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УМСАМАХ

Ҫӗр ҫинче пурӑнакан ҫынсем мӗн авалтан хӑйсен чӗлхи- 
семпе калаҫаҫҫӗ. Истори законӗсене пула кашни йӑх-ӑрӑвӑн, 
каярахпа кашни халӑхӑн хӑйне уйрӑм чӗлхе пулса кайнӑ, 
харпӑр йышӗн ҫыхӑну-хутшӑну нушисене тивӗҫтерсе, вӑл 
малалла аталаннӑ, пуянланса пынӑ.

Тӗрлӗ чӗлхесемпе калаҫакан ҫынсен пӗр-пӗринпе хутшӑн- 
масӑр пурӑнма ниепле те май килмен. Ҫавӑнпа та ют халӑх 
ҫыннисене ӑнланас ыйту ӗлӗкренех питӗ ҫивӗч тӑнӑ. Пурнӑҫ 
ыйтнине тивӗҫтерме тӑван чӗлхесӗр пуҫне кӳршӗсен, ют ха- 
лӑхсен чӗлхисене пӗлекен ҫынсем кирлӗ пулнӑ. Ҫапла вара 
сӗм-авалах куҫаруҫӑ, тӑлмач профессийӗ ҫуралнӑ.

Вӑхӑт иртнӗҫемӗн куҫару ӗҫӗ-хӗлӗ сарӑлсах пынӑ. Халӑх- 
сем, ҫӗршывсем пӗр-пӗритше политика, экономика тата куль
тура ҫыхӑнӑвӗсем тытасси кулленхи йӑлана кӗнӗ. Ҫырулӑх, 
литература тата тӗрлӗ наукӑсем аталанни тӗнчери хутшӑну- 
сене пушшех те вӑйлатнӑ. Тӗрлӗ наука ӑнлавӗсен, ҫӗнӗ япа- 
ласен ячӗсене пӗр чӗлхерен тепӗр чӗлхене куҫарнипе культу
ра пӗлӳлӗхӗ ҫӗршывран ҫӗршыва анлӑн сарӑлнӑ, пӗтӗм этем- 
лӗх прогресс ҫулӗпе хӑвӑртрах аталанса пынӑ.

Куҫару ӗҫӗ пирӗн вӑхӑтра, наукӑпа техника революцийӗн 
саманинче уйрӑмах вӑй илчӗ. Ҫакӑ вӑл тӗнчерн ҫӗршывсем 
хушшинчи ҫыхӑнусем нихҫанхинчен хӑвӑрт та анлӑн ата- 
ланнипе, информаци сармалли техника хатӗрӗсен майӗсем 
нумай ӳснипе, ҫынсен пӗлӳлӗх шайӗ хӑпарнипе ҫыхӑннӑ.

Чӗлхе ӗмӗрсем хушши хӑйне ҫуратнӑ-пултарнӑ халӑха 
хутшӑнмалли хатӗр пулнӑ. Хальхи условисенче чылай чӗлхе- 
сен ҫӗнӗ функци аталанать — вӗсемпе темиҫе халӑх пӗр-пӗ- 
риипе хутшӑнма усӑ курать. Ҫапла, вырӑс, акӑлчан, фран
цуз, испан, китай чӗлхисем халӗ пӗтӗм тӗнчери чӗлхесем 
шутланаҫҫӗ, вӗсемпе Пӗрлешнӗ Нацисен Организацийӗнче 
тата тӗнчери ытти пӗрлешӳсемпе пухусенче анлӑн усӑ кураҫ- 
ҫё. Нумай нациллӗ ҫӗршывсенче вакрах халӑхсем хӑйсем 
хушшинче хутшӑнма йышлӑ халӑхӑн вӑйлӑрах аталаннӑ чӗл- 
хине суйласа илеҫҫӗ. Пирӗн ҫӗршывра нацисем хушшинчи 
хутшӑну хатӗрӗн функцинё вырйс чӗлхи ӑнӑҫлӑн пурнӑҫлать.

3



Ют чёлхесене вёренсе пӗлесси, вёсемпе куллен усӑ курас- 
еи сарӑлнӑ май юлашки вӑхӑтра икчӗлхелӗх тата нумайчёл- 
хелӗх пулӑмӗсем вӑйлӑ аталанчӗҫ. Акӑ, чӑвашсем те нума- 
йӑшӗ вырӑсла калаҫма пӗлеҫҫӗ. Анчах куҫару ӗҫӗн пӗлтерӗ- 
шӗ нимӗн чухлӗ те чакмасть, пачах урӑхла, ӳсет ҫеҫ. Пӗр ен- 
чен, халлӗхе икӗ е темиҫе чӗлхепе ҫӑмӑллӑн ҫыракан-калаҫа- 
кан ҫынсен йышӗ пысӑках мар-ха. Иккӗмӗшӗнчен, ют чёлхе
сене пурне те вёренсе пӗлме май ҫук: ученӑйсем шутланӑ
тӑрӑх, тӗнчере пурӗ виҫӗ пине яхӑн чёлхе шутланать. Виҫҫӗ- 
мӗшӗнчен, ют чӗлхене вӗренесси шӑпах куҫарупа ҫыхӑннӑ. 
Ахальтен мар ӗнтӗ пирӗн вӑхӑтра куҫару ӑстисем вӗрентсе 
хатӗрлесси вӑйлӑ сарӑлса пырать. Нумай ҫӗршывсенче тӑл- 
мачсем хатӗрлекен шкулсемпе институтсем йӗркеленӗ. Ку- 
ҫаруҫӑсен халӗ хӑйсен тӗнчери организацийӗ, ятарлӑ журна- 
лӗсем пур. Куҫару ӗҫӗн тӗрлӗ ыйтӑвӗсемпе ҫырнӑ кӗнекесем 
вуншарӑн та ҫӗршерӗн тухса тӑраҫҫӗ. Хальхи вӑхӑтра куҫа- 
ру ӗҫӗн пӗтӗмӗшле калӑпӑшне шута илсе ҫитерме май та 
ҫук: кӗнекесем куҫарса кӑларнисӗр пуҫне тӑлмачсем госу- 
дарствӑсем хушшинчи ҫыхӑнусене йӗркелеме пулӑшаҫҫӗ, 
кунсӑр пуҫне пур ҫӗршывсенче те миллионшар ҫын куҫару 
мелӗпе кулленхи хутшӑнура усӑ курать. Пӗрлешнӗ нацисен 
ҫутӗҫпе культура организацийӗ — ЮНЕСКО тӗпчесе пӗлнӗ 
тӑрӑх, пӗтӗм тёнчипе илсен, куҫарусен хисепӗ ҫуллен 15—20 
процент хушӑнса пырать. 1970 ҫултан пуҫласа тӗнчере ҫул- 
лен 40 пин ытла произведени куҫарса кӑлараҫҫӗ, кашни кун 
100 ытла куҫарнӑ кӗнеке кун курать.

Ют ҫӗршыв чӗлхисенчен литература произведенийӗсем, 
наука ӗҫӗсем тата ытти текстсем куҫарас енӗпе Совет Союзӗ 
тахҫантанпах тӗнчере пӗрремӗш вырӑн йышӑнса тӑрать. Пу- 
ринчен ытларах, тӑтӑшрах куҫаракан авторсенчен чи палли— 
В. И. Ленин. Унӑн произведенийӗсене куҫарасси тӗнчери 
вӑйлӑ аталаннӑ ҫӗршывсенче кӑна мар, тин ҫеҫ ирӗке тухнӑ 
ҫӗршывсенче те ҫултан-ҫул сарӑлса пырать. Илемлӗ литера- 
турӑна илес пулсан, кунта тӗнчипе паллӑ классик писатель- 
сем В. Шекспир, Ч. Диккенс, Жюль Верн, О. Бальзак, Э. Хе
мингуэй, А. П. Чехов, Л. Н. Толстой тата ыттисем малта тӑ- 
раҫҫӗ.

Ҫырулӑх туяннӑ халӑхсенчен нумайӑшӗ малтанхи тапхӑр- 
та хӑйсен литература чӗлхине, унӑн тӗрлӗрен стиль мелӗсемпе 
жанрӗсене куҫару пулӑшнипе хӑвӑрт аталантарса пырать. 
Сӑмахран, чӑваш литература чӗлхине аталанма вырӑс писа- 
телӗсен произведенийӗсене, вырӑсла ҫырнӑ вӗренӳ тата ӑс- 
лӑлӑх кӗнекисене, публицистика тексчӗсене, законсемпе офи- 
циаллӑ документсене чӑвашла куҫарни нумай пулӑшнӑ. Хӑй 
вӑхӑтӗнче вырӑс литература чӗлхи аталанӑвӗнче Европӑри 
чӗлхесенчен куҫарни тарӑн йӗр хӑварнӑ.
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Икчёлхелёх аталаннаҫемён, наци шкулӗсенче веренӳ 
чӗлхи вырӑнне ытларах вырӑс чӗлхипе усӑ курнӑ май куҫару 
пӗтӗмӗшле вӗрентӳпе ҫутӗҫӗн тӗп элеменчӗсенчен пӗри пулса 
пырать. Тӑван чӗлхепе калаҫса ӳснӗ ача пирвайхи хут вырӑс 
кӗнеки алла тытать-и, учитель урокра йывӑр сӑмаха е пуп- 
леве чӑвашла ӑнлантарса парать-и, ҫамрӑк интернациона- 
листсем Венгрири тусӗсем патне ҫыру ҫыраҫҫӗ-и, студент 
вырӑсла е нимӗҫле ҫырнӑ наука ӗҫне тӗпчет-и — пур чухне те 
ют чӗлхе пӗлӗвӗ, куҫару хӑнӑхӑвӗ кирлӗ.

Пирӗн ҫӗршывра куҫару ӗҫӗн обществӑлла-политикӑлла 
пёлтерӗшӗ уйрӑмах пысӑк. Коммунизм строительствин парти 
лартнӑ задачисене пурнӑҫлама пӗтӗм халӑх культурипе по- 
литикӑлла ӑнланулӑхне ҫӳлӗ шая ҫӗклемелле, ҫакна валли 
ваҫа, В. И. Ленин каларӗш, этемлӗх ку таранччен хайланӑ 
пӗтӗм ӑстӑн пуянлӑхне пуҫа хывмалла. Ку вӑл, паллах, ку- 
уарусӑр пулмасть.

Ҫапла ӗнтӗ, куҫару ӗҫӗн пӗлтерӗшӗ пысӑк, унӑн калӑпӑ- 
шё ӳссех пырать. Ҫавна май куҫару практикине тӗпчесси, ку- 
ҫаруҫӑсем кулленхи ӗҫре пухнӑ пуян опыта пӗтӗмлетесси, 
унӑн наука никӗсӗсене хывасси ҫивӗч задача пулса тӑчӗ. 
Юлашки 2—3 вунӑҫуллӑхра, пирӗн куҫ умӗнчех темелле, 
чӗлхе пӗлӗвӗн картинче ҫӗнӗ наука дисциллини чӑмӑртанать, 
аталанса вӑй илет. Куҫару наукине вырӑсла переводоведение, 
лингвистика перевода, теория перевода е транслятология 
теҫҫӗ. Чӑвашла- ӑна куҫару пӗлӗвӗ (танл.: языкознание, язы
коведение — чӗлхе пӗлӗвӗ) е куҫару теорийӗ тесен юрӑхлӑ 
пулмалла.

Ҫӗнӗ дисдиплинӑн тытӑмӗ самаях кӑткӑс. Чи малтан вӑл 
куҫару ӗҫӗнче кирек мӗнле чӗлхерен урӑх чӗлхесене куҫарнӑ 
чухне палӑракан пӗтӗмӗшле закономерноҫсене тишкерет. 
Анчах куҫару валли илнӗ кашни икӗ чӗлхе (калӑпӑр, вырӑс 
гата чӑваш чӗлхи) уйрӑмлӑхёсене кура, татса памалли зада- 
чӑсем тата куҫарӑвӑн крнкретлӑ меслечӗсем кашнинчех хӑй- 
не евӗрлӗ пулаҫҫӗ. Куҫару уйрӑмлӑхӗ произведени жанрӗн- 
чен те нумай килет. Пирӗн курсӑн тӗллевне асра тытса, ӑна 
«Вырӑсла-чӑвашла куҫару теорийӗпе практики» тесе ят пар- 
сан вырнаҫуллӑ пулать. Пӗр енчен, кунта куҫару пӗлӗвӗн 
пӗтӗмӗшле ыйтӑвӗсене кӗскен пӑхса тухма кирли курӑнать. 
Тепӗр енчен, практика задачисем — вырӑсларан чӑвашла 
тата чӑвашларан вырӑсла куҫарнӑ чухне тӗл пулакан йывӑр- 
лӑхсем тӗп вырӑнта пулмалли палӑрать.

Икӗ чӗлхен сасӑ составӗнчи, грамматика тытӑмёнчи пӗ- 
решкеллӗхсемпе ӑрасналӑхӗсене тӗплӗн тишкересси вӑл 
ятарлӑ предметӑн — «Вырӑс тата чӑваш чӗлхисен танлашта- 
руллӑ грамматикин» задачи. Ҫӗнӗ вӗренӳ планӗ тӑрӑх пирӗн 
уйрӑмри студентсем ку предмета вӗренме тивӗҫ. Ҫавӑнпа 
та кунта эпир куҫару мелӗсемпе туррӗнех ҫыхӑннӑ лексикӑ-
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па фразеологи уйрӑмлӑхӗсене ҫеҫ пӑхса тухатпӑр. Куҫару 
пӗлӗвӗ ҫавӑн пекех тӑван чӗлхепе литература уйрӑмӗнчи вӗ- 
ренӳ планӗн ытти предмечӗсемпе тата филологи аспекчӗсем- 
пе тачӑ ҫыхӑнса тӑрать. Ку шута чӗлхе пӗлӗвӗн дисциплини- 
сенчен «Чӑваш литература чӗлхин историйӗ», «Чӑваш чёл- 
хин стилистики», «Чӑваш лексикографийӗ», «Тӗрӗк чӗлхисен 
танлаштаруллӑ грамматики», «Тӑван чӗлхене шкулта вӗ- 
рентмелли методика», «Пуплев культурны никӗсӗсем» кӗреҫ- 
ҫӗ. Илемлӗ литература куҫарӑвӗн ыйтӑвёсем литература пӗ- 
лӗвӗн нумай дисциплинисемпе тӳррӗнех ҫыхӑнса тӑраҫҫӗ.

Чӑваш чӗлхе пӗлӗвӗнче куҫару теорийӗн тата методикин 
ыйтӑвӗсене пӗтӗмӗшпе тӗплӗн ҫутатса паракан ӗҫсем ҫук-ха. 
Анчах литература критикӗсен, чӗлхе тӗпчевҫисен кӗнекисем- 
пе статйисенче куҫару ӗҫӗн ыйтӑвӗсене хускатни сахал мар. 
Ытларах чухне калаҫу унта куҫарнӑ текстсенчи уйрӑм йӑ- 
нӑшсем, чӗлхе кӑлтӑкӗсем ҫинчен пырать, анчах припципла 
ыйтусене пӑхса тухни те тӗл пулать.

Темиҫе ҫул каялла, Чӑваш университечӗн тӑван чӗлхепе 
литература уйрӑмӗнче «Куҫару теорийӗпе практики» пред
мета вӗрентме пуҫласан, унӑн тытӑмӗпе содержанине палӑрт- 
ма, программине хатӗрлеме пире Мускавра тухнӑ кӗнеке- 
семпе усӑ курни, вырӑсларан чӑвашла куҫарнӑ тӗрлӗ жанрлӑ 
текстсене тишкерни нумай пулӑшрӗ. Методика ыйтӑвӗсене, 
тӑлмач ӗҫӗн меслечӗсене пӑхса тухнӑ чухне автор хӑй нумай 
ҫул хушши хаҫат-журнал, публицистика тексчӗсене куҫарса 
пухнӑ опытпа усӑ курнӑ. Паллах, кӗнекере малалла ӗҫлемел- 
ли, тӗпчемелли, лайӑхлатмалли сахал мар.

Кӗнеке тӗллевӗ— студентсене вӗренӳре ҫеҫ мар, ҫавӑн 
ыекех наука тӗпчевӗнче те пулӑшасси. Чӑваш филологийӗнче 
куҫару теорине аталантарас тесен, халиччен куҫарнӑ нумай 
текстсене оригиналпа танлаштарса тишкермелле, ӑста тӑл- 
мачсен опытне вӗренмелле, пӗтӗмлетмелле, вырӑс тата чӑваш 
чӗлхин танлаштаруллӑ типологийӗпе стилистикине тёпче- 
мелле. Хамӑрӑн куҫару историне тӗпчесси — хӑйне уйрӑм пы- 
сӑк ыйту. Кӗнеке вӗҫӗнчи темӑсен списокӗ студентсене хар- 
пӑр хӑй тӗпчевӗ валли тема суйласа илме пулӑшӗ.

Пособи тытӑмӗ ҫирӗплетнӗ программӑпа килӗшсе тӑрать. 
Кӗнеке калӑпӑшӗ программӑри пур ыйтусене те тӗплӗн ҫу- 
татма май памасть. Ҫавӑнпа та куҫару теорийӗпе историйӗн 
ыйтӑвӗсене кӗскен ҫеҫ пӑхса тухнӑ. Теори ыйтӑвӗсемпе инте- 
ресленекенсем хӑйсене кирлӗ материала библиографи списо- 
кӗнче кӑтартнӑ кӗнекесенче тупма пултараҫҫӗ.

Ҫӗнӗ дисциплинӑн, паллах, хӑйӗн ӑнлавӗсем, вӗсене па- 
лӑртакан сӑмахсем — терминсем пур. Пособие хатӗрленӗ 
май тивӗҫлӗ терминсем шыраса тупма е ҫӗнӗрен тума, вӗсе- 
не пӗтӗмӗшле куҫару теорийӗн тата чӑваш чӗлхе пёлӗвӗн
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терминологийӗпе килӗштерсе йёркелеме тиврё. Терминсен 
списокне кӗнеке ҫумне хушса панӑ. Пособии хушӑм пайӗнче 
ҫавӑн пекех докладсемпе рефератсен тематики тата методи
ка ӑнлантарӑвӗсем, пирвайхи чӑваш куҫарӑвӗсен тӗслӗхӗсем 
пур. Елӗкхи куҫарусен графикине сыхласа хӑвармӑ тӑрӑш- 
нӑ, хӑшпӗр паллӑсене ҫеҫ улӑштарнӑ е катертнӗ.

I СЫПАК

КУҪАРУПА УНАН ТЕОРИЙЕН КЕСКЕ ИСТОРИЙЁ

1. Куҫару Хӗвеланӑҫ Европӑра 
тата Российӑра аталанни

Куллен-кун куҫару ӗҫне туса пынӑ май кашни тӑлмач (те- 
пёр чухне ун ҫинчен шухӑшламасӑрах) мӗнле те пулин мес- 
летсемпе усӑ курса, паллӑ принципсене пӑхӑнса ӗҫлет. Пурӑ- 
на киле тӑлмачсем хӑйсем, каярахпа чӗлхеҫӗсем ку меслет- 
семпе принципсене ятарласа тишкереҫҫӗ, пӗтӗмлетсе ӑнлан- 
тараҫҫӗ, куҫарусенчи ҫитменлӗхсене, йӑнӑшсене кӑтартаҫҫӗ, 
вёсен сӑлтавӗсене шыраса тупма тӑрӑшаҫҫӗ. Ҫакӑ вӑл куҫа- 
ру критнкин, унтан куҫару теорийӗн пуҫламӑшӗ пулать те 
ӗнтӗ.

Куҫару меслечӗсемпе принципӗсем тӗрлӗ саманара, тӗр- 
лӗ авторсен пёр пек пулман. Чылай чухне, пӗр вӑхӑтра ӗҫ- 
ленӗ пулин те, тӑлмачс£н ку ыйтупа пӗр чӗлхе тупӑнман. Ку- 
ҫару ӗҫӗнче икӗ туртӑм е принцип ӗлӗкренпех палӑрнӑ, вӗсем 
пӗр-пӗрне тӗпренех хирӗҫлеҫҫӗ. Пӗрремӗш принцип — ориги- 
иалӑн текстне сӑмахсерен, тӳртен куҫарасси, куҫарура ют 
текстӑн чӗлхе тытӑмне упрама тӑрӑшасси. Кун пек чухне, 
чӑнах та, форма пӗрешкеллӗхӗ пулать, анчах шухӑш, пӗлте- 
рӗш енӗ чылай улшӑнать, иксӗлет, тата куҫару чӗлхин нор- 
мисем пӑсӑлаҫҫӗ, текст илемлӗхӗпе витӗмлӗхӗ сӗвӗрёлет. Ик- 
кёмӗш принцип — орнгиналӑн ш}'хӑш тӗввине тата кӑмӑл- 
туйӑм, модаллӗх сӗмӗсене мала хурса, чӗлхе формине ирӗк- 
лӗн улӑштарасси, ӑна куҫару чӗлхин нормиҫемпе законӗсене 
иӑхӑнтарасси. Пӗрремӗшне тӳртен е сӑмахсерен куҫару (вы- 
рӑсла: буквальный перевод), иккӗмӗшне ирӗклӗ куҫару
(вольный перевод) теме пулать.

Иртнӗ вӑхӑтра тӳртен куҫару меслечӗ е тӳртенлӗх, бук
вализм тӗн кӗнекисене куҫарнӑ чухне ытларах тӗл пулнӑ. 
Тӗн кӗнекисем, сӑмахран, христиансен Библийӗ, мусульман- 
сен Коранӗ т. ыт. те ҫветтуй, «таса» япаласем шутланнӑ, тӑл- 
мачсем «турӑ сӑмахне» кӑшт та пулин улӑштарма, пӑсма 
хӑранӑ, ҫавӑнпа сӑмахран сӑмах куҫарма тӑрӑшнӑ. Ирӗклӗ 
куҫару меслечӗпе тӗнпе ҫыхӑнман текстсене, илемлӗ литера- 

, тура произведенийӗсене, уйрӑмах поэзие куҫарнӑ чухне усӑ 
курнӑ.
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Куҫарури ҫак икё туртӑм хире-хирёҫлёхӗ Возрождени 
саманинче уйрӑмах хытӑ палӑрнӑ: вӑтам ӗмӗрсенчи тӗн тӗш- 
мӗшлӗхӗпе догматизма парӑнтарса, ун чухне ирӗклӗ куҫару 
вӑй илсе аталаннӑ. Сӑмахран, XVII—-XVIII ӗмӗрсенче Фран- 
цире тӑлмачсем ют авторсен тексчӗсене пӗтӗмпех «француз- 
латса» куҫарнӑ: геройсен ячӗсене, йӑласене, тумтирӗ таранах 
хӑйсем майлӑ туса кӑтартнӑ. Ҫавӑнпа оригиналӑн наци уй- 
рӑмлӑхӗсем те, авторӑн стиль хӑйевӗрлӗхӗ те ҫухалнӑ.

XIX ӗмӗр пуҫламӑшӗнче оригиналсен харпӑр ҫӗршывӗпе 
ҫыхӑннӑ вырӑнти уйрӑмлӑхӗсене, нацилле сӑи-сӑпачӗпе ко- 
лоритне сыхласа хӑварса куҫармалла, текен принцип вӑй 
илет. Ку шухӑша тӗнче культуринче тарӑн йӗр хӑварнӑ пп- 
сательсем: Германире — Шиллер, Гете, Шлегель, Франци- 
ре—Шатобриан, Виньи т. ыт. те хӑйсен творчествинче пурнӑ- 
ҫа кӗртеҫҫӗ. Ирӗклӗ куҫарупа е тӳртен куҫарупа танлаштар.- 
сан, кун пек куҫарасси нумай йывӑртарах. Ҫакна туйса, хӑш- 
пӗр писательсем тата чӗлхеҫӗсем илемлӗ произведени содер- 
жанийӗпе формине пӗтӗмпех тӗп-тӗрӗс куҫарма май ҫукки 
ҫинчен калаҫма пуҫланӑ. Акӑ, нимӗҫсен аслӑ учеиӑйӗ В. Гум
больдт (вӑл авалхи антик поэтсене нумай куҫарнӑ) ҫапла 
ҫырнӑ: «Кирек мӗнле куҫару мана кӗретех пурнӑҫланми за- 
дачӑна татса пама хӑтланнӑн туйӑнать. Мӗншён тесен тӑл- 
мач, мӗнле пулсан-та, шыв айӗнчи ҫак икӗ чултан пӗрине ҫа- 
пӑнса арканатех: куҫармалли текстран пӑрӑнмасан, вӑл хар- 
пӑр халӑхӗн шухӑш-туйӑмӗпе чӗлхине шырлӑх кӳрет, хар- 
пӑр халӑхӗн уйрӑмлӑхӗсене мала хурсан, текста пӑеать. Икӗ 
мелӗ хушшинче темӗнле вӑтам мел тупма йывӑр кӑна та 
м а р — ун пек тума пачах май ҫук»1.

Ку вӑл — идеализм идейисем ҫинче никӗсленекен куҫа- 
рӑнмаслӑх концепцийӗн палӑрӑмӗ. Куҫарӑнаслӑх (переводи- 
мость) тата куҫарӑнмаслӑх (непереводимость) ыйтӑвӗ куҫа- 
ру теорийӗн малашнехи пӗтӗм аталанӑвӗнче тӗп вырӑн йы- 
шӑнса тӑрать.

Российӑна илес пулсан, кунта та ҫак ыйтусем таврах тав- 
лашнине, асӑннӑ икӗ принципран пӗрине пӑхӑнса ӗҫленине 
курма пулать: пӗрисем оригинал формине ҫаплах калӑпланӑ, 
теприсем шухӑша ирӗклӗн каласа парассишӗн тӑнӑ. Акӑ, 
Державин чаплӑ антик поэт Гораций сӑввисене куҫарнӑ чух 
ҫапла сӑмахсемпе усӑ курать: горшок щей, Петров день, уст
рицы, рагу  т. ыт. те. Урӑхла каласан, икё пин ҫула яхӑн 
ӗлӗкрех Римра пулнӑ событисене пӗтӗмпех «вырӑслатать». 
Аста куҫаруҫӑ шутланнӑ Жуковский поэт та нимӗҫ поэчӗсен 
балладисене куҫарнӑ чухне унти ӗҫсем Российӑра пулнӑ пек 
туса кӑтартать. Унашкал меслет тӗллевӗ — вулакана произ-

1 Федоров А. В. Основы общей теории перевода. Лингвистические 
проблемы. 4-е изд., перер. и доп. М.: Высш. школа, 1983, с. 31,

8



ведени «ют» пулнине систермесси. Ку ӗнтӗ тӳртен куҫарӑва, 
буквализма хирӗҫ туртӑм палӑрӑмӗ пулнӑ.

Тен, ку принцип хӑйне тӳрре кӑларнӑ пулӗ? Ҫук, ориги
нала ытлашши ирӗклӗн, «хамӑрлатса» улӑштарни, килӗш- 
меннине, ют пек туйӑннине кӑлара-кӑлара пӑрахни куҫарӑва 
хакран кӑларать.

Куҫару ӗҫӗн практикине те, унӑн теори никӗсӗсене те 
А. С. Пушкин нумай пуянлатнӑ. Вал Вольтер, Гораций, Миц
кевич произведенийӗсене уйрӑмах нумай куҫарнӑ. Пушкин 
пысӑк поэтсен произведенийӗсенчи хӑйне евӗрлӗ уйрӑмлӑх- 
сене упраса хӑварма тимленӗ. «Вырӑслатса» куҫарма тйрйш- 
нине, ҫавӑн пекех тӳртен куҫару меслетне те вӑл йышӑнман. 
«Сӑмахсерен куҫарни, — тесе ҫырнӑ Пушкин, — нихӑҫан та 
тӗрӗс пулма пултараймастъ. Кашни чӗлхен хӑйне евӗрлӗ 
ҫаврӑнӑшсем, ҫирӗпленнӗ риторика ҫаврӑмӗсем, хӑнӑхнӑ пуп- 
левӗсем пур, вӗсене урӑх чӗлхене ҫавнашкал сӑмахсемпех 
куҫарма май килмест. Илер-ха тӗслӗхшӗн ҫакнашкал пуплев- 
сене: Comment vous portez-vous? H ow 'do  you do? Вӗсене вы- 
рӑсла сӑмахран сӑмаха куҫарса пӑхӑр-ха»2.

Пушкин тӗслӗхӗсене ӑнлантарса парар. Иккӗшӗ те пӗр- 
пӗрне саламланӑ чухне каланисем. Пӗрремӗшӗ — французла 
пуплев, чӑвашла «Сывлӑхӑр мӗнле Сирӗн?», «Мӗнле пурӑ- 
натӑр?» майлӑ куҫарӑнма пултарать. Тӳртен куҫарас пулсан 
вара «Эсир хӑвӑра мӗнле йӑтса ҫӳретӗр?» темелле пулӗччӗ 
(вырӑсла тӗрӗс куҫару: «Как Btj себя чувствуете?», тӳртен 
куҫару: «Как Вы себя носите?»). Иккӗмӗшӗ — акӑлчанла 
пуплев, пӗлтерӗшӗ ҫавах, тӳртен куҫарсан вара сӑмах купи 
ҫеҫ пулать: «Эсир мӗнле тума тӑватӑр?» (выр.: «Как Вы де
лаете делать?»),

Анчах ку вӑл Пушкин илемлё текстсене куҫарма май ҫук 
тенине пӗлтермест: аслй поэт буквализм мелӗ юрйхсйрри ҫин^ 
чен ҫеҫ калать.

Пушкин генийӗн тӗслӗхӗпе, унӑн пултарулӑхӗн витӗмӗпе 
XIX ӗмӗрте Российӑра илемлӗ куҫару ҫӳлӗ шая ҫӗкленнӗ. 
Вӑл ӗмӗрти ӑста тӑлмачсенчен чи малтан Плещеев, Куроч- 
кйн, Минаев, А. К. Толстой, Фет, Майков ячӗсене асӑнас пу
лать. Проза куҫарӑвӗнче Иринарх Введенский тата Вейнберг 
тӑлмачсем уйрӑмах палӑрнӑ. Куҫару ӗҫне Тургенев та актив- 
лӑ хутшӑннӑ.

Куҫару критикипе теорийӗн аталанӑвӗнче вырӑссен чаплӑ 
революционер-демокрачӗсем Белинский, Чернышевский, Д об
ролюбов, Писарев паллӑ вырӑн йышӑннӑ. Куҫарйвйн культу
ра аталанӑвёнчи пысӑк пӗлтерӗшне палӑртса, вӗсем произ- 
веденисен шухӑш тӗввине, содержанине упраса хӑварасси-

2 Федоров А. В. Асӑннӑ ӗҫ, 47 с.
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шӗн, ҫав вӑхӑтрах унӑн чӗлхе формин, сӑнарлӑх системин 
нацилле хӑйевӗрлӗхне вырӑсла куҫарса кӑтартассишӗн тӑнӑ.

Куҫару ыйтӑвӗсем марксизм-ленинизм классикӗҫен ӗҫӗ- 
хӗлӗнче пысӑк вырӑн йышӑнаҫҫӗ. К. Маркс, Ф. Энгельс нумай. 
чӗлхе пӗлнӗ, вӗсемпе анлӑн усӑ курнӑ. В. И. Ленин хӑй те ку- 
ҫару ӗҫне активлӑ хутшӑннӑ, марксизм литературине куҫар- 
нисене те тишкернӗ. Марксизм-ленинизм классикӗсен куҫару 
ӗҫне тата принципӗсене тӗпчени общество-политика тата фи- 
лософи тексчӗсене куҫарас ӗҫӗн меслечӗсене, ҫӗнӗ терминсем 
тумалли тӗрӗс мелсене лайӑхрах ӑнланма пулӑшать.

Совет тапхӑрӗнчи куҫару ӗҫӗн историйӗ чи маЛтанах
А. М. Горький ячӗпе ҫыхӑннӑ. Вӑл пуҫарнипе 1919 ҫулта 
«Тӗнчери литература» издательство, йӗркеленӗ, куҫару^ӗҫне 
чи лайӑх писательсене хутшӑнтарнӑ. Хӗвеланӑҫӗнчи писа- 
тельсен произведенийӗсемпе пӗрлех хамӑр ҫӗршыври ^халӑх- 
сен литература произведенийӗсене те вырӑсла йышлӑн куҫар- 
са кӑларма пуҫланӑ.

Совет ҫӗршывӗнчи нумай-нумай халӑхсен культури, лите
ратура, шкул ӗҫӗ, пичет хӑвӑрт аталаннӑ май общество-поли- 
тика, наукӑпа техника, вӗренӳ тексчӗсем куҫарасси анлӑн са- 
рӑлнӑ. Куҫару ӗҫӗ культура революцийӗн хӑватлӑ хӗҫпӑшалӗ 
пулса тӑнӑ. Куҫарӑва пула ӗлӗк тӗттӗмлӗхре пурӑннӑ вак ха- 
лӑхсем тӗнчери культурӑн чаплӑ ҫитёнӗвӗсемпе хӑйсен чӗлхи 
урлӑ паллашаҫҫӗ. Тепӗр енчен, надилле литературӑсен ҫитӗ- 
нӗвӗсем пӗтӗм тӗнче умне тухса тӑраҫҫӗ. Куҫару практикипе 
пӗрлех, уйрӑмах юлашки вунӑҫуллӑхсенче, ӑна теори енчен, 
чӗлхе пӗлӗвӗн паянхи шайӗнчен тишкерсе, ҫак ӗҫри законо- 
мерноҫсене тупса палӑртасси пысӑк вырӑн йышӑнать3.

2. Чӑваш ҫӗршывӗнче куҫару пуҫланса аталанни

Вырӑсларан чӑвашла, чӑвашларан вырӑсла куҫарас ӗҫ 
Чӑваш  ҫӗршывӗ XVI ӗмӗр варринче Россия патшалӑхӗ ҫумне 
пӗрлешсенех пуҫланнӑ темелле. Тытӑм учрежденийӗсенче^ 
чиркӳ-мӑнастирсенче, суту-илӳ таврашӗнче вырӑнти халӑх 
ҫыннисемпе куҫарусӑр хутшӑнма май килмен. Уес, вулӑс 
кантурӗсенче тӑлмачсем ун чухнех пулни паллӑ. XVI—XVII 
ӗмӗрсенче мӑнастир шкулӗсемпе крешӗн шкулӗсенче, чӑваш 
халӑхне христиан тӗнне кӗртес тӗллевпе, чӑваш ачисенчен 
миссионерсем, пупсем вӗрентсе хатӗрленӗ, вёсен «турӑ сӑмах- 
не» тӑван чӗлхепе, урӑхла каласан, вырӑсларан е авалхи сла
вян чӗлхинчен чӑвашла куҫарса ӑнлантармалла пулнӑ. Анчах 
вӑл тапхӑрти куҫару ӗҫӗн курӑмлӑ йӗрӗсем сыхланса юлман,

3 Тӗплӗнрех ҫакӑнта вуласа пӗлме пулать: Федоров А. В. Асӑннӑ ёҫ, 
24— 122 с.; Крупнов В. Н. В творческой лаборатории переводчика: Очер
ки по профессиональному переводу. М.: Междунар. отношения, 1976^
с. 12—36; Миньяр-Белоручев Р. К. Общая теория перевода и устный пере
вод. М.: Воениздат, 1980, с. 5—27.
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XVIII ӗмӗр пуҫламӑшӗнче Российӑра наука тӗпчевӗсем 
анлӑ сарӑлаеҫӗ, ҫӗршывӑч вӑтаҫӗрти тэта тухӑҫри пайӗсенче 
пурӑнакан халӑхсен чӗлхисене, йӑли-йӗркине тишкересси пуҫ- 
ланать, словарьсем пухса хатӗрлеме тытӑнаҫҫӗ. Словарьсене 
вырӑс е нимӗҫ чӗлхипе усӑ курдкан авторсем хатӗрленӗ, ҫа- 

* вӑнпа та вырӑнти чӗлхесен сӑмахёсене ялан куҫарса ӑнлан- 
тарнӑ е вырӑсла каланӑ ӑнлача вырӑнти халӑх чӗлхисене ку- 
ҫарнэ.

Ҫапла майпах пирӗн ҫыруллӑ куҫару та уйрӑм сӑмахсене 
куҫарса словарьсене кӗртнинчен пуҫланнӑ. Кунашкал сло
варьсем XVIII ӗмӗрте чылай пулнӑ. Чӑваш сӑмахӗсен пир- 
вайхи ушкӑнӗ Ф. И. Страленберг ӗҫӗнче пичетленсе тухать 
(1730). Ҫав ӗмӗрӗн 30-мӗш ҫулӗсенчех Г. Миллер тӗпчевҫӗ, 
чӑваш сӑмахӗсене ҫырса илнисӗр пуҫне, «Отче наш» кӗлле 
Хусанти тӑлмачсене чӑвашла куҫарттарса ҫырнӑ. Ана нимӗҫ- 
лерен сӑмахран сӑмах куҫарнӑ, ҫавӑнпа та куҫару пачах ӑн- 
ланмалла мар пулса тухнӑ. Куҫарнӑ текста вырӑсла ориги- 
налпа танлаштарса пӑхар-ха.

Чйвашла:
Атей, хамерна хош пюллу сине, сан яг аснатоб, киллес сан шахер, сан 

ирек лэплэ пюллу сине м сир сине, сукру перн бар мана сайрем кон, хвар 
мана хасйэт перн, лэплэ абир хваратебер перн хасйэт син сине; ан изе 
кай... мана шайтанран.

Вырӑсла:
Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя твое, да приидет цар

ствие твое, да будет воля твоя яко на небеси и на земли. Хлеб наш на
сущный даждь нам днесь. И оставн нам долги наша, якоже и мы остав
ляем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от 
лукавого.

Калас пулать, ку вӑл хӑйне евёрлё наука эксперименча 
пулнӑ, тӗпчевҫӗ текст ӑнланмалла пултӑр тесе тӑрӑшман та 
пулмалла. Тепёр енчен, ӗҫне тӑвакан тӑлмачӑн та пӗлӳ-хӑнӑ' 
ху пулман, паллах.

Ҫав кӗллех Чулхулари тӗн семинарийӗн учителё Петр Та» 
лиев та куҫарнӑ. Акӑ унӑн тексчӗ;

Аття-тора, пюлють синчи, санын яда т.удух чондан азынма пиря бар; 
киляс суд сяндалак рада пиря анбрах; пиря борнмалых тудух сюкур ту* 
вар бар; казяр пирен силых сане, абер де пор син зане пиря озал туна- 
жан чондан казярабыр, анбар пиря и>рек снлих тувма; осра пиря, шойтан, 
озал тувасран и озал шокш барасран.

XVIII ӗмӗрӗн 80—90-мӗш ҫулӗсенче Чулхулари тӗн семи» 
нарийенче чиркӳ-кӗлӗ кӗнекисене чӑвашла куҫарас ӗҫ пуҫла- 
нать. Ку ӗҫе хутшӑнакансенчен Ермей Рожанский, Григорий 
Рожанский, Иван Русановский, Петр Талиев ячӗсем паллӑ. 
Анчах куҫарнӑ текстсен ытларахӑшӗ пичетленмесӗр юлнӑ» 
1788 ҫулта куҫарнӑ кӗске катихизис кӑна 1800 ҫулта Питӗрте 
пичетленсе тухнӑ.
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1803 ҫулта Хусанта- кӗске катихизиса тепӗр хут куҫараҫҫӗ 
те ^1ускавра пичетлесе кӑлараҫҫӗ. Унта «Отче наш» кӗллӗн 
чӑвӑшла ҫӗнӗ варианчӗ пур:

Аття пярин, хуж сюльди сюд сяндалыкра борнадын: санан ят асла
болдыр, килдыр санын пыгызь, санын ирйк болдыр пюльть синче сирь 
свнче де, сюкур бар пиря йумурнеда: хувар пиря ширин барым зане,
епле абирь казярасыпыр хамыр барам зане, осра пиря олдавран, шойтан 
дан да осра пиря. х

1809 ҫулта Мускавиа йиркӳ кӗллисемпе исповедь кӗнеки 
чӑвашла ҫапӑнса тухнӑ- Ана пайӑорӑн кам куҫарнине кӑтарт- 
ман, анчах куҫарӑвне Чулхуларан тӑратнӑ пирки ӑна унти 
семинари тӑлмачӗсен ушкӑнӗ хатӗцленӗ тесе шутлама пулать.

