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Чӑваш халӑхӗн мухтавлӑ ывӑ-

лӗ Никита Яковлевич Бичурин 
(1777 — 1853) тӗнче наукинче уй-

рӑмах авалхи тата вӑтам ӗмӗрсенчи 
Китая тӗпчесе палӑрнӑ. Вӑл Рос-
сийӑри Наукӑсен академийӗн член-
корреспондентпе, Парижри Ази об
ществин членне суйланма тивӗҫнӗ. 
Ана хӑй ҫырнӑ пысӑк пӗлтерӗшлӗ 
кӗнекисемшӗн тӑватӑ хутчен Рос-
сийӑри Наукӑсен академийӗн Де
мидов ячӗпе хисепленекен премине 
панӑ. Унӑн ӗҫӗсем хӑй вӑхӑтӗнчех 
урӑх ҫӗршывсен чӗлхипе пичетлен-
се тухма ӗлкӗрнӗ. 

Никита Бичуринӑн пурнӑҫӗпе 
пултарулӑхне халиччен сахал мар 
тишкерсе ҫырнӑ. Кунта уйрӑмах 
унӑн тавракурӑмӗнчи социаллӑ 
пурнаҫпа политика, эстетикӑпа 
илемлӗ литература тӗлӗшӗнчи шу-
хӑшӗсем пысӑк вырӑн йышӑнаҫҫӗ. 
Паллӑ ӗнтӗ, кирек мӗнле шухӑш-
лавҫӑн тӗнчекурӑмне тишкернӗ 
чухне те атеизм ыйтӑвӗсене шута 
илмесӗр тӑма ҫук. Анчах, шел пу-
лин те, чапа тухнӑ синологӑн 
атеизм тата шухӑш ирӗклӗхӗ ҫин-
чен каланисене паян куна ҫитсе те 
ятарласа пӗтӗмлетмен. Тӗрлӗрен 
ктӗпч!евҫӗ ӗҫӗнче ку енӗпе кӗскен 
каласа иртни тӗл пулать-ха, пал-
лах, анчах питӗ ҫителӗксӗр ҫакӑ. 
Ҫавӑнпа та пирӗн тёллевӗмӗр шӑ-
пах—Бичурин пурнӑҫӗпе пултару-
лӑхӗнче атеизмла шухӑш ирӗклёхӗ 
епле палӑрнине пӗтёмлетесси. Вы-
рйс наукинче манӑҫми йӗр хӑ"вар-
нӑ тӗпчевҫӗ еткерне тишкересси— 
чӑвашсемшӗн уйрӑмах чыслӑ ӗҫ. 
Вӑл пире мухтавлӑ синологӑн тав-
ракурӑмне, унӑн кёнекисене, вӑл 
пурӑннӑ' тапхӑра тӗплӗнрех пӗлме 
пулӑшӗччӗ. Чӑвашран тухнӑ чаплӑ 
ҫыннӑн ӗҫ-хӗлне сума суса хаклани 
ҫамрӑк йрӑва патриот пулса ҫитӗн-
терес ӗҫре те кирлӗ. 

1954 ҫулта вырӑс тӗпчевҫи Д. И. 
Тихонов ҫапла асӑрхаттарнӑччӗ: 
«Бичурина илемлетсе е тӗссӗрлетсе 
кӑтартма сӑлтав ҫук: унӑн ӑслӑлӑх-
па литература еткерне хӑй в2хӑт-
не, истории уйрӑм тапхарне шута 
и лее тишкермелле, унран истории 
мӗнпур ыйтӑвне материалистла тё-
рӗс ӑнланнине ыйтма кирлӗ^мар. 
Китайла ҫырнӑ питӗ нумай мате
риала вӑл пурне те вуласа пёлме 
май туса пачӗ, вырӑс вулаканӗсене 
Китайпа паллаштарчӗ; хӑйён 
статйисенче тата ӗҫӗнче Хӗвелту-
хӑҫри ҫӗршывсемпе халӑхсем ҫин-
чен ҫӳрекен й&нӑш шухӑ"шсене 
сирсе ячӗ, вырӑс наукине хӳтӗленӗ 
май, Хӗвеланӑҫ Европа ученӑйӗсем 
умӗнче ытлашши пуҫ таяссине та-
тӑклӑн хирӗҫ тӑчӗ». 

