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Чӗлхемӗрӗн кун-ҫулне тӗпчекенӗ 

Чӑваш чӗлхин аваллӑхне тӗпчесе ырӑ ӗҫсем тунӑ пысӑк тӗпчевҫӗсен 

ячӗсем тӗнче тюркологийӗнче ылтӑн сас паллисемпе ҫырӑнса юлнӑ. 

Тюркологи ӑслайӗн аталану ҫулӗ ҫинче В. Шотт, Н.И. Золотницкий, В.В. 

Радлов, Н.И. Ашмарин, Г.И. Рамстедт, М. Рясянен, И. Бенцинг, 3. Гомбоц, У. 

Вихманн, В.Г. Егоров, Л. Лигети тата тӗрлӗ халӑхран тухнӑ нумай-нумай 

тӗпчевҫӗ ӗмӗрлӗх вӑта юпа пулса тӑраҫҫӗ. Пурте вӗсем чӑваш чӗлхине тӗпчесе 

тӗнче чапне тивӗҫ пулнӑ. 

Ҫак ретре пирӗн тӗнче шайӗнче ят-шыв илнӗ чӗлхеҫӗмӗр, Чӑваш 

патшалӑх университечӗн профессорӗ пулнӑ, Чӑваш Республикин наукӑн тава 

тивӗҫлӗ ӗҫченӗ, Чӑваш Патшалӑх премийӗн лауреачӗ Михаил Романович 

Федотов чӑннипех те тивӗҫлӗ вырӑн йышӑнса тӑрать. 

М.Р. Федотов 1919 ҫулхи кӑрлач уйӑхӗн 20-мӗш кунӗнче Шӑмӑршӑ 

районӗнчи Пуянкасси ялӗнче хресчен кил-йышӗнче ҫуралнӑ. Шкулта лайӑх 

вӗреннӗ, уйрӑмах чӑваш, вырӑс, нимӗҫ чӗлхисене, математикӑна кӑмӑлланӑ. 

Учитель ӗҫне килӗштернӗ. Тулли мар вӑтам шкултан вӗренсе тухсан 

Патӑръелӗнчи педагогика училищине вӗренме кӗрет, тепӗр виҫӗ ҫултан 

учитель пулса тӑрать. Вӗрентекен ятне илсен Михаил Романович пӗр хушӑ 

Анат Чаткасри тулли мар вӑтам шкулта нимӗҫ чӗлхи вӗрентсе пурӑннӑ, 

каярахпа Шӑмӑршӑри вӑтам шкула куҫнӑ, хӑйне килӗшекен ӗҫе малалла тӑснӑ. 

Шӑмӑршӑра ӗҫленӗ хушӑра вӑл ирҫе чӗлхипе паллашнӑ.  

1939 ҫулта Хӗрлӗ Ҫара кайнӑ. Вӑрҫӑ тухнӑ кунах вут-ҫулӑм ӑшне кӗнӗ... 

Аслӑ Отечественнӑй вӑрҫӑ хыҫҫӑн Михаил Романович 4 ҫул ытла Мари 

Республикинчи Кокшанмари ялӗнчи вӑтам шкулта нимӗҫ чӗлхи вӗрентсе 

пурӑннӑ, хӑй те мари чӗлхине вӗренме тытӑннӑ, мари чӗлхипе чӑваш чӗлхи 

хушшинчи пӗрпеклӗхсене тӗпчеме пикеннӗ. Ҫапла пулас ӑсчах хӑйӗн ӑс-хакӑл 

ҫӳпҫине чӗлхе хыҫҫӑн чӗлхе хывса пынӑ. 