1820 ҫулта Мускаврах «Слово о воспитании детей» ятлӑ 
текст ҫапӑнса тухнӑ, тӑлмачӗ Етӗрне уесӗнчи Чемей пупӗ
А. Ф. Алмазов пулнӑ. Ҫав ҫултах Хусанта тӑватевангелие 
^вырӑсла четвероевангелие) чӑвашла куҫарса кӑларнӑ. Kv 
вӑл — чӑваш литература чӗлхи аталанӑвӗнчи малтанхи тап- 
хӑрта тунӑ паллӑ утӑм. Кӗнеке калӑпӑшӗ те (514 страница), 
ӑна питӗ х ӑ в ӑ р т— ҫулталӑк хушшинче куҫарни те, куҫаву 
ёҫне тӑлмачсен пысӑк ушкӑнӗ (чӑваш пупӗсем) хутшӑнни те 
вӑл вӑхӑталла вырӑсларан чӑвашла куҫарас ӗҫ самаях ата- 
ланнине кӑтартать. Кӗнекене П. Талиев редакцилени те ку- 
ҫару пахалӑхне ӳстернех пулмалла.

Ҫав тапхӑрта куҫарса кӑларнӑ текстсенчен тата «Начатки 
христианского учения или краткая священная история и крат
кий катихизис» ятлӑ кӗнекене палӑртмалла. Ана 13. П. Виш
невский куҫарнӑ, кёнеке 1832 ҫулта кун курнӑ.

И. Я. Яковлев ятарласа чӑваш алфавичӗ хайласа ҫӗнӗ ҫы- 
рулӑх пуҫласа яриччен чӑвашла пурӗ те 21 кӗнеке ҫеҫ пичет- 
леннӗ, вӑл шутран 15-ӗшӗ—тӗн кӗнекисем. Кунсӑр пуҫне тӗр- 
лӗ кӗнекесенче чӑвашла куҫарнӑ текстсем тухкаланӑ4.

Чӑваш ҫырулӑхӗн Яковлевчченхи тапхӑрӗнче куҫару ӗҫне 
лайӑхлатма Н. И. Золотницкий нумай вӑй хунӑ. Вӑл куҫарнӑ 
текстсен содержанине, шухӑш уҫӑмлӑхне лайӑхлатма уйрӑ- 
мах тимленӗ. Хусан вӗренӳ округӗнчи чӑваш шкулӗсен инспек- 
торӗ пулнӑ май, вӑл вӗсем валли учительсем ытларах вӗрент- 
се кӑларма тӑрӑшнӑ. Хусанти миссионерсен шкулӗнче (вӑл 
приют ятлӑ пулнӑ) Золотницкий вӗренекенсене куҫару ӗҫне 
хӑнӑхтарнӑ. Приютра вӗреннӗ М. Дмитриев, В. Васильев, 
Г. Филиппов учительсем вырӑсларан тата тутарларан тён кё- 
некисем куҫарнӑ. Золотницкий кӑтартса пынипе вӗсем куҫару 
чёлхине самаях лайӑхлатнӑ. Ҫакна тума чи малтанах чӑваш 
пуплевӗсенчи сӑмах' йӗркине, чӑвашла синтаксис моделёсене

*. Егоров В. Г. Введение в изучение чувашского языка. М.: Центр- 
издат, 1930, с. 152— 159; Петров Н. П. Чӑваш литература чёлхин исто- 
рийё. Яковлеэчченхи тапхӑр: Вӗренӳ пособийӗ. Шупашкар, 1978, 74—87 с.
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тимлӗрех уяни пулӑшнӑ. Золотницкий текстсене сӑмахсерен 
куҫарнине татӑклӑн сивленӗ. Чӑвашла .куҫарнӑ кӗнекесен 
чӗлхе ҫитменлӗхӗсене палӑртса, вӑл ҫапла ҫырнӑ: «Ёненсе-
мӗр, шӑпах сӑмахсен йӗркине чӑваш синтаксисӗн законӗсене 
пӑхӑнтарман пирки1, урӑхла каласан, вырӑсларан сӑмахсерен 
куҫарнӑ пирки, чиркӳсенче чӑвашла вӗрентсе каланисене та 
та «Кон святой борнызинь, али хорав идю сине: епле ман 
святой борнас?» йышши куҫарнӑ кӗнекесене чӑвашсем пачах 
ӑнланмаҫҫӗ. Ку таранччен пӗр чӑваш та мана ҫак кӗнекен ят- 
не те пулин вырӑсла куҫарса е чӑвашла сӑмахсемпе ӑнлан- 
тарса пама пултараймарӗ»5.

Икӗ чӗлхери сӑмах йӗркин уйрӑмлӑхне ӗнентерме Золот
ницкий ятарласа тӗслӗх илсе кӑтартать. Чӑвашла пуплеве сӑ- 
махсерен вырӑсла куҫарса кайсан, пачах мелсӗр пулса тухни 
кӗретех курӑнать:

Ҫӗрпӳ хулине лаша илме каяс тесе укҫа кивҫен илтӗм. 
в Цивильск город лошадь купить идти говоря деньги взаем взял.

Чӑваш пуплевне урӑхла йёркепе— вӗҫӗнчен пуҫласа ку- 
ҫарсан, вырӑсла чип-чиперех пулса тухать:
-ӗм ил-т- кивҫен укҫа тесе каяс илме лаша
Я взял взаем денег, чтобы отправиться для покупки лошади 

хулине Ҫёрпӳ. 
в город Цивильск.

Чӗрӗ калаҫу виҫине тытса пыни куҫарнӑ кӗнекесене ӑнлан- 
малла тума май панӑ. Тепёр енчен, чӑвашсен ытларах пайё 
ӑнланакан сӑмахсемпе тата грамматика формисемпе, фоне* 
тика варианчӗсемпе усӑ курни тин ҫуралакан литература чёл- 
хин нормисене хывма пулӑшнӑ.

Хусанти миссионерсен приютёнче Золотницкий патёнче 
вёреннё А. И. Добролюбов куҫару мелӗпе усӑ курса хӑйне 
евёрлё пособи хатӗрленӗ. Унӑн тӗллевӗ — чӑваш чёлхине вё- 
ренес текенсене пулӑшасси. Унта историпе, тён вёрентёвёпе 
ҫыхӑннӑ чӑвашла текстсене тата халӑх сӑмахлӑхӗн тӗслӗхӗ- 
сене вырӑсла куҫарса панӑ. Куҫарасса икӗ тӗрлӗ куҫарнӑ: 
малтан сӑмахсерен, кайран вара литература чӗлхи нормисем- 
пе. Чӑвашла текстӑн кашни сӑмахне пӗлтерӗш, фонетикӑпа 
графика тата грамматика, чылай чухне этимологи енчен тиш- 
керсе тухнӑ. Золотницкий, хӑй кӗнеке редакторӗ пулнӑ май, 
чёлхе факчёсене наука тӗлӗшӗнчен тивӗҫлӗ шайра ӑнлантар- 
ма пулӑшни сисёнет.

Ҫак кӗнеке пуҫламӑшӗнчи «Христос-тора кумульжын 
Булгар-холыньчэ хорлых корза вильне сьын, Авраамий ятлы-

5 Золотницкий Н. И. Заметки для ознакомления с чувашским наре
чием. Казань, 1871, с. 5.
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скер, борнызе» («Житие святого Авраамия, мученика булгар- 
ского») ятлӑ текстӑн сыпӑкӗсене (чӑвашлине тата вырӑсла 
куҫарнине), ҫавӑн пекех тишкерӳ тӗслӗхӗсене илсе кӑтартӑ- 
пӑр. Кӗнеке авторӗ ӑна Григорий Филиппов (ҫав миссионер- 
сен шкулӗнче вӗренекенех) вӑтаҫӗр чӑваШсен калаҫӑвӗпе ку- 
ҫарнине палӑртса хӑварнӑ.

Чӑвашла куҫару тексчӗ:
Булгарзам авал чох тэмь тӳсьлэ йыллынэ тытса борнатьчесь, Арап 

ятлы сьынзамба сода туза, вузэнь йыллынэ перьдак пильгелетьчесь. 
Ондан вара Булгар патшы, Алмас ятлыскер, 921 сьолда, хойбаньчы сьын- 
занэ Арап-патшы-батьнэ кайдарза она таргасланы: Магомет виреньтьне 
ху тирьгэне йыллана Булгарзанэ бильдермэшкен ниринь-бада ху-бадыр- 
дан чнберь выренне сьынзане я р — дэзэ. Сявьш-бэкки сьынзам Булгар- 
холынэ бырзассын, порь Булгар-халых Магомет йыллынэ тирьгэмэ пось- 
ланы. Ондан кайран Тодарзам, иньчэрэнь вурсьса бырзассын Булгарзанэ 
сьиньзэ, вузэнь асла холынэ хорах-посса сьондарза пидэрьзэ, конда 
борнма йольчесь, Булгар халыхпа перьлэ хотшша борнза Болгар чиль- 
гибэ каласьма, вузэнь йыллыбэ порнма тапратресь: Булгар халыгын ячь 
пьтьсэ кайны, вуззнь чильги Тодар чильги — дэзэ, вузэнь йыллы Тодар 
йыллы — дэзэ каламаллы полны.

Вырӑсла сӑмахсерен куҫарни:
Булгары в былое время неизвестно какого рода веру держа живут- 

бывало, с Арабами по имени людьми торговлю делая, их веру не много 
по частям узнают-бывало. После того Булгарскиий царь, Алмас по име
ни, § 921-м году, сущих при нем самом людей к арабскому царю заставив 
идти его просил: Магомет(ом) наученную ты сам (тобою) соблюдаемую 
веру Булгар узнать заставить-чтобы, к нам от сущих при тебе самом хо
рошо ученых людей пришли — говоря. Подобные тем люди в Булгар го
род прибыли когда, весь булгарский народ Магометову веру соблюдать 
начал. После Татары издалека воюя пришли-когда, Булгар победивши 
(на) ихний главный город грабеж наложивши, гореть заставивши уничто
живши, здесь жить остались, с Булгарским народом вместе смешавшись 
живя, булгарским языком разговаривать, их верою жить начали: бул-
гарского народа имя пропало, что (дэзэ) ихний язык — татарский язык, 
что ихняя вера — татарская вера говориться стало.

Вырйсла литература чӗлхипе куҫарни:
Неизвестно, какой веры в старину держались Булгары, (но) по тор

говым сношениям с аравитянами они несколько в частностях ознакоми
лись с их религиею. Впоследствии, в 921-м году, булгарский царь Алмаз, 
отправив посольство к багдадскому халифу, просил, чтобы тот прислал 
к нему от себя ученых людей для наставления Булгар в содержимом са
мим халифом магометовом учении. Когда такие лица прибыли в Булгар, 
по весь булгарский народ обратился в магометанство. Наконец, когда 
издалека явились воинственные татары, и, победивши Булгар, разгра- 

'  бивши и сожегши их столицу, остались здесь на житье, то проживая 
среди Булгар, они усвоили как язык, так и религию Булгар: название
булгарского народа исчезло, а язык и вера их стали называться татар
скими.

Тишкерӳ тӗслӗхӗсем:
а в а л  (тат. ӑуӑль) —  прежде, встарину;
ч о х  (тат. ч а к ) — время, пора;
т э м ь :  тэ—ч асти ц а  предсловная, выражающая неведе

ние, пред тонкозвучным словом (а пред толстозвучным—та) -
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тат. ӑллӑ. См. в Корн, чув.-рус. Словаре та; мь — сокращен
ное минь — что: тэмь —- неизвестно что, неизвестно какой;

т ӳ с ь л э :  тӳсь (тат. тӳз) — вид, род; лэ  — послелог, обоз
начающий присутствие чего и вместе с тем образующий при
лагательное положительного качества (ус-ла  — с умом; ум
ный); он соответствует рус. предлогу — с и противоположен 
сыр, зыр — без; тӳсьлэ —  с каким родом, какого рода;

й ы л л ы н э :  йыла (тат. йола) — вера; ы — суффикс 3-го 
лица, нэ — окончание винительного падежа с притяжательной 
приставкой 3-го лица;

ты  т с  а: тыт (тат. тут) — держать, хранить; са — оконча-. 
ние деепричастия соединительного. Это депричастие (настоя
щ ее-прош едш ее: видя, видевши) в наречии верховых чуваш 
(вирьял), следуя за существительным как сказуемое, без сое
динения с другим глаголом, соответствует прошедшему вре
мени состояния или положения изъявит, наклонения: корза— 
видел, вильзэ  — умер;

п о р н а т ь ч е с ь :  порн — жить, от слова пор— есть, су
ществует — жить; а — признак настоящего времени толсто
звучный; ть — окончание 3-го лица наст. вр. изъяв, накл., об
разовавшееся из древнего дер (т-д, ь-е, р исчезло; «идет» по- 
тат. кила  или килйдер, по-алтай. келет); че — «было, бывало», 
от утратившегося в чув. нар. существительного глагола ирь — 
быть — 3-го л. прошед. времени действия, вм. ирче, иче (тат. 
ирде, иде, ийе) — «бывало, было, бы»; прибавляясь к 3-му ли
цу наст, времени, че образует давнопрошедшее: живет-быва- 
ло, жил; сь — окончание 3-го лица множ. ч. в глаголах, в про
шедшем и будущем вр.

Малтанхи куҫарусенче чӗлхе ҫитменлӗхӗсем те, тӗрлӗ йӑ- 
нӑшсем те сахал мар пулнӑ. Анчах вӗсене, паянхи чӗлхе ата- 
ланӑвӗн шайӗпе критерисене тӗпе хурса, хурласа ҫеҫ тӑкни 
тӗрӗс мар пулнӑ пулӗччӗ. Кунта ҫаксене палӑртни вырӑнлӑ:

1) малтанхи куҫарусем тӑлмачсен кадрӗсене ҫитӗнтерме 
пудӑшнӑ, кирлӗ опыт пухма, хӑнӑху туянма, куҫару меслечӗ- 
сене тупса тӗрӗслеме май панӑ, ҫакӑ вара малашнехи ӳсӗм 
никӗсӗ пулнӑ;

2) куҫарнӑ текстсемпе чиркӳсенче ҫеҫ мар, шкулсенче те 
куллен усӑ курнӑ. Учебниксем, хрестоматйсем, словарьсем 
пулмин е ҫитмен чухне куҫарнӑ кирек мӗнле текст та вӗренӳ 
пособийӗ шутне жӗнӗ;

3) чӑвашла куҫару чӗлхинчи ҫитменлӗхсене тиркесе тиш- 
керни, ку ыйтупа статьясем тухни, асӑрхаттарусене куҫаруҫӑ- 
сен ушкӑнӗсенче сӳтсе явни куҫару критикине аталантарнӑ. 
Ку ӗҫ Золотницкий вӑхӑтӗнче пуҫланать те Яковлев тапхӑрӗн- 
че уйрӑмах вӑйланать;

4) куҫаруҫӑ профессине алла илнӗ ҫынсен ушкӑнӗсем чӑ- 
мӑртанаҫҫӗ, ятарлӑ куҫару комиссийесем йёркеленеҫҫӗ, редак-



торсен ӑсталӑхӗ ӳсет, чӑвашла кӗнекесем кӑларма полигра
фа майӗсем лайӑхланаҫҫӗ;

5) куҫарасса, тӗпрен илсен, вырӑсларан чӑвашла куҫарнӑ 
пулин те, уйрӑм чӑваш сӑмахӗсене, пуплевӗсене, кӗске те'кст- 
сене вырӑсла е ытти чӗлхелле куҫарасси аталанать, ҫакӑ нау- 
кӑпа культура тӗлӗшӗнче пысӑк пӗлтерӗшлӗ. Сӑмахран, ни- 
мӗҫсен паллӑ чӗлхеҫи В. Шотт чӑваш чӗлхи ҫинчен хӑйӗн дис- 
сертащине ҫырнӑ чухне 1820 ҫулта тухнӑ чӑвашла Евангели 
тексчӗпе усӑ курнӑ, чӑваш чӗлхинчи сӑмахсен сасӑ тата мор
фема тытӑмӗ, вёсен несӗл тымарӗсем ҫинчен, чӗлхен типоло- 
ги уйрӑмлӑхӗсем ҫинчен пысӑк пӗлтерӗшлӗ выводсем тунӑ, 
чӑваш чӗлхи тӗрӗк чӗлхисен йышне кӗнине ҫирӗплетсе панӑ 
(унччен чӑваш чӗлхине финн-угр чӗлхисен ушкӑнне кӗртнӗ).

3. Яковлев тапхӑрӗнчи куҫару аталанӑвӗ

Чӑваш ла куҫарнӑ литература йышлӑн пичетленсе халӑх 
хушшинче сарӑласси Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗпе, чӑвашсен 
чаплӑ просветителӗн И. Я- Яковлевӑн тата ун 'тавра чӑ- 
мӑртаннӑ ҫыравҫӑсен— учительсемпе вӗренекенсен ӗҫӗ-хӗлӗ- 
пе тачӑ ҫыхӑннӑ. Яковлев хӑйӗн тӑван халӑхне ҫутта кӑлар- 
ма, унӑн культура шайне ӳстерме, тӗнчери паллӑ пйсатель- 
сем, ӑслӑлӑхҫӑсем хайланӑ произведенисене чӑваш хресченӗ 
килне ҫитерме ӗмӗтленнӗ. Куҫарӑва вӑл ҫутӗҫӗн хӑватлӑ ха- 
тӗрӗ, унӑн чӗлхине кӗнекелетмелли, литература чӗлхине ата- 
лантамалли мел тесе шутланӑ. Вӑл ҫапла ҫырнӑ: «Куҫару
ӗҫне туса пынӑҫемӗн майӗпен кирлӗ хӑнӑху пухӑнмалла, хар- 
пӑр тӑван чӗлхипе ҫырура усӑ курас ӑсталӑх ытларах та ыт- 
ларах ӳссе пымалла»6. Яковлева чӑннипех хальхи чӑваш ли
тература чӗлхин никӗсне хываканӗ теме пулать.

Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗнче, унӑн пуҫлӑхӗсӗр пуҫне, учи- 
тельсенчен Д. Ф. Филимонов, А. П. Петров, П. В. Васильев, 
И. С. Бюргановский, В. Н. Никифоров, Ф. Д. Данилов т. ыт. 
те куҫару ӗҫне активлӑ хутшӑннӑ. Ҫакӑншӑн укҫа тӳлес йӗр- 
ке пулман, куҫарусене ытларах Яковлев ячӗпе пичетленӗ; вӑл, 
чӑнах та, редактор ҫеҫ мар, соавтор та пулнӑ темелле.

Чӑвашсене ҫутта кӑларакана куҫару ӗҫӗнче те паллӑ уче
ний Н. И. Ильминский пысӑк аитӗм кӳнӗ. Яковлев хӑй кун 
ҫинчен ҫапла ҫырать: «Чӑвашла куҫарас ӗҫе эпӗ хам тӗллӗн 
пуҫарса ятӑм тесе мухтанма пултараймастӑп. Ку тӗлӗшпе те 
мана Н. И. Ильминский хавхалантарчӗ: чӑваш, вырӑс чӗлхи- 
сем тата Европӑри чӗлхесем хушшинчи ҫыхӑнусене уҫса кӑ- 
тартрӗ, вак халӑх чӗлхисен тата ытти чӗлхесен уйрӑмлӑхне,. 
вӑрттӑн тупсӑмне, вёсен фонетикине туйса илсе ӑнланма вӗ- 
рентрӗ... Николай Иванович тата ҫапла канаш панине, сӗнни-

6 Переписка о чувашских изданиях переводческой комиссии. Казань, 
1890, с. 44.
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не астӑватӑп: «Хӑвӑра ытлашши ан шанӑр! Вӗренӗр те вӗре- 
нӗр! Пӗр-пӗр халапҫӑ ват ҫынран вӗренме ан именӗр! Тимлӗ- 
рех тӑнлӑр! Пуплев уйрӑмлӑхӗсене, сасӑ ӗнерӗвне, пӗлтерӗш 
сӗмӗсене асӑрхаса юлма тӑрӑшӑр. Сасӑ туйӑмне ҫивӗчлетсе 
пырас пулать. Мӗн куҫармаллине тӑлмачӑн малтан хӑйӗн ла- 
йӑх ӑнланса илмелле...» Ҫапла вӗрентетчӗ мана Н. И. Иль- 
минский. Вӑл ӑс парса вӗрентнипе эпӗ Хусанти университета 
вӗренме кӗнӗ. ҫулах тутарларан чӑвашла куҫарма хӑтланса 
пӑхрӑм, ку ӗҫре мана тутарла лайӑх пӗлекен Алексей Рекеев- 
па Игнатий Иванов пулӑшатчӗҫ. Кайран вара эпӗ, Ильмин- 
ский сӗннӗ программа тӑрӑх, вырӑсларан чӑвашла куҫарма 
тытӑнтӑм»7.

Патша правительстви, вырӑнти влаҫсем, паллах, Христос 
тӗнне, тӗн кӗнекисене сарас тӗллевпе ҫеҫ куҫару ӗҫне туса 
пыма ирӗк панӑ. Куҫарусен тематикипе содержанине асӑрха- 
ма, чӗлхе пахалӑхне лайӑхлатма Хусанта, Гурий святитель 
юлташлӑхӗ ятлӑ миссионерсен организацийӗ ҫумӗнче, ятар- 
ласа куҫару комиссийӗ йӗркеленӗ. Ҫавӑнпа та Чӗмпӗрти 
шкул тӑлмачӗсем малтанхи вӑхӑтра куҫарса пичетленӗ кӗне- 
кесем хушшинче тӗн кӗнекисем ытларах пулнинчен тӗлӗнмел- 
ли ҫук. Апла пулин те, Яковлев пӗчӗккӗн-майӗпен тӗнпе ҫы- 
хӑнман кӗнекесем кӑларма пуҫланӑ. Вӑл шутра вӗренӳ кӗне- 
кисем, истори, ялхуҫалӑх, санитарипе медицина тата ытти 
ӑслӑлӑх пӗлӗвӗсене халӑх хушшинче сарма пулӑшакан кӗне- 
кесемпе брошюрӑсем пулнӑ. Уйрӑмах классикӑлла вырӑс ли- 
тературин произведенийӗсене чӑвашла куҫарма пуҫлани ха- 
лӑха культурӑлатас ӗҫре ҫеҫ мар, чӑваш литература чӗлхине 
никӗслес, унӑн стилӗсемпе жанрӗсене аталантарас, нормисене 
хывас ӗҫре пысӑк пӗлтерӗшлӗ пулнӑ. Тӑлмачсенчен чылайӑшӗ 
каярахпа хӑйсем те литература ӗҫне пикеннӗ, оригиналлӑ 
произведенисем ҫырнӑ.

Тӗнпе ҫыхӑнман текстсенчен Яковлева чи малтан вырӑс 
писателӗсен педагогика тӗллевӗпе ҫырнӑ кӗске произведени- 
йӗсем илӗртнӗ. Вӗсене вӑл букварьсене, вулав кӗнекисене ку- 
ҫара-куҫара кӗртнӗ. Авторсен шутӗнче Толстой, Крылов, 
Пушкин, Некрасов, Кольцов, Аксаков, Ушинский т. ыт. те 
пулнӑ. Кунсӑр пуҫне халӑх ӑстӑнне, унӑн пархатарлӑ кӑмӑл- 
туйӑмне палӑртакан фольклор материалӗ — халапсем, ватти- 
сен сӑмахӗсем, каларӑшсем ҫав кӗнекесенче пысӑк вырӑн йы- 
шӑннӑ. Ҫапла майпа вӗрентӳ ӗҫӗ воспитани ӗҫӗпе тачӑ ҫыхӑн- 
са пынӑ. Кунта Яковлев вырӑссен прогрессивлӑ педагогикин 
идейине — тӑван сӑмахпа усӑ курса, ачан ӑстӑнне аталанта
рас, чун-чӗрине ырӑ витӗм кӳрес идейӑна — пурнӑҫа кӗртнине 
уҫҫӑнах курма пулать. Вӑл ӗҫре Яковлевшӑн Толстойпа 
Ушинский чи паха тӗслӗх пулнӑ.

7 100 лет новой чувашской письменности. Сб. статей. Чебоксары, 1972, 
с. 104.
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Ачасемшӗн ӑнланма ҫӑмӑлтарах пултӑр тесе, Яковлев 
малтанах сӑвӑлла произведенисене Прозӑпа куҫарса е каласа 
панӑ. Сӑмахран, 1880 ҫулта тухнӑ «Букварьте» Толстойӑн 
«Кашкӑрпа карчӑк», «Старик тата вӑрӑмтунасем», Крыловӑн 
«Тилӗпе иҫӗм ҫырли» юптарӑвӗсене прозӑпа куҫарса пичетле- 
нӗ. Куҫарнӑ произведенисем уйрӑмах 1900 ҫулхи «Букварьте» 
нумай.
. Куҫару ӗҫӗн опычӗ пухӑнса пынӑ май тӑлмачсен ӑсталӑхӗ 

ӳснӗ, халӑх кӗнекесене лайӑхрах ӑнланса вуланӑ, хапӑл 
туса йышӑннӑ. Ҫакӑ куҫару ӗҫне сарса, лайӑхлатса .пымалли 
никӗс пулнӑ. XIX ӗмӗр вӗҫӗнче тата XX ӗмӗр пуҫламӑшӗнче 
Яковлев ушкӑнӗ уйрӑмах тухӑҫлӑ ӗҫленӗ. Толстойӑн «Вырӑс- 
ла вуламалли кӗнеке» ятлӑ 4 сборникне, Аксаковӑн «Кӗрен 
чечек», Андерсенӑн «Акӑш хурсем» юмахӗсене, ^.ольцовӑн 
сӑввисене чӑвашла пичетлесе кӑларнӑ. Яковлев сӗннипе пу- 
лас паллӑ писательсем К. В. Иванов тата Н. В. Шупуҫҫынни 
Лермонтовӑн тата ытти вырӑс поэчӗсен произведенийӗсене 
куҫарас тӗлӗшпе ӗҫленӗ. Лермонтов сӑввисен чӑвашла сбор- 
никӗ 1908 ҫулта кун курнӑ.

Куҫарура Яковлев ҫирӗп принципсене пӑхӑнса, практикӑ- 
ра тӗрӗсленӗ меслетсемпе усӑ курса ӗҫленӗ. Чи малтанах вӑл 
вулакана ӑс паракан, ырра, тӗрӗслӗхе вӗрентекен, илемлӗхе 
туйма пулӑшакан произведенисем суйласа илнӗ, вӗсем чӑваш 
хресченӗн психологине, хӑйне майлӑ этика тата эстетика ӑн- 
ланӑвӗсене ҫывӑх пулччӑр тесе тӑрӑшнӑ.

XIX ӗмӗрӗн пӗрремӗш ҫурринче чӑвашла куҫарнӑ малтан
хи тӗн кӗнекисен чӗлхи ытла та чӑвашла мар, кӑнттам, тӳр- 
тенлӗх картинчен тухман чӗлхе пулнӑ. Сӑмахсене вырӑс тек- 
стӗнчи йӗркепе куҫарни, чӑваш синтаксисӗн законӗсене уяман- 
ни куҫарнӑ текстсене нумай чухне пачах ӑнланмалла мар 
тунӑ. Ҫак ҫитменлӗхе тишкерсе, Яковлев тӗрӗс вывод тунӑ: 
куҫару ӑнӑҫлӑ пултӑр тесен, чи малтан унӑн чӗлхи чӑвашсем- 
шӗн ӑнланма ҫӑмӑл пулмалла, чӑвашла хайланӑ евӗрлех ту- 
йӑнмалла.

Малтанхи вӑхӑтра, тӗн кӗнекисене куҫарнӑ чухне, Яков
лев чӑвашла куҫару тексчӗн тӗллевӗ — оригинала ӑнланма 
пулӑшасси ҫеҫ пулать, тесе шутланӑ. Чӑн та ӗнтӗ, тӗн кӗне- 
кисене ӑнланма чӑвашсемшӗн е ытти вак халӑх ҫыннисемшӗн 
кӑна мар, вырӑссемшӗн те йывӑр пулнӑ, мӗншӗн тесен вӗсене 
авалхи чиркӳ-славян чӗлхипе ҫырнӑ. Ҫапла вара куҫарура 
пачах палламан, ӑнланма ҫук сӑмахсемпе формӑсене тата 
пуплевсене, ытарлӑ сӑмах ҫаврӑнӑшӗсене ӑнлантарса парас- 
си пысӑк вырӑн йышӑннӑ. Чӗлхе тӗлӗшӗнчи тӳркилӳ тӗрӗслӗ- 
хӗшӗн, тулли эквивалентлӑхшӑн тӑрӑшасси асра пулман-ха. 
Яковлев хӑй кун пирки ҫапла ҫырнӑ: «Чӑвашла е ытти вак
халӑх чӗлхине куҫарнин тӗллевӗ вӑл чиркӳ-славян чӗлхипе 
ҫырнӑ тёп текста ӑнланма пулӑшасси кӑна пулать,.тесе шут-
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'йамалла, ҫавӑнпа та ӑна улӑштарса юсанисем, славян текст- 
не улӑштарни пек мар, чӑрмав кӳме е йӑнӑша сулӑнтарма 
пултараймаҫҫӗ»8. Куҫару задачисене ҫакнашкал ӑнланни 
тӑлмачсене чӑвашла текста чӗлхе тӗлӗшӗнчен оригиналтан 
ирӗклӗрех йӗркелеме, тӳртенлӗхрен хӑпма май панӑ.

Каярахпа, илемлӗ литература тата тӗрлӗ ӑслӑлӑх кӗнеки- 
сем куҫарма тытӑнсан, куҫару принципӗ самаях улшӑнать. 
Тӳртен, сӑмахсерен куҫарас меле Яковлев татӑклӑн сивлет, 
пӑрахӑҫлать. Оригиналта каланӑ шухӑша лайӑх ӑнланса, ӑна 
тӑван чӗлхе майӗсемпе килӗшӳллӗ палӑртмалла, тет вӑл. Ҫак- 
на валли вара оригинал чӗлхипе (кунта — вырӑс чӗлхипе) 
калаҫакан халӑхӑн пурнӑҫ йӗркине, йӑли-халамне, шухӑш- 
лав-ӑнланӑвне, кӑмӑл -еккине лайӑх тӗпчесе пӗлмелде. П ал 
лах, тӑлмач харпӑр халӑхне, унӑн ӑстӑн пуянлӑхӗпе кӑмӑл- 
туйӑмне, вӗсене палӑртакан чӗлхе хатӗрӗсене аван пӗлме ти- 
вӗҫлӗ.

Ҫак принципсене ҫирӗп тытса пынине пула ӗнтӗ Яковлев 
шкулӗн куҫарӑвӗсем пур чӑвашсемшӗн те ӑнланмалла, ви- 
тӗмлӗ пулса тухнӑ. Ку тӗлӗшпе чӑваш чӗлхинче, халӑх сӑмах- 
лӑхӗнче упранакан иксӗлми йуянлӑхпа — ваттисен сӑмахӗ- 
семпе, каларӑшсемпе, сӑнарлӑ танлаштарусемпе, тӗрлӗрен 
фразеологи пӗрлӗхӗсемпе, афоризмла пуплевсемпе усӑ курни 
питӗ тухӑҫлӑ пулнӑ. Ҫав мелеем, произведени содержанине 
тӗрӗс куҫарса панипе пӗрлех, унӑн чӗлхе илемлӗхне, авторӑн 
кӑмӑл-туйӑм ӗнерӗвне, тӗллевлӗхне те вулакансем патне ил
се ҫитерме пултарнӑ. Ҫапла вара куҫарура информаци функ- 
цийӗ кӑна мар, прагматика функцийӗ те туллин пурнӑҫланса 
пынӑ.

Ильминский каланисене асра тытса, аслӑ вырӑс писателӗ- 
сенчен тӗслӗх илсе, Яковлев хӑй те уҫӑмлӑ, ансат, сӑнарлӑ 
чӗлхепе ҫырма тӑрӑшнӑ, ытти тӑлмачсене те ҫапла ӗҫлеме хӑ- 
нӑхтарнӑ. Куҫарусен чӗлхине якатса лайӑхлатас тӗллевпе 
вӑл чӑваш хресченӗсемпе, уйрӑмах ватӑ ртариксемпе канаш 
тӑвассине, тӗрлӗ вариантсене вёсемпе сӳтсе явассине пысӑк 
вырӑна хунӑ. Халӑхра калаҫнӑ пек ҫырӑр, — вӗрентнӗ вӑл 
хӑйӗн ӗҫтешӗсене. Акӑ Яковлев 1874 ҫулта А. В. Рекеев патне 
ҫырнӑ ҫыру сыпӑкӗ: «Таса, тӗрӗс чӑваш чӗлхипе куҫар, куҫар- 
нӑ чух пӗр вырӑс сӑмахне те ан кӳрт; эс темӗскерле, ҫырнӑ 
чух та, калаҫнӑ чух та, чӑвашла аван пӗлсе, вырӑс сӑмахӗсе- 
не хушатӑн... Куҫармасӑр пӗр вырӑн та ан хӑвар»9.

Яковлев куҫару текстне якатса лайӑхлатас, халӑха ӑнлан- 
малла тӑвас тӗлӗшпе мӗн тери тимлӗ ӗҫленине «Псалтыре» 
куҫарнин тӗслӗхӗпе ҫирӗплетсе пама пулать. Н. В. Николь* 
ский профессор ҫырса кӑтартнӑ тӑрӑх, ку кӗнекен тӗп ориги*

8 Переписка о чувашских изданиях переводческой комиссии, с. 53.
9 Владимиров Е. В. Межнациональные связи чувашской литературы. 

Чебоксары, 1970, с. 54.
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налӗ чиркӳ-славян чӗлхипе ҫырнӑскер пулнӑ. Ана тӑлмачсен 
ушкӑнӗ, вӑл шутра К. В. Иванов та, чӑвашла куҫарнӑ чухне 
вырӑсла куҫарӑва, ҫавӑн пекех авалхи грек тата латин чӗлхи- ' 
сене куҫарнине, ку ҫеҫ те мар — французла, нимӗҫле куҫару- 
сене танлаштарса тишкернӗ, шута илнӗ, ятарлӑ ӑнлантару 
кӗнекисемпе, тӗрлӗрен словарьсемпе усӑ курнӑ. Малтанхи 
варианта, шухӑш уҫӑмлӑхӗпе чӗлхе пахалӑхне тӗрӗслеме, 
Чӗмпӗрти чӑваш шкуленче вӗренекенсене вуласа панӑ, вёсен 
асӑрхаттарӑвӗсене, сӗнӗвӗсене шута илнӗ. Ҫапла йӗркепе 
пӗрре мар — пялӗк-ултӑ хутчен юсаса тухсан тин алҫырӑва 
Хусанти куҫару комиссине тӑратнӑ. Комисси хушнипе ку ӗҫе 
’икӗ ҫын икӗ ҫул хушши редакциленӗ. Цензура ирӗк панӑ хыҫ- 
ҫӑн кӗнекене сӑнамалӑх 150 экземпляр ҫаптарнӑ та куҫару 

•ӗҫне чухлакан, чӑваш чӗлхине лайӑх пӗлекен ҫынсене ярса 
панӑ, тӳрлетмелли вырӑнсене кӑтартма ыйтнӑ. Тӗрӗслетӳ ӗҫ- 
не ҫавӑнпа пӗрлех Чӗмпӗрти шкулта та туса пынӑ. Пуҫтарӑн- 
нӑ асӑрхаттарусене шута илсе, текста ҫӗнӗрен юсаса тухнӑ та 
пӗтӗм тиража пичетленӗ. Ун хыҫҫӑн татах асӑрханӑ йӑнӑш- 
семпе чӗлхе шӑйрӑкӗсене малашнехи кӑларӑмсенче те тӳр- 
летсех пынӑ10.

Ҫапла ӗнтӗ, XVIII ӗмӗрте Чулхулара пуҫланса кайнӑ чӑ- 
ваш куҫарӑвӗ Хусанта вӑй илсе аталаннӑ, анчах унӑн чӑн-чӑн 
центре Чӗмпӗр пулнӑ. Чӑвашла куҫарнӑ кӗнекесен йышӗ хӑ- 
вӑрт ӳснӗ. 1886 ҫулхи августчен кӑна Хусанти комисси чӑ- 
ваш ла кӗнекесем 70 пин экземпляра яхзн пичетлесе кӑлар- 
н ӑ11. Яковлев ушкӑнӗ 700 яхӑн кӗнеке куҫарса пичетленӗ, ха- 
лӑх хушшине салатнӑ. Ҫакӑ вӑл пӗтӗм халӑх культурине ма- 
лалла яма, ҫутӗҫне чӗрӗ вӑй кӗртме пулӑшнӑ.

Куҫару ӗҫне ытти хуласенче те туса пынӑ. 1900 ҫулта С а
мар хулинче куҫару ушкӑнӗ йӗркеленнӗ, вӑл Хусанти комис- 
сие пӑхӑнса тӑнӑ. Вунӑ ҫул хушшинче ку ушкӑн 100 яхӑн кӗ- 
неке чӑвашла куҫарса пичетленӗ. Вӑл шутра тӗн литератури 
те, гигиена, медицина, ялхуҫалӑх ыйтӑвӗсемпе ҫырнӑ кӗнеке- 
сем те пулнӑ. Кунта куҫарупа пичет ӗҫӗн правилисене ятар- 
ласа пӗтӗмлетнӗ, куҫару ыйтӑвӗсемпе темиҫе съезд та ирт- 
тернӗ12.

П аллӑ ӗнтӗ, Яковлевӑн ӗҫне-хӗлне реакцилле чиркӳ ҫын- 
нисем, патша чиновникӗсем пур майсемпе те чӑрмавласа, пӳл- 
се пынӑ, тем тӗрлӗ элек сарса хӗсӗрленӗ. Кунта политика енӗ- 
пе айӑплани кӑна мар, чӑвашла куҫарнӑ кӗнекесен пахалӑхӗ 
пирки хурласа тиркени те пайтах пулнӑ. Ку тӗлӗшпе уйрӑмах 
Ш упашкар уесӗнчи пёр пуп В. Смелов Яковлева хытӑ тӑрӑн-

. 10 Юмарт Г. Ф. Илсмлӗ литературӑна чӑвашла куҫарас ӗҫӗн паянхи
ҫивӗч ыйтӑвӗсем. — Ҫак. кӗн.: Чӗлхе культурвн ыйтӑвӗсем. Шупашкар,
1981., 15 с.

11 Переписка о чувашских изданиях переводческой комиссии, с. 84.
12 Юмарт Г. Ф. Асӑннӑ ӗҫ, 16 с.
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нӑ. Яковлевӑн куҫару принципӗсене хирёҫлесе, вӑл ҫапла ҫыр- 
нӑ: «Кирек мӗнле кӗнекене, уйрӑммӑнах Евангелие куҫарни 
вӑл, пӗрремӗшӗнчен, малтанхи текст ӳкерчӗкӗ, пёр пек копийӗ 
пулмалла. Иккӗмӗшӗнчен, сӑмахсемпе пӗрешкел усӑ курмал- 
ла, вӗсене мёнле лекнӗ апла суйласа илни пулмалла мар. 
Виҫҫӗмӗшӗнчен, (ку вӑл ытларах чухне пуян чӗлхерен чӑваш 
чӗлхи евӗр чухӑн чӗлхене куҫарнӑ чухне асра тытмалли япа- 
ла) куҫаракан чӗлхере ҫук ятарлӑ ӑнлавсене урӑх сӑмахсем- 
пе ӑнлантарса памалла е ҫаплах, куҫармасӑр хӑвармалла; 
вӑл ӑнлавсене палӑртма ҫӗнӗ сӑмахсем шухӑшласа кӑларни 
е пур пек сӑмахсене ҫӗнӗ, ятарлӑ пӗлтерӗш пани пачах пул
малла мар... Хӑҫан та пулин чӑвашсем пурте вырӑса тухса 
пӗтӗҫ, чӑваш чӗлхл те сӑмахлӑха юратакансен библиотеки- 
сенче ҫав халӑхран юлнӑ палӑк ҫеҫ пулма тивӗҫ. Яковлев 
господин ӗмӗтленнӗ пек, «Чӑваш халӑхӗнче христианла ҫутёҫ 
сарӑлнӑҫемӗн чӑваш чӗлхи майӗпенех христианство ӑнлавӗ- 
сен шайне ҫитӗ, христианла содержанипе пуянланса ҫӗкленӗ» 
тесе шанни вара — ытлашши хӑюллӑ ӗмӗт темесен те, поли
тика тӗлӗшӗнчен йӑнӑш, усӑсӑр шухӑш.