Саманапа уйрӑм ҫын шӑпин хӑй-
евӗрлӗхӗсене шута илменнипе би
те чылай тӗпчевҫӗ Н. Я . Бичури-
нӑн стихийӑлла материализмла та
та тёне хирӗҫле туртӑмёсене хӑй вӑ-
хӑтӗнче ҫителӗклӗ таран тупса па-
лӑртайман. Сӑмахран, революци-
чченхи хӑшпӗр авторсем ученӑя 
идеалист тесе кӑтартнӑ. Ҫапла пё-
темлетме вёсем Бичурин тӗне тӳр-
ремӗн сивлесе ҫырманнине тата 
хӑй манах пулнине тӗпе хывна'. 
Анчах Бичурин мӗншӗн манаха 
тухнӑ-ха? Ҫакна тӗрлӗрен ӑнланта-
раҫҫӗ. Илемлӗ литературара: Ни
китина тӗн академийӗ хыҫҫӑн хӑй 
юратакан хӗрпе пӗрлешме тӳр кил-, 
менрен манаха тухма тивнӗ, имӗш. 
Анчах ҫак сӑлтава чи малтан кӑ-
тартса ҫырнӑ Н. С. Моллер кун 
пирки татйклӑн ӗнентермест, Би
чурин хӑй ҫырса хӑварни те ҫук. 

Ученӑйпа ҫывӑххан хутшӑнса 
пурӑннӑ Н. Щукин вара Никита 
манах тумне служба енӗпе ӑнӑҫлӑ 
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тесе палӑртать. Наукӑра ҫак шухӑш 
ытларах ҫирӗпленнӗ. 

Мӗншӗн апла пулса тухнине 
П. В. Денисовӑн «Никита Яковле
вич Бичурин» кӗнекинче тӗплӗ ӑн-
лантарса панӑ. Никита малтан 
священник санне йышӑнма килӗш-
мест. Тӗн ӗҫӗнче пысӑк вырӑн йы-
шӑннӑ хыҫҫӑн ӗҫлеме ансатрах ик-
кенне ӑнлансан, вӑл манаха тухма 
хирӗҫсе тӑмасть. Ку тӗлӗшрен ӑна 
Хусан епархийӗн пуҫлӑхӗ Амвро
сий Подобедов ӳкёте кӗртме пул-
тарни вӑйлӑ сисӗнет; вӑл пулта-
руллӑ Никитина унчченех питӗ хи-
сепленӗ, академирен вӗренсе тухнӑ 
йӗкӗте Хусантах хӑварать, икӗ ҫул 
хушшинчех архимандрит таран ӳс-
ме пулӑшать. 

Каярахпа, 1831 ҫулта, Бичурин 
хӑйне манахран кӑларма ыйтать. 
Манах пурнӑҫӗн йӗрки наукӑра ту-
хӑҫлӑн ӗҫлеме чӑрмантарнине си
не тӑрса палӑртать, апла пулин те, 
ӑна чиркӳ санне пӑрахма ирӗк па-
маҫҫӗ. 

Хӑйӗн кулленхи пурнйҫне пах-
сан та, Бичурин чиркӳ йӑли-йӗрки-
не чунтан хисеплесе тытса пыман. 
Пекинра пурӑннӑ тапхӑрта та вӑл 
китайла ҫырнӑ авалхи кӗнекесене 
пӗтӗм вӑй-халран куҫарать, унти 
пурнӑҫа тӗпчет. Ахальтен мар, 1818 
ҫулта ун пирки пуҫлӑхсене пӗлтер-
нӗ тӑрӑх, Бичурин Пекинра тир-
пейлех пурӑнман, имӗш: килӗшӳсӗр 
тумланса халӑх хушшине тухса 
ҫӳренӗ, театрсемпе трактирсенче 
тата ирӗк ҫуртсенче пулнӑ, чиркӳ 
хӗсметне, миссионер тивӗҫӗсене 
ҫителӗклӗ туса пыман. 

