӗлтерӗшсемпе халӗ
те уйрӑм ҫӳрет.
П.Хусанкая Сӑр (Сура), Ҫавал (Цивиль), Пӑла (Була),
Ҫарӑмсан (Черемшан), Кӑнна, Хасан, Писне (Бездна), Неман,
Нева, Буг, Дон, Дунай, Днепр, Днестр, Терек, Кура, Араке,
Висла, Прут, Тибр, Тунджа, Ока, Нарва, Двина, Даугава юхан
шывеем; Х ура, Ш урӑ, Азов, Б алти, Каспи тинёсёсем;
Атланти(ка), Лӑпкӑ океансем; Балхаш, Илмен, Сиваш, Женев(а)
кӳллисем; Ропотама, Учук ҫырмисем; Кантӑр варӗ, Тамина
шыв сикки тыткӑнланӑ. Неман (Литвара — Нямунас) < лит.
nem unas “река”, Нева < фин. N evajoki “болотистая река”,
Дон, Дунай, Днепр, Днестр < скиф.-сармат. дан/дон “река”
(тӑватӑ ячё те пёр тымартан пулнӑ). Терек < балк. черек
“бурная река” (кунта т/ ч ылмашу пулнӑ). Кура < Кавказ ч.
кур “вода, водохранилище”. Висла <ав. слав, висла “река”,
“ручей”, “болото”, “весенние разливы”. Прут <ав. инд. p rth u s
“брод”. Ока <фин. jo k i “река”, лит. ака “источник”, слав.
око “глаз (открытое водное пространство)”. Нарва < фин.
N evajoki “болотистая река”. Двина < выр. двина “много”,
“большое количество чего-нибудь”. Даугава < лат. dauga
“много” + -ava шыв ячӗсем тӑвакан аффикс (латышеем Двина
шывне Даугава теҫҫӗ). Хура тинёс тӗрлӗ ятсемпе паллӑ:
иран. Ахш аена “темное” < ав. грек. Понтос М елос “черное

море” е Аксейнос “негостеприимное”, грек. Эвксейнос (Понт
Эвксинский) “гостеприимное море”. Тухӑҫра хура тӗс ҫурҫӗре
пӗлтернӗ: Черное море “северное море”. XV-XVI ёмёрсенче
вӑл Русское море ятпа ҫӳренӗ. Каспи < каспи этнонимран
пулнӑ, ҫак ят Авалхи Грециренех паллӑ, Раҫҫее I Петӗр
патша вӑхӑтӗнче кӗнӗ, унччен Хвалы нское/Хвалисское (паллӑ
мар этнонимран пулнӑ) ятпа ҫӳренӗ. Тӗрлӗ тапхӑрти расна
халӑх ҫак тинӗсе хӑйне май ят панӑ, ҫавна пула 150 вариант
пулса кайнӑ. А т л а н т и (к а ) < ав. грек. Ат лант /Ат лас
мифонимран “титан, державший на своих плечах небесный
свод”. Лӑпкӑ океан - Фернандо Магеллан 1520 ҫулта “Тихий
океан” тесе ят панӑ, франци географё Ж.Н.Бюаш океансенчен
чи пысӑккине шута илсе “Великий океан” тенӗ, вырӑссем
1917 ҫулччен “Восточный океан” тесе каланӑ. Шурӑ тинёс <
ав. вырӑс. “белое”, шурӑ тӗспе ҫыхӑннӑ. Азов < тӗрӗк. азак
“низкий” (Донӑн анат юхӑмӗнче вырнаҫнӑшӑн), антика
тапхӑрӗнче Азов тинӗсне Меотида < грек, “озеро меотов”
(ҫав тӑрӑхри меот халӑх ячӗпе). Балти тинӗсӗ < лит. baltas е
лат. baits “белый”, ҫыранӗ шурӑ хӑйӑрлӑ пулнине кура; Раҫҫейре ӑна Варяг тинӗсӗ (варягсенчен) е Свейск/Свебск/Свевск
тинӗсӗ (свей тесе шведсене каланипе) тенӗ. Балхаш кӳлли
< каз. балкаш / балхаш “кочковатое болотистое место, топь”.
Илмен кӳлли < фин. ilm “воздух, погода” + -ерь - jarv, je rv i
“озеро” = “озеро, делающее погоду”, ав. фин. и л м “дух погоды”.
П.П.Хусанкай поэзийӗнче сӑрт-ту ячёсем те (оронимсем)
тивӗҫлӗ вырӑн йышӑннӑ. Поэтӑн куҫё умне чӑнкӑ, ҫӳллӗ
Казбек, юр тӳпеллӗ Альп тӑвӗ, тӗлӗрекен Кара-Даг (ӑна вӑл
Х ура ту та тет), “икӗ паттӑр тан тӑрса ик курка ҫӗкленӗ
евӗр” йёкёр Эльбрус, Балканӑн чи ҫӳллӗ тӳпи Мусала, юрлӑ
Рила сӑрчӗ, Ҫурҫӗр Осетири тӑвӑр хушӑк Алагир, Атӑл
хӗрринчи Ш упашкар сӑрчӗ тухса тӑраҫҫӗ. Вӗсене курсан,
вёсен сывлӑшӗпе сывласан “шухӑш канмасть”, “ӗмӗт сенкер”,
“ӗҫӗм ту п е к ” тесе х авх алан ать поэт. К азбек - груз.
М ки н ва р ц вер и < м кинвари “ледник” + ц вер и “гора” =
“ледниковая гора”, осет. Урсхох < “белая гора”, выр. Казбек
< Казбеги (ял) < антропоним Казбек. Альп < кельт. А льп
“гора, скала, возвыш енность”. Эльбрус < араб. А л б у р у з
“выступ”, “выступающий”; иран. Альборс/Айтибарес “высокая
гора”; тёрёк. Я лбуз “ледяная грива”, инд.-европ. alb “гора”.
Эльбрусӑн вырӑсла ячӗ Шат-гора < тёрёк. чат/шат “гора,

выступ горы, скала”. Балкан < тур. balkan “высокие горы”.
Кара-Даг < тӗрӗк. кара “черный” + даг “гора”. Магнитту
вы рӑсла гора М агнит ная (“и з -з а наличия магнитного
железняка”). Урал-ту: 1) Уралтау <тёрёк. арал “остров” +
тау “гора” = “островная гора”; 2) < манс. у р “гора”, эвенк.
ур э “гора” (-л ~ эвенк чёлхинчи нумайлӑ хисеп аффиксё).
Урал-ту тӳпесемпе пуян: Ежовка, Узянка, Атач, Ай-Дарла.
Урал - ту ҫеҫ мар, Урал - вӑл ҫырма та; васкавлӑ, хастар,
кукӑр-макӑр ҫырма. Вӑл “пушкӑрт лаши пек”, тӗпсӗр авӑр.
Урал - шыв та, Урал - ҫӗр-шыв та пур.
Памир, Алтай, Арарат, Давид-ту, Копет-Даг, Тянь-Шань
тӑвӗсем; Кунаси, Сахалин, Франц-Иосиф утравёсем; Балкан,
Апшерон ҫур утравёсем; Фергана каналё; Каракум пуш хирё;
Ропотама, Учук ҫырмисем те Хусанкая хӑйсем патне чӗнеҫҫӗ.
Памир: 1) < иран. П а-и-М ихр “подножие Митры” (Митра авалхи ирансен хёвел турри); 2) < Памир пайӑр ятран. Алтай
<тёрёк. а л “высокий” + тай “гора, хребет” = “высокие горы”.
Халӗ алатау сӑмахран пулнӑ тени те пур: ала “пестрый” +
тау “гора” = “пестрые горы”. Тянь-Шань < кит. Тенгритаг.
тенгри “небо” + таг “гора” = “небесные горы”. Арарат авалхи Урарту патшалӑхӗпе унӑн халӑхӗнчен; халӗ эрменсем
Арарата М асис “великая гора”, турккӑсем Агрыдаг. агры
“кривой” + даг “гора” = “кривая гора” теҫҫӗ. Копет-Даг <
тёрёк. коп “много” + даг “гора” = “многогорье”. Сахалин Франци миссионерӗсем Амурӑн анат юхӑмне Saghallen anga
hata тесе ят панӑ < маньчж. “течение горной реки”. Пурӑна
киле виҫӗ сӑмахран пӗрремӗш сӑмахӗ кӑна ҫирӗпленсе юлнӑ.
Вырӑнти халӑх Крапто/Крафто, Амур нивхӗсем Тромиф,
вы рӑссем Б о льш о й тенӗ. А п ш ер он - хӑй вӑх ӑтӗн ч е
ҫурутравра пурӑннӑ афшар халӑх ятӗнчен. Фергана <памир.
паргана “межгорная равнинная котловина”, литература форми
- фергана. Каракум < тёрёк. ка ра кум “неподвижный,
закрепленный растительностью песок; земляной песок”. Учук
< у й “поле” + чӳк “моление” (тӗне кӗмен чӑвашсен чӳк тунӑ
вырӑн ячӗпе).
Ятсем, ятсем... пӗр вӗҫӗм ят, мён тери пуянлӑх! Мёнмӗн ӳкерӗнмен-ши вӗсенче! Акӑ, турӑ ячӗсенче (теонимсенче)
пур ырӑ-усал та сӑнланнӑ: Христос - халӑха ҫӑлакан, ҫынсен
ҫылӑхне каҫарттарассишӗн хӑйӗн пурнӑҫне-юнне шеллемен
ырӑ турӑ (Аслӑ Турӑ ывӑлӗ); Пихампар - чӗрӗ чунсене

сыхлакан ырӑ турӑ “ангел-хранитель” (“Чӗр йытта ҫӗре
чиксе турӗҫ чыс Пихампара”); Пӳлёх, Пӳлёхҫё - пурне те
пӗлсе-курса тӑракан, ҫынсене телейлӗ е телейсӗр шӑпа
валеҫсе паракан турӑ (“Киремет те хӳтлеймест, Пӳлӗхҫӗ те
п ӳ л е й м е с т ” , “П ӳ л ӗх т у р р ӑ н п ах ч и н ч е...”); В ут Ама
(“Хӗрхенӳсӗр пулчӗ тимлӗ Вут Ама”) - вутӑ амӑшӗ “мать
огня”; Хёртсурт - кил-ҫурта сыхлакан ырӑ турӑ (“Хӑтлӑха
упран Хӗртсурт”); Киремет - усал сывлӑш (“Хӑватлӑ-ҫке
Киремет! Ӑшӗ-чикки хура юн. Пур хаярӗ-мурӗ ун Тарҫитӗрҫинче ҫӳрет”, “Урӑм-сурӑм Киремет”, “Ёмӗтсӗр Киремет”,
“Хӑватлӑ-ҫке Киремет”); Вупӑр - усал сывлӑш (“Уйӑх Вупӑрӑн чури”); Вутӑш - “водяной”, “русалка” (“Шывра Вутӑш хӗрӗсем”); Ийе - усал сывлӑш (“Йӗкӗлти кил Ийисем”);
Й ёрёх - “идол, истукан как символ злого духа” (“Уртӑш
йывӑҫ ункипе ҫакрӗҫ Йӗрӗх пёрнине”); Кӑчӑрма - “бука, пу
гало” (“Тёп сакай Кӑчӑрмисем”); Хӑямат - “бес, леший”
(“Хӑямат пек усал”); Арҫури (“Ҫула тухӑн - виртлесе аташтарӗ Арҫури”); Хӑрпан - чӑваш халӑхӗн турри (“Ни Киремет,
ни Пӳлӗх, ни Хӑрпан мана хӑтараймарӗҫ ватлӑхран”); Пирёшти —таса ырӑ сывлӑш (“Эй, аманнӑ Пирӗшти мӑнтарӑн”).
Ч ӑваш ю м ах-халап кал аса ю птарма ӑста пулнӑ.
Юмахсенче “Хӗвелӗ те утса ҫӳрет ҫын пек”, “ураллӑ вӑл”,
уйӑх т у л ат ь ш уралса. Ч ӑваш тавр ак у р ӑ м л ӑх ӗ ю маххалапсенчи сӑнарсен ячӗсенче (мифонимсенче) питӗ аван
палӑрать. Улӑп - юмахри паттӑр, вӑл поэта хӑйӗн пек
“ҫарпуҫ чёри” пулма хистет (“Улӑп - паттӑр”, “Улӑп асатте”, “йӑваш Улӑп вӑйӗ”, “Тин тухнӑ уйӑх тӳпере - касса
пӑрахнӑ Улӑп чӗрни пек”). Сарри-паттӑр поэта “пуш пӗлӗт
айӗпе малтисемпе пӗр тан утма” хистет (“Сарри паттӑр
йӗнерленӗ лӑс ҫилхеллӗ урхамах”). Х ёвелпи /Х ёвел хёрё
“пинш ер чӑваш А ню кӗн” сӑн -сӑп атӗнче (“У рӑм -сурӑм
Киремет... Вӑрласа Хӗвел хӗрне Ҫак ҫӗре вӑл килнӗ, тет”).
Мифонимсен паттӑрлӑхӗ ҫинчен калакан пысӑк пахалӑхлӑ,
илемлӗ те ӑслӑ тупмалли юмахсемпе шӳтсене, ваттисен
сӑмахӗсемпе каларӑш ӗсене, юмах-халапсене пулас поэт
шерпет пек сиплӗ шывлӑ Сиктӗрмере “автансем виҫҫӗмӗш
хут авӑтичченех” антӑхса итленӗ. Лашасем ҫинчен пыракан
сӑмах-юмах вара уншӑн чӑн-чӑн уяв пулнӑ. Вӑл “парка
хӳреллӗ”, “чӑнк хӑлхаллӑ”, “ҫӑмӑл ураллӑ”, “куҫӗ вут пек”
шухӑ утсене мӗн виличченех асра тытнӑ.

“Кашни халӑхӑн юмахӗ
Чаплӑ хӑй тӗррипеле.
Пур ун хӑйӗн урхамахӗ,
Ӗмӗт учӗ, темелле...
Грузинсен ҫав ут —Мерани,
Казахсен ҫав ут - Тулпар...
Халӑхне кура ун ячӗ...
Поэзире лаша - Пегас...
Ача-пӑчан вӑл - “Пукане”, тет те П .Х усанкай, ч ӑваш ла У р хам ах (“И лле пичче
Урхамаха... раснах авантарах пӑхать”), Ҫилҫунат (“Пирӗн халӑх
утлантарчӗ Ҫилҫунат ҫине мана”) тата Отелло (“Кам калас
мана ҫав ӑй ӑр ма О телло т ен и н е?”) гиппоним сем пе
паллаштарать.
Петр Петрович поэзийӗнче “лапсӑркка хӳреллӗ сарӑ
йытӑ” Кампур, куҫран пӑхакан “чӗлхесӗр янавар” Сарпай
кинонимсем те тӗл пулаҫҫӗ.
“Мӗнле илемлӗ кашни утӑм,
Мӗнле чун туйнӑ тӗнчене Йӑлтах эп ӳкересшӗн пултӑм
Чӗрӗлекен чӗлхем ҫине”
тенине поэт питӗ ҫирӗп ты тса пы рать. Вӑл Канаш Шупашкар ҫулне; хӑйне уйрӑмах ҫывӑх Вӑта кас, Анат кас,
Тури кас, Чечен кас, Хыҫалти урам годонимсене; Румыни
анисене, Вена ращисене; Ҫимӗк, Ниме, Сурхури, Рамазан,
Ҫӑварни, Уяв (Сиктӗрме таврашӗнчи) геортонимсене; КИМ,
ТЭС, ГЭС, РКИ, ТАСС, ГАЗ... акронимсене; Мосстрой, Чӑвгиз
йышши аббревиатура-ятсене; “Боинг” самолет ятне; “Хосе
Марти”, Гандер аэропортсене; “Апрелӗн ҫирӗммӗшӗ” ресторан
ятне; “Амбасадор” (румынла), “Посол” (вырӑсла), “Элчӗ”
(чӑвашла) хӑна кил ячӗсене; “Ылтӑн хӑйӑр” пляж ятне; •
“Кремль” пирус ятне; “Мокко” кофе ятне; Пантеон некронима;
“Кӗнеке палати”, “Ҫыравҫӑсен ҫурчӗ”, “Советсен ҫурчӗ”,
Кремль тата Андрей залё, Пелёш (король ҫурчӗ), Пелешор
(Пёчёк Пелёш) кермен, Рейхстаг ойкодомонимсене хӑйӗн
сӑвви-юррисене кӗртсе хӑварать.
“Янравлӑ ятсене тавпа йӑтса”, П.П.Хусанкай тӗрлӗ ҫӗршывсенчи произведенисен, х аҫат-ж у р н ал сен ячӗсемпе
вулакансене кӑсӑклантарать: “Ленин субботникра” артионим;
“Манифест” документоним; “Чӗнтӗрлӗ кӗпер”, “Оровело”,

“Асран кайми аки-сухи”, “Ман Кабарда”, “Тӑри” (румынла
“Чокарлиа”) юрӑ ячӗсем; “Чан” (“Колокол”), “Крокодил”, “Руде
право”, “Дейли уоркер”, “Авангард”... гемеронимсем; “Нарспи”,
“Кушар”, “Айтар”, “Пехил”, “Самана”, “Тигр тирлӗ паттӑр
а р ”, “С е р б и я н к а ”, “К убӑп а К у б ан ь ”... библионимсем
(Хусанкайӑн 2 томлӑ “Суйласа илнисем” сӑвӑ-юрӑсемпе
поэмӑсен пуххинче кӑна 285 библионим).
Хӑйӗн библионимёсене поэт “Ирхи”, “Кӑнтӑр кӗввисем”, “Хамӑр ялсем”, “Тилли юррисем”, “Ҫулсем-йӗрсем”,
“Савни”... ярӑмсене вырнаҫтарать. Поэтӑн чылай юррисӑввисенче —юрату: “Ёнтё вӑй-халӑма, кӑмӑлӑма юрра хурса
пиллӗп халӑха”, “Паян тата манӑн сана, чӑтӑм халӑх: “Ыйху
тутлӑ пултӑр”, - теес-ши вара?”, “Юрпа эрешленсе лараҫҫӗ
илемлӗ чӑрӑш лӑссисем”, “Ҫулӑм кӑвак куҫлӑ” савнӑ хӗрне
поэт ҫӗр ҫинчи “чӗвӗл-чӗвӗл чӗкеҫпе”, “кӑвик кӑвакарчӑнпа”,
“ем-ешӗл курӑкпа”, “cap чечекпе”, “тӳпери ҫут ҫӑлтӑрпа”
танлаш тарать. Ҫӳл тӳпери ҫут ҫӑлтӑрсем сӑвӑҫа поэзи
ытамне “куҫа ш артса” чӗнеҫҫӗ: Алтӑр ҫӑлтӑр (“Алтӑр ҫӑлтӑр,
каласамччӗ, мӗнле пулӗ ман шӑпа?”, “Ак Алтӑр ҫӑлтӑр та
ҫавӑрӑнать, Атӑлалла тӑсать хӑй аврине”, “Унпала [А.Николаев космонавтпа] пӗрле эп тытрӑм Алтӑр ҫӑлтӑр авринчен”),
Ҫич ҫӑлтӑр (“Пӳртҫи тӗлнех ак хыпрӗ Ҫич ҫӑлтӑр - ӗҫсе
ӳпӗнтерейнӗ алтӑр пек”), Хур кайӑк Ҫулё (“Ан тив, ҫаплах
кун-ҫул та ҫутӑлтӑр, Хур кайӑк Ҫулӗ пек ялтратӑр тек”,
“Сив ҫӑлтӑрсем ҫине пӑхать вӑл халӗ, Хур кайӑк Ҫулӗ сассӑр
йыхӑрать”). Астронимсенчен чи хакли - аслӑ Ҫӗр, Ҫӗр сӑнӗ,
ытарайми ҫут тӗнче: “Ҫурта витсеччӗ пӗлӗтпе, Хӗвел аттеччӗ, Ҫӗр - анне”. Поэтшӑн “пӗтӗм Ҫӗр - пӗр пылак
х ӑп арту”. Вӑл: “Ҫӗр чӑмӑрӗн пулӗ пӗр чун, пӗр чӗре”,
“П урӑнасчӗ - Ҫӗр ҫинчен ҫӑлтӑрп а калаҫи ччен” тесе
ӗмӗтленет. Ҫӗрпе “ҫӑлтӑр ҫутнӑ уяр тӳпе” хушшинче кӗпер
хывӑннишӗн хӗпӗртет (“Спутник Ҫӗр тавра... ҫӑлтӑр ҫулӗ
уҫса пачӗ ҫӗр те сакӑр минутра. Хӑтӑлчех этем иккен йывӑр
Ҫӗр тытӑмӗнчен”).
Чӑваш ҫӗрне, тӑван халӑха ӳпкелем е сӑлтав ҫук
Хусанкайӑн. Йӗри-таврари, тӳпери япаласемпе пулӑмсене
чӑваш никама та пӑхӑнмасӑр ят пама пултарнишӗн поэт ҫав
тери савӑнать, эпир те унпа пӗрле мӑнаҫланатпӑр. Пайӑр
ятсене хӑйӗн хайлавӗсенче сӑнласа халӑха килентернишӗн
чӑваш Улӑпне пӗтӗм чун-чӗререн тав тӑватпӑр. Хусанкайӑн

ҫак пархатарлӑ ӗҫне килес чӑваш поэчӗсем малалла тата
ӑнӑҫлӑрах тӑсасса шанса тӑратпӑр.
Литература
1. Андреев И.А. Ҫын ячӗсем. Шупашкар, 1983. - 62 с.
2. Ашмарин Н.И. Чӑваш сӑмахӗсен кӗнеки. Хусан - Шупашкар,
I-XVII, 1928-1950.
3. Канӑҫсӑр ман сассӑм - самана сассиччё... (Чӑваш халӑх поэчӗ
Петӗр Хусанкай 90 ҫул тултарнӑ май) / “Хыпар” кӗнеки, 21 №. Шупашкар,
1997. - 16 с.
4. Магницкий В.К. Чувашские языческие имена. Казань, 1905. 101 с.
5. Манӑҫми Хусанкай: Асаилӳсем. Шупашкар, 1987. - 306 с.
6. Мурзаев Э.М. Словарь народных географических терминов. М.,
1984. - 654 с.
7. Никонов В.А. Краткий топонимический словарь. М., 1966. 510 с.
8. Подольская H.R Словарь русской ономастической терминологии.
М., 1988. - 190 с.
9. Русская ономастика и ономастика России. Словарь. М., 1994. 288 с.
10. Саттаров Г.Ф. Словарь татарских личных имен (на татарском
языке). Казань, 1981. - 256 с.
11. Теория и методика ономастических исследований. М., 1986. 256 с.
12. Хусанкай П.П. Аптраман тавраш. Шупашкар, 1957. - 312 с.
13. Хусанкай П.П. Савни. Шупашкар, 1963. - 280 с.
14. Хусанкай П.П. Хушка хумсем. Шупашкар, 1967. - 336 с.
15. Хусанкай П.П. Суйласа илнисем. I т. Шупашкар, 1968,- 606 с.
16. Хусанкай П.П. Суйласа илнисем. II т. Шупашкар, 1970.- 408 с.
17. Хусанкай П.П. Тӑван ҫӗршыв. Шупашкар, 1972. - 64 с.
18. Хусанкай П.П. Эпир пулнӑ, пур, пулатпӑр! Шупашкар, 1982. 400 с.
19. Хусанкай П.П. Мехел. Шупашкар, 1987. - 384 с.
20. Ю рьев М.И., Романова З.В. Писатели советской Чувашии.
Биобиблиографический справочник. Чебоксары, 1988. - 349-353 с.
21. Юрьев М.И. Чӑваш писателёсем. Биобиблиографи справочникё.
Шупашкар, 1968. - 321-326 с.

ЛЕКСИКОГРАФИ ЫЙТӐВӖСЕМ
Ю.Ф.Ефимов
ӐНЛАНТАРУ СЛОВАРӖНЧИ ТЕРМИНСЕМ

Кашни наци чӗлхин терминологийӗ хӑй йышне обществӑн социаллӑ пурнӑҫӗпе, кулленхи ӗҫӗ-хӗлӗпе тачӑ ҫыхӑнса
тӑракан ятарлӑ ӑнлавсен ячӗсене пӗрлештерсе тӑрать. Чӑваш
терминологине илес пулсан, кунта тӳрех ҫакӑн пек уйрӑмлӑхсене асӑрхама пулать. Чи малтанах хӑш -пӗр отрасльсен
терминологийӗ (сӑмахран, микроэлектроника, информатика,
кибернетика, фармакологи т.ыт.те) пирӗн чӗлхере япӑх
аталаннине палӑртмалла. Ҫав вӑхӑтрах ял хуҫалӑхӗпе, ал
ӑсталӑхӗпе ҫыхӑннӑ терминсен йышӗ самаях пысӑк. Паллӑ
ёнтё, кирек хӑш наци терминологийӗ те, тӗпрен илсен, икӗ
майпа аталанса пырать: пӗрремӗшӗ - тӑван чӗлхе никӗсӗ
ҫинче кулленхи хутшӑнура кирлӗ ҫӗнӗ терминсем пулса
пынипе, иккӗмӗшӗ - ытти чӗлхесенчен сӑмахсем йышӑннипе.
Хӑш-пӗр тӗпчевҫӗсем ҫирӗплетнӗ тӑрӑх, халӗ уйрӑм чӗлхене
кӗрекен ҫӗнӗ сӑмахсен йышӗнче терминсем пуринчен ытла.
Ку пирӗн чӗлхешӗн те ҫаплах. Ҫыннӑн професси ӗҫӗ-хӗлӗпе
ҫыхӑннӑ лексика хатӗрӗсем ятарлӑ лексика шутне кӗреҫҫӗ.
Унӑн йышӗ ахаль сӑмахсенчен темиҫе хут нумайрах. Юл^шки
ҫулсенче мӗнле-мӗнле кӑна ҫӗнӗ термина хаҫат-ж урнал
страницисенче, радиола телевидени передачисенче асӑфхамарӑмӑр пулӗ. Вӗсенчен чылайӑшӗ (бизнес, бартер, ваучер, плю
рализм, приватизаци, популист т.ыт.те) кулленхи хутшӑнура
тӑтӑшах усӑ куракан сӑмахсем пулса тӑчӗҫ. Апла пулсан,
вёсем литература чӗлхин составне кӗрсе вырнаҫма тивӗҫ?!
Анчах ыйтӑва ҫапла ҫӑмӑллӑнах татса пама май килмест.
Юлашки ҫулсенче терминологи проблемисемпе ҫыхӑннӑ
паллӑ ӗҫсем пичетленсе тухрӗҫ. Кунта чи малтан А.В.Суперанская, Н.ВЛодольская, Н.В.Васильева ҫырса хатӗрленӗ “Общая
терминология. Вопросы теории” монографие палӑртмалла.
Ҫак авторсем “термин” тата “терминологи” сӑмахсен пёлтерӗшӗсене ансӑрлатса, пёр пӗлтерӗшпе ҫеҫ пӑхма сӗнеҫҫӗ.
Вёсен шучёпе, термин вӑл - пӗр-йӗр профессипе ҫыхӑннӑ
пӗлӳ системинчи уйрӑм ӑнлава палӑртакан ятарлӑ сӑмах е

сӑмах майлашӑвӗ [1, 14]. Терминологи чӗлхери мӗнпур
терминсен пуххи тата ӑна тӗпчекен пӗлӳлӗх отраслӗ пулнине
палӑртса, асӑннӑ тӗпчевҫӗсем терминологи литература чӗлхи
составӗн пёр пайӗ текен концепцие хирӗҫлеҫҫӗ, терминологи
лексикӑн хӑйне уйрӑм облаҫӗ пулнине ҫирӗплетеҫҫӗ [1, 17—
18]. Ку шухӑш пирӗн чӗлхеҫӗсемшӗн, тӳрех калас пулать,
ҫӗнӗ мар. Н.П.Петров профессор хӑйӗн пӗр ӗҫӗнче “терми
нологи хӑйне уйрӑм область, вӑл уйрӑм автономи правиле
усӑ курать” тесе ҫырать. Ҫавӑнтах вӑл тата ҫак шухӑша
уҫӑмлӑн палӑртать: “Пӗтӗмӗшле терминологи функцийӗ
литература чӗлхи лексикин функцийӗпе танлашаймасть.
Пӗрремӗшӗпе специалистсен ансӑр ушкӑнӗ кӑна усӑ курать
пулсан, иккёмӗшӗпе пӗтӗм халӑх, е наци, усӑ курать. Терми
нологи тата пӗтӗмӗшле литература чӗлхин лексики пӗрпӗрне витӗм кӳрсе, пӗр-пӗрин чиккинчен каҫса, пӗр-пӗрне
пуянлатса аталанаҫҫӗ, анчах хӑйсем хушшинчи тӗп уйрӑмлӑха
ҫухатмаҫҫӗ. Терминологи, наука стилӗн хатӗрӗ пулса, ахаль
лексикӑран стиль сӗмӗпе те уйрӑлса тӑрать” [2, 35-36].
Наука чӗлхи, “шухӑшлавпа пӗлӳ тата профессиллӗ
хутшӑну хатӗрӗ пулнӑ май”, хӑйӗн функцийӗпе, элеменчӗсен
йышӗпе литература чӗлхин чиккинчен тухса тӑрать [3, 10].
Терминсен ытларах пайне специалистсем йышпа ятарласа
йӗркелесе аталантараҫҫӗ. Ҫавӑнпа пӗрлех чӗлхере хӑй тӗллӗн
ҫуралнӑ терминсем те тӗл пулаҫҫӗ, чылай чухне вӗсене наука
терминӗсен системине кӗртме юрать. Чӑваш чӗлхинче ку
енӗпе ботаника, зоологи, анатоми терминологийӗсем палӑрса
тӑраҫҫӗ. Ӳсентӑрансен, чӗрчунсен ячӗсем ытларахӑшӗ наука
терминӗсем те, пӗтӗм халӑх чӗлхин яланхи элеменчӗсем те
пулса тӑраҫҫӗ. Ҫакӑн сӑлтавӗ пуринш ӗн те паллӑ: ҫут
тӗнчене килнӗ халӑх ӳсентӑрансене, чӗрчунсене, ӳт-пӳ пайӗсене
т.ыт.те ят памасӑр хӑварайма пултарайман. (Кунта эпир
терминсене номенклатура единицисенчен уйӑрмастпӑр. - Ю.Е.).
Хальхи вӑхӑтра, пирӗн чӗлхе патшалӑх чӗлхи пулса
тӑнӑ тапхӑрта, мӗнле-мӗнле отрасль терминологине чӑвашла
йӗркелеме тӑрӑшмалла-ха? Пирӗн шутпа, кунта М.И.Скворцов профессор шухӑшӗпе килӗшмелле, вӑл пурӗ ултӑ ушкӑн
палӑртать: 1) обществӑпа политика терминологийӗ; 2) пӗтӗмӗшле техника терминологийӗ; 3) ялхуҫалӑх термино-логийӗ;
4) вӗренӳ ӗҫӗпе ҫыхӑннӑ терминологи; 5) физкульту-рӑпа
спорт, культура терминологийӗсем; 6) медицинӑпа санитари

терминологийӗ [4, 16-20]. Асӑннӑ сферӑсенчи терминсене
кирлӗ пек йӗркелени тӑван чӗлхе аталанӑвӗш ӗн усӑллӑ
пулӗччӗ. Ҫак ӗҫе вӑраха ямасӑр пурнӑҫласа пырасси к вали ф и кац и ллӗ специалистсемпе словарь ӗҫне лайӑх
пӗлекен чӗлхеҫӗсен тивӗҫӗ.
Ял хуҫалӑх институтӗнче ӗҫлекен Н.Г.Игнатьев доцентпа
паллӑ чӗлхеҫӗ И.П.Павлов, пӗрле ӗҫлесе, нумаях пулмасть
“Чӗрчун ячӗсен чӑваш-вырӑс-латин словарьне” пичетлесе
кӑларчӗҫ. Словарь авторӗсем халиччен тухнӑ чӑваш-вырӑс,
вырӑс-чӑваш словарӗсене, термин тата диалектологи словарӗсене, ҫутҫанталӑк ҫинчен ҫырнӑ кӗнекесемпе учебниксене
пӑхса тухса, чӗрчун ячёсене пӗр ҫӗре пухнӑ, йӗркене кӗртнӗ.
Тӑван чӗлхере ҫук ятсене авторсем май килнӗ таран хӑйсемех тунӑ [5, 3]. Ҫак паха опыта ытти терминологи словарӗсене
хатӗрлеме тытӑнакансен малашне шута илмелле.
П ӗтӗм ч ӗлхе словарӗпе терминологи словарӗсем
хатӗрлеме тытӑннӑ май лексикографсем умне чылай йывӑр
проблемӑсем тухса тӑраҫҫӗ. Чи ответлисенчен пӗри вӑл словаре кӗртмелли сӑмахсен йышне, урӑхла каласан, унӑн
словникне палӑртасси. Терминологи словарӗсене конкретлӑ
отрасльсемпе ҫыхӑннӑ пур термина та кӗртме тӑрӑшаҫҫӗ,
пӗтӗм чӗлхе словарӗсенче ку йӗрке урӑхла. Словника хӑшхӑш сӑмаха суйласа илесси словаре кама валли тата мӗнле
тӗллевпе хатӗрленинчен чылай килет [6, 36]. Паллӑ ӗнтӗ,
сӑмах йышне кура словарьсем тулли, вӑтам е кёске пулма
пултараҫҫӗ. Тулли словарьсемпе ы тларах тӗпчевҫӗсем,
вӗрентӳ ӗҫӗпе ҫыхӑннӑ специалистсем, журналистсем т.ыт.те
усӑ кураҫҫӗ. Вӑтам тата кӗске словарьсен тӗллевӗ вара в у л а к а н а к у л л ен х и п у р н ӑҫр а тӗл п у л ак ан сӑм ахсен
пӗлтерӗшне тата ытти енӗсене уҫса парасси. С.И.Ожегов
хатӗрленӗ “Вырӑс чӗлхи словарӗ” [7] шӑпах ҫавӑн йышши
словарьсен шутне кӗрет. Х аллӗхе чӑваш чӗлхин кун пек
пӗр чӗл хел лӗ ӑн лан тар у словарӗ ҫук-ха. Ҫак словаре
хатӗрлеме тытӑннӑ май ун валли терминсем суйласа илесси
кӑткӑс та ответлӑ ӗҫ пулса тӑрать.
Словарь калӑпӑшӗ пысӑк мар, унта хӑш-хӑш сӑмаха
реестра кӗртесси тӗрлӗ факторсемпе ҫыхӑннӑ. Терминсене
филологи словарӗсене кӗртнӗ чухне ҫак критерисене шута
илме тӑрӑшаҫҫӗ: 1) терминӑн общество пурнӑҫӗнчи вырӑнӗпе
пӗлтерӗшӗ; 2) терминпа илемлӗ текстсенче тата хаҫат-журнал

чӗлхинче мӗн тери усӑ курни; 3) термин семантика тата сӑмах
пулӑвӗ тӗлӗшӗнчен пурте усӑ куракан сӑмахсемпе ҫывӑх пулни.
Словарь словникне хатӗрленӗ чухне, паллах, ытти
критерисене те шута илме тивет. Терминӑн чӑваш чёлхинчи
актуалӑхне, кирлӗлӗхне тӗпе хуни вырӑнлӑ. Наукӑпа техника,
профессипе производство сферисемпе ҫыхӑннӑ терминсен
йышӗ ҫав тери пысӑк. Сӑмахран, акӑ, хими терминологийӗнче
темиҫе миллион лексика единици пуррине палӑртаҫҫӗ. Хими
элеменчӗсен периодика системинче кӑна ҫӗр ытла ят. Вӗсене
пурне те словаре кӗртни кирлӗ те мар, мӗншӗн тесен
вёсенчен нумайӑш ӗ х ал ӑх хуш ш инче ҫӳремен ятар л ӑ
терминсем, вӗсем уйрӑм специалистсене ҫеҫ паллӑ. Кулленхи
пурнӑҫра, вӑтам ш кул учебникӗсем пе пособийӗсенче,
популярлӑ наука литературинче, пичетре анлӑ тӗл пулакан
хими элеменчӗсен ячӗсем вара ӑн лантару словарӗнче
пулмалла. Епле-ха ылтӑн, кӗмӗл, пӑхӑр, тимӗр, натри, кали,
хром, титан т.ыт. ятсене словника кӗртмесӗр хӑварӑн? 1982
ҫулта тухнӑ “Чӑвашла-вырӑсла словарьте” вӗсенчен хӑшнепӗрне куҫарнипе пӗрлех кӗскен ӑнлантарса та панӑ: натри
(ҫемҫе шурӑ металл), титан (шурӑ хытӑ ҫӑмӑл металл), хром
(ялтӑркка хытӑ металл) т.ыт.те.
Ӑнлантару словарӗн калӑпӑшне кура унӑн словникне
литература чӗлхине кӗрсе вырнаҫнӑ, пурте анлӑ усӑ куракан
терминсем кӗме тивӗҫ. Халлӗхе хӑш-хӑш термина словника
кӗртесси пирки словарь тӑвакансем хушшинче пӗршухӑшлӑх
ҫук-ха. Ку таранччен пичетленсе тухнӑ икё чӗлхе тата терми
нологи словарӗсенче терминсене суйласа илес тӗлӗшпе пӗр
пӗтём система ҫукки куҫкӗрет палӑрать. Малтанах ҫирӗплетнӗ словниксемсӗр ӗҫлесе, чӗлхеҫӗ-лексикографсем “пӗр-пӗр
термина кӗртес е кӗртес мар ыйтӑва хӑйсем пӗлнӗ пек татса
параҫҫӗ, кунта вара кашнин пӗлӳлӗхӗ, чухлавӗ, туртӑмӗ малти
вырӑна тухса тӑрать” [8, 141]. Чи лайӑх инструкцире те сӑмахсене суйласа илессин пур ыйтӑвӗсене татса пама май килмест.
Терминологи лексики, сӑмах йышӗн пӗр вӗҫӗм улшӑнса
тӑракан пайӗ пулнӑ май, кӗске вӑхӑтрах ҫӗнӗрен ҫӗнӗ лексика
единицисемпе пуянланса пырать. Ку е вӑл термина словаре
кӗртесси, каларӑмӑр ӗнтӗ, унӑн кулленхи хутшӑнури вырӑнӗпе тата пӗлтерӗшӗпе ҫыхӑннӑ. Тата ҫакна палӑртса хӑвармалла, терминӑн тӗп функцийӗ - япалана, пулӑма ят парасси,
ҫавӑнпа та терминсен йышӗнче япала ячӗсем пуринчен ытла.

Питех те ответлӑ тепӗр ӗҫ вӑл — терминсене словарьте ӑнлантарса парасси. Ку таранччен пичетленсе тухнӑ
словарьсенче те ятарлӑ лексика единицисене май килнӗ таран
ӑн лантарса пама тӑрӑш ни сисӗнет. У йрӑмах ку енӗпе
Н.И.Ашмарин словарьне палӑртмалла. Ҫак словарӗн кашни
томӗнчех ӑнлантару элеменчӗсем йышлӑ. Сӑмахран, акӑ,
сӑм салӑх лексемӑна илер. Унӑн пӗлтерӗш не автор ҫак
тӗслӗхсемпе уҫса парать: Сӑмсалӑх тесе й ёвенӗн сӑмса
ҫинчен пусса тӑракан чӗнне калаҫҫӗ. Сӑмсалӑх - сӗтӗрекен,
чарӑнман лаш асене чармалли сӑмса ҫинчен ҫыхнӑ кантра
[Ашм., X I, 255-256]. К аяр ах п а ҫак туртӑм икё чӗлхе
словарӗсенче анлӑ ҫул тупать. Тӗслӗхшӗн Мускавра 1951
ҫулта тухнӑ вырӑсла-чӑвашла словарьтен хӑш-пёр статьясене
илсе кӑтартар:
ГО БО Й м уз. гобой (вӗр се к а л а м а л л и м у зы к а
инструменчӗ);
ГОРЧИЧНИК мед. горчичник (горчица чустине сёрсе
тунӑ эмеллемелли пластырь);
ГОТОВАЛЬНЯ тех. готовальня (техника ӗҫӗнче чертежсем тума кирлё, пёр футляра пухса пёрлештернё хатёрсем).
Икё чёлхеллё словарьсенче ӑнлантару элеменчёсемпе
усӑ курни сӑмах кӗнекисен пахалӑхне самаях ӳстерет. Ку
енёпе 1982 ҫулта тухнӑ “Чӑвашла-вырӑсла словарь” уйрӑмах
палӑрса тӑрать. Вӑл вырӑс чӗлхинчен тата ун урлӑ йышӑннӑ
терминсен чылай пысӑк пайне чӑвашла ӑнлантарса панӑ.
Тӗслӗхрен:
БАЗИС базис (обществӑри надстройкӑн никӗсӗ пулса
тӑракан производство хутшӑнӑвӗсем);
БАЛАНС бухг., эк. баланс (тупӑшпа тӑкак шайлашӑвӗ);
Б А Л Л А С Т 1. б а л л а с т (к а р а п е а э р о с т а т ҫине
тытӑнкӑшӑн хуракан груз); 2. ж.-д. балласт (шпалсем айне
саракан хӑйӑр е чул);
БАНДАЖ 1. мед. бандаж (сурана хускатасран сыхлакан
ҫы хӑ); 2. тех. б ан д аж (м аш ина п ай ӗсем ҫи й ӗн еср ен
тӑхӑнтаракан шина) т.ыт.те.
Словарьти сӑмах пӗлтерӗшне уҫса пани ҫинчен калаҫнӑ
е ҫырнӑ чух ытларах “определени”, “дефиници” терминсемпе
усӑ кураҫҫӗ. Наука литературинче ку терминсене синонимсем
теме пӑхаҫҫӗ. Дефиници вӑл - пӗр-пӗр ӑнлавӑн кӗске определенийӗ [9, 158]. Определени вара дефиницирен анлӑрах, вӑл~

ӑнлавӑн содержанине уҫса пани, урӑхла каласан, ӑнлав
палӑртакан япаласемпе пулӑмсен пӗлтерӗшлӗ паллисене
кӑтартни. Дефиници пӗр ушкӑна кӗрекен япаласене пӗрпӗринчен уйӑрса илме пулӑшакан паллӑсене ҫеҫ шута илет.
Ӑнлантару словарӗнче термин пулакан сӑмаха ахаль вулакана
(специалиста мар. - Ю.Е.) ӑнлантарса памалла, ҫавӑнпа та
кунта пёр дефиници кӑна ҫителӗксӗр, унсӑр пуҫне япалан
ытти паллӑрах енӗсене (хуҫалӑхри вырӑнӗ, пахалӑхӗ, хӑш
сферӑра усӑ курни т.ыт.те) кӑтартса пани кирлӗ.
С ӑм ахрах, АММИАК терм ин а “азо тп а водород
пӗрлешӗвӗ” тесе ҫеҫ дефиници пани ҫителӗксӗр, вӑл хаяр
ш ӑрш ӑллӑ тӗссӗр газ пулнине тата унпа ӑҫта-ӑҫта усӑ
курнине кӑтартса пама юрать. ПӐЛАН сӑмаха чӗрчунсен
ячӗсен словарӗнче “йӗкӗр чӗрнеллӗ, мӑйракаллӑ, кавлекен
чӗрчун” тесе ӑнлантарнӑ. Пирӗн шутпа, пӑлан мӑйракин паллӑ
енне кӑтартмаллах: шӑпах “туратлӑ мӑйракаллӑ” пулнипе
вӑл ытти йӗкӗр чӗрнеллӗ, кавлекен выльӑхсенчен уйрӑлса
тӑрать. Дефиници словарь определенийӗн пайӗ, унӑн никӗсӗ
пулса тӑр ать, ҫавӑнпа пӗрлех терминологи лексикин
ӑнлантарӑвӗнче ялан тенӗ пекех япали хӑй кӑтартса паракан
хушма информаци кирлӗ.
Термин пӗлтерӗш не уҫса панӑ чух ҫав сӑм ахпа
палӑртакан ӑнлавӑн чи кирлӗ паллисене кӗскен те уҫӑмлӑн
кӑтартса памалла. Наукӑпа техника терминӗсен дефиницине
йӗркеленӗ чухне И.Н.Волкова тӗпчевҫӗ хӑйӗн “Стандартизация
научно-технической терминологии” ӗҫӗнче ҫак требованисене
шута илме сӗнет:
1) дефиници хӑй ӑнлантаракан ӑнлавпа адекватлӑ,
килӗшӳллӗ пулни;
2) дефиницире ӑнлав хӑйевӗрлӗхне уҫса пама кирлӗ
сведенисемпе ҫырлахни;
3) ҫав сведенисем ӑнлава уҫса пама ҫителӗклӗ пулни;
4) д еф и ниц и х и р ӗ ҫ ӳ л л ӗ п у л м ал л а м ар, логика
хирӗҫӳлӗхӗ шухӑша пӑсма пултарать;
5) дефиницире пӗрремӗш ӑнлав иккӗмӗшне, иккӗмӗшё
пӗрремӗшне ӑнлантарни пулмалла мар;
6) дефиници чӗлхе нормисемпе килӗшсе тӑни;
7) дефиници кёске те уҫӑмлӑ, ӑнланма меллӗ пулни;
8) дефиници - позитивлӑ определени пама май пур
ҫӗрте - негативлӑ формӑра пулманни т.ыт.те [10, 41-45].