Шӑп ҫак кӗретех паллӑ требованисене Яковлев господин 
пурнӑҫламасть те ӗнтӗ»13.

Ҫапла вара, Смелов шучӗпе, текста сӑмахсерен, чӗлХе фор- 
мине ним улӑштармасӑр куҫармалла, ҫӗнӗ сӑмахсем, термин- 
сем тумалла мар, синонимсемпе, вариантсемпе усӑ курма 
юрамасть, кивӗ сӑмахсен семантикине пуянлатни те пулмал
ла мар т. ыт. те. Тӗслӗхрен, вӑл волхвы  сӑмаха чӑвашла ҫӗнӗ- 
рен тунӑ терминпа — ҫӑлтйрҫӑсем тесе куҫарнине хирӗҫлет, 
ҫӑлтӑрсене пӑхса пӗлекенсем  теме сӗнет. Ҫавнашкалах книж
ники  — кӗнекеҫӗсем, благословенный  — пиллӗхлӗ, божест
в о — турӑлӑх, икона — турӑш йышши куҫарусене те йышӑн- 
масть.

Анчах ҫутӗҫ пӗлтерӗшне, куҫару ӗҫӗн задачисене, тупсӑм- 
не тӗрӗс ӑнланакансем, чи малтанах Н. И. Ильминский, 
Яковлев шкулӗн куҫарӑвӗсене ҫине тӑрса хӳтӗленӗ. Ильмин
ский ку ыйтупа ҫырнӑ документсене пухса ятарлӑ" сборник 
пичетлесе кӑларнӑ. Чӑваш куҫарӑвӗсем пирки тавлашу, сӳтсе 
яву хӗрсе пынин усси те пулнӑ — ҫакӑ вӑл куҫару принципӗ- 
сене тӗрӗслесе лайӑхлатма, наука тӗлӗшӗнчен ӑнлантарса 
ҫирӗплетме пулӑшнӑ. Куҫару тексчӗсен чёлхи'пирки Н. И. Аш
марин, Яковлев хӑй тата ыттисем те статьясем, рецензисем 
чылай пичетленӗ.

Революдичченхи куҫару ӗҫӗн, куҫару произведенисен со- 
держанийӗпе обществӑлла-политикӑлла тӗллевлӗхӗ вырӑс- 
сен пӗрремӗш революцийӗн витӗмӗпе нумай улшӑнать. Пнр- 
вайхи чӑваш хаҫачӗ «Хыпар» хӑйӗн страницисенче общество

13 Переписка о чувашских изданиях переводческой комиссии, с. 4.
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пурнӑҫӗн ҫивӗч ыйтӑвӗсене ҫутатакан статьясене кӑна мар, 
вырӑс писателӗсен ирӗк шухӑшлӑ нумай произведенийӗсене 
те чӑвашла куҫарса пичетлет. Ҫӗнӗрен пултаруллӑ тӑлмачсем 
палӑраҫҫӗ, вӑл  шутра Г. Кореньков, Тайӑр Тимкки, М. Ф. Аки
мов, Д. П. Петров т. ыт. те. Ҫак тапхӑрта К. В. Иванов хӑйӗн 
произведенийӗсене ҫырнипе пӗрлех вырӑс классикӗсен нумай 
сӑввисене куҫарать. Чӑвашсем хушшинче Салтыков-Щедрин, 
Короленко, Телешов, Горький произведенийӗсем тӑван чӗлхе- 
пе сарӑлаҫҫӗ. Вырӑсларан куҫарни чӑваш писателӗсемпе по- 
эчӗсемшӗн питех тё лайӑх шкул, оригиналлӑ произведенисем 
ҫырма ӑсталӑх пухмалли шанчӑклӑ никӗс пулнӑ14.

4. Совет саманинчи куҫару ӗҫё

Совет влаҫӗн малтанхи ҫулӗсенчех пирӗн ҫӗршыври ха- 
лӑхеем умне ҫӗнӗ, революдилле пурнӑҫ йӗркине тивӗҫлӗ куль
тура тӑвас задача тухса тӑнӑ. «Куҫарнӑ литература вӑл вӑ- 
хӑтра чӑваш халӑхӗн нади культурине аталантарассинче пы- 
сӑк вырӑн йышӑнса тӑнӑ: унӑн халӑха ҫӗнӗлле, коммунизм
майлӑ воспитани парас, кивӗ йӑла-йӗркесене питлес, бур.жу- 
алла сиенлӗ идеологие, тӗн тӗшмӗшлӗхне хирӗҫ кӗрешес тӗ- 
лӗшпе пысӑк ӗҫ тумалла пулнӑ. Юлашкинчен, ҫӗнӗ этем ха- 
рактерне йӗркелеме, ӑна малта пыракан тӗнчекурӑмлӑ тума 
пулӑшасси те унӑн тивӗҫӗ пулнӑ»15. Чӗлхе строительствин ый- 
тӑвӗсем, вӑл шутра куҫару ыйтӑвӗсем те, партипе государст
во ӗҫӗ, пӗтӗм халӑх ӗҫӗ пулса тӑнӑ. Ку ӗҫе йӗркелеме ятарла- 
са куҫарупа редакци комиссийӗ туса хунӑ, ӑна паллӑ чӗлхеҫӗ 
Ф. Т. Тимофеев (Тимухха Хӗветӗрӗ) ертсе пынӑ.

Куҫару 20-мӗш ҫулсенчех питӗ анлӑ сарӑлса кайнӑ. Унӑн 
принципӗсемпе меслечӗсем Яковлев шкулӗн традицийӗсем 
ҫинче никӗсленсе тӑнӑ, анчах куҫаракан кӗнекесен хисепӗпе 
содержанийӗ нумай улшӑннӑ. Куҫару ӗҫӗнче, материалсен со- 
держанине кура, виҫӗ тӗп ҫул-йӗр уҫҫӑнах палӑрать. Пӗрре- 
мӗшӗ политикӑлла ҫутӗҫ, революцилле пропагандӑпа аги- 
таци, кулленхи информаци. Ку вӑл ытларах хаҫат-журнал 
ӗҫӗпе ҫыхӑннӑ. Ҫакӑнтах патшалӑх тытӑмӗпе, власть тата 
суд учрежденийӗсемпе ҫыхӑннӑ куҫару ӗҫне-хӗлне те кӗртме 
пулать. Иккӗмӗшӗ — халӑха вӗрентесси, вӗренӳ кӗнекисем ку- 
ҫарасси; наука тата культура пӗлӗвӗсене пропагандӑласси. 
Виҫҫӗмӗшӗ — илемлӗ-литература куҫарӑвӗ.

14 Тӗплӗнрех ҫакӑнта вуласа пӗлме пулать: Владимиров Е. В. Асӑннӑ 
ӗҫ, 43—88; Горский С. П. Очерки по истории чувашского литературного 
языка дооктябрьского периода. Чебоксары, 1959, с. 43—73; Сироткин М. Я. 
Очерки дореволюционной чувашской литературы. 2-е изд. Чебоксары, 
1967, с. 34—61; Юмарт Г, Ф. Революциччен чӑвашла куҫарнӑ поэзи.— 
Ҫак кён.: Чувашский язык, литература и фольклор, вып. 4. Чебоксары, 
1974, с. 137— 180.

15 Владимиров Е. В. Асӑннӑ ӗҫ, 89 с.
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Ҫӳлерех асӑннӑ отрасльсен чӑвашла терминологийӗ пул- 
манни, литература чӗлхин нормисем ҫирӗпленсе ҫитменни 
тӑлмачсем умне пысӑк йывӑрлӑхсем кӑларса тӑратнӑ. Куҫару 
чӗлхинче пӗрешкеллӗх, пӗр пӗтӗм система пулман. Ҫав йывӑр- 
лӑхсене пӗтерме куҫарупа редакци комиссийӗ куҫарӑвӑн пӗ- 
тӗмӗшле принципӗсемпе меслечӗсене палӑртса пама тӑрӑшнӑ. 
Комисси ҫапла йышӑнса ҫирӗплетнӗ: 1) тӗрлӗ ҫӗрте пурӑна- 
кан чӑвашсем ӑнланмалла чӗлхепе ҫырмалла тата куҫармал- 
ла, ҫак тӗллевпе комисси составне мӗнпур чӑваш калаҫӑвӗ- 
сен представителӗсене кӗртмелле; кашни куҫарӑва комиссии 
темиҫе членӗ пӑхса тухмалла; 2) вырӑнти калаҫура пӗр-пӗр 
ӑнлава ӑнӑҫлӑ палӑртакан сӑмах пур пулсан, ӑна литература 
чӗлхин ҫаврӑнӑшне кӗртмелле; 3) шухӑша, ӑнлава палӑртма 
кирлӗ сӑмахсем чӑваш чӗлхинче ҫук пулсан, куҫарнӑ чухнё вы- 
рӑс сӑмахне е интернационалла термина ҫаплах хӑварм алла16. 
Ҫакӑнпа пӗрлех, уйрӑмах вӗренӳ тата наука литературине 
куҫарнӑ чухне, терминсене чӑвашла куҫарса каласси, калькӑ- 
ласси анлӑ сарӑлать.

Чӑваш халӑхӗн анлӑ массисем хутла пӗлмен чухне, пал- 
'лах, куҫару тексчӗсенче ҫӗнӗ терминсем йышлӑ пулни вӗсене 
ӑнланма чӑрмантарнӑ. Ҫавӑнпа та хаҫатсенче, кӗнекесенче 
ҫӗнӗ терминсен ӑнлантаруллӑ списокӗсене пиче'глесси йӑлана 
кӗнӗ. Кунсӑр пуҫне ятарлӑ терминологи словарӗсем те хатӗр- 
лесе пичетленӗ. Терминсене куҫарас пирки ун чухне пӗр шу- 
хӑш пулман. Пӗрисем (сӑмахран, И. Н. Юркин писатель) ют ' 
терминсен пӗлтерӗшӗсене чӑваш сӑмахӗсемпе каласа ӑнлан- 
тарма сӗннӗ; теприсем (М. П. Петров историк тата чӗлхеҫӗ) 
виҫеллӗ мелшӗн тӑнӑ: куҫарма май килнӗ терминсене чӑваш- 
ла куҫармалла, ниепле те куҫарма май килменнисене йы- 
шӑнмалла, тенӗ; виҫҫӗмӗшӗсем (сӑмахран, Н. И. Аш
марин, Д. П. Петров) ют сӑмахсене йышӑниччен ҫӗнӗ чӑваш 
сӑмахӗсем хайламалла, тенӗ. Чӑваш терминологийӗн теори 
никӗсне ҫирӗплетни тата практика опытне пӗтӗмлетни ҫак 
ыйтӑва тӗрӗс татса пама май панӑ (ку ыйтӑва кӗнекен ятар- 
лӑ сыпӑкӗнче пӑхса тухагпӑр).

Куҫару ӗҫӗн ответ-лӑ та йывӑр участокӗ марксизм-лени
низм литературине чӑвашла куҫарса кӑларасси, унӑн идейи- 
сене халӑх хушшине сарма пулӑшасси пулнӑ. Ку тӗлӗшпе чи 
опытлӑ тӑлмачсен ушкӑнӗ вуншар ҫул хушши ҫине тӑрса 
ӗҫленӗ. 1919— 1969 ҫулсенче кӑна Карл Маркс, Фридрих Эн
гельс тата В. И. Ленин произведенийёсене 151 хут чӑвашла 
ҫапса кӑлариӑ, вёсен пӗрлехи тиражӗ 500 пин экземпляр ытла 
пулнӑ.

В. И. Ленин ӗҫӗсем чӑвашла уйрӑм кӗнекен пирвайхи хут 
1919 ҫулта тухнӑ. Малашне ҫулленех В. И. Ленинӑн 3—4 ӗҫне

16 Владимиров Е. В. Асӑннӑ ӗҫ, 91 с.
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пичетлесе кӑларнӑ, 1929— 1930 ҫулсенче вара ку хисеп 7—8 
ҫити ӳснӗ. 30-мӗш ҫулсенче ҫулпуҫӑн пысӑк ӗҫӗсем те чӑваш- 
ла кун курнӑ, вӑл шутра: «Социал-демократии демократилле 
револиоцири икӗ тактики» (1930), «Мӗн тумалла?» (1933).
В. И. Ленин произведенийӗсене чӑвашла куҫарса кӑларасси 
вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи вӑхӑтра уйрӑмах вӑйланнӑ. Паллӑ темӑсем- 
пе пухнӑ ӗҫсен чылай сборникӗсем пичетленсе тухнӑ.

Обществӑпа политика, философи, атеизм, экономика, пра
во ыйтӑвӗсемпе, наукӑпа техника отраслӗсемпе, ялхуҫалӑх, 
медицина, физкультурӑпа спорт ыйтӑвӗсемпе тӗрлӗ текстсем 
куҫарасси пур вӑхӑтра та пысӑк вырӑн йышӑннӑ. Ку ӗҫ кӗне 
кесем, брошюрӑсем куҫарнӑ май та, хаҫат-журнал редакцн- 
йӗсен кулленхи ӗҫӗ-хӗлӗнче те пурнӑҫланса пырать,

Илемлӗ литература куҫарӑвӗ Совет тапхӑрӗнче калама 
ҫук анлӑн сарӑлса кайрӗ. Малтанах ку енӗпе литераторсен 
пысӑках мар ушкӑнӗ палӑрчӗ, вӑл шутра Хумма Ҫеменӗ, Исб- 
ев Мӗтри, Н. В. Шупыҫҫынни, Иван Мучи, Г. Тал-Мӑрса, 
П. Н. Осипов т. ыт. те. Каярахпа куҫару ӗҫне пур паллӑ чӑ 
ваш писателӗсемпе поэчӗсем те хутшӑннӑ темелле. Вӗсем тӑ- 
рӑшса ӗҫленипе вырӑс классикӗсен тата совет писателӗсен 
паллӑрах произведенийӗсенчен чылайӑшне чӑвашла куҫарса 
пичетленӗ, Кунсӑр пуҫне тӗнчери литература класеикӗсен» 
хамӑр ҫӗршыври халӑхсен писателӗсен произведенийӗсене ку- 
ҫарасси аталанчӗ. 1946— 1968 ҫулсенче кӑна СССР халӑхӗсен 
чӗлхисенчен куҫарса 1751 кӗнеке, вӑл шутра вырӑсларан ку- 
ҫарса 1668 кӗнеке пичетленӗ. Ҫав хушӑра ют ҫӗршыв писате- 
лӗсен кӗнекисем пурӗ 77 пичетленсе тухнӑ.

Вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи тапхӑрта чӑваш писателӗсен произведе- 
нийӗсене вырӑсла, ҫавӑн пекех хамӑр ҫӗршыври тӑванла ха- 
лӑхсен чӗлхисене тата ют ҫӗршыв чӗлхисене куҫарасси хӑвӑрт 
сарӑлса пырать. Тепӗр паллӑ уйрӑмлӑх — чылай тӑлмачсем 
оригинала вырӑс куҫарӑвӗ урлӑ мар тӳррӗнех куҫарни.

Ҫапла ӗнтӗ, чӑваш куҫарӑвӗн историйӗ самаях вӑрӑм та 
пуян, унӑн опычӗ чылай пухӑннӑ, паллӑ траднцисем йӗрке- 
леннӗ. Анчах ку ӗҫӗн теорийӗ практикӑран нумай юлса пы
рать. Куҫарнӑ текстсене тимлӗ тишкерсен, нумай чухне вё
сен пахалӑхӗ паянхи пысӑк требованисене тивӗҫтерменни ку- 
рӑнать. Ҫакна хаҫат-журналсенчи васкавлӑ куҫарусем ҫинчен 
ҫеҫ мар, чылай романсемпе повеҫсем, поэмӑсемпе сӑвӑ-юрӑ- 
сем ҫинчен те калама тивет. Теори тишкерӗвӗ, ҫавӑн пекех 
кулленхи критика хаклавӗ ҫукки куҫару ӗҫӗн пахалӑхне ма- 
лалла  лайӑхлатма, тӑлмачсен ӑсталӑхне ӳстерме нумай чӑр- 
мантарать17. •

17 Юмарт Г. Ф. Илемлӗ литературӑна чӑвашла куҫарас ӗҫӗн паянхк 
ҫивӗч ыйтӑвӗсем, 20—28 с.
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Кунашкал лару-тӑрура вӗренӳ ӗҫӗ — теори ыйтӑвӗсене 
ӑса хывасси, тишкерӳ-хаклав тата практикӑлла куҫару хӑнӑ- 
хӑвӗсем туянасси — наука тӗпчевӗпе уйрӑлми тачӑ ҫыхӑнса 
тӑма тивӗҫ. Ҫавӑнпа та кӗнекери тӗрӗслев ӗҫӗсемпе задани- 
сем, ҫыру ӗҫӗсен темнеем нумай чухне халиччен тапратман 
ыйтусене е куҫару материалӗсене тишкерме, харпӑр хӑй тӗл- 
лӗн пӗтӗмлетӳсем тума хистеҫҫӗ. Апла пулсан, кунта творчес
тво ӗҫӗ-хӗлӗ, чӑн-чӑн наука шыравӗ валли анлӑ майсем уҫӑ- 
лаҫҫӗ.

II СЫПАК

КУҪАРАВАН ПЁТЁМЁШЛЕ СЕМАНТИКА ЫЙТАВӖСЕМ

1. Куҫару тупсӑмӗ тата унӑн тӗсӗсем

Совет чӗлхе наукинче юлашки вӑхӑтра куҫарӑва ҫынсен 
чӗлхе-пуплев вӗҫҫӗн пулакан коммуникаци, хутшӑну тӗсӗ, тесе 
пӑхасси ҫирӗпленнӗ. Куҫару определенийӗсем нумай. Акӑ, 
Л. С. Бархударов ҫапла ҫырать: «Куҫару тесе пӗр чӗлхепе 
хакланӑ пуплев произведенине, унӑн содержани енне, пӗлте- 
рӗшне улӑштармасӑр сыхласа хӑварса, тепӗр чӗлхепе йӗрке- 
лесе палӑртнине калаҫҫӗ»1. Тӗпчевҫӗ ҫавӑнтах икӗ асӑрхатта- 
ру туса хӑварать: 1) «пуплев произведенийӗн» (сӑмах вӗҫҫӗн 
каланин е ҫырнӑ текстӑн) содержанине, пӗлтерӗшне питӗ ан- 
лӑ ӑнланас пулать; 2) ҫав содержании тӗп пайӗ, тӗшши сых- 
ланса юлсан та, семантикӑн хӑшпӗр компоненчӗсем, пӗлте- 
рӗш элеменчёсем куҫару процесӗнче ҫухалаҫҫех.

А. В. Федоров та куҫарӑва, тӗпрен илсен, ҫавнашкалах 
ӑнлантарать, анчах ҫакна хушса калать: куҫару вӑл — ҫын
ӑстӑнӗнче пулса иртекен процесс, психика акчӗ2. Чӑнах та, 
куҫарнӑ чухне эпир шухӑшлатпӑр, ҫавӑнпа та куҫарӑвӑн шал- 
ти «механизмне» тӗпчес ӗҫе психолингвистика дисциплини 
хӑй ҫине илет.

Тӑлмач ӑсӗнче куҫару мӗнле пулса пынине тата унӑн ҫын- 
сем хушшинчи хутшӑнури вырӑнне В. Н. Комиссаров тӗп- 
лӗнрех пӑхса тухать. «Куҫару тупсӑмӗ, — тесе ҫырать вӑл, —• 
акӑ мӗнре: икӗ ӑрасна чӗлхепе пулакан пуплев акчӗ пӗр пӗ- 
тӗм коммуникаци актне пӗрлешет»3.

Ҫапла ӗнтӗ, куҫару процесӗн тытӑмӗ самаях кӑткӑс, вӑл 
виҫӗ сыпӑкран е пайран тӑрать: 1) оригинал чӗлхипе (кӗскен

1 Бархударов Л. С. Язык и перевод: Вопросы общей и частной теории 
перевода. М.: Междунар. отношения, 1975, с. 11.

2 Федоров А. В. Асӑннӑ ӗҫ, 9 с.
3 Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. Сб. статей. 

М.: Междунар. отношения, 1978, с. 4—5; Комиссаров В. Н. Слово о пере
воде: Очерк лингвистического учения о переводе. М.: Междунар. отноше
ния, 1973, с. 11—22.
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0 4 )  автор хайланӑ текста тӑлмач «йышӑнать»—вуласа е ит- 
лесе ӑса хывать; 2) тӑлмач иккӗмӗш, куҫару чӗлхипе (кӗскён 
КЧ) улӑштарса йӗркеленӗ текста вулакан (е итлекен) . «йы- 
шӑнать»; 3) вӗсем хушшинчи акт — чи кирли, тӗп вырӑн йы- 

- шӑнаканни: тӑлмач 0 4  формиллӗ пуплеве К 4  формиллӗ тӑ- 
вӑть, пӗлтерӗшне ҫаплипех хӑварма тӑрӑшать. Ку вӑл — шал- 
ти, ӑсри пуплев акчё, ӑна илтме те, курма та ҫук. Ҫак кӑткӑс 
процеса схемӑпа кӑтартӑпӑр:

1-мӗш акт 2-мӗш акт

автор—>тӑлмач — — -» тӑлмач-> вулакан 
( 0 4 )  ( 0 4 )  (К 4 )  (К 4)

• 3-мӗш акт
Ахаль хутшӑну пёр чӗлхе картинчен тухмасть пулсан 

(1-мӗш тата 2-мӗш акт) , куҫару икӗ чӗлхепе пурнӑҫланакан 
коммуникаци акчӗ пулса тӑрать: вӑл пулӑщнипе 0 4  тата КЧ: 
пӗлекен ҫынсем хутшӑнаҫҫӗ.

«Куҫару» терминӑн тепӗр пӗлтерӗш те пур. Ҫак сӑмахпа 
тӑлмач ӗҫленин результатне, вӑл иккӗмӗш чӗлхепе хайланӑ 
текста та палӑртаҫҫӗ. Сӑмахран, эпир «япӑх куҫару», «лайӑх 
куҫару», «Хусанкай куҫарӑвӗ» тетпӗр т. ыт. те.

0 4  тата КЧ хушшинчи ҫыхӑну-шайлашу ялан пёр пек пул- 
масть. Ку вӑл чӗлхесен типологийӗпе аталану шайӗнчен тата 
вӗсемпе калаҫакан халӑхсен культуринчен килет. 4ӗлхесем— 
0 4  тата КЧ — типологи тӗлӗшӗнчен пӗр пек, аталану шайӗпе 
ҫывӑх пулсан, икӗ халӑхӑн историйӗпе культури, наци психо- 
логийӗ пӗрешкел пулсан, куҫару процесӗ нумай ҫӑмӑлланать, 
Унашкал ҫыхӑнусем, сӑмахран, тутарпа пушкӑрт, вырӑспа 
украин, испанпа португал чӗлхисем хушшинче пур. Тепӗр 
чухне чӗлхесен аталану шайӗ (е тата типологийӗ те) ҫывӑх, 
анчах халӑхсен истори кунҫулӗпе ҫыхӑннӑ культура традици- 
йӗсем пачах ӑрасна. Кунашкал ҫыхӑнусем вырӑспа итальян, 
акӑлчанпа япон, нимӗҫпе араб чӗлхисем хушшинче палӑраҫ- 
ҫӗ. Ун пек чухне куҫару йывӑрланать, икӗ чӗлхе уйрӑмлӑхӗпе 
ҫыхӑннӑ хӑйне майлӑ ыйтусем тухса тӑраҫҫӗ. Юлашкинчен, 
0 4  тата К 4  хушшинче пур енӗпе пысӑк уйрӑмлӑх пулма пул- 
тарать. Акӑ, сӑмахран, Африкӑри нумай йӑхсен, халӑхсен ҫы- 
русӑр чӗлхисемпе Европӑри вӑйлӑ аталаннӑ чӗлхесем хуш
шинчи уйрӑмлӑхсем ҫавнашкал. Чӑваш чӗлхине вырӑс чӗл- 
хинчен уйӑракан ӑрасналӑхсем те пысӑк. Калас пулать, чӗл- 
хесен типологийӗ улшӑнман пулин те (чӑваш чӗлхи — агглю- 
тинациллӗ, вырӑс чӗлхи— флексиллӗ ушкӑна кӗрет), Совет 
саманинче вӗсем хушшинчи аталанулӑх уйрӑмлӑхӗ те, куль
тура уйрӑмлӑхӗ те нумай чакрӗ, ҫакӑ куҫару ӗҫӗн условийӗ- 
сене палӑрмаллах улӑштарать.
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Чёлхесем хушшинчи асӑннӑ уйрӑмлӑхсене асра тытса, 
Хӗвеланӑҫӗнчи хӑшпӗр чӗлхеҫӗсемпе тӑлмачсем Европа чӗл- 
хисемпе ҫырнӑ чаплӑ произведенисене «цивилизациленмен» 
халӑхсен чухӑн чӗлхисене пачах куҫарма май ҫук, тесе ҫирӗп- 
летме пӑхаҫҫӗ. Унтан та ытларах, пёр шайри чӗлхесем хуш
шинчи куҫару та оригиналӑн пӗлтерӗш ӑшчикӗпе форма ты- 
тӑмне. сӑнласа параймасть, имӗш. Ку вӑл — куҫарӑнмаслӑх 
теорийӗн палӑрӑмӗ. Ҫак теори, авалтанах пыраканскер, фило
софа тӗлӗшӗнчен идеализмла агностицизм ҫинче, политика 
т'ёлёшёнчен расизм идейисем ҫинче никӗсленсе тӑрать.

Совет ученӑйӗсем куҫарӑнмаслӑх теорине татӑклӑн сирсе 
пӑрахаҫҫӗ. Кирек хӑш чӗлхе, теҫҫӗ вӗсем, ҫынсене кирлӗ те- 
мён тери кӑткӑс ӑнлава та, ҫав терй тарӑн шухӑша та палӑрт- 
ма пултарать, мӗншӗн тесен вӑл обществӑна кирлӗ пулнӑҫе- 
мӗн аталанса, пуянланса, хӑйӗн майӗсене хушӑнтарса пырать. 
Пирӗн куҫару наукинче куҫарӑнаслӑх принципӗ тӗп вырӑн 
йышӑнса тӑрать. Вӑл текстсене пӗр чӗлхерен кирек хӑш чӗл- 
хене куҫарма май пуррине пӗлтерет4. Революци хыҫҫӑн Совет 
ҫӗршывӗнчи вак халӑхсен чӗлхисем хӑвӑрт аталанса пуянлан- 
ни, вӗсем ҫине, вӑл шутра чӑваш чӗлхи ҫине те пур тӗрлӗ ли- 
тературӑна йышлӑн куҫарни ҫакна витӗмлӗн ҫирӗплетсе па- 
рать.

Куҫараканӑн икӗ чӗлхене пӗлме, вӗсемпе ӗҫлеме тивет. Ан
чах вӑл ҫав чӗлхесен пӗтӗм структурипе хатӗрӗсене (сӑмахсе- 
не, грамматика формисемпе моделӗсене) танлаштармасть. 
Ку вӑл — танлаштаруллӑ грамматика задачи. Куҫаруҫӑ ӗҫӗн 
объекчӗ — чӗлхепе усӑ курса хайланӑ пуплев пройзведенийӗ 
е, урӑхла каласан, текст. Текстра вара куҫару чӗлхинче ҫук 
сӑмахсене, пӗлтерӗшсене е формӑсене, чӗлхе мелӗсенё урӑх 
сӑмахсемпе, вёсен пӗрлешӗвӗсемпе, урӑх формӑсемпе е мел- 
семпе ылмаштарма пулать — кирлӗ содержани ҫеҫ сыхланса 
юлтӑр. Акӑ, сӑмахран, вырӑс чӗлхинче камӑнлӑх категорийӗ 
ҫук пулсан та, тивӗҫлӗ пӗлтерӗше контекстра ҫӑмӑллӑнах па- 
лӑртма пулать. Тӗслӗх: «Аҫу ӑҫта ӗҫлет?» предложение «Где 
работает твой отец?» тесе куҫаратпӑр, камӑнлӑхӑн 2-мӗш сӑ- 
патне аффикспа мар, твой местоименипе палӑртатпӑр. Е вы- 
рӑс текстёнчи пятилетка термина чйвашла калама унӑн ёлки1- 
пе пирён чёлхере унччен пулман ҫӗнӗ сӑмах — пилӗкҫуллӑх  
тӑватпӑр.

Куҫару процесӗнче кирек мӗнле нкӗ чӗлхе хушшинче палӑ- 
ракан пӗрешкел ҫыхӑнусене, куҫарӑвӑн пӗтӗмӗшле закономер- 
ноҫӗсене пӗтӗмӗшле куҫару пӗлӗвӗ (общее переводоведение)' 
тӗпчет. Вӗсемсӗр пуҫне кашни икӗ конкретлӑ чӗлхе хушшинче, 
ҫӳлерех асӑннӑ сӑлтавсене пула (типологи уйрӑмлӑхӗ, атала-

* Бархударов Л. С. Асӑннӑ ӗҫ, 12—26 с.; Крупнов В. Н. Асӑннӑ ӗҫ, 
30—36 с.; Федоров А. В. Асӑннӑ ӗҫ, 3—36 с,
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ну шайӗ тата культура пӗр килменни), хӑйне евӗрлё ҫыхӑну- 
шайлашусем пулаҫҫӗ, куҫарура та хӑйне май, пайӑр пробле- 
мӑсемпе йывӑрлӑхсем тухса тӑраҫҫӗ. Калӑпӑр, вырӑс тата чӑ- 
ваш чӗлхисен куҫару тӗлӗшпе хӑйсен прюблемисем, вырӑс тата 
акӑлчан чӗлхисен урӑх уйрӑмлӑхсем пулаҫҫӗ. Вӗсене тӗпчесе 
тивӗҫлӗ методика кӑтартӑвӗсем, ӗҫ меслечӗсемпе мелӗсем хай- 
л а сс и — уйрӑм куҫару пӗлӗвӗн (частвое переводоведение) за 
дачи. Кунашкал дисциплина вара куҫарупа ҫыхӑннӑ кашни 
икӗ чӗлхенех пулмалла. Хӑш чӗлхинчен хӑшне куҫарни те ме
тодика тӗлӗшӗнчен пысӑк пӗлтерӗшлӗ. Сӑмахран, вырӑсларан 
чӑвашла пӗр мелсемпе, чӑвашларан вырӑсла урӑхларах мел- 
семпе усӑ курса куҫарма тивет.

Куҫару процесӗ кӑткӑс, нумай енлӗ, унӑн тӗсӗсем те йыш- 
лӑ. Вӗсене классификацилеме тӗрлӗ тӗпчевҫӗсем тӗрлӗ паллӑ- 
семпе усӑ кураҫҫӗ.

Пуплев формине кура, куҫару ҫыруллӑ тата сӑмах вӗҫҫён 
пулма пултарать. Пирӗн условисенче эпир ытларах ҫыруллӑ 
куҫарупа тӗл пулатпӑр — ҫырнӑ текста ҫырсах куҫаратпӑр. 
Хальхи вӑхӑтра, тӗрлӗ халӑх ҫыннисем куллен хутшӑнасси 
вӑйланнӑ май, сӑмах вӗҫҫӗн куҫарни те час-часах кирлӗ пу
лать.

Текста йышӑннӑ самантран пуҫласа куҫарса каличчен (е. 
ҫыриччен) паллӑ вӑхӑт иртет. Калӑпӑр, вӗренӳ хӑнӑхтарӑвне 
куҫарма сехет, роман куҫарма ҫулталӑк та кирлӗ пулма пул
тарать. Кунашкал ӗҫе вӗҫе-вӗҫ куҫару (последовательный пе
ревод) теҫҫӗ. Анчах хальхи вӑхӑтра тӑлмачсен калакан ҫын 
(докладчик, пухура сӑмах илекен т. ыт. те) сӑмахӗсене ҫав 
самантрах куҫарса пыма тивет. К у .вӑл  — синхронлӑ куҫару, 
унпа тӗнчери конгрессенче, конференцисенче анлӑн усӑ ку- 
раҫҫӗ. Пирӗн театрта чӑвашла спектакль вӑхӑтӗнче наушник- 
сем урлӑ вырӑсла куҫарӑва парса пынине те синхронлӑ куҫа- 
ру теме йышӑннӑ. Анчах кунта малтанах куҫарнӑ текста вула- 
ни ҫеҫ сценӑри репликӑсемпе пӗр вӑхӑтра илтӗнет.

Текст вӗҫлениччен тӑлмач пӗр чӗлхерен тепӗр чӗлхене ку- 
ҫарать. Ҫакна пӗр енлӗ куҫару теҫҫӗ. Анчах сӑмах вӗҫҫӗн ку- 
ҫаракансен, сӑмахран, делегацисемпе ӗҫленӗ чухне, диалога— 
пёр чӗлхепе паракан ыйтусене тата тепӗр чӗлхепе калакан ют- 
ветсене те куҫарма тивет. Ку вара икӗ енлӗ куҫару пулать.

Куҫару ӗҫӗн хӑйевӗрлӗхӗпе кӑткӑслӑхӗ текстсен жанрӗн- 
чен нумай килет. Хаҫат-журнал информацийӗсене е полити
ка, публицистика тексчӗсене куҫарасси, паллах, наука тӗпче- 
вӗсене куҫарассипе пёр мар, илемлӗ литература произведени- 
йӗсене, уйрӑмах поэзие куҫарасси вара хӑйне май ӑсталӑх, 
творчество ӗҫӗ шутланать.

Куҫару тӗсӗсене урӑх сӑлтавпа та уйӑраҫҫё, сӑмахран, 
профессилле куҫарӑва — вӗренӳ куҫарӑвӗнчен тата кулленхи 
хутшӑнури куҫаруран, ҫынсен хутшӑнӑвӗнчи куҫарӑва — ма-
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шина куҫарӑвӗнчен, харпӑр хӑй валли куҫарнине — ыттисем 
валли куҫарнинчен т. ыт. те. Юлашкинчен, ӗҫре мӗнле мее- 
летсемпе е принципсемпе усӑ курнине асра тытса, танпаха 
(адекватлӑ) куҫару, ирӗклӗ куҫару тата тӳртен куҫару пурри- 
не палӑртас пулать.

2. Танпаха (адекватлӑ) куҫару 
тата эквивалентлӑх ыйтӑвӗ

Совет ученӑйӗсем куҫарӑнаслӑх теорине тӗпе хураҫҫӗ, чи 
«пуян» чӗлхерен те чи «чухӑн» чӗлхене куҫарма принципла 
чӑрмав ҫук, тесе шутлаҫҫӗ. Апла пулсан, пур куҫарнӑ текст та 
лайӑх-ши? Мӗншён-ха куҫарнӑ текстсем пире нумай чухне ти- 
вӗҫтермеҫҫӗ? Мӗн вӑл паха куҫару, ӑҫта унӑн паллисем, хак- 
ламалли критерийӗсем? Ҫак ыйтусем, урӑхла каласан, куҫару 
пахалӑхӗн е адекватлӑхӗн проблемисем практик тӑлмачсене 
те, куҫару теоретикӗсене те тахҫантанпа тыткӑнра тытаҫҫӗ. 
«Адекватлӑ», «адекватлӑх» терминсене (латинла aequa «тан» 
сӑмахран) эпир чӑваш чӗлхине йышӑннӑ ӗнтӗ. Анчах ку ӑн- 
лава чӑвашла «танпаха» терминпа палӑртма та пулать. С ё
мах май каласан, куҫару пӗлӗвӗн теоретикё А. В. Федоров 
вырӑсла «адекватный перевод» вырӑнне «полноценный пере
вод» теме сёнет5, *

Историре паха, тӗрӗс куҫарӑва тӗрлӗрен ӑнланнӑ, ун ҫин- 
чен пособии I сыпӑкӗнче кӗскен ҫырра кӑтартнӑ. «Тӗрӗс» ку- 
ҫару икӗ чӗлхе формин пӗрпеклӗхне, сӑмахран сӑмах куҫар- 
маллине пӗлтерет текенсем те, текстӑн идейине, пӗтӗмӗшле 
шухӑш шӑнӑрне тытса пырса чӗлхе формине ним чарусӑр 
улӑштарма юрать текенсем те чӑнлӑх тупма пулӑшаймаҫҫӗ: 
пӗрисем тӳртенлӗх, буквализм патне, теприсем ытлашши пӑс- 
са куҫарасси патне илсе пыраҫҫӗ.

Хальхи куҫару пӗлӗвӗнче танпахалӑх ӑнлавне ытларах 
текстсен функцийӗ енчен пӑхса палӑртаҫҫӗ. Танпаха (адекват- 
лӑ) куҫару тесе оригиналӑн шухӑш пуянлӑхне, кӑмӑл-туйӑм 
ӗнерӗвне, автор тӗллевӗсене урӑх чӗлхе хатӗрӗсемпе тата ме- 
лӗсемпе май пур таран туллинрех каласа палӑртнине ӑнлан- 
ма йышӑннӑ. Ку определенире «май пур таран» сӑмахсене ас- 
pa тытар. Адекватлӑ тени вӑл текстсем — оригинал тата куҫа- 
ру -— шӑп та шай пёр пек пулмаллине пӗлтермест, урӑхла ^а- 
ласан, танпахалӑх — арифметикӑлла тӳртен танлӑх мар 
Адекватлӑх тӗрлӗ виҫере пулма пултарать, ку вӑл текст кӑт- 
кӑслӑхӗнчен те, чӗлхесен уйрӑмлӑхӗсенчен те, жанр палли- 
сенчен те, тӑлмач ӑсталӑхӗнчен те килет. Анчах пур чухне те  
пёр требование нимрен ытларах уямалла: вулакан (итлекен) 
ӑетӑнне оригинал мӗнле информаци парать, унӑн чун-чӗрине,

5 Федоров А. В. Асӑннӑ ӗҫ, 126 с.
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кӑмӑлне мӗнле витӗм кӳрет, куҫару тексчӗ те ҫав функциех 
нурнӑҫлама тивӗҫ. Чӗлхе форми тӗлешӗнчен куҫару оригинала 
ӗлкепе ӳкернӗ пек евӗрлени пулмалла мар — вӑл иккӗмӗш 
чӗлхе законӗсемпе, унӑн идиоматикипе, стиль требованийӗ- 
семпе килӗшсе тӑмалла.