Унӑн кайранхи кунҫулӗнче те 
ҫакнах куратпӑр. Хӑйӗн тӑванӗ 
Н. С. Моллер ун ҫинчен акӑ" мӗн 
ҫырать: «Асатте яланах Невски мӑ-
настирӗнче пурӑнатчӗ, вӑл манах-

чӗ, анчах манах тумӗпе эпӗ ӑна ни-
хӑҫан та курман, ҫӳрессе вӑл тӗн 
ҫыннин тумӗпе ҫӳретчӗ. Эпӗ унӑн 
манах тумӗ шкафра ҫакӑнса тани
не ҫеҫ курнӑ... Эпӗ ҫакна астӑва-
тӑп: асатте, хӑ"й тӗн ҫынни пул-
сан та, нихӑҫан та типе тытмастчӗ. 
Типӗ тытассине в&л ҫав тери юрат-
мастчӗ, тип ҫу шӑршине тӳсме пул-
тараймастчӗ. Типӗ вӑхӑтӗнче пи-
рӗн патӑмӑра апат тӗлне пырсан, 
вӑл сӗтел хушшинче нимӗн те ас-
тивместчӗ. Ана хӑйне апата кӗтнӗ 
вӑхӑтра пӗр ун валли аш апачӗ 
ятарласа пӗҫереттӗмӗр». 

Бичурин палл! ҫынсем хушшин
че те хӑйне ирӗк тыткаланӑ. Унпа 
пӗрле вырасеен художнике Карл 
Брюллов килӗнче пулнӑ ҫын 1846 
ҫулхи пӗр вӑхӑта акӑ епле ӳкерсе 
кӑтартать: «Брюллов хваттерне кӗ-
нӗ чухне эпӗ ҫакӑн пек сцена кур-
тӑм: Брюллов ҫунакан кӑмака ум-
не кукленсе ларнӑ та каштан Зша-
лать, унӑн вӗренекенӗсенчен пӗри 
сӗтел ҫине ларнӑ та гитара ка-
лать; Китайра нумай пурЗннипе та
та ҫав ҫӗршыв ҫинчен ҫырнисемпе 
чапа тухнӑ манах — Иакинф атте 
вара урӑм-сурӑм ташша ҫапать. 
Пӳлӗмне тӗксӗм ҫурта ҫутипе ҫу-
татнӑ. Сӗтел ҫинче ҫырткаламалли 
те пурччӗ—пулштух эрех, чӑкӑт, 
кӑлпасси». 

Тӗне чунтан парӑннӑ" ҫын, ча
нах та, хӑйне ҫапла тытма пулта-
райманах ӗнтӗ. Бичуринӑн атеист-
ла кӑмӑл-туртӑмне ученӑй хӑй вӑ-
хӑтӗнчи ирӗк шухӑшлӑ ҫынсемпе— 
Н. Бестужев, И. Пущин тата ытти 
декабристсемпе, А. Пушкин 
И. Крылов, В. Белинский, Н. Нек
расов, А . Герцен ҫыравҫӑсемпе, 
ҫавӑн пекех паллӑ ученӑйсемпе, ху-
дожниксемпе ҫывӑх хутшӑнса пу-
рӑнни те, прогрессивлӑ чылай ха-

ҫат-журналсемпе ҫыхӑнса ӗҫлени 
те ӗнентерет. 

Бичурин тӗнчекурӑмне ҫирӗп-
ленме Раҫҫейри ҫутлӑх юхӑмӗ сӗт-
кен панӑ. Каярах тӗпчевҫӗ де-
кабристсен идейисене кӑмӑллани 
те яр-уҫҫӑн курӑнать. Кунта эпир 
чи малтан ученӑй Н. Бестужев де-
кабристпа туслашнине аса илме 
пултаратпӑр. Обществӑлла-поли-
тикӑлла кӗрешӳре революционер-
демократсен туртӑмӗсем вӑй илсе 
пынӑ тапхӑрта Бичурин тавракурӑ-
мӗ хӑйне май улшӑнса пырать. 