Ҫак требованисене шута илни термина килӗшӳллӗ
ӑнлантарса пама май парать. Ҫапах та определени (дефиници)
пахалӑхӗ чи малтан хальхи наука пӗлӗвӗн шайӗпе килӗшсе
тӑнинче тата халӑха ӑнланмалла пулнинче. Наука отрасльне
кура дефиницисем тӗрлӗрен пулаҫҫӗ. Акӑ, шыв сӑмаха
химиксем пӗр тӗрлӗ (“водородпа кислород пӗрлеш ӗвӗ”),
физиксем тепӗр тӗрлӗ (“ноль градусра шӑнса ларакан, ҫӗр
градусра вӗреме кӗрекен ш ӗвек”) определени параҫҫӗ.
Ӑнлантару словарӗнче вара шывӑн тӗс пахалӑхне кӑтартса
пама тивет: ШЫВ 1. Водородпа кислород пӗрлешӗвӗпе пулнӑ
витӗр курӑнакан тӗссӗр шӗвек. БАССЕЙН сӑмах пирки те
ҫавнах каламалла. Х аллӗхе ку терминӑн виҫӗ пӗлтерӗш:
1. Шыв тытма тунӑ вырӑн; 2. геогр. юханшывӑн мӗнпур
юпписем тавраш ӗнчи ҫӗр лаптӑкӗ; 3. геол. ҫӗр айёнчи
пуянлӑхсем выртакан вырӑн. Термин та, ахаль сӑмах пекех,
нумай п ӗлтерӗш лӗ пулм а пултарать. Пёр пӗлтерӗш лӗ
термина та темиҫе определени пама май пур, вӗсенчен хӑшне
суйласа илесси вара словарь тӗллевӗпе ҫыхӑннӑ.
Пуриншён те паллӑ ансат ӑнлава уҫса пама тёплё
определени йёркелени кирлех мар. Ку енёпе 1982 ҫулта
тухнӑ чӑваш ла-вырӑсла словаре палӑртмалла, унта урӑх
чӗлхерен кӗнӗ терминсене скобкӑра кӗскен те уҫӑмлӑн
ӑнлантарса панӑ. Акӑ, ҫав словарьтен илнӗ хӑш-пӗр тӗслӗх:
БИБЛИОГРАФИ библиография (пӗр-пӗр ыйтупа ҫырнӑ
кӗнекесен списокӗ)...
БИО ЛО ГИ биология (чӗрӗ ҫу тҫан тал ӑка тӗпчесе
вӗренекен наука)...
БРИЛЛИАНТ бриллиант (якатса илемлетнӗ алмаз)...
Терминологи словарӗсенче лексикографсем терминсене
ытларах наука определенийӗ параҫҫӗ, ӑнлантару словарӗнче
ку йӗрке урӑхларах: унта тӗплӗ те анлӑ ӑнлантару кирлех
мар, я т а р л ӑ сӑм ахсен е п у р те ӑн лан ак ан сӑм ахсем пе
ылмаштарма тӑрӑшмалла, май килсен хушма информаци те
пама юрать. Тӗслӗхрен, акӑ, С.И.Ожегов словарӗнче шельф
термина ҫапла определени панӑ: Океанӑн ҫыран ҫывӑхӗнчи
ӑш ӑх зони (тарӑнӑшӗпе 200 метра ҫити). Пӗрре пӑхсан, ку
определени ҫителӗклӗ пек, ҫапах та ӑнлавӑн паллӑрах енӗсене
кӑтартманни, вулакансен асӗнче вӑл мӗн енӗпе тытӑнса юлма
пултарнине шута илменни курӑнать. Асра юлакан определени
ҫапларах пулмалла: ШЕЛЬФ. Тинӗссемпе океансен тип ҫӗр

ҫывӑхӗнчи ӑшӑх зони; ку зонӑра ҫӗр айӗнчи усӑллӑ япаласене
кӑлараҫҫӗ, ытларах нефтьпе газ.
Определенисем мён тери анлӑ пулассине палӑртнӑ
чухне тӗрлӗ факторсене шута илме тивет. Тӗслӗхрен, ҫӗнӗ
терминсене, общ ествӑпа политика, ф илософ и, истори
темисемпе ҫыхӑннӑ сӑмахсене тӗплӗ ӑнлантарса пани кирлӗ,
мӗншӗн тесен вулакан пур чухне те пурнӑҫ улшӑнӑвӗсене
пӗр тикӗс сӑнаса пымасть, чылай пулӑма словарьсемпе
справочниксем тӑрӑх ӑнланма тӑрӑшать. Юлашки ик-виҫӗ
ҫул хушшинче губернатор сӑмах хаҫат-журнал чӗлхинче,
радиола телевидени передачисенче тӑтӑш ах тӗл пулма
пуҫларӗ. Ӑна ӑнлантарнӑ чухне паянхи условисене шута илмелле. Губернатор - “патша Раҫҫейӗнче - кӗпӗрне пуҫлӑхӗ;
халӗ хӑш-пӗр ҫӗршывсенче - штат, область пуҫлӑхӗ” тени
ҫителӗксӗр [11, 36], паянхи лару-тӑрӑва шута илсе, “хальхи
Раҫҫейре край, область пуҫлӑхӗ” тенине хушмалла.
Дефиници формулировки чылай чухне фраза шайёпе
йӗркеленет. Тӗслӗхрен, обществӑпа политика сӑмахӗсен
словарёнченех [11, 41] пёр-ик статья илсе тишкерер:
ДИАЛЕКТИКА диалектика (ҫутҫанталӑкпа обществӑри
куҫӑмпа аталанӑвӑн пӗтӗмӗшле законӗсем ҫинчен калакан
вӗрентӳ);
ДИКТАТОР диктатор (влаҫа вӑйпа пусахласа тытса
тӑракан ҫын);
ДИКТАТУРА диктатура (вӑй ҫинче тытӑнса тӑракан
нимпе пӳлмен власть).
Илнӗ тӗслӗхсенче скобкӑра панӑ определенисене
предложени шайӗпе пӑхмаҫҫӗ, вӗсем - сӑмах пӗлтерӗшне
ҫирӗплетекен фразӑсем (сӑмах майлашӑвӗн уйрӑм тӗсӗсем).
Час-часах определени составӗнче глаголӑн сӑпатлӑ форми
те пулма пултарать, уншӑн вӑл предикативлӑ единицӑсен
шутне кӗмест, номинативлисен йышӗнчех юлать, мӗншӗн
тесен глагол форми кунта предикацие палӑртмасть (урӑхла
каласан, вӑл вӑхӑт пӗлтерӗшӗсӗр).
Тӗпчевҫӗсен пысӑк ушкӑнӗ терминсем пӗр сӑмахран
та, сӑмах майлашӑвӗнчен те йӗркеленме пултарнине ҫирӗплетет [12, 9]. Ӑнлава тӗрӗс палӑртма чылай чухне икӗ е
ытларах сӑмахран тӑрркан термин тума тивет. Вӗсене (хутлӑ
терминсене), паллах, словника кӗртме ҫук, халӑх хушшинче
анлӑ ҫӳрекеннисене вара пысӑкрах ушкӑна (йӑха т.ыт.те) ят

паракан сӑмах статйине кӗртме юрать. Ҫакӑнтах хутлӑ терминӑн пӗлтерӗш не уҫса пам алла, тӗслӗхсем пе ҫирӗплетмелле. Уҫӑ сасӑ, хупӑ сасӑ терминсене “сасӑ” сӑмахӑн
статйине кӗртме пулать, тӗсл.: САСӐ. Сывлӑш е ытти
япаласем чӗтренсе куҫнипе пулакан, хӑлхана илтӗнекен
пулӑм. Уҫӑ сасӑ - шавсӑр, сывлӑш ҫулне пуплев органӗсем
чӑрмав кӳмесӗр пулакан сасӑ... Хупӑ сасӑ. Шав хутшӑннипе,
сывлӑш ҫулне пуплев органӗсем чӑрмав кӳнипе пулакан сасӑ...
Терминра ытлашши пӗр сӑмах та пулмалла мар, кӗске
термина асра тытма та, унпа калаҫу тата ҫыру чӗлхинче усӑ
курма та ҫӑмӑл. Пирӗн чӗлхешӗн ют, ӑнланма йывӑр, вӑрӑм
тер м и н сем п у п л е в е ҫӳ п ӗл есси п атн е илсе п ы раҫҫӗ.
Терминсем тӑвасси хӑй тӗллӗн пулса пымалли ӗҫ мар, ӑна
пӗр вӗҫӗм тӗрӗслесе, йӗркелесе тӑмалла...
Х алӑх хуш ш инче анлӑ сарӑлнӑ терминсен пӗлтерӗшӗсене ӑнлантарса пама, пӗр шутласан, йывӑрах мар пек
туйӑнать. Анчах ку ултавлӑ туйӑм. Хамӑр шухӑша ҫирӗплетес тӗллевпе хӑш -пӗр чӗрчун тата ӳсентӑран ячӗсене
еплерех определени пама май пуррине пӑхса тухӑпӑр. Этем
кашни чӗрчун, ӳсентӑран ҫине хӑй куҫӗпе пӑхать, вёсен паха
енӗсемпе сиенлӗхӗсене тупса палӑртать. Уншӑн чӗрчунсем
икӗ пысӑк ушкӑна пайланаҫҫӗ: килте усраканнисем тата
ирӗкре пурӑнаканнисем. Ӳсентӑрансене те вӑл икке пайлать:
культурӑллисем тата ирӗклӗн ӳсекеннисем, ҫумкурӑксем.
Биологи науки ӳсентӑрансемпе чӗрчунсен кун пек ушкӑнӗсем
пуррине палӑртм асть, унш ӑн ҫак уш кӑнсем пачах ют.
Ӑ н лан тару словарӗн статйине йӗркеленӗ чух биологи
сведенийӗсене те, пурнӑҫ практикин кӑтартӑвӗсене те шута
илме тивет пулӗ. Тӗсл.:
СУРӐХ. Ҫӑмӗпе тирӗщ ӗн тата какайӗш ӗн килте
усракан, йӗкӗр чӗрнеллӗ, сӗтпе ӳстерекен, кавлекен чӗрчун.
ХУРХУХ. Кӑткӑс чечеклисен йышне кӗрекен, ҫӳллӗ,
чикекен ҫумкурӑк.
Ҫак сӑмахсен определенийӗсем тӳрех виҫӗ енлёх
палӑртаҫҫӗ: пӗрре - ку сӑмахсем халӑх усӑ куракан лексика
системине кӗреҫҫӗ, тепре - биологи наукин терминӗсем
шутланаҫҫӗ, ҫав вӑхӑтрах агрономипе выльӑх-чӗрлӗх ӗрчетес
ӗҫ терминологийӗн йышӗнче пулаҫҫӗ. Тата пӗр-ик тӗслӗх
илсе пӑхар: ВӐКӐР. Хӑвӑл мӑйракаллисен йышне кӗрекен,
йӗкӗр чӗрнеллӗ, сӗтпе ӳстерекенсен йӑхӗнчи мӑйракаллӑ

шултра килти выльӑх. ШАШКӐ. Сӑсарсен йӑхне кӗрекен,
хӑмӑр йӑлтӑркка паха тирлӗ тискер чӗрчун. ШУРУТ.
Пучахлисен йышне кӗрекен нумай ҫул ӳсекен курӑк.
Ӑнлантару словарӗн калӑпӑшӗ пысӑках маррине шута
илсе, определенисене кӗскерех йӗркелеме те май пур.
С.И.Ожегов хатӗрленӗ “Вырӑс чӗлхи словарӗнче” чылай
сӑмаха определени панӑ чух йыш (семейство), ушкӑн (отряд),
ячӗсене асӑнманни курӑнать. Тӗслӗхрен: КУНИЦА. Неболь
шой хищный зверек с ценным светло-коричневым пушистым
мехом, а также мех его. КЛЮКВА. Стелющееся болотное
растение с красными кислыми ягодами, а также ягоды его.
Ҫапах та ҫак принципа автор вӗҫне ҫитиех тытса пырайман.
Акӑ еплерех “ӑмӑрткайӑк” определенийё: ОРЕЛ 1. Хищная
сильная птица из семейства ястребиных, с изогнутым клювом,
живущая в гористых или степных местностях.
Определени тытӑмне ушкӑн, йыш, йӑх ячӗсене кӗртни
вӗсене хӑйсене те кирлӗ ҫӗрте ӑнлантарса памаллине пӗлтерет, мӗншӗн тесен определенире словарьте ҫук сӑмахсем
пулмалла мар. Ҫитменнине вулакана, сӑм ахран, сӑсар
йышшисен ушкӑнне ӑтӑр, кӑш, пурӑш, пӑсара тата ыт. кӗнине
пӗлме интереслӗ.
Асӑннӑ ушкӑнсенчи сӑмахсене пурте усӑ куракан
лексикӑран уйӑрса пӑхма май та ҫук, вёсен ӑнлантарӑвӗнче
биологи уйрӑмлӑхӗсене палӑртасси мар, ытларах кулленхи
пурнӑҫра хире-хирӗҫле ушкӑнсене пайлани (килти чӗрчунсем
- тискер чӗрчунсем, усӑллӑ ӳсентӑрансем - ҫумкурӑксем
т.ыт.те), пӗр-пӗр вырӑнта пурӑнни (ҫитӗнни) мала тухса
тӑрать. Т ӗслӗхрен: БЕГЕМОТ. А ф рикӑн т ӑв ар л ӑ мар
юханшывӗсемпе кӳллисем ҫывӑхӗнчи вӑрмансенче пурӑнакан,
хулӑн тирлӗ, йӗкӗр чӗрнеллӗ ҫав тери мӑнӑ чӗрчун.
УТМӐЛТУРАТ. Кӑткӑс чечеклисен йышне кӗрекен тӗксӗм
кӑвак ҫеҫкеллӗ уй чечекӗ.
Темиҫе классификаци палли ҫинче никӗсленӗ опре
делени чӗрчун тата ӳсентӑран ячёсене ҫывхартуллӑ характе
ристика ҫеҫ парать, тӗрӗссипе ӑна определени мар, мён
ҫинчен те пулин ҫырса пани (описани) темелле. Картотека
тӗслӗхӗсем ҫакна пурнӑҫлама май килнӗ таран пулӑшса пыраҫҫӗ. Акӑ, тӗслӗхрен, сӑнчас лексемӑна илер (тем пирки-ҫке
сӑмаха 1982 ҫулта тухнӑ чӑвашла-вырӑсла словарь реестрне
те кӗртмен). Институт картотекинче пухӑннӑ тӗслӗхсемпе

паллашсан, ҫак кайӑк ячӗн пӗлтерӗшне тавҫӑрма пулать:
Ушкӑн сӑнчас, йывӑҫ хупп и хуш ш ине пытаннӑ хурт-кӑпшанка
шыраса, чӑрӑш в у л л и тӑрӑх ҫӳлтен аялалла, аялтан ҫӳлелле
татти-сыпписӗр чупса кӗшӗлтетет(М.Кипек); Вӑрӑм сӑмсаллӑ
вӑ л (сӑнчас. - Ю.Е.), йӑпӑр-йӑпӑр, йӑпӑр-йӑпӑр чупать (Хв.
Уяр); П илеш пе юнаш арӳсекен акаци тӗмӗ ҫинче сӑнчас кайӑк,
вӑраххӑн пийӗклетсе, хур лӑ хлӑ сасӑ парать (С.Элкер). Кунта
тӗслӗхсем тата илме пулатчӗ, пуррисем те ҫак кайӑкӑн чи
паллӑрах енӗсене уҫса параҫҫӗ: вӑл йывӑҫ вулли тӑрӑх йӑпӑрйӑпӑр чупать иккен, хурт-кӑпшанкӑ шырать, пийӗк-пийӗк
сасӑ кӑларать т.ыт.те. Словарь хатӗрлекен ҫак паллӑсене
шута илсе тата ытти справочниксемпе, пособисемпе усӑ курса
ку лексемӑна, сӑмахран, ҫапла ӑнлантарнӑ пулӗччӗ: СӐНЧАС.
Йывӑҫ вулли тӑрӑх (хурт-кӑпшанкӑ шыраса) хӑвӑрт куҫса
ҫӳрекен ҫерҫи пысӑкӑш тӗксӗм хӑмӑр кайӑк.
Кашни тематика ушкӑнӗнчи сӑмахсен ӑнлантарӑвӗ
хӑйне евӗрлӗ. Маларах асӑннӑччӗ ӗнтӗ, икӗ чӗлхе (чӑвашлавырӑсла, вы рӑсла-чӑваш ла) словарӗсенче 20 яхӑн хими
элеменчӗн ячӗсем тӗл пулаҫҫӗ. Ӑнлантару словарӗнче те
вӗсенчен чылайӑшӗ хӑйне валли вырӑн тупать. Кулленхи
хутшӑнура тӑтӑш тӗл пулаканнисен пӗлтерӗшне уҫса панӑ
чухне чи м алтан вӗсем м еталл е газ пулнине ӑнланса
илмелле. Мӗншӗн тесен газ ятне палӑртакан сӑмахсем (кис
лород, азот, хлор т.ыт.те) ытларах пёр пёлтерёшлё, металл
ячёсем хушшинче вара пёр пёлтерёшлисем те (алюмини,
тӑхлан, ртуть т.ыт.те), нумай пёлтерёшлисем те (тимӗр, ылтӑн,
кӗмӗл, пӑхӑр т.ыт.те) пур. Анлантару формулировкисем пёр
евӗрлӗ пулмалла. Вӗсенче ҫак паллӑсене кӑтартса пани
кирлӗ: ҫемҫе е хытӑ (металл пирки), йывӑрӑшӗ, тӗсӗ, ӑшӑ
яни (теплопроводность), хӑй витӗр электричество яни,
туптанни (металл пирки). Ҫавӑнпа пӗрлех ӑҫта усӑ курнине,
епле майпа пулнине кӑтартни вырӑнлӑ. Асӑннӑ паллӑсем
пурте дефиницире пулмалла тесшӗн мар эпир, вӗсенчен чи
актуаллӑраххисем ҫеҫ ӑнлантару составив кӗме тивӗҫлӗ.
Тӗслӗхрен: АЛЮМИНИ. Ҫемҫе, ҫӑмӑл, туптанакан, кӗмӗл
шурӑ тӗслӗ металл; хӑй витӗр ӑшӑ тата электричество лайӑх
ярать. РТУТЬ. Кӗмӗл ш урӑ тӗслӗ йывӑр, шӗвек металл.
Газсене ҫапларах определени памалла: КИСЛОРОД. Сывлӑш
составив кӗрекен тӗссӗр, шӑршӑсӑр газ; вӑл сывлама тата
ҫун ӑва (горение) й ӗ р к ел ем е кирлӗ. А ЗО Т. Т ӗссӗр те

шӑршӑсӑр газ, сывлама е ҫунма пулӑшмасть; ӳсентӑрансене
апатлантарма усӑллӑ.
Н умай п ӗлтерӗш лӗ сӑм ахӑн ы тти пӗлтерӗш ӗсем
пӗрремӗшӗ ҫинче йӗркеленсе аталанаҫҫӗ, вӗсем термин
пахалӑхӗсене ҫухатаҫҫӗ. Ылтӑн, кёмёл, пӑхӑр сӑмахсен
иккӗмӗш пӗлтерӗшӗ - “ҫав металран тунӑ издели (япала)”.
Ҫакна картотекӑри иллю страци тӗслӗхӗсем те л ай ӑх
ҫирӗплетеҫҫӗ: Хусанта унта ылтӑн пуҫтаракансем нумай, ш ӑл
тухтӑрӗсем латша п уҫлӑ ылтӑн укҫана юратсах и леҫҫӗ
(ИОсипов); П ирӗн ҫамрӑк ӗмӗр иртсе пырать - ылтӑн-кӗмӗл
парса чарас ҫук (Юрӑран); Ванюк кӑвак ш ӑлавар кӗсйинчен
кёмёлпе пӑхӑр кӑларса сӗтел ҫине ху ч ӗ те аллинчи картне
хӑвӑрт-хӑвӑрт арпаштарчӗ (Илпек М.); Хирӗҫмен, авалхи
укҫана Иккӗмӗш М икула патша чухнехи пӑхӑрпа улӑштарнӑ
(П.Осипов) т.ыт.те.
Пӗр ушкӑна кӗрекен терминсене (сӑмахран, метала
палӑртман сӑмахсене) пӗр типлӑ, пӗр модельпе ӑнлантарса
пама тӑрӑшмалла, ҫав вӑхӑтрах сӑмах пӗлтерӗшӗ вырӑнне
япалине хӑйне ҫырса кӑтартни пулмалла мар. Терминсен
ӑнлантарӑвӗнче энциклопедилӗх енне ытлашши сулӑнни
словарь статйин калӑпӑш не ӳстерет кӑна. П аллӑ ёнтё,
энциклопедире чӑнлӑхри япаласене, пулӑмсене туллин, пур
енлӗн ҫырса пама тимлеҫҫӗ, ӑнлантару словарӗшӗн сӑмах
пӗлтерӗшӗ малти вырӑнта. Тӗслӗхрен, “космонавт” сӑмахӑн
энциклопедири тата ӑнлантару словарӗнчи статйисене илсе
пӑхар: КОСМОНАВТ (астронавт) - человек, испытывающий
и эксплуатирующий космическую технику в космическом
полете. Подготовка космонавтов в СССР началась в 1960, в
США в 1959. Первый космонавт - Ю.А.Гагарин (1961), первый
космонавт, вступивший на Луну, - Н.Армстронг (1969) [Сов.
энцикл. словарь. 2-е изд. 1982. С. 636]. КОСМОНАВТ. Тот,
кто совершает полеты в космическое пространство [Малый
толков, словарь русского языка. М., 1990. С. 215].
Ку тёслёхсенче пёр професси ятне тӗрлӗ енчен ӑнлантарнӑ. Уйрӑм профессие палӑртакан терминсене определени
панӑ чух й ӑх (несёл) тата тёс (вид) паллисемпе анлӑн усӑ
курни вырӑнлӑ. Йӑх (несёл) паллине кунта рабочи, работник,
ӑста, специалист, ҫын сӑмахсем палӑртаҫҫӗ. Тёс (вид) палли
ӗҫ уйрӑмлӑхне, ӗҫ предметне, ӗҫ хатёрне тата ыттине
кӑтартать. Производство сферинче ӗҫлекенсен професси ятне

ӑнлантарма “рабочи” сӑмахпа усӑ курни вырӑнлӑ. Тӗсл.:
АППАРАТЧИК. 1. Пӗр е темиҫе аппарата сӑнаса тӑракан
рабочи; ШЛИФОВАЛЬЩИК. Шлифовка (якатса тикӗслени)
тӑвакан рабочи. Ял хуҫалӑхёнче, производство сферипе
ҫыхӑнман вырӑнсенче ӗҫлекенсен ячӗсене определени панӑ
чух “работник” сӑмахпа усӑ курма пулать, тӗсл.: ПЕЧАТНИК.
П оли граф и пром ы ш ленноҫӗн, п и чет ӗҫӗн работникӗ;
КОНДУКТОР. Транспортра пассажирсене пӑхакан работник
т.ы т.те. “Ӑ с т а ” сӑм ахп а вак прои зводство сф ери нче
ӗҫлекенсене определени панӑ чухне усӑ курма меллӗ:
КӐМАКАҪӐ. Кӑмака хуракан тата юсакан ӑста; ПИЧКЕҪЁ.
Катка-пичке ӑсти т.ыт.те. Наукӑпа техникӑра ӗҫлекенсен
професси ячӗсене определени панӑ чух “специалист” сӑмахпа
ытларах усӑ курмалла, тӗсл.: ФОЛЬКЛОРИСТ. Фольклор
пухса тӗпчекен специалист; БЕТОНЩ ИК. Бетон ӗҫӗпе
ҫыхӑннӑ рабочи, специалист. Маларах асӑннӑ сӑмахсене несӗл
палли вырӑнне усӑ курма май килмесен, “ҫын” сӑмахпа е
ӗҫе палӑртакан сӑмахӑн хальхи причасти формипе усӑ курма
юрать, тӗсл.: БУКИНИСТ. Кивӗ кӗнекесемпе сутӑ тӑвакан
ҫын; БРАКОВЩИК. Продукци пахалӑхне тӗрӗслекен т.ыт.те.
П ёр тем а у ш к ӑн н е к ӗ р е к е н т ер м и н сен е пӗр ти п лӑ
определени пани ӑнлантару словарӗн пахалӑхне самаях
ӳ стерет. К унта словарь х атӗр л екен сем пӗр ш ухӑш лӑ
пулмалла. Акӑ мӗн ҫы рать ҫакӑн пирки А.П.Евгеньева
тӗпчевҫӗ: “Мы разрабатываем однотипные определения не
только для слов, обозначающих растения, животных, птиц и
рыб и т.д., но также и для слов, обозначающих приборы,
механизмы, предметы, посуду, одежду, обувь, мебель и т.п.
Целый ряд тематических групп получит однотипные опреде
ления. Это чрезвычайно облегчает восприятие материала и
помогает тому, кто обращается к словарю” [13, 20].
А нлантару словарёнче терминсене лексикограф и
характеристики пама кӗскетнӗ асӑрхаттарусем е отрасль
паллисем чылай пулӑшаҫҫӗ. Вӗсем словарьпе усӑ кураканӑн
тимлӗхне, шухӑшне кирлӗ еннелле сулӑнтараҫҫӗ, термин
ӑнлантарӑвне, дефиницине тӗрӗсрех тӑваҫҫё. Терминологи
словарӗсенче отрасль паллисем ҫукпа пӗрех, вёсем ятарлӑ
сл оварьте к и рл ех те мар. А н лан тару словарёнче ҫак
паллӑсен информаци парас пахалӑхне тивӗҫлипех хаклама
тивет. Енчен те дефиницире термин хӑш отрасль сӑмахӗ

пулнине кӑтартнӑ пулсан, асӑрхаттару палли ытлашши, ӑна
определени умне лартма кирлё мар. Тӗслӗхрен: XJIOP. Хими
элеменчӗ, техникӑра тата санитарире усӑ куракан пӑчӑх газ.
ВИРУС. Микробсенчен те пёчёкрех. чирлеттерекен чёрчунсем
т.ыт.те. Сӑмах хӑш сфера, хӑш отрасль терминё пулнине
кӑтартакан паллӑсем (анат., биол., бот., геол., лингв., физ., хим.
т.ыт.те) ку е вӑл лексика единици чӑн-чӑнах термин пулнине
ҫирӗплетеҫҫё. Сӑмах темиҫе отрасль терминё пек ҫӳрет
пулсан, ӑна “ятар.” (ятарлӑ термин) тесе палӑртмалла.
Анлантару словарьне хатӗрлес ӗҫ пуҫламӑш тапхӑрта
кӑна-ха. Чӗлхеҫӗсемшӗн кунта татса паман ыйту сахал мар,
ҫапах та ку таранччен пухӑннӑ опыт ҫак ӗҫре пулӑшу парасса
шанма пулать. Пичетленсе тухнӑ икё чӗлхе тата терминологи
словарӗсен че ӑн л а н т а р у элем ен чӗсем , ки р л ӗ ш айри
деф иницисем пайтах. В ӗсемпе май к и р л ё тар ан усӑ
курмаллах. Юлашки ҫулсенче тухнӑ терминологи словарӗсен
пахалӑхне ытлашши тиркеме ҫук.
Йышӑннӑ терминсен семантикине уҫӑмлӑрах кӑтартса
пама, определенисӗр пуҫне, и л л ю стр ац и тӗсл ӗх ӗсем
пулӑшмалла. Анчах та картотекӑра хӑш-пӗр терминсемпе
тӗслӗхсем пулмасан та пултараҫҫӗ. Кун пек чух лексикограф ӑн тӗрл ӗ пособисемпе, справочниксем пе, вӗренӳ
кӗнекисемпе ӗҫлеме тивет. Шкул программине тата паянхи
ҫыннӑн культура шайне шута илсен, ӑнлантару словарёнче,
сӑмахран, литературоведени лексикин ҫак единицисем
пулмаллах: автобиографи, анекдот, баллада, водевиль, гимн,
дифирамб, драма, идилли, интермеди, комеди, лирика, мад
ригал, мелодрама, мемуар, миф, новелла, ода, очерк, памфлет,
пароди, пасквиль, пастораль, повесть, поэма, роман, романс,
сага, сатира, скетч, сонет, сценари, трагеди, трагикомеди,
утопи, фарс, фельетон, хроника, экспромт, элеги, эпиграмма,
эпитафи, эпос, юмореска. Ҫак терминсем валли иллюстраци
тӗслӗхӗсене картотекӑсӑр пуҫне вӑтам тата аслӑ шкул учебникёсемпе хрестоматийёсенче, ытти кёнекесенче шырамалла.
Ҫирӗпленнӗ терминологи майлашӑвӗсем те ятарлӑ лексика
единицисен пӗлтерӗшне уҫӑмлатма пулӑшаҫҫӗ.
Анлантару словарёнче терминсем тёлёшпе пёр пётём
система йӗркелем е тӑрӑш м алла. С ловарь п ах ал ӑх ӗ сӑм ахсем мён тери йы ш лӑ пулнинче ҫеҫ м ар, вёсен
пёлтерёшне кирлё шайра уҫса панинче те. Ҫакна шута илсе

ӗҫлесен тин ку чухнехи лексикографи требованийёсене
тивӗҫтерекен словарь хатӗрлесе кӑларма май пулё.
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Ан л а н т а р у с л о в а р ё н ч и п у л ӑ ш у
СӐМАХӖСЕМ
Кирек епле чёлхере те пулӑшу пӗлтерӗшлӗ сӑмахсем,
хӑй пӗлтерӗшлисемпе танлаштарсан, йышлах мар, анчах
вӗсемпе чӗрӗ пуплевре, тӗрлӗ текстсенче усӑ курассин
тӑтӑшлӑхӗ пысӑк, вӗсем ҫине-ҫинех тӗл пулаҫҫӗ. Тӗпчевҫӗсем
чӑваш чӗлхинче ҫакӑн пек пулӑш у пӗлтерӗш лӗ пуплев
пайӗсем пуррине палӑртаҫҫӗ: хыҫсӑмах, союз, татӑк. Вӗсем
те хисепӗ тӗлӗшӗнчен пёр пек мар: пӗрисем йышлӑрах,
теприсем сахалрах.
Пулӑшу сӑмахӗсен тёп грамматика палли вӑл - хӑйне
уйрӑм предложени членё пулма пултарайманни. Вӗсем патне
нимӗнле ыйту та лартма ҫук. Шӑпах ҫав енӗпе вӗсем хӑй
пӗлтерӗшлӗ пуплев пайӗсенчен уйрӑлса тӑраҫҫё. Чылай
пулӑшу сӑмахӗ хӑй пӗлтерӗшлӗ сӑмахсенчен пулса кайнине
шута илсен, ҫак шанчӑклӑ критери чи кирли пулса тӑрать.
Паллах, тёп критерисӗр пуҫне кашни пулӑшу пуплев пайӗн
хӑйне тивӗҫлӗ хаклав виҫисем пур. П улӑш у сӑмахӗсем,
лексика тата синтаксис единицисене ҫыхӑнтарса, тӗрлӗ
пӗлтерӗш уйрӑмлӑхӗсене палӑртма пулӑшаҫҫӗ.
Тытӑмне кура пулӑшу сӑмахӗсене чи малтан икӗ пысӑк
ушкӑна уйӑрма пулать: пӗрремӗшлисем тата иккӗмӗшлисем
(вёсен йышӗ пирӗн чӗлхере сахал). Иккӗмӗшлисем икӗ е
ытларах элементран йӗркеленнӗ, пӗрремӗшлисем тытӑмӗпе
ансат. Вӗсенчен хӑшӗсене ку е вӑл словаре вырнаҫтарасси
паянхи лексикографишӗн ҫивӗч, татса паман ыйту. Ку таранччен ҫутӑ кун курнӑ словарьсенче те вӑл енӗпе пӗрпеклӗх
ҫукки палӑрать. Акӑ, сӑмахран, 1961 ҫулта тухнӑ “Чӑвашлавырӑсла словарьте” ма сӑмахӑн словарь статйинче “ма” татӑк
пулнине те, “ма тесессӗн (тесен)” союз йёркеленине те
асӑнман. 1982 ҫулта тухнӑ словарьте ҫак кӑлтӑка юсанӑ. Кун
йышши тӗслӗхсем тэтах илсе кӑтартма пулать. Ёҫӗ кунта
ҫитменлӗхсене шыранинче мар, пӗр типлӑ пулӑшу сӑмахӗсен
уш кӑнёсене палӑртса, хӑш ӗсене реестра кӗртм еллине,
хӑшӗсене пӗрремӗшле сӑмах статйинче пӑхмаллине кӑтартса
памалла. Халлӗхе ку ыйтӑва пур енчен те татса панӑ теме

ҫук-ха. Чӑваш чӗлхинче пулӑшу сӑмахӗсен пуплеври вырӑнӗ
пирки ҫырнӑ ӗҫсем те сахал [1, 35-38; 2, 1964].
Пулӑшу сӑмахӗсен ушкӑнӗсене, Ж.Гузеев ҫирӗплетнӗ
тӑрӑх, тӗрӗк чӗлхисенче тупса палӑртнӑ, япӑх мар ҫырса
кӑтартнӑ [3, 91]. Ҫав вӑхӑтрах тӗпчевҫӗ чылай тӗрӗк чӗлхинче
уйрӑмах хыҫсӑмахсен хушӑмлӑ семантикине кирлё таран
тишкерсе палӑртманнине асӑнать [3, 106]. Чӑваш чӗлхинче
те хыҫсӑмах ыйтӑвне тӗплӗн ҫутатса парайман-ха [4, 152; 5,
353-357].
Уйрӑм лексика единици пулакан пулӑшу сӑмахӗсене
пурне те тенӗ пекех куҫару, ӑнлантару словарӗсен словникӗсене кӗртеҫҫӗ пулсан, иккӗмӗшлисене вара пур чухне те
уйрӑм словарь статйи йӗркелесе ӑнлантарса памаҫҫӗ. 1982
ҫулта тухнӑ “Ч ӑваш ла-вы рӑсла словарьте” иккӗмӗшле
пулӑшу сӑмахӗсем хӑйсене уйрӑм вырӑн тупайман, май килнӗ
таран вӗсене тӗп (пуҫламӑш) лексика единицин словарь
статйинче кӑтартса панӑ: мёншён (мӗнш ён тесен), ма (ма
тесессӗн), эхер {эхер те мехер) т.ыт.те. Иккӗмӗшле пулӑшу
сӑмахӗсем чӗлхере йышлах маррине асӑннӑччӗ ӗнтӗ.
А нлантару словарӗн словникӗнче пулмалли ҫара
грамматика пӗлтерӗш лӗ пулӑш у сӑмахӗсен ушкӑнӗсене
(хыҫсӑмах, союз, татӑк) тишкерсе тухар-ха.
ХЫҪСӐМАХ. Тӗрлӗ ят сӑмахсем е ят сӑмахсемпе
глагол формисем хушшинчи тӗрлӗрен пӗлтерӗшлӗ синтаксис
ҫыхӑнӑвӗсене (вырӑн, вӑхӑт, сӑлтав, танлаштару, виҫе т.ыт.те)
тӑвакан пулӑшу сӑмахӗсене хыҫсӑмахсем теме пулать [3,
103]. Хыҫсӑмахсем, падеж аффиксӗсене ҫывӑх тӑнӑ пирки,
ы т л а р а х я п а л а я ч ӗс ем п е м естои м ен и сен е ы тти хӑй
пӗлтерӗшлӗ сӑмахсемпе ҫыхӑнтарма пулӑшаҫҫӗ: хула тӑрӑх
ҫӳре, мана ва лли туян, сан пирки калаҫ, вӑрман витӗр тух
т.ыт.те. Вӗсем яланах хӑйпе ҫыхӑнакан тулли пӗлтерӗшлӗ
сӑмах хыҫӗнче тӑраҫҫӗ.
Хыҫсӑмахсем уйрӑм лексика единицисене ҫеҫ мар,
хутлӑ предложении пӑхӑнуллӑ пайне тӗп пайӗпе ҫыхӑнтарма
пулӑшаҫҫӗ: П ӑруш ё ҫинӗ чух ӗни пӑр та ҫулать (Ват. сӑм.).
Сывлӑмлӑ йётён чечекӗ ҫине хёвел ҫути ӳк н ё пекех, М уза
куҫёсем илем лён йӑлкӑшма пуҫларёҫ (А.Арт.). Пӳрт иш ёлсе
аннӑ хыҫҫӑн вӗсем ҫын патӗнче х ё л каҫрёҫ (А.Ёҫхёл). Йытӑ,
х у ҫ и хӑйне п ёр ле чёнм еннине пула, пӗчёк пӑлтӑр алӑкӗ
патёнчех тӑрса ю лчӗ (Илпек М.).

Тата ҫакна палӑртмалла, хыҫсӑмахсем яланах хӑйпе
ҫыхӑнакан сӑмахӑн пӗр-пӗр падеж форми хыҫҫӑн тӑраҫҫӗ [6,
318]. Ку енӗпе вӗсене виҫӗ пысӑк ушкӑна уйӑрма май пур:
1) тёп падеж форми хыҫҫӑн тӑракан хыҫсӑмахсем (валли,
витёр, евёр, каҫа, каҫипе, май, пек, пирки, ҫинчен, тавра,
таран, тӑрӑх, тери, урлӑ, хута, яхӑн); 2) пару падеж форми
хыҫҫӑн тӑракан хыҫсӑмахсем (кура, пула, ҫити (ҫитиччен),
хирёҫ); 3) туху падеж форми хыҫҫӑн тӑракан хыҫсӑмахсем
(пуҫне, пуҫласа, вара, урӑх). Анлантару словарёнче ку е вӑл
хыҫсӑмах хӑш падеж форми хыҫҫӑн тӑнине палӑртни нимех
те памасть, тӗпре унта вӑл мӗнле пӗлтерӗшлӗ синтаксис
ҫыхӑнӑвӗ йӗркелени пулмалла. Хыҫсӑмахсем ҫакӑн пек
паллӑрах пӗлтерӗшлӗ синтаксис ҫыхӑнӑвӗсем тӑваҫҫӗ:
1) вырӑн ҫыхӑнӑвне кӑтартаканнисем: витёр, май, ҫити
(ҫитиччен), тавра, тӑрӑх, урлӑ, хирёҫ. Тӗсл.: Ҫӗмӗрт ҫеҫки
ҫурӑлать, Вӑрман витӗр курӑнать (Юрӑран). Я лӗ тавра емеш ёл вӑрман (Хв. Уяр). И ван М ускавран пуҫласа Берлина
ҫити ҫапӑҫнӑ (А.Арт.). Ялти хӗсёк пурнӑҫ чӑваш ҫыннине те,
кутамкка ҫактарса, аслӑ Раҫҫей тӑрӑх кӑларса янӑ (В.Ахун);
2) вӑхӑт ҫыхӑнӑвне палӑртаканнисем: вара, валли, каҫа,
хирёҫ, хута. Тӗсл.: Иртнё ҫулла канм алли куна хирӗҫ эпӗ
Атӑл леш енне пулла кайса килм е шутларӑм (В.Сатай). И р
ва лли туса пӗтересех пулать к у ӗҫе (В.Алент). Ҫёр хута
ӑҫта тухса каятӑн тата? Атте ҫ у каҫах чирлесе выртрё;
3) виҫе ҫыхӑнӑвне кӑтартаканнисем: таран, тери, ҫити,
яхӑн. Тӗсл.: А кӑ эпир... чӗркуҫҫи таран ҫӗкленнӗ кӗр хи тырӑ
пуссине тухрӑмӑр (Г.Ефимов). Х уҫ а лӑ х гектартан вӑтӑр
центнера яхӑн кӗрхи тулӑ пуҫтарса илнё;
4) пирке ҫыхӑнӑвне палӑртаканнисем: кура, пирки, пула.
Тӗсл.: Пупсем пиркиех ҫав инкеке куратпӑр (И.Мучи). Гриша
тимленине кура Йӑван ывӑлӗсене чӑнахах та вёрентме тӑрӑшать (С.Элкер). Ҫумӑра пула ниепле те хулана ҫитеймерӗмӗр;
5) шухӑш е калаҫу объекчӗн ҫыхӑнӑвне кӑтартаканнисем: пирки, ҫинчен, тӑрӑх. Тӗсл.: Леонтий К ирилч пирки
уйрӑм калаҫса пӑхас пулать (А.Арт.). К олхоз председателё
чи малтан хуҫалӑх ёҫёсем ҫинчен каласа кӑтартрё (В.Алент.).
Тёп доклад тӑрӑх тухса калаҫакансем чылай пулчёҫ;
6) танлаштару ҫыхӑнӑвне кӑтартаканнисем: пек, евёр.
Тӗсл.: Мамӑк пек ҫӑмӑл юр пёрчисем ӳкеҫҫӗ (Ан.Ем.). Тинёс
варринче, тӑлӑхпӑнчӑ евёр, пӗр-пёчченкарап шӑвать (Ст.Апаш);

7)
мел ҫыхӑнӑвне палӑртаканнисем: тӑрӑх, урлӑ. Тӗсл.
К у вӑхӑтра вӗсем Гриш ӑпа ҫы ру тӑрӑх ҫыхӑнса тӑраҫҫӗ
(С.Элкер). П ӗрле фронтра пулн ӑ юлташна эсӗ М ускавра
пурӑнакан пичче ур лӑ тупма лултаратӑн.
Кунта эпир хыҫсӑмахсен паллӑрах пӗлтерӗшӗсене ҫеҫ
асӑнса тухрӑмӑр. Хӑш-пӗр хыҫсӑмахсем (тӗслӗхрен: валли,
пирки, тӑрӑх, хирёҫ, урлӑ) темиҫе пӗлтерӗшлӗ пулнине
асӑрхама пулать [7, 296-314]. Анлантару словарӗн статйине
ҫырса хатӗрленӗ чухне, паллах, ҫак уйрӑмлӑхсене шута
илмелле. Тӗслӗх вырӑнне кунта тӑрӑх хыҫсӑмах статйине
илсе кӑтартар.
ТӐРӐХ II хыҫсӑмах. 1. Пӗр-пӗр ҫул-йӗр пӗлтерӗшне
палӑртма пулӑшать. Х ӑ й [хуҫа] вара хӑҫан та пули н суха
касси тӑрӑх утса куринччё хуть (Илпек М.). Ш ывё колонкӑран
резина кӗпҫе тӑрӑх каткасене юхать (П.Ем.). 2. Талккӑш
пӗлтерӗшне палӑртма май парать. Юлташӗсем тӗнче тӑрӑх
саланчӗҫ (А.Арт.). П ӗр кӗтмен ҫӗртен я л тӑрӑх ырӑ мар сасхура сарӑлчӗ (“Капкӑн”). 3. Вӑхӑт пӗлтерӗшне палӑртма
пулӑшать. К ун пек чух к ун тӑрӑх ёҫлесен аванрах (В.Пет.).
Х ё в е л курӑнман кунсенче кӑнтӑрла ҫитессипе каҫ пулассине
хы р ӑ м вы ҫн ӑ тӑрӑх тӗшмӗртнӗ (И.М учи). 4. В алеҫӳ
пӗлтерӗшне йӗркелеме пулӑшать. Колхозра халь ёҫ кун ӗ
тӑрӑх т ы р-пулне й ӗ р к е л л ӗ валеҫни-м ӗнё ҫук (В.Алент.).
Ё ҫлекенсене к у н тӑрӑх тӳлесен, нум аях тавар тӑваймӑн
(П.Ос.). 5. Мён те пулин тӗпе хурса килӗшӳ тунине палӑртать.
Капла, х а л а л тӑрӑх, каш ниех хӑ й ӗн тӳпине илейрет -ҫке
(В.Пет.). Хут тӑрӑх хаклаҫҫӗ тухтӑр пулт арулӑхёпе ӗҫне
(Ю.Силэм). 6. Мел ҫыхӑнӑвне кӑтартма пулӑшать. Сасӑ тӑрӑх
хӑш кайӑк хӑш ӗнпе тупӑшнине чухлама пулать (Д.Горд.).
Тавҫӑруллӑ хёр-сержант А лексее вёсен полкӗн почта номерё
тӑрӑх ш ыраса тупнӑ (В.Сатай). 7. Х ыпар-хӑнар камран
тухнине систерме пулӑшать. Ҫынсем каланӑ тӑрӑх, ҫав сӑрт
хӗр р и н че п ёр тӗмё п ур (Фольк.). К ӳрш ӗ-арш ӑ систернӗ
тӑрӑх, ҫак критикӑлла заметкӑра асӑннӑ ҫынсем кӑткӑ пекех
ёҫчен пулнӑ иккен (“Капкӑн”). 8. Пурнӑҫра мён те пулин
ҫирӗпленсе ҫитнине астутарм а пулӑш ать. Й ёрке тӑрӑх,
вёрентсе кӑларнӑ хуҫалӑхра сахалтан та виҫё ҫул ӗҫлемелле
вёт-ха (“Капкӑн”). “Йӑла тӑрӑх, автана ялти чи ватӑ пуҫлаканччӗ”, - аса илтерчё пёри (В.Ухли). 9. Кампа е мӗнпе пӗр
евӗрлӗ пулнине палӑртать. А ш ш ё тӑрӑх ывӑлӗсем (Ват. сӑм.).

Хыҫсӑмах улшӑнман пуплев пайӗ шутланать пулин те,
хӑш -пӗр чухне падеж, палӑрту, вӑйлату аф ф иксӗсене
йышӑнма пултарать. Кун пек чух словарь хатёрлекен
пуҫламӑш (малтанхи) формӑна ҫеҫ реестра кӗртме тивӗҫ.
Яланах ҫак йёркене тытса пыманни пирки В.И.Сергеев тёпчевҫӗ
тӗрӗсех ӳпкелешет: “Словарьсенче темӗншӗн ТАРАНЧЧЕН
кӳлепене хӑйне уйрӑммӑн словарь статйи туса кӗртеҫҫӗ,
пирён шутпа, таранччен сӑмахри -ччен сӑмах тӑҫакан аффикс
мар, вӑл таран хыҫсӑмахӑн тӑсӑмлӑх кӳлепи кӑна пулать,
ҫавна май ӑна реестра кӗртме кирлё мар” [4, 156]. Кунта
ҫитиччен форма пирки те ҫавнах каламалла.
Хыҫсӑмахсен йышӗ майӗпен ӳсесси тулли пёлтерёшлё
сӑмах пӗр-пӗр формӑра ҫирӗпленсе, хытса ларса, пулӑшу
пӗлтерӗшне йышӑннипе пулса пырать [6, 320].
Ытти тёрёк чёлхисенчи пекех чӑваш чӗлхинче талккӑша
кӑтартакан ят сӑмахсен пару, вырӑн, туху падеж формисем
тулли пёлтерёшлё лексика единицисем хыҫҫӑн тӑнӑ чух
си нтакси с ҫы хӑн ӑвн е й ӗ р к ел ем е п у л ӑш аҫҫӗ. В ёсене
тюркологире пулӑш у ячӗсем теме йышӑннӑ [7, 317-322; 8,
328; 9, 189; 10, 116]. Ҫак сӑмахсем (ай, аяк, ӑш, варӑ, ен, кут,
пат, пуҫ, ҫи, ҫум, ҫывӑх, тавраш, тӑрӑ, тёл, ум, хушӑ, хыҫ,
хёр, тӑршшё, тул) семантика тӗлӗшӗнчен те, форма енчен те
япала ячӗсенчен уйрӑлса кайман, словарьте вёсене ытти
япала ячӗсем пекех пӑхмалла.
СОЮЗ. Сӑмахсене, сӑмах майлашӑвӗсене е предложенисене пӗр-пӗринпе ҫыхӑнтаракан пулӑшу сӑмахне союз теҫҫӗ
[11, 78]. Союзсем синтаксис единицисене - предложени
членёсене е хутлӑ предложении пайӗсене - пӗр-пӗринпе
ҫыхӑнтараҫҫӗ. Лексика пӗлтерӗш ё'ҫуккине пула союзсем
(вёсен грамматика пӗлтерӗшӗ кӑна) хӑйсем тӗллӗн ҫӳремеҫҫӗ,
предложени членӗ пулмаҫҫӗ.
Ку таранччен пичетленсе тухнӑ грамматика учебникӗсенче функцине кура союзсене икӗ пысӑк ушкӑна уйӑрнӑ:
сы пӑнуллӑ союзсем тата п ӑх ӑн у л л ӑ союзсем. А сӑннӑ
ушкӑнсенчи союзсем пӗр-пӗринчен еплерех уйрӑлса тӑнине
И.П.Павлов тӗпчевҫӗ ҫапла палӑртать: “Сыпӑнуллӑ союзсем
предложенири пӗр йышши единицӑсене ҫы хӑнтараҫҫӗ,
пӑхӑнуллӑ союзсем пӗр йышши мар единицӑсем хушшинчи
ҫыхӑнӑва кӑтартаҫҫӗ. Ку тӗлӗшрен союзсем хыҫсӑмахсем
евӗрлӗрех. Анчах союзсене хыҫсӑмахсемпе танлаштарсан,

ҫакӑн пек уйрӑмлӑх пуррине куратпӑр: хыҫсӑмахсем пӗр-пӗр
уйрӑм формӑри сӑмахсене е предложенисене ҫеҫ ыттисемпе
ҫыхӑнтараҫҫӗ пулсан, союзсем предложени единицисене
ҫыхӑнтарнӑ чухне вёсен формисене пӑхмаҫҫӗ” [6, 326].
Тытӑмӗ тӗлӗш ӗнчен союзсене вӗренӳ пособийёсен
авторӗсем хутсӑррисем (тата, анчах, ҫапах, эхер, хӑть),
хутлисем (мёншён тесен, пулсан та, эхер те мехер), икё хут
калаканнисем (пёр-пёр, ни-ни), мӑшӑрлисем (пёрре-тепре)
ҫине пайлаҫҫӗ [5, 357; 6, 326]. Эпир м аларах пулӑш у
сӑмахӗсенче пӗрремӗшлисемпе иккӗмӗшлисене палӑртнӑччӗ.
Пӗрремӗшле союзсем (вӗсенчен чылайӑшӗ хутсӑр) ӑнлантару
словарёнче уйрӑм словарь статйи йӗркелеҫҫӗ пулсан, ыттисем
вара (хутлисем, икё хут калаканнисем, мӑшӑрлисем) хӑйсене
уйрӑм словарь единицисем пулаймаҫҫӗ. Ҫакна вырӑс чӗлхи
тӗпчевҫисем те хӑйсен ӗҫӗсенче ҫирӗплетеҫҫӗ [12, 83-89].
В.И.Сергеев профессор союзсем пирки сӑмах хускатнӑ май
асӑрхаттарса ҫапла ҫырать: “Морфологире эхер те мехер,
мёншён тесен, ма тесен, пулсан та, пулин те йышши сӑмах
ҫаврӑнӑшӗсене пёр сӑмах тесе пӑхма май ҫук. Ҫавӑнпа пӗрлех
чӑваш чӗлхин морфологийӗнче тесе, тесен деепричастисене
союз, татӑк тата хыҫсӑмах тени иккёленӳллӗ” [4, 159].
Анлантару словарёнче союз хӑш-хӑш синтаксис едини
цисене ҫыхӑнтарнине, пӗлтерӗшне уҫӑмлӑн палӑртмалла.
Уйрӑм конструкцире ҫеҫ союз хӑйӗн семантикине палӑртать.
ТАТӐК. Сӑмаха е пӗтӗм предложение тӗрлӗ пӗлтерӗш
сӗмӗ паракан улшӑнман пулӑшу сӑмахӗсене татӑксем теме
йышӑннӑ. Татӑксем ытти пулӑшу сӑмахӗсем (хыҫсӑмахсем,
союзсем) пек синтаксис ҫыхӑнӑвне палӑртма пултараймаҫҫӗ,
ҫапах та ҫак пуплев пайӗсене нимӗнле ыйтура тӑманни,
предложени членӗ пулманни пӗрлештерсе тӑрать.
Татӑксене функцине кура ытларах чухне виҫӗ ушкӑна
пайлаҫҫӗ: 1) пуплеве ҫӗнӗ пӗлтерӗш, эмоципе экспресси,
модальлӗх сӗмӗсем кӳрекен татӑксем: -т а /-т е , -тӑр/-тёр, ҫеҫ,
иккен, ара, -ҫке, -и, -мён, -ха т.ыт.те; 2) сӑмах формине
тӑвакан татӑксем: ан, мар, ҫук, чи, чӑн; 3) сӑмах тӑвакан
татӑксем: т а - /т е - , ни-, ки рек т.ыт.те. Чӑваш чӗлхинче
татӑксен йышне тӗпӗ-йӗрӗпе тупса палӑртман-ха. Тепӗр
чухне вёсен йыш не м о д ал ьлӗх сӑм ах ӗсен е [13, 129],
наречисене кӗртсе яраҫҫӗ.