Кунта текст содержанийӗпе чӗлхе форми пӗрлӗхлӗ пулни 
питӗ пысӑк пӗлтерӗшлӗ. Оригинал формине куҫарура та сых- 
ласа хӑварма май килсен, паллах, ҫапла пулмалла та. Сӑмах- 
ран, вырӑсла «Сегодня пятница» тенине (наречи +  тӗп паде- 
жӑн пӗрреллӗ хисепӗнчи япала ячӗ) чӑвашла та пӗлтерӗшне 
пӑсмасӑр форма тӗлӗшӗнчен пӗрешкел — «Паян эрнекун» 
тесе куҫаратпӑр. Кирлӗ пӗлтерӗше (ӑнлава, шухӑша, кӑмӑл 
хусканӑвне т. ыт. те) палӑртма иккӗмӗш чӗлхинче ҫавнашкал 
формӑллӑ элементах тупӑнмасть пулсан, тулаш формипе урӑх- 
ла, анчах функцийӗпе пёр пек элемент шыраса тупма е ҫӗнӗ- 
рен хайлама тивет. Акӑ вырӑсла племянник  сӑмаха, контек
ста кура, чӑвашла пичче (ш ӑллӑм ) ывӑлӗ , аппа (йӑмӑк) ывӑ- 
лӗ  тесе калама тивет. «Спокойной ночи!» тессине «Ыйхи тут- 
лӑ пултӑр!», «Дом строится плотниками» тессине «Ҫурта 
платниксем тӑваҫҫӗ» тесе калатпӑр.

Кирек мёнле текст (е унӑн сыпӑкӗ) нумай элементсенчен. 
тӑрать. Куҫарнӑ чухне ҫав элементсем, пайӑр детальсем пё- 
тӗмне пӑхӑнса тӑни пулмалла. Куҫаракан текст (сыпӑк, пред- 
дожени) содержанийёпе формин пёрлёх принципё хушать 
пулсан, юригиналти хӑшпӗр элементсене улӑштарма, кӑларса 
пӑрахма е урӑх йӗркепе вырнаҫтарса тухма, оригиналта пул
ман ҫӗнӗ элементсем кӗртме те тивет. Ҫавнашкал улшӑнусене 
пӗтӗмӗшпе трансформацисем теме йышӑннӑ.

Текстпа паллашнӑ хыҫҫӑн чи малтан тумалли ӗҫ вӑл — 
ӑна пайласси, сыпӑкласси. Унтан оригинал чӗлхинчи ҫав эле
ментсене, татӑксене тӳр килекен, вӗсемпе шайлашакан, вёсен 
функцине пурнӑҫлама пултаракан элементсене куҫару чӗл- 
хинче шыраса тупас пулать. Ҫавӑн пек тӳркилӳсене эквива- 
лентсем теҫҫӗ. «Эквивалент» термин пирӗн чӗлхене ҫаплипех 
кӗнӗ. Унран тунӑ «эквивалентлӑ» паллӑ ятне «танвалентлӑ», 
«эквивалентлӑх» япала ятне «танвалентлӑх» теме пулать.

Икӗ чӗлхери эквивалентлӑ элементсем чӗлхе структурин ' 
тӗрлӗ шайӗсенче вырнаҫса тӑраҫҫӗ, ҫавна май вёсен текстри 
вырӑнӗпе пӗлтерӗшӗ те пӗр мар. Ку вӑл куҫару единицисен 
ыйтӑвӗпе тачӑ ҫыхӑннӑ. Предложенисем сӑмахсенчен тӑнӑ 
пирки куҫару процесӗнче сӑмах эквиваленчӗсене тупасси тӗп 
вырӑнта тӑнӑ пек туйӑнма пултарать. Хӑшпӗр тӗпчевҫӗсем 
ҫапла ҫирӗплетсе калаҫҫӗ те. Чӑнах та, кирлӗ сӑмах тупас
си — тӑлмачӑн тӗп задачисенчен пӗри. Куҫарури йывӑрлӑх- 
сем те нумай чухне иккӗмӗш чӗлхере тивӗҫлӗ сӑмах ҫуккипе 
ҫыхӑннӑ (кун пирки III сыпӑкра тӗплӗн каланӑ). Ҫакна уйрӑ-
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мах вӗренекенсем лайӑх туяҫҫӗ: ют ҫӗршыв чӗлхин текстне 
куҫарнӑ чухне вӗсем чи малтан хӑйсем пӗлмен сӑмахсене 
словарьте шыраса тупаҫҫӗ, вара тин пӗтӗм предложение ка- 
лӑплама пуҫлаҫҫӗ.

Хӑшпӗр чухне сӑмах ҫеҫ мар, унӑн пӗлтерӗшлӗ пайӗсем, 
морфемӑсем те куҫару чӗлхинче тивӗҫлӗ эквивалентсем ту- 
паҫҫӗ. Вара морфемаҫемӗн куҫарма — калькӑлама май ки- 
лет. Ку мелпе куҫарура, уйрӑмах терминсене куҫарса каланӑ 
чухне питӗ анлӑн усӑ кураҫҫӗ. Вӑл уйрӑм лексика единици- 
с е м — сӑмахсем те (без-опасн-ость — хӑруш -сӑр-лӑх), анлӑ 
номинаци единицисем те (военно-воздушные силы  — сывлӑш- 
ҫар вӑйӗсем), фразеолагизмсем тё (Семь раз отмерь, один 
раз отрежь —  Ҫиччӗ виҫ те пӗрре кас) тума май парать.

Сасӑсене, саспаллисене палӑртасси те ҫивӗч тӑма пулта- 
рать. Паллах, ку элементсен хӑйсен пӗлтерӗшӗ ҫук, анчах 
ют чӗлхе сӑмахӗн хӑйне евӗрлӗ сасӑ янӑравне тата графика 
уйрӑмлӑхӗсене тепӗр ҫыру системипе палӑртасси ҫӑмӑл ӗҫ 
мар. Чылай чухне 0 4  сӑмахӗсене ҫав халлӗнех, куҫармасӑ- 
рах хӑварма тивет. Ку шута пайӑр ятсем, экзотизмсем, тӗрлӗ- 
рен номенклатурӑсем т. ыт. кӗреҫҫӗ. Вырӑсларан чӑвашла 
куҫарнӑ чухне халӗ ун пек йывӑрлӑх ҫукпа пӗрех, мӗншӗн те
сен пирӗн алфавитра вырӑс саспаллийӗсем пурте пур. Чӑваш 
сӑмахӗсене вырӑс текстне кӗртнӗ чухне вара пуҫа ҫӗмӗрмел- 
ли чылай. Тӗслӗхшӗн Сарпике (ҫын, музыка произведенийӗ, 
кафе ячӗ), шӑрттан, чӑкӑт (ҫимӗҫ ячӗсем), Чӑвашъен (теле
передача ячӗ) сӑмахсене илер. Пӗрремӗшӗнче, к  янӑраса ил- 
тӗннӗ пирки, вырӑсла Сарпиге ҫырасси ҫирӗпленнӗ, анчах ку 
сӑмахра п сасӑ та янӑрать-ҫке, апла пулсан, Сарбиге ҫыр- 
малла пек. Шӑрттана вырӑс текстӗнче ширтан е шыртан те
се ҫырмалла? Чӑкӑт вырӑс тёкстӗнче чигыт, чигит е мӗнле те 
пулин урӑхла? Вырӑс хаҫатӗнче Чӑвашъен сӑмаха ӑ саспал- 
лнсӗр ҫыраҫҫӗ: Чвашъен. Килӗшмелле-ши кунпа? Вӑйсӑр ӑ, ӗ 
сасӑсене палӑртмасӑр хӑварсан, чӑкӑт вырӑнне те чгт ҫырма 
тивнӗ пулӗччӗ-ҫке.

Ют ҫӗршыв чӗлхисенчен чӑвашла тӳррӗн куҫарнӑ чухне те 
ыйтусем нумай тухса тӑраҫҫӗ. Калӑпӑр, Геннадий Айхи Фран- 
адй поэчӗсене куҫарнӑ чухне малти ретри тутапа калакан ан- 
сӑр сасса вырӑссем пек ю саспаллипе мар, ӳ  саспаллипе па- 
лӑртнӑ, сь вырӑнне ҫ саспал’липе усӑ курнӑ: Элюар  — Элӳар, 
Мюссе — Мӳссе, месье — мӗҫье т. ыт. те. Ытти авторсем ун 
пек сӑмахсене чӑваш текстӗнче те вырӑсла формӑпа ҫыраҫҫӗ. 
Чӑваш радио хумӗсемпе тӑтӑшах янӑракан «Туслӑх — барат- 
шаг!» передача ятӗнче венгр сӑмахне мӗнле ҫырасси те шу- 
хӑшлаттарать, мӗншӗн тесен венгрсем ӑна бораччаг тесе ка- 
лаҫҫӗ.

Кунашкал тӗслӗхсене куҫарнӑ чухне тӑлмачӑн транскрип- 
ци е транслитераци мелӗсенчен пӗринпе усӑ курма тивет.
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Транскрипци — ют чӗлхери сасӑсене КЧ алфавичӗн саспал- 
лийӗсемпе палӑртни, ун пек чух сӑмахӑн хӑй чӗлхинчи орфо- 
графи формине шута илмеҫҫӗ. Ҫапла, Г. Айхи чӑвашла Поль 
Элӳар  тесе ҫырнӑ поэт ячӗ француз орфографийӗпе Paul 
Eluard  ҫырӑнать. Транслитераци вара пӗр чӗлхери сӑмахӑн 
орфографи формине тепӗр алфавит саспаллийӗсемпе ҫырса 
пани пулать. Транслитераципе ҫырсан, хайхи поэт ячӗ П аул  
Э луард  пулмалла. Кашнин хӑйӗн лайӑх енӗ те, кӑлтӑкӗ те 
пур: транскрипци сӑмахӑн ҫырури формине кӑтартмасть, 
транслитераци — сӑмах мӗнле илтӗннине. Ҫавӑнпа ӗнтӗ чӑ- 
ваш радио дикторӗсем асӑннӑ венгр сӑмахне тӗрӗссипе пӑсса 
калаҫҫӗ — саспалли тӑрӑх вулаҫҫӗ. Ҫак икӗ мелрен хӑшӗнпе 
хӑҫан усӑ курмаллине татса панӑ чухне куҫаруҫӑн чылай фак- 
торсене шута илме тивет.

Анчах сӑмах тулли пӗлтерӗшлӗ единица пулсан та, вӑл 
текст мар-ха, унӑн «кирпӗчӗ» кӑна. Сӑмахсене йӗркипе «кир- 
пӗчӗн-кирпӗчӗн» ылмаштарса пыни адекватлӑ куҫару пама 
пултараймасть. Ку тӳртен меслет нумай чухне пӗр сӑмах е 
анлӑ ят шайӗнче те юрӑхсӑрри курӑнать. Акӑ, вырӑсла проти
воядие  сӑмаха наркӑмӑш хирӗҫлӗхӗ  тесе, чӑвашла сӗтел-пукан 
тенине «мебель» пӗлтерӗшпе стол-стул тесе калама ҫук. Тӗрлӗ 
чӗлхесенче пӗрешкел элементсемех пачах урӑхла пӗлтерӗш- 
пе пӗрлешеҫҫӗ. Чӑвашла урай  (ура +  айӗ), вырӑсла тӳртен 
подножие пулать, вӑл «сӑрт айӗ» е «палӑк никӗсӗ» тенине 
пӗлтерет, чӑннипе вара урай  — «пюл». Фразеологизмсене ку- 
ҫарнӑ чухне унашкал мел уйрӑмах пысӑк йӑнӑш патне илсе 
ҫитерме пултарать. Сӑмахран, вырӑсла положить зубы  на 
полку  идиомӑна (ҫиме ҫукки, выҫӑхни ҫинчен) чӑвашла шӑл- 
сене сентре ҫине кӑларса хур  тесе, чӑвашла хуп  турттар те
нине (харлаттарса ҫывӑрни ҫинчен) вырӑсла возить луб ки  
тесе куҫарни камитле пулнӑ пулӗччӗ. Ҫавнашкалах акӑлчан- 
сем cold dogs тенине тӳртен куҫарсан «сивӗ йытӑсем» пулать, 
тӗрӗссипе вӑл «сосиска» тенине пӗлтерет.

Чӗлхесенче сӑнарлӑ ытарлӑх, идиомӑлӑх вӑйлӑ. Сӑмахсен 
шалти форми — япалана, пулӑма ят панӑ чухне сӑмах кӗлет- 
кйнче ҫирӗпленсе юлнӑ паллӑсем тӗрлӗ чӗлхесенче пӗр пек 
мар. Ҫавӑнпа та оригинал сӑмахӗсене тӳр килекен сӑмахсем 
тупни — ӗҫӗн малтанхи пусӑмӗ, хатӗрленӳ сыпӑкӗ ҫеҫ. Вӗсем 
пуплев шухӑшне иккӗмӗш чӗлхе — КЧ законӗсем хушнӑ пек 
килӗшӳллӗ шайласа йӗркелемелли «строительство материа
ле» ҫеҫ-ха.

Предложенири сӑмахсем пӗр-пӗринпе паллӑ йӗрке тӑрӑх 
ҫыхӑнаҫҫӗ, пӗр-пӗрне пӑхӑнса тӑраҫҫӗ. Ҫапла вара «кирпӗч- 
сен» хӑйне май «блокӗсем» йӗркеленеҫҫӗ. Куҫарура та вӗсем 
валли ҫавнашкал эквивалентлӑ пӗрлешӳсем тупӑнаҫҫӗ, тӑл- 
мач хӑйӗн ӑсӗнче сӑмах майлашӑвӗсене, синтаксис ушкӑнӗсе-
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не пухса-йӗркелесе хатӗрлет. Анчах сӑмах майлашӑвӗ те' ку- 
ҫару единици мар.

Пайӑррӑн хӑш сӑмахпа, мӗнле сӑмах ҫаврӑнӑшӗпе, уйрӑ- 
мах епле грамматика формипе усӑ курасси пысӑкрах едини- 
цӑна — предложение е предложенисен пӗр шухӑш шӑнӑрӗпе 
ҫыхӑнса пӗрлешнӗ ушкӑнне (ытларах чухне вӑл абзацпа тан 
пулать) тӗрӗс ӑнланса илнинчен килет. Конкретлӑ условисен- 
че вара ку е вӑл уйрӑм элемента куҫарасси те мала тухса тӑ- 
ма пултарать. Предложенисене, абзащсене, уйрӑм сыпӑксене 
куҫарнӑ чухне произведении пӗтӗмӗшле тӗллевлӗхне, жанрпа 
стиль уйрӑмлӑхӗсене, авторӑн хӑйне май пултарулӑх манер- 
не яланах шута илес пулать6.

3. Сӑмах пӗлтерӗшӗн тӗсӗсем тата куҫару
Хальхи наукӑра чӗлхе хӑйне евӗрлӗ знаксен системи пул

са тӑрать, тесе шутлаҫҫӗ. Знаксем тӗрлӗ йышшисем пулаҫҫӗ; 
вӗсем, тӗпрен илсен, чӗлхе структурин тӗрлӗ шайӗсенчи тӗп 
единицӑсемпе тӳр килеҫҫӗ: фонема — морфема — с ӑ м а х —сӑ- 
мах м айлаш ӑвӗ—-предложени. Вӗсенчен тӗп вырӑнта тӑра- 
канни сӑмах шутланать. Чӗлхе знакӗсем икӗ енлӗ: пӗрремӗ- 
шӗ — вёсен пичӗ, тулашӗ, форми, иккӗмӗшӗ — шалашӗ, со- 
держанийӗ, анлӑн илсе каласан, знак пӗлтерӗшӗ. Сӑмаха ка- 
латпӑр, илтетпӗр (кунта унӑн сасӑ форми — акустика пулӑмӗ 
тухса тӑрать), ҫыратпӑр, вулатпӑр (кунта — ҫыру форми). 
Калакан-ҫыраканӑн (авторӑн) та, итлекен-вулаканӑн (йышӑ- 
наканӑн) та ҫав материаллӑ формӑпа мӗнле те пулин пӗлте- 
рӗш, ӑнлав, кӑмӑл-туйӑм ҫыхӑнать, ку вӑл шӑпах ӗнтӗ знакӑн 
шалашӗ пулать. Пӗтӗмӗшле чӗлхе пӗлӗвӗн ҫак положенийӗ 
куҫару теорийӗшӗн те пысӑк пӗлтерӗшлӗ, мӗншӗн тесен, ҫӳле- 
рех ӑнлантарнӑччӗ ӗнтӗ, куҫару вӑл — чӗлхе хатӗрӗсемпе, 
знаксемпе усӑ курса хутшӑннин тӗсӗ.

Тӗрлӗ чӗлхесенче шал енӗ— пӗлтерӗшӗ пёр килекен знак
сем, сӑмахран, пёр пек пӗлтерӗшлӗ сӑмахсем тӗл пулаҫҫӗ: 
вёсем пӗр япаласенех, пӗр ӑнлавсенех ят параҫҫӗ. Кашни 
чӗлхерех «эпӗ», «пӗрре», «анне», «пысӑк», «чуп» йышши ӑн- 
лавсене пӗлтерекен сӑмахсем пур. Анчах, шал енӗ пӗрешкел 
ҫинчех, вёсен тулаш енӗ, сасӑ витӗмӗ (ҫавна май ҫырури фор
ми те) пачах ӑрасна. Тӗслӗхрен, вырӑс чӗлхинчи брат сӑмах 
пӗлтерӗшне чӑвашла пичче е шӑллӑм, акӑлчанла brother тесе 
палӑртаҫҫӗ. Ытти чӗлхесенче те ку ӑнлав валли хӑйсен сӑма- 
хӗсем пур.

Анчах тӗрлӗ чӗлхесенчи знаксен пӗлтерӗш енӗ пӗтӗмпех 
пёр пек пулни сайра тӗл пулать, мӗншӗн тесен сӑмахсен се-

6 Комиссаров В. Н. Асӑннӑ ӗҫ, 188— 189 с; Крупнов В. Н. Асӑннӑ ӗҫ, 
52—57 с.; Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика: Очер
ки лингвистической теории перевода. М.: Междунар. отношения, 1974 
с. 24—28.
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мантнка калӑпӑшӗ те, тытӑмӗ те тӗрлӗ чӗлхесенче пёр пек 
аталанмасть. Ытларах чухне сӑмах семантикин пёр пайӗ ҫеҫ 
тепӗр чӗлхери сӑмах пӗлтерӗшӗпе (е унӑн пёр пайёпе) тан- 
лашать. Акӑ, брат сӑмах вырӑс чӗлхинче «тӳрӗ тӑван — ар- 
ҫын» пӗлтерӗшпе ҫӳрет. Чӑваш чӗлхинче пичче сӑмахӑн унсӑр 
пуҫне тата «атте шӑллӗ» пӗлтерӗш пур. Акӑлчансен brother 
сӑмахӗн виҫӗ пӗлтерӗш: «арҫын тӑван», «ентеш» тата «тус».

Куҫару процесӗнче текстӑн е унӑн пайӗн, элеменчӗн со- 
держанине пӗтӗмпех сыхласа хӑварма май ҫук, тенӗччӗ ҫӳ- 
лерех. Хӑшпӗр ҫухатусем пулаҫҫех. Калас пулать, тӗрлӗ йыш- 
ши пӗлтерӗшсен куҫарури шӑпи пёр пек мар. Мӗнле пӗлте- 
рӗшсем пур-ха чӗлхе знакӗсен? Вёсен тулаш формине эпир 
хамӑр ӑсра мӗнпе ҫыхӑнтаратпар? Тӗпрен илсен, знаксен ви- 
ҫӗ тӗрлӗ пӗлтерӗш пулать.

Пӗрремӗшӗ — знакӑн (тӗслӗхрен, сӑмахӑн) тулаш енӗпе 
вӑл ят паракан япала, пулам хушшинчи ҫыхӑну. Кунта икӗ 
тӗрлӗ лару-тӑру пулма пултарать. Сӑмаха пуплевре мар, уй- 
рӑм халлӗн илес пулсан, унӑн пӗтӗмлетӳ функцийӗ палӑрать. 
Урӑхла каласан, пӗр-пӗр сӑмахпа пӗртен-пӗр уйрӑм, пайӑр 
япалана, сӑмахран, йывӑҫа, сӗтеле (эпир курса тӑраканни- 
сене е  асра тытаканнисене) ҫеҫ мар, ҫавӑн йышши мӗнпур 
япаласене паллӑ тума пулать. Ун пек пӗтӗмлетӳллӗ пӗлтерӗ- 
ше референт пӗлтерӗшӗ теме пулать, мӗншӗн тесен сӑмахпа 
палӑртакан ӑнлава референт теҫҫӗ. Пуплевре, конкретлӑ 
предложенире вара знак пӗлтерӗшӗ пайӑрланать, хутшӑну 
ситуацине кура, вӑл пӗр-пӗр паллӑ япалапа ҫыхӑнать. Сӑмах- 
ран, кӗнеке  сӑмаха хӑй халлӗн илсен, вӑл тӗнчери кирек мӗн- 
ле кӗнекене палӑртать. Словарьсенче сӑмахсене шӑпах ҫавӑн 
пек — контекстпа ҫыхӑнтармасӑр ҫырса кӑтартаҫҫӗ. Ҫапла 
ӗнтӗ, унта сӑмахсен референт пӗлтерӗшӗ сӑнланать. Калаҫура 
«Ку кӗнекене мана вулама пар-ха» тенӗ чухне вара ҫав сӑ- 
махах пӗр конкретлӑ кӗнекене ҫеҫ палӑртать. Пуплевре знак- 
па паллӑ тӑвакан конкретлӑ объекта унӑн денотачӗ теҫҫӗ, 
кунашкал пайӑр пӗлтерӗше денотат пӗлтерӗшӗ теме йышӑн- 
на, Ҫад икӗ пӗлтерӗш пӗрешкел, ҫавӑнпа вӗсене пӗрлештерсе 
сигнификат пӗлтерӗшӗ тесе те калаҫҫӗ. Анчах уйрӑмлӑх та 
пур, ӑна куҫарура шута илме тивет. Акӑ пӗр тӗслӗх. «Ива
н о в— лайӑх студент, активлӑ комсомолец, спортсмен» пред
ложени денотачӗ — пӗр паллӑ ҫын, эпир пӗлекен Иванов. Ре- 
ференчӗсем вара унӑн темиҫе те, мӗншӗн тесен вӑлах студент 
та (пёр референт пӗлтерӗшӗ), активист та (тепёр референт 
пёлтерёшё), спортсмен та (тата тепёр референт пёлтерёшё).

Тёрлё денотатсен пёр пек референт пёлтерёшё те пулма 
пултарать. Сӑмахран, «Эпё магазинта костюм туянтӑм» пред- 
ложенирй знаксен референт пёлтерёшё ӑна кам, ӑҫта кала- 
нинчен килмест. Пуплев ситуацине кура денотачёсем вара 
пачах арасна пулма пултараҫҫӗ. Хулара пурӑнакан пёр-пёр
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ҫын универмагра илнӗ хура костюм ҫинчен те е, калӑпӑр, ял- 
ти хӗрарӑм лавккара туяннӑ кӗрен тӗслӗ ҫипуҫ ҫинчен те ҫав 
сӑмахсемпех калама пултараҫҫӗ. Денотачӗсем (ҫынни, мага- 
зинӗ, костюмӗ) тӗрлӗ, референт пёлтерёшё вара ҫавах юлать,

Ку тӗлӗшпе пайӑр ятсен тӑрӑмӗ хӑйне евӗрлӗ. Вёсен рефе
рент пёлтерёшё пӗтӗмлетӳсӗр, урӑхла каласан, денотат пӗл- 
терӗшӗпе пӗр килет. Чӑнах та, Пушкин, Мускав, БАМ , Ҫавал 
йышши сӑмахсем ялан — хӑйсем халлӗн те, контекстра та — 
пӗр объекта ҫеҫ палӑртаҫҫӗ.

Иккӗмӗш йышши пӗлтерӗш ҫынсем хӑйсем усӑ куракан 
знаксен референчӗсем — сӑмахпа мён-мӗн палӑртни ҫине епле 
пӑхнинчен килет. Хутшӑнура хыпар, информацй пӗлтерни- 
сӗр пуҫне нумай чухне ҫыннӑн кӑмӑл-туйӑмӗ палӑрать. Ҫакна 
ҫыхӑнуллӑ пуплевре ҫеҫ мар, чӗлхе системинче—уйрӑм знак
сен шайӗнче те курма пулать. Хӑшпӗр сӑмахсен кюнтекстра 
мар чухне субъективлӑ хаклав сӗмӗ пачах ҫук (сӑм. эпӗ, сӗ- 
тел, чуп, пысӑк йышшиеен), кусем — нейтраллӑ ушкӑн сӑма- 
хесем. Теприсен ҫавнашкал сӗм яланах палӑрать (сӑм. йӗк- 
сёк, кӗлмӗҫ, апӑрша, чунӑм  т. ыт. те). Нумай чухне пёр япа- 
лана е пулӑма палӑртма субъективлӑ кӑмӑл тӗлӗшӗнчен уй- 
рӑлса тӑракан темиҫе знакпа та усӑ кураҫҫӗ, танл.: питӗ —
ҫав тери — шутсӑр — майсӑр — манерсӗр — сӗре — хӑруш ла  
е вырӑс чӗлхинчен: спать — почивать — дрыхнуть — задавать 
храпака  т. ыт. те.

Ҫакнашкал кӑмӑл-туйӑм, стиль сёмёсене знаксен конно- 
таци (е прагматика) пӗлтерӗшӗсем теҫҫӗ. Малтанхисем пекех, 
ку пёлтерёшсем те пӗтӗм халӑх чӗлхинче ҫирӗпленнӗ, вёсем 
контекст условийёсенчен килмеҫҫӗ, ҫавӑнпа вӗсене словарь- 
сенче те ятарласа палӑртаҫҫӗ. Тӗслӗхрен, йӗксӗк сӑмах яла
нах калаканӑн йӗрӗнчӗк кӑмӑлне, чунӑм сӑмах ачашлу ту- 
йӑмне палӑртать т. ыт. те.

Виҫҫӗмӗш йышши пӗлтерӗш чӗлхе системинчи знаксен пӗр- 
пӗрин хушшинчи ҫыхӑнӑвӗсенчен килет, ӑна ҫавӑнпа та чӗл- 
хери пӗлтерӗш (внутриязыковое значение) теҫҫӗ. Вӑл пӗлте- 
рӗшсене эпир, тёслӗхрен, морфологи1 е сӑмах пулу парадиг-' 
мисенче, семантика ушкӑнӗсенче аван куратпӑр: сётел — сӗ- 
телён — сӗтеле — сӗтелпе — сётелӗ —i сӗтелсем (вӗҫленӳ фор- 
мисем), е вӑй  — вӑйлӑ  — вӑйсӑр —вӑйлан  — вӑйпитти (пӗр 
тымартан пулнӑ сӑмахсем), е хыттӑн — вӑйлӑн  — хастар- 
рӑн  — ассӑн — ачашшӑн (пӗр аффикспа тунӑ сӑмахсем), е 
хурӑн  — ю м а н — йӑм ра— вӗрене (пёр тематика ушкӑнне кӗ- 
рекен сӑмахсем). Илсе кӑтартнӑ сӑмахсене референт пӗлте- 
рӗшӗсӗр пуҫне грамматика пёлтерёшё уйӑрса тӑрать. Морфо
логи парадигмин членӗсем вара, сӑмахран, падеж, камӑнлӑх, 
хисеп, сӑпат, вӑхӑт формисем, пӗр-пӗринчен чӗлхери пӗлте- 
рӗшпе ҫеҫ уйрӑлса тӑраҫҫӗ, референт тата коннотаци пӗлте- 
рӗшӗсем вёсен ялан пёр пек.
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Куҫару ӗҫӗнче ҫак виҫӗ аспекта (вӗсене пӗтӗммӗн сӑмахӑн 
семантика тытӑмӗ теҫҫӗ) тимлесе тишкерме тата шута илме 
тивет, мӗншӗн тесен кашни чӗлхен ку тӗлӗшпе хӑйӗн уйрӑм- 
лӑхӗсем пур. Чӗлхе знакӗсенчен ытларахӑшӗн семантика ты- 
тӑмӗ тулли — вёсен виҫӗ тӗрлӗ пёлтерёшё те пулать. Хӑшпӗр 
сӑмахсен вара референт пёлтерёшё те, коннотаци пёлтерёшё 
те пачах ҫук. Ку шута пулӑшу сӑмахӗсем — татӑксем, союз- 
сем, хыҫсӑмахсем, предлогсем, артикльсем т. ыт. кӗреҫҫӗ. 
Вёсем япалана (денотата) ят памаҫҫӗ, ӑнлава (референта) 
пӗлтермеҫҫӗ, кӑмӑл-ту.йӑма палӑртмаҫҫӗ (коннотаци сӗмӗ 
ҫук). Ҫапла ӗнтӗ, вёсен семантикинче чӗлхери пӗлтерӗш кӑна 
палӑрать.

Хӑш пёлтерёшё мӗнле сыхланса юлать-ха куҫарура? Пу- 
ринчен ытла сыхланса юлаканни — референт пёлтерёшё. Пёр 
енчен, тӗрлӗ чӗлхесемпе калаҫакан ҫынсем пӗр тӗнчерех пу- 
рӑнаҫҫӗ, вёсен шухӑшлав аппарачӗ пёр пекех, ҫавӑнпа та 
ҫутҫанталӑкри, обществӑри япаласемпе пулӑмсене вӗсем хӑй- 
сен сӑмахӗсемпе палӑртса хӑвараҫҫӗ. Тепёр енчен, сӑмахӑн 
пӗтӗм халӑх ӑстӑнӗнче ҫирӗпленнӗ лексика пёлтерёшё улшӑн- 
чӑк мар, тӑтӑрхаллӑ (чӗлхе аталанӑвӗн тӗрлӗ тапхӑрӗсене 
илмесен). Ҫавӑнпа ӗнтӗ чӑвашсем вӑл, иккӗ, хура, йывӑҫ йыш
ши тата ытти сӑмахсене яланах пёр пек ӑнланаҫҫӗ. Анчах 
куҫару процесӗнче референт пӗлтерӗшӗсем те чылай чухне 
ҫухалаҫҫӗ, туллин палӑрмаҫҫӗ. Акӑ, вырӑсларан дядя  сӑмаха 
куҫарнӑ чухне текстра е кукка, е пичче, е мучи  теме тивет, 
уйрӑм халлӗн виҫҫӗшӗ те дядя  сӑмахӑн пӗтӗм семантикине 
витеймеҫҫӗ. Ун пек ҫухатусене контекст та сапласа ҫитерей- 
мест.

Коннотаци пӗлтерӗшне — кӑмӑл-туйӑм ӗнерӗвне, стиль сӗ- 
мёсене, тӗрлӗрен модаллӗхе куҫарура сыхласа хӑварма чы
лай йывӑртарах. Тӗрлӗ чӗлхесенче пӗр объектсенех тӗрлӗ кон- 
нотаципе ят параҫҫӗ, сӑмахсен модаллӗх, стиль сӗмӗсем пӗр 
килмеҫҫӗ. Ҫ ак  йывӑрлӑх куҫаруҫӑсене уйрӑмах хытӑ такӑнта- 
рать. Акӑ, М. А. Шолоховӑн «Уҫнӑ ҫерем» романӗнчи паллӑ 
персонаж Щ укарь оригинал текстӗнче сӗтеклӗ те коннотаци 
тӗлӗшӗнчен питӗ пуян чӗлхепе калаҫатЪ, ҫакӑ сӑнара чӑнни- 
пех «чун кӗртме» май парать. Куҫарнӑ хыҫҫӑн вара мыскара- 
ҫӑ пуплевӗсенчи чӗлхе тути-маси, хӑйне евӗрлӗ эрешӗ пӗтӗм- 
пех сӗвӗрӗлнӗ, Ҫӑрттан мучи пӗр тикӗс, тӗссӗр чӗлхепе, кӗнеке 
чӗлхипе калаҫакан чунсӑр кӗлетке пулса юлнӑ. Оригинал тек- 
ҫтӗнчи диалектизмсене, ансат тата тӳрккес пуплев элеменчӗ- 
сене, стиль тӑвакан ытти мелсене функци тӗлӗшӗнчен ҫавӑн 
пекех сӗтеклӗ те витӗмлӗ чӗлхе элеменчӗсемпе ылмаштарас- 
си — куҫарури творчество задачи.

Чӗлхери пӗлтерӗшсене илес пулсан вара, вӗсем тӗрлӗ чӗл- 
хесен наци хӑйевӗрлӗхӗпе тачӑ ҫыхӑннӑ пирки куҫарура пу- 
ринчен те сахалтарах сыхланса юлаҫҫӗ. Грамматика катего-
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рийӗсем пӗр кил мен чухне вӗсене куҫару чӗлхинче палӑртма 
та май ҫук. Калӑпӑр, вырӑс чӗлхинчи сӑмахсен несӗл (род) 
категорийӗ, чӑваш чӗлхинчи камӑнлӑх категорийӗ, ытти хӑш- 
пер чӗлхесенчи иккӗллӗ хисеп, паллӑлӑх категорийёсем тек
ста ҫав чӗлхесенчен урӑх типологиллӗ чӗлхесене куҫарнӑ чух 
ҫухалаҫҫӗ. Анчах ку вӑл куҫарнӑ текстӑн информаци пуян- 
лӑхне тата коннотади ӗнерӗвне чакармасть, мӗншӗн тесен кир- 
лӗ референт тата коннотаци пӗлтерӗшӗсене куҫару чӗлхин 
урах грамматика мелӗсемпе палартса калама май килет.

Куҫарура пӗлтерӗш тӗсӗсем пёр пек сыхланманни текст- 
сен жанр уйрӑмлӑхӗсемпе содержанийӗнчен нумай килет. 
Калӑпӑр, информаци пӗлтерес тӗллевпе ҫырнӑ наука текстне 
куҫарнӑ чухне референт пёлтерёшё тёп вырӑнта тӑрать, кун- 
та коннотаци сёмёсем пачах пулмаҫҫӗ темелле. Илемлё Про- 
4Йведенисене куҫарнӑ чухне вара кӑмӑл-туйӑма палӑртасси, 
стиль уйрӑмлӑхӗсеяе сыхласа хӑварасси питӗ пысӑк вырӑн 
йышӑнать, урӑхла каласан, коннотаци пӗлтерӗшӗсене палӑр- 

4 тасси тӑлмача ытларах шухӑшлаттарать. Ку ыйтусем ҫинче 
эпир пособии малаллахи пайӗнче тӗплӗнрех чарӑнса тӑрӑпӑр.

0 4  формине сыхласа хӑварас туртам (вӑл опытсӑр тӑл- 
мачсен куҫарӑвӗнче питӗ хытӑ палӑрать) усӑсӑр кӑна мар, 
сиенлӗ те, мӗншӗн тесен, ун пек туртӑм вӑй илнӗ чухне куҫару 
тексчӗ содержани тёлӗшӗнчен чухӑнланать, унӑн илемлёхӗ, 
чёлхе килӗшӳлӗхӗ чакать. Ш ӑпах  ҫакӑнта тымарланса вӑй 
илет ӗнтӗ буквализм. Тӗслӗхшӗн час-часах тӗл пулакан пӗр 
йӑнӑша илсе кӑтартар. Паллӑ ӗнтӗ, пайӑр мар нумайлӑха 
чӑваш чӗлхинче пӗрреллӗ хисеп формипе палӑртаҫҫӗ, хисеп 
ячӗсемпе ҫыхӑнтарса каланӑ чухне те ҫав формӑпах усӑ ку- 
раҫҫӗ. Анчах, вырӑс чӗлхинчи нумайлӑ хисеп форми хыҫҫӑн 
кайса, хӑшӗсем чӑвашла та вырӑс. текстӗнчи пек калаҫҫӗ: 
«варианта йывӑҫ нумай» вырӑнне— «вӑрманта йывӑҫсем ну
май», «класс туллн ача» вырӑнне «класс тулли ачасем» 
т. ыт. те.

Ҫак сыпӑка вӗҫлесе, тӑлмачсем 0 4  сӑмахӗсен референт 
тата денотат пӗлтерӗшӗсене кирлӗ пек пӗлмен пирки, ҫырса 
кӑтартакан ситуацие, унти мӗнлур условисене ӑнланса ҫит- 
мен е уяман пирки час-часах йӑнӑш туни ҫинчен калас пу
лать. Кашни чӗлхен сӑмах пуянлӑхӗ пысӑк. Тӑтӑшах тӗл пу
лакан, пурте пӗлекен сӑмахсемсӗр пуҫне текст авторӗн чӗл- 
хинче сайра, кивӗ, манӑҫа тухнӑ е уйрӑм социаллӑ ушкӑнсем- 
пе калаҫусенче ҫеҫ усӑ куракан лексика единицисем пулаҫҫӗ. 
Вӗсене чуххӑм, лайӑххӑн пӗлмесӗр куҫарни вара камитле 
йӑнӑшсем патне йлсе ҫитерет е содержание хытӑ пӑсать.

Акӑ хӑшпӗр тӗслёхсем. М. А. Шолоховӑн «Уҫнӑ ҫерем» 
романне куҫаракансем (1959) пёр эпизодра «одна из девок..., 
пырская в завеску» сӑмахсене «хӗрсенчен пӗри..., чаршава 
хумхатса», тесе куҫарнӑ. Тӗрӗссипе пырскать глагол вӑрттӑи
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е  шӑппӑн, пытарӑнчӑклӑн кулнине, диалект сӑмахӗ завеска  
саппуна пӗлтерет. Ҫапла ӗнтӗ, автор кунта хӗр, хӑй кулнине 
пытарас тесе, тути-ҫӑварне саппунпа хуплани ҫинчен каланӑ, 
Ҫав текстрах храп  сӑмаха сӑмса тесе куҫарнӑ, анчах автор 
лаша ӳрчи ҫинчен каланӑ: вырӑсла храп  синонимӗ — загри
вок. «Как рыбы на нересте» тенине «сӗрекене лекнӗ пулӑсем 
пек» тесе «ҫавӑрса хунӑ», «вӑлча сапакан пулӑсем пек» те- 
мелле пулнӑ. «Обратав лошадь» сӑмахсем, тӑлмачсене ӗнен- 
сен, «лашине ыталаса лӑпкарӗ» тениие пӗлтерет ймӗш. Анчах 
оброть вӑл чӑвашла нахта, о братать — нӑхтала. «Бурьян- 
железняк» тенине «хытхура—.тимӗр тӑпри курӑкӗ» тесе ӑн- 
дантарнӑ куҫарура, Вщрӑс Диалекчӗсенче ж елезняк тесе ӗне 
ҫилли хытнине имлемелли курӑка калаҫҫӗ (мӗншӗн тесен чир 
ячё - -  ж елезница). .Украинецсемпе кӳршӗллӗ пурӑнакан вы- 
рдссем взвар  тесе. типӗ улма-ҫырларан сахӑрсӑр пӗҫерекен 
компота калаҫҫӗ, ӑна сивӗлле квас вырӑнне ӗҫеҫҫӗ. Чӑвашла 
куҫарура вара ӑна пӗр ҫӗрте вӗри апат, тепӗр ҫӗрте яшка  те- 
нё, «взвар был сладкий» тенине те «яшки тутлӑ пулчё» тесе 
куҫарнӑ.

Куҫаруҫӑсем пӗлӳ ҫитменнине харпӑр чухлавӗпе, пӗреш- 
кел,сӑмах пӗлтерӗшне сӗмленнипе саплама хӑтланнӑ та чӑн: 
лӑхран юснӑ. Тӗрӗссипе завеска  — занавеска  сӑмахпа, храп—  
храпеть глаполпа, нерест —  нерета терминпа (чӑвашла нере- 
те — пулӑ тытмалли хатӗр), обратить — обнять е брататься 
сӑмахсемпе, ж елезняк  — тимӗр тӑприне пӗлтерекен омонимӗ- 
пе ҫыхӑнман. Взвар  япала ячӗ, паллах, варить глаголтан пул- 
нӑ, анчах унӑн пӗлтерӗшне те чуххӑм каланипе тӗрӗс уҫса 
парайман.