Синолог ӑнланулӑхӗ Раҫҫейри 
прогрессивлӑ ӑс-хакӑла кӑна мар, 
Хӗвеланӑҫ Европӑри шухӑшлавҫӑ-
сен витӗмӗпе те ҫирӗпленнӗ. Ют 
чӗлхесене чылай пӗлекенскер, Би
чурин авалхи философсене те пӗл-
нӗ, уйрӑмах французсен ҫутта кӑ-
лараканӗсене — Дидро, Руссо, 
Вольтер ӗҫӗсене юратса вуланӑ. 

Никита Яковлевич Хӗвеланӑҫӗн-
чи ҫутлӑх идейисене кӑмӑлланине 
вӑл Вольтерӑн «Генриада» поэми-
не вырӑсла куҫарни те лайӑх ҫи-
рӗплетет. Асӑнна поэма — авторЗСн 
халӑхсен пысӑк массисене ҫутта 
кӑларасси ҫинчен калакан шухӑшне 
яр-уҫҫӑн кӑтартакан тӗслӗх. Унта 
ӑс-хакӑла мухтаса ҫырнӑ, тӗн 
вӑрҫисемпе фанатизма хаяррӑн 
питленӗ. 

ХӗвелтухЙҫ Азири халӑхсен ис-
торине, культурипе литературные 
тӗпчени Бичурин тавракурӑмне ҫӗ-
нӗ сывлӑш вӗрсе кӗртет. Ахальтен 
мар вӑл Пекинран таврӑннӑ хыҫ-
ҫӑн, И. Панаев калашле, «китаец-
сен пурнӑҫне мухтама, тӳпене ҫи-
тиех ҫӗклеме» тытӑнать, европеец-
сен китаецсенчен хӑшпӗр тӗлёшрен 
ырра вӗренме кирлине палЗртать. 

Хӗвелтухӑҫёнчи халӑхсен тӗн 
ыйтӑвӗсене Бичурин хӑйӗн нумай 
кӗнекинче пӑхса тухать. Акӑ вёсен 
паллӑрах ячӗсем: «Монголи ҫинчен 
ҫырса пынисем», «Хальхи лару-
тӑрури Тибета сӑнласа пани», «Ти
б е т а Хухонор историйӗ», «Ки
тай, унта пурӑнакансем, вёсен кӑ-
мӑл-сипечӗпе йӑли-йӗрки, ҫутӗҫӗ», 
«Китай ӑслӑлӑхҫисем тӗн ҫинчен 
вӗрентнине сӑнласа пани». Хӑй вӑ-
хӑтӗнче пичетленмесӗр юлнӑ ёҫӗ-
сенче те Бичурин ку ыйтӑва са-
хал мар хускатнӑ. Вӗсенче сино-
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лог Хӗвелтухӑҫри тӗн системисе-
не стихийӑлла материалист куҫӗпе 
тишкерет. Кунта вӑл ятарласах 
тӗрлӗрен халӑх ыр-хаяра епле irjc-
ҫапса пурӑннине, шаванизм, буд
дизм, ламанизм, конфуцианствӑпа 
даосизм тытӑмне теплён тишкерет. 

Сӑмахран, авалхи китаецсен тӗ-
нӗ аталанса пынине4 Бичурин нау
ка енчен тӗрӗс ҫутатса парать, ис
торизм принципне ӑнӑҫлӑ тытса 
пырать: «Китаецсем сӗм авал чап-
лӑ тусемпе аслӑ юханшывсене ту
ра вырӑнне хурса хлсепленӗ», — 
тет. Каярахпа вёсен вилнӗ ватӑсене 
(несӗлсене) пуҫҫапас йӑли ҫирӗп-
леннӗ. Ҫакнашкал ыйтусене ӑн-
лантарнӑ чухне автор ҫутҫанталӑк-
ра турӑ хӑвачӗ аслӑ вӑй пулса тӑ-
рать тесе нимӗн те асӑнмасть. Би
чурин каланӑ тӑрӑх, тӗн халӑх ҫу-
ралса чӑмӑртаннипе пёрле ҫура-
лать, вӑл темӗнле «ҫӳлти хӑват» 
пулӑшнипе мар, халӑхра «йӑлана 
кӗнипе» сарӑлать. 