Пире кунта пӗрремӗш ушкӑнри татӑксем интереслентерме тивӗҫ, мӗншӗн тесен вӗсем пуплеве, пуплев сыпӑкне
ҫӗнӗ пӗлтерӗш сӗмӗ хуш аҫҫӗ е м одальлӗхе, эмоципе
экспрессие палӑртаҫҫӗ. Ҫӗнӗ пӗлтерӗш сӗмӗ тӑвакан татӑксен
йышне уйӑру татӑкӗсем (ҫеҫ, анчах, кӑна, хуть), кӑтарту
татӑкӗсем (авӑ, акӑ, вӑн, веҫ, вӑт), тӗрӗслетӳ татӑкӗсем (шӑп,
лӑп, -пёр) кӗреҫҫӗ. Модальлӗхе кӑтартакан татӑксене ҫакӑн
пек пӗчӗкрех ушкӑнсене пайлаҫҫӗ: хирӗҫлев татӑкӗсем (ан,
мар, ҫук), ыйту татӑкӗсем (-и, -ши, -а /-е , нивушлё), иккӗленӳ
татӑкӗсем (-тӑр/-тёр, тен, путех, та, те), ҫирӗплетӳ татӑкёсем
(ия, -иҫ, иккен, -мён, ара). Эмоципе экспресси татӑкӗсем
хушшинче вӑйлату (та/те, чи, чӑн) тата ҫемҫетӳ (-ха, -ҫке)
татӑкӗсене палӑртаҫҫӗ. Ҫитменнине тата кашни татӑк темиҫе
пёлтерёшлё пулма пултарать. Акӑ, сӑмахран, -и татӑках,
ыйту пёлтерӗшӗсӗр пуҫне, тӗрлӗ контекстра шухӑша хирӗҫле
ӑнланма кирлине, пӗр ӑнлава тепринпе танлаштарнине, ӗҫе
тума ирӗк панине, иккӗленӗве палӑртма пултарать. Ҫакна
шута илсе эпир ӑнлантару словарёнче татӑксене ҫапларах
определенисем пама сӗнесшӗн:
1. Ҫывӑх пёлтерёшлё сӑмах пулӑшнипе ӑнлантарни
(ҫеҫ-кӑна, анчах; пек-евӗр т.ыт.те).
2. Икӗ пайран йӗркеленнӗ ӑнлантару: пӗрремӗш
пайӗнче конкретлӑ сӗме (тӗлӗннине, кӳреннине, тарӑхнине,
килӗшнине, килӗшменнине, танлаштарнине, хирӗҫленине,
шаннине, шанманнине, йӗрӗннине т.ыт.те) палӑртакан сӑмах,
иккӗмӗш пайӗнче вара палӑртать, кӑтартса парать, вӑйлатать,
ҫирӗплетет йышши пӗтӗмӗшле сӑмахсем пулма пултараҫҫӗ.
Тӗсл.: ҪЕҪ. Уйӑру пӗлтерӗшне палӑртакан татӑк. Сирӗн
чӗлхесене йытта ҫеҫ татса памалла (Н.Тер.). А нчах к у ш ӑплӑх
самантлӑха ҫеҫ пы чӗ (А.Арт.).
3. Ку е вӑл татӑкӑн хӑйне уйрӑм семантикине уҫса
паракан ӑнлантару. Тӗсл.: -тӑр /-тёр татӑк. Иккӗленӗве, мӗн
те пулин шанчӑклах маррине систерет. Петӗр пек тарӑхни,
у н п ек х у р л ӑ х к ур а к а н н и у р ӑ х никам та пулм ан-т ӑр
(В.Кр.-Асли). Кунта ҫынсем мар, тискер кайӑксем пурӑннӑтӑр? (Г.Еф.).
Чӑваш лексикинче пӗр вӑхӑтрах тулли пёлтерёшлё
тата пулӑшу пёлтерёшлё пуплев пайӗсем пулакан сӑмахсем
пур. Вёсен шутне чи малтан анчах, вара, тата омоним сӑмахсене кӗртмелле. Вёсене словарьсенче тӗрлӗрен вырнаҫтарни

палӑрать. Акӑ, тӗслӗхрен, тата сӑмах наречи те, татӑк та,
союз та пулнине чӑвашла-вырӑсла словарьте тёрёсех, кашни
пуплев пайне уйрӑм словарь статйине уйӑрса ҫырса панӑ.
Анчах омоним пулакан сӑмахсенчен пӗрремӗш вырӑна тулли
пӗлтерӗшлине лартмалла, унтан - татӑк пулакан омоним
(ытларах чухне союз татӑкран пулнине асра тытса), виҫҫӗмӗш
вырӑнта - союз (ЧВС: тата I союз; тата II татӑк; тата III
наречи). Ҫав вӑх ӑтр ах анчах, вара сӑмахсене уйӑрса,
омонимсем шайӗпе пӑхман. Пёр типлӑ сӑмахсене словарьте
ӑрасна пӑхни пулмалла мар.
Ю лашкинчен вариантлӑ пулӑш у сӑмахӗсем пирки.
Лексикографи практикинче вёсене икё майлӑ ӑнлантарса пани
тёл пулать: 1) вариантсене пёр словарь статйине вырнаҫтарса
ӑнлантарни; 2) алфавит йёркипе кашни варианта хӑй вырӑнне
лартса тёп сӑмах патне отсылка пани. Тёсл.:
ав II татӑк. А вӑ сӑмаха пӑхӑр.
авӑ (ав) татӑк. 1. Мён те пулсан кӑшт аякра пулнине
кӑтартать. А вӑ сӑрт тӳпинче вут ҫунать. 2. Мӗнӗн те пулин
виҫине, степенне палӑртма пулӑшать. А вӑ мӗн чухлӗ кӗнеке!
Ҫити (ҫитиччен), таран (таранччен) хыҫсӑмахсене те
ҫак йӗркепе ӑнлантарса пама юрать. Тӗрӗссипе аффикслӑ
вариантсем словарь единицисем пулаймаҫҫӗ.
П улӑш у сӑмахӗ хӑш пуплев пайӗ пулнине тӳрех,
реестрти сӑмах хыҫҫӑн, е определени конструкцийӗнче
палӑртмалла.
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ҪЫННА ПАЛӐРТАКАН ЯПАЛА ЯЧӖСЕНЕ
СЛОВАРЬТЕ ӐНЛАНТАРАССИ

1.0.0. Словарьте сӑмаха ӑнлантарасси унӑн пӗлтерӗшне
(нумай пёлтерёшлё пулсан - пӗлтерӗшӗсене) тепӗр сӑмах
е сӑмах майлашӑвӗ урлӑ уҫса парасси е, урӑхла каласан,
сӑмах определенине (е дефиницине) йӗркелесси ҫеҫ мар.
Анлантару (вырӑсла толкование) шутне сӑмахӑн фонетика
сӑн-сӑпатне, грамматикӑпа стиль уйрӑмлӑхӗсене тата унпа
пуплевре мёнле усӑ курмаллине кӑтартасси те кӗрет1.
Чӑваш чӗлхин ӑнлантару словарьне тӑвассинче чи
йывӑрри, пирӗн шутпа, —сӑмахӑн пӗлтерӗшӗсене, пӗлтерӗш
сӗмӗсене палӑртасси тата вёсене определени парасси. Анлан
тару словарӗн ытти тӗллевӗсене ик чӗлхеллӗ словарьсем те,
ятарлӑ словарьсем те пурнӑҫлаҫҫӗ. Ҫитменнине тата чӑваш
чӗлхе наукин грамматика, стилистика, диалектологи, фразеологи т.ыт. пайӗсем, семасиологипе танлаштарсан, вӑйлӑрах
аталаннӑ. Ҫак сӑлтавсене пула ку статьяра эпир суйласа
илнӗ ушкӑнти сӑмахсен грамматика тата стиль уйрӑмлӑхӗсене
мар, ытларах семантикине пӑхса тухас терёмёр.
1.1.0. Лексикографи практикинче чӗлхене тӗпчесе ҫырса
кӑтартмалли ятарлӑ хатӗрсен пуххи - хӑйне евӗр чӗлхе
(метаязык) - йӗркеленнӗ. Ҫав хатӗрсен шутне грамматика е
стиль уй рӑм л ӑхӗсен е п алӑр тм ал л и форм улировкӑсем ,
йышӑннӑ паллӑсем, кӗскетӳсем кӗреҫҫӗ. Унтах - сӑмахӑн
п ӗ л т е р ӗ ш н е о п р е д е л е н и пам а я т а р л а с а пухн ӑ т ата
системӑланӑ сӑмахсем, сӑмах майлашӑвӗсем.
Пёр грам м атика категорине е пёр тема ушкӑнне
кӗрекен сӑмахсен ӑнлантарӑвӗсене пёр йышши формулировкӑсемпе йӗркелени словарьсен лайӑх енӗ шутланать2.
Паллах, ку принциппа (“пӗр евӗр определенисен принципӗпе”) ӑнлантару словарьне тӑвас ӗҫре усӑ курас тесен теори
тӗпчевӗсем тата ҫав тӗпчевсем ҫинче никӗсленнӗ практика
канашӗсем, сӗнӳсем пулмалла.
С ловаре алф ави т мелӗпе йӗркеленӗрен пӗлтерӗш
тӗлӗш ӗнчен ҫывӑх сӑмахсене пӗр-пӗринпе танлаш тарса
ӗҫлеме майсем сахал. Анчах кун пек сӑмахсен ҫыхӑнӑвӗсене
палӑртни пӗр евӗр ӑнлантарусем йӗркелеме, определение

ҫителӗклӗ тума (тулли мар ӑнлантарусенчен сыхланма)
пулӑшать, ытлашши вак-тӗвекрен (энциклопеди словарӗшӗн
ҫеҫ вырӑнлӑ самантсене кӗртсе ярасран) хӑтарать, хӑш-пӗр
сӑмахсемпе лексикӑланнӑ ҫаврӑмсене ш ута илме тата
пӗлтерӗшсене, пӗлтерӗш сӗмӗсене тӗрӗс уйӑрса палӑртма
меллӗ условисем туса парать3.
Уйрӑм лексемӑна семантика тӗлӗшӗнчен ҫывӑх сӑмахсемпе пӗр ушкӑнра пӑхни ҫавӑн пекех синонимсене, антонимсене уйӑрма (чылай глагола, паллӑ ятне тата хӑш-пӗр япала
ятне ӑнлантарнӑ чухне вӗсемпе усӑ курма тивет), сӑмахӑн
пӗлтерӗшӗсен йӗркине курма май парать.
Лексемӑн пӗр-пӗр пӗлтерӗшӗ (семеми) хӑй те уйрӑм
пайсенчен йӗркеленет. Вырӑс чӗлхеҫисем вёсене компонент,
элемент, признак, сема теҫҫӗ, чӑвашла паллӑ е палӑрӑм теме
пулать. Семемӑн классификацилекен (сӑмахсене классем ҫине
пайлакан е, урӑхла каласан, пӗр-пӗр класа пӗрлештерекен)
тата дифференцилекен (тепӗр семемӑран уйӑракан) семӑсем
пулаҫҫӗ. Дифференци семи калӑпӑшӗпе пӗчӗкрех класшӑн
(уш кӑнш ӑн) пӗрлеш терек ен паллӑ пулм а п у л т а р а т ь 4.
Тӗслӗхрен:
чӗрӗ чун -* этем —» ҫын —» специалист —» картограф;
^ тӑван —» пёр тӑван
чӗрӗ чун —* этем -* ҫын
|
хӗрарӑм —* йӑмӑк.
Ҫак ҫыхӑнусене палӑртни чы лай чухне сӑмахсен
определенийӗсене тӗрӗсрех тума май парать.
2.0.0. Пуплевре ҫын ҫинчен сӑмах пырать пулсан, ӑна
тӗрлӗ мелпе палӑртма пулать: япала ячӗпе, местоименипе,
паллӑ ячӗпе тата глаголӑн причасти формипе (япала ячӗн
функцийӗнче усӑ курса), сӑмах майлашӑвӗпе. Статьяра вара
ытларах япала ячӗсем пирки сӑмах пырӗ.
Ҫын пёлтерёшлё сӑмахсем ҫинчен ҫырнӑ ӗҫсем вырӑс
лингвистикинче чылай. Ку сӑмахсене пӗтӗмӗшле А.А.Уфимцева, А.С.Белоусова пӑхса тухнӑ, классификациленӗ5. Т.П.Ломтев, А.М.Кузнецов, А.И.Моисеев - тӑванлӑх терминӗсене6,
А.И.Моисеев, Л.А.Шкатова - ӗҫ тӑвакана палӑртакан сӑмахсене7тишкернӗ. Ку тӗпчевсем хушшинче семантика теорийӗн
ыйтӑвӗсене хускатнисем те, словарь тӑвас ӗҫри проблемӑсем
пирки ҫырнисем те пур.

2.1.0. Чӑваш чӗлхи - сӑмах пулӑвӗнче перекетлекен
чӗлхе. Пӗр-пӗр ҫӗнӗ ӑнлава ят парас вырӑнне ытларах чухне
ӑна ӑнлантарса палӑртма тӑрӑшать (анализ мелӗпе). Ҫакна
пула, вырӑс лексикипе танлаштарсан, чӑваш чӗлхинче ҫынна
пӗлтерекен сӑмахсем сахалтарах. Н.И.Золотницкий, ЛЛХСергеев, Н.И.Егоров тӑванлӑх терминӗсене лексиколог, диалек
толог, этимолог куҫӗпе пӑхса тӗпченине8, Н.П.Петров ӗҫ тӑвакан
ҫынна палӑртакан сӑмахсене грамматика тата семантика
тӗлӗшӗнчен хакланине асӑнса хӑвармалла9. Юлашки вӑхӑтра
ку темӑпа В.И.Сергеев та ёҫленӗ. Хӑйӗн пӗр ёҫӗнче вӑл
ҫынна пӗлтерекен сӑмахсене пӗлтерӗшӗсен улшӑну туртӑмне
кура, тепринче - пӗтӗмӗшле семантика теорине тӗпе хурса
уш кӑнланӑ10. Чӑваш лексикин семантика классификацине
пӗтӗмӗшле йӗркелесси - питӗ пысӑк та кӑткӑс проблема.
Хамӑр ӗҫре эпир ку проблемӑн пӗр пайне - лексикографишӗн кирлӗрех ыйтусене хускатасшӑн.
2.2.0. Ч ӑваш чӗлхинче кам? ыйтӑва тивӗҫтерекен
сӑмахсен ушкӑнӗнче чи анлӑ пӗлтерӗшлисен шутне ҫын, этем
лексемӑсем кӗреҫҫӗ.
2.2.1. Ҫын тата этем сӑмахсене час-часах синоним теме
пӑхаҫҫӗ. Вёсен пӗлтерӗшӗсенчи тата усӑ курассинчи хӑшпӗр уй рӑм лӑхсен е И.П.Павлов кӑтар тса панӑ: этем "... чӗр чун тӗнчинчен шухӑш лама, пуплеме пултарнипе
у й р ӑл са т ӑр ак ан тӗсн е к ӑ т а р т а т ь ”; ҫы н сӑм ахӑн тӗп
п ӗ л тер ӗ ш ӗ - “общ ествӑн (х ал ӑх ӑн ) п р ед стави тел ьн е
палӑртать”, “ҫын вӑл этемех, анчах мал туртӑмлӑхӗпе, хӑйӗн
аталанӑвӗпе, чунӗ-кӑмӑлӗпе ҫын этемрен ҫӳлерех тӑрать”,
“этем ҫын пултӑр тесен, кӑмӑл-туйӑм пахалӑхне вӑйлатмалла”, рыясӑмахпа анлӑрах усӑ кураҫҫӗ-мӗн, ҫакна кура ун
пӗлтерӗшӗсем те аталанарах панӑ11.
2.2.2. Этем - шухӑшлама, пуплеме пултаракан чӗрӗ
чун ҫеҫ мар, унӑн тӗп палӑрӑм ӗсен ш утӗнчех - хӑйӗн
пурнӑҫне, тыткаларӑшне ӑс-тӑнпа, ӑнланса тӗрӗслесе тӑни
(сознательный контроль). Ҫакна тӗслӗхсем те ҫирӗплетеҫҫӗ:
этем ретне кӗр, этем ретлӗ усра (пурӑн, ӗҫле, калаҫ,...), этем
ятне (чысне) варала (ҫухат, ҫӗртсе ҫӳре,...), этем ретӗнчен
(йӗркинчен) тух т.ыт.те. Ҫак тӗслӗхсене ҫывӑх ҫын вырӑнне
х у р (хисепле) ҫаврӑмра вара ҫынран хӑйӗнчен ҫеҫ килекен
условисем, пахалӑхсем мар, йӗри-таврарисем мӗнле (хӑйсемпе
тан е аяларах тесе) йышӑнни тӗп вырӑнта.

Этем шутне кёр - ҫын шутне кёр, этем картне кёр,
лар - ҫын шутне кёр, лар, этем картёнчен тух, вёҫерён ҫын картёнчен тух, вёҫерён... Ку ҫаврӑмсем те ҫак шухӑшах
ҫирӗплетеҫҫӗ: этем шутне (картне) кёр тесен сӑмах ҫын
харпӑр хӑйне йӗркелесси пирки, ҫын шутне (картне) кёр
тесен общ ествӑри ы тти ҫынсем хӑйсем пе тана хурса
йышӑнасси ҫинчен пырать.
2.2.3. Этем тата ҫын сӑмахсен тёп пӗлтерӗшӗн пёр
палӑрӑмне ҫеҫ пӑхса тухрӑмӑр. Пӗтӗмӗшле илсен вара, пирӗн
шутпа, этем сӑмахӑн пӗлтерӗшӗсенче ҫак паллӑсем пур теме
пулать:
1) чӗрӗ чунсен аталанӑвӗн чи ҫӳллӗ шайӗнче пулни;
2) калаҫма, пуплеме пултарни;
3) шухӑшлав пултарулӑхӗ, интеллект пурри;
4) обществӑра йышӑннӑ нормӑсем хистенине кура хӑйне
хӑй ӑс-тӑнпа ӑнланса тыткалама пултарни.
Этем сӑмах пёр пёлтерёшлё. В.И.Сергеев ку сӑмахӑн
тата “коллективлӑ нумайлӑх” пӗлтерӗш те пуррине словарьсенче халиччен палӑртманнине ҫитменлӗх тесе шутлать
(“...слово этем контекстуально может выражать коллективную
множественность людей: Тёрлёрен этем п ур вёсен хуш шинче.
“Разные есть люди среди них”. Но словари почему-то не
фиксируют синекдохичное значение этого слова”12). Анчах
та кунта семантика шайёнчи мар, грамматика шайӗнчи пулӑм
тесен тёрёсрех13. Чылай чухне япала ячё пёрреллё хисеп
форминчех нумайлӑха палӑртма пултарать. Асӑннӑ тӗслӗхре
вара япала ячё умӗнче япали нумаййине кӑтартакан сӑмах
пур. Танл.: Сак тулли ача пар. Тӗрлӗ йывӑҫӑн ёмёрё тёрлё.
Ҫ ӳлӗ тусем ҫинче ҫырла пиҫет тёрлёрен курӑка явӑнса [Ашм.
II, 158 с.; XV, 88 с., 89 с.].
2.2.4. Ҫын сӑмахӑн тёп пёлтерёшён семисен шутне
ҫаксене кёртме май пур:
1) калаҫма, шухӑшлама пултаракан чёрё чун;
2) обществӑра пӗр-пӗр вырӑн йышӑнса тӑрать;
3) эт емпе т а н л а ш т а р с а н к ӑ м ӑ л -т у й ӑ м , ӑ с -т ӑ н
тӗлӗшӗнчен ҫӳлӗрех шайра.
Пӗтӗмӗшле ҫакӑн пек семантика тата лексикографи
характеристики пама пулать. Тёп, чи анлӑ пёлтерёш шухӑшлама, калаҫма пултаракан, хӑйӗн йышшисен пӗрлӗхӗнче
(обществӑра) пӗр-пӗр вырӑн йышӑнса тӑракан чӗрӗ чун.

Этемпе танлаштарсан шухӑш-туйӑм, ӑс-тӑн, кӑмӑл пуянлӑхӗ
тӗлӗш ӗнчен ҫӳлӗрех тӑнине тӗп пӗлтерӗш ӗн сӗмӗ теме
пулать; танл.: Этем нумай та ҫын сахал. Этем пулма ҫӑмӑл
та ҫын пулма йы вӑр (Ват. сӑм.).
Обществӑри вырӑнӗ ҫинчен калас пулсан, кашни ҫын
хӑй вырӑнне “эпӗ *» эпӗ мар” танлаштарура, хирӗҫ тӑрура
курать. Ку хирӗҫ тӑрӑвӑн икӗ енне палӑртма пулать:
1) “Эпӗ ♦* эпӗ мар, тепӗр конкретлӑ чун, личность”.
Ҫын япали. Ҫын аллипе кӑвар ан турт (Ват. сӑм.). Ҫынран
ан к у л (Ват. сӑм.). Н ихҫан та ҫын чапӗпе пурӑнм ан эпӗ
(Н.Терентьев).
2) “Эпӗ ** эпӗ мар, ыттисем пӗтӗмӗшле (общество)”.
Ҫын кулли. Ҫын тем калӗ. Ҫын ҫине кӗр.
1982 ҫулта тухнӑ ч ӑваш ла-вы рӑсла словарьте “с
определяю щ им именем означает принадлежность к какомулибо сообществу, коллект иву' тенине ҫын сӑмахӑн уйрӑм виҫҫӗмӗш - пӗлтерӗш ӗ (е пӗлтерӗш сӗмӗ) пулать тесе
ҫирӗплетни иккӗленӳллӗ. Кунта пӗрремӗш пӗлтерӗшех теме
май пур. Т ӗслӗхсен е пӑхсан та ҫакӑн йыш ш и сӑм ах
майлашӑвӗсем ҫынна тӗрлӗ енчен хаклани курӑнать. Т у ҫынни,
хи р ҫынни, я л ҫынни, М ускав ҫынни - ҫын ӑҫта пурӑннине
кура; тӗнче ҫынни, пурнӑҫ ҫынни, к и л ҫынни, ӗҫ ҫынни пурнӑҫ йӗркине кура (образ жизни)’, вырӑсҫынни, яппунҫьш ни
- мӗнле халӑх представителӗ пулнине кура; ҫар ҫынни,
ҫӗр ҫынни, тинёс ҫынни, ферма ҫынни, чиркӳ ҫынни, суд ҫынни
- профессине кура.
2.3.5.
Ҫын, этем - классификацилекен сӑмахсем, эпи
тӗпчекен ушкӑнри ытти сӑмахсен пӗлтерӗшӗсене уҫса пама
пулӑшаҫҫӗ. Хӑйсен пӗлтерӗшӗсене определени панӑ чухне
вара чёрё чун, чун сӑмахсемпе усӑ курма тивет, вырӑссен существо, земное создание, тутарсен — дҫан иясе “чун хуҫи”,
ш эхес “личность”, за т - “лицо”; зат сӑмаха илес пулсан (вӑл
чӑваш чёлхинчи сӑпат сӑмахпа тӳр килет), унӑн пӗлтерӗшӗсенче ҫынна палӑртас функци пуррине кӑтартман (ирон.
тенисӗр пуҫне) [ТЧӐС - I, 344 с.]. Анчах та кеше, ш эхес
сӑмахсене ӑнлантарнӑ чухне ҫак пӗлтерӗшпе усӑ курнӑ.
Тӗсл.: КЕШЕ 1. Фикерлэу, сейлэшу (...) сэлэтэнэ ия булган
зат, ж,ан иясе, шэхес (Ш ухӑшлама, калаҫма (...) пултаракан
сӑпат, чун хуҫи, личность) [ТЧӐС - II, 89 с.].

3.0.0. Л и т е р а т у р а чӗлхин ӑ н л а н т а р у сл о вар ьн е
хатӗрленӗ чухне тухса тӑракан ыйтусемпе йывӑрлӑхсене
кура “ҫын” пёлтерёшлё сӑмахсен ҫак ушкӑнӗсене палӑртма
пулать:
1. Ҫынна ӳсӗм (возраст) тата арлӑх {пол) уйрӑмлӑхӗсене
кӑтартса ят панӑ сӑмахсем. Ку сӑмахсен пӗлтерӗшӗсем анлӑ,
ытти ушкӑнсенчи сӑмахсене определени панӑ чухне вӗсемпе
усӑ курма май пур.
2. Ҫынна тепӗр ҫынпа мӗнле хутшӑнусенче пулнине
кура ят панӑ сӑмахсем.
3. “Ҫын тата ӗҫ” - специальноҫа, профессие е пӗрпӗр ӗҫе пурнӑҫлакана пӗлтерекен сӑмахсем.
4. Ҫынна хак паракан ятсем. Ку сӑмахсен пӗлтерӗшӗсемшӗн кӑмӑл-туйӑм, ӑс-хакӑл, сывлӑх, кӗлетке, сӑн-пит,
тыткаларӑш уйрӑмлӑхӗ тӗп вырӑнта тӑрать.
3.1.0. Ӳсӗм (возраст) тата арлӑх {пол) уйрӑмлӑхӗсене
палӑртакан сӑмахсен шучӗ чӑваш чӗлхинче пысӑках мар:
ача, хёр, каччӑ, ар(ҫыи), хӗрарӑм, карчӑк, старик т.ыт.те*.
Вӗсем пурте тенӗ пекех нумай пёлтерёшлё. Ку сӑмахсене
ӑнлантарасси самаях пысӑк йывӑрлӑх кӑларса тӑратать. Акӑ,
С.И.Ожегов словарӗнчен илнӗ тёслӗхсем:
РЕБЕНОК. Мальчик или девочка в раннем возрасте,
до отрочества.
МАЛЬЧИК. Ребенок мужского пола.
ДЕВОЧКА. Ребенок женского пола [Ожегов - 1990,
670 с., 339 с., 159 с.].
Вырӑс лексикографийӗ теори ӗҫӗсемпе те, практика
опычёпе те пуян пулин те автор ку сӑмахсене ҫакӑн пек
“ункӑсӑр” ӑнлантарса парайман.
Хӗрарӑм тата арҫыи сӑмахсене ӑнлантарнӑ чухне те
хӑйне евӗрлӗхсем пур14. Ку ушкӑнри сӑмахсем ҫынна биологи
факторӗсене (урӑхла каласан, ҫут ҫанталӑкран килекен
паллӑсене) кура уйӑраҫҫӗ. Арлӑх палли - икӗ хире-хирӗҫле
вариант: а) арҫын - “мужской пол”, ӑ) хӗрарӑм - “женский
пол”. Ӳсӗм палли - ҫын ӗмӗрӗнчи аталану тапхӑрӗсем чӑвашӑн тӗпрен илсен виҫӗ вариантлӑ: а) ҫуралнинчен пуҫласа
* Ватӑ, ҫамрӑк, яш йышши сӑмахсене ку ушкӑнра пӑхас мар
терёмёр, словарь тӑвас ёҫри йывӑрлӑхсене кура вӗсене тӑваттӑмӗш
ушкӑнра пӑхни вырӑнлӑрах.

арлӑх ҫулне ҫитичченхи тапхӑр; ӑ) вӑйпитти вӑхӑт; б) ватлӑх
ҫулӗсем. Тата вакрах тапхӑрсене кӑкӑр ачи, пёчёк ача, яш
ача, ҫам рӑк хёрарӑм , ҫулла н н ӑ е ватта сулӑннӑ арҫы н
т. ытти ҫакӑн йышши ҫаврӑмсемпе палӑртаҫҫӗ.
3.1.1.
Иккӗмӗшле пӗлтерӗшсем тата мӗнле те пулин
ансӑрлатакан палӑрӑм хушӑннипе е сӑнарлӑх мелӗпе пулнӑ
(куҫӑмлӑ пёлтерӗш). Тӗслӗхрен, ача сӑмахӑн ҫакӑн пек
пӗлтерӗшсем пуррине палӑртма пулать. Чи анлӑ пӗлтерӗш
- ҫуралса ар ҫулне ҫитичченхи тапхӑрти (вӑхӑтри, ӳсӗмри)
ҫын. Кунта “ҫын” ӑнлава ӳсӗм чикки ҫеҫ ансӑрлатать. Арлӑх
у й рӑм л ӑхӗсен е х ё р + ача, арҫы н + ача (ы вӑ л + ача)
конструкцисем палӑртаҫҫӗ, вёсен пӗр элеменчӗ арлӑх
п ал л и н е, теп р и ӳсӗм чиккине к ӑ т а р т а т ь . Ҫак сӑм ах
майлашӑвӗсене пӗрремӗш пӗлтерӗш определенийӗ хыҫҫӑн
ӑнлантарни вырӑнлӑ пулма кирлё. (1)
Х ӑш ч у х н е ҫи тӗн се ҫитм ен ар а “а ч а ” сӑм ахпа
палӑртаҫҫӗ. Ку - ача сӑмахӑн тепӗр пӗлтерӗшӗ, вӑл кӑшт
ансӑртарах, арҫын ача конструкции пӗлтерӗшӗпе тан. (2)
Тата тепӗр пӗлтерӗшне тӑванлӑха пӗлтерекен сӑмахсен
шутӗнче - ашшӗ-амӑшӗ хӑйсем ҫуратнӑ ҫынна палӑртакан
сӑм ах пек - пӑхм а п у л ать. Ку п ӗл тер ӗш пӗррем ӗш
пӗлтерӗш рен аталаннӑ, ӳсӗм палли вырӑнне “пӗр ю нлӑ
(тӑван) ҫын" паллӑ йышӑнать. Истори шайӗнче пӑхсан,
пӗрремӗш пӗлтерӗш ҫак пӗлтерӗш анлӑланнипе пулса кайма
та пултарнӑ. (3)
Ытти пӗлтерӗшсем —куҫӑмлӑ. Камӑн та пулин пурнӑҫ
опычӗ ҫителӗксӗр пулсан, вӑл е ҫамрӑкрах та айванрах, е
тата ытла та тӳрӗ, уҫӑ кӑмӑллӑ пулсан, ӑна ача теҫҫӗ. Кунта
пӗрремӗш пӗлтерӗшӗн потенциаллӑ палли - ачан пурнӑҫ
опычӗ ҫукки, пурнӑҫри пулӑмсемпе япаласене ҫитӗнсе ҫитнӗ
ҫын пек хаклама пултарайманни мала тухать. (4)
Мӗнле халӑхран, ушкӑнран е вырӑнтан (хутлӑхран)
тухнине палӑртса - ҫыннӑн ҫулне пӑхмасӑрах - ҫав-ҫав
ха лӑ х (хула, я л т.ыт.те) ачи теҫҫӗ. Кун пек каланӑ чухне
яланах арҫын ҫинчен сӑмах пырать. Хӗрарӑм ҫинчен каланӑ
чухне ...хёрё теҫҫӗ. Чӑваш чёлхинчи ы вӑл сӑмаха ҫакӑн пек
функци тивёҫлӗ мар, халӑхӑн аслӑ ывӑлё, Тӑван ҫёр-ш ывӑн
м ухт авлӑ ы в ӑ л ё йышши конструкцисем вырӑс чӗлхин
витӗмӗпе пулса кайнӑ теме пулать. Танл.: “с ы н (...) 2.
мужчина как носитель характерных черт своего народа, своей

среды (высок.) [Ожегов - 1990; 181 с., 783 с.]. Ш упашкар ачи
е М ур ка ш х ё р ӗ тен ё чухне ача т а т а х ӗ р сӑм ахсен
пӗлтерӗшӗнчен ӳсӗм палӑрӑмӗ ҫухалать (70 ҫулхи карчӑк та
“эпӗ - М уркаш хӗр ё' теме пултарать). Тӑванлӑх пӗлтерӗшӗ
те сӑнарлӑх пек ҫеҫ юлать. Чылай чухне ку сӑмахсен
определенийӗ халӑх, ҫӗр-шыв, район, ял т.ыт.те ячӗ е ашшӗамӑш ӗн я ч ӗ-х у ш ам ач ӗ п у л ать (с а й р а -х у т р а п ӗ р -п ӗр
организаци - ш кул ачи, рабфак хӗрё). Ҫак сӑлтавсем ача
тата хёр сӑмахсен кунашкал функцине уйрӑм пӗлтерӗш (е
пӗлтерӗш сӗмӗ) пек кӑтартма май параҫҫӗ. (5)
А ча сӑм ахпа тата икӗ пӗлтерӗш п е усӑ курнине
палӑртса хӑварар:
1) чӗнӳ (обращени) сӑмахӗ пек: “Эй, ачам, ~ хӗрхенет
Марине ҫак инкене ” (Е.Лисина);
2) междомети функцийӗнче: “Э-эй, ача-а! - патакпекех
пулса кайрӗ Х ура Муҫҫа. - Т урру пи-итӗ хӑватлӑ вара сан,
кёрӳ, чӑнах”(С.Аслан).
Кусене омонимсем пулса кайнӑ теме те пулать.
3.1.2.
Арҫы н сӑмахӑн чи анлӑ пӗлтерӗшӗ арлӑх паллине
ҫеҫ уйӑрать, вӑл тӗрлӗ ӳсӗмри этеме - ачана та, ҫитӗннӗ
ҫамрӑка та, ҫулланнӑ ҫынна та, ваттине те - палӑртма
пултарать. Шкулта арҫынсен, хёрачасен тата хутӑш хорсем,
духовой, хӗлёхлё, сим ф ониллё оркестрсем пулн ӑ (Чӑваш
календарӗ, 1970). Ӳсӗм палли (чикки) хушӑнсан пӗлтерӗш
ансӑрланать, ҫитӗнсе ҫитнӗ ҫынсене ҫеҫ пӗлтерет. Суха тытнӑ
ача арҫын шутне кӗрет вара (Ват. сӑм.). Унсӑр пуҫне “арҫын”
тесе хӗрарӑм упӑшки ҫинчен калать. Ю лаш ки вӑхӑтра ман
арҫынӑм темшён питӗ шӑртланса, хӑйне хӑех ҫилленсе ҫӳрекен
пулчӗ-ҫке (И.Григорьев). Арҫы нӑмколхоз председателӗпулса
ёҫлет (М.Кипек).
А чаллӑ хӗрарӑм, тӑлӑх хёрарӑм тенё чухне ытларах
ҫитӗнсе ҫитнӗ, ҫемьеллӗ е качча кайнӑ ҫын ҫинчен (арӑм
ҫинчен) сӑмах пыни курӑнать; хёрарӑм тумтирё, хӗрарӑм тарҫи
(е кётӳҫи), хӗрарӑмсене ирӗке кӑларасси тесен вара хӗрсене
те, арӑмсене те пӗлтерет пулас, пӗрлеш терекен япала
ячӗсене ҫывӑх сӑмах теме те май пур.
Арлӑх-ӳсӗм ушкӑнӗнчи сӑмахсене пӗлтерӗшӗсем часчасах тӑванлӑх терминёсен шутне куҫараҫҫӗ: ача, хёр, арҫын,
старик, карчӑк т.ыт.те.

4.0.0. Ҫын коллектив, общество пӗр пайӗ пулнӑ май
яланах йӗри-таврари ҫынсемпе мӗнле те пулин ҫыхӑнусенче,
хутшӑнусенче тӑрать. Пӗринпе тӑванлӑ, тепринпе хӑталӑх,
виҫҫӗмӗшӗпе пӗрле ӗҫлени е пӗр ҫӗрте пурӑнни ҫыхӑнтарса
тӑрать. Ҫак хутшӑнусенчи ҫынна палӑртма чӗлхере ятарлӑ
сӑмахсем ҫирӗпленнӗ. Пӗр юнлӑ, пӗр тӑхӑм лӑ пулнине
палӑртакан сӑмахсене тӑванлӑх (хурӑнташлӑх) терминёсем
теме йышӑннӑ. Ҫакӑнтах тӑван мар ашшӗ-амӑшне, тӑван
мар ачи-пӑчине палӑртакан сӑмахсене те кӗртетпӗр. Авланнӑ
(тӗрӗсрех каласан мӑшӑрланнӑ) хыҫҫӑнхи хутшӑнусене кура
панӑ ятсене хӑталӑх терминёсем (выр. “термины свойства”)
т е й ӗ п ӗ р . Й ы ш ӑннӑ е ка ла ҫса татӑлнӑ хур ӑ н т а ш лӑ х
(“условное родство”) тесе хӑйматлӑх тата кумалӑх ҫыхӑнӑвӗсенчи ҫынсен ячӗсене палӑртар. Ҫак ушкӑнсенчен кашнинех
хӑйне евӗр система пур (“образуют закрытую систему”)15.
4.1.0. Ҫынпа ҫын хушшинчи ҫыхӑнусене, хутшӑнусене
кура панӑ ытти ятсене кунашкал ушкӑнлама йывӑртарах.
Калӑпӑр, вӗсенчен тепӗр ҫынпа пӗрпеклӗхсем пуррине кура
хунӑ ятсене (пӗр ӗҫ тӑвать ~ коллега, ёҫтеш, пайташ, пӗр
ҫӗрте ҫуралнӑ е пурӑнать — ентеш, янташ, пӗр ӳсӗмри ҫын
— тантӑиг, пӗр йӑхран — юнташ т.ыт.те) тата пӗр-пӗрин
хушшинчи хутшӑнусен мелне, ҫирӗплӗхне, хакне (симпатиантипати критерийӗсене) кура панӑ ятсене {юлташ, тус, савни,
пёлёш , тӑшман т.ыт.те) уйӑрма пулать.
4.1.1. Ку сӑмахсен определенийӗсене йӗркеленё май
ӑнлантармалли пӗлтерӗш е палӑртакан ҫын тепӗр ҫынпа
мӗнле ҫыхӑнура тӑнине кӑтартма тивет. Хӑш чухне ҫак
ҫыхӑнӑва тепӗр ҫынне асӑнмасӑрах палӑртма май пур. Вырӑс
тата тутар чӗлхисен ӑнлантару словарӗсене уҫса пӑхар-ха.
К О Л Л ЕГА . Т о в ар и щ по учению или р аб оте (о
работниках умственного труда, о квалиф ицированны х
специалистах) [Ожегов - 1992, 284 с.].
ЮЛДАШ. 1. Юлда, сэфэрдэ бергэ баручы яки бергэ
йерергэ килеш кэн кеш е (Ҫ ул ҫинче, ҫ у л ҫӳревре п ӗр ле
пулакан е п ӗр ле ҫӳреме килӗш нё ҫын) [ТЧӐС - III; 609 с.].
Кун пек сӑмахсене ӑнлантарнӑ чух ҫапах та ятарлӑ
конструкцисемпе усӑ кураҫҫӗ. Вырӑс лексикографийӗнче кто-нибудь паллӑ мар местоимении тӗрлӗ падеж формисемпе,
тутарсем - кем дэ булса (кем белэн дэ булса) ҫаврӑмпа,
берэу пӗтӗмлетӳ хисеп ячӗн падеж формисемпе тата -ч ы /

-че аффикслӑ япала ячӗпе т.ыт.те. -чы /-че чӑваш чёлхинчи
-ҫӑ /-ҫӗ аффикспа тӳр килет, анчах та унӑн функцийёсем
ансӑртарах; чӑвашла ытларах -акан/-екен причасти формипе
усӑ куратпӑр.
5.0.0. Чӑваш лексикинче ҫынна ҫемьери, тӑван-ратнери
хутшӑнусене кура палӑртакан сӑмахсен йышё самаях пысӑк.
Чӑваш чӗлхин системи кашни тӑвана уйрӑм ят парас,
ятарлӑ сӑмахпа палӑртас енне туртӑнать. Калӑпӑр, пӗр юнлӑ
тӳрӗ тӑвансене (выр. “кровное прямое родство”) пӗлтерекен
сӑмахсене ҫеҫ вун ҫиччӗ таран шутласа кӑларма пулать.
Кунсӑр пуҫне чӑвашсен пысӑк пичче, кӗҫён алпа йышши
анализ мелӗпе йӗркеленӗ терминсем пур.
Юлашки вӑхӑтра пуплевре час-часах упӑш кан ш ӑллё,
арӑмӑн аппӑш ӗ е тата аттен пиччӗш ён арӑм ӗ текелеме
пуҫларӑмӑр. Ҫамрӑксенчен хӑш ӗ-пӗри атте-анне, асаттеасанне, аппа-пичче тенинчен ытла пӗлмест те, упӑшка е
арӑм тӑванӗсене палӑртакан сӑмахсемпе усӑ курманпа пӗрех.
Калаҫура вара пӗр-пӗрне ытларах ятран чӗнеҫҫӗ. Тӑван
чӗлхемӗрӗн пуянлӑхӗ куҫ умӗнчех чакса пырать. Пӗтӗмпех
ҫухатса-манса пӗтерес марччӗ. Тӑванлӑх-хӑталӑх терминӗсене те литература чӗлхин ӑнлантару словарьне май килнӗ
таран туллинрех кӗртесчӗ, пӗлтерӗшӗсене тата усӑ курассин
уйрӑмлӑхӗсене ӑнлантарасчӗ.
Хурӑнташсен, хӑтасен, кумсен хутшӑнӑвӗсене кӑтартакан ят системисенче пӗрпеклӗх нумай. Хӑталӑх, хӑйматлӑх,
кумалӑх терминӗсем - тӑванлӑх терминӗсенчен пулнӑ иккӗмӗшле сӑмахсем. Ҫавӑнпа та вёсене пӗрле пӑхсан вырӑнлӑ
пулассӑн туйӑнать.
5.1.0. Т ӑванлӑх терминӗсен ш утне ҫак ӑнлавсене
палӑртакан сӑмахсем кӗреҫҫӗ:
1) пӗр юнлӑ “т ӳ р ӗ ” тӑван сем (“кровное прям ое
родство”): мӑн (ват) асатте, мӑн (ват) асанне, мӑн (ват) кукаҫи,
мӑн (ват) кукамай, асатте, асанне, кукаҫи, кукамай, атте, анне,
ывӑл, хӗр, мӑнук, аппа//акка, пичче//тете, ш ӑллӑм, йӑмӑк,
2) пӗр юнлӑ “тӳрӗ мар” тӑвансем (“кровное косвенное
или побочное родство”):
а) ашшӗ енчи тӑвансем - м учи //п и чче, пичче//тете,
мӑнакка, аппа//акка\
ӑ) амӑшӗ енчи тӑвансем - кукка, мӑн акка, аппа//акка.

5.1.1. Хӑталӑх терминӗсен шутӗнче:
1) мӑшӑр, мӑшӑрӑн пӗр юнлӑ тӳрӗ тӑванӗсем (ятарлӑ
термин ҫук пулсан, мӑшӑр мӗнле чӗнет - ҫаплах чӗнеҫҫӗ);
а) х ӗр ар ӑм ш ӑн м ӑш ӑрӗ - уп ӑ ш ка , тӑван ёсем хуняҫа//пӑят ам//ат и, хуням а//пӑянам //ани, ы вӑлсем //ы вӑл
п у л т ӑ р //п у л т ӑ р , п ӑ я х а м //ӗ ҫ к е й , а п(п )а й / / а к (к)а й ,
х ӗ р с е м //х ӗ р пултӑр,
ӑ) ар ҫы н ш ӑн м ӑш ӑр ӗ - арӑм , тӑв ан ӗсем хунь//хуняҫа//хуньӑм //пӑят ам , хуням а//апай//ани//пӑянам ,
хунчӑкам, пулт ӑр//ы вӑл пултӑр, хунякам, хӗр пултӑр,
2) пӗр юнлӑ (тӳ р ӗ е тӳрӗ м ар тӑван л ӑ) ҫынсен
мӑшӑрӗсем - кин, кӗрӳ, инке, кинемей, йысна\
3) мӑш ӑрсен хурӑнташ ӗсем пӗр-пӗринш ӗн - хӑта,
тӑхлачӑ; хурӑнташсен мӑшӑрӗсем пӗр-пӗриншӗн - пуҫана,
килӗнтеш.
5.1.2. Н.И.Егоров урал-алтай чӗлхисенче тӑванлӑхх ӑтал ӑх терминӗсен пӗлтерӗш ӗсен ҫак дифференциаци
паллисене кӑтартать:
1) тӑванлӑх тата хӑталӑх терминӗсем;
2) арлӑха кура;
3) ашшӗ енчи е амӑшӗ енчи тӑван;
4) ҫулне ку р а (кӗҫӗнни сен чен асли сем патне е
аслисенчен кӗҫӗннисем патне);
5) функцине кура: номинаци (куҫ хыҫӗнче каланӑ чухне)
е вокатив (чӗннӗ чухне)16.
5.2.0.
Пирӗн шутпа та тӑванлӑх-хӑталӑх терминӗсем
тӗпрен илсен ҫак паллӑсемпе уйрӑлса тӑраҫҫӗ. Ҫапах та
“ҫулне кура” текен палла тӗплӗнрех пӑхса тухмалла. Ӳсӗм
паллинче икё принципа тӗпе хунӑ.
Пёрремёш принцип - икӗ енлӗ тӳрӗ ҫыхӑну, калаканӗ
тата унӑн тӑванӗ:
а) пӗр атте-аннерен ҫуралнисем; калаканран аслӑ пӗр
тӑвансем - аппа (акка), пичче (тете), кӗҫӗннисем - йӑмӑк,
шӑллӑм,
ӑ) ӑру ламӗсене палӑртни - кӗҫӗннисен аслисене
(“восходящая линия родства”) чӗнмелли сӑмахсем - атте, анне,
хуньӑм, ани, пӑятам, пӑянам, асатте (аттен ашшӗ), асанне
(аттен амӑшӗ), кукаҫи (аннен ашшӗ), кукамай (аннен амӑшӗ),
мӑн /ват асатте (аттен аслашшӗ е асаттен ашшӗ), мӑн /ват
асанне (аттен асламӑшӗ е асаттен амӑшӗ), мӑн /ват кукаҫи

(аттен кукашшӗ е асаннен ашшӗ, аннен кукашшӗ е кукамайӑн
ашшё, аннен аслашшӗ е кукамайӑн ашшӗ), м ӑн/ват кукамай
(аттен кукамӑш ӗ е асаннен амӑшӗ, аннен кукам ӑш ӗ е
кукамайӑн амӑшӗ, аннен асламӑшӗ е кукаҫин амӑшӗ); аслисен
кӗҫӗннисене (“нисходящая линия родства”) палӑртмалли
сӑмахсем - ача, ывӑл, хӗр, к ӗ р ӳ кин. Иккӗмӗш ламри ачапӑчана палӑртма чӑваш чӗлхи вырӑс чӗлхинчен мӑнук сӑмах
йышӑннӑ, анчах та пуплевре час-часах ы вӑлӑн хӗр ӗ йышши
конструкцисем тӗл пулаҫҫӗ;
^ы вӑ лӑ н ы вӑлӗ
ы вӑлӑн ачи
/
^ ы вӑлӑн хӗр ӗ
мӑнук (ачан ачи)
у ' хӗрӗн ы вӑлӗ
хӗр ӗн а чи
\ хёрён хёр ӗ
3-мӗш ламри ачасене палӑртма чӑваш чӗлхинче уйрӑм
сӑмах ҫук, вӗсене сӑмах майлашӑвӗпе палӑртнӑ (2-мӗш ламри
пек).
Иккӗмёш принцип - виҫӗ енлӗ тӳрӗ мар (тепӗр ҫын
урлӑ тивекен) ҫыхӑну: калаканӗ - I тӑван (тӳрӗ тӑван) - II
тӑван (тӳрӗ мар тӑван, у.к. тӑванӑн тӑванӗ). Кун пек чухне
II тӑван ячё калаканпа I тӑван хушшинчи ӳсӗм уйрӑмлӑхӗнчен
килет:
а) ашшӗнчен аслисем - м учи / / диал. пичче, мӑн (пысӑк)
акка, кӗҫӗннисем - пичче / / диал. тете, акка / / аппа\
ӑ) амӑшӗпе пӗр тӑвансем - кукка (ӳсӗм палли ҫук),
мӑн акка (амӑшӗнчен аслӑ), акка / / аппа (амӑшӗнчен кӗҫӗн).
3-мӗш ламри тӑвансен ячӗсем: аслашшӗпе пӗр тӑвансен
ячӗсем ашшӗнчен аслӑ пӗр тӑванӗсенни пек; асламӑшӗпе,
кукамӑшӗпе, кукашшӗпе пӗр тӑвансен ячӗсем амӑшӗнчен аслӑ
пӗр тӑвансенни пек. Хӑталӑх терминӗсем те ҫак принципах
пӑхӑнаҫҫӗ: аслӑ тӑванӑн мӑшӑрӗ - йысна, инке, кинем ей
(ашшӗнчен аслӑ тӑванӑн арӑмӗ); упӑшкан аслӑ пӗр тӑванӗсем
~ пӑяхам / / ӗҫкей, ап(п)ай / / ак(к)ай, кӗҫӗннисем - ывӑлсем
/ / диал. ы вӑл пултӑр, пултӑр, хӗрсем / / диал. хӗр пултӑр,
арӑмӑн аслӑ пӗр тӑванӗсем - хунякам, хунчӑкам, кӗҫӗннисем
- пултӑр, хёр пултӑр, ы вӑл пултӑр.
5.2.1.
Н.И.Егоров чӑваш чёлхинчи хӑталӑх терминӗсен
этимологине тӗпченӗ май вёсен ят парас (номинаци) тата

чӗнӳ (вокат ив) функцийӗсене пурнӑҫлакан вариантсем
пуррине, хальхи вӑхӑтри номинаци функциллӗ сӑмахсем
чылайӑш ӗ авал чӗнӳ форми пулнине палӑртать. Хальхи
вӑхӑтра чӗнӳ тата ят варианчӗсем пек терминсем: хуняма упӑшкан е арӑмӑн амӑшӗ, пӗтӗмӗшле ят паракан сӑмах,
тӳрреммӗн чӗнсе калаҫнӑ чухне ани, апай, пӑянам сӑмахсемпе
усӑ кураҫҫӗ; хуняҫа ~ упӑшкан (диал. арӑмӑн) ашшё, чӗнме
- ати, аттей, пӑятам.
Н.И.Егоров шучӗпе, мӑшӑрӑн ашшӗ-амӑшне чённӗ чух
ҫеҫ мар, вӗсем ҫинчен калаҫнӑ чухне те хуням а, хуняҫа
сӑмахсемпе усӑ курни те евӗклех мар17.
5.2.2. Тӑванлӑх-хӑталӑх терминӗсем чӗнӳ тата ят парас
функцийӗсене пурнӑҫласси камӑнлӑх категорийён формисене
йы ш ӑнассипе ҫы хӑнса тӑрать. В окативлӑ ф ункцие ҫеҫ
пурнӑҫлакан сӑмахсем камӑнлӑх категорийӗн аффиксӗсене
йышӑнасшӑн мар. Тӗсл., ати, ани, аттей, апай сӑмахсем сӑпат
формисенче пачах та тӗл пулмаҫҫӗ тесен те юрать. ЧПГӐИ
словарь картотекинчи тӗслӗхсенче пӑятам, пӑянам сӑмахсен
ҫак формисене тӗл пултӑмӑр: 1 сӑп. пӑянам, 2 сӑп. пӑянам у
3 сӑп. пӑянамӑш, пӑянамё, 1 сӑп. пӑятамҫӑм, пӑятам; 2 сӑп.
тӗслӗхсем ҫук; 3 сӑп. пӑятамӑш
Камӑнлӑх категорийён формисене йышӑнассипе ҫыхӑннӑ
уйрӑмлӑхсенчен тата ҫаксене палӑртма пулать:
а) хӑш-пӗр терминсем сӑпат формисӗр тёл пулмаҫҫӗ:
ш ӑллӑм, ш ӑллу, ш ӑллӗ.:, хунчӑкам, хунчӑку, хунчӑкӑш(ё),
хунякам, хуняку, хунякӑш(ё),
ӑ) сӑпат формисем тӗрлӗ тымарлӑ пулма пултараҫҫӗ:
анне - аннӳ, амӑшё,..:, атте - аҫу, ашшӗ,..:, асанне - асаннӳ,
а с л а м ӑ ш ё асатте - аслаҫу, аслашшё,...
А нлантару словарёнче ҫак уйрӑмлӑхсене палӑртни
словарӗн пахалӑхне ҫӗклет ҫеҫ. Йывӑрлӑхӗ те пур: словника
мӗнле формӑра кӗртмелле кун пек сӑмахсене? Пурне те
пӗр ф орм ӑпа (калӑп ӑр, 1-мӗш сӑп ат формипе) парсан
тӗрӗсрех пулмалла пек. Ҫапах та ытти сӑпат формисене
кӑтартса хӑварни кирлех.
5.2.3. Тӑванлӑх-хӑталӑх терминёсене ӑнлантарнӑ чухне
тата тепӗр ыйту сиксе тухать. Сӑмах определенине кам
ятӗнчен йӗркелемелле: 1 сӑпат (автор) ятӗнчен-и (кукамай
—аннен амӑшё, хунчӑкам - арӑмӑн пиччёшё) е 3-мӗш сӑпат
ятёнчен-и (кукамай - калаканӑн амӑшён амӑшӗ, хунчӑкам -

арӑмён пиччёш ё)? Тӗрӗк чёлхисен ӑнлантару словарӗсенче
ытларах чухне 1 сӑпат формисене тӗпе хунӑ.
5.3.0.
Вырӑнти калаҫусенче тӑванлӑх-хӑталӑх терминӗсе
фонетика, лексика тата семантика варианчӗсем тӗл пулаҫҫӗ.
Словарьсенче вӗсенчен хӑш-пӗрне литература норми пек
(варианчӗсене диалектизм пек) пӑхнӑ. Теприсене икӗ
вариантне те (е пӗлтерӗшӗсен икё вариантне те) тан правасем
панӑ, вара вӗсем синонимсем пек е нумай пёлтерёшлё сӑмах
пек пулса тухнӑ.
1982 ҫулхи чӑвашла-вырӑсла словарьте ҫак сӑмахсене
словника кӗртнӗ:
1) фонетика диалектизмӗсене - мучей, кук ки “диал.”
паллӑпа, кинеми тата кинемей иккӗшӗ те “диал.” паллӑсӑр;
2) лексика диалектизмӗсене:
а) синонимсем пек (“диал.” паллӑсӑр): акка - аппа,
ывӑлсем - пултӑр (1-м. пӗлтерӗш), хёрсем - пултӑр (2-м.
пёлтерёш);
ӑ) пёр сӑмахне “диал.” тесе палӑртнӑ (диалектизм тесе
пӑхнӑ сӑмахсене ҫеҫ асӑнатпӑр) - ӗмпичче, апай, мамак, папаҫ,
мӑиами, мӑнаҫи, акай, тете, апи /т.ыт.те;
3) семантика диалектизмӗсене:
а)
пёр пӗлтерӗшне литература чӗлхин норми пек,
тепёрне диалект варианчё пек панӑ:
ПАЯНАМ 1. свекровь; 2. диал. теща;
п А я т а м 1 свекор; 2. диал. тесть.
ӑ) икё (е пур) пёлтерёшне те тан пӑхнӑ:
ПУЛТАР 1. шурин, деверь; 2. свояченица, золовка.
5.3.1.
Диалектизмсен семантика варианчёсене нумай
пёлтерёшлё сӑмах пек кӗртсе янине куртӑмӑр. Анчах та
чӑвашла калаҫаканшӑн - пёр-пёр диалект (е вырӑнти калаҫу)
п редстави тел ёш ӗн - ку сӑм ахсем чы лай ч у х н е пёр
пёлтерёшлё ҫеҫ. Ҫакна - сӑмах тёрлӗ калаҫусенче ҫеҫ тёрлӗ
пёлтерёшлё пулнине - палӑртма кирлӗ мар-ши?
Литература чӗлхин нормӑлӑхне йӗркелес тӗллевпе
лексика е семантика варианчӗсенчен пӗрне ҫеҫ норма
темелле-ши е вёсене синонимлӑ единицӑсем тата нумай
пёлтерёшлё сӑмахсем пек пӑхмалла-ши?
Пирён ш утпа, тӑван л ӑх -х ӑтал ӑх терминӗсен хӑш
вариантне норма тесе пӑхмаллине палӑртма кирлех пек
туйӑнать. Калӑпӑр, пултӑр, ы вӑл пултӑр - арӑмӑн шӑллӗ;

.