Мал ӗмӗтлӗ учитель шкулта ӑнӑҫлӑ та тухӑҫлӑ ӗҫлес тесен педучилищӗре 

илнӗ пӗлӳ сахаллине лайӑх туйнӑ. Аслӑ пӗлӳ илес шухӑшпа М.Р. Федотов 

Чулхула (Горький) хулинчи ют ҫӗр-шыв чӗлхисен педагогика институтне 

вӗренме кӗрет, унтан 1954 ҫулта аслӑ пӗлӳллӗ специалист пулса тухать. Пӗр 

ҫул хушши Етӗрне районӗнчи Мӑн Чурашри вӑтам шкулта ӗҫлет. Ют 

чӗлхесене ӑста пӗлекен опытлӑ педагога республикӑра часах асӑрхаҫҫӗ те 1954 

ҫулта И.Я. Яковлев ячӗллӗ Чӑваш патшалӑх педагогика институтне чӗнсе 

илеҫҫӗ. Тепӗр икӗ ҫултан Михаил Романовича Учительсен пӗлӗвне ӳстерекен 

чӑваш институчӗн ют чӗлхесен кабинетне ертсе пыма лартаҫҫӗ. Кунта вӑл 

1964 ҫулччен ӗҫленӗ. Ҫак хушӑра республикӑри шкулсенче ют чӗлхе вӗрентес 

ӗҫе ҫӗнӗлле йӗркелес тесе тӑрӑшать: нумай-нумай шкулта пулать, учительсен 

пӗлӗвне ӳстерес тӗлӗшпе ятарлӑ курссем ирттерет, шкулта ӗҫлекенсене ҫӗнӗ 

вӗрентӳ мелӗсемпе меслечӗсене хӑнӑхтарма тӑрӑшать. Ҫак ӗҫе витӗмлӗрех 

тума ӗмӗтленсе вӗрентекенсен вӗрентекенӗ пулса тӑнӑ Михаил Романович 

ҫуллен кӗнеке кӑларса тӑрать. 1957 ҫулта унӑн «Чӑваш шкулӗсенче нимӗҫ 

чӗлхинчи глаголсене вӗрентесси», 1958 ҫулта «Чӑваш шкулӗнче нимӗҫ чӗлхин 

синтаксисне вӗрентесси», 1959 ҫулта «Чӑваш шкулӗнче нимӗҫ чӗлхинчи хӑш-

пӗр пуплев пайӗсене вӗрентесси» ятлӑ кӗнекисем пичетленсе тухнӑ. Ку 

кӗнекесенче М.Р. Федотов чӑваш шкулӗсенче нимӗҫ чӗлхине вӗрентнӗ чухне 

тӑван чӗлхе законӗсемпе факчӗсем ҫине таянмаллине уҫӑмлӑ кӑтартнӑ. Чӗлхе 

методикин ҫак паха енӗ Михаил Романовича ирӗксӗрех чӑваш чӗлхине 

тишкерес ҫул ҫине тӑратать, вӑл тӑван чӗлхемӗрӗн тытӑмӗпе законӗсене ҫине 

тӑрса тӗпчеме пуҫӑнать. Пурӑна киле тӑван чӗлхемӗр ӑна пуҫӗпех хӑй ытамне 

ҫавӑрса илнӗ. 

1963 ҫулта унӑн «Чӑваш чӗлхинчи модаллӗхе палӑртмалли мелcем» ятлӑ 

кӗнеки пичетленсе тухать. Ҫак кӗнекене кандидат диссертацийӗ вырӑнне 

ӑнӑҫлӑ хӳтӗленӗ хыҫҫӑн М.Р. Федотов 1964 ҫулта филологи наукисен 

кандидачӗ пулса тӑрать. 

Ҫӗнӗрен ҫуралнӑ наука кандидатне ҫийӗнчех И.Я. Яковлев ячӗллӗ Чӑваш 

патшалӑх педагогика институтне ӗҫe илеҫҫӗ. 1967 ҫулта, Шупашкарта Чӑваш 



патшалӑх университечӗ уҫӑлсан, М.Р. Федотов университетри ют ҫӗршыв 

чӗлхисен кафедрин доценчӗ пулса тӑрать. Тепӗр икӗ ҫултан, университетри 

чӑваш чӗлхипе литература кафедрине куҫнӑ хыҫҫӑн, чӗлхеҫӗ пурнӑҫӗпе ӗҫӗ-

хӗлӗнче ҫӗнӗ тапхӑр пуҫланать. Ют чӗлхесем икӗ еннелле сирӗлсе тӑраҫҫӗ те 

тӑван чӗлхене ҫул параҫҫӗ. М.Р. Федотов вара пӗтӗм вӑй-хала парса чӑваш 

чӗлхин иртнӗ ӗмӗрсенчи кун-ҫулне тӗпчеме тытӑнать. 

Ку вӑхӑта Михаил Романович пурнӑҫ хура-шурне те курса ирттернӗ, 

тӗнче ӑс-хакӑлне те пухса ӑса хывнӑ пултаруллӑ тӗпчевҫӗ пулса тӑнӑ. 

Утмӑлмӗш ҫулсен варринче  вӑл «Чӑваш чӗлхипе Атӑлҫи тата Пермь угро-

финӗсен чӗлхисем хушшинчи авалхи ҫыхӑнусем» ятлӑ пысӑк тӗпчев ӗҫӗ ҫырса 

пӗтернӗ. Ӑна икӗ пысӑк кӗнеке туса, пӗрне – 1965 ҫулта, тепӗрне 1968 ҫулта 

пичетлесе кӑларнӑ. Ҫак пысӑк ӗҫ М.Р. Федотов пурнӑҫӗнче кӑна мар, пӗтӗм 

чӑваш халӑхӗн пурнӑҫӗнче паллӑ событи пулса тӑнӑ.  