Ҫакнашкал шухӑшсенче, чӑнах 
та, материалистла шухӑшлав 
уҫӑмлӑ сисӗнет. Бичурин хӑйӗн 
тишкерӗвёсенче христианство кар-
тинчен тухмасӑр тӑман, хӗвелту-
хӑҫӗнчи халӑхсен тӗн системисене 
вӑл тӗнчери ытти тӗнсемпе тан-
лаштарса кӑтартать, вӗсенче чан-
чан ӑслӑлӑх пёлтерӗшне шырать. 

Бичуринпа пӗрле пурӑннӑ тата 
ёҫленӗ ҫынсем те, кайранхи тӗпчев-
ҫӗсем те унӑн атеизме пирки ахаль
тен мар татӑклӑн каланӑ. Валаамри 
мӑнастирте пӗр-пёрне ҫывӑх пӗл-
нӗ Н. Малиновский ака" мӗн ҫытиЗТ 
«Вӑл Христоса Конфуцирен ҫӳле 
лартмасть, чун вилӗмсёрлӗхӗ пирки 
те иккёленетчё»,—тенё. Синолог 
пултарулӑхне тарӑннӑн тӗпченӗ 
паллӑ совет ученӑйӗ А . И. Берн-
штам профессор тата акӑ мӗнле 
пётёмлетет: «... вЙл хӑйӗн ӗненӗвё-
сене хастаррӑн хӳтӗленӗ, тӑван 
наукӑна юратнЙ, урӑх ҫёршывсен 
наукине мала хуракансенчен тӑрӑх-
ласа кулнӑ, чӑннипе вӑл атеист 
пулнӑ». 

Юлашкинчен ҫапла пӗтӗмлетӳ 
тума пулать. Н. Я . Бичурин тӗнче-
курӑмӗ патша Раҫҫейӗнчи феода
лизма хирӗҫле идеологи витём кӳ-
нипе йӗркеленсе пынӑ, ҫавӑн пе
кех ӑна Европӑри тата Хӗвелту-
хЗҫри шухӑшлавҫӑсен вӗрентӗвӗ 
ҫунат панӑ. X V I I I ӗмӗр вӗҫӗпе XIX 
ӗмӗр пуҫламӑшӗнче вырӑс литера-
турипе публицистики демократи-
шӗн пыракан кӗрешӗвён критикӑл-
ла шухӑш-кймӑлне палӑртнӑ лару-
тӑрура Бичурин хӑйӗн ӗҫёсенче 
ҫёршыври пусмӑр йёркисене чылай 
ҫивӗччӗн тиркенӗ. Унӑн наукӑри 
шыравӗсем нумай енлӗ те тарӑн 
пулнЯ. Ансӑртран мар ёнтӗ вӑл 
авалхи тата вӑтам ёмёрсенчи К и - ' 
тайпа ытти ҫӗршывсене Европа 
умӗнче ҫӗнё тӗнче уҫнӑ пек сулӑм-
лӑн сӑнласа панӑ. Хӑйӗн пысӑк та-
ланчӗпе, мал ӗмӗтлӗ тӗнчекурЗмӗпе 
вӑл Раҫҫейри демократилле куль-
турӑна пуҫарса яракансен шутне 
кӗрет. 

Бичурин атеизме тӗн турӑ хӑва-
чӗпе пуҫланса кайнӑ тенине сив-
лет, ӑна «философилле вёрентӳ» 
тесе шутлать. Вӑл цензура хӗснӗ-
рен христианствӑна ҫынсен вӑйӗпе 
йӑлана кёртнё тесе ҫырма пулта-
райман, анчах ҫакна Хӗвелтухӑҫри 
тёнсем тӗлёшёнчен уҫа"млӑнах па-
лӑртма хЗюлӑх ҫитернё. Турӑ хӑ-
ватне мар, ӑс-хакӑла ёненни —акӑ 
мён пулнӑ ун тавракурӑмӗн тёп 
палли. 

Г. Т А Ф А Е В , 
И . Н . Ульянов ячӗпе 

хисепленекен Чӑваш патшалӑх 
универснтечён аспиранчё. 