упӑшкан шӑллӗ - ывӑлсем, диал. ы вӑл пултӑр, хӗр пултӑр
— арӑмӑн йӑмӑкӗ; упӑшкан йӑмӑкӗ — хӗрсем, диал. хӗр
пултӑр (тӗплӗнрех - 5.6.1. пайра).
5.4.0. Ҫынна тӑван -р атн ел ӗх хутш ӑнӑвӗсене кура
палӑртакан терминсен йышӗнче пӗр сӑмахран тӑраканнисем
те, сӑмах майлашӑвӗсем те пур. Чӗлхепе куллен усӑ кураканӑн куҫӗпе пӑхсан, ҫакӑн пек ушкӑнсем палӑртма пулать:
а) пӗр сӑмахлӑ терминсем (атте, анне, йӑмӑк, инке,
мӑнук, йысна т.ыт.те);
ӑ) хальхи чӗлхере - пӗр сӑмахлӑ термин. Этимологи
шайӗнче пӑхсан - сӑмах майлашӑвӗ (асатте, кукамай, хуняма,
хунчӑкам т.ыт.те);
б) тӑван мар ашшӗ-амӑшне палӑртакан терминсене ҫӗнӗ
орфографи правилисем икӗ сӑмах пек пӑхма хистеҫҫӗ (ҫав
вӑхӑтрах хреснанне, хреснатте сӑмахсене пӗрле ҫырма сӗнеҫҫӗ);
в) “пёр пек” тӑван темиҫе пулсан уйӑрма икӗ сӑмахлӑ
конструкцисем пур (аслӑ аппа, вӑталӑх хӗр, сары вӑл т.ыт.те);
г) хӑйматлӑх терминӗсемпе 2-3-мӗш сыпӑкри тӑвансене
палӑртмалли ятсем икё е ытларах сӑмахран тӑраҫҫӗ.
М алтанхи (а, ӑ) уш кӑнсенчи сӑмахсене словника
кӗртмелли паллӑ-ха. Ыттисене словаре мӗнле принциппа
кӗртессине пӑхса тухар.
5.4.1. Тӑван мар ашшӗне, амӑшне е ачисене палӑртакан
конструкцисен (Л.П.Сергеев вӗсене “лексикализациленнӗ
сӑмах майлашӑвӗсем” тенё18) варианчӗсем нумай.
Иккӗмӗш (тӑван мар) ашшӗне пӗлтерекеннисене илсе
пӑхар-ха. 1982 ҫулхи чӑвашла-вырӑсла словарьте - аҫа ҫури
(45 с.), диал. атте ҫури (47 с.), диал. аш шӗ ҫури (49 с.), тӑван
мар аш ш ӗ (450 с.); диалектологи словарёнче - ҫӗнӗ атте,
ӳ к е й аш ш ӗ [Сергеев, ДС, 12 с., 76 с.]. Статьясенче кусемсӗр
пуҫне ҫак вариантсене асӑннӑ - аҫа ҫури, ӳкей аттёа, аҫа
ҫур и (ҫӳри) ашшё, ама ҫури ашшё, ҫёнё ашшё, кайранхи
(карянхи) ашшё*°.
Тӑван мар ачасене пӗлтерекеннисем чӑвашла-вырӑсла
словарьте [ЧВС - 1982] - амаҫури ы вӑл (33 с.), тӑван мар
ы вӑл (450 с.), амаҫури хӗр (33 с.), тӑван мар хёр (450 с.); 1954
ҫулхи чӑвашла-вырӑсла словарьте - ы вӑл ҫури (288 с.), хёр
ҫури (250 с.); диалектологи словарёнче - у л ҫури (74 с.), аҫа
ы вӑ лё(82 с.).

Куратпӑр ӗнтӗ, вариантсем нумай пулин те литература
чӗлхинче ытларах амаҫури (ывӑл, хӗр), тӑван мар аш шӗ
(ывӑлё, хӗрӗ) йышши конструкцисем ҫирӗпленнӗ. Орфографи
комиссийӗ сӗннӗ ама ҫурри, аҫа ҫурри, хӗр ҫурри, ы вӑл ҫурри
конструкцисем [ЧЧОС - 1992, 6 с., 11 с., 12 с.] сарӑлса пурте
усӑ куракан терминсем пулма пултарасси иккӗлентерет.
Словарьсенче амаҫури сӑмаха ҫеҫ уйрӑм статьяпа
уйӑрнӑ, унта амаҫури амӑшӗ, амаҫури ывӑл, амаҫури хӗр
сӑмах майлашӑвӗсене кӗртнӗ; ытти терминсене (терминсен
варианчӗсене) - аҫа (ҫури, хӗрё, ы вӑлӗ), атте {ҫури), ашшё
{ҫури), тӑван (мар ашшӗ, мар амӑшӗ, мар ывӑл, мар хӗр)
сӑмахсен статйисенче панӑ. Ҫӗнӗ орфографи правилисене тӗпе
хурсан, ушкӑнри терминсенчен пӗрне те словника кӗртмелле
мар, пӗрремӗш сӑмахӑн статйинче ӑнлантармалла пулать.
5,4.2.
Иккӗмӗш сыпӑкри тӑван - амӑшпе е ашшӗпе
пӗр тӑванӗн ачи, виҫҫӗмӗш сыпӑкри - аслашшӗ-асламӑшпе,
кукашшӗ-кукамӑшпе пӗр тӑванӗн ачи, ачин ачи (мӑнукӗ).
Вёсене те пи чче, ш ӑллӑм , аппа, йӑм ӑк тесе чӗнеҫҫӗ.
Сыпӑклӑха палӑртма тӑван мар пичче (а п п а а т т е п е пӗр
тӑванӗн ы вӑлӗ (хӗрӗ), 3-мӗш сыпӑкри (сыпӑкран, сыпӑк урлӑ)
тӑван (хурӑнташ) теҫҫӗ:
СЫПӐК (...) 10. ступень родства; вӗсем виҫӗ ~ран тӑван
они связаны через три ступени родства [ЧВС - 1982, 390 с.];
ДВОЮ РОДНЫЙ п р и л. иккӗм ӗш сы п ӑкри тӑван ,
хурӑнташ, ~ый брат пичче, шӑллӑм (ашшӗпе е амӑшпе пёр
тӑванӗн ывӑлӗ) [ВЧС - 1971, 150 с.];
ТРОЮРОДНЫЙ прил. виҫҫӗмӗш сыпӑк урлӑ тивекен
(хурӑнташ); ~ые братья виҫҫӗмӗш сыпӑкри арҫын тӑвансем
[ВЧС - 1971, 797 с.].
Тӳрӗ мар тӑвансенчен аслисене ҫеҫ уйрӑм сӑмахсемпе
палӑртатпӑр, кӗҫӗннисем пирки сӑмах пынӑ чухне сӑмах
майлашӑвӗпе усӑ куратпӑр:
ПЛЕМЯННИК тӑван аппа (е пичче, шӑллӑм, йӑмӑк) ывӑлӗ;
ПЛЕМЯННИЦА тӑван аппа (е пичче, шӑллӑм, йӑмӑк)
хӗрӗ [ВЧС - 1971, 512 с.].
2-3-м ӗш сыпӑкри тӑвансене, пӗртӑвансен ачисене
палӑртма ҫирӗпленнӗ терминсем ҫук. Вӗсене палӑртм а
ӑнлантарса паракан конструкцисемпе усӑ куратпӑр. Ҫавӑнпа
та вёсене ӑнлантару словарёнче асӑнмасан та юрать.

5.4.3. Хӑйматлӑх (аталӑх) йӑли-йӗрки чӑваш халӑхён тёр
лёрен пулин те ун тёп шухӑшӗ пёрре - мӑшӑрланакан ҫамрӑксен ҫӗнӗ “ашшӗ-амӑшне” суйласси. Ҫак хитре йӑла-йӗркене
сӑнлакан сӑмахсене чӑваш пӑрахӑҫа кӑларма васкамасть-ха.
Вёсене наци чӗлхин ӑнлантару словарьне кӗртни кирлех.
Туй умён (е хӗр ҫураҫас умён) пӗр мӑшӑра пулас
ҫӗнӗ кин валли “ашш ӗ-амӑш ӗ” пулма палӑртаҫҫӗ. Ҫамрӑк
арӑм вӗсене хӑйматлӑх атте, хӑйматлӑх анне тесе чӗнмелле.
Авланакан вӗсене - хӑш чухне хӑйӗн ҫывӑх тӑванёсемех
пулин те - хӑйматлӑх хуньӑм , хӑйматлӑх ани (апи, апай)
тет. Хӑйматлӑхсемшӗн вӗсем хӑйматлӑх хёрпе хӑйматлӑх
к ёрӳ пулаҫҫӗ. Мӑшӑрланаканӑн тӑванӗсемпе хӑйматлӑхӗсем
пӗр-пӗриншӗн вӑртахсем пулаҫҫӗ. Хӑйматлӑх ашшӗ-амӑшӗн
ачисем ҫён ҫынсене хӑйматлӑх (е ҫёнё) аппа (акка), хӑйматлӑх
(е ҫёиӗ) йысна теҫҫё. Ҫамрӑк мӑш ӑрӑн хӑйӗн ачи-пӑчи
ҫуралсан, хӑйматлӑхӗсене хӑйматлӑх кукаҫи, хӑйматлӑх
кукам ай тем е х ӑн ӑх тар аҫҫӗ . В ы рӑнти калаҫусен ч е х ӑ й м а т л ӑ х к у к а ш ш ӗ п е к у к а м ӑ ш ӗ чӑн к у к аш ш ӗп е
кукамӑшӗнчен ҫамрӑк пулнине кура - ҫамрӑк кукаҫи е хитре
кукамай тенисем тӗл пулаҫҫӗ.
Н.И.Ашмарин словарёнче ҫакӑн пек сӑмахсене асӑннӑ:
вӑртах, вӑртах(л)ӑм, вӑртахлӑ, хӑйматлӑх, хӑйматлӑх анне,
хӑйматлӑх апай, хӑйматлӑх аппа, хӑйматлӑх ати, хӑйматлӑх
атте, хӑйматлӑх кин, хӑйматлӑх кукамай, хӑйматлӑх кукаҫи,
хӑйматлӑх к ёр ӳ, хӑйматлӑх хуньӑм , хӑйматлӑх хёр,
хӑйматлӑхлӑ (хӑйматлӑхлӑ ывӑлсем). Вёсенчен ҫуррине яхӑн
пӗлтерӗшӗсене паман [Ашм. - V, 326 с.; XVI, 305 с.].
А нлантару словарёнче хӑйматлӑх сӑмаха словника
к ӗр тсен , унран пулн ӑ терм ин сене вара ҫав статьяр а
ӑнлантарса хӑварсан вырӑнлӑ пулма кирлӗ.
К унсӑр пуҫне хӑйматлӑх сӑмахӑн “тус”, “ю лташ ”
куҫӑмлӑ пӗлтерёшне те палӑртма пулать:
Ҫитменнине, ҫамрӑксем пурӑнма пёлеҫҫё, Зайцев
председателе хӑйматлӑх-тус тунӑ (ДГордеев).
Тус, хӑйматлӑх нумай пултӑр, тӑшман сахал пултӑр
(Ват. сӑм.).
5.4.4. Ч&вашсем христианство тӗнне йышӑннӑ хыҫҫӑн
тӑванлӑха (тӗрӗсрех каласан, йышӑннӑ е калаҫса татӑлнипе
пулнӑ “тӑван л ӑха”) палӑртакан сӑмахсен тепӗр ушкӑнё

аталаннӑ. Ку ятсен вырӑнти калаҫусенче ҫирёпленнӗ вариантсем нумай21:
а) - хреснатте, хресна атте, хреснай атте, хёресатте,
хёреснатте,
- куматте, куматти, кумати, коматти,
- пускатти, пыскатти, пускати, пускатти, поскатте,
пысӑк ати, пысӑк атте,
- вырслати, вырсла ати, вырӑсла атте,
- куми,
ӑ) - хреснанне, хреснапай, хресна анне, хёрес анне,
хёресиаине,
- куманне, кумапай, кумапи, коммапи,
- пысӑк анне, пысканне, пусканне, пускапи, поскапи,
пускапай,
- вырӑсла апи, вырслапай, вырӑсла апай,
- кумашки, кумми, кумн12.
Кумалӑх хутшӑнӑвӗсенче кӗҫӗннисене (ачисене) чылай
ҫёрте пӗр майлӑ - хёресна// хреснай// хресной ывӑл (хёр)
теҫҫӗ.
1982 ҫулта тухнӑ ч ӑваш л а-вы р ӑсл а словаре ҫак
сӑмахсем кӗнӗ:
КУМ I кум;
КУМА кума;
КУММА то же, что кума;
КУМАННЕ то же, что кума;
КУМАТТЕ то же, что кум [ЧВС - 1982, 192 с.].
Куманне тата куматте сӑмахсемпе кума тата кум
сӑмахсен пёлтерёшёсем пёр марри паллӑ. Чиркӳре ача тытнӑ
ҫынсене куманне, куматте тесе ҫав ача чёнет, кум, кума
тесе унӑн ашшӗ-амӑшӗ е хӑйсем пёр-пёрне чӗнеҫҫӗ.
Кунсӑр пуҫне словарьте хёреснанне, хёреснатте (уйрӑм
статьясенче) тата хёресне статьяра ~хёр, -ывӑл, пыс&к
сӑмахӑн статйинче -анне, -атте терминсем пур [ЧВС - 1982,
554 с., 324 с.].
5.5.0.
Чӑваш халӑхӗн пуплев этикечӗн нормисем т&рӑх
тӑвана, арӑма (упӑшкана), унӑн тӑванӗсене ятран чёнме
юраман, ҫавӑнпа-тӑр кашни тӑваншӑн уйрӑм ят ҫирёпленнӗ.
Темиҫе пёр пек (ҫулпа ҫеҫ уйрӑм) тӑван пулсан уйӑрса
палӑртма ятарлӑ конструкцисемпе усӑ кураҫҫӗ (вёсене
В.И.Сергеев “составные термины”, Л.П.Сергеев “лекси-

кализованные словосочетания” тенё23). Калӑпӑр, упӑшкан
шӑллӗ — ывӑлсем, йӑмӑкӗ — хӗрсем, енчен те шӑллӗсемпе
йӑмӑкӗсем темиҫен пулсан аслисене ҫеҫ ывӑлсем е хӗрсем
тесе чӗнеҫҫӗ, ыттисене мӑн хӗр (ывӑл), вӑталӑх хӗр (ывӑл),
чипер хӗр (ывӑл), сарӑ хӗр (ывӑл), ш урӑ хӗр (ывӑл), пӗчӗк(ҫӗ)
хӗр (ывӑл), ҫамрӑк хӗр (ывӑл) теҫҫӗ.
1982 ҫулхи чӑвашла-вырӑсла словарьте ы вӑл сӑмахлӑ
терминсене упӑш кан иккёмӗш, виҫҫӗмӗш т.ыт. ш ӑллёсем тесе
уйӑрса палӑртнипе килӗшме ҫук. Хӑшне мӗнле ят парасси
ирӗклӗ (уйрӑмах ку вырӑнти калаҫусенче сисӗнет).
Кӗҫнивӑл (< кӗҫӗн ывӑл), чипер хӗр йышши терминсене
ывӑлсем, хёрсем сӑмахсен статйисенче ӑнлантарса парсан
словарьпе усӑ кураканшӑн меллӗрех пулас пек туйӑнать;
“а сли н е ы вӑлсем , ыттисене cap ы вӑл,... теҫҫё" йышши
ӑнлантару пама сӗнес килет, танл.: хёр [ЧВС - 1982, 553 с.].
Ытти тӑвансене палӑртнӑ чухне ытларах ӳсӗме кӑтартакан аслӑ, пысӑк, мӑн, вӑталӑх, кӗҫӗн, пӗчӗк элементсемпе
усӑ кураҫҫӗ. Танл.: тутарсен чибэр апа (чипер аппа), алма
апа (улма аппа), ш икэр апа (сахӑр annaf*.
Словарьте вӗсене кашнине уйрӑмшарӑн ӑнлантарма
кирлех те мар, аслӑ, пы сӑк т.ыт. ҫакнаш кал сӑмахсен
статйисенче пӗтӗмӗшле ӑнлантарсан та ҫителӗклӗ:
АСЛӐ (...) Ҫулне кура пысӑкрах, маларах ҫуралнӑ тӑвана
уйӑрать: аслӑ аппа, аслӑ пичче т.ыт.те.
ПЁЧЁК (...) Ҫулне кура ҫамрӑкрах, кӗҫӗнрех, каярах
ҫуралнӑ тӑвана уйӑрать: пӗчёк инке, пӗчӗк акка т.ыт.те.
5.6.0. Нумай пёлтерёшлё тӑванлӑх-хӑталӑх терминӗсен
темиҫе тӗсне палӑртма тивет (1982 ҫулхи чӑвашла-вырӑсла
словаре тӗпе хурсан).
5.6.1. Сӑмахӑн пур пӗлтерӗшӗ те тӑванлӑх-хӑталӑха
палӑртни тӗл пулать.
ХУНЯМА 1. теща; 2. свекровь.
Д и а л е к т с е н ч е те в ӑл п у р и н ч е т ен ё п ек ех икӗ
пёлтерёшлё сӑмах: 1) упӑшкан амӑшӗ, 2) арӑмӑн амӑшӗ.
Тӗрӗсрех каласан - арлӑ-арӑм лӑ ҫынсемшӗн пӗр-пӗрин
амӑшне пӗтӗмӗшле ят парас функцие пурнӑҫлакан сӑмах
теме пулать.
Anna (акка) сӑмах пёр диалектра калаканпа пёр тӑвана
та, ашшӗпе е амӑшпе пёр тӑвана та, упӑшкан аппӑшне те
палӑртма пултарать. Чӑн та, чылай вырӑнти калаҫура аппа

е акка тесе хӑйпе пӗр тӑван хӗрарӑма тата ашшӗ-амӑшӗн
йӑмӑкӗсене ҫеҫ калаҫҫӗ, аш ш ӗ-амӑш пе пӗр тӑван аслӑ
хӗрарӑмсене мӑн (пысӑк, аслӑ) акка е аппа, упӑшкан аппӑшне
ап(п)ай е ак(к)ай теме йышӑннӑ.
Пултӑр сӑмах чӑваш чӗлхинче хӗрарӑма та, арҫынна
та пӗлтерм е п у л тар ать, конкретлӑ п ӗл тер ӗш ӗ сӑм ах
майлашӑвӗсенче ҫеҫ палӑрать25.
ЫВӐЛ ПУЛТӐР 1. арӑмӑн шӑллӗ; 2. упӑшкан шӑллӗ.
ХӖР ПУЛТӐР 1. арӑмӑн йӑмӑкӗ; 2. упӑшкан йӑмӑкӗ.
2-мӗш пӗлтерӗшӗсемпе литература чӗлхинче ывӑлсем
тата хёрсем сӑмахсем ҫӳреҫҫӗ. Ҫавӑнпа та кунта “диал.”
паллӑпа парсан тӗрӗсрех пулма кирлӗ. Танлаштарӑр:
ПӐЯТАМ 1. упӑшкан ашшӗ; 2. диал. арӑмӑн ашшӗ;
ПӐЯНАМ 1. упӑшкан амӑшӗ; 2. диал. арӑмӑн амӑшӗ.
Пичче (диал. тете), м учи (диал. ӗмпичче) терминсен
системӑлӑхӗ литература чӗлхинче палӑрсах каймасть,
вырӑнти калаҫусенче вара калаканпа пӗр тӑван аслӑ арҫынна
тата ашшӗпе пӗр тӑван кӗҫӗн арҫына палӑртма пёр термин
- пичче ^диал. тете), ашшӗнчен аслӑ арҫына палӑртма вара
тепре - м учи (диал. пичче, ӗмпичче) термин.
Этикет ыйтнине кура арӑмӗпе упӑшки пӗр-пӗрне ятран
чӗнмен, чылай чухне ашшӗ, амӑшӗтенӗ, старик, юлташ, карчӑк
сӑмахсемпе те ҫак пӗлтерӗшпе усӑ кураҫҫӗ.
5.6.2.
Пӗлтерӗшӗсем анлӑланнипе тӑванлӑх-хӑталӑх
терминӗсен шайӗнчен тухакан сӑмахсем те чылай.
1.
Ют ҫынсене хисеплесе чӗнме ҫак терминсемпе ус
кураҫҫӗ:
хӑта, тӑхлачӑ, вӑртахтесе ҫитӗннӗ (ытларах чухне ватӑ)
ҫынсем пӗр-пӗрне калаҫҫӗ;
аппа (акка) тата йӑмӑк - пӗр ялта ҫуралса ӳснӗ аслӑ
тата кӗҫӗн хӗрарӑм; инке тата кин — ют ялтан качча килнӗ
аслӑ тата кӗҫӗн хӗрарӑм26;
кинемей, асанне, кукамай - калаҫаканран чылай аслӑ,
ватӑ хӗрарӑм;
хёрсем - ют ялтан качча килнӗ хӗрарӑмшӑн упӑшкин
ялӗнчи упӑшкинчен кӗҫӗн хӗрарӑм;
пичче (диал. тете) тата ш ӑллӑм ~ калаканран аслӑ
тата кӗҫӗн арҫын;
ёмпичче, мучи, асатте, к у к а ҫ и - калаканран чылай аслӑ,
ватӑ арҫын;

пӑяхам - упӑшки ялӗнчи упӑшкинчен аслӑ арҫын.
Тӗсл.: М ӑшӑр шыраса ҫӳреместӗн-ши эсӗ, тӑхлачӑ?
(В.Алентей).
Ача пӑхакан кинем ей тупма ӗмӗтленекенсем те пур
(В.Енӗш).
Чылай чухне ку сӑмахсене антропоним ҫумне хушса
калаҫҫӗ.
Тӗсл.: Ӑҫта пулнӑ эс, Якрав вӑртах? (И.Тукташ). А нчах
Митрухха м учие кӳренес килмест (В.Паймен).
2. Хӑш -пӗр тӑванлӑх-хӑталӑх терминӗсемпе арлӑхӳсӗм уйрӑмлӑхӗсене палӑртакан сӑмахсем пек (3.1.0) усӑ
кураҫҫӗ: а р ӑ м - “хӗрарӑм” пӗлтерӗшпе; аппа, хӗ р с е м - “хёр”
пӗлтерӗшпе; ы вӑл (ача) - “арҫын ача” пӗлтерӗшпе.
Тӗсл.: А к сӗнет пӗр арӑмӗ cap ҫу,
Х ӑй каларӑш, ҫӑвӗ шутсӑр тутлӑ (А.Воробьев).
3. Ача, атте, анне сӑмахсен междомети функцийӗ те
пулать:
Алтиҫ Андреевна чӗлхине ҫавӑрса ҫыртнӑ та никама
та палламасӑр ҫётнӗ сасӑпа хӑйӑлтатса калаҫать: - Ай!...
Часрах ҫитесчӗ!... Ай, анне! (Г.Краснов). А х, а ча, сиксе тухас
п ек лакӑртатать апат (“Капкӑн”).
6.0.0. Ҫынна кӑтартакан сӑмахсен тепӗр ушкӑнӗ - “ӗҫ
тӑвакан” пёлтерёшлё япала ячӗсем. Ку ушкӑн профессие,
специальноҫа, должноҫа, чина - кӗскенрех каласан, пӗр-пӗр
ӗҫе пурнӑҫлакана - палӑртакан сӑмахсене пӗрлештерсе тӑрать. Вӗсенчен чылайӑшӗ иккӗмёшле сӑмахсем. Сӑмахсен тӗп
пӗлтерӗшӗ вара сӑмах пулӑвӗн тӗсӗнчен (мелӗнчен) те килет.
Ӑнлантару словарӗнчи иккӗмӗшле сӑмахсем пирки ҫырнӑ специалистсем, тӗпрен илсен, словарьсенче сӑмах пулӑвӗн
ҫыхӑнӑвӗсене май килнӗ таран туллинрех кӑтартма, пӗр мелпе
пулнӑ иккӗмӗшле сӑмахсен пӗлтерӗшӗсене пёр пек схемӑпа
ӑнлантарма е тата иккӗмӗшле сӑмахӑн аффикс пӗлтерӗшне
ӑнлантарса сӑмах тӗпӗ патне отсылка пама та сӗнеҫҫӗ27.
Ку ушкӑнри сӑмахсенчен чылайӑшӗн пӗлтерӗшне те
схемӑпа ӑнлантарма пулать: пултаракан тёп + хальхи вӑхӑт
причастийӗ + ҫын (работник, рабочи, специалист, ӑста).
6.1.0. Ёҫ тӑвакана палӑртакан япала ячӗсен хушшинче
йышӑннӑ сӑмахсем нумай. Пӗлтерӗшӗсене ӑнлантарассин
уйрӑмлӑхӗсене кура вӗсене ушкӑнсене пӗрлештерме пулать.

6.1.1. Вырӑс чӗлхи урлӑ кӗнӗ ытти чӗлхе сӑмахӗсен
(вӗсем - вырӑс чӗлхинче те пӗрремӗшле сӑмахсем) пӗлтерӗшӗсем вырӑс сӑмахӗсен пӗлтерӗшёсемпе пёр пекех, тӗсл.:
КАРДИНАЛ. Католиксен папа хыҫҫӑнхи чинӗ.
КОВБОЙ. Ҫурҫӗр Америка ҫеҫен хирӗнчи утлӑ кӗтӳҫӗ.
6.1.2. Вырӑс чӗлхишӗн иккӗмӗшле сӑмахсем чӑваш чӗлхине кӗрсен пёрремӗшле сӑмахсем пулаҫҫӗ. Вӗсем икӗ тӗрлӗ.
1. Пултаракан тӗпӗ те вырӑс чӗлхинчен кӗнӗ, ытти
сӑмахсем пекех литература норми пулса тӑнӑ. Кун пек сӑмахсен пӗлтерӗшӗ тымарӗнчех палӑрса тӑрать:
КОСМОС. Тӗнче уҫлӑхӗ.
КОСМОНАВТ. Космосра пулса курнӑ (е вӗҫекен) специалист.
КАРИКАТУРА. Кама та пулин йӗплесе тунӑ кулӑшла,
камитле ӳкерчӗк.
КАРИКАТУРИСТ. Карикатура ӳкерекен.
Кун йышши сӑмахсен пӗлтерӗшӗсен определенийӗсене
тепӗр майлӑ та - кашни сӑмахӑн пӗлтерӗш не тӗплӗн
ӑнлантарса — пама пулать. Калӑпӑр:
КАРИКАТУРА. Кама та пулин йӗплесе тунӑ кулӑшла,
камитле ӳкерчӗк.
КАРИКАТУРИСТ. Кама та пулин йӗплесе кулӑшла
ӳкерчӗксем тӑвакан художник.
Куратпӑр ёнтё, малтанхи меслетпе усӑ курни меллёрех,
пёр тымарлӑ сӑмахсен хушшинчи ҫыхӑну лайӑх палӑрать,
пӗлтерӗше ӑнлантарса пани кёске те уҫӑмлӑ, ытлашши вӑрӑм
ҫырса кайни те, вырӑнсӑрах икё хут калани те ҫук.
Ҫапах та тепёр чухне иккӗмӗш меслетпе усӑ курни
ӑнӑҫлӑрах пулма пултарать. Тӗсл.:
КОНТРОЛЬ. 1. Тӗрӗслев, тӗрӗслесе, асӑрхаса, сӑнаса
тӑни. 2. Контролерсен ушкӑнӗ.
КОНТРОЛЕР. Кама е мӗне те пулин тӗр ӗсл есе
тӑракан работник; тӗрӗслевҫӗ.
2. Вырӑс чёлхинчи иккӗмӗшле сӑмахӑн пултаракан тӗпӗ
чӑваш чӗлхине хӑйне ятӑн кӗмен пулсан, сӑмах пӗлтерӗшне
сӑнласа парса (“описани” мелӗпе) ӑнлантарма тивет. Тӗсл.:
КАМЕНЩИК. Чул саракан, чул е кирпӗч ҫурт купалакан рабочи.
Кун пек сӑмахсен чылай чухне пит анлах усӑ курман
синоним (чӑваш сӑмахӗ) пур, ӑнлантарура вёсемпе те усӑ
курма лл а:

ГРУЗЧИК. Мён те пулин тиекен, пушатакан рабочи;
тиевҫӗ.
КРОВЕЛЬЩИК. Ҫурт ҫийӗ витекен; тӑрӑҫӑ.
6.2.0. Ёҫ пурнӑҫлакана кӑтартакан тӗп чӑваш сӑмахӗсен
шутне, тӗпрен илсен, иккӗмӗшле сӑмахсем кӗреҫҫӗ. Вӗсем
-ҫ ӑ /-ҫ ё /-ҫ аффикс хушӑннипе -а /-е, -а ка н /-екен /-ка н /-кен
аффикслӑ причасти формисем тата -кӑ и /-кӗя, -чӑ к /-ч ӗк
аффикслӑ паллӑ ячӗсем япала ятне куҫнипе пулнӑ.
6.2.1. Асӑннӑ аффикссенчен чи тухӑҫли хальхи вӑхӑтра
- -ҫ ӑ /-ҫ ӗ /-ҫ . Вӑл япала ячӗ ҫумне хушӑнса ӗҫ тӑвакана
палӑртма пулӑшать. Сӑмах пулӑвӗн ку тӗсӗ ҫинчен Н.П.Петров
туллин ҫырса кӑтартнӑ28. Вӑл -ҫ ӑ /-ҫ ё /-ҫ аффикс хушӑнса
пулнӑ иккӗмӗшле сӑмахсене тӗпӗсен пӗлтерӗшне (ӗҫ объекчӗ,
ӗҫ результачӗ, ӗҫ хатӗрӗ, ӗҫ вырӑнӗ т.ыт.те) кура классификациленӗ. Пире вара ытларах ку сӑмахсен пулӑвӗн
тишкерӗвӗ интереслентерет. Тӗпчевҫӗ вёсен тымарӗ ытларах
чухне глагол пулнине палӑртнӑ (чылай чухне вара сӑмах
тӗпӗнчи -у /-ӳ , -а в /-е в /-в аффикспа пулнӑ япала ячёсем
хӑйсем тӗллӗн ҫӳремессе те пултараҫҫӗ-мӗн)29.
1. Ку сӑмахсен пӗлтерӗшӗсене определени пама глагол
формипе ҫеҫ усӑ курни те ҫителӗклӗ пулма пултарать:
КӖРЕШӲҪӖ. Кёрешекен.
СУЕҪЁ. Суякан, улталакан.
2. Хӑш чухне ку кӑна ҫителӗксӗр, дефиницие анлӑрах
тума тивет:
КУҪАРУҪӐ. Пёр чӗлхерен тепӗр чӗлхене куҫаракан
специалист.
ЕРТӲҪЁ. Мёне те пулин е кама та пулин ертсе пыракан.
3. Тепёр чухне тата сӑмах тымарёпе (глаголпа) мар,
сӑмах тёпёпе (япала ячӗпе) усӑ курса ӑнлантарни вырӑнлӑрах:
ТЁПЧЕВҪЁ. Наука тӗпчевӗсем тӑвакан (е ирттерекен)
специалист.
ҪЁНТЕРӲҪЁ. Ҫӗнтерӳ тунӑ ҫын.
Пӗрремӗшле япала ячӗсем ҫумне те хушӑнать ку аф
фикс (сулӑҫӑ, тимӗрҫӗ, кӗтӳҫӗ т.ыт.те). Вӗсенчен те хӑшнепӗрне глаголӑн хальхи вӑхӑт причастийӗпе ӑнлантарма пулать:
ТЁРЁҪЁ. Тӗрлекен.
ТАШАҪӐ. Ташлакан; ташӑ ӑсти.
Чылай чухне вара “пултаракан тёп + хальхи вӑхӑт
причастийӗ” схемӑпа ӑнлантарма тивет:

КӐМПАҪӐ. Кӑмпа пуҫтаракан.
СУЛӐҪӐ. Сулӑ юхтаракан.
ПУЛӐҪӐ. Пулӑ тытакан.
Ҫак схемӑнах анлӑлатса йӗркеленӗ определенисем те
пулма пултараҫҫӗ:
ТИМЁРҪЁ. Тимӗре туптаса хатӗрсем тӑвакан.
-ҫ ӑ /-ҫ ӗ /-ҫ аффикслӑ сӑмахсен тепӗр ушкӑнӗ (миллион
+ -ҫӑ, кролик + -ҫӑ т.ыт.те), вырӑс чёлхинчи ӗҫ тӑвакана
пӗлтерекен иккӗмӗшле япала ячӗсене калькӑласа куҫарнипе
пулса кайнӑ. Ку терминсене Н.П.Петров “-сӑ/-р#/-раф ф икслӑ
ҫурма калькӑсем” тесе палӑртать30. 1992 ҫулхи чӑваш лавырӑсла словарьте караванҫӑ, кроликҫӑ (вёсен вырӑсла
варианчӗсем словникра ҫук), миллионҫӑ (миллионер сӑмах
патне отсылка панӑ), музыкҫӑ (музыкант сӑмаха та словника
кӗртнӗ, пӗр-пӗрин патне отсылка тумасӑрах вырӑсла куҫару
панӑ) т.ыт. сӑмахсем те пур. Чӑваш гуманитари институчӗн
тӗп картотекине пӑхсан та ҫакнах калама пулать: Тӗслӗхрен,
караванҫӑ сӑмах тӗслӗхсенче пур, караванщик ҫук, миллионер
тата м иллионҫӑ, музыкант тата м узы кҫӑ сӑмахсен икӗ
варианчӗ те тӗл пулать. Паллах, картотекӑри сӑмахсене
пурне те ӑнлантару словарьне кӗртме тата пӗлтерӗшӗсене
уҫӑм лӑн, май килнӗ т а р а н кӗскен ӑ н л а н т а р с а пам а
тӑрӑшмалла. Тӑтӑшрах усӑ куракан вариантне ӑнлантарса,
тепӗрне отсылка парсан ҫителӗклӗ пулма кирлӗ. Тӗсл.:
МУЗЫКАНТ. Музыкҫӑ тениех.
МУЗЫКҪӐ. Музыка инструменчӗ калакан (е юрлакан)
артист.
6.2.2.
М.И.Скворцов редакциленӗ чӑваш ла-вы рӑсла
словарьте панӑ чӑваш чӗлхин сӑмах тӑвакан аффиксӗсен
списокӗнче -а /-е тата -а ка н /-екен /-ка н /-к ен аффиксене те
асӑннӑ, вӗсем глагол ҫумне хушӑнса япала ячӗсем тӑваҫҫӗмӗн [ЧВС - 1982, 661 с.]. Ҫав вӑхӑтрах И.П.Павлов та,
И.А.Андреев та -а /-е аф ф икслӑ сӑмахсем хальхи вӑхӑт
п р и части й ӗсем я п а л а ятн е к у ҫн и п е п у л н ӑ тесе
ҫирӗплетеҫҫӗ31. Кун пек сӑмахсем нумай мар, “хальхи вӑхӑтра
глаголсем ҫумне -а /-е аффикс хушӑнса ҫӗнӗ япала ячӗсем
пулмаҫҫӗ”32. Вӗсенчен чылайӑшӗ ӗҫ тӑвакан ҫынна мар, ӗҫ
хатӗрне е ӗҫ результатне пӗлтереҫҫӗ (турта, пӑра, виҫё, ана
т.ыт.те), “ӗҫ тӑвакан ҫын” пӗлтерӗшпе - пӑха “смотритель”,
йёре “плакса” тӗл пулать.

-а к а н /-ек ен ~ хальхи вӑхӑт причастийӗн аффиксӗ.
Глаголӑн ку формипе час-часах япала ячӗн функцийӗнче
усӑ кураҫҫӗ (анчах та чылай чухне вӑл глаголӑн грамматика
паллисене ҫухатмасть, И.А.Андреев тӗп паллӑ шутне ят
сӑмахсене управлени йӗркипе тытса тӑрасси сыхланса
юлнине палӑртать33).
Вӑл е ку причасти япала ятне пӗтӗмпех куҫнине кӑтартакан критери — глаголӑн грамматика паллисене пӗтӗмпех
ҫухатни. Анлантару словарӗн словникне йӗркеленӗ чухне
те ҫак принципах пӑхӑнмалла пулать. Енчен те вӑл е ку
сӑмах хальхи вӑхӑтра япала ячӗн шайӗнче пулни, унӑн лексика
тата грамматика паллисем те ҫакна кӑтартни иккӗлентермест
пулсан, ӑна словаре кӗртмелле. Ы тти тёрёк чӗлхисемпе
танлаш тарсан , чӑваш чёлхинчи пёр-пёр хальхи вӑхӑт
причастийё япала ятне куҫни е куҫманни пирки ыйту тухса
тӑмасть. Халиччен тухнӑ чӑваш ла-вырӑсла словарьсене,
тёпрен илсен, лексика единицисене ҫеҫ кёртнё34.
Мал арах каланӑччӗ ёнтё: ӗҫ тӑвакан ҫынна пӗлтерекен
япала ячӗсене определени панӑ чухне ытларах хальхи вӑхӑт
п р и ч а с т и й ё у р л ӑ ӑ н л а н т а р м а ти вет. Х ал ьх и в ӑ х ӑ т
причастийёсенчен пулса кайнӑ япала ячӗсене ӑнлантарма вара
урӑх мел шырамалла. Тӗслӗхрен, вёренекен, вулакан йышши
сӑмахсен пӗлтерӗшӗсене мӗнле дефиници памалла-ха? Кунта
темиҫе ҫул пулма пултарать:
1) грамматика е сӑмах пулӑвӗ урлӑ ӑнлантарни;
2) синонимсем урлӑ ӑнлантарни;
3) сӑнласа парса ӑнлантарни (“описание”).
Вӗрент екен сӑмаха грамматика тата сӑмах пулӑвӗ
тӗлӗшӗнчен ҫакӑн пек характеристика пама пулать: “вёрент
глаголӑн хальхи вӑхӑт причасти форминчен куҫнӑ ҫак глагол
пӗлтерӗшне кура ӗҫ тӑвакана пӗлтерекен япала ячӗ”. Ку сӑм ах пӗлтерӗш не сӑнласа парса та ӑнлантарм а пулать.
Калӑпӑр: “ВЁРЕНТЕКЕН. 1. Ачасене е ҫамрӑксене ӑс-тӑн
тата воспитани паракан специалист”. Иккӗмӗш пӗлтерӗш
уйӑрсан та йӑнӑш пулмӗ: “2. Пӗр-пӗр вӗрентӳ, теори, наука
шкулне йӗркелесе яракан, ертсе пыракан”.
Синоним мелне илес пулсан, ҫакна палӑртса хӑвармалла: вёрентекен тата учитель сӑмахсем - тулли синоним
сем, ҫавӑнпа та учитель сӑмаха (вӑл алфавит йӗркипе каярах
пулнӑ пирки) “вёрентекен тениех” теме юрать. Вӗрентӳҫё

сӑмахӑн пӗлтерӗшӗ ытларах вёрентекен сӑмахӑн иккӗмӗш
пӗлтерӗшне ҫывӑх, “ВЁРЕНТӲҪӖ. Вёрентекен 2 тениех”
вариант сӗнме пулать. Преподаватель сӑмах пӗлтерӗшӗ вара
кӑшт ансӑртарах, ӑна ҫакӑн пек определени парсан вырӑнлӑ:
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ. Вӑтам, ятарлӑ е аслӑ шкулта пӗрпӗр предмет вёрентекен специалист.
-ан (-ен) аффикслӑ хальхи вӑхӑт причастийёсем те
япала ятне куҫаҫҫӗ: автан < авӑт, ҫыран < ҫыр, суран < сур
т.ыт.те. М ӑш ӑрлӑ причастисенчен пулнӑ япала ячёсен
хушшинче ҫынна пёлтерекеннисем те пур: ирт ен-ҫӳрен,
килен-каян, кӗрен-тухан. Ку сӑмахсем пӗтӗмлетӳ пёлтерёшлё.
7. 0. 0. Ҫынна характеристика паракан сӑмахсен шутне
эпир кӑмӑл-туйӑмпа (эмоципе) хаклакан сӑмахсене (В.И.Сергеев вёсене “номинативно-экспрессивные антропосемизмы”
теме сӗнет35) ҫеҫ мар, ҫыннӑн пӗр-пӗр пахалӑхне кӑтартакан
нейтраллӑ сӑмахсене те кӗртесшӗн. Пӗтӗмӗшле ку сӑмахсем
- ҫынна кӗлетке, сӑн-пит, сывлӑх, ӑс-хакӑл тата ӑсталӑх,
кӑмӑл-туйӑм, тыткаларӑш уйрӑмлӑхӗсене тёпе хуракан ятсем.
Эмоци туллилӗхне кура ҫыннӑн пахалӑхне кӑтартакан
сӑмахсен пӗр пайне нейтраллӑ стильлӗ тем е пулать:
“туйӑмсӑр” сӑмахсем (ватӑ, ҫамрӑк, суккӑр т.ыт.те), ырлакан
туйӑмлӑ сӑмахсем (ӗҫчен, ӑста т.ыт.те). Ы тларахӑш ӗн
пӗлтерӗшӗ вара сивлекен, тиркекен сӗмлӗ (ҫапкаланчӑк,
чупкӑн, уса л т.ыт.те). Словарьсенче кун йышши сӑмахсем
ҫумне ҫакӑн пек п а л л ӑс ем х у ш аҫҫӗ : а н с а т п у п л ев
[просторечие), тӳрккес сӑмах (грубое слово), ятлаҫу сӑмахӗ
[бранное слово), ирониллӗ сӑмах [ироническое), ырлавсӑр сӑмах [неодобрительное слово), йӗрӗнчӗклӗ сӑмах [презритель
ное слово), мӑн кӑмӑллӑ сӑмах [пренебрежительное слово)*.
7. 1. 0. Ҫын пахалӑхне кӑтартакан пӗрремӗшле паллӑ
ячӗсем пурте тенё пекех япала ячӗн функцине йышӑнаҫҫӗ.
Иккӗмӗшле паллӑ ячӗсенчен вӗсене ку тӗлӗшпе ытларах
-к ӑн /-к ён , -ч ӑк /-ч ёк , -т а й /-т е й /-т т а й /-т т е й афф икслӑ
сӑмахсем ҫывӑх. Ку аффикссем хушӑннипе пулнӑ паллӑ
ячӗсем - тымарӑн (глаголӑн е паллӑ ячён) пӗлтерӗшне кура
~ пурте тенё пекех ҫыннӑн ырӑ мар енӗсене палӑртаҫҫӗ.
П ӗлтерӗш ӗсенче ы рлам аннине, тиркен ин е, сивленине
* Терминсене 1982 ҫулхи чӑвашла-вырӑсла словарьтен илнӗ (16—
17 с.).

кӑтартакан сӗм пур. Ҫын пахалӑхне кӑтартакан паллӑ ячӗсем
ирӗккӗнех япала ятне куҫма пултараҫҫӗ. Тӗслӗхрен:
Вӑрмансенче таркӑн нацистсем ашкӑнатчӗҫ (А.Емельянов). - Аха, ҫӗрлехи таркӑн таврӑнать-ха пулас пирӗн, хаваслӑн йӑшӑлтатса и лчӗ Капитонов (Н.Мартынов).
Ҫак каппайчӑк а чана пӗри ҫакӑнтах вӗрентсе илесшӗнччӗ
(Е.Лисина). Каппайчӑкӑн калпакӗ те калай, тет (Ват. сӑм.).
Мана, авӑ, ҫак мӑнттай пичисем ятласшӑн курӑнать (А.
Ёҫхӗл). Санашкал мӑнттая халиччен курм анччӗ (Н.Теветкел).
Евӗрлев сӑмахӗ ҫумне -ти аффикс хушӑннипе пулнӑ
паллӑ ячӗсем те япала ятне куҫаҫҫӗ:
Вӑхӑт мӗшӗлти ҫынсене кӗтес ҫук (Ват. кал.). Пасар
урам ӗнче пӑртак ҫӳресенех пёчӗк мӗшӗлти ывӑнса ӳкм е
пуҫларӗ (Х.Уяр).
- М ён, эс мана пакӑлти ҫын вы рӑнне хуратӑн-им?
(В.Чебоксаров). А нчах вӗсем те ӑнланчӗҫ пакӑлтие, буфет
ҫывӑхне ями пулчӗҫ (В.Кузьмин).
7.2.0.
Ку сӑмахсене ӑнлантару словарьне кӗртнӗ чухн
мён шута илмелле-ха? Чӑн малтан, пӗр сӑмахпах пуплевре
паллӑ ячё пек те, япала ячё пек те усӑ кураҫҫё пулсан (чӑваш
чӗлхинче конверси пулӑмӗ пур тесен те, ун пек пулӑм пирӗн
чӗлхешӗн характерлӑ мар тесен те), вёсене омонимсем теме
тивет36. Чӑвашла-вырӑсла словарьсенче вара ку енӗпе ҫирӗп
система тытса пыман. Юлашки чӑвашла-вырӑсла словарьте
те ҫаплах, тёслёхрен:
МУХТАНЧӐК 1. Хвастун; бахвал, самохвал, пустозвон
/ / хвастливый; - ҫын хвастливый человек; ~ӑн пуш енчёь.
поел, у пустозвона и кош елек пустой; 2. хвастовство,
бахвальство, самохвальство; ун ӑ н ~не пёт ермелле-ха его
нужно отучить от хвастовства [ЧВС - 1982, 250 с.].
Чӑваш чёлхе пёлёвён теори шайёнче нумай пёлтерёшлӗхпе омоними ыйтӑвне татса паманни лексикографсен умне
йывӑрлӑхсем кӑларса тӑратать. И.П.Павлов сёнёвне тёпе хурсан, кунта икё омоним пулмалла37: мухтанчӑк I яп. я., мухтанчӑк II п. я. Вёсене пёлтерёш (лексика семантики) тёлёшёнчен
ҫеҫ пӑхсан, уйрӑмлӑхне палӑртма йывӑр (пёр пеклӗх ытла
та пысӑк вырӑн йышӑнса тӑрать), анчах та грамматика
паллисем уйрӑм сӑмахсем (омонимсем) теме май параҫҫӗ38.
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ЧӖЛХЕ ИСТОРИЙӖ
О.Р. Студенцов
1873-1917 ҪУЛСЕНЧЕ КУҪАРНӐ ТӖН
ЛИТЕРАТУРИНЧИ ҪӖНӖ СӐМАХСЕМ

Нумай тӗпчевҫӗ чӑваш ҫырулӑх чӗлхи тӗн литературин
куҫарӑвӗсенчен пуҫланнине палӑртать. Анчах ҫак шухӑша
курӑмлӑн ҫирӗплетсе паракан тӗпчевсем сахал (Н.П.Петров,
С.П.Горский, В.Г.Егоров ӗҫӗсенче кӑна вӑл тема кӑштах
сӑнланнӑ). Пирӗн шутпа, ку ҫитменлӗхе совет тапхӑрӗнчи
идеологипе, ҫав вӑх ӑтр а хуҫаланнӑ тапӑнуллӑ атеизм
политикипе сӑлтавлама пулать.
ЧР Кӗнеке палатин каталогне пӑхсан, революциччен
(1873-1917 ҫ.) чӑвашла пётӗмпе 750 кӗнекене яхӑн пичетленни
паллӑ. Ку кӑларӑмсен ытларахӑш пайӗ - 500 яхӑн - тӗн
содержаниллӗ кӗнекесем. Асӑннӑ литературӑна тишкернӗ
хыҫҫӑн эпир ҫакӑн пек пӗтӗмлетӳ патне пырса тухатпӑр:
тӗн-чиркӳ кӗнекисен чӑвашла куҫарӑвӗсем темиҫе диалектпа
вырӑнти калаҫуран наци чӗлхи - пӗтӗм чӑваш халӑхне
ӑнланмалла чӗлхе - туса хума май панӑ. Пӗр кӗнекен темиҫе
хутчен пичетленнӗ (2-10 хут) кӑларӑмӗсене тимлӗрех сӑнасан,
ҫакна асӑрхама пулать: кӑларӑмран кӑларӑма чиркӳ-тӗн
кӗнекисен чӗлхи (сӑмах пулӑвӗ, синтаксисӗ, сӑнарлӑхӗ,
юлашкинчен, стилӗ те) пуянланса, йӗркеленсе пырать. Унтан
та ытларах: пирӗн илемлӗ литература, наука, публицистика,
ӗҫ стилӗсем шӑпах Библипе ытти тӗн куҫарӑвӗсенче якатса
нормӑлама пуҫланӑ чӗлхе никӗсӗ ҫинче аталаннӑ та ӗнтӗ.
Истори тата чӗлхе пӗлӗвӗнчи хӑш-пӗр ӗҫсенче “тӗн
литературные И.Я.Яковлев куҫарнӑ (редакциленӗ)” тенине
асӑрхама пулать. Ҫак шухӑшпа вӗҫне ҫитичченех килӗшме
ҫук. Мӗншӗн тесен Иван Яковлевич хӑй ытларах канонлӑ
кӗнекесене (урӑхла каласан, 77 кӗнекерен тӑракан Библие)
куҫарма тӑрӑшни, ытти тӗн литературные вара (ӳкӗтсене,
вӗрентӳсене, кӗлӗсене, юрӑсене) шкул тата чиркӳ ӗҫӗпе
ҫыхӑннӑ ҫынсем куҫарни паллӑ. Вёсен йышӗнче нумай наука
ӗҫченӗ пӗлекен ҫынсемпе пӗрлех халиччен никамах та паллӑ
пулманнисем те пур: Иванов Д.И. (1 куҫару, 207 стр.),

Филимонов Д.Ф. (8 куҫару, 180 стр.), Кириллов Т.К. (3 куҫару,
129 стр.), Константинов Н. (3 куҫару, 112 стр.), Дмитриев В. (4
куҫару, 84 стр.), Васильев П. (2 куҫару, 70 стр.), Ефремов Н. (1
куҫару, 42 стр.), Трофимов А. (3 куҫару, 39 стр.), Григорьев Г.
(2 куҫару, 31 стр.), Егоров П.П. (4 куҫару, 27 стр.) т.ыт.те.
А сӑннӑ ҫынсен к у ҫар ӑвӗсен е т а т а вы р ӑсл а тӗн
литературипе усӑ курса ҫырнӑ ӗҫсене, тӗпрен илсен,
И.Я.Яковлев редакциленӗ. Кӗнеке палатинчи тӗн кӗнекисене
пӑхса тухнӑ хыҫҫӑн ҫак виҫӗ пысӑк кӑларӑм куҫарӑвне
Н.В.Никольский редакцилени паллӑ пулчӗ:
1. Сборник молитв, песнопений и чтений из служб Триоди
постной. Вып. I. Симбирск, 1907 (куҫаруҫисем паллӑ мар).
2. Сборник проповедей на воскресные дни. Вып. II.
Казань, 1910 (куҫаруҫӑсен йышёнче Н.ККузьмин, П.Е.Егоров,
Н.Е.Ефремов, В.Н.Никифоров, С.М.Михайлов, Д.Ф.Филимонов
пулни паллӑ, ыттисен хушамачӗсене кӗнекере асӑнман).
3. Сборник проповедей на двунадесятые праздники и
дни великих святых. Вып. III. Казань, 1913 (куҫараканӗсем:
П.Егоров, Н.Кузьмин, М.Данилов, КМакаров, Г.Эльдебенев,
Я.Обухов, А.Меценатов, С.Сергеев, А.Липатов, В.Разумов,
В.Михайлов, Я.Стеклов, КСидоров, Н.Талавринов).
1873-1917 ҫулсенче тӗн литературине куҫаракансем,
кирлё ӑнлавсене палӑртма, ҫӗнӗ сӑмахсем те ӑсталанӑ. Вӗсенчен
хӑшӗ-пӗри литература чӗлхине яланлӑхах кӗрсе вырнаҫнӑ,
теприсене словарьсенче палӑрса юлма шӑпа пӳрмен.
-лӑх (-лёх) аффикслӑ ҫёнё сӑмахсем
А бстрактлӑ п ёл тер ёш л ё ҫӗнӗ сӑм ах т ӑв ас ӗҫре
куҫаруҫӑсем -л ӑ х /-л ӗ х аффикспа уйрӑмах тухӑҫлӑ усӑ курнӑ.
Пирӗн картотекӑра кун йышши сӑмахсем ҫӗре яхӑн. Акӑ
вӗсенчен хӑшӗ-пӗри:
А сӑмлӑх (ас “пам ять” япала ячӗ ҫумне камӑнлӑх
категорийӗн пёрреллӗ хисепри пӗрремӗш сӑпат аффиксӗ
-ӑм хушӑннӑ, унтан сӑмах тӑвакан -лӑ х аффикс хушнӑ) ҫӗнӗ
сӑмаха эпир пӗр кӑларӑмра ҫеҫ асӑрхарӑмӑр [КВЗ, 1888].
Ку неологизм асӑннӑ кӗнекере пӗтӗмпе 8 хут тӗл пулать.
Пӗрре “воспоминание” пӗлтерӗшпе: ман асӑм лӑх пы лран
тутлӑ, мана тытса тӑни ш ерпвт рен сим лӗ. Т епӗр хут
“увековечивание” пӗлтерӗшпе: ача-пӑча ур лӑ ӗм ӗрлӗхе ят
юлать, хула туса лартни ӗм ёрлӗхе асӑмлӑх. Ы тти ултӑ
тӗслӗхӗнче вара асӑмлӑх кашнинчех “память” пёлтерёшлё:

...вӗсем ҫине асӑмлӑха И зраил йӑхӗсене касса ӳкернӗ
(“на память”);
...ҫавӑн п екех Н еемиянӑн та асӑмлӑхӗ чаплӑ.
Халӗ ӗнтӗ ку ҫӗнӗ сӑмаха словарьте шыраса пӑхӑпӑр:
РЧСНик (1909) “память” - тӑн, “воспоминание” - астуни,
“Ч ӑваш сӑм ахӗсен к ӗн еки н че” [ЧСКАш II] асӑм лӑх “воспоминание” тата “память” пёлтерёшлё.
Иккёмёш тата виҫҫӗмӗш хут асӑмлӑх словарь статйи
пулса 1961 тата 1982 ҫулхи чӑвашла-вырӑсла словарьсене кёрет,
анчах вёсенче “воспоминание” пӗлтерӗш кӑна сыхланса юлнӑ.
“Воспоминание” пӗлтерӗш е асӑну ӗҫ ячё ҫывӑхрах
пулас, “память” пёлтерёше вара асӑмлӑх тивӗҫ пулмалла
пек туйӑнать (асӑрхӑр, тӗн кӗнекинче 8 хут усӑ курнӑ
асӑмлӑхӑн пӗр пӗлтерӗшӗ ҫеҫ “воспоминание”).
Ҫак кӗнекерех эпир тепӗр интереслӗ тӗслӗх куратпӑр
- асӑнмалӑх: В ӗсенӗн йӑхӗнче ырӑ тивлет пырать, вёсен
ӑрӑвӗ асӑнмалӑхра тӑрӗ “...Потомки их в заветах”. Кунта
асӑнмалӑх япала ячё пулни пирки, пирён шутпа, пёрре те
иккёленмелле мар. Ҫакна вырӑсла текст та, асӑннӑ сӑмах
вы рӑн падеж аф ф и ксн е йыш ӑнни те кӑтартса парать.
Ҫирӗплетсех калама пулать: асӑнмалӑх тухӑҫсӑр мелпе тунӑ,
словаре кёмен, хальхи чӗлхере усӑ курман япала ячё.
В атӑм л ӑх ҫӗнӗ сӑмаха эпир пуҫласа ПВБУ (1906)
куҫарӑвӗнче асӑрхарӑмӑр (4 хут тӗл пулать). Унтан ССНЧ
(1913) кӑларӑмра ҫак сӑмахпа 3 хут усӑ курнӑ. Икӗ кӗнекери
текстсем пӗр евӗрлех (1913 ҫулхи кӑларӑмра 1906 ҫулта
тухнӑ кӑларӑмри 4-мӗш тӗслӗх ҫук - уйрӑмлӑхӗ ҫак кӑна):
М ёнш ӗн тесен, ватӑмлӑх вӑрӑм ӗмӗрте мар, ӑна ҫулсен
хисепӗпе хисеплемеҫҫӗ. Ватӑмлӑх - ҫынсен ӑсӗнче, айӑпсӑр
пурӑнӑҫ ватӑмлӑхӑн ӗмёрё пулать... Ватӑмлӑхунта санӑн ӑсу
ҫут алнӑ... Х алӗ ҫакн ах САН (1914) ку ҫар у р и текстпа
танлаш тарса пӑхар: Таса ватӑлӑх вӑрӑм ӗмёрте мар, ӑна
ҫулсен хисепёпе хисеплем еҫҫё. Ватӑлӑх - ҫынсен ӑсёнче,
айӑпсӑр пурӑнӑҫ ватӑлӑхӑн ӗмӗрӗ пулать.
Куҫаруҫӑсем сӑмах тӑвакан -ӑм аффикса ват сӑмах
тӗпӗпе япала ячӗ тӑвакан -лӑ х аффикс хушшине кӗртсе
лартнине тӗн стильне (текстне) ҫӗкленӳллӗрех, чаплӑрах тӑвас
тенипе ҫеҫ ӑнлантармалла-тӑр. Апла пулсан, ватӑмлӑхсӑмаха
пӗр вӑхӑтрах окказионализмсен шутне те, стиль неологизмӗсен шутне те кӗртме пулать.