Текстра ҫырса кӑтартакан ситуацие тӗплӗн пӗлсе ҫитме 
кирлине ҫакӑн пек тӗслӗх ҫирӗплетсе парать. «Коммунизм 
ялавӗ» хаҫатра (14.07.76) СШАра расистсене суд хӳтте илни 
ҫинчен калакан информацие куҫарнӑ чухне «преступница 
апеллировала к «расовой солидарности» белых присяжных 
заседателей» пуплеве «преступница шурӑ ӳтдӗ присяжной за- 
седательсем «тёрлё раса ҫыннисемпе пёр шухӑшлӑ пулни» 
ҫине шаннӑ» тесе куҫарнӑ. Тӗрӗссипе вара сӑмах пачах урӑх- 
хи — шурӑ ӳтлӗ расистсем пӗр-пӗрне хӳтӗлени, вёсен пӗршу- 
хӑшлӑхӗ ҫинчен пырать. Информацире каланӑ тӑрӑх, суд нег
ра вӗлернӗ шурӑ хӗрарӑма тӳрре кӑларнӑ. Ҫапла ӗнтӗ, кунта 
«тӗрлӗ раса ҫыннисен пӗршухӑшлӑхӗ» тени содержание пӗ- 
тӗмпех пӑсса кӑтартать.

Референтсем е денотатсем оригиналта тата куҫару тек- 
стӗнче пӗр килменни нумай-нумай йӑнӑш тупсӑмӗ пулса тӑ- 
рать, ҫакӑ вӑл куҫарма тытӑниччен автор текстне пӗр сӑмах 
юлми ӑнланса тӗплӗн тишкермелли ҫинчен калать7,
i 7 Бархударов Л. С. Асӑннӑ ӗҫ, 29—36, 169— 173 с; Рецкер Я. И Асӑн- 
лӑ ӗҫ, 31—37 с.
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III СЫПАК

КУҪАРАВАН ЛЕКСИКӐПА ФРАЗЕОЛОГИ 
ЫЙТӐВЁСЕМ

1. Эквивалентлӑ сӑмахсемпе вариантлӑ тӳркилӳсем

• ' Ҫӳлерех асӑрхаттарнӑччӗ ӗнтӗ, куҫару процесӗнче сӑмахпа 
еҫлесси, кирлӗ лексика единици тупӑсси пысӑк вырӑн йышӑ- 
нать. Ку тӗлёшпе куҫару оригйналлӑ творчествӑран уйрӑлса 
тӑмасть темелле. Анчӑх авторӑй самах шыравӗнче ирек пы- 
сӑк, тӑлмач вара, тӗпрен илсен,'оригинал текстенче палӑртнӑ 
картаран тухма пултараймасть.

Тепчёвҫӗсем куҫӑрӑвӑн лексикӑпа фразёологи цйтавӗсёнӗ 
тимлӗ тишкереҫҫӗ. Библиографи сиисокӗнчи нумай кенёке- 
сёнче шӑпах ҫак ыйтусем тӗп вырӑн йышӑнаҫҫӗ. В. С-. Вино
градов монографийӗн содержанийӗ вара пӗтӗмпех илемлӗ 
•проза Куҫарӑвёнче тухса тӑракан Лексика ыйтӑвӗсемПе ҫы- 
■Хӑннӑ1. ■

Куҫарӑвӑн лексика ыйтӑвӗсем икӗ чӗлхе хушшинчи уй- 
рӑмлӑхсем мӗн тери пысӑк пулнипе тачӑ ҫыхӑннӑ. Вырӑс тэ
та чӑваш чӗлхисене илес пулсан, вёсен лексика системисене 
танлаштарни ҫакна кӑтартса парать:

а) вырӑс сӑмахӗсемпе танлаштарсан, чӑваш лексика еди- 
ницисем, уйрӑмах пӗтӗм халӑх сӑмахлӑхӗн фондне кӗрекен 
ушкӑнсем, пӗлтерӗш конкретлӑрах пулнипе уйрӑлса тӑраҫҫӗ. 
Абстрактлӑ пӗлтерӗшлӗ сӑмахсене чӑвашсем ытти чӗлхесен- 
чен нумай йышӑннӑ, юлашки тапхӑрта вёсен иксӗлми ҫӑлку- 
ҫӗ — вырӑе чӗлхи;

ӑ) хальхи вырӑс литература чёлхин лексики чӑваш лекси- 
кинчен нумай пуянрах; ку вӑл вырӑс чӗлхинче пур тӗрлӗ тер- 
минологи тата номенклатура системисем анлӑ аталаннйпе 
ҫыхӑннӑ. Сӑмахран, хими отраслӗсен е космос техникин ятар- 
лӑ номинаци единицисем ҫӗршер пинӗн шутланаҫҫӗ пулсан, 
чӑваш чӗлхине вӗсенчен хӑшӗ-пӗрисем, кулленхи хутшанура 
ҫӳрекеннисем ҫеҫ кӗнӗ. Вырӑс чӗлхин вырӑнти калаҫӑвӗсенче 
Йиалектйзмсем чӑвашринчен вуншар та ҫӗршер хут нумай- 
рах, мӗншӗн тесен ҫӗршыв талккӑшне тата халӑх йышне кура 
диалекчӗсем те питӗ нумай. Тӗрлӗ ж анрлӑ текстсенче вара 
термйнсемпе диалект элеменчӗсен тӳпи пысӑк пулма пулта- 
рать;

б) ӑнлавсене, япаласене палӑртассинче вырӑс чӗлхинче 
пӗрсӑмахлӑх туртӑмӗ вӑйлӑ: кашни объект валли чёлхе уй- 
рӑм, ятарлӑ лексика единици тума тӑрӑшать (чӑн та, терми- 
Нологире ҫӑвӑнпа пӗрлех анлӑ номинаци мелӗпе усӑ курасси-

‘ Виноградов В. С. Лексические вопросы перевода - художественной 
прозы. М.: Изд-во МГУ, 1978, '  У
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те вӑйланать). Тӗслӗхсем: подоконник, межа, треть, ужин, 
солнцепек, вынести, внести, Нечерноземье, Закавказье, Чува~ 
шия, средневековье т. ыт. те. Чӑваш чёлхинчи авалтан пыра- 
кан туртӑм — ҫӗнӗ ӑнлавсене ҫӗнӗ лексика единици туса мар, 
чёлхере пур сӑмахсене ҫыхӑнтарса палӑртасси. Ҫӳлерех илсе 
кӑтартнӑ вырӑс сӑмахӗсене, акӑ, чӑвашла ҫапла куҫарса ка- 
латвӑр: чӳрече янаххи, ана йӑранӗ, пӗрре виҫҫӗмӗшӗ, каҫхи 
апат, хёвел питти, илсе тух, илсе кӗр, Хура тӑпраллӑ мар 
зона, Кавказ леш енӗ, Чӑваш ҫӗршывӗ, вӑтам ӗмӗрсем. Калас 
цулать, терминологи аталаннӑ май, вырӑс чӗлхин витӗмӗпе 
пӗрсӑмахлӑх туртӑмӗ юлашки вӑхӑтра чӑваш чӗлхинче те 
вӑйланса пырать. Ҫак процеса авадтан аталаннӑ хутлӑ сӑмах 
пулӑвӗн моделӗсем ҫӑмӑллатаҫҫӗ (тавл.: урай, йӗкехӳре, ҫи- 
витти, пӳртум, виръял т. ыт. те)}

в) пӗр ӑнлавсенех (е япаласенех) палӑртакан нумай сӑ- 
махсем икӗ чёлхере семантика (лӗлтерӗшсен хисепӗ, вӗсеи 
характерӗпе калӑпӑшӗ) тӗлӗшӗнчен чылай уйрӑлса тӑраҫҫӗ. 
Ку уйрӑмлӑх ытти кирек мӗнле чӗлхесенче те пур. Историре 
чӑваш чӗлхи вырӑс чӗлхинчен сӑмах нумай йышӑнни паллӑ, 
кунсӑр пуҫне вырӑс лексикин витӗмӗпе чӑваш сӑмахӗсен се
мантики те пуянланса пырать, вырӑс сӑмахӗсе» моделӗсемпе 
ҫӗнӗ лексика единицисем — калькӑсем хушӑнсах пыраҫҫӗ, ку 
шутра абстрактлӑ пӗлтерӗшлӗ сӑмахсем тата ятарлӑ термин- 
сем уйрӑмах нумай;

г) чӑвашсем нумаях та пулмасть пурте темелле ялсенче 
ҫӗр -ӗҫлесе пурӑннӑ, ҫавӑнпа та вёсен чӗлхинче хресчен ӗҫӗ- 
хӗлӗпе, йӑли-халамӗпе ҫыхӑннӑ сӑмахсенчен нумайӑшӗ пӗтём 
халӑх усӑ куракан фонда кӗреҫҫӗ-ха, стиль тӗлӗшӗнчен ней- 
траллӑ шутланаҫҫӗ. Вырӑс лексикинче вара вёсен ытларах 
пайӗ профессионализмсен, калаҫу сӑмахӗсен, диалект элемен- 
чӗсен е архаизмсен шутне кӗрет, стиль тӗлӗшӗнчен вӗсем урӑх 
сӗм туяннӑ. Кунта вырӑс диалекчӗсен кӑткӑс системи те па- 
лӑрнах ӗнтӗ;

д) юлашки вӑхӑтра чӑваш лексикине, уйрӑмах унӑн тер
минологи ушкӑнӗсене, вырӑс сӑмахӗсем е вырӑс чӗлхи урлӑ 
интернацилле элементсем йышлӑн кӗреҫҫӗ, пӗрешкел лексика 
фончӗ ӳссе пырать. Тепёр енчен, чӑвашсем хушшинче икчӗл- 
хелӗх хӑвӑрт аталанать, ҫапла вара вӗсем вырӑс тексчӗсене 
ӑнланасси ҫӑмӑлланать. Анчах ҫакӑнпа пӗрлех тепӗр юрӑхсӑр 
йӑла ҫуралать: чӑвашла калаҫнӑ чухнех нумайӑшӗ уйрӑм ӑи- 
лавсене, япаласене е шухӑшсене вырӑсла каласа палӑртаҫ- 
ҫӗ — хутӑш пуплев пулса каять.

Икӗ чӗлхе лексикине теплён танлаштарса тишкересси' — 
хӑйне уйрӑм пысӑк задача. Анчах вӗсене кӗскен пӑхса тухни 
те текстсене вырӑсларан чӑвашла е чӑвашларан вырӑсла ку- 
ҫарнӑ чухне тӑлмач умне лексикӑпа ҫыхӑннӑ нумай йывйр- 
лӑхсем тухса тӑнине кӗретех кӑтартать.
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Вырйсла-чйвашла куҫарура ытларах чухне оригиналти 
сӑмаха чӑваш текстӗнче те уйрӑм сӑмах тӗл килет (танл.: 
ты — эсӗ, черный — хура, стой — тӑр т. ыт. те). Пёр сӑмаха 
темиҫе сӑмахпа куҫарни те чылай тёл пулать (ҫӳлерех ӑ пунк
та пӑхӑр). Контекстран килмен, ялан пӗр пӗлтерӗшпе ҫыхӑна- 
нан ҫакнашкал сӑмах мӑшӑрӗсене эквивалентлӑ тӳркилӳсем 
( е  эквивалентсем) теҫҫӗ. Вӗсем кирек мӗнле куҫарӑвӑн тӗп 
кӑшкарӗ, тӗрекӗ пулса тӑраҫҫӗ, 0 4  тата КЧ тексчӗсенчи ин- 
формацн пӗрпеклӗхне гарантилеҫҫӗ. Чӗлхе системинче ҫирӗп- 
лемнӗ пирки вӗсене икӗ чӗлхеллӗ словарьсенче ҫырса кйтар- 
таҫҫӗ. Эквивалентлӑ тӳркилӳсене яланхи мар, улшӑнчӑк тӳр- 
килӳсенчен — контекстри тӳркилӳсенчен уйӑрас пулать: вё
сен, хутшӑну условийӗсене тата коннотацие кура, питӗ нумай 
тёрлӗ пулма пултараҫҫӗ, ҫавӑнпа та словарьсенче унашкал 
гӳркилӳсене ҫырса кӑтартмаҫҫӗ.

Эквивалентлӑ сӑмах мӑшӑрӗсен лайӑх тӗслӗхӗ — пайӑр 
ятсем. Географи объекчӗсем, паллӑ ҫынсем т. ыт. пӗрреллё 
объектсем валли ытларах чухне икӗ чӗлхинче те хӑйсен ҫи- 
рӗпленнӗ ячӗсем пулаҫҫӗ, танл.: Шупашкар— Чебоксары, Са
в а л — Цивиль, Ухсай Я ккӑвӗ— Яков Ухсай. Вырӑсларан ку- 
ҫарнӑ чухне эививалентсен форми пёр пек пулма та (сӑмахран, 
Памир, Урал, Новгород, Александр Сергеевич П уш кин), грам
матика паллисем тӗлӗшӗнчен кӑштах «чӑвашланма» та (сӑ- 
махран, Ф ранция—Франци, Апеннины—Апеннин, Комсомоль
ское—Комсомольски) пултарать. Форми чылай улшӑнсан та 
(танл.: Ростов-на-Дону — Дон-ҫи-Ростов, Новочебоксарск — 
Ҫӗнӗ Ш упашкар, Янтиково — Тӑвай), икӗ чӗлхери тивӗҫлӗ ят
сем хушшинче тулли эквивалентлӑх пурри курйнать.

Паййр мар сймахсене илес пулсан, эквивалентсем ытларах 
терминсен ушкйнӗсенче тёл пулаҫҫӗ: вӗсем пӗртен-пӗр ҫирӗп 
пёлтерёш пулнипе палйрса тйраҫҫӗ, мёнле те пулин отрасль 
терминологнйёнче яланах пёр референтпа ҫыхйнса тйраҫҫё.

Кулленхи хутшйну лексики, ялан тенё пекех, нумайпёлте- 
рёшлёхпе палйрса тйрать. Тӗпчевҫӗсем ҫакна асйрханй: сйма- 
хйн шалти форми кӗретех уҫймлй чухне вйл хййён малтанхи 
пёлтерёшне сыхласа хйварать, семантика улшйнйвёсем йна 
тивсех каймаҫҫӗ. Танл.: наперсток «пӳрнеске», рыболовный 
«вулй тытмалли», алш ӑлли  «полотенце», йӗкехӳре  «крыса» 
т. ыт. те. Куҫарура ҫакна шута илменни сарймсйр ййнйш 
тутарма пултарать. Ҫапла, пёр хаҫат тйлмачӗсем, паллй ҫын- 
на пытарни ҫинчен калакан материалти «Прощай, наш доро
гой товарищ!» пуплеве «Сывй пул, хаклй юлташймйр!» тесе 
куҫарнй. Вырйс глаголӗ прощать(ся) «каҫарас» пёлтерёшпе 
ҫыхӑннӑ (вӑл уйрӑлакансем, пӗр-пӗрин пирки усал шухйш ан 
юдтӑр тесе, пӗрне пӗри каҫарас ййларан юлкӑ). Ана чӗрӗ ҫын- 
еен сывпуллашнӑ чухне те, виле пытарнӑ чухне те каланм 
вмрӑнлӑ. Сывӑ пул  тени вара сывлӑх суннине пӗлтерет, ҫак
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уҫӑмлӑ шалти формине пула ӑна калани виле пытарнипе ни- 
епле те килӗшсе тӑмасть. ...

Икӗ чӗлхери сӑмахсен эквивалентлӑхӗ тулли тата тулли 
мар пулма пултарать. Тулли эквивалентлӑ сӑмахсен пӗтӗм 
семантики пёр килет. Анчах нумай пӗлтерӗшлӗ сӑмахсен се
мантика тытӑмӗ кашни чёлхере хӑйне май аталанать, ҫавӑнг 
па та вӗсем хушшинче тулли эквивалентлӑх ҫав тери сайра 

т ё л  пулать. Ытларах чухне 0 4  тата КЧ сӑмахӗсен семантики 
пёчёкрех лайёпе пёр килет, пысӑкрах пайӗпе уйрӑлса тӑра*ь. 
Акӑ, выр. совет тата чӑв. канаш  — эквивалентлӑ сӑмахсем-. 
Анчах совет сӑмахӑн «канаш» пӗлтерӗщсӗр пуҫне «суйлавлӑ 
орган» тата «власть системи» пёлтерёшсем пур. Канаш  еӑма? 
хӑн ун пек пёлтерёшсем ҫук. Октябрьти революци. хыҫҫӑн} 
калька мелёпе уса курса, канаш  сӑмахӑн семантикине сарма 
тӑрӑшни ҫирӗпленмен, вӑл тапхӑртан хула ячӗ Канаш  ҫеҫ 
сыхланса юлнӑ. Юлашки нкё- пӗлтерӗше палӑртма чӑващ чӗл- 
хинче вырӑсран- йышӑннӑ совет сӑмахпа усӑ кураҫҫӗ. >=-■•-

Выр. липа  «ҫӑка» тата куҫӑмлӑн «ултав» тенине пӗлтерет. 
Чӑвашла ултавлӑ япалана ҫӑка тесси ҫирӗпленмен. Стол вы- 
рӑссемшӗн «сӗтел» ҫеҫ мар, тата «учреждена», «диета апачё- 
сем», «кӗреке», ӗлӗкрех тата «патша вырӑнӗ» те пулнӑ. Иккӗ- 
мӗш пёлтерёшё чӑваш чӗлхине те куҫнӑ (танл. паспорт еӗте- 
л ӗ ), юлашки пӗлтерӗшӗсем сӗтел сӑмахшӑн ют. Чӑв. йӗп  сӑ- 
мах, вырӑсла куҫарсан, «игла» ҫеҫ мар, унӑн тепёр пёлтерё
шё — «стрелка часов». П алец  «пӳрне» сӑмахпа усӑ курса, вы- 
рӑс чӗлхинче палец поршня термин тунӑ, чӑвашла ӑна пор
шень пӳрни  теместпӗр.

Тан пӗлтерӗшлӗ сӑмахсен коннотацииӗ те пӗр килсен, вӗ- 
сене абсолютлӑ эквивалентсем теҫҫӗ (танл.: вӑл  — он, дрянь—• 
йӗксӗк, душ енька— чунӑмҫӑм). Анчах тан пӗлтерӗшлӗ сӑмах- 
сен ковнотацийӗ, модаллӗхӗпе стиль сӗмӗ час-часах урӑхла 
пулать, кун пек сӑмахсем — абсолютлӑ мар эквивалентсем- 
Ҫӳлерех хресчен лексики вырӑс тата чӑваш чӗлхисенче тӗрлӗ 
вырӑн йышӑнни ҫинчен каланӑччӗ ӗнтӗ. Ҫавна пула, с ӑ м а х "  
ран, чӑваш чӗлхинче такана, серте, уйран, чӳлӗк  йышши сӑ- 
хмахсем нейтраллӑ лексика ушкӑнне кӗреҫҫӗ, тивӗҫлӗ вырӑс 
сӑмахӗсем начевка, сныть, пахтанье, супонь е диалектизм, е 
ҫурри манӑҫнӑ калаҫу сӑмӑхӗ шутланаҫҫӗ. Нумай чухне экви- 
валентлӑ сӑмахсем туллилӗх тӗлӗшӗнчен те, шннотаци пӗл- 
терӗшӗпе те уйрӑлса тӑраҫҫӗ. Куҫару ӗҫӗнче ҫак уйрӑмлӑхее- 
не асӑрхас пулать. .

Эквивалент пулсан, сӑмаха куҫарасси йывӑрах мар, конно
таци пӗр килменни кӑна йывӑрлӑх кӑларса тӑратать. Анчах 
вырӑс сӑмахне тӳр килекенни чӑваш чӗлхинче пӗрре мар, те-- 
миҫе те пулма пултарать. Е чӑваш сӑмахне вырӑсла тӗрлӗрен 
к^ҫарма пулать. Ҫавнашкал ушкӑнлӑ тӳркилӳсене вариантла 
тӳркилӳсем теме йышӑннӑ. Словарьсенче час-часах тӗрлӗ вагг
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риантсене тепӗр чӗлхе сӑмахӗн хӑйне уйрӑм пӗлтерӗщӗҫем 
тесе кӑтартаҫҫӗ. Тӗрӗссипе вара кунта нумайпӗлтерӗшлӗх 
мар, урӑхла пулӑм: 0 4  сӑмахӗн пёлтерёшё анлӑ, вӑл йышлӑ- 
рах паллӑсене е объектсене пӗрлештерсе тӑрать, вӗсене уйӑр- 
масӑр палӑртать, ҫавна пула ӗнтӗ ӑна куҫарнӑ чухне КЧ лек- 
снкинче темиҫе тӳркилӳ те тупӑнать.

Тӗслӗхсем. Вырӑсла окотиться глагол тӗрлӗ йыщши ама 
чӗрчун ҫура тунине пӗлтерет. Чӑвашла кушакҫем, мулкачсём, 
кроликсем ҫинчен ҫӑвӑрла, сурӑхҫем, качакасем ҫинчен пӑран- 
ла  теҫҫӗ. Тепёр енчен, ҫӑвӑрла  глагол та  анлӑ пӗлтерӗшдӗ, 
вырӑсла мӗнле чӗрчун пирки сӑмах пынине кура, ӑна окотить- 
е я  тесе ҫеҫ мар, ҫавӑнпекех ощениться (йытӑ йышши чёрчун- 
сем ҫинчен), опороситься (сысна ҫинчен) тесе куҫарма тивет. 
Куҫарура мӗнле варианта, суйласа илесси вара, паллах,'*:Кон- 
текҫтран килет, Сӑмахран, вырӑс текстӗнче.«овца окотилась» 
тенӗ пулсан, «сурӑх паранланӑ» тетпӗр (.«ҫӑвӑрланӑ» мӑрЦ. 
Выр. корыто ёемантикине нумай чӑваш сӑмахӗсем палӑртаҫ- 
ҫё; валаш ка, такана, курите> кулата, шан, кункӑра. 1982 ҫул- 
та Мускавра тухнӑ «Чӑвашла-вырӑсла словарьте» ҫӑк пулӑ- 
ма тӗрӗс сӑнласа пама тӑрӑшнӑ: анлӑ пёлтерӗшсене пӗр ҫӗр- 
лӗн, темиҫе пӗлтерӗше уйӑрмасӑр ҫырса кӑтартнӑ.

Икӗ чӗлхерен пӗринче ҫав ӑнлава уйӑрмасӑр, пӗр сӑмахпа 
тата уйӑрса, темиҫе сӑмахпа палартни пулать. Акӑ, выр. 
ехать е идти йышши глаголсен семантикинче ӗҫ ӑҫталла (ка- 
лаканран шутласан) пулса пынине кӑтартни ҫук, чӑвашла 
вара ҫав паллӑна кӑтартса калаҫҫӗ: кил  (калакан патнелле), 
кай (калакан патӗнчен), пыр (кам та пулин патне) т. ыт. те. 
Тёссен спектрне сӑмахпа каласа палӑртассинче чӗлхеҫемӗн 
ӑрасналӑх нумай пулать. Вырӑс чёлхинче тата Европа чёлхи- 
сенче тёп тӗссене ҫеҫ мар, вёсен сёмёсене те уйӑрса каласси 
ҫирӗпленнӗ. Тёрёк чёлхисенче вара урӑхла йӗрке. Калӑпӑр, 
«синий», «голубой», «фиолетовый», «серый», «зеленый» пёл- 
терӗшсене, урӑхла каласан, спектрӑн пысӑк пайне уйӑрмасӑр 
пёр кок сӑмахпах палӑртаҫҫӗ. Чӑв. кӑвак  пёлтерёшё те ҫав- 
нашкалах, вӑл «зеленый» тенине ҫеҫ пӗлтермест, мёншён те
сен ку функдие иран чӗлхинчен йышӑннӑ симӗс сӑмах пур- 
нӑҫлать.

Ҫак ретрех чӑваш чӗлхинче анлӑ сарӑлнӑ евӗрлев мелӗ 
тӑрать. Вырӑс чёлхинче те евӗрлесе каланӑ сӑмахсем, вӑл 
шутра глаголсем чылай, анчах чӑваш евӗрлевӗсем вариант- 
семпе питё пуян. Акӑ, шуршать глагола чӑвашла чаштӑртат, 
чӑштӑртат, кӑшӑртат, каштӑртат тесе тата ытти майпа та 
куҫарма пулать..

Ҫӳлерех сӑмахӑн шалти форми пӗлтерёше упрама пулӑш- 
ни ҫинчен каланӑччӗ. Сӑмах майлашӑвӗн шайӗнче ҫакӑ тата 
лайӑхрах палӑрать. Аса илер-ха, сӑмах вӑл — ансӑр номинацн 
еДцници, ,унӑн пӗлтерӗшӗнче пӗтӗмлетӳ туртӑмӗ вӑйлӑ. Ҫав
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пӗлтерӗше кирлӗ пек пайӑрлатма эпир ун ҫумне определени 
функдиллӗ тепӗр сӑмах хушатпӑр, вара номикаци единицин 
тытӑмӗ кӑткӑсланать, анлӑланать, пёлтерёшё вара ансӑрла- 
нать. Ҫакна ирӗклӗ (е синтаксис) сӑмах майлашӑвӗсем ҫин- 
чен те, ҫирӗп пӗтӗҫнӗ майлашусем ҫинчен те каламалла. Сӑ- 
махран, выр. собака «йытӑ» нумай ӑрата пӗлтерме пултарать. 
Функцине пайӑррӑн палӑртса вара йытӑсен ушкӑнӗсене охот
ничьи собаки «сунар йыттисем», сторожевые собаки «хурал 
йыттисем», комнатные собаки «пӳлӗм йыттисем» теҫҫӗ т. ыт 
те.

Куҫарура сӑмах майлашӑвӗ е аилӑ ят тепёр чёлхери уй- 
рӑм сӑмаха тӳр килни час-часах пулать. Акӑ, вырӑс чёлхинче 
чӗрчун, кайӑк ҫури-чӗппксене ятарлӑ лексика единицисемпе 
палӑртаҫҫӗ, чӑваш чёлхинче ҫавнашкал сӑмахсем те (танл.: 
теленок — пару, жеребенок — тиха), пайӑрлатуллӑ майлашу
сем те пур (танл.: поросенок — сысна ҫури, гусенок — хур  
чёппи, олененок — пӑлан пйрушё т. ыт. те). Чӑв. вите пёлте
рёшё пӗтӗмӗшле, анлӑ пулнӑ пирки унашкал хуралтӑн кан- 
кретлӑ тӗсне ятарласа палӑртма тивет (танл.: конюшня — 
лаша вити, коровник — ёне вити, овчарня — сурӑх вити, птич
н и к — чӑх-чӗп вити т. ыт. те). Анлава контекст ыйтнӑ пек тё- 
рёс те пайӑррӑн уҫса пама куҫарура ҫавӑн пек мелпе анлӑн 
усӑ кураҫҫӗ.

Куҫаруҫӑсем тепёр чухне анлӑ ятсен пуплеври пӗр уйрӑм- 
лӑхне шута илмеҫҫӗ: текстра ҫине-ҫинех тӗл пулнӑ чухне вё
сен пайӑрлату элементне пирвайхи хут каласан ҫиТет, ма- 
лалла унсӑр та ӑиланмалла пулать. Сӑмахран, мальчик  сӑ- 
маха пӗрмаях арҫын ача тесе куҫарни текста йывӑрлатать, 
стиль килӗшӳлӗхне пӑсать. Малаллахи предложенисенче ача 
тесе каланн те ҫителӗклӗ. Хутлӑ сӑмах пайӗсене вара, пал
лах, ун пек каламасӑр хӑварма ҫук.

2. Лексика трансформацийӗсен тӗсӗсем
Куҫарури трансформаци тесе референт тата коннотаци 

пӗлтерӗшӗсене сыхласа хӑварса текстӑн чӗлхе формине (чёл
хери пӗлтерӗщпе ҫыхӑннине) иккӗмӗш чӗлхе формипе ылмаш- 
тарнине калаҫҫӗ. Грамматика шайӗнче трансформацисем уй- 
рӑмах кӗрет курӑнаҫҫӗ, анчах ытти шайсенче те вӗсем куҫару 
процесӗн тӗп никӗсӗ пулса тӑраҫҫӗ. Чӗлхе системин кашни 
шайӗнче трансформацисем хӑйне майлӑ уйрӑмлӑхсемпе па- 
лӑрса тӑраҫҫӗ (танл.: транскрипципе транслитераци, калькӑ- 
лав, синтаксис ылмаштарӑвӗсем т. ыт. те).

Лексика трансформацийӗ — 0 4  сӑмахӗн пӗлтерӗшне кон- 
текстра иккӗмӗш чӗлхен яланхи (урӑхла каласан, словары е 
кӑтартакан) тӳркилӗвӗпе мар, урӑх лексика единицисем пу- 
лӑшнипе уҫса пани. Ш ухӑшлавӑн логика мелӗсемпе усӑ кур
са, ҫав кирлӗ пёлтерӗше вулакан ӑстӑнне ҫитерме тӑлмач
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шалти форми тӗлӗшӗнчен ӑрасна сӑмаха е сӑмах майлашӑв- 
не суйласа илет. Ҫапла вара эквивалентсем тата вариантлӑ 
тӳркилӳсем чӗлхесен системинче ҫирӗпленнӗ семантика пулӑ- 
мӗсен шутне кӗреҫҫӗ пулсан, трансформацисен тупсӑмӗ — 
пуплевре, вӗсем пӗтӗмпех контекст условийӗсенчен килеҫҫӗ.

Лексика трансформацийӗсем темиҫе тӗрлӗ пулаҫҫӗ; куҫа- 
рура вӗсем уйрӑмшарӑн та, пӗр-пӗринпе хутӑшса та палӑ- 
раҫҫё. Чи тӑтӑш тёл пулакан лексика трансформацийӗсен 
тӗсӗсем — уйӑру (дифференциаци), пайӑрлату (конкретиза- 
ци), пӗтӗмлетӳ (генерализаци), ӑнлава аталантарса куҫарни. 
Трансформацисен сайрарах тӗл пулакан тӗсӗсем — антоним- 
ла куҫару, пёлтерӗш туллимарлӑхне саплани е компенсаций 
Лексика трансформацийӗсем ӑнлавсем хушшинчи логика ҫы- 
хӑнӑвӗсем ҫинче никӗсленсе тӑраҫҫӗ. Тӗрлӗ халӑх ҫыннисен 
шухӑшлав аппарачӗ пёр пек пулнӑ пирки ҫак трансформаци- 
сем кирек хӑш чӗлхерен куҫарнӑ чухне те тӗл пулаҫҫӗ.

Пӗлтерӗшсене уйӑрса куҫарни. 0 4  сӑмахӗ анлӑ пӗлтерӗш- 
лӗ, пӗтӗмӗшле ӑнлава палӑртать, куҫару чёлхинче вара ӑна 
ансӑртарах пӗлтерӗшлӗ темиҫе сӑмах тӳр килет. Словарьте 
вӗсене пурне те кӑтартса ҫитерме йывӑр. Текстра, конкретлӑ 
предложенире, ситуаци хушнӑ тӑрӑх пайӑр пӗлтерӗшлӗ пӗр 
тӳркилӗве тупма тивет. Ҫапла вара 0 4  сӑмахӗн семантикин- 
чи хӑшпӗр элементсем (вӗсене пӗлтерӗшӗн пайланман едини- 
цисем — семӑсем теҫҫӗ) палӑрмасӑр юлаҫҫӗ. Кирлӗ сема, 
вӗсенчен уйрӑлса, дифференциленсе, куҫару контекстне ку
пать.

Ҫӳлерех илсе кӑтартнӑ тӗслӗхсенчен выр. корыто, чӑв. кӑ- 
вак сӑмахсене аса илер. Вёсен КЧ контекстӗнчи кирек хӑш 
тӳркилӗвӗн семантика калӑпӑшӗ 0 4  сӑмахӗнчен пӗчӗкрех. 
Е, калӑпӑр, вырӑс текстӗнче «Мы запаслись на зиму топли
вом» предложени тёл пулать. Чӑваш чёлхинче халё топливо 
термин пур, анчах вӑл ҫыруллӑ жанрсенче ҫеҫ ҫӳрет, куллен- 
хи пуплевре тёл пулсах каймасть. Пӗр-пӗр предприяти ҫинчен 
каланӑ чухне унпа усӑ курни вырӑнлӑ та пулё, анчах кил- 
ҫуртри ӗҫ-пуҫ ҫинчен сӑмах пынӑ ҫӗрте чӑвашла топливӑн 
конкретлӑ тӗсне кӑтартни контекстпа килӗшет, кунта вутӑ, 
вутӑ-шанкӑ, торф, брикет, кӑмрӑк, киҫек сӑмахсенчен пӗри 
кирлӗ пулма пултарать.

Кунашкал тӗслӗхсенче, анлӑ пӗлтерӗш уйрӑм элементсе
не, семӑсене уйрӑлнисӗр пуҫне, тата иккӗмӗш йышши транс
формацие — пӗлтерӗше пайӑрлатса куҫарнине куратпӑр. Чӑ- 
нах та, пӗтӗмёшле ӑнлава уйӑра-уйӑра куҫарни пӗлтерӗше 
яланах ансӑрлатать тата пайӑрлатать, конкретлӑрах тӑвать. 
Унсӑрӑн автор асра тытнӑ референта палӑртма йывӑр пулнӑ

2 Бархударов Л. С. Асӑннӑ ӗҫ, 210—231 с.; Комиссаров В. Н. Асӑннӑ 
ёҫ, 37—42 с.; Рецкер Я. И. Асӑннӑ ӗҫ, 38—63 с.
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пулӗччӗ. Чӑв. кӑвак  сӑмаха вырӑсла шӑпах ҫавӑн пек пайӑр- 
латса — е синий, е голубой, е серый тесе, контекста кура ва 
ра багровый, лиловы й, васильковый  тесе е урӑх майлӑ та ку- 
ҫарма тивет. Выр. тело —  чӑв. ӳт ҫеҫ мар, ӳт-пӳ, пӳ-си, ҫан- 
ҫурӑм, хул-ҫурӑм, кӗлетке т. ыт. те, кашни тӳркилӗвӗн кон- 
кретлӑ пӗлтерӗш сӗмӗ пур. Чӑв. апатлан, апат ҫи тенине, вӑ- 
хата палӑртса, завтракать, обедать, полдничать, ужинать те
се куҫаратпӑр. Выр. осадки— чӑв. ҫумӑр, юр, пӑр, йӗпхӳ; 
населенный пункт — хула  е поселок, ял  т. ыт. те, пӗтӗмлетӳл- 
лӗ мӑшӑр сӑмах хула -ял  та вырӑс терминён семантикине пё- 
тёмпех витеймест.

Акӑлчан сӑмахӗ student пирӗншӗн пёр «студент» пӗлте- 
рӗшлӗ ҫеҫ пулнӑн туйӑнать, мӗншӗн тесен унӑн семантики 
вырӑс чёлхинче те ҫавнашкал ансӑр. Анчах акӑлчан чёлхинче 
унӑн пӗлтерӗшӗсем — «студент», «вӗренекен», «тӗпчевҫӗ». 
Акӑлчансен mount сӑмахне те пайӑрлатмасӑр куҫарма май 
килмест: унӑн пӗтӗмӗшле анлӑ пӗлтерӗшне («йӗнерлесе ҫӳре- 
мелли чӗрчун») палӑртма вырӑс тата чӑваш чӗлхисенче ти- 
вӗҫлӗ лексика единици ҫук. Контекста кура кунта лаша, ут, 
ашак, верблюд, м ул  т. ыт. те пулма пултараҫҫӗ.

Пӗлтерӗш пӗтӗмлетӗвӗ (генерализаци) — ҫӳлерех илсе 
кӑтартнӑ икё меле хирӗҫле трансформаци тӗсӗ. Вӑл 0 4  лек- 
сикин пайӑр, ансӑр пӗлтерӗшлӗ сӑмахне КЧ текстӗнче анлӑ 
пӗлтерӗшлӗ сӑмахпа куҫарнинче палӑрать. Ҫапла ӗнтӗ, ҫӳле- 
рехри мӗнпур тӗслӗхсене тепӗр майлӑ ҫавӑрсан, пӗтӗмлетӳ 
пулнине куратпӑр: выр. синий (е голубой, серый т. ыт. те) — 
чӑв. кӑвак; чӑв. курите (е валашка, кункӑра, та'кана т. ыт. 
те) — выр. корыто. Хаҫат-журнал тексчёсенче час-часах курс, 
направление, путь, ориентация сӑмахсем тёл пулаҫҫӗ, чйваш- 
ла вёсене пёр пек — ҫул-йӗр  тесе куҫаратпӑр. Вырӑс чёлхинче 
выльӑх кӗтекенсен конкретлӑ ячӗсем нумай: пастух, чабан,
овчар, гуртоправ т. ыт. те, чӑвашла вӗсем пурте— кӗтӳҫӗ.

КЧ текстӗнчи анлӑ пёлтерёш 0 4  сӑмахӗн конкретлӑхне 
ытла та ҫухатса ярать, референта тӗрӗс ӑнланма чӑрманта- 
рать пулсан, куҫарура пайӑрлату сӑмахӗсем хушма тивет. 
Сӑмахран, конюшня сӑмаха вите тесе мар, лаш а вити тесе, 
крупеник, солянка  йышши сӑмахсене яшка тесе мар, кёрпе 
яшки, йӳҫ хӑяр яш ки  тесе куҫарма пулать т. ыт. те.

Ӑнлава аталантарса куҫарас мел чёлхесен типологи, ата
лану шайё тата халӑхсен культура традицийӗсем хытӑ уйрӑл- 
са тӑнӑ чухне уйрӑмах кирлӗ. Вырӑсла-чӑвашла куҫарура та 
вӑл пысӑк вырӑн йышӑнать. Ку мел тупсӑмӗ— КЧ тӳркилӗвӗ 
мӗнле те пулин сӑлтава пула 0 4  сӑмахне куҫарма юрӑхсӑр 
пулсан, ӑна контекстпа килӗшекен урӑх сӑмахпа ылмаштар- 
нинче. Ҫакна май референтӑн тёп пёлтерёшё сыхланса юл- 
малла. Ылмашу тумалли никӗс — сӑмахсен пӗлтерӗшӗсем 
хушшинчи логика ҫыхӑнӑвӗсем. Ҫавӑнпа та кунта тӗрлӗрен
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метафорӑсемпе метонимисем, пӗр-пӗр япала вырӑнне унӑн 
паллине, ӗҫ вырӑнне унӑн результатне кӑтартни е тепӗр май- 
лӑ ылмаштарнисем час-часах тӗл пулаҫҫӗ.

Выр. бестия, плут, пройдоха  йышшй сӑмахсене пёр рефе
рент «чее ултавҫӑ» пӗрлештерет. Анчах кун пек каласан, кон
нотаци оригиналти пек пулмасть, куҫару стильпе сӑнарлӑх. 
тӗлӗшӗнчен вӑйсӑрланать. Ҫавӑнпа та чӑвашла тилӗ тесе ку- 
ҫарни ҫак ҫитменлӗхе сирме пултарать. Ҫавнашкалах выр. 
обжирается тенине чӑвашла нумай ҫиет тесе куҫарни кирлӗ 
стиль сӗмне палӑртаймасть. Анлава аталантарса тепёр май- 
ларах — игампа хырӑм  тесен, кӑмӑл-туйӑм экспрессийӗ те, 
«ҫӑткӑнлӑх, пахмӑтсӑрлӑх» пӗлтерӗш те туллин сӑнланать.

Текстра сӑмахӑн, кӗретӗн каламан ӑнлав е шухӑш ориги- 
налта контекстран паллӑ, куҫарнӑ чухне ҫав пӗлтерӗш уҫӑм- 
лӑхӗ ҫухалма пултарать. Ун пек чухне тӑлмачӑн кирлӗ шу- 
хӑша сӑмахпа каласах уҫса пама тивет. Кун йышши тран
сформацие пула текстра оригиналта пулман сӑмах ҫаврӑнӑ- 
шӗсем, ӑнлантарусем хутшӑнаҫҫӗ. Тӗслӗхсем илер. Калӑпӑр, 
вырӑсла текстри диалогра ҫапла каланисем тӗл пулаҫҫӗ: «Ну 
как, поели?» Хурав: «Спасибо». Куҫарма ансат ку репликӑ- 
сене. Анчах, ситуацие кура, хуравне чӑвашла эквивалентпа 
«Тавтапуҫ» тесе куҫарсан, иккӗлле ӑнланма пулать. Хуравла- 
кансем тутӑ, ҫиесшӗн мар пулсан, репликӑна «Тавтапуҫ, ҫиес 
килмест» е «Тавтапуҫ, выҫман-ха» тесе йӗркелеме тивет. 
Апатне ҫинӗ пулсан, «Тавтапуҫ, ҫирӗмӗр» тесе хуравлама пу
лать.