М.Р. Федотов чӑваш чӗлхипе угро-финн чӗлхисем хушшинчи авалхи 

ҫыхӑнусене тишкерсе ҫырнӑ тӗпчев ӗҫне тӗнчери паллӑ тюркологсемпе 

финноугороведсем тӳрех асӑрханӑ та тивӗҫлипе пысӑк хак панӑ. Михаил 

Романович 1969 ҫулта ҫак темӑпа филологи наукисен докторӗн диссертацине 

хатӗрлесе пӗтернӗ. Ӑна 1969 ҫулта Эстонири Таллинн университетӗнче ӑнӑҫлӑ 

хӳтӗленӗ те филологи наукисен докторӗ пулса тӑнӑ. 

И.Н. Ульянов ячӗллӗ Чӑваш патшалӑх университетӗнче ӗҫленӗ вӑхӑтра 

М.Р. Федотов чӑваш студенчӗсене тюркологи курсӗн пуҫламӑшне, чӑваш 

чӗлхин историне, авалхи тӗрӗк чӗлхине, тӗрӗк чӗлхисен танлаштару 

грамматикине вӗрентнӗ. Университетра калама ҫук йывӑр ҫӑк туртса пынӑ 

хушӑрах вӑл кӗнеке хыҫҫӑн кӗнеке ҫырса хатӗрленӗ, ҫуллен тенӗ пекех вӗренӳ 

хатӗрӗсем пичетленӗ. 1971 ҫулта унӑн университет типографийӗнче «Чӑваш 

чӗлхин историйӗ» ятлӑ кӗнеки пичетленсе тухнӑ. Ҫак тӗпчев ӗҫӗнче вӑл чӑваш 

чӗлхипе тӗрӗк чӗлхисем хушшинчи сасӑ тӳр килӗвӗсен законӗсене тишкерсе 

тухнӑ. Паян кунчченех ҫак кӗнеке чӑваш чӗлхин ытти чӗлхесем хушшинчи 

вырӑнне палӑртакан чи паха ӗҫ пулса тӑрать.  



Университетра туса пынӑ пархатарлӑ ӗҫӗсемшӗн Михаил Романовича 

1967 ҫулта профессор ятне панӑ, чылай кӗнекесем кӑларнӑ. Академик ҫырнӑ 

ӗҫсен тӗп теми – чӑваш чӗлхин историйӗ. Паянхи кунран аваллӑхалла сулӑнса 

пырсан Михаил Романовичӑн ӑслӑлӑхри интересӗсене ҫапларах палӑртма 

пулать:  

1. Хальхи чӑваш чӗлхин пиҫӗлӗхӗ, паркалӑхӗ, патварлӑхӗ, тасалӑхӗ. 

2. Чӑваш чӗлхине тӗпченӗ ӑславҫӑсен кун-ҫулӗ, ӗҫӗ-хӗлӗ, пултарулӑхӗ. 

3. Чӑваш чӗлхипе тутар чӗлхи хушшинчи истори ҫыхӑнӑвӗсем. 

4. Чӑваш чӗлхипе мари чӗлхи хушшинчи хутшӑнусем. 

5. Чӑваш чӗлхипе угро-финн чӗлхисем хушшинчи авалхи ҫыхӑнусем. 

6. Чӑваш чӗлхипе Атӑлҫи пӑлхарсен чӗлхи хушшинчи хурӑнташлӑх. 

7. Чӑваш чӗлхипе венгр чӗлхи хушшинчи авалхи хутшӑнусем. 

8. Чӑваш чӗлхипе тӗрӗк чӗлхисен кӑк-несӗлтен пыракан тӑванлӑхӗ. 

9. Тӗрӗк чӗлхисен историйӗ. 

10. Алтай пӗрлӗхӗ ҫинчен калакан теори. Чӑваш, тӗрӗк, монгол, тунгус-

маньчжур, корея, яппун чӗлхисен сӗм авалхи пӗрлӗхӗ. 

11. Урал тата Алтай чӗлхисен пӗрлӗхӗ. 

12. Чӑваш чӗлхипе вырӑс чӗлхи хушшинчи хутшӑнусен историйӗ. 

13. Чӑваш чӗлхине араб, перс тата ытти чӗлхесенчен кӗнӗ сӑмахсем. 

14. Чӑваш сӑмахӗсен историйӗпе этимологийӗ. 