Ку сӑмахпа унӑн контексчӗ Н.И.Ашмарин словарёнче
[ЧСКАш V] пур: “ватӑмлӑх - старость. Сборн. мол. Ҫынсен
ӑсӗнче айӑпсӑр пурӑнӑҫ ватӑмлӑхӑн ӗмӗрё пулать... Сӑваплӑ
ҫын вӑхӑтсӑр вилсен те, вӑ л канӑҫлӑха кӗрет. М ёнш ӗн тесен
ват ӑм лӑх вӑ р ӑ м ӗмӗрт е м ар, ӑна ҫ у л с е н х и с е п ӗ п е
хисеплем еҫҫё'. Ку текст ӑҫтан пулни каламасӑрах курӑнать,
асӑрхӑр: тӗслӗх умён тӑракан кӗскетӳ, вӑрӑмлатсан, “сборник
молитв” тесе вуланма тивӗҫ.
В.Г.Егоров словарӗнчи [ЧВСЕг, 1936] статьяна шута
илмесен те юрать, кунта -ӑм аффикс камӑнлӑх категорийӗн
пӗрреллӗ хисепри пӗрремӗш сӑпат аффиксӗ: ватӑмлӑх “моя
старость”. Х альхи словарьсенче ват ӑм лӑх курӑнм асть
(М.Р.Федотов та [ЭСЧЯФед I] ватӑмлӑх сӑмаха Ашмарин
словарӗнчен илнине палӑртнӑ).
Виҫелёх неологизм пӗтӗмпе те пёр хут НВБ (1912)
кӗнекере тӗл пулать: Ҫавӑнпа ӗнтӗ арлӑ-арӑмлӑ ҫынсен пёрпёринпе хутӑшма чаруллӑ, ви ҫе ллё п ула с пулать, вёсен
хуш ш инче ви ҫ е лё х пултӑр. Н.В.Н икольский словарёнче
[РЧСНик, 1909] виҫе кӑна пур, Ашмаринӑн [ЧСКАш V] та
виҫел(л)ё ҫеҫ. Пӗрремӗш хут ку сӑмаха ЧВС (1961) шута
илет. Пирӗн тӗслӗхри ви ҫелӗх хальхи словарьте кӑтартнӑ
[ЧВС, 1982] “наличие меры”, “соразмерность” тата “чувство
меры” синонимлӑ пӗлтерӗшсенчен виҫҫӗмӗшне ҫывӑхрах
пулас. Ҫапла вара -лё х аффикс кунта каллех тён литератури
стилён палли пулса юлать (м.т. “виҫе” сӑмахӑн хӑйӗнех
“чувство меры” пёлтерёш пур).
Евёрлёх ҫӗнӗ сӑмахӑн шӑпи те асӑннӑ ви ҫелӗх сӑмахӑнни пекрех килсе тухать. Тён литературинче унпа икӗ хут
усӑ курнӑ: Эй Ҫӑлакан, эпё ӳт тумтирёме ирсӗре кӑлартӑм,
хам ӑшӑмри Санӑн сӑнна, Сан евёрлӗхне варларӑм [ВКАК,
1902]. Эй Ҫӑлакан, эпӗ ӳтӗмӗн тумтирне ирсёре кӑлартӑм,
хам ӑшӑмра Сансӑнна, Сан евёрлёхне вараларӑм [ВССЧ, 1913].
Ку таранччен тухнӑ пёр словаре те “образ, подобие”
пёлтерёшлё евёрлёх сӑмаха кӗртмен, ӑнлавӗ вара тён литера
туринче ҫеҫ мар, хальхи хутшӑнура та пур, ӑна палӑртмалли
термин питё кирлё.
Ешерлёх: К илӗш ӳпе илем куҫ-пуҫа кӑмӑллӑ, калча
еш ерлёхё вёсенчен ирттерет “Приятность и красота вож
деленны для очей твоих, но более той или другой —зелень
посева” [КВЗ, 1888]. Ку сӑмахпа усӑ курнӑ тёслёхсем тён

кӗнекисенче урӑх курӑнмаҫҫӗ пулин те, хальхи словарьсенче
ӑна 1954 ҫултанпа [ЧВСЕг, 1954] шута илме тытӑннӑ, анчах
унта “ешӗрлӗх” тенё. ЧВС (1961): ешерлӗх - зелень, калча
еш ерлӗхӗ - зелень всходов т.ыт.те. А хӑртнех, асӑннӑ
словарьсене еш ерлӗх “Чӑваш сӑмахӗсен кӗнеки” витӗмӗпе
кӗнӗ. Ашмарин вара словарь статйине ҫӳлерех асӑннӑ тён
кӗнекинчен илнӗ тӗслӗхпе усӑ курса йӗркеленӗ.
Х альхи чӗлхере еш ерлӗхсӗр пуҫне еш ӗллӗх сӑмах
сарӑлчӗ. Пӗлтерӗшӗ тӗлӗшӗнчен вӗсем питӗ ҫывӑх сӑмахсем.
Пӗри еш ер глаголтан, тепри еш ӗл паллӑ ятӗнчен пулнӑ. Ку
чухнехи чӗлхере -лӑ х (-лӗх) аффикс глагол ҫумне хушӑнас
тухӑҫлӑхне сӳнтернӗ, анчах кивӗ чӗлхере -лӑ х (-лӗх) глагол
ҫумне те хушӑнма пултарнӑ: пус-пуслӑх, пут-путлӑх, килӗш килӗш лӗх, й ӳҫ-й ӳҫлӗх т.ыт.те.
Пӗр статьярах -лӑ х (-лёх) аффикслӑ ҫӗнӗ сӑмахсене
пурне те пӑхса тухма йывӑр. Ҫавӑнпа та эпир вӗсене асӑнса
ҫеҫ тухӑпӑр:
айӑпсӑрлӑх
виҫҫӗлӗх ӗмӗтсӗрлӗх
аскӑнлӑх
ӗҫлӗх
ӗҫсӗрлӗх
канашлӑх килӗшӳлӗх
лӑпкӑлӑх
мухтавлӑх
намӑслӑх начарлӑх
пӗлӗмлӗх
савӑнӑҫлӑх сӑваплӑх
пӗлменлӗх
сӑмсалӑх
ҫимӗҫ-ҫуратанлӑх
сывмарлӑх
телейлӗх
тӗреклӗх
тутӑлӑх
тутлӑлӑх
тутлӑх
ӳсӗмлӗх
хӑватлӑх
хӗнлӗх
хитрелӗх
хытлӑх
чарулӑх
хытӑлӑх
чарусӑрлӑх
ылханлӑх т.ыт.те
ыйтамлӑх
-ҫӑ (-ҫё) аффикс хушӑнса пулнӑ ҫёнё сӑмахсем
Авалхи тёрёк чёлхинчи -чы{-чй) аффикспа тӳр килекен
-ҫӑ (-ҫё) чӑваш аффиксӗ пӗр-пӗр япалапа ҫыхӑннӑ ӗҫ тӑвакан
ҫыннӑн ятне палӑртать. Куҫару ӗҫӗ аталаннӑ май -ҫӑ {-ҫӗ)
аффикслӑ ҫӗнӗ сӑмахсем те текстсенче нумайрах курӑнма
пуҫлаҫҫӗ. Ҫапах та вёсен шучӗ, -лӑ х (-лёх) аффикс хушӑнса
пулнӑ неологизмсемпе танлаштарсан, чылай сахалрах. Халӗ
вара И.ЯЯковлевпа унӑн вӗренекенӗсем тӗн содержаниллӗ
куҫарусенче усӑ курнӑ -ҫӑ (-ҫё) аффикслӑ ҫӗнӗ сӑмахсемпе
тӗплӗнрех паллашӑпӑр.
Кёмёлҫё (серебряник): Эфес х у линче пёр Димитрий
ятлӑ к ӗм ӗлҫӗ п улнӑ, в ӑ л Артемида ячӗп е кём ёл чи р кӳ
кӗлеткисем туса пурӑннӑ [РЦИ, 1894]. Пӗтӗмпе ку сӑмах 5

хут тӗл пулать: 1900 ҫ. - 2 хут, 1904 ҫ., 1911 ҫ. - пӗрер
хутчен. Ашмарин, Егоров, Сироткин словарӗсенче кӗм ёлҫӗ
ҫук. Н.В.Никольский те [РЧСНик, 1909] “серебряник, серебрян”
вырӑс сӑмахӗсене кӗм ӗлҫӗ терминпа мар, “кӗмӗл япаласем
тӑвакан маҫтӑр”, “кӗмӗл шывне чикекен” сӑмах майлашӑвӗсем пе ҫеҫ куҫарн ӑ. П ӗррем ӗш хут ку неологизм а
ИА.Андреевпа НЛПетров редакциленӗ вырӑсла-чӑвашла сло
варьте (1971) асӑрхама пулать, ЧВС (1982) те кӗм ӗлҫӗ сӑмаха
уйрӑм статьяпа панӑ: “серебряник, мастер по серебрению”.
К ёнекеҫё (книжник) пёрремёш хут “Евангелие от
М атф ея” (1873) ку ҫар у р а тёл пулать: В ё л вара п у п
пуҫлӑхӗсене, халӑх хуш ш инчи кӗнекеҫӗсене пурне тепуҫтарса
Христос ӑҫта ҫуралмалла тесе ыйтнӑ. И.Я.Яковлевӑн Евангели
куҫарӑвӗсенче “книжник” вырӑнне кёнекеҫӗ ҫӗнӗ сӑмахпа усӑ
курасси ҫирӗп принцип пулнӑ: ӑна 40 хут ытла асӑрхама
пулать. Ҫав вӑхӑтрах ытти хӑш-пӗр куҫарусенче [РЦИ, 1894;
УПЦН-2, 1893] “кӗнеке ҫынӗ”, “кӗнекеҫ ҫын” майлашусемпе
усӑ курни те сисӗнет. 1820 ҫулхи “Святой Еванггель” кӗнекере
“книжник” сӑмаха чӑваш ла “хот билеггень” майлашупа
куҫарни, пирӗн шутпа, тӳреммӗнех мар пулин те, Яковлев
куҫарӑвӗнчи кӗнекеҫӗ ҫӗнӗ сӑмах пулнине ҫирӗплетет.
1 9 1 0-1982 ҫу л сен ч е п и ч е тл ен н ӗ ик ч ӗ л х е л л ӗ
словарьсенче (В.Г.Егоров словарӗсемсӗр пуҫне) кӗнекеҫӗ
неологизм ҫирӗп тымар янӑ темелле. Анчах та кунта ҫакна
асӑрхаттарни вырӑнлӑ: кӗнекеҫӗ сӑмахӑн тӗн литературинчи
тата хальхи словарьсенчи пӗлтерӗшӗсем тӳрӗ килмеҫҫӗ.
Танлаштарӑр: тӗн кӗнекисенче вӑл “знаток Библейских
писаний, законов, заповедей Бож ьих”, ЧВС (1982) вара
“библиофил, любитель книг” пёлтерёшлё.
Пахчаҫӑ (садовник) сӑмахпа пёрремёш хут “Первоначаль
ный учебник русского языка для чуваш” (Вып. I. Казань, 1893)
кӗнекере усӑ курнӑ. Н.И.Ашмарин та хӑйӗн словарёнчи пахчаҫӑ, пахчаҫӗ сӑмахсене (“огородник, садовник” пёлтерёшсемпе)
ҫӳлерех асӑннӑ кӑларӑмран илнине палӑртать. Иккёмёш хут
“пахчаҫӑ” сӑмаха “Евангелие от Иоанна” (1904), виҫҫӗмӗш хут
1911 ҫулхи кӑларӑмра асӑрхама пулать: М арияӑна, купахчаҫӑ
п у л ё тесе каланӑ. М аларахри кӑларӑм сенче ку ӑнлава
урӑхларах куҫарнӑ: М ария к у йывӑҫ пахчине пӑхакан п улӗ
тесе каланӑ ӑна (1880). М ария в ё л пах чана пӑхакан п у л ӗ
тесе каланӑ (1890). Пахча пӑхакан уса л ҫын [СИВНЗ, 1876].

Ҫӳлерех асӑннисемсӗр пуҫне “пахчаҫӑ” ҫӗнӗ сӑмахпа 2
хутчен “Учите детей жить по-Божьему” (Казань, 1905) кӗнекере усӑ курнӑ: Чечеке юратакан пахчаҫӑ чечекёшӑтсанах
ӑна темӗн тёрлӗ пӑхать... Пахчаҫӑ чунсӑр чечеке ҫав тёрлё
пӑхать пулсан, амӑшин чунлӑ, ылтӑнран та хаклӑ чечекне
епле пӑхас пулать. Ку тӗслӗхре “пахчаҫӑ” сӑмаха “цветовод”
пӗлтерӗш туянтарни, урӑхла каласан, сӑмахӑн пӗлтерӗшӗ сарӑлни куҫ кӗрет. Хальхи словарьсене [ЧВС, 1961, 1982] “цве
товод” пӗлтерӗше тивӗҫ “чечекҫӗ” сӑмах уйрӑм статьяпа кӗнӗ.
Сӑмах май каласан, “Святой Еванггельте” (1820) “садовник”
сӑмаха “сад хози” тесе куҫарнӑ, Д.Дамаскин редакциленӗ “Сло
варь языков разных народов...” (1785) кёнекере “бахча быхаган”
тенё. Апла пулсан, пахчаҫӑ сӑмахӑн авторё И.Я.Яковлев пулни
пирки, пирён шутпа, иккёленме кирлех мар.
Пулӑшуҫӑ (споручник): Эймёскёнсем, асап куракансем!
Эсир те ҫак пёлёт ҫинчи пулӑш уҫӑсем ҫине витӗнсе тӑрӑр
[НСБС, 1905]. Урӑх кӑларӑмсенче эпир ку сӑмаха асӑрхамарӑмӑр. РЧСНик (1909) “помощник” лексемӑна “пулӑшакан” тесе
куҫарнӑ, чӑвашла-вырӑсла словарьсене те пулӑш уҫӑ неоло
гизм словарь статйи пулса кӗреймен. Хальхи вӑхӑтри пресса
чӗлхинче вара ку сӑмах ҫӗнӗрен чӗрӗлчӗ тесен те йӑнӑшмӑпӑр,
журналистсем унпа (“Хыпар” хаҫатра, тӗслӗхрен) ҫине-ҫинех
усӑ курма пуҫларӗҫ. Словарьҫӑсен хӑйсен сумлӑ ӗҫӗсенче ку
сӑмаха тивӗҫлӗ вырӑн тупса парасси ҫеҫ юлчӗ темелле.
Соломонҫӑ (гадальщ ик по книге Соломона) сӑмах
Н.И.Ашмарин словарёнче ҫеҫ регистрациленнӗ: “Соломонҫӑ:
гадальщик болезни. М анӑн япаласене ҫав ҫын вӑрламан-ш и
тесе, солимонҫӑ патне пухӑнса л а р а ҫҫё'. Ахӑртнех, ҫак
сӑмахпа унӑн контекстне автор “Болезни за грехи” (Казань,
1905) кёнекерен илнё, танлаштарсан ку уҫҫӑнах курӑнать:
...тата х ё л л е у л а х р а солом он т ийекен хутпа, е о р а кул
кӗнекипе юмӑҫ пӑхаҫҫё... М анӑн япаласене ҫав вӑрламан-ш и
тесе соломонҫӑ патне пухӑнса лараҫҫӗ. Хальхи вӑхӑтра ку
пӗлтерӗше палӑртма ытларах “юмӑҫ” сӑмахпа усӑ кураҫҫӗ.
Ҫ апла вар а, соломонҫӑ пӗр в ӑ х ӑ т р а х ҫӗнӗ сӑм ах та,
окказионализм та пулса тӑрать.
Ҫӑлтӑрҫӑ (волхв, звездочет) тён литературинче 1873
ҫултанпах курӑнма пуҫлать (Евангелие от Матфея): Ирод
патшара п ур ӑ н н ӑ вӑхӑтра, И уд ей р и В иф леем ре И исус
ҫуралсан, хёвелт ухӑҫё енчен ҫӑлтӑрҫӑсем И ерусалиме пынӑ

та каланӑ... Революциччен 10 хут пичетленнӗ ҫак Евангелире
“ҫӑлтӑрҫӑ” сӑмах пӗтӗмпе 40 хут ытла тӗл пулать. Унсӑр
пуҫне ку неологизмпа тата 8 тӗрлӗ кӗнекере кашнинче пӗрервиҫшер хут усӑ курнӑ. Пӗрин пуҫламӑшӗнче ҫеҫ [ГЦП, 1882]
“ҫӑлтӑр паллакан” сӑмах майлашӑвӗ тӑрать, малалла вара
ӑна пур ҫӗрте те ҫӑлтӑрҫӑ сӑмахпа ылмаштарнӑ. Куратпӑр
ёнтё, тён кӗнекисенче “волхв, звездочет” пёлтерёшлё ҫӑлтӑрҫӑ сӑмах термин шайӗнчех ҫирӗпленнӗ.
Чиркӳҫё (церковник, священнослужитель) И.Я.Яковлевӑн
темиҫе куҫарӑвӗнче те тӗл пулать. Ҫавӑнпа пирӗн хальхи
чиркӳҫёсене, авалхипророксене, апостолсене, святой аттесене
итленӗпекех итлес пулать [БОЧР, 1891]. Пӗтӗмпе ку кӗнекере
“чиркӳҫӗ” сӑмахпа 5 хут усӑ курнӑ. И исус Христос панӑ
заповедь тӑрӑх, Святой Апостолсем, чиркӳҫсем вӗрентнӗ тӑрӑх
пирӗн ҫынна пӗтӗм кӑмӑлпа хӗрхенес пулать [ОХЛ, 1894,
1898 — икшер хут усӑ курнӑ]. Н.В.Никольский словарӗ (1909)
чиркӳ-тӗн пурнӑҫӗпе ҫыхӑннӑ сӑмахсенчен пуян пулин те,
асӑннӑ неологизм кунта курӑнмасть. Юлашки вӑхӑтра ҫеҫ
тӗрлӗ жанрлӑ литературӑра чиркӳҫё сӑмах час-часах тӗл
пулма пуҫларӗ. Х аллӗхе вӑл словарьсене кӗреймен-ха.
М.И.Скворцов редакциленӗ чӑвашла-вырӑсла словарьте (1982)
ку пӗлтерӗше “чиркӳ” статьяра уҫса панӑ: “чиркӳ ҫыннисем
- духовенство, церковники”.
Чӳлмекҫё (горшечник) сӑмах вырӑнӗнче 1820 ҫулхи СЕ
куҫарура икё хутӗнче те “коршак усты” сӑмах майлашӑвӗ
тӑрать: Канашлаза вара вулзам сине коршак усты сирь содын
ильчесь... В улза м вара бачесь вулзане коршакусты сирьжень.
И.Я.Яковлевӑн ЕМ (1873) пёрремёш куҫарӑвӗнчех вара
“горшечник” ӑнлава чӳлм екҫӗ сӑмахпа палӑртнӑ (ытти
кӑларӑмсенче те ку йӑлана ҫирӗп тытса пыни курӑнать).
Ҫак пулӑма шута илсе чӳлмекҫӗ сӑмаха, пирӗн шутпа, ҫав
тапхӑрти неологизм тесех хакламалла.
Эмелҫё (врач, лекарь, врачеватель). Пӗтӗмӗшле илсен,
ку сӑмах 1910-1982 ҫулсенче тухнӑ куҫару словарӗсенче
нумайӑшӗнче пур. И.Я.Яковлев чи малтанхи Евангелире [ЕМ,
1873] чӑваш латнӑ “л ек ӗр ” вырӑс сӑмахӗпех усӑ курнӑ,
малаллахи Евангелисенче пуринче те ҫак вырӑс сӑмахне
эмелҫӗ ҫӗнӗ сӑмахпа ылмаштарнӑ. “Лекӗр” сӑмах пӗтӗмпе 7
тӗрлӗ кӗнекере 13 хутчен тӗл пулать пулсан, эм елҫӗ вара 20
ытла кӗнекере - пилӗк теҫеткене яхӑн. Куратпӑр ӗнтӗ,

эм елҫӗ революцичченхи тӗн литературинче пӗтӗмӗшпех пуҫ
пулса тӑрайман, урӑхла каласан, унта вариантлӑх хуҫаланнӑ
темелле. Ку пулӑм РЧСНик-ре (1909) те сӑнланнӑ: “врач лекӗр, емелҫӗ”, “лекарь - лекӗр, тухтӑр, емелҫӗ”.
СЕ (1820) “врач” сӑмаха “амаль усты, амаль асти”, е
“ам ал ь зях ”, е тата “чирьзане тюрледеггень уста” тесе
куҫарни, пирӗн шутпа, И.Я.Яковлев куҫарӑвӗсемччен чӑваш
чӗлхинче (тӗрӗсрех - тури диалектра) э м влҫӗ сӑмах
пулманнине ҫирӗплетет.
■У (~У) аффикс хушӑнса пулнӑ ҫёнё сӑмахсем
Ҫӗнӗ сӑмахсен ш утӗнче глагол тӗпӗ ҫумне - у (-ӳ)
аффикс хушӑнса пулнисем пӗр 25. И.ПЛавлов чӗлхеҫӗ кун
йышши япала ячӗсене ӗҫ ячӗсем тесе уйӑрать, Пушкӑртпа
Т утар республикисенчи чӑвашсен чӗлхинче ку аффикс
х у ш ӑн н и п е п у л а к а н ф о р м ӑсем гл аго л тан у й р ӑ л с а х
ҫи тей м ен н и н е п а л ӑ р т а т ь (в ӗ ҫ с е п ы р у, к и л с е ҫ ӳр ӳ ),
литература чӗлхинче - у (-ӳ) аффикс глагол формине мар,
иккӗм ӗш ле я п ал а ячӗсем тӑвать тет [Павлов, 285 с.].
В Л С ергеев тӗпчевҫӗ “ӗҫ ячё япала ячӗн категори формисене
йышӑнайманни ӑна иккӗмӗшле япала ячё теме май памасть”,
“ӗҫ ячӗсене морфологире уйрӑм ушкӑн (класс) туса пӑхмалла”
тесе шутлать [ХЧЧСер, 139 с.]. Тавлашӑва кӗмесӗрех эпир
ҫак ҫӗнӗ сӑмахсем ӗҫ ячӗсен ушкӑнне кӗнине палӑртатпӑр:
Ӳсёрёлӳ (пьянство): Эрехе ӳсӗрличчен ан ӗҫ, ӳсӗр ӗлӳ
нихӑҫан та санпа ан ҫӳретӗр “Вина до опьянения не пей, и
пьянство да не ходит с тобою в пути твоем” [КВЗ, 1898].
Никольский вырӑсла-чӑвашла словарёнче [РЧСНик, 1909]
“пьянство” - ӗҫсе ӳсӗрӗлни. РЧС (1971) та “опьянение” сӑмаха
(тӳрӗ пӗлтерӗшӗпе каланине) чӑвашла уҫӑмлӑн куҫарайман.
Чӑваш ла-вырӑсла словарьсенче те ӳ сё р ӗлӳ ҫук. 1982 ҫулхинче ҫеҫ ӳсёр сӑмахӑн 2-мӗш пӗлтерӗшӗ - “опьянение”.
Вӑл та пулин унта Ашмарин словарӗн витӗмӗпе кӗнӗ пулас.
Ҫапла вара, ӳсӗр ӗлӳ сӑмаха эпир пёр словарьте те тупаймарӑмӑр, куҫаруҫӑ ӑна “пьянство” пӗлтерӗш туянтарнине,
ахӑртнех, ҫӗнӗлӗх тесе шутламалла. Ӳ сёрёлӳ сӑмаха вырӑсла
“опьянение” тесе куҫарсан тӗрӗсрех пулмалла пек, “пьянство”
сӑмах валли вара чӑвашла урӑх термин (е сӑмах майлашӑвӗ)
шырама тивет пулас. Анчах, мӗнле пулсан та, пирӗн шутпа,
ӳ с ё р ё л ӳ сӑмах пулас словаре уйрӑм статьяпа кӗме тивӗҫ.

[Ытлашши] ҫийӳ (многоядение): Ытлашши ҫийӳ чире
ларать, иртӗхсе ҫие-ҫие тӑм-хаяр чир те тупӑнать... “От
многоядения бывает болезнь” [КВЗ, 1888].
ВЧС-сенче пёринче те “многоядение” статья ҫук.
Ашмарин словарёнче ҫеҫ ҫийӳ “еда, ядение”. Шел пулин те,
ӑҫтан илнине асӑнман, пёрремёш тёслёхё Ашмарин асӑннинчен
49 ҫул ватӑрах (вӗсем пӗр ҫӑлкуҫран та пулма пултараҫҫӗ).
Ашмарин словарӗсӗр пуҫне ку сӑмах урӑх ниҫта та тӗл
пулмасть. Ҫапла вара ҫийӳ сӑмах Библи текстӗнчи пӗртенпӗр тӗслӗх, чиркӳ стилӗн палли пулса юлать. (Хальхи чӗлхере ытлашши ҫини сӑмах майлашӑвӗпе усӑ курни куҫ кӗрет.)
Ҫуну: Ҫамрӑк ҫын, хитре сӑн-сӑпачӗпе сывӑ ӳ ч ӗ ҫунса
тӑнӑ вӑхӑтра, ш ӑрпӑк тивретнипе пы сӑк ҫу н у п улм а лли
вӑхӑтра, - ӳт астарнӑ хыҫҫӑн каймасан,... ҫӗнтерекен паттӑр
евӗрлё[ НВБ, 1912].
Ашмарин словарёнче те, ЧВС-сенче те “ҫуну” статья
ҫук. ВЧС-сенче (1909, 1940, 1972) “горение” сӑмаха яланхи
мелпе иртнё причастии палӑрту формипе куҫарнӑ: ҫунни
Пирӗн тӗслӗхре ҫуну неологизма сӑнарлӑ, куҫӑмлӑ пӗлтерӗшпе калани сисӗнет. Ҫапла вара, ҫун у сӑмах нихӑш словаре
те кӗреймен (“горение” ӑнлава палӑртакан ӗҫ ячӗ чӑваш чӗлхинче ку таранччен те ҫук).
Вӑрҫу: ...ун чухне м ӗн чухлӗ ҫӗмӗрӗлӳ, вӑрҫу, ҫапӑҫу,
пӗр-пӗрне аманту, вӗлерӳ... [ПМУ, 1910]. Ҫак тӗслӗхри вӑрҫу
сӑмах Ашмарин словарёнче пур: “брань. О пьяницах” тесе
ӑнлантарнӑ. 1919, 1936, 1954 ҫулхи ЧВС-сенче ку сӑмах ҫук,
1961-мӗш ҫулхинче вӑрҫу-т ӗркёш ӳ, 1961-мӗш пе 1982мёш сенче в ӑ р ҫ у -х а р к а ш у м ӑш ӑр сӑм ахсен м ал тан х и
компоненчӗ пулса юлнӑ. Хальхи вӑхӑтра ытларах усӑ куракан
вӑрҫӑ сӑмахӑн пӗлтерӗшӗ вӑрҫу сӑмахӑннинчен анлӑрах.
Мӗншӗн-ха куҫаруҫӑ “вӑрҫӑ” сӑмахпа мар, вӑрҫупа усӑ
курать? Пирӗн шутпа, сӑлтавӗсем ҫаксем пулма пултараҫҫӗ:
1. “Вӑрҫӑ” сӑмахӑн пӗлтерӗшӗ ытла анлӑ, ҫав тӗслӗхре
вӑрҫупа усӑ курни шухӑша конкретлӑрах, уҫӑмлӑрах тӑвать.
2. Юнашар тӑракан сӑмахсем пурте -у (-ӳ) аффикс хушӑнса пулнӑ ёҫ процесӗсен ячӗсем, вӗсем пӗр евӗрлӗрех пулни
предложение илемлӗх, ҫыпӑҫулӑх тата янӑравлӑх кӗртет.
3. “Вӑрҫӑ” нейтраллӑ стиль сӑмахӗсен шутне кӗрет
тесен пысӑк йӑнӑшах пулмасть пулӗ, мӗншӗн тесен унпа
калаҫу чӗлхинче те, кӗнеке-ҫыру чӗлхинче те пёр пекех

усӑ кураҫҫӗ. Вӑрҫу вара ытларах кӗнеке стилӗ еннелле туртӑнать, тӗн кӗнекисен ҫӗкленӳллӗ стильне палӑрма пулӑшать.
Шел, -у(-ӳ) аффикс хушӑнса пулнӑ, ӗҫ ятне пӗлтерекен,
тён кӗн екисенче ч ас-ч асах тӗл пулакан чы лай сӑмах
революци хыҫҫӑн тухнӑ ЧВС-сенче хӑйсене тивӗҫлӗ вырӑн
тупайман. Вёсен шутне тата ҫак сӑмахсене кӗртме пулать:
лӑплану (успокоение), хуҫӑлу-аману (сокрушение), ӳпкелӳ
(у п р е к , н ед о в о л ьство , огорчени е), т и р к ӳ (р азл и ч и е,
различение), л ӑп л ан тар у (успокоение, утешение), хӑру
(усы хание), а ск ӑ н л ан у (распутство), я сар л ан у (блуд),
каҫарттару (прощение) т.ыт.те.
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Н.ППетров
И.Я.ЯКОВЛЕВ ЛИТЕРАТУРА ЧӖЛХИН
ЛЕКСИКИНЕ НОРМӐЛАНИ

Литература чӗлхи чӑннипех те халӑх (наци) литератури
чёлхи п ултӑр тесен, ӑна х ал ӑх чӗлхине никӗсе хурса
аталантармалла. Анчах халӑх чӗлхи - пӗр пӗтӗм чӗлхе мар,
вӑл тӗрлӗ калаҫусенчен тӑрать. Чӑваш чӗлхинче ӗлӗкех тури
тата анатри диалектсем палӑрнӑ. Кивӗ ҫырулӑх тури диалект
ҫинче никӗсленнӗ. Анчах тури чӑвашсен чёлхи те пур ҫӗрте
те пёр пек мар. Н.И.Золотницкичченхи ҫырулӑхра кашни
автор е куҫаруҫӑ хӑй кӑмӑллакан калаҫу чӗлхипе усӑ курнӑ.
Ҫавна пула пӗр сӑмахах е пӗр формӑнах тӗрлӗ кӗнекере
тӗрлӗ ҫырнӑ. Н.И.Золотницкий Шупашкарпа Ҫӗрпӳ уесӗнчи
чӑваш чӗлхипе усӑ курнӑ. Вӑта тӑрӑхри чӗлхе анатри
чӑваш семш ӗн те, турисемш ӗн те ӑнланмалла пулӗ тесе
шутланӑ вӑл. И.Я.Яковлев хӑй анатри чӑваш пулнӑ май анатри
диалекта, Кӑнна Кушки калаҫӑвне килӗштернӗ. Анатри
диалектри калаҫусем пӗр евӗрлӗрех, пӗр-пӗринчен уйрӑлсах
кайман. Ҫавӑнпа Яковлевӑн вӗрентекенӗ Н.И.Ильминский те
анатри диалект литература чӗлхин никӗсӗ пулма юрӑхлӑрах
тесе шутланӑ. Пёрремёш букваре вара анатри диалектпа
кӑларнӑ. Хуплашки ҫине те “на наречии низовых чуваш,
или чуваш а н а т р и ” тесе ҫырнӑ. А нчах кивӗ ҫы рулӑх
тапхӑрӗнче чӑваш кӗнекисене (вӗсем йышлах мар пулин те)
тури диалектпа пичетленине те асран яман. Ҫӗр ҫула тӑсӑлнӑ
традицие пат татма ҫӑмӑлах пулман-тӑр. Ҫавӑнпа малтанлӑха
чӑваш кӗнекисене икё диалектпа кӑларма шутланӑ. 1872 ҫулта
пичетлесе кӑларнӑ пёрремёш букварь ум сӑмахӗнче ҫапла
каланӑ: “Анатри тата вирьял чӗлхисем хушшинче уйрӑмлӑх
сахал пулин те, пирӗн шутпа, пуҫламӑш шкулта вӗренме
учебниксене икё чӗлхепе те хатӗрлемелле”, — тенӗ.
Анатри чӑвашсем валли хатӗрленӗ букваре кӑларнӑ
хыҫҫӑн Яковлев анатри диалекта та, тури диалекта та кёнекеҫыру чёлхи вырӑнне йышӑнни пёр халӑхӑн икё литература
чёлхи пуласси патне, вёсем кашни хӑйне уйрӑм ҫулпа
аталанасси патне илсе пыма пултарнине ӑнланса илнё. Икё
диалектпа та кӗнекесем кӑларни чӑваш халӑхне пёр нацие
чӑмӑртанма чылаях чӑрмантарнӑ пулӗччӗ, мёншён тесен

халӑха наци шайне ҫити ҫӗкленсе аталанма чӗлхе пӗрлӗхӗ,
пёр пӗтӗм литература чӗлхи кирлӗ. Ҫакна ш ута илсе,
И.Я.Яковлев шкул учебникӗсене харӑсах икё диалектпа пичетлесе кӑларас шухӑша пӑрахӑҫлать те чӑваш литература
чӗлхине анатри диалекта тӗпе хурса аталантарма тытӑнать.
Л итература чӗлхине никӗсленӗ чух И.Я.Яковлева
Н.И.Ильминский вӗрентсе-хавхалантарса, тӑшмансенчен
хӳтӗлесе тӑнӑ. Ильминский литература чёлхи мӗнле пулса
кайни е каймалли ҫинчен ҫапла вӗрентнӗ: “Пур чӗрӗ чӗлхе
те вакрах калаҫусем ҫине пайланма пултарать, анчах вӗсем
пурте кӗнеке чёлхи пулма пултараймаҫҫӗ, вӗсенчен пӗрне
пӗр-пӗр сӑлтава пула куҫару е кӗнеке чӗлхи вырӑнне илеҫҫӗ
те, вӑл майӗпенех литературӑра усӑ куракан тёп чӗлхе пулса
ҫирӗпленет. Акӑ Лютер куҫарнӑ Библи Саксони наречине
пӗтӗм Германи литература чӗлхи туса хучӗ”1.
Н.И.Ильминский чӑваш литература чӗлхине мӗнле
диалект е калаҫу никӗсӗ ҫинче йӗркелес ыйтӑва татса пама
хутшӑнни пирки И.Я.Яковлев хӑйӗн “Манӑн пурнӑҫ” аса
илӗвӗнче ҫапла калать: “Ҫак Кӑнна Кушки ялӗн чӗлхипе
паллашнӑ хыҫҫӑн Ильминские ку калаҫу килӗшрӗ. Вӑл вара
тӗрлӗ вырӑнта тӗрлӗ уйрӑмлӑхсемпе калаҫакан мӗн пур
чӑваш валли пӗр-пӗр калаҫӑва тӗпе хурса пӗр пӗтӗм чӗлхе
тумаллине, ҫавӑн пек чӗлхе тума Кӑнна Кушки хресченӗсен
калаҫӑвӗ ю рӑхлӑрах пулнине п ал ӑр тр ӗ”2. К аярах вара
Ильминский тӗттӗм чӑваш ялне грексен культура центрӗпе
танлаштарнӑ: “Ну! Едете в чувашские Афины?”; “Что нового
в ваших чувашских Афинах?” - шӳтленӗ вӑл Яковлевпа
калаҫнӑ чух. Кӑнна Кушкинчен тухнӑ Яковлев тӑван ял
к алаҫӑвн е никӗсе хы вса й ӗр к ел ен ӗ ч ӗлхе чӑваш сен е
цивилизаци ҫулӗпе ертсе каясса шаннӑ ёнтё Ильминский.
Ҫӗнӗ литература чӗлхин лексикине И.Я.Яковлев анатри
диалектӑн Пӑва тӑрӑхӗнчи сӑмах пӳянлӑхӗнчен йӗркелеме
пуҫланӑ. Анчах Пӑва калаҫӑвӗнче пӗтӗм чӑваш чӗлхинче
сар ӑ л н ӑ сӑм а х сем сӗр п уҫне ҫак в ы р ӑ н т а к ӑн а усӑ
кураканнисем те пур. Вырӑнти сӑмахсенчен чылайӑшӗ тутар, араб сӑмахӗсем. А натри чӑваш сем тутарсем пе
кӳршӗллӗ пурӑнса, вӗсемпе тӳреммӗнех хутшӑнса тутар
сӑмахӗсене чылай йышӑннӑ. 1872 ҫулта пичетленсе тухнӑ
пёрремёш букварьте тата “Чӑн тӗн кӗнекинче” уйрӑмах
анатри диалект е Пӑва калаҫӑвӗн лексика уйрӑмлӑхӗсем куҫа

тирӗнеҫҫӗ. “Чӑваш ачисене ҫырӑва вӗренмелли кӗнекери”
хӑш-пӗр тӗслӗхсем: вӑркалан (каллӗ-маллӗ кускала), еш ӗл
(симӗс), и лен (кёске халат), й ӳн лӗ (майлӑ, лайӑх), карӑнтӑк
(кантӑк), кӳрш ӗ (пускил), маймӑл (упӑте), мимӗр (нимӗр), мимё
(миме), минтер (ҫытар), нухӑт (курӑк ячё), пыла (пӑчкӑ),
пы сӑклӑх (пиҫиххи), сентре (лапка), уйла (шухӑшла), чавка
(чана), явлӑк (тутӑр).
И .Я.Яковлев хӑйӗн м алтанхи ш ухӑш не - чӑваш
кӗнекисене икё диалектпа кӑларассине - пӑрахӑҫласа пӗтӗм
чӑваш халӑхӗ валли пёр литература чёлхи тӑвас тӗллев
тытнӑ хыҫҫӑн тури диалекта тимлӗрех тӗпчеме пуҫланӑ. Ҫӗнӗ
литература чӗлхине тури диалект сӑмахӗсемпе пуянлатса
аталантарма, чӑваш чӗлхинче анлӑ сарӑлман тутар сӑмахӗсенчен ютӑхма тытӑннӑ. Тӗрлӗ диалектра (е калаҫура) тӗрлӗ
и л тӗн екен , ан ч ах пӗр ӑн л ав а п ӗ л тер е к ен сӑм ахсене
литература чӗлхине синоним пӗлтерӗшпе кӗртме пуҫланӑ.
Халӑх чӗлхинче анлӑ сарӑлман сӑмаха литература
текстне кӗртнӗ чух унӑн пӗлтерӗшне тепӗр диалектри ҫав
пёлтерёшлё сӑмахпа е пӗтӗм халӑх усӑ куракан паллӑ сӑмахпа
уҫса панӑ, ӑнлантаракан сӑмахне ялан тенё пекех скобкӑна
хупнӑ. Ҫакӑн пек туни пуриншӗн те паллах мар сӑмахсен
п ӗл тер ӗш н е пёр пӗтӗм л и т е р а т у р а ч ӗлхин ш айӗнче
нормӑлама май панӑ. Тӗслӗхсем: П уҫлӑ х пупсем Иисуса
вӗлер м е пар тесе ха лӑ хсен е [Пилатран. - Н.П.] ыйтма
хётёртнӗ (хӗтёхленӗ). [Чӑн тӗн кӗнеки, 1873, 32 с.].
В ӑ л х у ҫ и хуш нине ним ӗн лёлм есӗр и челе (вилӗм е)
кайнӑ [Букварь, 1880, 36 с.].
Тепёр ҫ у л ҫак мулкача кайӑкҫӑ (сунарҫӑ) тытать тет
[Букварь, 1900, 36 с.].
Тим ахви ют ҫын сурӑхӗсене кётсе (пӑхса) пурӑннӑ
[Букварь, 1900, 41 с.].
П ёр арӑм хи р е (уя) тыр вы рнӑ ҫёре кӑкшӑмпа сӗт
илсе пынӑ [Букварь, 1900, 43 с.].
Анлӑ сарӑлман сӑмахӑн пӗлтерӗшне уҫса пама тӑван
чӗлхере синоним ҫук пулсан, Яковлев тепӗр мелпе усӑ курнӑ:
диалект сӑмахӗн пӗлтерӗшне ку е вӑл вырӑнта палӑрнӑ вырӑс
сӑмахӗпе уҫса панӑ:
Ёлёкрех, тёнче луҫланичченех Турӑ пирёшти (ангел)
ӳтсӗр сывлӑш не пултарнӑ [“Чӑн тӗн кӗнеки”, 1873, 5 с.].