Диалогра ҫеҫ мар, автор калӑвӗнче те кӗскетнӗ, эллипс- 
лӑ пуплевсем час-часах тӗл пулаҫҫӗ, мӗншӗн тесен хӑшпӗр 
ӑнлавсене, пӗлтерӗш сӗмӗсене ятарлӑ формӑпа палӑртмасӑр 
каласси — тӗрлӗ чӗлхесенче анлӑ сарӑлнӑ пулӑм. Акӑ, акӑл- 
чан текстӗнче «I began the book» йышши пуплевсем тӑтӑшах 
тёл пулаҫҫӗ. Тӳррён куҫарсан, «Я начал книгу», чӑваш- 
ла «Эпӗ кӗнеке пуҫларӑм (е тытӑнтӑм)» пулса тухать. П ал
лах, кун пек куҫарма май килмест. Контекстпа ситуаци тарах 
ҫак пуплевпе палӑртакан ӗҫ темӗн тёрлё пулма пултарать: 
кӗнеке вулама е ҫырма, тёпчеме, хуплашкалама, юсама, кон- 
спектлама тытӑнни т. ыт. те. Куҫарура вӑл ӗҫе пайӑррӑн ка
лама тивет.

Чӑваш чёлхинче те ҫавна майлӑ тӗслӗхсём пулаҫҫӗ. Калӑ- 
пӑр, улаха ҫырса кӑтартакан эпизодра «Хӗр кӗпе тытса лар- 
чӗ» предложени тёл пулать. Вырӑсла ӑна «Девушка взяла 
в руки платье» е «Девушка уселась, взяв платье» тени' рефе
рента уҫса паман тӳртенлӗх ҫеҫ пулӗччӗ: чӑннипе хӗр кӗпене 
ахальшӗн мар — тӗрлеме е ҫӗлеме, саплама, сӳтме тытса ла- 
рать. Вырӑсла ҫавна хушса калас пулатех.

Анлава сӑмахпа палӑртмасӑр каланине кӑтартакан лайӑх 
тӗслӗх — вырӑс чӗлхинчи предлоглӑ, глаголсӑр ят сӑмах
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майлашӑвӗсем, тӗслӗхрен: наука о природе, двигатель на 
твердом топливе, бег с препятствиями, колхоз имени Кирова, 
поход по местам боевой славы. Вӗсене чӑвашла куҫарнӑ чух
не, уйрӑмах контекстра, ялан тенё пекех пӗлтерӗшӗпе юрӑхлӑ 
глагол хушма тивет: ҫутҫанталӑка тӗпчекен наука, хытӑ топ- 
ливӑпа ӗҫлекен двигатель, чӑрмавсем урлӑ  каҫса чупни, К и
ров ячӗпе хисепленекен колхоз, ҫапӑҫу мухтавён вырӑнӗсенче 
ирттерекен поход т. ыт. те.

Оригинал чёлхинче сӑмахпа каламасӑр (эллипсис е ком- 
пресси мелӗпе) палӑртнӑ ӑнлава куҫарура пайӑррӑн уҫса па- 
ма кирли терминологире тӑтӑшах тёл пулать. Акӑ, безъядер
ная зона тенине ядерсӑр зона  тесе те, ядросӑр зона  тесе те 
калама май килмест — ядерлӑ хӗҫпӑшалсӑр зона тесе куҫар- 
ма тивет. Ҫавнашкалах краснознам енны й^хӗрлӗ ялавлӑ  мар, 
Х ёрлё Я лав орденлё  т. ыт. те.

Куҫарури хушӑмсем чылай чухне 0 4  текстӗнче сӑнланнӑ 
наци культурипе йӑла элеменчӗсене вулаканшӑн ӑнланмалла 
тума кирлё. Кашни халӑхӑн хӑйне евёрлё культура информа- 
цине фон пӗлӳлӗхӗ (фоновые знания) теҫҫӗ. Ют халӑх ҫынни- 
сен вӑл информаци, вӑл пӗлӳлӗх ҫук, ҫавӑнпа та куҫарура 
йывӑрлӑхсем тухса тӑраҫҫӗ. Ирӗксӗрех хушса калама, пӗлмен 
референтсене «уҫӑлтарма» тивет. Ҫапла майпа тӑлмачсем ву- 
лаканӑн фон пӗлӳлӗхӗ ҫитменнине саплаҫҫӗ. Сӑмахран, чӑ- 
вашла текстсенчи шӑрттан, чӑкӑт, шӳрпе, масмак, сурпан, 
киремет, йӗрӗх, хыпарҫӑ, капкӑнҫӑ е Кукш а Иван, Jlanuiy 
Ҫтаппанё, Ашапатман карчӑк йышши элементсене чӑвашсем 
хӑйсем ятарласа ӑнлантармасӑрах пӗлеҫҫӗ, ытти чӗлхесене 
куҫарнӑ чухне вара ӑнлантарусем е ылмашусем тума тивет. 
Вырӑс чӗлхинчен ют ҫӗршыв чӗлхисене куҫарнӑ чух совет пур- 
нӑҫ йӗркипе ҫыхӑннӑ нумай-нумай ахаль сӑмахсемпе термин
сене ӑнлантарма тивет, сӑмахран, сельсовет, народный конт
роль, пионерлагерь, КВН, Д Н Д , ДО СААФ  т. ыт. те. Вырӑс- 
ла-чӑвашла куҫарура ку йывӑрлӑхсен вӑхӑчӗ иртсе кайнӑ 
ӗнтӗ, мӗншӗн тесен ҫӗнӗ пурнӑҫ паллисене сӑнлакан сӑмах- 
сем пирӗн чӗлхене ҫирӗп кӗрсе вырнаҫнӑ, референчесене хйй 
сене те эпир лайӑх пӗлетпӗр.

Тепӗр икӗ тӗслӗх акӑлчан чӗлхинчен. СШАра ҫын ҫӳлӗшне 
футпа (30 сантиметра яхӑн) тата дюймпа (3 сантиметра яхӑн) 
палӑртасси йӑлана кӗнӗ. Калӑпӑр, питӗ ҫӳлӗ, икӗ метрлӑ 
ҫынна — 6 фут та 7 дюймлӑ, питӗ пӗчӗккине 5 футран та ытла 
мар теҫҫӗ т. ыт. те. Ытти чёлхесенче ун пек пайӑррӑн калас 
йӗрке ҫук. Вырӑсла ун пек чухне е нейтраллӑ майпа свыше 
двух  метров ростом тесе, е коннотацие кура, долговязый, ка
ланча, настоящий великан  теме пултараҫҫӗ. Чӑвашла та ҫав- 
нашкал куҫару варианчёсемех пулма пултараҫҫӗ. СШАпа Ан- 
глире адреса кӑтартнӑ чухне штат е графство, хула тенине 
пӗлтерекен сӑмахсене ҫырмаҫҫӗ, калӑпӑр, Калифорни шта-
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тӗнчи Окленд хулине конверт ҫине: Oakland, California тесе 
ҫеҫ кӑтартаҫҫӗ. Вырӑсла е чӑвашла куҫарнӑ чухне штат, го
род (е хула)  сӑмахсем хушма тивет.

Сайрарах чухне куҫарура сӑмах хушни мар, оригиналта 
пур лексика единицине кӑларса пӑрахни те пулать. Ҫак мел 
пе усӑ курнин сӑлтавӗ — куҫару текстӗнче пӗр-пӗр элемент 
семантика тӗлӗшӗнчен ытлашши пулни, сӑмах ҫыхӑнӑвӗсене 
вырнаҫманни е стиль требованийӗсене тивӗҫтерменни3. Анлӑ 
терминсене вырӑсларан чӑвашла куҫарнӑ чухне час-часах 
2-мӗш изафет моделӗпе е атрибутивлӑ сӑмах майлашӑвӗпе 
усӑ кураҫҫӗ, вӗсем ытларах виҫӗ компонентлӑ мар, икӗ ком- 
понентлӑ пулаҫҫӗ. Урӑхла каласан, куҫарнӑ май пӗр компо- 
ненчӗ каланмасӑр юлать. Паллах, референт пёлтерёшё ул- 
шӑнмасан ҫеҫ ҫапла трансформаци тума май килет. Тӗслӗх- 
рен, ракеты стратегического назначения термина чӑвашла 
«назначение» пӗлтерӗшлӗ сӑмахсӑр куҫарса каласан лайӑх- 
рах: стратеги ракетисем е стратегилле ракетӑсем. Зона жиз
ненных интересов тенине пурнӑҫшӑн кирлӗ зона теме пулать, 
«интересы» пёлтерёшлё компонент сиксе юлать.

Антонимла куҫару мелён тупсӑмӗ акӑ мӗнре: подлинникра 
каланӑ пӗр-пӗр ӑнлава куҫарура хирӗҫле ӑнлавпа ылмашта- 
раҫҫӗ, сӑмах форми тӗлӗшӗнчен ҫакӑ антоним пулать. Анчах 
шухӑша пӑсасран ҫав антоним ҫумне хирӗҫлев, ҫуклӑх пӗлте- 
рӗшлӗ элемент хушаҫҫӗ. Ку мел тӗллевӗ — текстӑн кӑмӑл- 
туйӑм ӗнерӗвне вӑйлатасси, оригинал шайне ҫитересси. Сӑ- 
махран, «Войска прочно удерживают позиции» пуплеве ҫав 
калӑппах куҫарма пулать: «Ҫарсем позицисене ҫирӗп тытса 
тӑраҫҫӗ». Контекста кура, вирлӗрех илтӗнтӗр тесе, ҫапла ка
лама пулать: «Ҫарсем йышӑннӑ позицирен пӗр утӑм та чак- 
маҫҫӗ» е «Тӑшман пёр позицие те тытса илеймерӗ» т. ыт. те. 
Пӗрремӗш вариантӗнче, оригиналти пекех, ҫирӗплетӳ формил- 
лӗ предикат, иккӗмӗшӗпе виҫҫӗмӗшӗнче — хирӗҫле пӗлтерӗш- 
лӗ, анчах ҫуклӑ формӑллӑ предикатсем (танл.: тытса тӑраҫ- 
ҫ ӗ — чакмаҫҫӗ, илеймерӗ). «Я свободный человек» тенине ан
тонимла мелпе «Эпё чура мар» тесе куҫарма пулать. Ҫӳлерех 
эпир абсолютлй эквивалентсем тата абсолютлӑ мар эквива- 
лёктсем терминсемпе усӑ куртӑмӑр. Вёсенчен пёрремёшне вы- 
ра'сларан ҫаплипех куҫарнӑ (абсолютный эквивалент), иккё- 
мёшёнче антонимла ылмашу тунӑ, мёншён тесен относитель
ный эквивалент  терминӑн пёрремёш компонентне танлашта- 
руллӑ  тесе куҫарни кунта вырӑнах килмест. Ҫапла вара отно
сительный вырӑнне унӑн антонимне илетпёр те хирӗҫлев сӑ- 
махӗ хушатпӑр, абсолютлй мар пулса тухать.

Хирӗҫлев, ҫуклӑх формине ҫирӗплетӳ формипе те ҫавнаш- 
калах ылмаштарма пулать. Тёслёх: «Предприятире ним йёр-

3 Бархударов Л. С. Асӑннӑ ӗҫ, 226—231 с.
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ки ҫук» тенине вырӑсла «На предприятии нет никакого по
рядка» тесе тӳррӗн куҫарма та пулать, анчах антонимла 
трансформаци пуплеве вӑйлӑрах янӑратать: «На предприя
тии царит полный беспорядок».

Ҫӳлерех илсе кӑтартнӑ тӗслӗхсенче тӑлмач вариантсене 
хӑй ирӗккӗн суйласа илме пултарать. Анчах тепёр чухне, икё 
чӗлхе системин уйрӑмлӑхӗсене кура, формипе адекватлӑ тур- 
килу пулмасть, вара антонимла трансформаци тума тивет. 
Уйрӑммӑн илсен, вырӑс чёлхинче глаголӑн таврӑну залогӗн 
(страдательный залог) формипе йӗркеленӗ пассивлӑ сӑмах 
ҫ.аврӑнӑшӗсем валли ҫав калӑплӑ синтаксис конструкцийӗсем 
ҫуккине палӑртмалла. Ҫавӑнпа та тӗп залогӑн (действитель
ный залог) формипе, анчах субъектпа объекта ылмаштарса 
калама тивет. Тёслёх: выр. «Полицией (доп.) производятся 
(сказ.) аресты (подл.)» — чӑв. «Полици (подл.) арестсем 
(доп.) туса ирттерет (сказ.)».

Куҫарури саплав (компенсаци) меле — трансформации 
хӑйне евёрлё тёсё. 0 4  текстӗнчи хӑшпӗр элементсем валли 
куҫару чёлхинче тӳркилӳсем ҫук пулсан, пӗлтерӗшӗн мӗнле 
те пулин пайӗ ҫухалма пултарать. Вара тӑлмачӑн ҫавнашкал 
сёмех (референт е коннотаци пӗлтерӗшне) урӑх майсемпе 
каласа пама тивет. 0 4  тексчӗпе танлаштарсан, пӗлтерӗш ҫу- 
халнине саплакан элемент урӑх вырӑна та кёрсе ларма пул
тарать — кунта функцийё пёр пек пулни ҫеҫ кирлё.

Референт пёлтерёшё ҫухаласси ытларах чухне оригиналти 
эквивалентсӑр лексикапа ҫыхӑннӑ. Ку вӑл — 0 4  ҫӗршывӗнчи 
хӑйне евёрлё, урӑх ҫӗрте ҫук объектсен, реалисен ячӗсем, 
тӗрлӗрен идиомӑсем (вӗсем тӳррӗн куҫарӑнмаҫҫӗ) т. ыт. те. 
Наци реалийӗсем географи,' истори, этнографи уйрӑмлӑхӗсем- 
пе, фольклор е мифологи сӑнарӗсемпе, социаллӑ пурнӑҫ ус- 
ловийӗсемпе ҫыхӑннисем пулма пултараҫҫӗ. Вёсен ячӗсене 
тӗрлӗ мелсемпе куҫараҫҫӗ:

а) транскрипци и транслитераци туса. Тӗслӗхшӗн вырӑс 
'чӗлхинчен Европа чӗлхисене куҫнӑ нумай сӑмахсене илме 
пулать. Шалти формине кура калькӑлӑма май пур ҫинчех 
колхоз, большевик, совет, спутник. Больш ой  (театр) йышши 
сӑмахсене, калӑпӑр, нимӗҫле Kolchios, Bolschewik, Sowjet, 
Sputn ik , Boischoj тесех ҫырасси ҫирӗпленнӗ. Чӑваш реали- 
йӗсен сӑмахӗсене вырӑсла ҫырасси ҫинчен ҫӳлерех асӑннӑччӗ 
ӗнтӗ. Тата темиҫе тӗслӗх илер. Вырӑнти колорит сӗмне кӑтар- 
-тас тӗллевпе Юхма Мишшин Мускавра 1970 ҫулта тухяй 
«Книга о Чувашии» кӗнекинче (чӑвашларан А. Волков ку- 
ҫарнӑ) ҫакӑн пек ҫырнисем тӗл пулаҫҫӗ: Ады л  (Атӑл), Сербю  
(Ҫӗрпӳ), батор (паттӑр), сьер-анне (ҫӗр-анне), агатуй (ака- 
туй), Хургайк Сюле (Хуркайӑк Ҫулӗ), Улып (Улӑп), сиру 
терри (ҫыру тӗрри) т. ыт. те. Опыт, пӗлӳ ҫитмен чухне е стиль 
пӗрлӗхӗн туйӑмӗ ҫук чухне тӑлмачсем ку мелпе кирлӗ мар

50



ҫӗртех усӑ кураҫҫӗ. Тӗслӗхсем, «Уҫнӑ ҫерем» романран: кви
ток «хут, документ», круг «4 теҫеттин», боевой группа  «хас- 
тар ушкӑн»; «Коммунизм ялавӗ» хаҫатран: м аляра  «сивчир», 
ҫёлен ячӗ «ҫӗлен наркӑмӑшӗ», ростовщик «усламҫӑ», Африка 
Рогӗ «Африка Сӑмсахё» т. ыт. те.;

ӑ) КЧ элеменчӗсенчен кирлӗ пӗлтерӗшлӗ ҫӗнӗ сӑмахсем 
хайлани е сӑмах майлашӑвӗсем йӗркелени. Кунта, тӗпрен ил
сен, калькӑсем тата перифразӑсем— темиҫе сӑмахлӑ ӑнлан- 
тарусем кӗреҫҫӗ. Ҫапла, выр. небоскреб сӑмаха акӑлчан чӗл- 
хинчен skyscraper ӗлкипе тунӑ (sky «пӗлӗт», scrape «хыр»), 
Чӑв. шӑрттан сӑмаха вырӑсла час-часах домашняя колбаса, 
чӑкӑта —  пресный сырок, масмака — налобная повязка  тесе 
куҫараҫҫӗ. Пушкинӑн «Капитанская дочка» повеҫӗнчи Са- 
вельич «должнюҫӗ» вырӑсла — дядька  (улпут ачисене пӑха- 
кан арҫын тарҫа ҫапла каланӑ). Чӑвашла куҫарура пожало
ванному мне в дядьки вырӑна мана пӑхма хуш нӑ  тесе каланӑ. 
Кунта тӗрлӗрен трансформаци элеменчӗсем палӑраҫҫӗ: пӗ-
тӗмлетӳ те, кӗскетӳ те, ӑнлантаруллӑ саплав та.

Нумай контекстҫенче, уйрӑмах илемлӗ произведенисенче, 
куҫарура пӗр сӑмаха вӑрӑммӑн ӑнлантарса кайни пуплев ви- 
тӗмлӗхне сӗвӗртсе ярать е шухӑша тӗтрелетет. Акӑ, Шолохо- 
вӑн «Поднятая целина» романӗнчи пёр реплика: «Тоже ост
ряк-самоучка, факт!» Чӑвашла ҫапла куҫарнӑ: «Вӑл та килте 
сӑмсаланса ӳснӗ ҫивӗч чӗлхеллӗ ҫын иккен, факт!» Тӑватӑ сӑ- 
мах вырӑнне — вуннӑ! Тарӑху, тӑрӑхлав модаллӗхӗ, пуплев 
кӗскелӗхӗпе ҫивӗчлӗхӗ — йӑлтах пӗтнӗ. Калаканӗ (Давыдов) 
тахӑшӗ вырӑнсӑр та тӳрккессӗн шӳтлеме хӑтланнине сивлет. 
Чӑвашла ҫакна остряк тата самоучка сӑмахсене словарьти 
пек определена памасӑр, оригиналти майлах кӗскен те вирлӗн 
«ҫаптарса» каламашкӑн темӗн тӗрлӗ вариант тупма пулать. 
Ҫав текстравах тепӗр тӗслӗх: «Сбоку лежал ворох рассыпан
ного сена». Чӑвашла: «Ун ҫумӗнче пёр ҫӗклеме яхӑн утӑ сапа- 
'ланса выртать». Чӑннипе вара икӗ вӑкӑр (!) кӳлнӗ утӑ лавӗ 
тӳнсе кайнӑ-мӗн. Тем мӑнӑш лав пӗр ҫӗклем пулса тӑнӑ. 
«Коммунизм ялавӗ» хаҫатра умеренные христиане термина 
куҫарма эквивалент тупаймасӑр ытлашши чӑрсӑрланма 
юратман христиансем тесе ҫырнӑ. Сӑмах вара христиансен 
общинин чи реакциллӗ тата прогрессивлӑ ушкӑнӗсем хуш- 
шннчи фракцийӗ ҫинчен пыратц;

б) реалисене ӑнлантармалли виҫҫӗмӗш м а й — оригина.чти 
эквивалентсӑр сӑмаха куҫару чӗлхинчи ҫывӑха килекен сӑ- 
махпа ылмаштарасси. Ун пек ылмаштару пӗтӗм текст паха- 
лӑхне, содержанине чакармалла мар. Калӑпӑр, чӑв. сурпан, 
хӑрт, йӗлен, хӗртсурт сӑмахсене вырӑсла, ятарласа ӑнлантар- 
масӑрах, полотенце, секира, халат, домовой тесе куҫарни тёл 
пулать; тёрёссипе вара ҫак мӑшӑрсенчен пёри те тулли экви- 
валентлӑ мар. Гетен «Фаустне» чӑвашла куҫарнӑ чухне
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Н. А. Андреев, истори колоритне тата чёлхе стильне сыхласа 
хӑварас тесе, нимӗҫ сӑмахӗсене ҫывӑх пӗлтерӗшлӗ тата кон- 
нотацйллӗ нумай чӑваш архаизмӗсемпе вырӑнлӑ усӑ курнӑ, 
сӑм. пирӗшти, пӳлӗхҫӗ, аҫтаха, чике старик, элчел  т. ыт. те. 
Анчах кунта виҫене пӗлни кирлӗ, мӗншӗн тесен куҫару чӗлхин 
сӑнарлӑхӗ оригиналӑн хӑйне евӗрлӗ сӑн-питне пачах хуплани 
пулмалла мар. Ҫавӑнпа та «Фауст» текстӗнчи чисти, маҫтӑр, 
причак, акай, мӑнаҫи, палларӑн-ау хусамӑр  тени, паллах, ки- 
лӗшӳсӗр илтӗнет4;

в) эквивалентсӑр лексикӑна куҫармалли тӑваттӑмӗш мел 
виҫҫӗмӗшне ҫывӑх, унпа пӗрле те тёл пулать. Унӑн тупсӑмӗ— 
ансӑр пӗлтерӗшлӗ экзотизма анлӑрах пӗлтерӗшлӗ пурте пӗ- 
лекен сӑмахпа куҫарнинче. Ҫапла ӗнтӗ ку мел шухӑшӑн па- 
йӑр содержанине кӑшт та пулин чухӑнлатать. «Капитанская 
дочка» повеҫри погребец сӑмаха чӑвашла арча, басурман  сӑ- 
маха — ют ҫын, шаматон сӑмаха ҫӑмӑлттай тесе куҫарнӑ; чӑ- 
ваш эквиваленчӗсем пурте— анлӑрах пӗлтерӗшлӗ. Погребец 
вӑл — ҫула тухнӑ чух апат-ҫимӗҫпе савӑт-сапа хумалли ятар- 
лӑ арча, басурман — христиансем мусульмансене йӗрӗнсе- 
тиркесе калани, шаматон — тенине хутахай е ӑҫтиҫук тесе 
куҫарни референта ҫывӑхрах, коннотацийӗ те патнех пырать. 
Вырӑс чёлхинче касакан-чикекен кӑрал ячӗсем нумай: меч, 
сабля, шашка, шпага, палаш, рапира  т. ыт. те., чӑвашла ку- 
ҫарнӑ чухне вара вёсене пур чухне те пекех хӗҫ тӳр килет. 
Йӳҫӗтнӗ сӗт апачё кашни халӑхӑн хӑйне евёрлё, ячӗсем те 
пёр пек мар, чӑвашла куҫарас пулсан пурне те турӑх теме 
тивет.

Ҫӳлерех пӑхса тухнӑ мелсемпе усӑ курасси нумай фактор- 
сенчен килет. Вӗсем вырӑна килнё пулсан, тӑлмача унӑн кӑт- 
кӑс задачисене ӑнӑҫлӑ татса пама пулӑшаҫҫӗ, трансформа- 
дисене вырӑнсӑр, виҫесӗр туса ирттерни вара, пачах урӑхла, 
куҫарнӑ текст пахалӑхне чакарать ҫеҫ5.

Чӑннипех творчествӑлла ӗҫлекен ӑста куҫаруҫӑ трансфор- 
мацисем тунӑ чухне произведении, автор чӗлхин стиль уй- 
рӑмлӑхӗсене, сӑмахсемпе вёсен майлашӑвӗсен текстри функ- 
цийӗсене уйрӑмах хытӑ тимлеме тӑрӑшать. Текст форми хыҫ- 
ҫӑн кайса тӳртенлӗх йӗрне ӳкни, КЧ нормисене уяманни, унӑн 
сӑнарлӑх-илемлӗх майӗсемпе туллин усӑ курайманни хальхи 
вӑхӑтра чӑваш куҫарӑвӗн чи пысӑк ҫитменлӗхӗ пулса TMpafb;

3. Пайӑр ятсене куҫарассин уйрӑмлӑхӗсем
Пайӑр ятсен семантика уйрӑмлӑхӗ ҫинчен ҫӳлерех кӗскен 

каланӑччӗ: ахаль сӑмахсем (пайӑр маррисем) пӗр-пӗр рефе
рента, ӑнлава палӑртаҫҫӗ, ҫавӑнпа та нумай-нумай объекта

* Юмарт Г. Ф. Илемлӗ литературӑна чавашла куҫарас ӗҫӗн паянхи 
ҫивёч ыйтӑвӗсем, 28—32 с.

5 Федоров А. В. Асӑннӑ ӗҫ, 145— 157 с.
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пӗтӗммӗн ят параҫҫӗ пулсан, пайӑр ятсем пӗртен-пӗр объекта 
ҫеҫ ят параҫҫӗ, унӑн хӑйне евӗрлӗ тӑмхи, «этикетки» пулса 
тӑраҫҫӗ. Пайӑр ятсен тупсӑмӗ денотата ят парасси, урӑхла 
каласан, номинаци функцийӗ пулса тӑрать. Пӗр ятлӑ ҫынсем 
час-часах тӗл пулаҫҫӗ, анчах ятсен пахалӑхӗсем уншӑн ул- 
шӑнмаҫҫӗ. Иванов хушаматлӑ ҫынсем пирӗн ҫӗршывра нумай 
миллион пулма пултараҫҫӗ, анчах вӑл сӑмах темӗнле «ива- 
новлӑх» ӑнлавне палӑртмасть, Ивановсен те ытти хушамат- 
лӑ ҫынсенчен ӑрасна паллӑсем ҫук. Ҫакна ҫын хӑйӗн ятне-ху- 
шаматне (сӑмахран, качча кайнӑ чухне) улӑштарма пултар- 
ни ҫирӗплетет, хула-ял ячӗ улшӑнни те нумай пулать. Ҫӑка 
йывӑҫа юман е ӗне выльӑха лаша теме вара ниепле те май 
килмест, мӗншӗн тесен пайӑр мар ятсен (ҫӑка, юман, ӗне, ла 
ша т. ыт. те) семантики паллӑ объектсен— ӳсентӑран тата 
чёрчун тёсёсен характерлӑ уйрӑмлӑхӗсемпе ҫыхӑннӑ.

Пулӑвӗпе пайӑр ятсем пурте — иккӗмӗшле номинаци еди- 
ницисем, мӗншӗн тесен вӗсем пайӑр мар ятсенчен пулса кай- 
нӑ. Яланхи хутшӑнура малтанхи пӗлтерӗш никӗсӗ е шалти 
форми калаҫакансен асне килмест те. Тӗслӗхрен, Нарспи (ҫын 
ячӗ), Петров (хушамат), Канаш  (хула ячӗ), Йӗкӗрвар  (ял 
ячӗ), Иӗршшу (шыв ячӗ) сӑмахсем пуплевре тивӗҫлӗ денота
та кӑтартаҫҫӗ кӑна. Хӗр ятне нарӑс уйӑхӗнче (хальхи фев
раль) ҫуралнӑран Нарспи хунине (-пи формант — пике сӑ- 
махран пулнӑ, вӑл авалхи хӗрарӑм ячӗсене вӗҫлет), вырӑсран 
кӗнӗ хушамат тӗпӗнчи Петр ят грек чёлхинче «чул» пӗлте- 
рӗшлӗ пулнине, Шӑхран станцийён ятне, Совет саманине 
чысласа, Канаш  «оовет» неолюгизмпа улӑштарнине, Йӗкӗр- 
вар ялӗ икӗ вар хушшинче вырнаҫнине, Иӗршшӳ шыв ячӗ 
авалхи тӗшмӗш чӑвашсем йӗрӗхрен шикленессипе ҫыхӑннине 
эпир е пачах сӗмленместпӗр, е пӗлсен те асра тытмастпӑр. 
Вӑл пёлтерёшсем ятарлӑ тӗпчев тунӑ чухне кӑна малти вырӑ- 
н а  тухса тӑраҫҫӗ.

Тахҫантанпах тачӑ ҫыхӑну тытса пурӑнакан халӑхсен чӗл- 
хисенче пӗр-пӗрин пайӑр ячӗсене каламалли тата ҫырмалли 
йӗркесем ҫирӗпленсе нормӑланаҫҫӗ. Сӑмахран, вырӑсла (ун 
хыҫҫӑн чӑвашла тата пирӗн ҫӗршыври ытти нумай чӗлхесен- 
•че) паллӑ хуласен ячӗсене Лондон, Париж, Варшава, Гавана  
тесе каласси-ҫырасси ҫирӗпленнӗ. Ҫапла ӗнтӗ тӗрлӗ чӗлхесен- 
че пёр объектсен ячӗсем фонетикӑпа графика тата морфологи 
тӗлӗшӗнчен те самаях уйрӑлса тӑма пултараҫҫӗ. Акӑ, вырӑс- 
ла хула ячӗ Москва тӗрлӗ чӗлхесенче Москау, Моску, М уску, 
Москов, М ускав тата ытти тӗрлӗ илтӗнет, ҫавна майлах ҫырӑ- 
нать.

Халӗ пирӗн ҫӗршывра ҫыруллӑ стильсенче географи ячӗсе- 
не тата ҫын ячӗсене ытларах вырӑс чӗлхинчи формӑпа палӑр- 
тасси йӑлана кӗнӗ. Ку пӗрпеклёх госудаоство ӗҫӗшӗн, эконо- 
микӑпа культурӑшӑн, пичетшӗн, почта ҫыхӑнӑвӗшӗн т. ыт. те
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пысӑк пӗлтерёшлё. Ҫав вӑхӑтрах кулленхи хутшӑнура, вырӑн- 
ти информаци хатӗрӗсенче, илемлӗ литературӑра, наука тӗп- 
чевӗсенче пайӑр ятсен малтанхи, нацилле формисемпе актив- 
лӑ усӑ кураҫҫӗ. Сӑмахран, вырӑсла текстсенче Чебоксары, 
й и в и л ь с к Волга, Байсубино, чӑвашла текстсенче — Ш упаш- 
'кар, Ҫӗрпӳ, Атӑл, Паҫпак  т. ыт. те.

Хамӑр республикӑри пайӑр ятсен системинчи ҫавнашкал 
тӳркилӳсем тахҫанах шайл^шса нормӑланнӑ темелле, вӗсене 
тӗрлӗ жанрлӑ ҫырулӑх палӑкӗсене кӗртсе ҫирӗплетнӗ. Анчах 
чӑвашсем тӑван республика тулашӗнче те йышлӑн пурӑнаҫ- 
ҫӗ. Кӳршӗ республикӑсемпе облаҫсенчи чӑваш ялӗсен, унти 
географи объекчӗсен ячӗсене вара кам мӗнле пӗлет, ҫапла 
ҫырать. Тӗрӗссипе вёсен малтанхи чӑваш ячӗ те, ҫирӗпленнё 
вырӑсла ячӗ те пур, ҫавӑнпа та чӑвашла текстсенче чӑвашла 
тӳркилӗвӗпе усӑ курни вырӑнлӑ. Тивӗҫлӗ справочниксем ҫук- 
ки (нумай облаҫсемпе республикӑсен администраципе терри- 
тори пайланӑвӗн справочникӗсенче ятсен вырӑсла формисене 
ҫеҫ е вырӑсла тата автономиллӗ республика чӗлхипе йӗрке- 
ленӗ формӑсене панӑ, чӑвашла формӑсем унта ҫук) чӑваш 
топонимӗсене тӗрӗс палӑртма чӑрмантарать. Акӑ «Комму
низм ялавӗ» хаҫатри статьяран илнӗ пӗр предложена: «Чӑ- 
ваш ученӑйӗсем Ульяновск облаҫӗнчи Чӑнлӑ, Чердаклы, Ҫӗ- 
нӗ Малыкла, Куйбышев облаҫӗнчи Исаклы, Клявлино, -Шен- 
талы тата Тутар АССРӗнчи Ҫарӑмсан, Октябрьски, Аксу рай- 
онӗсенче 20—26 ялта пулса кураҫҫӗ» (15.06.84). Кунта Ч ӑнлӑ  
(выр. Ц ильнинский), Ҫарӑмсан (Черемшанский), Октябрьски 
(Октябрьский), А ксу (Аксубаевский) районсен ятне чӑвашла 
тӗрӗс кӑтартнӑ, ыттисене вырӑсла формӑпа ҫырнӑ. Унти чӑ- 
вашсем вара Чартаклӑ, Ҫӗнӗ М алӑклӑ, Исаклӑ, К левлӗ, 
Шунтал теҫҫӗ.

Географи ячӗсене куҫарасои вёсен истори кунҫулӗпе те 
ҫыхӑнма пултарать. Совет влаҫӗ вӑхӑтӗнче кивӗ ятсенчен чы- 
лайӑшне улӑштарнӑ, революци символикипе ҫыхӑнтарса ҫӗ- 
нетнӗ. Иртнӗ истори тапхӑрӗсемпе ҫыхӑннӑ текстсенче вара, 
паллах, кивӗ ятсемпе усӑ курма тивет. Сӑмахран, Горький  — 
Нижний Новгород  (чӑв. Ч улхула), У льяновск— Симбирск 
(Чӗмпӗр), К алинине  — Норусово (Н урӑс), Красноармей
с к о е — Траки (Трак), Советское— Шуматово (Шӑмат) 
т. ыт. те.

Икё чёлхере пёр объект валли ҫирӗпленнӗ ятсен мӑшӑрӗ- 
сем пулмасан, куҫарнӑ чухне 0 4  топонимне тӗрлӗрен палӑрт- 
ни тёл пулать. Практика ҫакна кӑтартать: пайӑр ятсен наци 
тата чӗлхе тӗлӗшӗнчи хӑйевӗрлӗхне пула тӑлмачсем вёсене 
реали ячӗсемпе юнашарах тӑратаҫҫӗ, ҫавӑнпа та куҫарура, 
вырӑн е вӑхӑт колоритне кӑтартас тесе, ҫав сӑн-сӑпатпах хӑ~ 
варма тӑрӑшаҫҫӗ. Кун пек чухне вара транскрипципе транс- 
литераци мелӗсем кирлӗ пулаҫҫӗ.
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Анчах чылай чухне, уйрӑмах анлӑ тытӑмлӑ, ҫав вӑхӑтрах 
уҫӑмлӑ шалти формӑллӑ пайӑр ятсене куҫарнӑ чухне, вӗсене 
калькӑлани тӗл пулать. Кунашкал ятсем тӗлӗшпе вара вы- 
рӑсла-чӑвашла куҫарура, тӳрех калас пулать, йӑнӑш тата 
пӑтрашу питӗ нумай.

Тӗп йывӑрлӑх вырӑс текстӗнчи анлӑ ятсен ҫыхӑну паллӑ 
ячӗ формиллӗ пуҫламӑш компонентне чӑвашла каласси-ҫы- 
рассипе ҫыхӑннӑ. Ҫав паллӑ ятне тӑвакан сӑмах тӗпӗ вы рӑс' 
форминче уҫӑмлӑ мар, чӑвашла вара ӑна час-часах уйӑрса 
калама тивет, мӗншӗн тесен изафет конструкцийӗ малти по- 
зищие япала ячӗ лартма хушатк Ку тӗлӗшпе гидронимсем 
лайӑх тӗслӗх пулма пултараҫҫӗ. Белое море, Баренцево море, 
Саргассово море, Мертвое море йышши ятсене ҫӑмӑллӑнах 
чӑвашла куҫарма пулать ӗнтӗ. Ш урӑ тинӗс, Баренц тинӗсӗ, 
Саргас тинӗсӗ, В илӗ тинёс. Анчах акӑ урӑхла тӗслӗхсем: Кар
ское море, Маточкин шар (пролив ячӗ), Большое Невольничье 
озеро, Подкаменная Тунгуска  (Енисей юп'пи), Северский Д о
нец (Дон юппи), М арианские острова —- вӗсене чӑвашла мён- 
ле ҫырмалла-ши? Карское море ята 1961 ҫулта тухнӑ «Чӑваш- 
ла-вырӑсла словарьте» Карск тинӗсӗ, М. Р. Федотовӑн «Авал
хи тӗрӗк чӗлхи» кӗнекинче Каре тинӗсӗ тенӗ. Чӑннипе Карск 
е Каре сӑмах тӗпӗсем вырӑс чёлхинче ҫук, ҫавӑнпа чӑваш иза- 
фечӗн пӗрремӗш компонентне те вӑл формӑллӑ тума кансӗр. 
Карское тӗпӗ — ҫав тинӗсе юхса кӗрекен Кара  юханшыв ячӗ. 
Изафет формипе тусан, Кара тинёсӗ пулать, анчах ку вари
ант вырӑс форминчен чылай уйрӑлса тӑрать. Ҫавӑнпа та 1982 
ҫулта тухнӑ «Чӑвашла-вырӑсла словарьте» ку гидронима 
Карски тинӗс формӑпа панӑ. Маточкин шар ятӑн иккёмёш 
компоненчё — «пролив» пёлтерёшлё коми сӑмахӗ, ӑна чӑваш- 
ла пролив  темех пулать, шар термина йышӑнсан, вӑл «ҫав- 
рашка» тата «инкек» пёлтерёшлё омонимӗсемпе пӑтрашма 
пултарать. Маточкин компоненчё ӑҫтан пулса кайнине ученӑй- 
сем пӗлмеҫҫӗ, ӑна ҫаплипех хӑварма вырӑсла -ин суффикс 
чӑрмантарать. 1982 ҫулхи словарьте ку ята вырӑс формипех 
хӑварнӑ, анчах ҫакӑ чӑваш чӗлхин нормисене тивӗҫтермест.

Ҫӳлерех илсе кӑтартнӑ ытти географи ячӗсем те пуҫа ват- 
маллй ыйтусем ҫуратаҫҫӗ. Вӗсене чӑвашла каласан лайӑхрах 
(сӑм. Мӑн Чура кӳлли, Чулай Тунгуска), анчах Северский, 
акӑ, «ҫурҫӗр» пӗлтерӗшпе ҫыхӑнман, вӑл авалхи славян йӑхӗн 
севера, северяне ятӗнчен хунавланать. Утравсене 1982 ҫулхи 
словарьте М ариан утравёсем тенӗ пулин те, ку ят пирки шу- 
хӑшласа пӑхмалла, мӗншӗн тесен сӑмах тӗпӗ М ария  пулнӑ, 
апла-тӑк М ария утравёсем темелле пек, анчах ку вариант вы- 
рӑслинчен уйрӑлса каять.

Сӑмах тӗпне тупма пӗлмесӗр вырӑс чёлхинче ҫук хула-ял, 
сӑрт-ту, шыв-шур ячӗсене чӑвашла текста кӗртсе яни пирӗн 
хаҫат-журналсенче, куҫарнӑ кӗнекесенче ҫине-ҫинех тӗл пу-



лать. Куна таҫти-инҫетри ҫӗршывсенчи халиччен илтмен ят- 
сем ҫинчен ҫеҫ мар, хамӑр ҫӗршыври топонимсем ҫинчен те 
калама тивет. Акӑ «Коммунизм ялавё» страницисенчен илнё 
темиҫе тёслёх: Коломенский м узей— Коломенскри музей  (ху- 
лан чӑн ячё Коломенок мар — Коломна), Персидский залив— 
Персид заливё, Персидски залив  (тёрёс: Перси заливе),
в  Бретани — Бретанире (тёрёс: Бретаньре) , яванский носо
р о г — Яванри носорог (тёрёс: Ява носороге).