М.Р. Федотов чӑваш чӗлхин авалхи шӑпине, унӑн аталану йӗрне нумай 

тӗпченӗ. Асӑннӑ темӑсемпе «Советская тюркология», «Советское финно-

угроведение» журналсенче чылай статья пичетленнӗ. Ҫавӑн пекех чӗлхеҫӗн 

ҫак темӑпа ҫырнӑ кӗнекисен шучӗ те пысӑк. Уйрӑмах чӗлхемӗр историне сӗм 

авалтан пуҫласа ҫутатса паракан «Чӑваш чӗлхин алтай чӗлхисен йышӗнчи 

вырӑнӗ» ятпа пичетленсе тухнӑ виҫӗ томлӑ кӗнеки пысӑк пӗлтерӗшлӗ ӗҫ 

шутланать.  

Чӑваш чӗлхипе кӳршӗллӗ угро-финн чӗлхисем хушшинчи авалхи 

хутшӑну-ҫыхӑнусене чӗлхеҫсем те, историксем те пӗлеҫҫӗ, унӑн хӑш-пӗр 

ыйтӑвӗсене совет ученӑйсем те, ют ҫӗр-шыв тӗпчевҫисем те ҫырса кӑтартнӑ. 



Анчах ӑслӑлӑхра ҫак проблемӑна ятарласа тӗпчени, мӗнпур ыйтӑва хускатни 

пулманччӗ-ха. Ҫавна шута илсе, М.Р. Федотов кӳршӗллӗ чӗлхесем хушшинчи 

ҫыхӑнӑва нумай енлӗн, тарӑн тӗпчесе вӗренет, унӑн результачӗсене икӗ 

кӗнекере – «Чӑваш чӗлхи Атӑл-Пермь тӑрӑхӗнчи угро-финн чӗлхисемпе 

истори тапхӑрӗнче ҫыхӑну тытни» (1965, 1968 ҫҫ.) – тата нумай статьяра 

ҫырса панӑ. Асӑннӑ кӗнекесенче VIII-XIV ӗмӗрсенче Атӑлпа Пермь тӑрӑхӗнче 

пурӑннӑ авалхи пӑлхарсемпе мари, удмурт тата ытти угро-финн халӑхӗсен 

хутшӑнӑвӗсене, ҫав хутшӑнусене пула чӗлхесем пӗр-пӗрне витӗм кӳнине, пӗр 

чӗлхерен тепӗр чӗлхене тӗрлӗ сӑмахсемпе формӑсем кӗнине уҫӑмлӑ та 

ӗненмелле кӑтартнӑ. 

1990-мӗш ҫулсен вӗҫнелле пирӗн сумлӑ ӑсчахӑмӑр тӑван чӗлхемӗр 

историне малалла тӗпчесе пӗр харӑсах икӗ капмар тӗпчев ӗҫӗ пичетлесе 

кӑларчӗ. Вӗсенчен пӗри – «Чӑваш чӗлхи. Пуҫламӑшӗ. Алтай тата финн-угор 

чӗлхисен хушшинчи вырӑнӗ. Грамматика историйӗ» ятлӑ монографи – чӑваш 

чӗлхин историне сӗм авалтан тытӑнса паянхи кунсене ҫитичченех ҫутатса 

кӑтартать.  

Тепӗр сулмаклӑ ӗҫ – икӗ томлӑ «Чӑваш чӗлхин этимологи словарӗ». Эпир, 

чӑвашсем, ҫав тери телейлӗ халӑх. Пирӗн пӗрремӗш этимологи словарӗ (сӑмах 

кунта Н.И. Золотницкий хатӗрленӗ «Тымар сӑмахсен чӑвашла-вырӑсла 

словарӗ» пирки пырать) 1875 ҫултах тӗнчене тухнӑ. Каярахпа ҫак ӗҫе В.Г. 

Егоров профессор сыпӑнтарса пынӑ. Унтан М.Р. Федотов пухса хатӗрленӗ 

ҫӗнӗ этимологи словарӗ – чӑваш тата тӗрӗк чӗлхисене истори тӗлӗшӗнчен 

танлаштарса тӗпчемелли кӗнеке – чӗлхе пӗлӗвне аталантарас ӗҫре тунӑ калама 

ҫук пысӑк пӗлтерӗшлӗ событи пулса тӑчӗ. 

М.Р. Федотовӑн 1999 ҫулта ҫапӑнса тухнӑ «Тӗне кӗмен чӑвашсен ҫын 

ячӗсен словарӗ» кӗнекине те авалхи чӑваш ячӗсен этимологи словарӗ теме 

пулать.  

Ырӑ йывӑҫ ҫуллен ҫимӗҫ парать, теҫҫӗ. М.Р. Федотов академикӑмӑр пирӗн 

хура тӑпра ҫине лартса ӳстернӗ йывӑҫ пекех пулчӗ, ҫуллен халӑхӑмӑра ырӑ 

ҫимӗҫпе савӑнтарса пурӑнчӗ.  
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