Пӑсара пӑхӑрҫӑ пӳртне кӗнӗ тет те йӗкеве (потпилка)
ҫула пуҫларӗ тет [Букварь, 1880, 16 с.].
Вырӑссем нумайӑшӗ ҫак Купала тенё празднике ха лӗ
те тӑваҫҫӗ. В ӗсем в ӑ л к у н в и р е -я л -с а р -х у р и к у р ӑ к ӗ
(папоротник) чечеке ларать теҫҫӗ [“Рассказы из русской
истории на чувашском языке”. Вып. I. Казань, 1882. 6 с.].
Тимӗр шапана алӑра тытса тӑнӑ чух унӑн хуп п и ӑшне
пӑхсан шалта вӑйхӑтри (подвалти) пек темёскер хуп-хура
чёрё япала курӑнать [“Третья и четвертая книги для чтения
Л.Н.Толстого на чувашском языке”. Симбирск, 1911. 46 с.].
Ҫак мелсемпе усӑ курни, паллах, малтанлӑха питӗ
кирлӗ пулнӑ: диалект сӑмахӗсене литература чӗлхине кӗртсе
ҫирӗплетме пулӑшнӑ, анчах литература чӗлхи йӗркеленсе
ҫирӗпленнӗ май пӗр сӑмах пӗлтерӗш не скобкӑра тепӗр
сӑмахпа уҫса парасси литература чӗлхине ҫырлахтарма
пӑрахнӑ. Ку мелпе яланах усӑ курни килӗш ӳллӗ мар.
Аталанса, нормӑланса ҫитнӗ чӗлхере сӑмахсен пӗлтерӗшӗсем
пуриншӗн те паллӑ пулмалла, ку е вӑл сӑмах пӗлтерӗшӗ
вулакансемшӗн уҫӑмлах мар-тӑк словаре пӑхса илме пулать.
Паллах, чӗлхене ҫӗнӗ сӑмахсем кӗресси нихӑҫан та
чарӑнмасть. Автор ҫӗнӗ сӑмахпа усӑ курать пулсан, вӑл унӑн
пӗлтерӗшне ӑнлантарса пама тивӗҫ. Чылай чух ӑна сноскӑра
ӑнлантарса параҫҫӗ. Яковлев та каярахри ҫулсенче кӑларнӑ
кӗнекисенче ҫак мелпе усӑ курма пуҫланӑ. 1900 ҫулти
Б у к в ар ь т е у р ҫ а , Л .Н .Толстойӑн “Ш култа в у л ам ал л и
пӗрремӗш пе иккӗмӗш кӗнекин” 1912 ҫулти (виҫҫӗмӗш)
кӑларӑмӗнче “Пӑсара” юптарури (6 с.) йӗкев, “Ӑшӑ” статьяри
(76 с.) тимӗрташ, “Слонпа шаккалсем” юптарури (77 с.) ш акал
сӑмахсен пӗлтерӗшне сноскӑра ӑнлантарнӑ.
Тӗрлӗ диалектра е калаҫура тӗрлӗ пӗлтерӗшпе ҫӳрекен
сӑмахсене литература чӗлхине кӗртсе нормӑламалли тепӗр
(е виҫҫӗмӗш) мел - ҫыхӑнуллӑ текст. Литература чӗлхине
нормӑлама Яковлев час-часах ҫав мелпе те усӑ курнӑ.
Ҫыхӑнуллӑ текст сӑмахӑн пӗлтерӗшне тӗрӗс уйӑрса илме
пулӑшать. Тӗслӗх илӗпӗр. Анатри диалектра ҫунтармалли
йывӑҫа вутӑ, улӑхра ӳсекен курӑка утӑ теҫҫӗ. Тури диалектӑн
хӑш-пӗр калаҫӑвӗсенче ҫунтармалли йывӑҫа вотӑ, ҫулмалли
курӑка вытӑ, вутӑ теҫҫӗ. Спиридон Михайлов ҫырса кӑтартнӑ
тури чӑвашпа анатри чӑваш калаҫӑвӗнче ҫулмалли курӑка
пӗри ывда, тепри вуда, тет, ҫунтармалли йывӑҫа водӑ,

армутине арым вуд и тет [Чувашские разговоры и сказки.
Казань. 1853, 5~6 с.]. Н.И.Ашмарин словарёнче ывтӑ “сено”
[III кӑларӑм, 50 с.], вытӑ “сено” [V кӑларӑм, 219 с.], вут, вот
“огонь” [ҫавӑнтах, 282 с.], вутӑ “сено” (ҫавӑнтах), вутӑ, вут,
вотӑ, вот “дрова” [ҫавӑнтах, 283 с.], вутӑ ҫи “время сенокоса”
[ҫавӑнтах, 285 с.].
Литература чёлхине анатри диалект никӗсӗ ҫинче
йӗркеленӗ май ывтӑ, вытӑ, вот формӑсем норма тулашне
тӑрса юлнӑ. Анатри диалектри утӑ сӑмаха литература
чӗлхине “у л ӑх к у р ӑ к ӗ ” пӗлтерӗш пе кӗртни вутӑ, вут
сӑмахсене те пӗлтерӗш тӗлӗшӗнчен нормӑлама хистенӗ. 1873
ҫулта тухнӑ букварьте утӑ сӑмаха “улӑх-ҫаран курӑкӗ”
пӗлтерӗшпе панӑ, ҫак пӗлтерӗше норма вырӑнне ҫирӗплетме
утӑ сӑмаха предложенире илнӗ: Вӑрманта ҫапӑ пухрӑмӑр,
ҫаранта утӑ ҫултӑмӑр (10-11 с.). Анчах кун пек кӑна калани
вутӑ сӑмаха нормӑлама пулӑшаймасть, ҫавӑнпа та ҫӗнӗ
кӑларӑмра ҫапӑ сӑмаха вутӑ сӑмахпа ылмаштарнӑ: вӑрмантан
вутӑ пухрӑмӑр, ҫарантан утӑ ҫултӑмӑр [Букварь, 1880, 1415 с.]. Кун пек тӳрлетни те ҫителӗксӗр пулнӑ, мӗншӗн тесен
пухрӑмӑр глагола утӑ сӑмахпа та, вутӑ сӑмахпа та калама
пулать. Пӗр вырӑнти чӑваш ачи утӑ пухрӑмӑр тесе, тепӗр
вырӑнти чӑваш ачи вутӑ пухрӑмӑр тесе ӑнланма пултарать.
П аллах, ҫитӗннӗ ҫын кунта вутӑ тата утӑ сӑмахсене
хирӗҫлетсе каланинчен вӗсем мӗне пӗлтернине ҫӑмӑллӑнах
тавҫӑрса илме пултарӗ, анчах алла пуҫласа кӗнеке тытакан
ача вутӑ сӑмахӑн пӗлтерӗшне тӳрех ӑнкарса илеймесен те
пултарать. Ҫакӑ илсе кӑтартнӑ текста татах тӳрлетме
хистенӗ. Ҫӗнӗ кӑларӑмра пухаҫҫӗ глагола татаҫҫё глаголпа
ылмаш тарнӑ та предложени тытӑмне кӗскетсе афоризм
шайне ҫитернӗ: Утта ҫулаҫҫё, вутта татаҫҫӗ [Букварь, 1886,
12 с.]. Ӑнланма та, асра тытма та ҫӑмӑл.
Литература чӗлхине диалектизмсем кӗртни синонимсен
ретне ӳстерме кӑна мар, чӗлхене ҫӗнӗ ӑнлавсемпе пуянлатма
та пулӑшнӑ. Сӑмахран, анатри чӑвашсем хӑйӗнчен аслӑ
тӑванне, вӑл арҫын пулсан, пичче тенӗ, ҫав вӑхӑтрах ашшӗн
шӑллӗне те пичче теҫҫӗ, хӑш-пӗр вырӑнта вӑл тете ятлӑ.
Тури чӑвашсем аслӑ тӑванне тата ашшӗн пиччӗшне м учи
теҫҫӗ. XIX ӗмӗрӗн 90-мӗш ҫулӗсенче литература чӗлхине
м учи кӗнӗ. Ҫавна май тете, пичче сӑмахсем хӑйсен пӗлтерӗш
чиккине ансӑрлатнӑ.

Ҫӗнӗ литература чёлхи диалект сӑмахӗсене кӑна мар,
вырӑс сӑмахӗсене те сахал мар йышӑннӑ. Чӗрӗ калаҫу чӗлхи
урлӑ кӗнӗ сӑмахсем чӑваш чӗлхин фонетикӑпа морфологи
саккунӗсене пӑхӑнса чӑвашланнӑ. Анчах И.Я.Яковлев вырӑс
сӑм ахӗсем п е вы рӑн сӑр усӑ к у р асс и н е х и р ӗҫ пулн ӑ,
литература чӗлхи тасалӑхӗшӗн тӑрӑшмаллине асӑрхаттарсах
тӑнӑ. Сӑмахран, 1874 ҫулти февралӗн 1-мӗшӗнче Хусантан
А.В.Рекеев патне Тимӗрҫене ҫырнӑ ҫырӑвӗнче И.Я.Яковлев
чӑвашла куҫарнӑ чух вырӑс сӑмахӗсемпе вырӑнсӑр усӑ
курнине сивлесе ҫапла хытарса каланӑ: “Переведи чистым,
правильным чувашским языком, куҫарнӑ чух пёр вырӑс
сӑмахне те ан кӳрт. Эс, темскерле, ҫырнӑ чух та чӑвашла
аван пӗлсех, вырӑс сӑмахӗсене хушатӑн”3.
И.Я.Яковлев тата унӑн вӗренекенӗсем хатӗр л есе
кӑларнӑ кӗнекесенче вырӑс сӑмахӗсемпе мӗнле усӑ курни,
ҫав усӑ курнӑ сӑм ахсен йышӗ пӗчӗк е пы сӑк пулни
тӳреммӗнех литература жанрӗн стилӗпе ҫыхӑннӑ. Илемлӗ
литература тексчӗсенче вӗсемпе (йышӑннӑ сӑмахсемпе) сахал
усӑ курнӑ, чӑваш лах калама тӑрӑшнӑ. Акӑ Л.Толстойӑн
“Первая и вторая книги чтения на чувашском язы ке” (1912)
куҫарӑвӗнчен илнё пёр тёслёх:
Оригиналта
Чӑвашла
Н аехал царь Петр на м у- П ёрре Петр патша вӑрманта
жика в лесу. Мужик дро- пёр ҫынна тёл пулнӑ. В ӑ л ҫын
ва рубит. Царь говорит:
вутӑ каснӑ.
- Божья помощь, мужик! - Вӑй патӑр! - тенё патша.
- И то мне нужна божья - Эсё каларӑш пек пултӑр, помощь (Царь Петр и му- тенё ҫынни (Петр патшапа пёр
жик).
ҫын. 62 с.).
Халӑхра мужик сӑмахпа усӑ курнӑ пулин те куҫаруҫӑ
ӑна чӑвашла пӗр ҫын тесе куҫарнӑ.
Наука тата тён кӗнекисене куҫарнӑ чух вара вырӑс
тата славян сӑмахӗсенчен ытла ютшӑнсах кайман, куҫарма
май килтереймен сӑмахсене куҫармасӑрах йышӑннӑ. Вёсене
мӗнле йышӑнмалли ҫинчен Букварь “Предуведомленийӗн”
12-мӗш параграфӗнче каланӑ. Унта “чиркӳ-славян тата вырӑс
чӗлхинчен кӗрекен сӑмахсем, сӑмах вӗҫлӗхӗсемсӗр пуҫне
хӑйсен орфографине сыхласа хӑвараҫҫӗ” тенӗ. Кӗнеке чӗлхи
урлӑ кӗрекен ют сӑмахсене вырӑс чёлхинчи ят падеж
формипе тата несӗл паллисемпех йышӑнни вӗсемпе пуплевре

усӑ курассине йывӑрлатнӑ. Акӑ 1882 ҫулта чӑвашла кӑларнӑ
“Рассказы из русской истории” кӗнекерен илнӗ хӑш-пӗр
тӗслӗхсем:
Славянсем А зияран килсен малтан Д унай шыв хҫрне
пырса вырнаҫнӑ, унтан вара тӗрлӗ ҫёре саланса кайнӑ (3 с.).
Варягсем Балтийский тинӗсӗн леш енче Скандинавский
полуостров ҫинче пурӑннӑ (8 с.).
...Вӑл вӑхӑчӗ-вӑхӑчӗпе Евангелие кӗнекине вулаттарса
итлесе ларнӑ (31 с.)Чингизхан А зи яр и халӑхсене тытса илсен пӗр уш кӑнне
Вырӑс ҫӗрне тытса илм е янӑ, тепӗрне М алоазияри халӑхсене
тытса илм е янӑ (115 с.)Вырӑс чёлхинчи паллӑ ячӗсене, уйрӑмах ҫыхӑну паллӑ
ячӗсене куҫарасси вӑл вӑхӑтра татса паман ыйтусенчен пӗри
пулнӑ. Час-часах вӗсене чӑваш чӗлхин морфологи саккунӗсене
пӑхӑнтармасӑрах, вырӑс чёлхинчи грамматика формисемпех
йышӑннӑ. Акӑ П.А.Костычев профессорӑн чӑвашла кӑларнӑ
“О земледелии” кӗнекинчен илнӗ пӗр тӗслӗх:
Чӑвашла
Оригиналта
Хӑярсенчен пирӗн енче чи
И з огурцов самыми
аванни муромские тени. Кунтан лучш им и считаются м упуҫне тата вязниковскийпе акр омские. Кроме муром сельский тенё хӑяр сурчёсем
ских, лучш им и сортами
аван. Вёсем муромскинчен ш ул- считаются вязниковские и
трарах. А нчах муромский пекех аксельские. Они крупнее
йы ш лӑ пулаймаҫҫӗ, ёлкёрме те муромских. Но по плодоунтан каярах ӗлкӗреҫҫӗ.
витости и скороспелости
уступают муромским.
Купӑстасенчен ладожская,
И з капуст лучш им и
коломенка, браунш вейгская, гол- считаются ладожская, коландская аван.
ломенка, брауншвейгская,
голландская.
И р ӗлкёрекен ҫӗр улм и И з ранних сортов
сенчен мартолен, вермонтский,
картофеля хорош и маркороль, королева, первенец, хёр - толен, вермонтский, кол ӗ ҫӗр ул м и аван.
роль, королева, первенец,
красный картофель.
П ӗтӗм ӗш ле ҫап ла кал ӑп ӑр : X IX ӗмӗрӗн 80-мӗш
ҫулӗсемччен Яковлев кӗнекисен чӗлхинче анатри диалект
уйрӑмлӑхӗсем, анатри калаҫусенче ҫеҫ усӑ куракан сӑмахсемпе

грамматика формисем ытларах тӗл пулаҫҫӗ пулсан, 80-мёш
ҫулсенче Яковлев литература чӗлхине, пӗтӗм халӑхш ӑн
ӑнланмалла тӑвас тесе, пур калаҫӑва та шута илсе нормӑлама
тытӑннӑ. Ку ӗҫе вӑл хӑйӗн вӗренекенӗсене, ялти интеллигенцие, тӗрлӗ вырӑнта пурӑнакан чӑвашсене хутшӑнтарнӑ.
Кашни ал ҫырӑвнех пичете париччен йышпа сӳтсе явнӑ, хӑш
формӑна норма вырӑнне йышӑнассине пӗрле канашласа татса
панӑ. Пичетленсе тухнӑ хыҫҫӑн та Яковлевпа унӑн ӗҫтешӗсем
кӗнекесене ҫӗнӗрен тӳрлетӳсем кӗртнӗ. Ҫапла майпа чӑваш
литература чёлхи таса анатри чӗлхе те мар, таса тури чӗлхе
те мар, пӗтӗм чӑваш литература чёлхи пулса тӑнӑ, анчах
унӑн никёсёнче анатри диалектах упранса юлнӑ.
Вырӑс чӗлхинчен хӑйсен сӑн-сӑпатне улӑштармасӑр
кӗрекен сӑмахсене илес пулсан, революциччен вӗсене чӑваш
чӗлхин фонетикӑпа морфологи саккунӗсемпе килёшӳллӗн
нормӑласа ҫитереймен. Калаҫу-ҫыру, кӗнеке-пичет чӗлхинче
йышланса пыракан вырӑс сӑмахӗсемпе сӑмах майлашӑвӗсене
нормӑлас ыйтӑва революци хыҫҫӑн кӑна татса панӑ, анчах та
ку чӑваш литература чёлхи революциччен нормӑланса
ҫитеймен тенине пӗлтермест.
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АРХИВ ҪУЛӖКӖНЧЕН
И.Н.Юркин
ЮТ ЧӖЛХЕСЕНЧЕ ҪУРЕКЕН
ЧӐВАШ СӐМАХӖСЕМ

Вырӑссем хӑйсен хутлӑхӗнче пӗр-пӗринпе калаҫнӑ
чухне ӑн сӑртран чӑваш сӑм ахӗсене асӑнса калаҫаҫҫӗ.
Тӗлӗнмелле: нумайӑшӗ (чӑвашсем ҫинчен ҫыракан ҫынсем)
ӑна-кӑна пӗлмесӗр, чӑвашсем халӗ начар пурӑннине кура,
вӗсем ӗлӗкрен ҫапла начар ҫынсем пулнӑ тесе ҫыраҫҫӗ.
Чӑнласах чӑвашсем ӗлӗкрен ҫапла начар ҫынсем пулнӑ
пулсан, пирӗн чӑваш сӑмахӗсем епле ют ҫынсенӗн чӗлхине
ҫаклан нӑ-ш и? М анӑн ӑсӑм па пулсан, начар ҫынсёнӗн
сӑмахӗсем чаплӑ ҫынсенӗн чӗлхине кӗме пултараймаҫҫӗ.
Чаплӑ ҫынсенӗн сӑмахӗсем начар ҫынсенӗн чӗлхине ҫакланни
пире паллӑ. Мӗншӗн тесен чаплӑ ҫынсем хӑйсем патшалӑхӗнче е ют патшалӑхра мён те пулин пӗр-пӗр ырӑ япала
шухӑшласа туса кӑларнине курсан, ҫав япала ҫынна кирлӗрен,
сутӑн илме, ӑна курмах хӑйсен патшалӑхӗнче те ҫавӑн пек
япаласем тӑва пуҫлаҫҫӗ. Ун пек япаласене, паллӑ, хӑйсен
чӗлхипе ят параҫҫӗ. Асту, тӗслӗхрен, самоварпа лампа тата
ытти япаласене те. Самовара малтан китайсем шухӑшласа
тунӑ, шыва вёретсе чей ярса ӗҫмешкӗн. Вырӑссем, вӑл япала
пит аваннине курса, килне таврӑнсан, ҫавӑн пек япалана
хӑйсен ҫӗрӗнче те тӑва пуҫлаҫҫӗ. Ятне, китайсен чёлхипе
калама йывӑртан, хӑйсем чёлхипе “самовар” тесе ят параҫҫӗ.
Ют ҫӗрте тунӑ япаласенӗн ячёсем калама ҫӑмӑл пулсан,
вёсене ют чӗлхепех калаҫҫӗ; тёслёхрен асту лампа ятне1.
Лампа ют ҫӗрте те “лампах” теҫҫӗ. Вырӑссем хӑйсем тунӑ
япаласене кайран хӑйсен аллинче парӑмра пурӑнакан ытти
начар тӗттӗм ҫынсене те сута пуҫлаҫҫӗ. Кӑсем, мӗскӗнсем,
яп ал и п е п ӗрле унӑн ятн е те (у р ӑх л а ниепле калам а
пӗлмесӗр) ирӗксӗр, вырӑссем каланӑ пек каласа, йышӑнаҫҫӗ.
Авал та ҫапла хальхи пекех пулнӑ ёнтё. Епле ҫынсем
суту-илӳ е пӗр-пӗр япала-мӗн туса кӑларсан, мӗнпе чаплӑ
пулнӑ, ҫавсем хӑйсенӗн чаплӑ ӗҫӗсене, япалисене, сӑмахӗсене
ытти ҫынсене йышӑнтарнӑ.

Чӑваш сӑмахӗсем чаплӑ ҫынсенӗн чӗлхине хутшӑннӑ пул
сан, чӑвашсем ӗлӗк начар ҫынсем пулнине кӑтартмасть, чаплӑ
ҫынсем пулнине анчах пӗлтерет; пирӗншӗн авӑ ҫавӑ хаклӑ.
Пирӗн чӑваш сӑмахӗсем еплисем ют чӗлхене ҫакланнине пӗлессӗрсем килсен, эпӗ сире хам мӗн пӗлнине, мӗн
илтнине питрех кирлӗ сӑмахсене ҫырса пӗлтерем.
Чӗмпӗр кӗпӗрнинче пурӑнакан вырӑссем, чӑвашсенчен
таҫта аякра пурӑнаканнисем, хӑйсем хушшинче калаҫнӑ чухне
пӗр-пӗр япала тӑвас умён е хакне килӗшсен, атьӑр мӑкарич
ӗҫер? тиессе, атьӑр “товассы” ӗҫер? теҫҫӗ. Тӑвасси тенӗ
сӑмаха вырӑслана куҫарсан “сделка” тенӗ сӑмаха тӳрре килет.
Тӗлӗнмелле, мӗншӗн вырӑссем ку сӑмаха хӑйсенӗн чёлхипе
каламасӑр чӑваш сӑмахӗпе калаҫҫӗ-ши? Ку сӑмаха чӑвашсем
вырӑссене хӑҫан вӗрентнӗ-ши? Хӑҫан чӑвашсем вырӑссен
хутлӑхӗнче япаласем туса “тӑвассисем” ӗҫнӗ-ши?..2 Халӗ
чӑваш сем вырӑссен хутлӑхӗнче ӗҫлесе ҫӳремеҫҫӗ, м.т.
чӑвашсем - вырӑссене пӑхнӑ ҫӗрте тӗттӗм, начар ҫынсем,
рем есласем -м ӗн сем пӗлм еҫҫӗ. Ч ӑваш сен х у т л ӑх ӗн ч е
фабриксем, савӑтсем пӗртте ҫук. Чӑвашсенӗн мӗн пур пӗлнӗ
ӗҫӗ ҫӗр ӗҫӗ анчах: урӑх нимӗн те вӗсем пӗлмеҫҫӗ.
Ҫичӗ ют ҫыннисем чӑвашсем ҫинчен ҫапла “начар
ҫынсем” тесе ҫырнӑран, вӗсем ӗмӗрне ҫапла начар ҫынсем
пулса, пӗр пӗлмесӗр пурӑннӑ тесе шухӑшлатӑр пулӗ? Ҫук,
тӑвансем, кӑлӑхах апла ан шухӑшлӑр, ҫичӗ ют сӑмахне ан
шанӑр - пирӗн чӑвашсем ӗлӗк пит чаплӑ ҫынсем пулнӑ.
Вӗсем ун чухне хальхи пек чӑваш ячӗпе ҫӳремен, “пулхарсем”
ячӗпе ҫӳренӗ. Пулхарсем хӑйсем вӑхӑтӗнче вырӑссенчен те
темиҫе тапхӑр чаплӑ ҫынсем пулнӑ. Пин ҫул ӗлёк пулхӑрчӑвашсем урисене сӑран атӑсем тӑхӑнса ҫӳренӗ. Вырӑссем
ун чухне пурте ҫӑпатапа пулнӑ. Пулхарсем тирсем, сӑрансем,
юхтӑсем, чӗнсем тата ы тти тӗрлӗ таварсем тума пур
ҫынсенчен те ӑста пулнӑ. Вӗсенӗн таварӗсем ытти ҫынсенӗн
таварӗсенчен те “пит аван” пулнӑ, ҫавӑнпа вӗсенӗн таварӗсенӗн хакӗ те пит хаклӑ пулнӑ. Ҫипирте-мӗнте пулхӑрсенӗн
таварне пит авантан мухтаса “пулхӑрсен” таварӗ тесе уйрӑм
ятпа ҫӳретнӗ. Пулхӑр ячӗпе ҫӳренӗ пит лайӑх тирсем3.
Пулхӑр-чӑвашсем тахҫан авалтан чаплӑ ҫынсем пулса,
вырӑссемпе темиҫе пин ӗмӗр ҫул юнашар пурӑнса, паллӑ,
вӗсем ҫӗрӗнче суту-илӳ туса тӗрлӗ ӗҫсем ӗҫлесе ҫӳренӗ.

Ку таврара пулхӑр-чӑвашсем пур ҫынсенчен те малтан
чултан ҫуртсем, мичетсем, тӗрлӗ хуралтӑсем тӑва пуҫланӑ.
Вӗсем ҫапла пит ӑстине курсан, вырӑссем те хӑйсем ҫёрне
чӗнтерсе кусене чултан чул ҫуртсем, чул чиркӳсем тутарттарн ӑ. П у л х ӑр сен ӗн ҫӗрӗнчен вы рӑссен ҫӗрне тӗрлӗ
хуралтӑсем тума чулсем турттарнӑ. Ав ҫавӑн чухне ӗнтӗ
пулхӑр-чӑвашсем вырӑссенчен “тӑвассисем” ӗҫнӗ... Вырӑссем
пӗр ҫак сӑмаха кӑна асӑнса калаҫмаҫҫӗ, вӗсем тата пӗтес ҫук
ытти сӑмахсене те калаҫҫӗ. Ҫавӑн пек сӑмахсене малашне
ҫырса пуҫтарас пулать. Астӑвӑр тата, тӗслӗхрен, вырӑс
чёлхинчи намӑссӑр сӑмахсене “пиздана та кап ся” (ҫав
сӑмахсене кунта лайӑх мартан урӑх чӗлхепе ҫырас пулать)
тенӗ сӑмахсене. Ку сӑмахсем пулхар-чӑваш сӑмахӗсем
пулмасӑр камсенӗн сӑмахӗсем тесе пӗлетӗр?! Пирӗн чӑвашсем
хӗрсенӗнне йӑшкаманнине пӗтӗмпе “пӗсте” теҫҫӗ, йӑшканине
“капҫа” теҫҫӗ... Ҫав сӑмахсене вырӑссем ӗлӗк пулхар-чӑвашсемпе пӗрле суту-илӳ туса, тӗрлӗ ӗҫсем ӗҫлесе пурӑннӑ
чухне йышӑнса пӗтнӗ4... Ҫав сӑмахсене эсир вырӑссем чӑвашсенчен халӗ йышӑннӑ пулӗ тесе пӗлетӗр пулӗ?.. Ҫук, вырӑссем ӗлӗк те чӑваш сӑмахӗсене асӑнса калаҫни паллӑ, астӑвӑр
вырӑссенӗн Новгородской летопиҫре 1375-мӗш ҫулта ҫырнине
(Шпилевский кӗнекинче “Древние города и другие Булгарскотатарские памятники в Казанской губ.” 1877 г., стр. 174-175)
“Походы Новгородских ушкуйников”. Ҫак летопиҫре вырӑссем
пӗр-ик чӑваш сӑмахӗсене асӑнаҫҫӗ. Пӗри - Астрахань хулине
чӑвашсем Аҫтӑрхан хули теҫҫӗ. Вырӑссем те ҫав хулана авал
“хас торакан” тесе ҫырнӑ. Унтан тата икмӗш сӑмахӗ “поход
ушкуйников” тенӗ сӑмах чӑвашсенӗн сӑмахне “ускӑн” - “ушкӑн”
тенӗ сӑмахсене тӳрре килет. Чӑвашсем ӗҫсӗр усӑнса ҫӳрекен
ҫынсене “ускӑн” теҫҫӗ. Ҫав ускӑнсем ӗлӗк “ушкӑнпа” Атӑл
тӑрӑх хуласене, ялсене сӑтӑр туса ҫунтарса, ҫаратса ҫӳренӗ5.
Аскӑн ушкӑнсем хӑш чухне Атӑл тӑрӑх аялалла анса пулхӑрчӑвашсенӗн ҫӗрӗнчен иртсе Асӑтаракан хула6 патне те ҫитнӗ.
Вӑл хула Атӑл шывӗ тинӗсе пырса хутшӑннӑ ҫӗрте пулнӑ.
Ҫав ускӑн ҫынсем вӑрӑсенчен пулнӑ. Вӗсене малтан
пулхӑр-чӑвашсем каламан-ши — усӑнса ҫӳренӗрен “ускӑн”
тесе? Ушкӑнпа ҫӳренӗрен “ушкуйниксем” тесе? М.т. вӗсем
пуринчен ытла Пулхӑр чӑвашӗсене пит сӑтӑр тунӑ.
Чӑваш сӑмахӗсем пӗр вырӑссенӗн чӗлхинче кӑна мар,
тата ытти чӗлхесенче те тӗл пулаҫҫӗ. Астӑвӑр халӗ Аҫтӑрхан

хулинче суту-илӳ тунӑ вӑхӑтра пур ҫӗртен пуҫтарӑннӑ
ҫынсем: кӑркӑссем, калмӑксем, чӑн тутарсем, пушкӑртсем,
армянсем, персиансем, арапсем тата пӗтес ҫук ытти ҫынсем
те калаҫнине. Пурте вӗсем сутмалли таварсене мухтанӑ
чухне “пит аван”* тесе мухтаса сутаҫҫӗ. Ку мӗн тамаша?!
Ҫак чӑваш сӑмахӗсене вӗсем камсенчен илтсе калаҫҫӗ тетӗр?!
Аҫтӑрхан кӗпӗрнинчи Чернояровский уесра пурӑнакан
чӑвашсенчен илтсе калаҫҫӗ тетӗр пулӗ?! Ҫук, ку сӑмахсем
хальхи сӑмахсем мар, кӑсене темиҫе ӗмӗр ҫапла “пит аван”
тесе калаҫаҫҫӗ. Ку сӑмахсене ҫав Ҫипирти ҫынсем авалхи
пулхӑрсемпе суту-илӳ тунӑ чухне вӗсенчен илтсе вӗренсе
юлнӑ, халӗ те пулин мухтаса сутаҫҫӗ. “Пит аван” тенё сӑмахсене халӗ тӗнчере пурӑнакан ҫынсенчен пёр чӑвашсем анчах
калаҫҫӗ7. Ытти ҫынсем хӑйсен хутлӑхӗнче калаҫнӑ чухне ҫав
сӑмахсене пӗртте асӑнмаҫҫӗ. Авалхи пулхӑрсем камсем
пулнине ҫак сӑмахсенчен те пӗлме пулмасть-и? Ҫакӑн пек
мӗн тарӑн ырӑ чӑваш сӑмахӗсене Ҫипирти хуласенче-мӗнте,
е тата Чул хулари, е Хусанти ярмунккасенче ҫапла ют ҫынсем
каламаҫҫӗ-ши? Пирӗн чӑваш ҫыннисенӗн ҫитнӗ ҫӗрте пӗр
ют ҫынсем мӗн калаҫнине хытӑрах итлес пулать: пирӗн
чӑваш сӑмахӗсене ытти ҫӗрте ытти ҫынсем... асӑнса калаҫмаҫҫӗ-ши? Халӗ пирӗн чӑвашсем Аҫтӑрхан хушшинчен таҫта
аякра пурӑнсан та, пирӗн мӗн тарӑн ырӑ чӑваш сӑмахӗсене
унта сут тума пухӑннӑ ют ҫынсем, тахҫан йышӑннӑ пулсан
та, халӗ те пулин асӑнса калаҫаҫҫӗ. Ку “пит аван” тенӗ сӑмахсем чӑвашсене пӗтӗмпе ҫӗклентерсе яраҫҫӗ. Пирӗн чӑвашсем
ӗлӗк чаплӑ ҫынсем пулман пулсан, ҫав мӗн тарӑн ырӑ
сӑмахсене вырӑссемпе ытти суту-илӳ тӑвакан Ҫипирти тата
Кавказри тӗрлӗ ҫынсем кӑлӑхах чӑваш сӑмахӗсене хутӑштарса
калаҫмӗччӗҫ те... Арапсемпе перссем пиртен таҫта аякра
пурӑнсан та вӗсенӗн чӗлхисенче пирӗн сӑмахсем тӗл пулаҫҫӗ.
Вӗсенӗн сӑмахӗсем те пирӗн чӗлхере ҫапла сайра пӗрре тӗл
пулаҫҫӗ. Эпир вӗсемпе хурӑнташ мар, хӑҫан пирӗн вӗсемпе
сӑмахсем хутшӑннӑ-ши?
Хӑҫан та хӑҫан чӑвашсем ӗлӗк Пулхар ячӗпе пурӑннӑ
чухне вӗсемпе пӗр чарӑнмасӑр лӑпкӑ кӑна суту-илӳ тунӑ.
Пӗр-пӗрийӗн ҫӗрӗсене пӗр чарӑнмасӑр ҫӳренӗ. Вӗсемпе пит
* Ку сӑмаха эпӗ Аҫтӑрхан хулинче ҫуллен сут тӑвакан ҫынтан
илтрём.

килӗшсе пурӑннӑ чухне пулхар-чӑвашсем арапсенчен Маго
мет тӗнне илнӗ. Тӗне пула вӗсемпе тата пушшӗ ҫывхарнӑ.
Ав ҫавӑн чухне ӗнтӗ мӗн тарӑн ырӑ чӑваш сӑмахӗсем вӗсенӗн
чӗлхисене, ытти ҫынсенӗн чӗлхисене лекнӗ пек, лекнӗ. Вёсен
ырӑ сӑмахӗсем те нумайӑшӗ ҫапла пирӗн чӗлхене ӗмӗрлӗхе
ҫакланса юлнӑ. Арапсен хыпарӗсем пирӗн чӑвашсене пуринчен
ытла хаклӑ, мӗншӗн тесен вӗсенчен нумайӑшӗ Пулхар ҫӗрне
килсе вӗсем ҫинчен ҫырнӑ. Ҫавӑн пек ҫыракансенчен пӗри,
Ибн-Фадлан ятли, пулхӑрсенӗн аслӑ хули Атӑл* шывӗ хӗрринче
тесе ҫырнӑ. Атӑл шывӗ ятне кам чёлхипе ҫырнӑ тесе пӗлетӗр? Пулхӑр-чӑвашсенӗн чёлхипе, урӑх никам чёлхипе те
мар! Атӑла пӗр чӑвашсем анчах “Атӑл” теҫҫӗ. Ак ҫак сӑмахран
каллех паллӑ ӗнтӗ чӑвашсем ӗлӗк Пулхар ячӗпе ҫӳрени.
Атӑл ячӗ пирӗн чӑвашсенӗн историне хӗвел пек ҫутатса тӑрать8.
П ирӗн чӑваш сӑмахӗсем хам ӑр ҫумра пурӑнакан
ҫынсен: мӑкшӑсен, ҫармӑссен, мишерсен тата ытти ҫынсен чӗлхинче те пӗтес ҫук тӗл пулаҫҫӗ. Малашне ҫав сӑмахсене
пурне те ҫырса пуҫтарас пулать. Епле сӑмахсем ют ҫынсенӗн
чӗлхине ҫакланнине хытӑрах пӗлсе тӑрас пулать. Мӑкшӑсем
авӑ чӑваш чёлхипе ҫыру ҫырас тенӗ сӑмаха “ҫыру ҫбрме
дума” теҫҫӗ. Ҫук-ши ҫавӑн пек ырӑ сӑмахсем тата ытти
ҫынсен чӗлхинче те?.. Ку сӑмахсенчен паллӑ пирӗн чӑвашсенӗн
авал ҫыру пулни. Чӑвашсем мӑкшӑсене ҫыру ҫырма-тума
кӑтартнӑ, вӗрентнӗ, “ҫбрма дума” тенӗ сӑмахсем ҫавӑнтан вара
ӗмӗрне мӑкшӑ чӗлхине пӳлӗнсе юлнӑ9. Авалхи чӑвашсем
хӑйсенӗн кӗнекисем, ҫырӑвӗсем мӗнтен пӗтнине ҫамрӑксене
пит аван хайлаласа каласа хӑварнӑ: “чӑваш кӗнекине ӗне
ҫисе янӑ” тесе. Ку хайлана мӗншӗн каланине халӗ шухӑшласа
пӗлес пулать. “Ёне” тесе чӑваш сем вӑрҫнӑ чухне кама
калаҫҫӗ? - чи начар ҫынна, наяна, кӗсмене. Ҫавӑн пек начар
ҫын пуҫлӑх пулса тӑнӑ чухне Чӑвашсем-Пулхӑрсем ют ҫынсен
аллине парӑма ҫакланса, хӑйсенӗн кӗнекине, ҫырӑвӗсене
пӗтерттернӗ. Вӑл ӗҫре кам айӑплине пӗлсе, ҫав начар ӗне
ҫине йӑвантарнӑ10.
Х алӗ пирӗн ч ӑваш сен ӗн хам ӑр х у тл ӑх р а хам ӑр
алӑсенче вӑрттӑн упранса пурӑнакан авалхи кӗнекесене,
ҫырусене пурне те пуҫтарас пулать. Ҫав хутсем хутлӑхӗнче
* Атӑл ятне тӗрлӗрен ҫыраҫҫӗ: “Иттиль”, “Адель” теҫҫӗ. Хӑшӗ
тата чӑвашсенчен пулнӑ тутарсем пек “Идель” теҫҫӗ. Кирек мӗнле пулсан
та пулхар-чӑвашсен сӑмахне "Атӑла” асӑнаҫҫё.

ҫук-ши хамӑрӑн чӑн авалхи хутсем, кӗнекесем? Ӑнсӑртран
епле те пулсан хӗсӗнсе юлман-ши?..11 Ҫук-ши тата чӑвашсем
аллинче авалхи ҫыруллӑ кӗмӗл укҫасем*, хӗҫсем, сӑнӑсем,
хӑртсем тата ытти тӗрлӗ япаласем? Вӗсенӗн ҫине тутарла
ҫырнӑ тесе тиркесе пӑрахас пулмасть. Пирӗн чӑвашсем
пулхарсем ячӗпе ҫӳренӗ чухне ӗлӗк ҫав хурмӑ, арапсем пек
ҫырнӑ. Пӗлме ҫук, ҫав ҫырӑвӗсене чӑваш ла ҫырнӑ пулӗ.
Вӗсене тӗк-тӑм ал пӑрахиччен ҫырӑва вӗреннӗ ҫынсене
кӑтартас пулать. Ун пек ҫырусене вулама пултарать Хусанти
савнӑ ҫыннӑмӑр Николай Иванович Ашмарин.
“Тӑвасси”, “А ҫтӑрхан”, “уш куйниксем ”, намӑссӑр
сӑмахсене “пӗсте”, “капҫа” тата “ҫырма дума”, “пит аван”,
“А тӑл” тенисене пулхӑр-чӑваш сенӗн историне ҫыракан
ҫынсенӗн пӗртте манма юрамасть. Ку сӑмахсем истори
ҫыракансемш ӗн ы лттӑнпа ҫырнӑ пит хаклӑ сӑмахсем...
Европӑпа Азири ҫынсем, сивӗпе ӑшӑ енчи ҫынсем пӗрпӗринпе суту-илӳ тунӑ чухне ӗлӗк Атӑл ҫинче пулхӑрчӑвашсенӗн чёлхипе калаҫнӑ...
Асӑрхаттарусем
1 Лампа (< франц. lampe < грек.) сӑмах вырӑс чёлхине француз
чӗлхинчен кӗнӗ, вӑл Петӗр патша саманинче кӑна халӑх хушшинче сарӑлма
пуҫланӑ, словаре 1834 ҫулта кӗнё [Фасмер, II, 455; Черных, I, 465].
2 Товассы, ахӑртнех, тӑвасси сӑмахран мар-тӑр, вырӑссем ӑна
чӑвашсем тавсси (< тав сӑя) тенинчен илнӗ.
3 Тухӑҫ халӑхӗсем Вӑтаҫӗр тинӗсӗ хӗрринчен тытӑнса Монголи ҫеҫен
хирӗсем таранах качака тирӗнчен тунӑ симӗс юфте булгари “пӑлхар тирӗ”
теҫҫӗ.
4 Пёсте (< выр. пизда) сӑмаха чӑвашсем хӑйсем вырӑс чӗлхинчен
илнӗ. Капҫа - авалхи иран чӗлхинчен кӗрсе юлнӑ сӑмах, вӑл чӑнах та
вырӑс чӗлхин вырӑнти калаҫӑвӗсенче тӗл пулать: капсА “бессодержатель
ные разговоры; болтовня”. Знает он капсю, да ту не всю (поговорка, Вятск.);
“о говорливом человеке, болтуне". Ой капся! Туда же лезет (Вятск.);
капся “рыбка, похожая на кильку” (Прикамье, Черное море) [СРНГ, XIII,
58]; вырӑс чёлхинче тата пизда рыба тени те тёл пулать, чӑвашсем ӑна
“намӑс пулӑ” теҫҫӗ. Чӑваш чёлхинчи ятлаҫмалли намӑссӑр сӑмахсенчен
пайтахӑшӗ вырӑс чӗлхинчен кӗнӗ. Намӑс сӑмах персе ярсан чӑвашсем:
“Ха, вырӑсла та пёлет куГ е “Вырӑсла ан калаҫ/ ’ теҫҫӗ.
5 Ушкуйник “вольный человек, член вооруженной дружины, которая
снаряжалась новгородскими боярами и купцами в 14-15 вв. для набегов и
* Авалхи укҫасем пуҫтарнӑ чухне Чёмпёр у. Вӑта ҫырми
Тимӗрселте Чундеров ятлӑ ҫыннӑн килийён хутлӑхӗнче пулхӑрсенӗн кӗмӗл
укҫине куртӑм. Ҫук-ши ҫавӑн пек кӗмӗлсем тата ытти чӑваш арӑмӗсенче?

торгового промысла на Волге и Каме” - вырӑс сӑмахӗ, вӑл уш куй
“старинная плоскодонная ладья с парусами и веслами” сӑмахран пулса
кайнӑ. Ушкуйниксем Атӑлпа Шурӑ Атӑл тӑрӑхӗнчи пӑлхар-чӑваш ялӗхулисене пайтах ҫаратса ҫӳренё. Ушкуйниксем 14 ӗмӗрте Нухрат Атӑл
(Вятка) шывӗ ҫинче Хлынов (каярахпа Вятка, унтан Киров) хули туса
лартнӑ. Новгород ушкуйникӗсен ячӗпе Вятка шывне чӑвашсем Нухрат
Атӑл, тутарсем Наукрат Иделе (“новгородсен Атӑлӗ”) тенӗ. ЧӑваШсем
ушкуйниксене “шу ҫи хурахсем” тенӗ. Вырӑс чёлхинчи ушкуй, ушкуйник
сӑмахсем чӑвашла ускӑн тата ушкӑн сӑмахсемпе ниепле те ҫыхӑнман.
6 Аҫтӑрхан хулине чӑвашсем нихӑҫан та Асӑтаракан темен. Вӑтам
ӗмёрсенчи ҫырулӑх палӑкӗсенче Аҫтӑрхан хули ятне тёрлёрен ҫырса
хӑварнисем тёл пулаҫҫӗ: Астаракань, Адъяж-Тархань, Хаджи-Тархань,
Хазитархань, Хазир, Зитырхань, Цитрыкань т.ыт.те. Тӗпчевҫӗсем Аҫтӑрхан
топонимӑн пулӑвне тёрлёрен ӑнлантараҫҫё. Пӗрисем ӑна ас таркан - “ассен
(авалхи иран йӑхӗсен) турханӗ ларнӑ хула” тенинчен пулса кайнӑ теҫҫӗ,
теприсем тӗрӗкле хаджи тархан “Меккӑна кайса килнӗ, хадж тунӑ турхан”
тенинчен аталанса кайнӑ тесе шутлаҫҫӗ. Хальхи Аҫтӑрхан вырӑнӗнче
сём авалах хула пулни паллӑ, кунта хазарсем, половецсем, тутар-монголсем
тӗпленсе пурӑннӑ. Хулан хальхи ячё XIII ӗмӗрте кӑна ҫирӗпленсе ҫитнӗ,
ҫавӑнпа ӑна пӑлхар-чӑваш чёлхипе ҫыхӑнтарма кирлӗ мар. Чӑваш чёлхинчи
Аҫтӑрхан сӑмах ытла ватах мар, вӑл чӗлхемӗре XV ӗмӗр вӗҫнелле е
тата каярах кӑна тутар чёлхи урлӑ килсе кӗнӗ.
7 Пит аван (< тутар. бик аван) - кӑк чӗлхерен килекен чӑваш
сӑмахӗ мар, ку сӑмах майлашӑвӗ пирён чёлхемӗре тутар чӗлхинчен XV
ӗмӗртен вара кӑна кӗнӗ. Кыпчак ушкӑнне кӗрекен тӗрӗк чӗлхисенче ҫак
сӑмах майлашӑвӗ пуринче те пур. Аҫтӑрхан пасарӗсене ӑна чӑвашсем
мар, вырӑнти тӗрӗк халӑхӗсем - аҫтӑрхан тутарӗсем, нухайсем, казахсем
илсе тухнӑ.
8 Атӑл юхан шыв ячё тёрёк чӗлхисенчи Этил, тутарла Идел
сӑмахсемпе пӗр кӑкран аталанса кайнӑ, вӑл кӑк чӗлхеренех упранса юлнӑ
пулмалла. Византи хронисчӗсем VI ӗмӗртех Атӑл ятне чӑваш сӑмахне
ҫывӑх Атл формӑпа ҫырса хӑварнӑ. Венгр тӗпчевҫи Л.Лашони Атиль юхан
шыв ячӗ пирӗн эрӑчченех пулнине палӑртать. Тёрлӗ ҫырулӑхпа усӑ курнӑ
авторсем авалхи тӗрӗк халӑхӗсен чёлхинчи ӑ сасӑна тӗрлӗ майпа палӑртма
пултарнине те асра тытмалла, мӗншӗн тесен иккӗмӗш сыпӑкра тӑтӑшах
малти ретри уҫӑ сасӑсем тӑраҫҫӗ. Кирек епле пулсан та, Атӑл гидронима
Тухӑҫ Европӑна авалхи пӑлхарсем илсе килни тавлашуллӑ мар.
8 Ҫырулӑхпа ҫыхӑннӑ сӑмахсем авалхи пӑлхар-чӑваш чёлхинчен
кӳршӗ халӑхсен чӗлхисене ӗлӗкрен-авалтанах кӗре-кӗре юлнӑ. Чӑваш
чёлхинчи ҫыр- сӑмах тӗрӗк чёлхисенче йаз- формӑллӑ. Хальхи чӗлхесенче
ҫак тымартан аталанса кайнӑ фонетика варианчёсем ҫӳреҫҫё, анчах вёсем
пурте сӑмах вёҫӗнчи “з ” сасӑллӑ, пӗр чӑваш чӗлхи кӑна “р” сасӑпа палӑрса
тӑрать. Ҫакна кура, тӗрлӗ чӗлхесенче тӗл пулакан “р” сасӑллӑ формӑсене
авалхи пӑлхар-чӑваш йышӑнӑвӗсем теҫҫӗ. Пирӗн эрӑччен пӗр пилӗк ӗмӗр
авал пирӗн кӑк-несӗлсем ҫыр- сӑмаха монголсене парса хӑварнӑ (монгол.
Зиру- “чертить”, “рисовать”, “писать”), монгол чёлхинчен ҫак сӑмах авалах
тунгус-маньчжур чӗлхисене куҫнӑ (эвенк, з у р у - т.ыт.те). Пирён эра
пуҫламӑшӗнче авалхи пӑлхарсем ҫак сӑмаха (ун чухне вӑл йир- формӑллӑ
пулнӑ) венгрсен мӑн аслашшӗсене панӑ (хальхи венгр, иир-). Вӑтам Атӑл
тӑрӑхне килсе тӗпленсен, пӑлхарсене кура, кӳршӗри финн-угр халӑхӗсем

- марисем (туҫи мари сир-, тухӑҫ мари сер-), мордвасем (ирҫе сёрьма
“письмо”, мӑкшӑ сёрма “письмо”; “вышивка”; “узор”), комисем (сер “узор”,
“орнамент”) вулама-ҫырма вӗренсе пынӑ. Пирӗн мӑн асаттемӗрсем ҫавӑн
пек Китай ӑсчахӗсенчен вӗренсе килсе, кӗнеке ӑсталӑхне те Тухӑҫ
Европӑри халӑхсене парнелесе тухнӑ (Кун пирки: Егоров Н. Кашни сӑмах
- хӑех юмах //Я л а в, 1986. 6 №. 26~28 стр. вуласа пӗлме пултаратӑр).
Ют чӗлхесене кӗрсе юлнӑ пӑлхар-чӑваш сӑмахӗсене нумай тӗпченӗ.
Унашкал сӑмахсем монгол чӗлхисенче 500-е яхӑн, венгр чӗлхинче 300-е
яхӑн, коми чӗлхинче 200-е яхӑн, удмурт чёлхинче 300 ытла, ирҫе-мӑкшӑ
чёлхисенче 200-300 патнелле, вырӑс чӗлхинче 400 ытла, тутар чӗлхинче
500 патнелле, ытти чӗлхесенче те чылай.
10Выльӑх-чӗрлӗх ҫисе янӑ ҫырулӑх (кӗнеке) ҫинчен калакан халапсем
тӗнчёри халӑхсен хушшинче ҫав тери анлӑ сарӑлнӑ (Кун пирки: Чеснов
Я.В. Проглоченное знание и этнический облик //Ф ольклор и этнография:
Проблемы реконструкции фактов традиционной культуры. Л.: Наука, 1990.
С. 169-180 вуласа пёлме пулать). Юлашки ҫулсенче чӑваш кӗнекине
ҫисе янӑ ӗне пирки хамӑр тӗпчевҫӗсем те чылай ҫырчӗҫ. Анчах та
кунашкал халапсене (мифсене) истори шайӗнче мар, мифологи шайӗнче
тӗпчесе ӑнлантарни тӗрӗсрех пек туйӑнать.
11 Чӑвашсен авалхи ҫырулӑхӗн палӑкӗсем ҫинчен калакан халапсем
нумай тёл пулаҫҫӗ. Шупашкар районӗнчи Чумкасси (Юраково) ялӗнчен
Н.В.Никольский профессор патне пӗр паллӑ мар ҫын (ятне кӑтартман)
ҫырса янӑ халапра Юрак ампарёнче “пир тӑрӑхӗ пек вӑрӑм темиҫе теҫетке
ҫыруллӑ хут тёрки” пулни ҫинчен каланӑ, хучӗсене те тутарла, те урӑхла
ҫырса пӗтернӗ пулнӑ. Ҫав хут тӗркемёсене Иустиния Петрова арчи-мӗнӗпех
Атрахман ятлӑ пулӑ тутарне парса янӑ пулнӑ. Ҫыру авторӗ Атрахманран
ҫав хутсем ҫине мӗн ҫырнине ыйтса та пӑхнӑ иккен, анчах лешӗ шарламан.
Ҫакӑ 1914 ҫул тёлнелле кӑна пулнӑ. Апла пулсан, ӑнсӑртран хӗсӗнсе
юлма пултарнӑ ҫырулӑх палӑкӗсене шырама халь те каях юлман-тӑр-ха.
Асӑрхаттарусене Н.И.Егоров ҫырнӑ.