Хамӑрӑн историрен тепёр тёслёх. Чӑвашсем хушшинче 
шкул ӗҫне малтанах мӑнастирсем ҫумӗнче йӗркеленӗ пулнӑ. 
Вёсен ячӗсене Н. П. Петров вырӑсларан чӑвашла ҫапла ку- 
ҫарнӑ: Казанский Зилантов монастырь — Хусанти Зилант
мӑнастирӗ, Свияжский Успенский м. — Сӗвери Успенски м., 
Казанский Спасско-Преображенский м. — Хусанти Спас-Пре- 
ображен м., Чебоксарский Троицкий м. — Шупашкарти Тро
ицки м.. Казанский Иоанно-Предтеческий м. — Хусанти Иоан- 
но-Предтечески м. т. ыт. те6. Географи ячӗсемпе ҫы- 
хӑннӑ ҫак номенклатурӑсен тёп сыппи — чиркӗве (е мӑнасти- 
ре) мӗнле тӗн уявӗн е святойӑн ятне пани: Успенье, Спас-Пре- 
ображенье, Троица, Иоанн Предтеча. Вӗсемпе усӑ курса, иза
фет форми тума май килнё: Хусанти Иоанн Предтеча мӑнас- 
тирӗ т. ыт. те. Зилантов монастырь ят ыттисенчен ӑраснарах, 
унӑн тӗпӗнче — тутар топонимӗ, Атӑл ҫыранӗнчи сӑрт ячӗ 
Дж илан тау, чӑв. Ҫӗлен тӑвӗ, Вырӑс форминче иккӗмӗш ком- 
понентне аффикс пек ӑнланса йышӑннӑ. Ҫапла ӗнтӗ, Зилант  
ят пулмӑн, чӑвашла Зилант мӑнастирӗ теме май килмест.

Географи ячӗсен куҫарӑвӗнчи питӗ йышлӑ йӑнӑш сӑлта- 
вӗ — топонимӑн контекстри падеж форминчен тёп формине 
уйӑрса палӑртма пӗлменни, ҫавна пула тӗп формӑна пӑсса 
кӑтартни. Ку вӑл пирӗншӗн ют ҫын ячӗсене”куҫарнӑ чухне те 
тёл пулать. Хаҫатсен страницисенче, акӑ, ҫакӑн пек ҫырни- 
сене куратпӑр: в городе Ла-Корунье  — Jla-Корунье хулинче  
(тёп падеж тёрёссипе Л а-К орунья), в городе Лейк-П лесиде  — 
Л ейк-П лесиде хулинче  (тёрёс: Л ейк-П лесид), в Кокберн-Са- 
унде — Кокберн-Саундере (тёрёс: К окберн-Саундра) , в Л ха
се— Л хасра  (тёрёс: Л хасӑра). Ҫын ячёсенче: об аресте капи
тана Бурш и А бдаллы  — Бурш и А бдаллы  капитана арестлени 
ҫинчен; суд стал на сторону Сандры Д апри  — суд Сандры  
Д апри м айлӑ пулнӑ  (тёрёс: Бурш а Абдалла, Сандра Д а п р и ).

Ку таранччен калаҫу чӗлхесенче, пурнӑҫра чӑннипе пур 
пайӑр ятсем ҫинчен пычӗ. Вӗсене куҫарнӑ чухне йӑнӑшас мар 
тесен, тӑлмачӑн чи малтанах харпӑр культура шайӗпе тавра- 
курӑмне, чӗлхе пӗлӳлӗхне ялан ӳстерсе пымалла. Унсӑр пуҫ- 
не ятарлӑ географи, энциклопеди справочникӗсемпе, тӗрлӗ 
словарьсемпе куллен усӑ курасси ҫирӗп йӑлана кӗмелле. Ка-

6 Петров Н. П. Асӑннӑ ӗҫ, 43 с
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ламасӑрах паллӑ, вырӑс чӗлхинчи сӑмах улшӑнӑвӗн парадиг- 
мисене, чӑваш чӗлхин сӑмах пулӑвӗпе сӑмах ҫыхӑнӑвӗн мелӗ- 
сене лайӑх пӗлес пула^ь.

Ҫакӑнпа тачӑ ҫыхӑннӑ уйрӑм ыйту— вырӑсла е урӑх чӗл- 
хесенчи ятсен пӗчӗклетӳ, ачашлу, тӑрӑхлав формисене е ка
нон ятсен пуплешӳ, диалект варианчӗсене куҫарасси. Вёсен 
функдййӗсем тулли ятсемпе пёр килменни, паллах, кунсӑр 
пуҫне чӑваш чёлхинче христиан ячӗсене вырӑс чӗлхисенчи 
пек мар, пачах урӑх модельсемпе пӗчӗклетеҫҫӗ, ачашлав е тӑ- 
рӑхлав сӗмӗ хушса вариантлаҫҫӗ. Кун ҫинчен И. А. Андре- 
евӑн нумай пулмасть тухнӑ кӗнекинче уҫӑмлӑн ҫырса кӑ- 
тартнӑ7. Ят варианчӗсем кӗретех «чӑваш сӑнлӑ» пулмасан, 
илемлӗ произведенисенче вӗсемпе вырӑс ячӗсем вырӑнне усӑ 
курма юратех (танл.: Ванечка  — Ванюк, Ванюш; Ванька  — 
Ванькка; Ванюша — Ванюш, Ванюҫ т. ыт. те ) . Шел пулин те, 
пирӗн тӑлмачсем ытларах чухне ку ыйтупа пуҫа ватса тӑ- 
маҫҫӗ, вырӑсла мӗнле — ҫапла ҫыраҫҫӗ.

Чёлхере чӑннипе пур ятсемсӗр пуҫне илемлӗ произведени
сенче вёсен авторӗсем шухӑшласа кӑларнӑ пайӑр ятсем ну
май пулаҫҫӗ. Персонажсен, ӗҫсем пулса иртекен вырӑнсен ячӗ- 
сем икӗ ушкӑна пайланаҫҫӗ. Пӗрремӗшне чӑн пурнӑҫри пайӑр 
ятсемпе пӗр килекен е вёсен моделӗсемпе тунӑ нейтраллӑ ят
сем кӗреҫҫӗ (танл.: Чӗмпӗр, Вӑрманкасси, Иванов е Ш уркел, 
Салампи, Онегин, Корчагин, Пиквик  т. ыт. те). Нейтраллӑ 
тесе вёсене акӑ мёншён калама тивет: объекта ят панисӗр пуҫ- 
не вёсен урйх функци— хакласси, тӑрӑхласси, ачашласси тав- 
рашё пулмасть. Куҫарура вёсене транскрипци е транслитера- 
цй туса ҫыраҫҫӗ, ҫирӗпленнӗ тӳркилӳ пулсан, ӑна илеҫҫӗ. Ик- 
кӗмӗш ушкӑна «пёлтерёшлё», урӑхла каласан, объекта сӑн- 
ласа хаклакан, унӑн паллисене уҫса паракан ятсене кӗртеҫҫӗ. 
Вӗсем авторӑн идейӑпа эстетика тӗллевӗсене пурнӑҫлама пу- 
лӑшаҫҫӗ, сӑнар тупсӑмне уҫса параҫҫӗ. Аса илер-ха Гоголь 
произведенийӗсенчи персонаж ячӗсене: Собакевич, М анилов , 
Плюшкин, е Грибоедовӑн: М олчалин, Скалозуб, Некрасовӑн 
ял ячӗсем: Неелово, Горелово, Неурожайка т. ыт. те. Унаш- 
кал ятсем сатира жанрӗпе ҫырнӑ произведеннсенче уйрӑмах 
йышлӑ. Акӑ, Салтыков-Щедрин персонажёсен питлевлӗ-тӑ- 
рӑхлавлӑ ячӗсем кӑна мӗне тӑраҫҫӗ. Хамӑрӑн «Капкӑн» жур- 
налти материалсенче те ун пек ятсем пайтах тӗл пулаҫҫӗ. Те
пёр чухне произведении тёп идея шӑнӑрӗ те персонаж ячёпе 
уйрӑлми ҫыхӑнса тӑрать, тӗслӗхшӗн Хусанкайӑй Аптраман 
таврашне аса илтерме пулать.

Ку шутах хушма ятсене (выр. прозвища) те кӗртмелле, 
вёсен хакласа ӳкерчӗклес функцийӗ пушшех те уҫҫӑн палӑ- 
рать.

7 Андреев И. А. Ҫын ячӗсем. Шупашкар, 1983, 26—37 с.

57



«Пёлтерёшлё» ятсен текстри вырӑнӗпе функдийё вулакан- 
сем ҫав ятсен ҫурма ытарлӑ, ҫурма кӗрет тупсӑмне ӑнланас- 
сипе ҫыхӑннӑ. Ҫавӑнпа та вёсене 0 4  формипех пани куҫарӑ- 
ва самаях сарӑплать, унӑн сӑнарлӑхӗпе витӗмлӗхне чакарать. 
Аста тӑлмачсем «пёлтерёшлё» ятсене КЧ мелӗсемпе куҫарса 
калама е функци тӗлӗшӗнчен танлашакан эквивалентпа ыл- 
маштарма тӑрӑшаҫҫӗ. Ку тӗлӗшпе пултаруллӑ тӑлмач
Н. М. Любимов ӗҫӗн опычӗ уйрӑмах кӑтартуллӑ. Франсуа 
Раблен «Гаргантюа и Пантагрюэль» ятлӑ вилӗмсӗр ррманӗн- 
чи тӑрӑхлавлӑ, мӑшкӑлавлӑ ятсене вырӑсла куҫарнӑ чухне 
«чун кӗртме» вӑл ҫывӑх пёлтерёшлё тата тивӗҫлӗ коннотацил- 
лӗ персонажсен ячӗсене вуншар хайланӑ. Акӑ вӗсенчен хӑшӗ- 
пӗрисем: Пустомелиус, Простофиль, Пейвино, Мордобит,
Котлолиз, Пейдаври. Тӗрлӗрен титулсемпе ҫыхӑнтарни вӗсене 
пушшех кулӑшла тӑвать, ҫавӑнпа пӗрлех чаплӑ ятлӑ ӑҫтиг 
ҫуксен кӗтӗк ӑсне-пуҫне, нишлӗ чунне яриех уҫса кӑтартать, 
сӑм. герцог де Ш валь, сеньор де Скупердяй, герцог де Прижи- 
валь, принц де Парша т. ыт. те8. Ку произведение чӑвашла 
вырӑсларан е тӳррӗнех французларан куҫарас пулсан та, 
паллах, ҫав вӑлтса-тӑрӑхласа хайланӑ ятсене чӑвашла кала- 
масӑр хӑварма май ҫук.

Халлӗхе чӑваш куҫарӑвӗсенче «пёлтерёшлё» ятсене те, 
ахаллисене хӑварнӑ пекех, улӑштармасӑрах КЧ текстне кӗр- 
тес туртӑм вӑйлӑ. Ку вӑл, пӗр енчен, икчӗлхелӗх аталаннипе, 
чӑваш вулакансем вырӑсла ятӑн шалти формине тата унпа 
ҫыхӑннӑ пӗлтерӗш сӗмӗсене ӑнланнипе ҫыхӑннӑ. Анчах куҫа- 
ру тексчӗ ҫавна пула пурпӗрех нумай чухӑнланать. Акӑ «Уҫнӑ 
ҫеремӗн» 1959 ҫулта тухнӑ чӑвашла кӑларӑмӗнче дед Щу- 
карь— Щ укарь мучиех; М олчун> Шалый, Менок йышши ятсе
не те тивмен. Кондратько хушаматлӑ кӗреш юман пек кӗлет- 
келлӗ командира юлташӗсем, юратса та шӳтлесе, «батько 
Квадратько» теҫҫӗ иккен. Куҫарура та хушма ят ҫавӑн пекех 
юлнӑ. Чӑваш ла вара унӑн пӗлтерӗшне тӑваткал сӑмахпа усӑ 
курса вӑлтма май килнӗ. Романти хутор ятне Шолохов ахаль- 
тен мар Гремячий Л ог  тесе хунӑ, кунта унӑн паллӑ эстетика 
содержанийӗ хывас кӑмӑлӗ пулнӑ ӗнтӗ. Тӑлмачсем ӑна куҫар- 
ман, ҫав вӑхӑтрах ӑна чӑвашла питӗ ҫыпӑҫуллӑ ҫавӑрса ка
лама май пур: янравлӑ евӗрлев сӑмахӗсем те (сӑм. шӑнкӑр, 
чӑнкӑр, йӑнкӑр), «лог» пёлтерёшлё географи терминӗсем те 
(сӑм. вар, васан, ҫырма) сахал мар пирӗн. Калӑпӑр, Чӑнкӑр- 
вар, Ш ӑнкӑрвар е Чӑнкӑрҫырма, Ш ӑнкӑрҫырма формиллӗ тӑ- 
вас пулсан, хамӑрӑн ҫавнашкалах илтӗнекен ял ячӗсем 
(танл.: Чӑнкӑвар, Иӗкӗрвар, Шӑнкӑртам т. ыт. те) асра 
пулни те вёсене чӑваш текстне ҫураҫуллӑ кӗрсе вырнаҫма 
пулӑшнӑ пулӗччӗ.

8 Виноградов В. С. Асӑннӑ ӗҫ, 134— 151 с.
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' Е тата А. Н. Толстойӑн «Ылтӑн уҫӑ е Буратино мыскари- 
еем» кёнекинчи персонажсен ячёсене илер (Шупашкар, 1982). 
Выр. папа Карло  — чӑв. Карло атте; автор пуплевёнче те ҫа- 
вах, чӑваш чӗлхин законӗсем тӑрӑх вара тӑван ачи кӑна ҫын- 
на атте теме пултарать, кунта мучи  сӑмах вырнаҫуллӑрах 
пулнӑ. Крыса LUeuiypa — Шешура йӗкехӳре; чӑштӑрти чӗрчу: 
на сӑнлама чӑваш евӗрлевӗсем темӗн чухлех пулнӑ. Хӑрушла 
Карабас Барабас ята та, кот Базилио, лиса Алиса, черепаха 
Тортилла тенисене те чӑвашлатса калама май килнё. Кёне- 
кере икё ята куҫарса пани (Дуремар  — Ухмантей, Тарабар
ский король — Лӗпӗрти король) ҫавӑн пек тума нимӗнле чӑр- 
мав та пулманнине питӗ лайӑх кӑтартса парать (вӑл ятсене 
ӑнӑҫлӑрах хайлама май пулни ҫинчен шарламӑпӑр кунта);

Ҫапла ӗнтӗ, пайӑр ятсене ӑнӑҫлӑ куҫарасси тӑлмач вёсен 
текстри функцине, эстетикӑпа стиль сӗмӗсене лайӑх ӑнланса 
илнинчен, чӑннипех творчествӑлла, ӑслайлӑ ӗҫленинчен ки
лет.

4. Фразеологи материалне куҫарасси
Чӗлхе наукинче фразеологие тӗрлӗрен ӑнланаҫҫӗ. Пӗри- 

сем унӑн чиккине ансӑртарах хываҫҫӗ, фразеологи единици- 
сен шутне тачӑ пӗтӗҫнӗ, пӗр ӑнлава палӑртакан сӑмахсен 
майлашӑвӗсене кӗртеҫҫӗ. Вӑл категорири пӗчӗкрех ушкӑн- 
сем — фразеолог.и шӑранчӑкӗсем (фразеологические сраще
ния), ф. пӗрлӗхӗсем (ф. единства), ф. майлашӑвӗсем (ф. со
четания).

Куҫару ыйтӑвӗсене пӑхса тухнӑ чухне фразеологие анлӑ- 
лӑрах ӑнланни тёл пулать: кунта паремисене те (ваттисен 
сӑмахӗсемпе каларӑшсене), афоризмсемпе «ҫунатлӑ сӑмах- 
сене» те, хаҫат-журнал чёлхинче тӑтӑшах тёл пулакан штамп- 
сене, ҫирӗпленнӗ анлӑ номинацисен хӑшпӗр тӗсӗсене те кӗр- 
теҫҫӗ. Юлашки ушкӑн вара терминологипе, номенклатурӑпа 
тачӑ ҫыхӑнса тӑрать. Ункайлӑх ятне эпир кунта ҫавнашкал 
анлӑ ӑнлава тӗпе хурӑпӑр.

Фразеологи материалӗн нумайенлӗхне кура, текстсен 
стильпе жанр паллиҫене кура куҫарӑвӑн тӗрлӗ мелӗсемпе, 
тӗрлӗ йышши трансформадисемпе усӑ курма пулать. Кунта 
кашнинчех юрӑхлӑ, ялан тӳрре тухакан рецептсем пама па
чах май ҫук. Ҫавӑнпа тӗп йывӑрлӑхсем, типлӑ лару-тӑрусем 
ҫинчен пӗтӗмӗшпе ҫеҫ калӑпӑр. Фразеологизмсене куҫарас па- 
йӑр ыйтусене конкретлӑ куҫарусене тишкернӗ чухне тӗплӗн 
пӑхса тухни вырӑнлӑ.

Куҫаруҫӑшӑн чи йывӑр ыйтусенчен пӗри— идиомӑсене, 
пачах унрӑлми шӑранса пӗрлешнӗ сӑмах ушкӑнӗсене тӑван 
чӗлхепе калама ӑсталӑх ҫитересси. Идиомӑлла ҫаврӑнӑшсен 
пёлтерёшё хӑйсен компоненчӗсен пӗлтерӗшӗсенчен тухса тӑ- 
масть (сӑлтавлӑх ҫыхӑнӑвӗ, детерминаци ҫук), кӑмӑл-туйӑм
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экспрессийӗ ялан вӑйлӑ пулать, ҫавна май идиомӑсем текстра 
илемлӗхпе стиль тата коннотаци тӗлӗшӗнчен пысӑк пёлтерёш
лё пулаҫҫӗ. Тӗслӗхсем: бить баклуши, бред сивой кобылы, за  
здорово живешь, тютелька в тютельку, сыграть в ящик, вот 
где собака зарыта, ни аза в глаза  т. ыт. те. Сӑмахран сӑмах 
куҫарса пыни камитле мелсёр пулса тухать. Ҫавӑнпа та ку- 
нашкал фразеологизмсене куҫарнӑ чухне трансформации та- 
рӑнрах, творчествӑллӑрах меслечӗсемпе усӑ курма тивет. Ҫав 
трансформацисенчен пӗри— текстӑн (предложении) пайне, 
сыпӑкне пӗтӗмӗшпе ылмаштарасси (выр. прием целостного 
преобразования). Ун пек чухне сӑмахсен тата вёсен ансат 
майлашӑвӗсен, ушкӑнӗсен шайӗнче тӳркилӳ форма тӗлӗшӗн- 
чен пачах пулмасть, вёсене пайӑн-пайӑн куҫарма та май ҫук.

Фразеологизма каппипе ылмаштарма, паллах, куҫару чёл
хинче ҫав пёлтерёшлё тата тивӗҫлӗ коннотациллӗ, стиль сӗ- 
мӗллӗ единица пулни кирлӗ. Пуян фразеологиллӗ чӗлхесенче 
ун пек эквивалентлӑ единицӑсем тупӑнаҫҫӗ. Акӑ, М. Ф. Черно- 
вӑн «Кӗске вырӑсла-чӑвашла фразеологи словарӗнче» (Шу
пашкар, 1975) выр. бить баклуш и  валли кӗрӗк арки йӑвала, 
хӑйраса лар, якӑр хӑйраса ҫӳре, кӗл алласа лар, кӗл пӑрҫи- 
не суйла  эквивалентсем сӗннӗ, унсӑр пуҫне скобкӑра ӑнлан- 
тарса панӑ: «вӑхӑта усӑсӑр ирттер». Чӑн та, словарь хыҫҫӑн 
хушса панӑ статьяра вӑл «фразеологи эквиваленчӗсемпе ку- 
ҫарни» шутне без роду и племени  — йӑхсӑр-несӗлсӗр, валить 
через пень колоду  — тунката урлӑ  каска йӑвантар, вести 
двойную и гр у — иккӗлле вӑйӑ вы ля  йышши тёслёхсене те 
кёртнё. Тёрёссйпе вёсем кёретех калька шутне кёмелли ку- 
рӑнать. Вӑл калькӑсем чёлхере мӗн тери тымар ярса ҫирӗп- 
ленни в а р а — урӑх ыйту.

Идиомӑсен шайёнче икё чёлхе единицисем пур енёпе те 
туллин танлашни, ҫапах та, тӑлмач ӗҫӗнче пёрмаях пулмасть. 
Пӗрремӗшӗнчен, ун пек танлӑха шыраса тупса ҫирӗплетес 
пулать, ҫак тёллевпе фразеологизма темиҫе контекста лартса 
тёрёслес пулать. Иккёмёшёнчен, трансформаци тумалли ма
териал, хисепё вуншар хут пысӑкрах пулать: кунта е семанти
ка ӑраснарах килет, е стильпе коннотаци ҫӗнӗ чёлхе кон- 
текстне «щӑнӑҫмаҫҫӗ». Ахальтен мар ёнтё икё чёлхеллё сло- 
варьсенче вёсене ытларах тӳркилӳпе мар, ӑнлантарупа уҫса 
панине курма тивет. Сӑмахран, ҫав словарьтех за здорово  
живешь тенине ним (ним туман) ҫинчех1 пёр сӑлтавсӑрах, ни- 
мӗн айӑпсӑрах тесе, сыграть в ящ ик  тенине вилсе кай  тесе ку- 
ҫарнӑ. Тата ҫакна асра тытас пулать: вырӑс фразеологине 
Европа чӗлхисен фразеологийӗпе танлаштарса тахҫанах тёп- 
чеҫҫӗ, икё чёлхеллё фразеологи словарёсем те сахал мар кӑ- 
ларнӑ, ҫавӑнпа та унта идиомӑна идиомӑпа куҫарнине ытла
рах тёл пулма пулать. Вырӑсла-чӑвашла танлаштаруллӑ фра- 
эеологи тӗпчевӗсем вара ҫукпа пӗрех. Ҫакӑ тӑлмачсене твор-
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чествӑлла ӗҫлеме, харпӑр ӑслайне тата наука шыравлӑхне 
ытларах палӑртма хистет.

Словарьти ӑнлантару пӗр-пӗр текста куҫарнӑ чухне унти 
фразеологизмсен пӗлтерӗшне ӑса илме кирлех ӗнтӗ — куҫа- 
рӑвӑн пӗрремӗш пусӑмӗ оригинала, унӑн пур элеменчӗсене те 
ӑнланасси пулать. Ҫакӑ уйрӑмах ют культурӑпа, литература 
традицийӗсемпе, мифологи е тӗн сӑнарӗсемпе, тивӗҫлӗ сӑмах- 
лӑхпа ҫыхӑннӑ фразеологизмсене куҫарнӑ чухне кирлӗ. Акӑ, 
антика культурине пӗлмесӗр ахиллесова пята, атическая соль, 
ариаднина hu t s ', эзопов язык, между Сциллой и Харибдой 
йышши, христиан тӗнён тексчёсемсёр аредовы веки, вавилон
ское столпотворение, каинова печать, манна небесная йышши, 
вырӑс литературине вуламасӑр тришкин кафтан, а Васька 
слушает да ест, как бы чего не вышло, луч света в темном 
царстве, уктер Пришибеев йышши фразеологизмсене тёрёс 
ӑнланма та, куҫарма та ҫук.

Анчах контекстра, уйрӑмах илемлӗ произведенире, сӑнар- 
лӑ та вичкён идиома вырӑнне вӑрӑм перифраза, пуплеве сӳ- 
рӗклетекен ӑнлантару кӗртсе яни пурҫӑн кӗпе ҫумне шӑла 
пир ҫанӑ ҫӗлесе лартниех пулать. Тӳртен куҫару, калькӑлав 
та  пулӑшмасть ун пек чух. Референт тата коннотаци пёлтерё- 
шӗпе шӑп та шай тӳр килекен единица тупӑнмасан ӑна функ- 
ци тёлёшёйчен саплакан, кюмпенсацилекен майсемпе усӑ ку- 
рас  пулать. Ку вара — питӗ кӑткӑс задача, ӑна чӑннипех 
творчествӑлла ӗҫлекен, нумай пӗлӳллӗ ҫын ҫеҫ ӑнӑҫлӑ татса 
пама пултарать,- Фразеологии текстри илемлӗхпе стиль «ти- 
евлӗхне» ӑнланса ҫитерейменни е ӑна КЧ мелӗсемпе хайласа 
кӑтартма пултарайманни чӑваш куҫарӑвӗсен питӗ пысӑк ҫит- 
менлӗхӗ пулса тӑрать.

«Уҫнӑ ҫеремӗн» чӑвашла текстӗнчен тӗслӗхсем илӗпӗр. 
Выр.: «Калибра оно мелкого, слабосильное, и дела его через 
это очень даже плачевные. А тем самым и льется вода на 
мельницу...» Чӑв.: «Калӑпӑшӗпе вӑл пӗчӗккӗ, халсӑр, ҫавна 
пула унӑн ӗҫӗсем те шутсӑр начар. Ҫапла пулнипех ӗнтӗ ар- 
ман урапи ҫине вӗҫсӗрех шыв юхать те». Сӑмах кунта ҫӗр 
ӗҫлемелли юлташлӑх ҫинчен пырать. Тӗп шухӑш: ушкӑнлӑ ӗҫ 
пӗрлешӗвӗ ӑнӑҫсӑр пулни тӑшманшӑн усӑллӑ. Ана пат тӳр- 
рӗн каламан, ытарлӑн «лить воду на чью-нибудь мельницу» 
фразеологизм пулӑшнипе вӑлтнӑ. Тӳртен куҫарӑва пула ҫакӑ 
пачах ҫухалнӑ. Чӑвашла ӑрасна сӑнарлӑ идиома тупни те 
(пӗтӗмӗшле ылмаштару мелӗ), юлташлӑх путланни камшӑн 
пайталлӑ пулнине тӳррӗн калани те (хушӑм трансформацийӗ) 
вырӑнлӑ пулнӑ.

Вырӑсла текстра: «В тебе казачьего — поганая капля.
Ведерник тамбовский тебя делал». Куҫару: «Санра казак хас- 
тарлӑхӗ йӗрёнчӗк тумлам кӑна юлнӑ иккен. Сана витресем 
-тёплесе ҫӳрекен тамбовски ҫынни туса янӑ». Дон ҫинче казак
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тесе арҫынна калаҫҫӗ, чӑвашла пулсан, вӑл сӑмахсене кала
кан хӗрарӑм «Эсӗ арҫын мар, ҫуламан пӑру» тенӗ пулӗччӗ. 
Мӗн вӑл йӗрӗнчӗк тумлам? Кунта поганый сӑмахӑн урӑх пӗл- 
терӗш — «пӗчӗк, сахал, кӑш тҫеҫ» . Тамбовски ҫынни тени те 
пӑтрав ҫеҫ ҫуратать вулакан пуҫӗнче. Ёҫӗ тӗрӗссипе акӑ 
мӗнре: ӗлӗк Дон тӑрӑхӗнче Раҫҫейӗн вӑтаҫӗр кӗпӗрнисенчен 
пынӑ алӑстисем нумай ҫӳренӗ. Ёҫе ал айӗнчи пур-ҫук хатӗр- 
пе хӑппӑл-хаппӑл тунӑ пирки казаксем вӗсене хисеплёмен. 
Шухӑш тӗшши — «пахасӑр, япӑх ӗҫ», ытарлӑн — «ниме тӑ- 
мап ҫын, ӑҫтиҫук». Ҫавна чӑвашла ҫавӑрса калама урӑх сӑ- 
нарлӑ пуплев тупмалла е хайламалла пуннӑ (сӑм. катӑк ка- 
лӑппа т ун ӑ к а лӑ п н е  лартайман т. ыт. те). Тамбовский, ве- 
дерник сӑмахсене тӑсса кайса ӑнлантарни вара кунта пачах 
вырнаҫусӑр.

Ҫав текстрах «кое-как овладев собой» тенине '«хӑйне-хӑй 
аран-аран алла илсе» ҫӑмахсемпе куҫарнӑ. Пӗлтерӗш уҫӑмлӑ. 
Контекста кура, ҫын мӗнле кӑмӑл-туйӑмпа хӗрӳленсе кайни- 
не шута илсе, вӑл ҫиллине шӑнарни е лӑпланни ҫинчен кала- 
малла пулнӑ. Чӑвашла алла ил тени вара унашкал пӗлтерӗш- 
пе ҫыхӑнмасть. Калама пӗлмен сӑмах шухӑша пӑснине ҫак 
ӑнӑҫсӑр куҫару та ҫирӗплетет: «Пойдут как одна душа» —
«Вӗсем пёр чунлӑ ҫынсем пек тапранса тухӗҫ». Ҫакна Остров- 
нов кулак казаксем совет влаҫне хирӗҫ ҫӗкленессе шанса ка- 
лать. Чӑваш ла кар тӑрӗҫ е пӗр ҫын пек ҫӗкленӗҫ тесе куҫарма 
май пулнӑ. Тӑлмачсем вара темӗнле «пӗр чунлӑ» ҫынсем пир
ки иккӗленӳллӗ шухӑша яраҫҫӗ (ахӑртнех, «икё чунлисем» те
пур -тӑр !) .х

Фразеологи единидин сӑнар тытӑмӗ, шалти форми уҫӑмлӑ 
пулсан, ҫакӑ пӗлтерӗш тӗшшине кӗретех палӑртать пулсан, 
ӑна калькӑласа куҫарни вырӑнлӑ. Икӗ чӗлхепе калаҫакансен 
культура традицийӗсем ҫывӑх пулни, икчӗлхелӗх аталанни 
ҫак калькӑлав ҫулне нумай ҫӑмӑллатать. Тӗслӗхрен, иртнӗ 
ӗмӗрсенче вырӑс чӗлхине Европа чӗлхисенчен фразеологи 
калькисем питӗ нумай кӗнӗ. Халӗ вырӑс чӗлхинчен СССР ха- 
лӑхӗсен, ҫавӑн пекех ытти ҫӗршывсен чӗлхисене те фразеоло
ги калькисем куҫасси вӑйланса пырать, ҫакӑ куҫару ӗҫӗ сарӑл- 
нипе тӳррӗнех ҫыхӑннӑ. М. Ф. Чернов словарӗнчен илнӗ тӗс- 
лӗхсем: выходить (выйти) сухим из воды —  шывран типё тух„ 
готов (рад, хотел бы) сквозь землю провалиться — ҫӗр айне 
анса кайма хатёр, третьи петухи пропели  — автансем виҫҫё 
авӑтрӗҫ.

Анчах кунта ҫакна шута плес пулать: словарьти куҫару 
контекстӑн пур тӗрлӗ пайӑр условийӗсене шута илме пулта- 
раймасть. Фразеологизма куҫарасси вара, уйрӑмах илемлӗ 
литературӑра, контекстран нумай килет. Пёр наци традици- 
йӗн паллисем йӗрленсе юлнӑ фразеологизма тепёр чёлхене 
калькӑласа куҫарсан, ҫӗнӗ контекстра мелсӗр хирӗҫлӗх, ҫура-
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ҫусӑрлӑх сиксе тухм'а пултарать. Ҫапла, кричать во всю Ива
новскую, вот тебе, бабушка, и Юрьев день йышши вырӑс ка- 
ларӑшӗсем урӑх чӗлхе контекстӗнче тивӗҫлӗ шухӑша ӑнлан- 
малла палӑртаймаҫҫӗ. Нумай чӗлхесенче ҫӗлен пек танлаш- 
тару пёлтерёшё — «сиенлӗ, усал, ултавлӑ». Анчах Азири хӑш- 
пӗр ҫӗршывсенче, сӑмахран, Индире ҫӗлен сӑнарӗ пачах урӑх- 
хине символлать, унта ҫӗлен пек тесе питӗ ӑслӑ ҫынна, ӑсчаха 
калаҫҫӗ. Ҫавнащкалах сивӗ вӑрҫӑ тени Инди ҫыннисемшӗн — 
пачах майсӑр япала, мӗншӗн тесен ку ҫӗршыв климатӗнче шӑ- 
рӑх вӑл — яланхи инкек, сулхӑн, сивӗ вара — ӗмӗтленнӗ ыр- 
лӑх. Вӗсемшӗн сивӗ вӑрҫӑ «лайӑх вӑрҫӑ» пёлтерёшлё пулса 
тухать.

Тепӗр енчен, хатӗр тӳркилӳ пур ҫинченех контекст куҫару- 
ра калькӑлама хистени те пулать. Кӑткӑс та пысӑк ӗҫ час пул- 
манни ҫинчен вырӑссем «Не сразу Москва строилась» теҫҫӗ, 
французсем ҫавнах Париж ҫинчен калаҫҫӗ, ку единицӑн ис- 
панла эквиваленчӗ — «Саморӑна пӗр сехетрех ҫӗнсе илеймен». 
Вырӑсларан е франдузларан испанла куҫарас пулсан, Мус- 
кава е Парижа асӑнма тивнӗ пулӗчӗ, мӗншӗн тесен Самора 
вӑл контекстсемшӗн—■ пачах ют. япала.

«Ҫунатлӑ сӑмахсене», афоризмсене куҫармасӑр, ҫав хал- 
лӗнех хӑварни те тёл пулать (тӳрӗ цитаци мелӗ). Ун пек чух
не ют чӗлхе сӑмахӗсен графика формине те ҫаплах хӑвараҫҫӗ. 
Паллах, ку мелпе вулакансен анлӑ массисем оригинал чёл- 
хин материалне ҫителӗклӗ чухлё пёлнё чухне ҫеҫ усӑ курма 
пулать.

Пӗтӗмлетсе ҫакна палӑртас пулать. Фразеологи единици- 
сем нумай тёрлё, вёсен семантики, синтаксис тытӑмӗ, сӑнар- 
лӑх-ытарлӑхӗ, текстри функдийӗ, паллах, пёр пек мар. Ф ра
зеологи материалне куҫарнӑ чухне куҫару мелне суйласа 
илесси ҫак факторсемпе ҫыхӑннӑ: а) сӑмах ҫаврӑнӑшӗн идио- 
мӑлӑхӗ, шӑранулӑхӗ тата пӗлтерӗш пӗрлӗхӗ, пайланманлӑхӗ, 
ӑ) куҫару чёлхинче ҫавнашкал тытӑмлӑ тата пӗлтерӗшпе 
функциллӗ тӳркилӳ пурри е ҫукки, б) фразеологизмӑн нацил- 
ле хӑйевӗрлӗх паллисем пулни. Куҫарӑвӑн конкретлӑ ыйтӑвӗ- 
сене татса панӑ чухне, паллах, ытти факторсем те витӗмлӗ 
пулма пултараҫҫӗ.
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ХУШСА П АН  И СЕМ  
I. ДО КЛАДСЕМ П Е РЕФЕРАТСЕН ТЕМИСЕМ

Рефератсем хатёрлесси

Куҫару теорийӗпе тата историйӗпе ҫыхӑннӑ ыйтусене ан- 
лӑрах тишкерме студентсем реферат хатӗрлеҫҫӗ. Рефератсене 
лекцисенче тивӗҫлӗ ыйтусене пӑхса тухнӑ хыҫҫӑн сӳтсе яв- 
малла, унсӑрӑн ӑнланмалла пулмӗ. Автор шухӑшӗсене лайӑх- 
рах ӑнланса илме чи малтанах унӑн ӗҫне пӗтӗмӗшпе пӑхса 
тухмалла, библиографи списокӗнчи кӗнекесене те вуламалла.

Рефератсемпе докладсене чӑвашла ҫырас пулать, ҫавӑнпа 
та тӗп определенисене, ӑнлавсене уҫса пама ҫак пособири 
терминсен'списокёпе, ятарлӑ справочниксемпе усӑ курмал- 
ла, преп-одавательпе канаш тумалла. Вӗренӳ планӗнчи ытти 
дисциплинӑсене лайӑх пӗлни кирлӗ. Реферат 20—25 минут- 
ран вӑрӑм пулмалла мар, ҫавӑнпа та авторӑн тӗп шухӑшӗсе- 
не уйӑрса илмелле. Тӗпчевҫӗсем кирлӗ чӗлхесенчен тӗслӗхсем 
илсе кӑтартаҫҫӗ. Вӗсене ӑнлантарнипе пӗрлех чӑваш чӗлхин- 
чен те юрӑхлӑ тӗслӗхсем тупса кӑтартма тӑрӑшас пулать.

Кашни тема хыҫҫӑн скобкӑра тишкермелли ӗҫ авторӗн ят
не тата тивӗҫлӗ кӗнеке страниц,исене ҫырса панӑ. Кӗнеке ятне 
автор хушамачӗ тӑрӑх библйографи списокӗнче тупма пулать.

Реферат темнеем:
1. Куҫару наукин тытӑмӗпе задачисем (А. В. Федоров, 

9—23).
2. Куҫару науки тата унӑн объекчӗ (P. К. Миньяр-Бело- 

ручев, 5—28).
3. Куҫарӑва тӗрлӗ наукӑсенче тишкерни (А. Д. Швейцер, 

6— 16).
4. Куҫару ӗҫӗпе унӑн теорийӗ Хӗвеланӑҫ Европӑра аталан- 

ни (А. В. Федоров, 24—35).
5. Российӑра куҫару ӗҫӗ XIX ӗмӗрччен аталанни (А. В. Фе

доров, 35—42).
• 6. Российӑра куҫару ӗҫӗ XIX ӗмӗрте аталанни (А. В. Фе
доров, 43—52).

7. К. Маркспа Ф. Энгельс тата В. И. Ленин куҫару ҫинчен 
(А. В. Федоров, 71—83).

8. Вырӑс революционер-демокрачӗсем куҫару ҫннчен 
(А. В. Федоров, 53—61).

9. Куҫару ӗҫӗ Российӑра XIX ӗмӗр вӗҫӗнче — XX ӗмӗр пуҫ- 
ламӑшӗнче аталанни (А. В. Федоров, 62—70).

10. Пирӗн ҫӗршывра куҫару ӗҫӗ революци хыҫҫӑн аталан
ни (А. В. Федоров, 84—92).

11. Куҫару теорийӗ пирӗн ҫӗршывра вӑрҫӑчченхи тапхӑрта 
аталанни (А. В. Федоров, 93— 100).
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12. Куҫару теорийӗ пирӗн ҫӗршывра вӑрҫӑ хыҫҫӑн аталан
ни (А. В. Федоров!, 101 — 121).

13. Куҫару пулӑмӗн лингвистика тупсӑмӗ (Л. С. Бархуда
ров, 5—46).

14. Куҫарӑнаслӑх тата куҫару танпахалӑхӗн ыйтӑвӗ 
(А. В. Федоров, 122— 130).

15. Куҫару единидисем ҫинчен (Р. К. Миньяр-Белоручев, 
83—99).

16. Куҫару — хутшӑну тёсё (В. Н. Комиссаров, 18—22).
17. Куҫарӑвӑн денотат теорийӗ (В. Н. Комиссаров, 32—36).
18. Куҫарӑвӑн трансформаци теорийӗ (В. Н. Комиссаров,, 

37—42).
19. Куҫарӑвӑн семантика теюрийӗ (В. Н. Комиссаров, 

42—61).
20. Эквивалентлӑх шайӗсен теорийӗ (В. Н. Комиссаров, 74).
21. Фон пӗлӗвӗсем тата куҫару (В. С. Виноградов. 

85— 107).
22. Ҫӗнӗ тата ӑнсӑрт сӑмахсене куҫарасси (В. С. Виногра

дов, 108— 122). '
23. Куҫару тупсӑмӗ тата унӑн тӗсӗсем (Вопросы теории 

перевода в зарубежной лингвистике, 91 — 114).
24. Куҫару тата пётёмёшле чёлхе пӗлӗвӗн ыйтӑвӗсем (Ҫав 

сборниках, 16—24).
25. Коммуникаци теорийё тата куҫару ыйтӑвӗсем (Ҫав 

сборниках, 69—90).
26. Куҫару наукин хӑшпӗр ыйтӑвӗеем (Ҫав сборниках. 