ӐСЛӐЛӐХ ИСТОРИЙӖ
Ю .ВЛковлев
ЧӐВАШ ЧӖЛХЕ ВӖРЕНТӖВӖНЧИ
ЭТНОЦЕНТРИЗМ ПАЛӐРӐМӖ: ИВАН ЮРКИН

“Эпӗ ҫырнӑ ятсенчен хӑш та хӑшӗ йӑнӑшши те пуртӑр, вӗсемшӗн мана вулакансем айӑп ан туччӑр! Манӑн мӗн
пур сӑлтавӑм: хамӑр чӑвашсене ӗлӗк епле вӑйлӑ, пит пысӑк
патшалӑхпа пурӑннине пӗлтерессӗм килет”, - ҫырнӑ Иван
Юркин (Юркка Иванӗ) “Чӑваш сӑмахӗсенчен тухнӑ ятсем.
Ёлӗкхи пулхӑр ҫӗрӗнче” статйинче1. “Чӑвашсем-пулхӑрсем
пит чаплӑ ҫынсем пулнӑ. Вёсене ют патша ҫыннисем те
“мухтавлӑ ҫынсем” тесе хисепленӗ...” — вулатпӑр “Аваллӑх
ҫӗрӗпе” хайлавра2. Чӑвашсем “пит вӑйлӑ, пит чаплӑ, пит
мухтавлӑ ҫынсем пулни” пирки калакан йӗркесем ҫаксем кӑна
мар. Ҫыравҫӑн пӗтӗм пултарулӑхӗ, пӗтӗм чун хавалӗ ҫак
шухӑш-кӑмӑл ҫинче никӗсленнӗ.
Г.И.Комиссаров Юркин пирки: “Пирӗн писательсен
аш ш ӗ”, - т е т 3. Кун пек калани, тен, тӗрӗсех те мар.
Юркинтан маларах Спиридон Михайлов тата Игнатий Иванов
ҫырнӑ-ҫке. Ю ркин пирки пёр иккӗленмесӗрех урӑххине
ҫирӗплетме пулать: вӑл — чӑваш литературинче, культуринче этноцентризм юхӑмне пуҫараканӗ. С.Н.Артановский
этноцентризм тупсӑмне ҫавӑн пек палӑртать: “Этноцентризм
- это чувство принадлежности к определенной группе и
гордости, происходящей от этой принадлежности”4. Ку термин
пирки хальтерех ҫырнисенчен: “Этноцентризм - это свойство
групповой психики, древнейший в истории механизм группо
вой самозащиты. Его содержание: “мы” лучше, чем “они”;
наша группа, наш этнос во всех отношениях благороднее,
мужественнее, добрее, чем другая группа, другой народ”5.
Юркин этноцентризмне тӗрӗс ӑнлантаракансен шутне
эпӗ М.П.Петров-Тинехпие кӗртнӗ пулӑттӑм: “Те взгляды,
которые имеются у И.Н.Юркина по вопросам чувашской исто
рии, окрашены густой краской национального чувства, ҫырнӑ вӑл. - Это чувство приводит его к тому, что он до
говорился даже до утверждения, что вся территория Восточ

ной Европы некогда принадлежала чувашам, и все чувашское
он противопоставляет всему великорусскому. Подобные взгля
ды могли возникнуть лишь в дореволюционную эпоху, когда
все чувашское всячески игнорировалось и принижалось и
когда не только наметилась, но и началась жестокая борьба
угнетенных с угнетателями. Чувашская либеральная мелкая
буржуазия и мелкобуржуазная интеллигенция выдвинули в
этой борьбе лозунги национального освобож дения и
возрождения национальной культуры. На почве именно этой
борьбы родились и выросли взгляды И.Н.Юркина”в.
Чӑваш пулса ҫуралнипе мухтанакансем паян пайтах,
анчах иртнӗ ӗмӗр вӗҫӗнче (ҫавӑн чухне ҫырнӑ И.Н.Юркин
“Ют чӗлхесенче ҫӳрекен чӑваш сӑм ахӗсем ” статйине)
чӑвашлӑх нумай ҫыншӑн тамӑк сӑнлӑн курӑннӑ: “Урамра пире
пӑрахӑҫ ача-пӑча та чӑваш тесе мӑшкӑлламасӑр иртмест,
кӗнекесенче, хаҫатсенче, пур тӗлте чӑваш халӑхне мӑшкӑлласа ҫыраҫҫӗ, пирӗн чӑвашлӑх пӗтӗм тӗнчене тӑвӑрланӑ,
кансӗрленӗ пек туйӑнать”, - ҫапла асӑннӑ иртнине Мӗтри
Юман7. Усал пулнӑ чӑвашсемшӗн ун чухнехи самана йӑли,
йӗрки. Халӑх хӑй пуласлӑхне шанми пулнӑ. “Эпӗ ҫамрӑк
чухне чӑвашла ҫырса асапланаттӑм, - чунне уҫать И.Н.Юркин. - Пӗлекен ҫынсем, ялйышсем, юлташсем эпӗ ҫапла
ҫырнине пӗлсе манран кулатчӗҫ. Чӑваш чёлхипе ҫырни мӗне
кирлӗ?.. Чӑваш чӗлхи нихӑҫан та кирлё пулас ҫук. Чӑвашсем
сахалтан, вырӑсла ҫырӑва вӗрентнӗ пирки, малашне пурте
вырӑса тухса кайӗҫ. Ҫырӑва вӗренменнисем, тутарсем
хушшинчисем, тутара тухӗҫӗ. Чӑваш чёлхи пит начар чӗлхе...
нимӗн те ҫырма хал ҫук, тетчӗҫӗ. Ҫапла калаҫакансемпе эпӗ
кирек хӑҫан та темӗн тӗрлӗ тавлашаттӑм. Пирӗн чӑваш халӑхӗ
часах ирӗлсе кайса ҫухалас ҫук. Чӑвашсем ӗмӗр-ӗмӗрнех
чӑвашсем пулса тӑрӑҫӗ. Пирӗн чӗлхе пуян чӗлхе. Пирӗн сӑмахсене ют ҫынсем те темӗн чухлӗ йышӑннӑ: астӑвӑр вырӑссене, арабсене, перссене тата ыттисене те”8.
Юркин вырӑс тӗнчине (уйрӑмах чӑваша вырӑслатакан
вӑйсене) хирӗҫ тӑнӑ, чӑвашлӑха хӳтӗленӗ: ’’Вырӑссем кунта,
Европӑра, пурӑнма пуҫлани 862 ҫулсенче тин палӑра пуҫланӑ.
Унччен ӗлӗк вӗсем таркӑнсем... пулса пурӑннӑ. Ҫитнӗ ҫӗрте
пӗр вӗсем пирӗн чӑваш ҫыннисене, ӗлӗк урӑх ятсемпе ҫӳренӗ
вӑхӑтсенче, сӑтӑр туса пурӑннӑ: ҫынсене пере-пере вӗлернӗ,
выльӑх-чӗрлӗхӗсене туртса илнӗ,.. килӗ-ҫурчӗсене вут тӗртсе

ҫунтарса янӑ. Хуҫисем хӑйсем, тарса хӑтӑлма ӗлкӗрнисем,
тарса хӑтӑлнӑ, тарса ӗлкӗрейменнисем, мӗскӗнсем, ҫавӑнтах
пӗтнӗ... Вырӑссем... вӗсенчен хӑраса писсе кайнӑ ҫынсем
вырӑнне хӑйсем вырнаҫса пурӑна пуҫланӑ... Ак ҫак тӑшмансем
темиҫе ӗмӗр чӑвашсем хӳттинче пурӑнса, пирӗн ҫынсем
вӑйсӑрланса пынине кура тӑруҫӑн, ялан пирӗн ҫӗр-шывсене
ҫитнӗ ҫӗрте пӗр ирӗксӗр туртса илсе хӑйсем ирӗкленсе
пурӑннӑ, темӗн тӗрлӗ ӗрченӗ, вӑйланса пынӑ. Пирӗн ҫынсем,
саманине хирӗҫ, темиҫе тапхӑр уйрӑла-уйрӑла тухса, тӗрлӗ
ҫӗре саланса, вакланса, пӗтсе пынӑ, чисти вӑйсӑрланса халтан
кайнӑ, вырӑссене хирӗҫ ҫӗнтерейми те пулнӑ". Ку сыпӑк
“Вырӑс чёлхинчи чӑваш сӑмахӗсем” статьяран9. Ҫыравҫӑ унта
400 яхӑн сӑмах илсе парать. 34 страницӑллӑ хӑй ӗҫне вӑл
ҫапла вӗҫлет: “Айван ҫынсем ӗлӗк хамӑр чӑвашран: “Ҫапла
та капла, пирӗн чӑваш чёлхи начар чӗлхе, сӑмахсем сахал”,
- тесе кӑлӑхах кулатчӗҫ. Акӑ начар чӗлхерен аван чӗлхе
мӗн ч у х л ӗ сӑм ахсем йы ш ӑннине к у р т ӑ р а ? ”. В ӗреннӗ
чӑвашсенчен пёр Юркин кӑна иртнӗ ӗмӗр вӗҫӗнче тӑван
халӑха пысӑка хурса хакланӑ. Ыттисем “ҫутталла” - вырӑсалла - туртӑннӑ. “Беднейшая и наиболее невежественная
часть инородческого населения Казанского края, - тет чӑвашсем пирки И.Я.Яковлев JI.A.Kacco министр патне ҫырнӑ ҫырура (1912). - ...Наши инородцы так отстали от окружающего
их русского народа, настолько бедны духовно и материально,
что ни о каких мечтаниях, существующих у инородцев
западной России, с их стороны не может быть и речи, так
как будущность восточных инородцев только в мирном
слиянии с окружающим их со всех сторон русским населением.
В этом и только в этом их счастье и венец мечтаний деятелей
из их собственной среды”10.
Даниил Филимонов пачӑшкӑ ҫырни те “ҫутлӑх” юхӑмӗ
пирки пирӗн куҫа уҫать пек: “Чувашскому народу нужно
давать теперь такое только образование, какое русский народ
получал в первые века христианства в России, потому что
чуваши по своему умственному и нравственному развитию
моложе русских по крайней мере на 500 лет... Чуваши еще
не подготовлены для восприятия многосторонней, общеевро
пейской образованности, чуваши не в состоянии пока пере
варить ее в своем уме и воплотить в своей жизни”11. Революци хыҫҫӑн “националист” ятне илнисемшён те чӑваш тёнчи

тӑвӑр, хӗсӗк, пӑнтӑх пулнӑ. Юркиншӑн вара чӑваша ҫитекен
халӑх тӗнчипе те ҫук: “Пирӗн чӑвашсене лайӑхах пӗлмен
ҫынсем, вӗсем ҫинчен калаҫнӑ чухне, ҫапла та капла начар,
суккӑр ҫынсем, тесе хурлама тытӑнаҫҫӗ. Эпӗ акӑ тӗрлӗ тӗлте,
тӗрлӗ ҫынсем хушшинче ҫӳрекен ҫын, ниҫта та хамӑр чӑваш
ҫынни пеккисене, малтисене, ни вырӑс хушшинче, ни мӑкшӑ
хушшинче, ни тутар хушшинче курмастӑп”12.
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АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ ИВАНОВ
(Ҫуралнӑранпа 100 ҫул ҫитнё май)

А .И .И ванов — ч ӑваш ч ӗлхе ӑсл ӑл ӑх ӗн ч е пурнӑҫ
тӑршшӗпех вӑй хунӑ ҫынсенчен пӗри. Хулӑн монографисем
те пичетлесе кӑларман вӑл, степень е тёрлёрен хисеплӗ ят
илме те ӑнтӑлман, ҫапах та туса хӑварнӑ ӗҫӗсене кура чӑваш
ӑслӑлӑх историне кӗрсе юлма тивӗҫлӗ пулнӑ. Документсене
ҫеҫ ӗненес пулсан, Алексей Иванович чӗлхе пӗлӗвӗнче виҫӗ
ҫул кӑна ӗҫленӗ пек курӑнать, чӑннипе вара ун пурнӑҫӗнче
тӑван чӗлхене тишкересси-тӗпчесси яланах пысӑк вырӑн
йышӑнса тӑнӑ.
Алексей Иванович Иванов пёр ӗмӗр каялла, 1898 ҫулхи
пуш уйӑхӗн 26-мӗшӗнче халӗ Чӑваш Республикин Елчӗк
районне кӗрекен Ёнел ялӗнче ҫуралнӑ. 1913-мӗш ҫулта Кӗҫӗн
Елчӗкри икӗ класлӑ ш кула пӗтерсен вӑл учитель пулас
ӗмӗтпе Чӗмпӗрти чӑваш шкулне вӗренме кӗрет. 1917 ҫулхи
кӗркунне самана пӑлханса кайсан, тӗрлӗ йывӑрлӑхсене пула
шкула вӑхӑтлӑха хупса хураҫҫӗ. А.И.Иванов вара пилӗк уйӑха
яхӑн Пӑва уесӗнчи пӗр ялта пуҫламӑш шкул учителӗ пулса
ӗҫлет. Тепӗр ҫулталӑкран ӑна революци пӑлхавӑрӗ хӑй
авӑрне ҫавӑрса кӗрсе каять. 1919 ҫулхи ҫуркунне, Чӗмпӗрти
чӑваш шкулӗнчен вӗренсе тухас умён, вӑл ҫак шкулти ытти
чӑваш ҫамрӑкӗсемпе пӗрле хӑй ирӗкӗпе Хӗрлӗ Ҫар ретне
тӑрать, Хӗвел тухӑҫ фронтӗнчи ҫапӑҫусене хутшӑнать. 21 ҫулхи
ҫамрӑк ку вӑрҫӑран аманса таврӑнать. Ҫурӑм шӑммине кӗрсе
ларнӑ пуля вара ӑна ӗмӗрӗпех ҫав кунсене ас илтерсе тӑрать.
Фронта тухса кайичченех А.И.Иванов хаҫат-журнал ӗҫне
килӗштерни паллӑ: 1918 ҫулхи ака уйӑхӗнче Чӗмпӗр шкулне
таврӑнсан вӑл ҫак хулара тухакан “Ҫӗнӗ пурнӑҫ” хаҫата ҫырса
тӑрать. 1919 ҫулхи кӗркуннерен вара “Ҫутталла” хаҫатпа
“Атӑл юрри” журнал редакцийӗсенче яваплӑ ҫыруҫӑ ӗҫӗсене
туса пыма пуҫлать.
1921 ҫул ҫуркунне ӑна Мускаври Халӑх вӗрентӗвне
йӗркелекенсен тӗп институтне пӗлӳ пухма яраҫҫӗ. 1924 ҫулта,
институт курсне пӗтерсен, вӑл Мускаври Тӗп издательствӑн
чӑваш секцине куҫать, 1928 ҫулчченех унта редакторта ӗҫлет.
Ҫав хушӑрах (1924-1926 ҫулсенче) “Ӗҫлекенсен сасси” журнала
та редакцилесе тӑрать. 1928 ҫулта Алексей Ивановича тӑван
республикӑна чӗнсе илеҫҫӗ. Кунта вӑл малтан Чӑваш АССР

Ҫутӗҫ комиссарӗн ҫумӗ, ялсенче колхозсем йӗркелем е
пуҫласан - Елчӗк районӗнчи ӗҫтӑвком ертӳҫи, кайран Канашри
педагогика техникумӗн директорӗ пулса ӗҫлет.
1934 ҫулта А. И. Иванова каллех вӗренме яраҫҫӗ. Хальхинче - Ленинграда, куҫаруҫӑ-редакторсен икӗ ҫуллӑх
курсне. Унтан таврӑнсан вӑл кӗнеке издательствинче куҫаруҫӑ
тата вӗрентӳпе методика литературин редакторӗ пулса ӗҫлет,
арифметикӑпа алгебра тата географи учебникӗсене вырӑсларан чӑвашла куҫарать, чӑваш чӗлхи синтаксисӗн учебникне
хатӗрленӗ ҫӗре хутшӑнать. 1939 ҫулта тӑван чӗлхене тарӑнрах
тӗпчес шут тытса ЧАССР Министрсен Совечӗ ҫумӗнчи Наука
тӗпчев институтӗнче ӗҫлеме пуҫлать. Анчах та хӑрушӑ вӑрҫӑ
тапранни тӗпчевҫӗн ӗмӗчӗсене татать. Унӑн ҫапӑҫу хирне
тухса кайнӑ юлташӗсен вырӑнне йышӑнса хаҫат ӗҫне кӳлӗнме
тивет. Вара А.И.Иванов вунӑ ҫул хушши “Коммунизм ялавӗ”
хаҫат редакцийӗнче секретариат ӗҫне йӗркелесе тӑрать.
1951-1958 ҫулсенче, мён пенсие кайичченех, Алексей Иванович
Чӑваш кӗнеке издательствинче вӗрентӳпе методика литературине редакциленё ҫӗрте ӗҫлет. Вӑл пенсие тухсан та,
унччен те чылай вӑхӑт Наука тӗпчев институтӗнчи чӗлхе
пайӗн ӗҫӗ-хӗлне штатра тӑман наука сотрудникӗ пулса хастар хутшӑннӑ. Паллӑ чӗлхеҫӗн, куҫаруҫӑн, журналистӑн
канӑҫсӑр чӗри 1983 ҫулхи ака уйӑхӗн 20-мӗшӗнче тапма чарӑннӑ.
Чӗлхе ыйтӑвӗсем пирки А.И.Иванов ҫирӗммӗш ҫулсенчех ҫырма пуҫланӑ. Хӑй аса илнӗ тӑрӑх, чӑваш чӗлхине
тӗпчеме пуҫлама ӑна Н.И.Ашмаринпа тӗл пулса калаҫнисем
хавхалантарнӑ. Алексей Иванович паллӑ ӑсчаха чи малтан
1920 ҫулта Хусана ҫутӗҫ ӗҫченӗсен съездне кайсан курать.
Ашмарин съезд делегачӗсене чӑваш чӗлхи ҫинчен лекцисем
вуласа панӑ иккен. Ҫавӑн чухнех вёсен паллашма та май
килсе тухать. А.И.Ивановӑн аслӑ профессора Хусантан Чӗмпӗре куҫнӑ чухне пулӑшма тивет. 1920-1921 ҫулсенче вӗсем
пӗр-пӗринпе час-часах тӗл пулаҫҫӗ, калаҫаҫҫӗ. Ҫак калаҫусенче вӑраннӑ та ӗнтӗ ҫамрӑк ҫынра чӗлхе тӗпчевҫи... Н.И.Ашмарин чӑваш чӗлхин ку е вӑл уйрӑмлӑхӗ ҫинчен ӑнлантарни,
Ивановран вёсен тӑрӑхӗнче епле калаҫнине ыйтса пӗлни,
ытти ҫӗртипе танлаштарса кӑтартни Алексей Ивановича та
чӗлхе факчӗсене курма-туйма вӗрентет, вёсен тӗшшине
шырама, шалти тытӑмне тишкерме хистет. Ҫак туртӑм ӑна
пурнӑҫ тӑршшӗпех канӑҫ паман: журналист, куҫаруҫӑ е

редактор тивӗҫӗсене пурнӑҫланипе пёрлех вӑл чӑваш
чӗлхине тӗпчесе ҫырнӑ ӗҫсем те чылай пичетлесе кӑларать.
Тӑван чӗлхе ҫинчен ҫырнӑ чи пирвайхи ӗҫсен шутне
“Ҫ у т т ал л а” х аҫатр а пичетленнӗ “Л и тература чӗлхине
ҫирӗплетес умён” [1], ’’Тапхӑрлӑ ҫырусемпе чӑваш литература
чӗлхи“ [2] статьясене кӗртмелле. Вӗсенче хӗрӳллӗ ҫамрӑк
вӑл вӑхӑтри чӑваш чӗлхишӗн ҫеҫ мар, ун малашлӑхӗшӗн те
ҫунни курӑнать: чӗлхе аталантӑр, пурнӑҫ шайне тивӗҫтерсе
пытӑр тесен ун лексикине пуянлатма кирлине палӑртать
вӑл. Литература чӗлхине диалект сӑмахӗсене кӗртни те,
вырӑс чӗлхинчен тӗрлӗ ҫӗнӗ ӑнлава палӑртакан терминсемпе
сӑмахсене йышӑнни те чӗлхене сиен кӳменнине, аталанма
пулӑшнине кӑтартса парать. Ҫак шухӑшсене А.И.Иванов 1953
ҫулхи “Ялавра” тухнӑ “Вырӑс чёлхипе чӑвашсен литература
чӗлхи” статйинче [4] малалла тӑсать. Мӗне пӗлтерет-ха
чӑваш литература чӗлхине аталантармалла тени? Ҫапла
ыйту лартать те автор хӑех хуравлать: чӑн малтан чӑваш
чӗлхин хӑйӗн саккунӗсене ш ута илсе сӑмахсен йышне
ӳстермелле тата грамматикин тытӑмне йӗркелемелле. Анчах
та чӗлхере ҫирӗпленнӗ фактсене тишкернӗ хыҫҫӑн чӑваш
чӗлхин лексикинче те, грамматикинче те вырӑс чӗлхи
витӗмӗпе ҫуралнӑ, халӗ норма пекех ҫирӗпленнӗ пулӑмсем
пуррине кура тӗпчевҫӗ ҫапла пӗтӗмлетӳ тӑвать: “Ҫак влияни
(вырӑс чӗлхи чӑваш чӗлхин сӑмах йышӗпе грамматика
тытӑмне витӗм кӳни. - А.Д ) малашне тата та пысӑкланӗ.
Вырӑс сӑмахӗсемпе предложени нормисем чӑваш чӗлхине
кирлё пирки (...) кӗрсе пырсан, ҫакна прогрессивнӑй явлени
тесе шутлас пулать...”. Чӑваш чӗлхине ҫителӗклӗ пӗлменнипе
е кирлӗ сӑмахсемпе грамматика формисене тӑван чӗлйере
шырама ӳркеннипе ҫеҫ вырӑс чӗлхи нормисемпе усӑ курнине
Алексей Иванович сивлет.
Ҫ итм ӗлм ӗш ҫулсен че тухнӑ “Ч ӗлх е культури н
ыйтӑвӗсем» сборниксенчи статйисенче те вӑл «чӑвашла ҫырнӑ
чух вы рӑс чёлхипе усӑ курса ш ухӑш ланине» тиркет,
«шухӑша вырӑсла мар, чӑваш синтаксисӗн законӗсене пӑхӑнса
йӗркелемелле» тет [17, 13 с.]. Шел пулин те, Алексей Ива
нович тиркен ӗ пулӑм сем чӑваш сен пуплевёнче (ахаль
калаҫура та, хаҫат-журнал чёлхинче те) йышлансах пыраҫҫӗ.
Вӑл калани паян та вырнаҫуллӑ: “пёр-пёр япалана “начар
ҫырнӑ” тес вырӑнне “э! ӑна хаҫат чёлхипе ҫырнӑ” темелле

ан пултӑр”. Чӗлхен, уйрӑмах хаҫат чӗлхин, грамматика
тытӑмӗ халӗ те вырӑсланса пырас ҫул ҫинче тӑрать.
1956-1966 ҫулсенче А.И.Ивановӑн “Ч ӑваш орфографийӗпе пунктуацийӗн хӑш -пёр ыйтӑвӗсем”, “Пӗрле е
уйрӑм ҫырасси ҫинчен шухӑшлани” статйисем кун кураҫҫӗ
[6; 12]. Пёрремёш статьяра чӑваш графикипе орфографине
системӑласа йӗркелемеллине палӑртать автор. Ҫавна май
вырӑс чӗлхинчен тӗрлӗ тапхӑрта йышӑннӑ сӑмахсене ҫырасси,
хутлӑ сӑмахсене сӑмах майлашӑвӗсенчен уйӑрасси, падеж
аффиксӗсемпе усӑ курасси тата ытти хӑш-пӗр ыйтусем ҫинче
чарӑнса тӑрать; сӑмахсене пӗрле, уйрӑм е дефиспа ҫырмалли
ҫинчен калакан правилӑсен проектне сӗнсе пӑхать. Ҫакӑнтах
чарӑну паллисене (уйрӑмах запятой) лартассинчи йывӑрлӑхсемпе ҫитменлӗхсене те асӑнать вӑл; анлӑ е ансӑр обстоятельствӑллӑ хутсӑр предложенисенче тата пӑхӑнуллӑ хутлӑ
предложенисенче тепӗр чухне чарӑну палли ытлашши пулни
ҫинчен калать. Иккӗмӗш статьяра А.И.Иванов орфографи
проблемисенчен пӗрне пайӑррӑн илсе тишкерет. Сӑмахсене
пӗрле е уйрӑм ҫырасси “хутлӑ сӑмах” термина мӗнле ӑнланнинчен те килет. Мӗн вӑл хутлӑ сӑмах? Мӗнле паллӑсем
чӗлхе единицине хутлӑ сӑмах тесе хаклама май параҫҫӗ?
Тӗпрен илсен, ҫак ыйтусене пӑхса тухать тӗпчевҫё. “...Чӗлхе
- система, чӗлхери кашни сӑмах, кашни сӑмах майлашӑвӗ
пӗр-пӗр паллӑ тӑрӑх ытти темиҫе сӑмахпа е сӑмах майлашӑвӗпе пӗр ретре тӑрать. Орфографи правилисене тунӑ
чух ҫавна шута илес пулать: пёр йышши сӑмахсене е сӑмах
майлашӑвӗсене пёр пек ҫырмалла”, - асӑрхаттарать вӑл.
О рф ограф ипе пун ктуаци проблем исем ҫинчен х аҫа тжурналта та статьясем пичетлет А.И.Иванов. Ку ӗҫсенче
хускатнӑ ыйтусене паян кунччен те татса панӑ теме ҫук-ха.
Эппин, вӗсенчи шухӑшсем те пахалӑхне ҫухатман...
. Алексей Иванович орфографие теори шайӗнче тӗпченипе кӑна ҫырлахман. Чылай вӑхӑт орфографи комиссийӗнче
ӗҫленӗ, 1951 тата 1963 ҫулсенче вӑл хатӗрленӗ орфографи
словарӗсем пичетленсе тухнӑ. Термин пӗлӗвӗнче те ун пайти
пур: 1940 ҫулта вӑл Н.Ф.Даниловпа пӗрле терминологи
словарӗ кӑларнӑ. Икӗ чӗлхеллӗ словарьсем хатёрлессине те
яланах хастаррӑн хутшӑннӑ тӗпчевҫӗ: 1948 ҫулта тухнӑ
чӑвашла-вырӑсла словарӗн авторӗсенчен пӗри пулнӑ вӑл, 1961
ҫулхи чӑвашла-вырӑсла словаре хатӗрлекенсен йышне кӗнӗ.

А.И.Иванова стилистика ыйтӑвӗсем те интереслентернӗ.
“Чӑваш чёлхин стилистики ҫук-ха, ӑна никам та тӗпчесе
ҫырман. И лемлӗ л и тер ату р а чӗлхин стилистикине ҫеҫ
литература теорийӗнче пӑхса тухаҫҫӗ”, - тесе ҫырать вӑл
хӑйӗн пӗр статйинче [3, 113 с.]. Малалла вара чӑваш чӗлхи
стилӗсенчен пӗрне - публицистика стильне тиш керме
тӗллев лартни ҫинчен пӗлтерет. Хаҫат-журнал чӗлхине сӑнаса
тишкернӗ май чӗлхе аталанӑвӗн шалти саккунӗсене шута
илессипе буквализм ҫинчен, кирлӗ сӑмахсемпе предложенисен
формисене суйласа илесси ҫинчен, предложенири сӑмахсен
йӗркипе ҫыхӑнӑвӗ ҫинчен, пёр йышши членсене йӗркелесе
ҫырасси ҫинчен ӑнлантарать ку статьяра тӗпчевҫӗ.
Чӗлхе ӑслӑлӑхӗнче тунӑ чи пысӑк пёлтерёшлё ӗҫӗсем
Алексей Ивановичӑн грамматика ыйтӑвӗсемпе ҫыхӑннӑ.1953
ҫулта “Коммунизм ялавӗ” хаҫатра унӑн “Чӑваш чӗлхине
тӗпчесе вӗренес ӗҫри хӑш -пӗр ҫитменлӗхсем ҫинчен” [5],
тӗпчев институтӗнче “Чӑваш чёлхинчи падеж ыйтӑвӗ ҫинчен”
[6] статйисем пичетленеҫҫӗ.Вӗсенче чӗлхене тишкернӗ чухне
унӑн хӑйӗн уйрӑмлӑхӗсене тӗпе хумалли ҫинчен, пӗр чӗлхе
грамматикин йӗркине пач урӑх тытӑмлӑ чӗлхен йӗркипе
(тӗслӗхрен, вырӑс чёлхипе чӑваш чӗлхине) танлаштарса
тӗрӗслӗх тупма май ҫукки пирки калать. Морфологи ыйтӑвӗсемпе синтаксис ыйтӑвӗсене пӑтраштарма юраманни ҫинчен,
сӑмах пулӑвӗпе сӑмах улшӑнӑвӗн чиккине уҫӑмлӑрах палӑртма кирли ҫинчен (тӗслӗхрен, ку е вӑл падеж формисене
вырӑсла епле куҫнине кура ҫех ҫӗнӗ сӑмах теме юраманни
пирки) ҫырнӑ тата ытти нумай ҫивӗч ыйтӑва хускатнӑ
тӗпчевҫӗ. Ку статьясем пысӑк тавлашу пуҫарса яраҫҫӗ. 1953—
1954 ҫул сен че х а ҫ а т р а ҫав тем ӑсем тав р а 14 статья
пичетленсе тухать. Учительсем, пичетпе ӑслӑлӑх ӗҫченӗсем
чӑваш грамматикин теорийӗнче те, вӗрентӳ методикинче те
хирӗҫӳллӗ, татса паман ыйтусем тэтах та пуррине кӑтартаҫҫӗ.
Тӗпчев институтӗнче, дискуссие пӗтӗмлетнӗ май, ҫакна
палӑртнӑ: тавлашу пӗр шухӑшлӑх патне илсе ҫитереймерӗ
пулин те, чӑваш чёлхи грамматикин вӑраха ямасӑр хускатмалли ыйтӑвӗсене сӳтсе явма, чылайӑшне татса пама пулӑшрӗ (О дискуссии по некоторым вопросам чувашской грам
матики //У чен ы е записки ЧНИИ. Вып. XII. Чебоксары, 1955.
С. 3-27). Дискусси чӗлхе ӑслӑлӑхӗн аталанӑвӗшӗн пысӑк

пёлтерёшлё пулнине Н.К.Дмитриев, Б.А.Серебренников,
Е.И.Убрятова паллӑ тюркологсем те каланӑ.
Каярах ҫырнӑ “Чӑваш чёлхинчи тӳрӗ объектпа ӑна
палӑртмалли формӑсем” [11], “Чӑваш вӗҫленӗвӗн чӗлхери
вырӑнӗпе пӗлтерӗшӗ” [13] ӗҫӗсенче тӗпчевҫӗ чӑваш чёлхинчи
ят сӑмахсен улшӑнӑвне тӗплӗн тишкерсе тухать, вӗҫленӳ
категорине кӗрекен формӑсене палӑртать. Чӑваш чёлхинчи
падежсен пулӑвне, морфологи тытӑмне, синтаксис паллисене,
пӗлтерӗшӗсене кӑтартать. А.ИИвановӑн ку ыйтусемпе туса
хӑварнӑ ӗҫӗсем пысӑк хаклава тивӗҫ. Хальхи вӑхӑтри чӗлхе
ӑслӑлӑхӗнче те, вӑтам тата аслӑ шкул программисенче те
падежсем ҫинчен калакан пайсене вӑл сӗннӗ шухӑшсене
тёпе хурса йӗркелеҫҫӗ.
Алексей Иванович чӑваш чӗлхин историллӗ грамматикине тӗпчесе ҫырнӑ ӗҫсем те пичетлесе кӑларнӑ: “Об относи
тельной хронологии некоторых аффиксов и грамматических
форм чувашского языка” [14], “Чувашский язык в урало-ал
тайской семье языков” [18]. Чӑваш чёлхипе Урал-Алтай
пӗрлӗхне кӗрекен чӗлхесен ҫыхӑнӑвӗсене тишкерет, чӑваш
чёлхинчи категорисен (сӑпат местоименийӗсен, камӑнлӑх
аффиксӗсен, ят сӑмахсен падеж тата хисеп формисен)
уйрӑмлӑхӗсене тёрёк, монгол, финн-угр чёлхисен факчёсемпе
танлаштарать автор. Ҫак чӗлхесенчи пӗрпеклӗхсем халӑхсем
юнашар пурӑнса пӗр-пӗрне витӗм кӳнипе ҫеҫ мар, хурӑнташлӑ пулнипе те палӑраҫҫӗ тесе пӗтӗмлетӳ тӑвать.
Алексей Иванович Ивановӑн чӗлхе ҫинчен ҫырнӑ ӗҫӗсем
ытла нумаях та мар. Ҫапах та чӗлхе пёлёвёнче самай
палӑракан йӗр хӑварма пултарнӑ тӑрӑшуллӑ тӗпчевҫӗ. Ун
шухӑшӗсенчен чылайӑшӗ чӗлхе теорийӗнче хӑйсен вырӑнне
тупнӑ, вӑл хускатнӑ ыйтусенчен хӑшӗ-пӗри паян та ҫивӗч
тӑрать. Тепӗр чухне Алексей Иванович каланисем патне
таврӑнса унпа “канашласа илсен” ытлашши пулмӗ...
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А.П.Долгова.

Н.Н.ПОППЕ — NICOLAUS POPPE

(100 ҫулё ҫитнё тёле)
Чӑваш чӗлхине тимлесе тӗпченӗ пултаруллӑ ӑсчахсем
хушшинче Николай Николаевич Поппе (1897-1991) ячё сумлӑ
вырӑн йышӑнать. Шел, хӑй пирки те, ӗҫӗсене те пӗлсех
каймаҫҫӗ пирӗн тӑрӑхра. Яланхи сӑлтавсемсӗр пуҫне тӗпчевҫӗ
биографийӗн уйрӑмлӑхӗсем те “айӑплӑ” куншӑн. Поппе кунҫулӗ пӗр-пӗрне чылай хирӗҫлекен икӗ пысӑк тапхӑртан
тӑрать. Унӑн пурнӑҫ сукмакне вӑтаран ҫурса каяканӗ - Тӑван
ҫӗршывӑн аслӑ вӑрҫи.
Хӑйӗн кун-ҫулӗн малтанхи тапхӑрӗнче Николай Поппе
СССР Ӑслӑлӑх академийӗн член-корреспонденчӗ, Ленинград
университечӗн профессорӗ пулнӑ, Х ӗвел тухӑҫ пӗлӗвӗн
институтӗнче тӑрӑш нӑ. Монгол, ф ин н-угр т ата тӗр ӗк
чӗлхисене тӗпчесе вӑтӑра яхӑн кӗнеке кӑларнӑ, вӗсенчен
иккӗшне чӑваш чӗлхине халалланӑ. 30-мӗш ҫулсенче - ҫав
вӑхӑтри йӑлапа - “бурж уалла идейӑсемпе теорисене”
саракансене питленӗ. Х алхин-Г ол патӗнчи ҫапӑҫусем
вӑхӑтӗнче совет Генштабне канашсемпе пулӑшнӑ...
Хальхи Карачаевск хулине тӑшман тытса илсен, унта
эвакуацире пурӑннӑ Поппе нимӗҫсен енне куҫнӑ - оккупаци
влаҫӗн канашҫи пулса тӑнӑ. 1943 ҫулта вӑл нацистсен СС
разведкипе тӳреммӗнех ҫыхӑннӑ Ваннзее институтӗнче
ӗҫлеме пуҫланӑ. Вӑрҫӑ хыҫҫӑн унӑн, паллах, совет органӗсен
аллине лекесрен сыхланма тивнӗ. Тӑватӑ ҫул Германире
нуш аланкаласа пурӑннӑ хыҫҫӑн 1949-мӗшӗнче Николай
Поппе Америкӑра хӳтлӗх тупнӑ.
Малашне вара ӑна ӑслӑлӑх тӗнчи Nicolaus Рорре ятпа
пӗлнӗ. Вӑл Берлин тата Финн наука академийӗсен членкорреспонденчӗ, Британи академийӗн пайташӗ, Америкӑри
Вашингтон штатӗнчи Сиэтл университечӗн профессорӗ пулнӑ.
Алтай йышне кӗрекен чӗлхесене тӗпчесе ҫуллен тенё пекех
монографи тата нумай-нумай статья пичетлесе кӑларнӑ.
Вӗсенче чӑваш чӗлхин историне те сахал мар ҫутатнӑ.
Пирӗн ҫӗрш ывра Н.Поппе ятне тепӗр хут 60-мӗш
ҫулсенче - сыхланарах - асӑнкалама пуҫланӑ, анчах ӑна
пуҫӗпех тӳрре кӑларман. М.РФедотовӑн 1987 ҫулта тухнӑ
“Исследователи чувашского языка” брошюринче те, ҫавӑнпах
пуль, ҫак тӗпчевҫӗ валли вырӑн тупӑнман. Ҫитмӗлмӗш-

сакӑрвуннӑмӗш ҫулсен чиккинче университетри ӑсчахӑмӑрсем
—М.Р.Федотов, Н.И.Егоров, А.Н.Кононов —Поппе тӗпчевӗсене,
сӑмах май, ырласа хакланине астӑватӑп. Вӑл вӑхӑтра авторӗ
пирки темех пӗлме май ҫукчӗ: “А мерикӑра пурӑнать”,
“политикӑна хутшӑнмасть”. Совет ҫӗршывӗнче пурӑннӑ чухне
кӑларнӑ кӗнеки-статйисемпе библиотекӑра ирӗклӗнех паллашма пулатчӗ, анчах хӑшӗ-пӗринче хушаматне палӑрмиех
сӑрласа хунӑччӗ.
Николай Николаевич Поппе ҫуралнӑранпа 1997 ҫулхи
ҫурла уйӑхӗнче ҫӗр ҫул ҫитрӗ. Хӑй ҫук ёнтё, совет саманинчи
идеологи чарӑвӗсем те пӑрахӑҫа тухрӗҫ. Мӗн юлнӑ-ха?
Тӗпчевҫӗн тӗплӗ тунӑ ӗҫӗсем тата пирӗн парӑм - вӑхӑтра
калайман ыр сӑмах. Пурнӑҫӗн кукри-макрине хак парасси
ӗнтӗ пирӗн тивӗҫ мар пулӗ...
Н.Поппе 1897 ҫулта Китайри Шаньдун провинцийӗнче
Раҫҫей дипломачӗн кил-йышӗнче ҫуралнӑ, хӗрӗх ҫула яхӑн
Питӗр хулинче пурӑннӑ. Вӑл хӑй те, ашшӗ те, каярах кӗҫӗн
ывӑлӗ те университетра Хӗвел тухӑҫ факультетӗнче пӗлӳ
пухнӑ. Паспорт илнӗ чухне Поппе хӑйне “вырӑс” тесе ҫыртарнӑ, анчах унӑн ҫывӑх тӑванӗсем пурте Раҫҫей нимӗҫӗсем
пулнӑ. Вӑл вырӑсла, нимӗҫле кӑна мар, финла тата монголла
лайӑх пӗлнӗ, ытти чӗлхесене вӗреннӗ. Финн-угр тата монгол
йышӗнчи чӗлхесемпе кӑсӑкланнӑ май, Поппе, паллах, вёсене
сыпӑнтаракан чӑваш чӗлхинчен те пӑрӑнса иртеймен.
1924 ҫулта вӑл пирӗн чӗлхене халалланӑ малтанхи
тӗпчевӗсене пичете панӑ [1; 2], Хусанта пурӑнакан чӑваш
ӑслӑлӑхҫипе Н.В.Никольскипе ҫыхӑну йӗркеленӗ (темиҫе
ҫы рӑвӗ ЧПГӐИ наука архи вӗн Н икольский фондӗнче
упранаҫҫӗ). Икӗ тӗпчевҫӗ пӗр-пӗрне канаш-сӗнӳпе, кирлӗ
кӗнекесемпе пулӑшнӑ, ӑслӑлӑх шыравӗсемпе паллаштарнӑ.
Сӑмахран, раштавӑн 17-мӗшӗнче янӑ ҫырӑвӗнче [328 т., 122
с.] Н.Поппе ҫакна палӑртать: авалхи чӑваш чӗлхин (праязык)
сӑмах йышне тупса палӑртасси ытлашши йывӑр ӗҫех мар,
вӑл ҫавӑн пек пӗчӗк словарь хатӗрлеме пуҫланӑ та ӗнтӗ.
Унӑн шучӗпе, *а > у куҫӑм пирӗн чӗлхере XIV ӗмӗр хыҫҫӑн
вӗҫленнӗ, ҫавӑнпа хурӑнт аш сӑмаха чӑвашсем маларах
йышӑннӑ пулать, карӑнтӑк (кантӑк) вара, паллах, каярах кӗнӗ.
Ҫак ҫырурах вӑл - Н.В.Никольский ыйтнине шута хурса НФ.Катанов профессор (1862-1922) ҫемйине пулӑшмалли
майсене шыранине пӗлтерет.

Н.Н.Поппен Никольский патне янӑ ҫырӑвӗсене халиччен
пичетре тишкермен - вӗсемпе тӗплӗрех паллашни усӑллӑ
пулассӑн туйӑнать. “Юлашки вӑхӑтра чӑваш чёлхипе ытларах
та ытларах кӑсӑклана пуҫларӑм”, - ҫырнӑ вӑл 1925 ҫулхи
пуш уйӑхӗн иккӗмӗшӗнче [328 т., 107 с.]. Ҫав ҫырурах Николай
Николаевич монгол тата чӑваш чӗлхисем тёрёк чӗлхинчен
ватӑрах пулнине палӑртнӑ, эпӗ, эсӗ сӑпат ылмашӗсен пулӑвне
ӑнлантарнӑ, виҫҫӗмӗш сӑпатӑн камӑнлӑх аффиксне {-и, -ё)
тата курса иртнӗ вӑхӑтӑн 3-мӗш сӑпат формантне (-ӗ)
маньчжур чёлхинчи / “вӑл” ылмашпа ҫыхӑнтарнӑ. Ҫӗртмен
малтанхи кунӗнче янӑ ҫырӑвӗнче [328 т., 112 с.] Поппе хӑй
вотяк тата зырян чӗлхисенчи чӑваш йышӑнӑвӗсен несӗлне
тишкерме пуҫӑннине пӗлтерет, пирӗн чӗлхене тӗпчесе ҫырнӑ
ӗҫӗсемпе ытларах хамӑр ҫӗршывра мар, чикӗ леш енче
интересленнине палӑртать, унта пичетлеме ҫӗнӗ статья чӑваш чёлхинчи сӑп ат ы лм аш ӗсем пе вӗҫлен ӳ пирки
ҫырнӑскере - ярса панине хыпарлать. Н.В.Никольский, Поппе
ыйтнипе, ӑна хӑй хатӗрленӗ словаре тата ытти ӗҫӗсене
парнеленӗ, унӑн кӗнеки ҫинчен хаклав ҫырма шантарнӑ. 1925
ҫулхи утӑ уйӑхӗн иккӗмӗшӗнче янӑ ҫырура [328 т., 114-115 с.]
Николай Николаевич ҫавӑншӑн ӑна чӗререн тав тӑвать, хӑйӗн
вы рӑсла ҫырнӑ тӗпчевӗсен усси пирки п ӑш ӑр х ан ать:
Раҫҫейре вӗсемпе интересленсех каймаҫҫӗ, ют ҫӗршыв
тӗпчевҫисем вара вулаймаҫҫӗ. Германире тухакан статйисене
Никольские ярса пама сӑмах панӑ май, тӗрӗк чӗлхисене
тӗпчесе ҫырнӑ ӗҫсене унта ытларах хакланине палӑртать.
Ҫак ҫырурах Поппе Н.В.Никольские Х.Паасоненӑн Будапештра пичетленнӗ чӑвашла-мадьярла-нимӗҫле словарьне
(1908) малалла тӑсма, унта кӗмесӗр юлнӑ сӑмахсен пуххине
виҫӗ чӗлхепе ҫав хуларах кӑларма сӗнет тата ӑна пичетлес
тӗлӗшпе пулӑшма шантарать (вӑл Будапештра тухакан тӗрӗк
ӑслӑлӑх журналӗн редакци йышӗнче пулнӑ).
1925 ҫулта Николай Поппе Н.Я.Марр академикпа пӗрле
Чӑваш республикине тӗпчев тӗллевӗсемпе килсе каять. Ҫав
ҫулах пирӗн чёлхе пирки вы рӑсла, нимӗҫле статьясем
пичетлет [2; 3]. Шупашкарта пысӑках мар кӗнеке кӑларать
[4] - чӑваш чёлхинчи р, л сасӑсем тӗрӗк чӗлхисенчи з, ш
сасӑсенчен ватӑрах пулнине палӑртать. Унӑн шучӗпе, чӑваш
чӗлхин вырӑнӗ — тӗрӗк-тутар тата монгол чӗлхисен хуш
шинче. “...Чӑваш чӗлхине эпир пӑлхар чӗлхин тӑхӑмӗ, чӑваш

халӑхне вара - Пӑлхар патшалӑхӗнчи... ял халӑхӗн тӑхӑмӗ
теме пултаратпӑр”, - пӗтӗмлетнӗ тӗпчевҫӗ [4, 10 с.]. Унтах
ҫакна та палӑртнӑ: “Пӑлхарсем - чӑвашсен мӑн аслашшӗсем
- культурӑллӑ та цивилизациллӗ халӑх пулнӑ... Ҫавӑнпа та
пӑлхарсем хӑйсен кӳршисене культура тӗлӗшӗнчен вӑйлӑ
витӗм кӳнинчен тӗлӗнме кирлӗ мар”. Ку шухӑша Николай
Николаевич 1927 ҫулта кӑларнӑ брошюринче те пайӑрласа
каланӑ: “Сӗм авалтан пуҫласа юлашки тапхӑрччен тенё пекех
Атӑлҫи тӑрӑхӗнче тата... кӑнтӑрти вырӑс ҫеҫенхирӗсенче
выльӑх ӗрчетес тата ҫӗр ӗҫлес культурӑна сараканнисем
уйрӑмах чӑвашсем тата вёсен мухтавлӑ мӑнаслашшӗсем пӑлхарсем - пулнӑ [6, 30 с.]. Поппе хӑйӗн тӗпчевӗнче венгр,
мари, пермь чӗлхисенчи п ӑлх ар -чӑв аш йыш ӑнӑвӗсене
палӑртать, “монгол-тутарсем тапӑнса кӗни тата каярах
вырӑссем ҫӗнсе илни” чӑваш халӑхӗшӗн синкерлӗ килсе
тухнишӗн пӑшӑрханса ҫырать.
Вӑтӑрмӗш ҫулсенче СССР Ӑслӑлӑх академийӗн членкорреспонденчӗ Н.Н.Поппе Ленинградри Хӗвел тухӑҫ пӗлӗвӗн
институтӗнче монгол уйрӑмне ертсе пынӑ - ҫавна май, тӗпрен
илсен, монгол чӗлхисене тата халӑх сӑмахлӑхне тӗпченӗ.
Дипломат ҫемйинче ӳссе ҫитӗннӗскер, репрессирен хӑтӑлса
юлма пултарнӑ, 1941 ҫул тӗлне пурӗ ҫӗр утмӑла яхӑн тӗпчев
ӗҫӗ пичетлесе кӑларнӑ. Якутсене тата тувасене алфавит
хатӗрлесе панӑ, халха-монгол эпосне тӗплӗн тишкернӗ,
монголсен тӑваткӑл ҫырулӑхне сӑнласа кӑтартнӑ...
Вӑрҫӑ хыҫҫӑн Н.Поппене Германире пурӑнма тата
тивӗҫлӗ ӗҫ тупма майлӑ пулман. Ывӑлӗсем Англие куҫса
кайнӑ, хӑйне валли преподаватель вырӑнӗ инҫетри Америкӑра,
Сиэтл хулин аслӑ шкулӗнче тупӑннӑ. Чунӗпе Европӑнах туртӑннӑ пулин те (Америка системи уншӑн нумай енӗпе ют
пулнӑ) тӗпчевҫӗ Вашингтон штатӗнчех ӗмӗрне ӗмӗрленӗ. 1968
ҫулта канӑва тухиччен Сиэтл университечӗн профессорӗ шутланнӑ. СССР тата Берлин академийӗсен член-корреспонденчӗ
ятне тивӗҫнӗ тата тӗнчери монголистсем хушшинче ят-сум
илнӗ ӑсчаха аслӑ шкулта тивӗҫлипе хакласах кайман теҫҫӗ:
эмигрант профессорӑн шалӑвӗ те, ыттисемпе танлаштарсан,
п ӗчӗкр ех пулнӑ. Н иколас Поппене Е вропӑра ы тларах
хисепленӗ: 1977 ҫулта Финн ӑслӑлӑх академийӗн член-корреспондентне суйланӑ, ҫулталӑкран вӑл Британи академийӗн

пайташӗ пулса тӑнӑ. Пысӑкрах пӗлтерӗшлӗ ӗҫӗсене те ученӑй
ФРГра пичетленӗ.
Поппе тӑрӑш нипе утмӑлмӗш -ҫитмӗлмӗш ҫулсенче
монгол чӗлхисене тӗпчесси уйрӑмах Америкӑра вӑй илнӗ:
умлӑн-хыҫлӑн ҫырулӑх палӑкӗсем, ӑслӑлӑх тата вӗренӳ
грамматикисем, статья пуххисем кун ҫути курнӑ. Тӗпчевҫӗ
тёрёк чӗлхисемпе те интересленме пӑрахман. Тӗслӗхрен,
Китайри саларсен чӗлхине сӑнласа кӑтартнӑ, якут сӑмахӗсен
этим ологин е ти ш к ер н ӗ , т ё р ё к ч ӗл х и сен ч и монгол
йышӑнӑвӗсене тата чӑваш-монгол ҫыхӑнӑвӗсене шыранӑ. Вӑл
вӑхӑтра Америкӑра Совет Союзӗнчи тӗрӗк чӗлхисене пачах
пӗлмен темелле, университетсенче турккӑ чёлхипе кӑна паллаштарнӑ - кун пек лару-тӑру Николас Поппене ҫырлахтарма
пултарайман. 60-мӗш ҫулсенче вӑл тутар чӗлхин грамматикине (икӗ кӑларӑмпа) тата пушкӑрт грамматикине акӑлчанла
пичетлесе кӑларать. Р.Дж.Хеберта кӑркӑс чӗлхин вӗренӳ
кӗнекине хатӗрлеме чылай пулӑшать. НЛоппе сӗннипе Джон
Крюгер “Чӑваш чӗлхин кӳртӗмне” ӑсталать. Ҫапла вара АПШра
тӗрӗк чӗлхисене вӗренме тата вӗрентме майсем тупӑнаҫҫӗ.
Н.Поппе ӗмӗр тӑршшӗпех “алтай гипотезине” - тёрӗк,
тунгус-маньчжур, монгол тата корей чӗлхисем пёр йыша
кӗреҫҫӗ текен теорие - хӳтӗленӗ. Ҫак шухӑш унӑн ҫамрӑклах,
“чӑваш чёлхипе ытларах та ытларах кӑсӑкланнӑ” вӑхӑтрах,
ҫирӗпленнӗ. Пирӗн чӗлхери сасӑсен аталанӑвне тишкерни
Поппене алтай чӗлхисен вӑрттӑнлӑхӗсене уҫма пулӑшнӑ.
Асӑннӑ чӗлхесен хурӑнташ лӑхне вӑл 60-мӗш ҫулсенче
Висбаден хулинче тухнӑ “Алтай чӗлхисен танлаштаруллӑ
грамматики”, “Алтай чӗлхе пӗлӗвӗн кӳртӗмӗ” кӗнекесенче
ҫутатса панӑ. Тӗпчевҫӗ шучӗпе, чӑваш чӗлхи тӗрӗк ушкӑнӗнче
хӑйне уйрӑм вырӑн йышӑнать, ыттисенчен чылай уйрӑлса
тӑрать - ҫавӑнпа ку ушкӑн ятне тӗрӗк-чӑваш чӗлхисем тесе
каламалла. Ҫак ыйтӑва Николас Поппе 1974 ҫулта “Чӑваш
чӗлхин вырӑнӗ пирки” статйинче [12] тӗплӗрех сӑнласа
кӑтартнӑ, пирӗн чёлхе ытти тёрёк чӗлхисенчен чылай ватӑрах
пулнине тӗслӗхсемпе ҫирӗплетсе панӑ (ҫапла май, чӑваш
чӗлхине халалланӑ пирвайхи статйи пичетрен тухнӑранпа
ҫур ӗмӗр ҫитнине вӑл хӑйне евӗр палӑртнӑ). Аякри Сиэтл
хулинче пурӑнса, Поппе Ш упашкарта кун ҫути куракан
тёпчевсемпе те паллаш ма май тупнӑ, вёсене тиш керсе
хаклав-рецензи ҫырма та ӳркенмен [9; 11].

Ӗҫтешӗсем тӑрӑшнипе ӑсчахӑн сакӑрвунӑ ҫулне Америкӑра та, Европӑра та чыслӑн паллӑ тунӑ, Сиэтл тата
Висбаден хулисенче унӑн ӗҫӗсен библиографийӗсем тухнӑ.
Анчах ҫыннӑн хуйхи-суйхи те савӑнӑҫӗпе юнашарах ҫӳрет
ҫав. Поппене кӗҫех йывӑр инкек умлӑн-хыҫлӑн килсе ҫапнӑ:
аслӑ ывӑлӗ сасартӑк вилсе кайнӑ, арӑмӗпе аппӑшӗ ҫӗре кӗнӗ.
Ватӑ ӑсчахӑн вӑйсӑрланнӑ куҫӗ курмиех пула пуҫланӑ - 80мӗш ҫулсенче тухнӑ кӗнекисемпе статйисене вӑл хӑй аллипе
мар, ытти ҫынсене каласа ҫыртарнипе хатӗрленӗ. Н.Поппе,
ҫапах та, Бонн университетне лекцисем вулама кайса килме
пултарнӑ, аса илӳсен кӗнекине вулакан патне ҫитернипе
ӑша вырттарнӑ (вӑл Америкӑра тата Японире тухнӑ). Ватлӑх
пуснӑ пулин те, ӑсӗ-тӑнӗ улшӑнман тӗпчевҫӗ - тӑхӑрвунӑ
ҫула ҫитсен те, наука статйисем ӑсталанӑ. Хӑй ӗҫне малалла
тӑсакансем пурришӗн хӗпӗртенӗ, вӗсене пулӑшма тӑрӑшнӑ.
1991 ҫулхи ҫӗртме уйӑхӗн пуҫламӑшӗнче монгол тата
тӗрӗк сӑмах ӑслӑлӑхӗ - ҫав шутра чӑваш чӗлхе пӗлӗвӗ те —
хӑйӗн шанчӑклӑ ӗҫченне ӗмӗрлӗхех ҫухатрӗ. Поппе кунҫулӗпе паллаш сан, ҫакӑ курӑнать: унӑн пурнӑҫӗнче тӗп
вырӑнта яланах наука пулнӑ. Ӑслӑлӑх ӗҫне пӳлесле хӑрушлӑх
сиксе тухсан, вӑл ытти япаласемпе чӳк юсманӗ пек усӑ курнӑ.
Пӗрисем ҫакӑнтан иртсе каяймӗҫ, теприсем - ӑсчахӑн
ӗҫченлӗхӗпе пултарулӑхне хакласа - пуҫ тайӗҫ, ятне сума
сӑвӗҫ.
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Хурлӑх сӑмахӗ
ЮРИЙ ФИЛИППОВИЧ ЕФИМОВ
(Ӗҫтешёмёре асӑнса)

Ю .Ф.Ефимов 1941 ҫулта юпа уйӑхӗн 24-мӗш ӗнче
Ш упашкар районӗнчи Ҫӗньял (Ҫӗньял Покровски) ялӗнче
ҫуралнӑ. 1959 ҫулта Ишлей вӑтам шкулӗнчен вӗренсе тухнӑ.
1965 ҫулта Чӑваш патшалӑх педагогика институчӗн историпе
филологи ф акультетне “вырӑс чёлхипе литератури тата
ч ӑваш ч ёл х и п е л и т е р а т у р и ” сп еци альн оҫпа пӗтернӗ.
Учитель, “Пионер сасси” хаҫат редакцийӗн пай пуҫлӑхӗ тата
литература ӗҫченӗ (1967-1970 ҫҫ.) пулса вӑй хунӑ. Чӑваш
телевидени студийӗн литературӑпа драма, ача-пӑча, яш-кӗрӗм
редакцийӗсенче (1970—1972 ҫҫ.) ӗҫленӗ.
1972-1975 ҫулсенче СССР Ӑслӑлӑх академийӗн Чӗлхе
пӗлӗвӗн институтӗнче аспирантурӑра вӗреннӗ. Ҫак тапхӑрта
Ю .Ф.Ефимов ы тл ар ах чӑваш халӑх сӑм ахлӑхӗн ылтӑн
тӗслӗхӗсене (ваттисен сӑмахӗсемпе каларӑшсене) сӑнарлӑх,
грамматика тата лексика уйрӑмлӑхӗ енчен пикенсе тишкернӗ
тата хӑйӗн малаш нехи тӗпчев темисен йӗрӗ ҫине ӳкнӗ.
Ӑ слӑлӑх ӗҫӗнче ҫам рӑк аспиранта тӑван чӗлхен паллӑ
тӗпчевҫи, унӑн педагогика институтӗнчи вӗрентекенӗ
И.П.Павлов тата аспирантурӑри наука ертӳҫи, пӗтӗм тӗрӗк
тӗнчи пӗлекен ӑсчах Э.В.Севортян пулӑшса пынӑ. Кандидат
ӗҫён тем ипе 1974-1978 ҫулсенче Ю .Ф.Ефимов темиҫе
тишкерӳллӗ статья пичетлесе кӑларать. 1978 ҫулта вӑл АлмаА та х у л и н ч е “Л е к си к о -гр а м м а ти ч е ск и е особенности
чувашских пословиц и поговорок” ятлӑ кандидат диссертацине
ӑнӑҫлӑ хӳтӗлет, филологи кандидачён ятне илет.
А сп и р ан ту р а хы ҫҫӑн Ю .Ф .Ефимов Ч ӑваш АССР
Министрсен Канашӗ ҫумӗнчи Ӑслӑлӑх тӗпчев институчӗн
(ЧПӐТИ) чӗлхе пайӗн аслӑ наука сотрудникӗ пулса ӗҫлеме
тытӑнать. Кунта вӑл ытларах илемлӗ чӑваш литературин
стильне, сцена пуплевӗн уйрӑмлӑхне, хӑш-пӗр лексикологи
ыйтӑвӗсене тӗпчет. “Библиографический указатель трудов
ЧНИИ (1930-1979)” (1980 ҫ.) валли чӑваш чёлхи пӗлӗвӗн
библиографине хатӗрлесе ҫитерет. Ятарлӑ кӑларӑмсемсӗр
пуҫне унӑн статйисем “Ялавпа” “Тӑван Атӑл” журналсенче,
“Коммунизм ялавӗ” хаҫатра пичетленеҫҫӗ.

1979-1991 ҫулсенче Ю.Ф.Ефимов Чӑваш патш алӑх
педагогика институчӗн методика кафедринче аслӑ препо
даватель, ятарлӑ пӗлӳ паракан училищӗре тата вӑтам шкулта
вёрентекен пулса ӗҫленӗ, анчах ӑслӑлӑх тӗпчевне те пӑрахман.
Унӑн статйисемпе рецензийӗсем тӑтӑшах ЧПӐТИн ятарлӑ
кӑларӑмӗсенче, республикӑри литература журналӗсенче кун
ҫути курнӑ. Х ӑйӗн вӗрен текен ӗсен е т ата ӗҫтеш ӗсене
халалласа вӑл библиографи очеркӗсем пичетлесе кӑларать.
Ю.Ф.Ефимов - вӑтӑр ытла ӑслӑлӑх ӗҫӗн авторӗ. 1991
ҫултанпа вӑл Чӑваш патш алӑх гуманитари ӑслӑлӑхӗсен
институчӗн чӗлхе пӗлӗвӗн пайӗнче вӑй хунӑ, кунта унӑн тӗп
ӗҫӗ “Хальхи чӑваш чӗлхин ӑнлантару словарьне” хатӗрлесси
пулнӑ. ЮФ.Ефимов Анлантару словарьне йӗркелеме ятарлӑ
инструкци хатӗрленӗ, 1992-1996 ҫулсенче сӑмах кӗнеки
авторӗсен ӗҫ ушкӑнне ертсе пынӑ, лексикографи ыйтӑвӗсене
тӗпченӗ, уйрӑм саспаллисемпе словарь статйисем ҫырнӑ. Ҫав
вӑхӑтрах Чӑваш патш алӑх университечӗн журналистика
факультетӗнче хальхи чӑваш чёлхипе лекцисемпе практика
занятийӗсем ирттернӗ. Хӑйӗн тӗпчев ӗҫӗн результачӗсене
вӑл яланах тӗрлӗ ш айри ӑслӑлӑх конф еренцийӗсенче,
сессисенче пӗлтерме тӑрӑшнӑ.
1998 ҫулта кӑрлачӑн 7-мӗшӗнче Юрий Филиппович
вӑхӑтсӑр вилсе кайрӗ.
ЮФ.Ефимовӑн ӗҫне ӗҫтешӗсем малалла тӑсасшӑн. Унӑн
сӑнарӗ, хастарлӑхӗ, тараватлӑхӗ пирӗн асра юлӗ.
А.П Хусанкай.
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ЧЫСЛАВ
ИВАН АНДРЕЕВИЧ АНДРЕЕВ
(70 ҫул тултарнине халалласа)
Ч ӑваш чӗлхин чи сумлӑ тӗпчевҫисенчен пӗри И.А.Андреев профессор - кӑҫал 70 ҫул тултарать. Филологи
ӑслӑлӑхӗсен докторӗ, Чӑваш патшалӑх университетӗнчи чӑваш
чӗлхе пӗлӗвӗ кафедрин пуҫлӑхӗ, Чӑваш Республикин наукӑн
тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ, Чӑваш Республикин Ӑслӑлӑхпа ӳнерсен
наци академийӗн членӗ, икҫӗр ытла тӗпчев ӗҫӗн, вӗрентӳ
программипе кӗнекесен авторӗ... Вӑл тунӑ е хутшӑннӑ ӗҫсене
асӑнса ҫеҫ тухма та нумай вӑхӑт кирлӗ.
Иван Андреевич Андреев Элӗк районӗнчи Хитекушкӑнь
ялӗнче 1928 ҫулхи ҫу уйӑхӗн 15-мӗшӗнче ҫуралнӑ. 1936—
1943 ҫу л сен ч е Т а в ӑ т ш ку л ӗн ч е вӗрен н ӗ хы ҫҫӑн вӑл
Калининӑри педагогика училищине вӗренме кӗрет, ҫакӑнта
ӑс пухнӑ чухне чӗлхе пулӑмӗсемпе интересленме пуҫлать.
Кайран вара пурнӑҫӗ тӑршшӗпех тӑван чӗлхе ӑна хӑйӗн
шалти вӑрттӑнлӑхӗсен тупсӑмне шырама хистет... Училище
хыҫҫӑн И.А.Андреев Шупашкарти Чӑваш патшалӑх педагогика
институтӗнчи филологи ф акультечӗн чӑваш уйрӑмӗнче
вӗренет. 1950 ҫулта институт пӗтерсен пултаруллӑ ҫамрӑка,
вӑл питӗ лайӑх вӗреннине кура, пӗлӗвне малалла ӳстерме
ҫӗршывӑн тёп хулине кайма сӗнеҫҫӗ. Анчах та Мускавран
килнӗ чӗнӳ хутне ун патне вӑхӑтра ҫитереймеҫҫӗ. Вара
И.А.Андреев аспирантурӑна вӗренме мар, Ҫӗрпӳри педагогика
училищине ӗҫлеме каять, каярахпа Етӗрнери педучилищӗне
куҫать. Пӗр ҫул хушши Канашри учительсен институтӗнче
студентсене чӑваш чӗлхи вӗрентет.
1953 ҫулта малалла вӗренес шухӑш-ӗмӗтлӗ ҫын Чӑваш
п ед и н сти ту ч ӗн асп и р ан ту р и н е к ӗр ет. Т ӗнчипе паллӑ
тюркологӑн - В.Г.Егоровӑн пёрремёш аспиранчӗ пулса тӑрать.
Ҫав хуш ӑрах кӗретсӗр йӗркепе вӗренсе вырӑс чёлхипе
литератури учителӗн дипломне те алла илет. Аспирантура
пӗтерсен вӑл педагогика институтӗнчех чӑваш чёлхипе
литературин кафедринче ӗҫлет.
1957 ҫултан вара И ван А ндреевич Ч ӑваш АССР
Министрсен Совечӗ ҫумӗнчи Наука тӗпчев институчӗн чӗлхе
пайне ертсе пы рать. А сп и ран турӑра чухне тиш керме

пуҫланӑ темӑпа “Чӑваш чёлхинчи причастисем” ятлӑ кӗнеке
пичетлесе кӑларать. 1962 ҫулта ҫак ӗҫе ӑнӑҫлӑн хӳтӗлесе
филологи ӑслӑлӑхӗсен кандидачӗн ятне илет. 60-мӗш ҫулсенче
И.А.Андреев ытларах чӑваш чӗлхи синтаксисӗн проблемисене
тӗпчет, хутсӑр предложени ҫинчен пысӑк ӗҫ ҫырса хатӗрлет.
СССР Ӑ сл ӑл ӑх ак ад ем и й ӗ ҫу м ӗн чи Ч ӗ л х е п ӗл ӗвӗн
институтӗнчи Ӑслӑлӑх совечӗ ҫак ӗҫшӗн ӑна 1970 ҫулхи ҫӗртме
уйӑхӗнче филологи докторӗн степеньне тивӗҫлӗ тесе
йышӑнать. Ку вӑхӑтра Иван Андреевич Чӑваш патшалӑх
университетӗнче ӗҫлет ӗнтӗ. 1970 ҫултанпа паян кунчченех
хӑй п урн ӑҫӗп е ӗҫн е-х ӗл н е ҫак в ӗр ен ӳ завед ен и й ӗп е
ҫыхӑнтарса тӑрать. Малтан вырӑс чӗлхи кафедрин доценчӗ
пулать, кайран чӑваш чӗлхипе литературин кафедринче
чӗлхеҫӗсен секцине ертсе пырать. 1972 ҫулта профессор
ятне илет. 1975 ҫулта вӑл тӑрӑшнипе университетра чӑваш
чӗлхе пӗлӗвӗн кафедрине уҫаҫҫӗ. Унтанпа ҫак кафедрӑна
пӗр ылмашмасӑр И.А.Андреев профессор ертсе пырать.
1983-1990 ҫулсенче историпе филологи факультечӗн деканӗ
пулса ӗҫлет.
И.А.Андреевӑн чӗлхе ӑслӑлӑхёнче тунӑ пёрремёш пысӑк
ӗҫнех (Причастия в чувашском языке. Чебоксары, 1961) ҫӗршыври тюркологсем лайӑх хак параҫҫӗ. Ку монографире вӑл
чӑваш чёлхинчи причастисен пӗтӗмӗшле системипе пулӑвӗ
тата морфологипе синтаксис паллисем ҫинчен тӗплӗн ҫырса
кӑтартать. Причасти пӗрлешӗвӗсене тишкернё май чӑваш
синтаксисӗн хӑш-пӗр тавлашуллӑ ыйтӑвӗсене те хускатать,
причастие мӗнле ӑнланнинчен ск азу е м ӑ я т а т а х у тл ӑ
предложение епле хакласси килнине аса илтерет. А нлӑ член,
предлож енилле член, хут лӑ сказуем ӑй текен ӑнлавсене
пӑрахӑҫлама сӗнет. Ҫак ӗҫӗн пӗлтерӗшӗ паянхи кунчченех
чакман, халӗ те вӑл тёрёк чӗлхисенчи причасти формисене
тӗпчесе ҫырнӑ чи ӑнӑҫлӑ ӗҫсенчен пӗри шутланать.
Грамматика ыйтӑвӗсене малалла та чылай тӗпчет Иван
Андреевич. Тӗрлӗ ҫӗрте ирттернӗ ӑслӑлӑх конференцийӗсенче
тухса калаҫать, статьясемпе рецензисем пичетлесе кӑларать.
Доктор диссертацинче чӑваш чёлхинчи хутсӑр предложенисен
грамматика тата шухӑш тытӑмӗсене, вёсен тӗп паллисемпе
уйрӑмлӑхӗсене ҫутатса парать, чӑваш синтаксисӗнчи нумай
пулӑма ҫӗнӗлле пӑхса ӑнлантарать. Сӑмах майлаш ӑвӗн
тӗсӗсем, тӗп тата кӗҫӗн членсене уйӑрмалли критерисем,

кӳртӗм сӑмахсемпе уйрӑм тӑран член ҫинчен каланисем унӑн
ӑнӑҫлӑ та ӗненмелле пулнине палӑртса хӑвармалла.
К аярахпа И.А.Андреев профессор ҫак шухӑшсене
“Чӑваш синтаксисӗн ыйтӑвӗсем” ӗҫӗн хутсӑр предложени
ҫинчен калакан пайне ҫырнӑ чухне тёпе хурать. Кӗнеке
1973 ҫулта тухать. Тепӗр икӗ ҫултан иккӗмӗш пайӗ те кун
курать. Унта хутлӑ предложенисен уйрӑмлӑхӗсем ҫинчен
ҫырса кӑтартнӑ. Ҫак икё кӗнеке студентсемпе учительсем
усӑ куракан пособи ҫеҫ мар, чӑваш синтаксисне тӗпчесе ҫырнӑ
хальхи ш ая тивӗҫтерекен монографи пулать.
Иван Андреевич чӗлхе пӗлӗвӗнче ӗҫлемен каҫалӑк
хӑварман та пулас: грамматика проблемисемсӗр пуҫне вӑл
диалектологипе социолингвистика, ономастикӑпа терминологи,
лексикографипе фонетика, графикӑпа орфографи, чҫлхе
методикипе ик чӗлхелӗх ыйтӑвӗсене тишкерсе ҫӗнӗ шухӑшсем
каласа хӑварма пултарнӑ. Вӑл тунӑ ӗҫсен пурин те пёр
пӗтӗмӗшле паллӑ пур - автор проблемӑна ҫӗнӗ, унччен
никам та пӑхман енчен тинкерсе ҫутатса пама тӑрӑшни...
И .А .А ндреев ер тсе пынӑ в ӑх ӑ тр а Н аука тӗпчев
институчӗн чёлхе пайӗ пирвайхи хут социолингвистика
ы йтӑвӗсене хускатать. Ял ҫыннисем чӑваш тата вырӑс
чӗлхисемпе мӗнлерех усӑ курнине тӗпчес тесе Иван Андрее
вич анкета хатӗрлет, сӑнав кӑтартӑвӗсене пӗтӗмлетсе статья
пичетлесе кӑларать (О размерах распространения двуязычия
среди сельского населения Чувашской АССР: Опыт изучения
языковой ситуации современной чувашской деревни //У З
ЧНИИЯЛИЭ. Вып. 46. Филология. Чебоксары, 1970. С. 3 19). 80-90-мӗш ҫулсенче те ик чӗлхелӗх проблемисем ҫинчен
хаҫат-журналта чылай статья пичетлет вӑл. Чӑваш чёлхи
графикипе орфографийён тата пунктуацийӗн ыйтӑвӗсем
ҫинчен ҫырнӑ ӗҫсем те нумай И.А.Андреевӑн. Вӗсенче орфографипе пунктуацири хирӗҫӳлӗхсене пӑхса тухать, правилӑсене чӑваш чӗлхин саккунӗсене тёпе хурса пӗр евӗр йӗркелем е кирлине п ал ӑр тать, ан сатлатнӑ ҫӗнӗ правилӑсен
проектне те сӗнет. Вырӑс чӗлхинчен кӗнӗ сӑмахсене, ят
сӑмахсен хӑш -пӗр формисене ҫырура палӑртассине тата
сӑмахсене пӗрле, уйрӑм е дефиспа ҫырассине йӗркелекен
правилӑсен ҫитменлӗхӗсене кӑтартать, вӗсенчен хӑтӑлас тесен
пӗр евӗр сӑмахсене пӗр принциппа ҫырмаллине калать.
Чарӑну паллине сӑмахсемпе предложенисем шухӑш енчен

мӗнле ҫыхӑннине шута илсе лартма сӗнет. Пунктуаци ыйтӑвӗсемпе 1990 ҫулта унӑн “Чӑваш пунктуацийӗ: иртни, хальхи,
пуласси” ятлӑ кёнеке тухать.
Иван Андреевич - чӑваш антропонимикине чи малтан
тӗпчекенсенчен пӗри. Вӑл “Ҫын ячӗсем ” ятл ӑ кӗнеке
пичетлесе кӑларать (Шупашкар, 1983); ҫын ячёсен РСФСР
тата СССР шайӗнче кӑларнӑ пуххисем валли чӑвашсен
Христос тӗнне йышӑничченхи ячӗсен списокӗсене хатӗрлесе
парать, вӗсем ҫинчен кӗскен ӑнлантаракан статьясем ҫырать.
Словарьсем тӑвас ӗҫе те хутшӑнать тӗпчевҫӗ: 1961
тата 1982 ҫулсенче тухнӑ чӑвашла-вырӑсла словарьсен, 1971
ҫулхи вырӑсла-чӑвашла словарӗн авторёсенчен пӗри вӑл,
В.Г.Егоровӑн вы рӑсл а-ч ӑв аш л а словарьне (1960) тата
чӗлхеҫӗсен ушкӑнӗ хатӗрленӗ вырӑсла-чӑвашла словаре (1971)
редакциленё (юлашкине Н.П.Петровпа пӗрле).
Вӑтам тата аслӑ шкул программисене хатӗрлессине
те хастаррӑн хутшӑнать пирӗн профессор. 70-мӗш ҫулсенче
чӑваш чӗлхи синтаксисӗн вӑтам шкул программине тата
учебникне ҫырать. М алтан эксперимент шучёпе темиҫе
шкулта ҫеҫ усӑ кураҫҫӗ вӗсемпе, 80-мӗш ҫултанпа пур чӑваш
ачи те синтаксиса ҫак программӑпа вӗренет. Ҫёнӗ программӑпа вӗрентме пулӑшакан методика пособине те вӑл ертсе
пынипе ҫырнӑ (Андреев И.А., Митта З.П. Синтаксиса ҫёнӗ
программӑпа вӗрентесси. Шупашкар, 1981). Хулари ачасене
чӑвашла калаҫма вӗрентмелли программӑсемпе учебниксене
тунӑ ҫӗре те хутш ӑнать И.А.Андреев. Ч ӑваш ла пӗлмен
студентсене вӗрентмелли программа тата ҫитӗнсе ҫитнисем
валли чӑваш чӗлхи учебникӗ ҫырать. Ку кёнеке юлашки
ҫулсенче икӗ кӑларӑмпа та тухма ӗлкӗрчӗ.
Иван Андреевич нумай ҫынна ӑслӑлӑх ҫулӗ ҫине тӑма
пулӑшнӑ - темиҫе ҫул ёнтё аспирантсене вӗрентсе, вӗсене
тӗпчев ёҫӗнче ертсе пьфать. Ҫамрӑксене тишкерӳ меслечӗсене
алла илме, ӑслӑлӑхри ҫивӗч ыйтусене асӑрхама хӑнӑхтарать.
Вӑл ӑс панӑ чӗлхеҫӗсем университетра та, педагогика институтӗнче те, гуманитари ӑслӑлӑхӗсен институтӗнче те ӗҫлеҫҫӗ.
Республика тулашӗнчи чӑвашсем те И.А.Андреев про
фессора лайӑх пӗлеҫҫӗ. Темиҫе ҫул хушши вӑл Ульяновскри
педагогика университетне тата унти учительсен пӗлӗвне
ӳстерекен института пулӑш са тӑрать: вёсене тёрлёрен

программӑсем хатӗрлесе парать, Чӗмпӗр тӑрӑхӗнче чӑваш
чёлхи вӗрентекенсем валли лекцисем вулать.
Хальхи вӑхӑтра Иван Андреевич Андреев чӑваш чӗлхин
синтаксис ыйтӑвӗсене малалла тӗпчет, чӑваш орфографийӗпе
пунктуацине йӗркелес тесе тӑрӑшать, шкул валли ҫӗнӗ программӑсемпе учебниксем хатӗрлет, нумаях пулмасть “Пӗтӗмӗшле пӗлӳ паракан шкулти чӑваш чӗлхи” ятлӑ документӑн
проектне туса ҫитерчӗ (Халӑх шкулӗ, 1996. 1, 2 №№).
П аллӑ тӗпчевҫе, хисеплӗ педагога юбилей ячӗпе
саламласа малашне те пысӑк та сумлӑ ӗҫсем тума ҫирӗп
сывлӑх сунатпӑр.
А.П.Долгова.

ИВАН ПАВЛОВИЧ ПАВЛОВ

(Ҫитмёле ҫитнё ятпа)
Вӑтӑрмӗш ҫулсенчи йывӑр ҫухатусем чӑваш чӗлхе
ӑслӑлӑхне тепӗр хут хавшатса, амантса хӑварнӑ. 1933 ҫулта
чёлхе наукин классикӗ Николай Иванович Ашмарин вилсе
кайнӑ. Ун хыҫҫӑн чи пултаруллӑ чӗлхеҫӗсене Тимофей
М атвеевич М атвеевпа Ф едор Тим оф еевич Тим оф еева
(Тимухха Хӗветӗрне) тӑван халӑхран, ю ратнӑ ӗҫӗнчен
яланлӑхах уйӑрнӑ. Культ сӗрӗмӗпе минренӗ “критиксем”
Ашмарин ӗҫне малалла тӑсакан Василий Георгиевич Егорова
тухӑҫлӑ ӗҫлеме чӑрмантарнӑ...
Аллӑмӗш ҫулсем. Чӗрӗлӳ. Совет чӗлхе вӗрентӗвӗ те
ӗнтӗрӗкрен тухма, “марровщина” текен пулӑмпа ҫыхӑннӑ
йӑнӑшсемпе тӗрӗсмарлӑхсенчен хӑтӑлма пуҫлать. Наукӑна
пултаруллӑ ҫамрӑк вӑй хушӑнать. Тӑван чӗлхе ӑслӑлӑхне
ҫӗнӗрен ҫӗклеме лару-тӑру лайӑхланать.
1953 ҫулта Мускаври Чӗлхе институтӗнче аспирантурӑн
юлашки курсӗнче вӗренекен Иван Павлов ҫамрӑк ученӑя,
хӑй ы йтнине ш ута илсе, СССР Ӑ сл ӑл ӑх академ и йӗн
президиумӗ Ш упашкара ӗҫлеме ярать. Кунта ӑна Чӑваш
АССР Министрсен Совечӗ ҫумӗнчи наука тӗпчев институчӗн
чӗлхе уйрӑмне ертсе пыма хушаҫҫӗ. Ҫав вӑхӑтра республикӑра тӑван чӗлхе ы йтӑвӗсем пе ӑслӑлӑх тавлаш ӑвӗсем
пуҫланнӑ. Паллӑ ӗнтӗ, тавлашусем чӑнлӑх тупма пулӑшсан
кӑна усӑллӑ. Иван Павлович дискуссисемпе тӗпчевсене
тивӗҫлӗ ш ая ҫӗклессиш ӗн тӑрӑш ать. Х аҫат-ж у р н ал та
ӗҫлекенсемпе, шкулта вӗрентекенсемпе тӗл пулса чӗлхе
ыйтӑвӗсемпе калаҫать: канашлать, ӑнлантарать. Ҫав ҫулах
И.П.Павлов филологи наукисен кандидачӗ ятне илме “Чӑваш
чёлхинчи деепричастисем тата вёсен синтаксис функцийӗсем”
темӑпа диссертаци ӑнӑҫлӑ хӳтӗлет.
Аспирантурӑра вӗреннӗ чухне чӑваш чӗлхин ҫамрӑк
тӗпчевҫине тӗрӗк чӗлхе пӗлӗвӗн чи авторитетлӑ ӑстаҫисенчен
пӗри - СССР Ӑслӑлӑх академийӗн член-корреспонденчӗ
Н.К.Дмитриев профессор - пулӑшса пынӑ. Пултаруллӑ ӑсчах
хӑй вӗренекенне “В ы рӑсла-чӑваш ла словаре” (1951 ҫ )
редакцилеме те хутшӑнтарнӑ. Николай Константиновичпа
пӗрле ӗҫлени И.ПЛавлова чӗлхе наукин кӑткӑс проблемисене
тӗрӗс ӑнланма чылай пулӑшнӑ.

Ш упашкара таврӑнсан, Иван Павлович чӑваш чёлхе
вӗрентӗвӗнчи чи тавлашуллӑ ыйтусене ҫӗнӗлле татса пама
хӑю ллӑн хутш ӑнать. Вӑл ш утра: падеж сен йышё, вид
категорийӗ, пӑхӑнуллӑ хутлӑ предложенисем т.ыт.те. Чӗлхеҫӗ
ҫавӑн пекех деепричастисене, хы ҫсӑмахсене тарӑнрах
тиш керет. И .П .П авлов ертсе пынипе аллӑм ӗш ҫулсен
варринче чӑваш чӗлхин вырӑнти уйрӑмлӑхӗсене пухмалли
программа, “Хальхи чӑваш чёлхи грамматикин материалӗсем”
(вырӑсла) тата ытти ӗҫсем кун ҫути кураҫҫӗ.
1957 ҫулта, М.Я.Сироткин чӗннипе, Иван Павлович
пединститута куҫать - чӑваш чёлхипе литература кафедрин
доценчӗ пулса, студентсене тӑван чӗлхе морфологине
вӗрентме пуҫлать. Ҫакӑн хыҫҫӑн вӑл чӗрӗк ӗмӗр хушши
тӗпчев ӗҫне вӗрентӳ ӗҫӗпе ҫыхӑнтарса туса пынӑ.
П урне те паллӑ: вырӑс чӗлхине тата ытти “анлӑ
сарӑлнӑ” чӗлхесене ҫӗр-ҫӗр ученӑй тӗпчет. Чӑваш чӗлхине
ятарласа тӗпчекенсен йышӗ вара икӗ теҫеткерен те иртмест.
Аслӑрах ӑрури ученӑйсен кашнинех, чёлхе наукин пӗр-пӗр
пысӑк пайне илсе, ӑна пӗччен тенё пек тишкерме тивнӗ.
Тӗпрен илсен, чӑваш чӗлхин синтаксисӗ И.А.Андреев, чӗлхе
историйӗ М.Р.Федотов, литература чӗлхин историйӗ Н.П.Петров, диалектологийӗ ЛЛСергеев, фонетики ВЛКотлеев, фразеологийӗ М.Ф.Чернов ҫине тиеннӗ. Морфологин йывӑр лавне
вара чылай ҫул хушши Иван Павлович Павлов туртса пынӑ.
Морфологи вӑл - сӑмахӑн тытӑмӗ, унӑн улшӑнӑвӗ,
грам м атика пӗлтерӗш н е п алӑртм алли мелеем, пуплев
пайӗсем. Ун пирки сӑнарлӑн “чӗлхене ӗҫлеттерекен шалти
в ӑ й ” тем е п у л а т ь пулӗ. Ч ӑваш чӗлхин м орф ологине
И.П.Павлов 1965 ҫулта тухнӑ “Хальхи чӑваш литература
чӗлхи” ятлӑ монографире тата нумай-нумай статьяра ҫутатса
панӑ. Вӑл сӑп ат тата вӑх ӑт категорийӗсене, палӑр ту
формисене, ылмашсен пулӑвне, хирӗҫлев союзёсене тӗплӗн
тишкерчӗ.
Ҫитмӗлмӗш ҫулсен пуҫламӑш ӗнче тӗрӗк чӗлхисен
морфонологине (морфологипе фонетика ҫыхӑнӑвне) тӗпчесси
ума тӑнӑ. Ку ӗҫе пуҫарса яракансенчен пӗри Иван Павлович
пулнӑ: 1974-1975 ҫулсенче унӑн “Х альхи чӑваш чёлхи
морфонологийӗн кӗске очеркӗ” пичетленсе тухнӑ.
Чӑваш патшалӑх университечӗ уҫӑлсан, чӑваш чёлхипе
литература кафедри пединститутран унта куҫрӗ. Ҫав вӑхӑт-

ран пуҫласа 1981 ҫул вӗҫӗччен И ЛП авлов республикӑн тӗп
в у зӗн ч е ёҫл ер ӗ. П у л т а р у л л ӑ , о п ы тл ӑ т ӗп ч ев ҫ ӗсем
содержанийӗнчен пуян, тарӑн шухӑшлӑ лекцисем вулани
к ал ам ас ӑр ах паллӑ. И ван П авловичӑн кун сӑр пуҫне
преподаватель, лектор ӑсталӑхӗ пурччӗ. Вӑл аудиторие
интереслентерме, ун тимлӗхне ӳстерме пӗлетчӗ. Ҫакӑ чылай
вӑхӑт студентсемпе ӗҫленипе, вёсен кӑмӑлне-шухӑшлавне
лайӑх пӗлнипе ҫыхӑннӑ пулӗ ӗнтӗ.
Астӑватӑп-ха. Университет. Иккӗмӗш курс. Кафедра
умӗнче И.ПЛавлов доцент. Пурте ывӑннӑ. Юлашки лекци.
Унччен: вырӑс чӗлхин морфологийӗ, тӗнче литератури, нимӗҫ
чёлхи... Халь ак тата — чӑваш чёлхинчи сӑмах тӑвакан
аффикссем: -ҫӑ/ -ҫӗ, -лӑ х /-лӗх, -мӑш / -мӗш...
- Тепӗр формант, - тет ҫав вӑхӑтра преподаватель,
- -изаци. Ку аффикс пулӑшнипе пирӗн чӗлхере пӗр сӑмах
кӑна ҫуралнӑ. Пӗлетӗр-и мӗн сӑмах вӑл? МӑшкӑлизацЖ
Шӳт. Пурте кулса яраҫҫӗ, Чӑнах ҫав, нумай та кирлӗ
мар ҫынна. Ывӑнни те ак урӑх сисӗнмест пек. Интереслӗ
япала вӑл, ҫапах та, сӑмах тӑвакан аффикс!
Вӑхӑт-вӑхӑт, аудитори тимлӗхӗ чакма пуҫласан, Иван
Павлович калл ex хӑйне май чӗлпӗре вылятса илет:
- П ёлетёр-и, “черновик” чӑваш ла мёнле пулать?
Астумастӑр-им Стихван П1авлие? Х уравик!..
Чӗлхеҫӗсемпе ҫыравҫӑсем кӑна мар, физик е биолог,
бизнесмен е механизатор пулса ӗҫлекен чӑваш ҫынни те
Иван Павлович пулӑшнипе ача чух сахал мар ӑс пухнӑ.
Кунта тӗлӗнмелли ҫук - вӑтӑр пилӗк ҫул ёнтё шкулсенче
вӑл хатӗрленӗ кӗнекесемпе, вӗрентӳ хатёрёсемпе, методика
кӑтартӑвӗсемпе усӑ кураҫҫӗ. И.П.Павлов V -V I класс валли
Л.Н.Яковлева учительницӑпа пӗрле ҫырнӑ чӑваш чӗлхин
грамматики (фонетикӑпа морфологи) 8 кӑларӑмпа, IV класс
валли хатӗрленӗ вӗренӳ кёнеки 14 кӑларӑмпа, V I-V II класс
валли Э.Е.Игнатьевӑпа ҫырнӑ чӑваш чӗлхин морфологийӗ 7
кӑларӑмпа тухрӗ. Тӑван чӗлхен кӑткӑс тӗнчипе, унӑн шалти
тытӑмёпе паллаштараҫҫӗ ҫак кӗнекесем, ачасен чӗлхе туйӑмне
аталанма пулӑшаҫҫӗ.
Ача ӑша мӗн хывасси, мӗнле ҫул-йӗр суйласси шкул
ӗҫченӗнчен, ун ӑсталӑхӗнчен чылай килет. В.А.Сухомлинский
калашле, вёрентекен ача чунӗнчен чӗрӗ чечек те, типнӗ хуйӑр
та тума пултарать. Иван Павлович хӑйне 5-6 класра тӑван

ч ӗ л х е п е л и т е р а т у р ӑ н а в ӗр ен тн ӗ М ария А лек сеевн а
Максимовӑна тата шкулти литература кружокне ертсе пынӑ
Александр Дмитриевич Кӑлкана чӗререн тав туса аса илет.
Вӗсем тӑрӑшнипе ачасем Элкерпе, Шелепипе, Тукташпа,
В аҫанккапа тата ытти паллӑ ҫыравҫӑсемпе тӗлпулусем
ирттернӗ, ашшӗ-амӑшӗн чӗлхине хисеплеме, тӑван сӑмахлӑха
хаклама хӑнӑхнӑ.
Чӗлхе туйӑмне, сӑмах ӑсталӑхне пулас чӗлхеҫӗ шкул
хыҫҫӑн Калинино педучилищинче тата Чӑваш патшалӑх
педагогика институтӗнче туптанӑ. Малтанах вӑл ытларах
литературӑпа интересленнӗ, нумай-нумай ҫамрӑк пекех
сӑвӑсем хайланӑ, студентсем ҫырса кӑларакан “Пирӗн вӑй”
(педучилищӗре), “Пирӗн ялав” (пединститутра) журналсемпе
туслӑ пулнӑ. Ҫав вӑхӑтрах тӑван чӗлхе тытӑмӗ те хытах
кӑсӑклантарнӑ ӑна. П ултарулӑхне аталантарма студента
маларах А.С.Канюкова, Н.Л.Кузьмина, В.Т.Харитонов, унтан
- М.Я.Сироткин, В.Г.Егоров, С.П.Горский преподавательсем
чылай пулӑшнӑ. Пединститутра вӗреннӗ чух ӑслӑлӑх ӗҫӗ,
чёлхе тӗпчевӗ ытларах та ытларах илӗртме пуҫланӑ ӑна,
кӗҫех ҫакӑ пӗтӗм шухӑш-кӑмӑла ҫавӑрса илнӗ.
Ӳсӗмсем вӑрах кӗттермен. Ҫамрӑк тӗпчевҫӗн падеж
ыйтӑвӗпе ҫырнӑ курс ӗҫне институт премийӗпе палӑртнӑ.
Тепӗр ҫултан Иван Павлов Раҫҫей студенчӗсен Пёрремёш
наука конференцине хутшӑнма тивӗҫ пулнӑ, унта чӑваш
чёлхинчи хыҫсӑмахсем ҫинчен доклад туса панӑ. Институт
пӗтернӗ ҫулах, 1949-мӗшӗнче, ӑна Мускава СССР Ӑслӑлӑх
академийӗн Чӗлхепе ш ухӑш лав институтне (каярахпа Ч ёлхе институчӗ), наци кадрӗсем хатӗрлекен педагогика
аспирантурине вӗренме янӑ...
Унтанпа вӑхӑт сахал мар иртрӗ. Элӗк районӗнчи
Чулкаҫ ялӗнче ҫуралса ӳснӗ чӑваш чӗлхеҫин ӗҫӗсене халь
Раҫҫейри тюркологсем те, чикӗ леш енчисем те пӗлеҫҫӗ.
Тӗрлӗ енлӗн палӑрчӗ И.П.Павловӑн ӑслӑлӑхри пултарулӑхӗ.
Чӑваш чӗлхин морфологине, морфонологине тата сӑмах
пулӑвне тӗпченипе пӗрлех, вӑл синтаксисра та вӑй хучӗ:
м ёнш ӗн тесен, хуть (хӑть), п улса н та, п у л и н те союзлӑ,
-тёк/-тёк, -и, -ш и татӑклӑ тата ытти йышши пӑхӑнуллӑ хутлӑ
предложенисене тишкерчё.
Пуплев культурине аталантарассишён те чылай тӑрӑш рӗ тӗпчевҫӗ. Ку ыйтупа ҫырнӑ статьясен шутёнче:

“Хаҫат-журнал чёлхинчи морфологи шӑйрӑкӗсем" (1971),
“Хисеп ячёсен хӑшпӗр формисемпе усӑ курасси ҫинчен”
(1972), “Поэзи куҫарӑвӗпе литература чёлхин нормисем”
(1974), “Чӑваш чёлхинче грамматика пӗлтерӗшне фонемӑсен
ылмашӑвӗпе палӑртни” (1983), “Ҫын е этем” (1987).
Л ексикограф ире те И.П.Павлов тӳпи пӗчӗк мар.
Чӗлхеҫӗ чӑвашла-вырӑсла словарьсене (1961; 1982), вырӑслачӑвашла словаре (1971) хатӗрлекенсенчен пӗри пулнӑ. 1993
ҫулта Ю .М.Виноградовпа пӗрле орф ограф и словарьне,
Н.Г.Игнатьевпа чӗрчун ячӗсен чӑваш ла-вырӑсла-латинла
словарьне кӑларчӗ.
Ученӑй п ул тар у л ӑх ӗн тепӗр енӗ - чӑваш чӗлхе
ӑслӑлӑхӗн историне тӗпчени. Н.И.Золотницкие халалланӑ
брошюрӑра (1958) И.П.Павлов XIX ӗмӗрти тӗпчевҫӗн наукӑри
вырӑнне пуҫласа уҫӑмлӑ палӑртнӑ, унӑн хисепе тивӗҫлӗ ӗҫӗхӗлӗн пӗлтерӗшне уҫса панӑ. Кунсӑр пуҫне, Иван Павловичӑн
Н.И.Ашмарин, Т.М.Матвеев, Ф.Т.Тимофеев, А.И.Васильев тата
ытти чӗлхеҫӗсен пултарулӑхне хакласа ҫырнӑ статьясем пур.
1981 ҫултанпа Иван Павлович Чӑваш АССР Министрсен
Совечӗ ҫумӗнчи наука тӗпчев институтӗнче (халӗ - Чӑваш
патшалӑх гуманитари ӑслӑлӑхӗсен институчӗ) ӗҫлет. Вӑл
ертсе пынипе кунта хальхи чӑваш литература чёлхин наука
грамматикине (I том), тӑван чӗлхене тӗрлӗ енчен тишкерекен
статьясен пуххисене чылай кӑларнӑ.
Августӑн 23-мӗшӗнче Чӑваш Республикин тава тивӗҫлӗ
вӗрентекенӗ Иван Павлович Павлов 70 ҫул тултарчӗ. Апла
пулин те кану пирки мар ун шухӑшӗ, чӗлхемӗр ҫинчен,
малашнехи ӗҫсем ҫинчен. Тӑван чӗлхене тӗпчессипе, вӗрентессипе тата унпа кулленхи хутш ӑнура усӑ курассипе
ҫыхӑннӑ нумай-нумай ыйту канӑҫсӑрлантарать ӑна. Вӑл
“Хальхи чӑваш литература чёлхин” II томне пичете пачӗ,
халӗ виҫҫӗмӗш томне халӑх патне ҫитересшён тӑрӑшать.
Иван Павловича вӗренекенӗсен тата ӗҫтешӗсен ячӗпе
саламласа, ӑслӑлӑхпа культура ӳсӗмӗшӗн, тӑван халӑхшӑн
тата нумай-нумай ҫул ӗҫлеме ҫирӗп сывлӑх сунас килет.
Г.А.Дегтярев.

АТНЕР ПЕТРОВИЧ ХУСАНКАЙ

(50 ҫулне халалласа)

Атнер Петрович Хусанкай 1948 ҫулхи юпа уйӑхӗн 8-мёшёнче Шупашкар хулинче Чӑваш халӑх поэчӗ Петӗр Хусанкай
тата СССР халӑх артистки Вера Кузьмина ҫемйинче ҫуралнӑ.
1966 ҫулта вӑл, Шупашкарти 4-мӗш вӑтам шкул хыҫҫӑн,
Ленинград патшалӑх университечӗн хӗвел тухӑҫ факультетне
вӗренме кӗрет, 1972-мӗшӗнче “араб филологийӗ” специальноҫпа востоковед-филолог дипломне алла илет. 1973-1976
ҫулсенче СССР Н аукӑсен академ и йӗн Т ухӑҫ пӗлӗвӗн
институтӗнчи аспирантурӑра кӗретлӗ йӗркепе (очно) вӗренсе
ӑс пухать. Г.Ш.Шарбатов профессор ертсе пынипе 1977 ҫулта
“Араб чёлхин диалекчӗсенчи хутсӑр предложенисен тӗсӗсем”
темӑпа диссертаци ӑнӑҫлӑ хӳтӗлет, филологи кандидачӗ
степенне тивӗҫлӗ пулать. Ҫав ҫулах Шупашкара таврӑнать.
1978 ҫултан пуҫласа 1990 ҫулччен И.Н.Ульянов ячӗллӗ
Чӑваш патшалӑх унвиерситечӗн чӑваш чӗлхи кафедринче
ассистент, аслӑ преподаватель, доцент пулса ӗҫлет. Студентсене “Араб чёлхи”, “Тюркологи пуҫламӑшӗ”, “Тёрёк чёлхисен
танлаштаруллӑ грамматики”, “Чӑваш диалектологийё”, “Чё
лхе пӗлӗвӗн кӳртӗмӗ”, “Поэзи тексчён чёлхе тишкерёвё”
предметсене вӗрентет, асӑннӑ курссемпе вӗренӳ пособийёсем, методика кӑтартӑвӗсем пичетлесе кӑларать.
1990 ҫулхи ака уйӑхӗнчен пуҫласа паянхи кунчченех
вӑл - Чӑваш Республикин Министрсен Канашӗ ҫумӗнчи Чё
лхе, литература, истори тата экономика ӑслӑлӑх тёпчев институчӗн (халӗ Чӑваш патшалӑх гуманитари ӑслӑлӑхӗсен институчё) чёлхе пёлёвён пай пуҫлӑхӗ.
А.П.Хусанкай чӗлхеҫӗ чылай наука статйисем калӑплать,
араб чёлхин диалекчёсенчи пёр тата икё составлӑ предложенисене, вёсен тёп членӗсене, чӑваш чёлхинчи араб-перс
элеменчӗсене тишкернӗ, тӗрлӗ ӑслӑлӑхпа практика конференцийёсенче, симпозиумсенче, конгрессенче тухса калаҫнӑ.
Ӗҫӗсем Мускавра, Ш упашкарта тухса тӑракан наука сборникёсенче, “Советская тюркология”, “Вопросы языкознания”
журналсенче кун ҫути курнӑ.
А.П.Хусанкай пултарулӑхӗ кӑсӑк, анлӑ та нумай енлӗ.
Чӑваш тата вырӑс чӗлхисемсӗр пуҫне акӑлчан, араб, фран-

цуз, нимӗҫ, турккӑ чӗлхисене пӗлет. Атнер Петрович чӗлхеҫӗ кӑна мар, литература тишкерӳҫи те. 1987 ҫултанпа
СССР Писательсен союзӗн членӗ (халӗ Чӑваш ҫыравҫисен
союзӗ). Литература, чёлхе, политика тата культура ыйтӑвӗсемпе 300 яхӑн ӗҫ ҫырса савӑнтарчӗ пултаруллӑ тӗпчевҫӗ.
Атнер Хусанкай - Латви журналисчӗсен союзӗн (1987), Чӑваш
ҫамрӑкӗсен Ҫеҫпӗл Мишши ячӗллӗ (1989), Митта Ваҫлей
ячӗллӗ (1998) премисен лауреачӗ, “Дружба народов” (Мускав), “Лик Чувашии” (Шупашкар) журналсен редакци канашӗн членӗ. Вӑл литература критикинче 1976 ҫултанпа ӗҫлет.
Унӑн Уралпа Атӑл тӑрӑхӗнчи тата ытти ҫӗрти поэтсен сӑввипоэмине, чӗлхине тӗпченӗ ӑслӑлӑх ӗҫӗсем, рецензисем “Ли
тературная газета", “Литературная Россия”, “Дружба наро
дов”, “Литературное обозрение”, “Вопросы литературы ”,
“Волга”, “Урал”, “Новый мир”, “Тӑван Атӑл”, “Ялав”, “Лик
Чувашии”, “Молодой коммунист”, “Марийская правда”, “Рес
публика”, “Хыпар”, “Чӑваш ен”, “Авотс” ("Родник”), “Казан
Утлары” ("Огни Казани”), “В мире книг”, “Огонек”, “Театраль
ная жизнь”, “Советская музыка” тата нумай-нумай хаҫат-журналта пичетленнё. Литература критикӗ А.Хусанкай уйрӑмах
чӑваш, удмурт, латыш, узбек, ҫармӑс поэчёсемпе писателӗсен пултарулӑхне тӗпчет, статйисенчен хӑшне-пӗрне тутарла, ҫармӑсла тата латышла куҫарчӗҫ. Ҫавӑн пекех вӑл
Уралпа Атӑл тӑрӑхӗнчи писательсемпе поэтсен кёнекисене,
критика статйисен пуххисене рецензилесе тӗнче умне кӑларчӗ.
А.П.Хусанкай чӑваш поэзипе литературине лайӑх пёлекен тӗпчевҫӗсенчен пӗри. Вӑл хальхи чӑваш поэзийёнчи
ҫамрӑк ӑрӑвӑн пултарулӑх шыравӗсем пирки ҫырнӑ тарӑн
шухӑшлӑ, витӗмлӗ те тӗплӗ критика статйисенчен 1987 ҫулта “Поиск слова” ятлӑ кёнеке калӑпласа кӑларчӗ. Ҫак ӗҫ
тахҫанах ёнтё - сайра тӗл пулакан кӗнекесен шутӗнче. Ав
тор унта хальхи чӑваш поэчӗсем хӑйсен пултарулӑхӗнче
халӑх сӑмахлӑхӗн тӗслӗхӗсемпе епле усӑ курни ҫинчен сӑмах
хускатать, поэзие хакласси питӗ ҫивӗч те кӑткӑс ыйту пул
нине пӗлтерет. Кӗнекери “Сто тысяч слов...” (’’SimttukstoS
vardu...”) статьяра тӗпчевҫӗ-критик Раҫҫейри наци литературисен аталанӑвне танлаштарса тишкерсе тухать.
Атнер Петрович П.П.Хусанкай эткерне пухса, редакцилесе пичете хатӗрлерӗ, чӑваш ӳкерӳ ӑстаҫисен ӗҫӗсене
тӗпчесе хак пачӗ, кашнин хӑйне евӗрлӗхне палӑртрӗ. Атӑл-

па Урал тӑрӑхӗнчи композиторсен пултарулӑхӗпе “Творче
ства вечно живая основа” ӗҫӗнче паллаштарчӗ. Вӑл ҫивӗч
те пултаруллӑ критик кӑна мар, ӑста публицист та: кунта
хальтерех пичетленнё “Обрусение чуваш или “чувашское
народное дело”? (Опыт деконструкции яковлевского дискур
са)” ӗҫне уйрӑмах асӑнса хӑварас килет.
Атнер Хусанкай республикӑра тӗрлӗ общество организацийӗсене йӗркелесе яма хутшӑннӑ. Вёсен шутӗнче:
И.Я.Яковлев ячӗллӗ общество, “Демократиллӗ альтернати
в а”, Чӑваш наци аталанӑвӗн партийӗ (ЧАП), “Халӑхсем
пурнӑҫшӑн килӗштерсе ӗҫлесшӗн (Сенеж форумӗ)” юхӑмӑн
Чӑваш Республикинчи уйрӑмӗ, Чӑваш наци конгресӗ, Атӑлпа Урал тӑрӑхӗнчи халӑхсен ассамблейи. 1992 ҫултан пуҫласа Чӑваш наци конгресӗн президенчӗ пулнӑ май, вӑл чӑваш
халӑхне тӗнчери право субъекчӗ тӑвас тесе тӑрӑшрӗ. Кун
та Тӗнчене тухайман халӑхсемпе нацисен организацине (Гаага)
кӗнине (ӑна 1997 ҫулта ҫак организации Тӗп Ассамблейин
пуҫлӑхӗн пёрремёш ҫумӗ пулма суйларӗҫ), тӗнчери ытти организацисемпе ҫыхӑну тытма пуҫӑннине палӑртмалла.
А.П.Хусанкай 1990 ҫулта Чӑваш Республикин Аслӑ
Канашӗн халӑх депутатне суйланчӗ, унта Культура, чёлхе
тата нацисем хушшинчи хутшӑнусен аталанӑвӗ енӗпе ӗҫлекен яланхи комиссии председателӗ пулчӗ. Чӑваш Республи
кин Аслӑ Канашӗнче Атнер Петрович Чӑваш Республикин
суверенитетне ҫирӗплетме тата аталантарма май паракан
чылай саккун проектне туса хатӗрлерӗ (сӑмахран, “Чӑваш
чӗлхине чӗртес тата аталантарас ыйтусем”), чӑваш патшалӑх
тытӑмӗн статусне ӳстерессишӗн нумай вӑй хучӗ.
Юлашки вӑхӑтра Атнер Хусанкай “Поэт Айги и ху
дожники (Опыт философской интерпретации поэтического и
художественного сознания)” кёнеке пичете хатӗрлесе ҫитерчӗ. Ҫавӑн пекех вӑл чёлхе политикипе ӗҫлет, социолингвистикӑпа икчӗлхелӗх, куҫару проблемисене тёпчет, университетӑн тёрёк пӗлӗвӗн кафедрипе тачӑ ҫыхӑну тытать.
А.П.Хусанкай - Атӑл-Урал регионӗнчи республикӑсен
тата облаҫсен официаллӑ ушкӑнӗсенче тата обществӑн витӗмлӗ пӗрлешёвӗсенче ятлӑ-сумлӑ ҫын.
Аллӑ ҫулӗ ячӗпе саламланӑ май, вӗренекенӗсем, ӗҫтешӗсём ӑна ҫирӗп сывлӑх тата иксӗлми пултарулӑх сунаҫҫӗ.
АЛ.Сосаева.
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