114— 137).

Тӗпчев ӗҫӗсем ҫырасси

Тӗпчев ӗҫӗсене студентсем лекцисем итленӗ тата практика 
занятийӗсенче куҫару тексчӗсене тишкерме хӑнӑхнӑ хыҫҫӑн 
ҫыраҫҫӗ. Вёсен темисене темиҫе ушкӑна уйӑрма пулать.

Пӗрремӗш ушкӑна Чӑваш ҫӗршывӗнче куҫару пуҫланса 
аталаннипе ҫыхӑннӑ темӑсем кӗреҫҫӗ.

Иккӗмӗш ушкӑна уйрӑм тӑлмачсен ӗҫне-хӗлне, опытне, 
ӑсталӑх мелӗсене, вёсен куҫару принципӗсене тишкерессипе 
ҫыхӑннЙ темӑсем кӗреҫҫӗ.

Виҫҫӗмӗш ушкӑнра — куҫарӑвӑн тӗрлӗ аспекчӗсемпе е уй- 
рӑм ыйтӑвӗсемпе ҫы.хӑннӑ темӑсем.

Ҫавӑн пекех списокра куҫару критикин темнеем те пур. 
«Критика» тени куҫарӑва мёнле пулсан та тиркесе тӑкмалли- 
не пӗлтермест: сӑмах куҫарнӑ текстсене вӑхӑтра тишкерсе 
тёрёс хак парасси, усӑллӑ опыта, ҫитӗнӳсене асӑрхасси, вёсе
не ҫирӗплетме, шӑйрӑксемпе ҫитменлӗхсене пӗтерме пула- 
шасси ҫинчен пырать.
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Тӗпчев результачӗсем ҫинчен семинарта, кружокра е нау
ка конференцийӗсенче доклад тума, нумайӑшӗсемпе курс та 
та диплом ӗҫӗсем хатӗрлеме, хаҫат-журналсем валли статья- 
сем ҫырма пулать. Ёҫе ӑнӑҫлӑ пурнӑҫламалли тӗп услови — 
кирлӗ теори пӗлӗвӗсене пуҫа хывса, анализ меслечӗсене алла 
илсе, харпӑр хӑй тӗллӗн материал пухса тӗпчесси. Кӑтартнӑ 
текстӑн оригиналне тата куҫарӑвне тимлӗн танлаштарса ву- 
ланӑ хыҫҫӑн ӑнланман вырӑнсене, сӑмахсене, фактсене пӗлсе 
ҫитме тӑрӑшмалла — справочниксем вуламалла, преподава- 
тельтен ыйтса пӗлмелле. Уйрӑмах текстӑн жанрпа стиль пал- 
лисене, чӗлхе уйрӑмлӑхӗсене тимлӗ асӑрхамалла. Тӑлмач хӑй 
паллӑ писатель е поэт пулсан, унӑн харпӑр пултарулӑхӗн 
меслечӗ-ӑслайӗсене те асра тытмалла, мӗншӗн тесен вӗсем 
куҫарура мёнле палӑрнине сӑнасси те тӗпчев задачи пулса 
тӑрать.

Ҫакӑн хыҫҫӑн пур енлӗн (куҫарӑвӑн лексикӑпа семантика, 
грамматика, стиль енӗсене асӑрхаса) е палӑртса панӑ аспект- 
па, ыйтупа материал ҫырса илмелле. Тӗпчев материалне яла- 
нах 9X12 см пысӑкӑш карточкӑсем ҫине ҫырмалла: малтан
чӑвашла предложение (е унӑн пайне, сӑмах ҫаврӑнӑшне), 
ун айнех — вырӑсла текстри тивӗҫлӗ вырӑна. Кашни цитата 
айне кӗскетнё майпа — индекспа мӗнле кӗнекен хӑш страни- 
цинчен ҫырса илнине паллӑ тумалла, журналӑн, хаҫатӑн но- 
мерне, ҫулне кӑтартмалла. Пухӑннӑ материала ушкӑнласа 
тишкермелли мелсене, преподаватель ӑнлантарнисӗр пуҫне, 
вуланӑ статьясен, кӗнекесен авторӗсенчен те вёренсе пырас 
пулать.

Чӗлхе факчӗсем икӗ тӗрлисем пулаҫҫӗ: пӗрисем тӑлмач
хӑйӗн задачине ӑнӑҫлӑ пурнӑҫланйне ҫирӗплетеҫҫӗ, теприсем 
пӗлӳ е ӑсталӑх ҫитменнине кӑтартаҫҫӗ, кӗретех йӑнӑш куҫар- 
нисем, шухӑша пӑснисем, стиль сӗмне улӑштарнисем те чы
лай пулаҫҫӗ. Вёсене те, кусене те асӑрхамалла, тема аспектне 
кура пуҫтарса пӗтӗмлетмелле. Иӑнӑш е ӑнӑҫсӑр куҫарнӑ вы- 
рӑна студентӑн яланах юсаса тӗрӗслеме, харпӑр хӑй вари- 
антне сӗнме тӑрӑшмалла. Асӑрханӑ йӑнӑш характерне, туп- 
сӑмне ҫийӗнчех карточка вӗҫӗнче кӗскен ҫырса палӑртмалла, 
унсӑрӑн каярахпа тӗслӗхе мӗн пирки ҫырса илнине манма пу
лать.

Тишкерме палӑртнӑ текст ытлашши пысӑк пулсан, препо- 
давательпе калаҫса татӑлса, унӑн пёр пайне илме е темиҫен 
пёр текста валеҫсе тишкерме пулать. Темӑна суйласа илй- 
ччен кӑтартнӑ произведении (ҫакӑ уйрӑмах кивӗ куҫарусене 
пырса тивет) вырӑсла тата чӑвашла текстне тупма май пур- 
рине ыйтса пӗлмелле. Ку вӑл заочниксемшӗн уйрӑмах пысӑк 
пёлтерёшлё. Май пулсан, библиотекӑран илнипе мар, харпӑр 
кӗнекипе ӗҫлеме тӑрӑшӑр, мӗншӗн тесен унта кирлӗ палӑрту- 
сем, асӑрхаттарусем тума пулать.
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Кашни темӑпа ӗҫленӗ чухне хӑйне май йывӑрлӑхсем тёл 
■пулаҫҫӗ. Ёҫсен композицийӗпе тытӑмӗ пёр пек пулма пулта- 
раймасть. Хӑшпӗрисемпе литература чылай тупӑнать, тепри- 
семпе нимӗн те ҫук. Анчах кирек мӗнле темӑпа ӗҫленӗ чухне 
те ҫаксене уҫса пани кирлӗ:

1) ыйтӑва (автора, жанра, саманана т. ыт. те) пӗтӗмӗшле 
характеристика пани;

2) ку темӑпа халиччен мӗн-мӗн ҫырни-каланине кӗскен 
пӑхса тухни;

3) пухнӑ материала тишкернин тӗллевне тата пӗлтерӗшне 
ӑнлантарса пани;

4) фактсене ушкӑнласа, тивӗҫлӗ лингвистика е, кирлӗ пул
сан, стилистика анализӗ туса ирттерни, пӗтӗмлетӳсем хатӗр- 
лени;

5) ӗҫе вӗҫлесе, халлӗхе татса памасӑр юлнӑ е ҫӗнӗрен тух
са  тӑнӑ ыйтусене кӑтартмалла; куҫарӑва лайӑхлатма харпӑр 
хӑй сӗнӗвӗсем пулсан, вёсене каламалла, ҫирӗплетсе памалла.

Карточкӑсене ҫырса пухнӑ материалсене кӑларса пӑрахма 
юрамасть, вӗсене типтерлӗн усрамалла: тен, малашне ҫав те- 
мӑпах ӗҫлемелле пулӗ. Еҫе пӗтӗмпех вӗҫлесен, сӑмахран, дип
лом ӗҫӗ ҫырса пӗтерсен, карточкӑсене тӗпчев ӗҫӗпе пӗрле ка- 
федрӑна тӑратас пулать, вӗсем анлӑрах тӗпчевсем тума кир- 
лӗ пулаҫҫӗ.

Темӑсем хыҫҫӑн библиографи кӑтартӑвӗсем паман. Кӗне- 
ке вӗҫӗнчи спиоокри ӗҫсемпе ҫырлахмасӑр, кашни студентӑн 
кирлӗ кӗнекесемпе статьясене харпӑр хӑй тӗллӗн шыраса туп
ма вӑй хурас пулать. Халӗ пурӑнакан ученӑйсемпе, тӑлмач- 
семпе, писательсемпе хӑйсемпе калаҫса материал пухни питӗ 
пысӑк усӑ паре. Информаци хатӗрӗсен куҫару ӗҫне-хӗлне тиш- 
кернӗ май вёсен редакдийӗсемпе тачӑ ҫыхӑну тытас пулать.

Тӗпчев ӗҫӗсен темисем:
1. Л. Н. Толстойӑн «Книги для чтения» кӗнекисене (4 кӗ- 

неке) чӑвашла куҫарнйн чӗлхе уйрӑмлӑхӗсем.
2. «Рассказы из русской истории» кӗнекесене чӑвашла ку

харкин чӗлхе уйрӑмлӑхӗсем.
3. Чӑвашсен пирвайхи «Хыпар» хаҫатӗнчи куҫарнӑ мате- 

риалсен чӗлхе уйрӑмлӑхӗсем.
4. К. В. Ивановӑн куҫару пултарулӑхӗ.
5. К. В. Иванов М. Ю. Лермонтовӑн «Песня про купца К а

лашникова...» произведенине куҫарнн.
6. Н. В. Шупуҫҫыннин куҫару пултарулӑхӗ.
7. Хумма Ҫеменӗн куҫару ӑсталӑхӗ.
8. Митта Ваҫлейӗн куҫару пултарулӑхӗ.
9. М. Я. Сироткин професоорӑн куҫару пултарулӑхӗ.
10. А. Д. Кӑлкан — драматурги куҫарӑвӗн ӑсти.
11. А. С. Пушкин произведенийӗсем чӑвашла (уйрӑм про- 

изведенисем тӑр ӑ х ) .
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12. П. П. Хусанкай А. С. Пушкинӑн «Евгений Онегин» ро- 
манне куҫарнисене танлаштарса тишкерни (сыпӑксем тӑрӑх).

13. П. П. Хусанкай куҫару меслечӗсемпе принципӗсем ҫин- 
чен (поэт статйисем тӑрӑх).

14. Н. А. Некрасов сӑввисем чӑвашла (уйрӑм произведени-
сем тӑрӑх). о t

15. И. С. Тургенев произведенийӗсем чӑвашла (уирам про-
изведенисемпе сборниксем тӑрӑх).

16. А. И. Куприн произведенийӗсем чӑвашла (уйрӑмша-
р ӑ н ) . _  „ . „ .

17. А. М. Горький произведенииесем чавашла (уирамша-
рӑн). _  „ „

18. М. А. Шолохов произведенииесем чавашла (уирамша-
рӑн).

19. В. В. Маяковский сӑввисем чӑвашла (уйрам произве-
денисем тӑрӑх).

20. А. Н. Толстойӑн «Золотой ключик или приключения 
Буратино» кӗнекине чӑвашла куҫарнин чёлхи.

21.- Ҫывӑх тӑванла чёлхесем хушшинчи куҫару уйрӑмлӑхӗ- 
сем (тутарларан тӳрех чӑвашла куҫарнисене тӗпчесе).

22. Л. Я. Агаковӑн «Ылтӑн вӑчӑра» повеҫне вырӑсла ку- 
ҫарни (тӑлмач; — А. М. Чистяион).

23. Хветёр Уярӑн «Таната» романё вырӑсла.
24. К. В. Ивановӑн «Нарспи» поэмине вырӑсла куҫарнисе- 

не танлаштарса тишкерни.
25. И. В. Гетен «Фауст» трагедине тӳррӗнех нимӗҫлерен 

чӑвашла куҫарни.
26. Нимӗҫ писателӗ А. Пробст кӗнекисене тӳррӗнех чӑваш- 

ла куҫарни (тӑлмач И. С. Серов).
27. Геннадий Айхи Франци поэчӗсен сӑввисене тӳррӗнех 

чӑвашла куҫарни.
28. «СССР Конституцине» чӑвашла куҫарнине тишкерни.
29. КПСС черетлӗ съезчӗн материалӗсене чӑвашла куҫар- 

нине тишкерни.
30. «Коммунистсен партийӗн Манифестне» чӑвашла ку- 

ҫарнисене танлаштарса тишкерни.
31. В. И. Ленин ӗҫӗсене чӑвашла куҫарнисене тишкерни 

(«Государство и революция», «Две тактики социал-демокра
тии в демократической революции», «Задачи союзов молоде
жи», «Очередные задачи «Советской власти», «О коопера
ции» т. ыт. те).

32. Чӑваш театрӗсенчи куҫарнӑ пьесӑсен чёлхи (уйрӑм 
спектакльсем тӑрӑх).

33. Чӑваш радиола телевидени передачисенчен куҫарнӑ 
материалсен чёлхе уйрӑмлӑхӗсем.
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34. «Коммунизм ялавӗ» хаҫатри куҫарнӑ материалсен чӗл- 
хине тишкерни (тематика ушкӑнӗсем е уйрӑм пысӑк матери- 
алсем тӑрӑх).

35. «Агитатор блокнотӗнчи» куҫару чӗлхи (уйрӑм номер- 
сем е рубрикӑсем тӑрӑх).

36. Чӑваш литература журналӗсенчи куҫарнӑ материал
сен чёлхи (тематика ушкӑнӗсем тӑрӑх).

37. Район хаҫачӗсенчи куҫарнӑ материалсен чӗлхи (каш-‘ 
ни хаҫачӗпе уйрӑммӑн).

38. Шкул учебникӗсене чӑвашла куҫарнин чӗлхине тиш
керни (тӗрлӗ тапхӑрта тухнӑ уйрӑм кӗнекесем тӑрӑх).

39. Уроксенче куҫару мелӗпе усӑ курасси (тӗрлӗ классен- 
че, тӗрлӗ предмет урокӗсенче сӑнавсем туса).

40. Куҫарура транскрипци тата транслитераци мелӗсемпе 
усӑ курни- (хаҫат-журнал материалӗпе).

41. Куҫарура лексика трансфюрмццийӗн мелӗсемпе усӑ ку- 
рассй (тӗрлӗ жанрлӑ литературӑпа усӑ курса).

42. Эквивалентсӑр лексикӑна куҫарса ӑнлантармалли 
майсем.

43. Вырӑсла текстӑн куҫармасӑр хӑваракан элеменчӗсем 
тата вёсен функцийӗсем.

44. Пытарӑнчӑк пӗлтерӗше аталантарса куҫармалли мел
еем.

45. Куҫарӑнман лексикӑпа стиль элеменчӗсене функци тӗ- 
лӗшӗнчен сапласси.

46. Географи ячӗсене куҫарас ыйтусем (хаҫат-журнал ма- 
териалӗсем тӑрӑх).

47. Куҫарури наукӑпа техника терминологийӗн ыйтӑвӗсем 
(А. Г. Николаев космонавтӑн «Космос — дорога без конца» 
кӗнекине куҫарнин материалӗпе).

48. Спорт терминологине куҫарас ыйтусем (хаҫатсен ма- 
териалӗсем тӑр ӑх ) .

49. Предприятисемпе учрежденисен тата организацисен 
ячӗсене (номенклатурине) чӑвашла куҫарасси («Коммунизм 
ялавӗ» хаҫат материалӗсем тӑрӑх).

50. Фразеологи единицисене куҫармалли мелеем (илемлӗ 
литература куҫарӑвӗ тӑрӑх).

51. Куҫарура грамматика трансформацийӗн мелӗсемпе усӑ 
курасси (хаҫат-журнал тата илемлӗ литература куҫарӑвӗн 
материалӗсем тӑрӑх). 1
'  52. Вырӑс чӗлхинчи ҫыхӑну паллӑ ячӗсене чӑвашла куҫа-
расси.

53. Вырӑс чӗлхинчи предлоглӑ, глаголсӑр сӑмах ҫаврӑнӑ- 
шӗсене куҫарасси.
- 54. Вырӑс чёлхинчи пӑхӑнуллӑ хутлӑ предложенисене чӑ-
вашла куҫармалли мелеем.

55. Вырӑс чӗлхинчи хутлӑ определениллӗ сӑмах майлашӑ- 
вӗсенб (анлӑ терминсене) чӑвашла куҫарасси.
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II. ПИРВАЙХИ ЧАВАШ КУҪАРАВЁСЕН ТЕСЛЁХЁСЕМ
1788 ҫулта Чулхулара куҫарнӑ 

«Кӗске катихизис» сыпӑкӗсем

Вопрос: Чему тебя прежде всего сия молитва научает?
Ответ: Тому: что великий бог меня и весь свет создал,

меня и весь свет управляет, и хранит, при том еще совесть 
моя повелевает непрестанно: любить его сердечно, почитать 
нелицемерно, и думать и делать все то, что его святой закон 
повелевает.

Идю: Мине сана борыньчень илик ку киле вирендеть?
Хоров: Она: минь аслы тора мана бор сяндалык не да

соратны, мана сяндалык не да тюрледеть, осрать та, ондах 
тада ишчики манан хошать мана тутуш: йорадас она чире ба, 
кардас олдаламассар, шокшлас тувас она боре да, минь 
онан святой сакон хошать.

Вопрос: Как ты о боге рассуждаешь?
Ответ: Я думаю, рассуждаю, — верю и признаю — бога 

единаго, и кроме его другаго не знаю, он един всегда был, он 
начала и конца не имеет, он д у х — безтелесный, и бессмерт
ный. При том правосуден, милосерд, везде на всяком месте 
есть, все видит, все слышит, и все знает наши мысли и в мыс
лях содержимое.

Идю: Епле ас торашин шокшладан?
Хоров: Абе шокшладап, шокш хорадап, шанадап балла- 

шадап та тора бряхсана, ондан посне орех бильместап, вул. 
бичень тутуш борче, вул посянны татак та бильместь, вул 
сывлиш йутьсар, вилим зар да. Тада тюрь сут тувагаи, ми- 
лисьля, киректа хараберь серде бор; шибах корать, шибах 
итлеть, бар не билеть перинь шокш сама шокш ишиньче тыда 
туранна да.

Вопрос: Довольно ли о боге так знать и думать, а делать 
как хочешь?

Ответ: Не довольно: я как рассуждаю о боге, так согласно 
и жить мне должно, Когда я знаю бога справедливым, то де
лать худое опасаться буду, избегая тем его правосудия, а 
ожидая его милости. Ежели он милосерд, я в своих грехах 
буду просить прощения, надеясь, что он его не отвергнет. 
Ежели он везде есть, и все знает, для того я буду беречься, 
всякое худое делать и думать, и постараюсь служить ему все
гда чистою совестию и мыслию непорочною.

Идю: Сидеди торашин апла биляс шокшлас та, тувас вара 
епле кильштередан?

Хоров: Ситместь: Абе епле шокш тыдадап торашин, тувас 
канаш ба мана бурнма да керле. Хынса абе торана биледап 
тюрь тувагана, ондан озал тувма шихланма болап, хуталса
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он бала онан тюрь тува туран-на, кютьса вара онан милис не. 
Хынса вул милисьля, абе хаман силах замшин казяру тар- 
гаслама болап, шанза мин вул она брахме деза. Хынса вул 
харабер серде бор, бор не да билет, он шин абе шихланза бо
лап; шибах озала тувма шокшлама да, тармашап вара слу
жить тувма она тутуш таза ишчики ба, шогыш ба да аип cap.

Вопрос: Чему учит христианская вера о господе нашем 
Иисусе Христе?

Ответ:. Она уверяет нас: сколь милосерд к нам грешным 
господь наш Иисус Христос. Он для нас сошел с небес, при
нял на себя нашу плоть, открыл нам волю свою, и потемнен- 
ную нашу мысль просветил истинным богопознанием: а по
том ради великой евоей любви, и для очищения грехов наших 
на кресте умер: и в третий день воскрес, и с плотию вознёсся 
на небо.

Идю: Мине вирендеть вырусла юла аспоть перин шин Сюсь 
Христос?

Хоров: Вул шандарать пиря: минь таран милихся пере 
силахла зама аспоть перин Сюсь Христос. Вул перин шин 
анче пюлють зам синчен, ильче ху сине йуть порин не, осьре 
перя хуван ирик те, тютюмленны да перин шогыш не судул- 
дарче чинлах тора биле туран ба: он дан кайран хувын аслы 
пере кумул шин, таза лаешин да силах сама перин крест син- 
че вильны: Висе конда да чирьльче, йуче ба да хабарнны пю
лють сине.

Вопрос: Сие христианское веры учение, что пользы при
носит к лучшему твоему житию?

Ответ: Безотрицательно заставляет любить бога, ежели 
бог меня столь возлюбил, и благоволил в приятой плоти все 
за меня пострадать и умереть. Так ж е и мне должно его весь
ма благодарить, и сердечно больше всех вещей в свете лю 
бить, и больше всего почитать. Кроме же того весьма утеша
юсь, и без сомнения надеюсь получить от бога всякое добро 
и счастие. Ежели он единороднаго сына своего ради меня не 
пожалел, как же и другое что ради его мне не дарует?

Идю: Ку вырус юлаш вирене туран, минь чола ирлага 
кюреть санан ира бурнась-шин?

Хоров: Харлашмазар хошать мана йоратма Торана, хын
са Тора он чохла мана йоратре, кильшре да йуть ленза бора- 
мар маншин хорлах корма виляс та. Сяван бек манан да кер- 
ле она питьтин поссябас, чиреба да бор тюнчеры ябала зам 
ран ытла йорадас, таминь день да итла кардас. Он дан посне 
вара питьтин хибирдедедап, шихланмазар да шанадап тобас 
тораран харабер ирлах телей ба. Хынса вул берлече сиорат- 
ны ху ивул на маншин хиргенмере; лепле вара орех минь 
оншин мана баме?
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Вопрос: Что ты принял от святаго крещения?
Ответ: Получил очищение грехов, и приобщился к собра

нию христиан: а при том пред богом и пред церковию его даю 
обещание так чисто и непорочно свою жизнь провождать,' 
как я чист и непорочен вышел из купели крещения, сделался 
достойным причастником тела и крови христовой.

Идю: Минь ильдан ас теня кильны ран?
Хоров: Топрам силах сама тазала туранна, сипсяндам да 

поха сйомне вырус саман: онда вара Тора унче черквя да унче 
онан бама боладап, сяпла таза аипсар да хаман бурнасьна 
осатма, епле абе таза аипсар да тохса теня кины вырандан, 
йоралла болдым причасник йуть ба йонна Христован.

Вопрос: Д ля чего ты сей великой святыни причащаешься? 
Ответ: Принимаю святое причащение ради приобщения 

моего самому Христу, и ради получения новыя силы и благо
дати, жить свято и по-христиански: и обще со всеми христи
анами приступая ко храму божию, уверяю их, от церкви быть 
не разлучным, и с ними любовно и единомысленно пребы
вать желаю.

Идю: Минь шин ас кончола аслы ирлага причащатца ту- 
вадан?

Хоров: Сыбадап святой причастине сипснас-шин хуне Хри
стос сйомне, тобас шин да синерен хал ирлах, ба, бурнма т«- 
залахра да выруза вышкал: берле да вырус сам ба кирьза 
торан киле батня, шандарадап вул зама, черквя ран оярма- 
зар болма, вул зам та да варла берьканашла да бурма бо
ладап.

III. КУҪАРУ ЁҪЕН ТЕРМИНЁСЕМ
абсолютлй мар эквивалентлӑх относительная эквивалент

ность
абсолютлй мар эквивалентсем относительные эквиваленты 
абсолютлй эквивалентлйх абсолютная Эквивалентность 
абсолютлй эквивалентсем абсолютные эквиваленты 
автор куҫарйвӗ авторский перевод 
авторизаци авторизация
авторизациленӗ куҫару авторизованный перевод 
адекватлй (танпаха) куҫару адекватный перевод 
анлй контекст широкий контекст
анлйлатса куҫарни лексическое развертывание, перевод слова 

словосочетанием 
ансйр контекст узкий контекст
ансйрлатса куҫарни лексическое свертывание, перевод слово

сочетания словом 
антонимла куҫару антонимический перевод 
архаизмсене куҫарасси передача архаизмов в переводе
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аффикс пёлтерӗшне сӑмахпа палӑртни передача значения аф 
фикса словом

ӑнлава аталантарса куҫарни смысловое развитие при пере
воде

буквализм буквализм
вариантлӑ тӳркилӳсем вариантные соответствия 
вӗренӳ куҫарӑвӗ учебный перевод 
вӗҫе-вӗҫ куҫару последовательный перевод 
вырӑнти колорит местный колорит
географи ячёсене куҫарасси передача географических назва

ний при переводе 
глаголан вид пӗлтерёшне куҫарса каласси передача видового' 

значения глагола 
грамматика трансформацийё грамматическая трансформация 
грамматика ылмаштарӑвӗсем грамматические замены 
денотат денотат »
денотат пёлтерёшё денотативное значение 
диалект сёмне сёвёртни нейтрализация диалектной окраски 
диалектизмсене куҫарасси передача диалектизмов в переводе 
драматурги произведенийёсене куҫарасси перевод драмати

ческих произведений 
жанртан килекен куҫару уйрӑмлӑхӗсем жанрово обусловлен

ные особенности перевода 
закономерлӑ тӳркилӳсен теорийё теория закономерных соот

ветствий
икё енлӗ куҫару двусторонний перевод 
илемлё текста куҫарасси художественный перевод 
информаци тексчӗсене куҫарасси перевод информационных 

текстов
истори колоритне сёвёртни нейтрализация исторического ко

лорита
компенсаци мелё прием компенсации 
коннотаци коннотация
коннотаци пёлтерёшё коннотативное значение 
контекст условийёсем условия контекста 
контекстран килмен тӳркилӳ внеконтекстуальное соответствие 
контекстри ӑнсӑрт пёлтерёшсем окказиональные (случайные) 

контекстуальные значения 
контекстри пӗлтерӗшсене куҫарса каласси передача контек

стуальных значений в переводе 
контекстри ҫирӗпленнё пёлтерёшсем узуальные (повторя

ющиеся) контекстуальные значения 
контекстри тӳркилӳсем контекстуальные соответствия 
культурӑпа истори реалийёсем культурно- исторические 

реалии
куҫарӑвӑн лингвистика теорийё лингвистическая теория пере

вода
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куҫарӑвӑн литературоведени теорийё литературоведческая 
теория перевода 

куҫарӑвӑн пайӑр методики конкретная методика перевода 
куҫарӑвӑн уйрӑм (пайӑр) теорийё частная теория перевода 
куҫарӑвӑн пӗтӗмӗшле закономерноҫӗсем общие закономер

ности перевода 
куҫарӑвӑн прагматика аспекчё прагматический аспект пере

вода
куҫарӑнаслӑх теорийё теория переводимое™ 
куҫарӑнман идиомӑсем непереводимые идиомы 
куҫарӑнмаслӑх теорийё теория непереводимости 
куҫарнӑ текст переведенный текст, текст перевода 
куҫару адекватлӑхӗ (танпахалӑхӗ) адекватность перевода 
куҫару анализё анализ перевода 
куҫару варианчё вариант перевода 
куҫару единици единица перевода 
куҫару ӗҫё переводческая деятельность 
куҫару историйё история перевода 
куҫару йӑнӑшӗсем ошибки перевода 
куҫару критики критика перевода 
куҫару мелёсем приемы перевода 
куҫару меслечёсем способы перевода 
куҫару методики методика перевода 
куҫару пӗлӗвӗ переводоведение 
куҫару пособийё пособие по переводу 
куҫару правилисем переводческие правила 
куҫару практики практика перевода 
куҫару принципёсем принципы перевода 
куҫару словарёсем переводные словари 
куҫару теорийё теория перевода, переводоведение 
куҫару чёлхи ( КЧ)  язык перевода (ЯП) 
куҫару чӗлхин нормисене пӑсни нарушение норм языка пере

вода
куҫару эквиваленчёсем переводческие эквиваленты 
куҫару эксперименчё переводческий эксперимент 
куҫарура модаллёхе сыхласа хӑварасси передача модальнос

ти в переводе
куҫарура сӑмах пёлтерёшне ваклани дробление (дифферен

циация) значения слова при переводе 
куҫарури илемлетӳ приукрашивание в переводе 
куҫарури йышӑну заимствование при переводе 
куҫарури калькӑлав калькирование при переводе 
куҫарури пайӑрлату конкретизация при переводе 
куҫарури пӗтӗмлетӳ генерализация при переводе 
куҫарури пысӑк йӑнӑш грубая ошибка, ляпсус в переводе 
куҫарури ҫухатусем утраты при переводе
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куҫарури ҫухатусене саплани (компенсацилени) компенсация 
потерь в 'процессе перевода 

куҫарури трансф ормацией переводческие трансформации 
куҫарури хӑйирёклӗх переводческий произвол 
куҫарури хушӑмсем добавления в переводе 
куҫарури шухӑш тёрёслёхё смысловая точность перевода 
куҫарури ылмаштарусем замены в переводе 
куҫаруҫӑ, тӑлмач переводчик
«куҫаруҫӑн суя тусёсем» «ложные друзья переводчика» 
лексика трансформацийё лексическая трансформация 
лексика ылмаштарӑвӗсем лексические замены 
машина куҫарӑвӗ машинный перевод 
модаллёх ҫухални утрата модальности 
морфема шайёнчи куҫару перевод на уровне морфем 
наука тексчёсене куҫарасси перевод научных текстов 
наци реалийёсем национальные реалии 
номенклатура ячӗсене куҫарасси перевод номенклатурных 

названий
общество-политика тексчёсене куҫарасси перевод обществен

но-политических текстов 
описаниллӗ куҫару описательный перевод 
оригинал оригинал
оригинал чёлхи ( 0 4 )  язык оригинала, исходный язык (ИЯ) 
пайӑр ятсене куҫарса каласси передача собственных имен при 

переводе
пайӑр ятсене чӑвашла ҫырасси чувашское оформление собст

венных имен
пӑхӑнуллӑ предложение сӑмах ҫаврӑнӑшёпе куҫарни переда

ча придаточного предложения оборотом 
перифраза перифраза
перифразӑлла куҫару перифрастический перевод 
пӗлтерёш йӑнӑшӗ смысловая ошибка
пёлтерёш компоненчё ҫухални утрата семантического компо

нента
пӗлтерӗш туллимарлӑхне саплани восполнение семантической 

неполноты
«пёлтерёшлё» пайӑр ятсене куҫарасси передача характеризу

ющих собственных имен 
пӗлтерӗшсене пайӑрлатса куҫарни конкретизация значений

при переводе
пёлтерёшсене пӗтӗмлетсе куҫарни генерализация значений

при переводе
пёлтерёшсене уйӑрса куҫарни дифференциация значений при 

переводе
пёр енлӗ куҫару односторонний перевод 
пӗтёмӗшле куҫару теорийё общая теория перевода 
пётёмёшле ылмаштару мелё прием целостного преобразования
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подлинник подлинник 
подлинник текст текст подлинника 
подлинник чёлхи язык подлинника
подлинника пӑсса куҫарни искажение подлинника при пере

воде
подлинникӑн автор уйрӑмлӑхӗсем индивидуально-авторские 

особенности подлинника 
подлинникӑн наци уйрӑмлӑхӗсем национальные особенности 

подлинника
иодлинникӑн стиль уйрӑмлӑхӗсем стилистические особен

ности подлинника 
подлинникӑн чёлхе уйрӑмлӑхёсем языковые особенности под

линника
подлинникӑн экспресси уйрӑмлӑхӗсем экспрессивные особен

ности подлинника 
подстрочник подстрочник
подстрочниклӑ куҫару перевод с подстрочником 
поэзи куҫарӑвӗ поэтический перевод, перевод поэзии 
поэзиллӗ куҫару поэтический перевод, перевод стихами 
предложени пайӗсене куҫарса лартни перестановка частей 

предложения
предложени шайёнчи куҫару перевод на уровне предложений, 
предложенисене куҫарса лартни перестановка предложений 
предметлӑ ситуаци предметная ситуация 
проза куҫарӑвӗ прозаический перевод, перевод прозы 
прозӑллӑ куҫару прозаический перевод, перевод прозой 
произведении идея тёллевлёхё идейная установка произве

дения
профессионал куҫарӑвё, профессилле куҫару профессиональ

ный перевод 
профессионал куҫаруҫӑ переводчик-профессионал 
профессионализмсене куҫарасси передача профессионализ

мов в переводе 
пуплев пайёсене ылмаштарни замены частей речи 
пытарӑнчӑк шухӑш подтекст 
референт референт
референт пёлтерёшё референциальное значение 
сасӑ янравлӑхне упраса хӑварасси передача звукописи при 

переводе
сӑвӑллӑ куҫару стихотворный перевод 
сӑлтава следствипе ылмаштарни замена причины следствием 
сӑмах вӑййине куҫарса каласси передача игры слов в пере

воде
сӑмах вӗҫҫӗн куҫару устный перевод 
сӑмах йёрки тӳр килменни несовпадение порядка слов 
сӑмах майлашӑвё шайӗнчи куҫару перевод на уровне слово

сочетаний
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сӑмах майлашӑвӗсене куҫарса лартни перестановка словосо
четаний

сӑмах пӗлтерӗшӗ контекстра уҫӑлни контекстуальное раскры
тие значения слова 

сӑмах пёлтерӗшне аффикспа палӑртни передача значения 
слова аффиксом 

сӑмах формисене ылмаштарни замены форм слова 
сӑмах шайӗнчи куҫару перевод на уровне слов 
сӑмахӑн сӑнарлӑ пӗлтерёшне куҫарса каласси передача об

разного значения слова при переводе 
сӑмахӑн шалти формине сыхласа хӑварни сохранение внут

ренней формы слова 
сӑмахпа каламан семантика компонентне хушни добавление 

формально невыраженного семантического компонента 
сӑмахпа окказилле уса курни окказиональное употребление 

слова
сӑмахсен ҫыхӑнаслӑхё пёр килменни несовпадение сочетае

мости слов
сӑмахсен тулаш пёрпеклёхё внешнее сходство слов 
сӑмахсене куҫарса лартни перестановка слов 
сӑмахҫемӗн куҫару дословный перевод 
сӑнавлӑх куҫару экспериментальный перевод 
сӑнарлӑх ҫухални утрата образности 
сӑнарлӑха улӑштарни изменение образности 
сегментлав сегментация
семантика саплавё (компенсацийё) семантическая компен

сация
семантика компоненчё хушни добавление семантического ком

понента
семантика компоненчёсене чакарни сокращение семантичес

ких компонентов 
семантика трансформацийё семантическая трансформация 
семантика тӳркилӗвӗ семантическое соответствие 
сигнификат пёлтерёшё сигнификативное значение 
синонимла ылмаштарусем синонимические замены 
синтаксис буквализмё синтаксический буквализм 
синтаксис структурин элеменчёсене ылмаштарни замена 

структурно-синтаксических элементов 
предложени членёсене ылмаштарни замена членов предло

жения
синтаксис структурине ҫёнӗлле йёркелени перестройка син--  

таксической структуры 
синтаксис трансформацийё синтаксическая трансформация 
синхронлӑ куҫару синхронный перевод 
словарьти куҫару словарный перевод 
словарьти тӳркилӳ словарное соответствие
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союзлӑ ҫыхӑнӑва союзсӑррипе ылмаштарни замена союзной 
связи бессоюзной 

стандартла'самах майлашӑвёсем стандратные словосочетания 
стиль контрасчё стилистический контраст 
стиль сӗмӗ ҫухални утрата стилистической окраски 
стиль сӗмё тӳр килменни несовпадение стилистической 

окраски
стиль улшӑнӑвӗсем стилистическая модификация 
стиль хӑйевӗрлӗхё стилевое своеобразие 
суя эквивалентсем ложные эквиваленты 
ҫӑмӑллатнӑ куҫару адаптированный перевод 
ҫутҫанталӑкпа географи реалийёсем природно-географичес

кие реалии
ҫывӑх пёлтерёшлё куҫару приблизительный перевод 
ҫын ячӗсене куҫарса каласси передача личных имен при пере

воде
ҫыруллӑ куҫару письменный перевод 
танлаштаруллӑ стилистика сопоставительная стилистика 
танлаштаруллӑ типологи сопоставительная типология 
тӑлмач см. куҫаруҫӑ
творчествӑлла куҫару творческий перевод 
текст авторё автор текста, отправитель 
текст сегменчё сегмент текста 
текст содержанийё содержание текста
текст содержанине сӑнласа пани воспроизведение смыслового 

содержания текста 
текст содержанийёпе формин пёрлёхё единство содержания 

и формы текста 
текст шайӗнчи куҫару перевод на уровне текста 
текст элеменчӗсене куҫарса лартни перестановки элементов 

текста
текста ирёклё каласа пани вольное переложение текста 
текста хёсни компрессия текста >
текстӑн илемлӗх хӑйевӗрлёхё художественные особенности 

текста
текстӑн сӑнарлӑх тытӑмё образная структура текста 
терминсене куҫарасси передача терминов в переводе 
тёп сӑмах ключевое слово
трансформациллӗ куҫару трансформационный перевод 
тулли мар эквивалентлӑх частичная (неполная) эквивалент

ность
тулли мар эквивалентсем частичные (неполные) эквиваленты
тулли эквивалентлӑх полная эквивалентность
тулли эквивалентсем полные эквиваленты
тӳнтерле трансформаци обратная трансформация
туре трансформаци прямая трансформация
тӳрккес пуплеве куҫарасси передача просторечия в переводе
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туртен куҫару буквальный перевод 
тӳртенлӗх буквализм
фон пёлӳлӗхӗ ҫуккине саплани компенсация отсутствия фо

новых знаний
фонема (графема) шайӗнчи куҫару перевод на уровне фонем 

(графем)
форма тӳркилӗвӗсем формальные соответствия 
формализмла куҫару формалистический перевод 
фразеологизм пӗлтерёшне куҫарса калани смысловая пере

дача фразеологизма 
фразеологизма сӑмахҫемӗн куҫарни дословный перевод фра

зеологизма
фразеологизма фразеологизмпа куҫарни перевод фразеоло

гизма фразеологизмом 
функци тӳркилӗвӗ функциональное соответствие 
хаҫат куҫарӑвӗ газетно-публицистический перевод 
чёлхе кӑлтӑкёсем языковые погрешности 
чёлхе мелёсен форма танхаклӑхӗ форхмальная равноценность 

средств языка
чёлхе мелёсен функци танхаклӑхӗ функциональная равноцен

ность средств языка ■ 
чёлхе ҫыхӑнӑвӗсен традицийё традиция языковых контактов 
чёлхе тулашёнчи контекст экстралингвистический контекст 
чёлхе формине сыхласа хӑварни копирование языковой 

формы
чёлхесем хушшинчи тӳркилӳсем межъязыковые соответствия 
чёлхесен грамматика уйрӑмлӑхӗсем грамматические расхож

дения между языками 
шухӑша пётӗмӗшле куҫарни целостное переосмысление при 

переводе
ытлӑ семантика компоненчӗсене куҫарманни опущение семан

тически избыточных компонентов 
эквивалентлӑ туркилӳсем эквивалентные соответствия 
эквивалентлӑ ылмаштарусем эквивалентные замены 
эквивалентлӑх (танвалентлӑх) эквивалентность 
эквивалентсӑр лексика безэквивалентная лексика 
экзотизмсене куҫарасси передача экзотизмов в переводе 
экспресси тур килменни несовпадение экспрессии 
экспрессие пайӑрлатса куҫарни экспрессивная конкретизация 

при переводе
ют сӑмаха ӑнлантарса пани пояснение к иноязычному слову 
ют сӑмаха транскрипцилени передача иноязычного слова 

транскрипцией
ют сӑмаха транслитерацилени передача иноязычного слова 

транслитерацией 
ют синтаксис структурисем чуждые синтаксические структуры
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