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XIX-мӗш смерти чаплӑ сино-
•лог-китаевед Никита Яков
левич Бичурин ёлӗк Шупаш-
кар уездне кӗнё Щӗнёрпуҫ 
ялёнчз 1777 ҫулта ҫурална. 
Унӑн ашшӗ чӑваш пулна. Тӑ-
хӑр ҫула ҫитсен, Никита Севе 
хулинче вӗренме пуҫлать, кая-
рахпа ӑна Хусанти духовнӑп 
семинарине куҫараҫҫё. Кунта 
-ӑна хӑйсен яле ячёпе (Шёпер-

. пуҫне вырӑсла Бпчурппо тене) 
*Бичуринский» хушамат панӑ. 
Каярахпа вӑл хӑйӗн хушамат-
не кёекетсе Бичурнн туса 
хунӑ. 

1807 ҫулта Бичурина, Пекин-
ри духовнӑй мисси начальнике 
тата Сретенски монастырей 
архимандричё туса, Китая 

?~ яраҫҫӗ. Унта вал 1822 ҫу.т-
ччен, 13 ҫул хушши, пурӑпать, 
Китай, монголпа тибет чёлхи
сене лайӑх вӗренсе ҫнтет. Ки
тайра Бичурин 270 томрап 
таракан Китай исторпне, 18 
том статистикӑллӑ документ-
сем, 20 том эпциклил.едисем, 
6 том пысӑк словарьсем тага 
ыттн нумай тёрлё кёнекесем 
пптё нумай луласа тухнӑ. Ва
лах Пекпнра кптанпа вырӑс 
сӑмахӗсен 19 пайлӑ, 12 пин 
сӑмахлӑ словарьне тунӑ, Мапь-
чжурипе Китай ҫыпннееп 4 
томлӑ словарьне, вырӑспа 
китай сӑмахёсен словарьне 
ҫырса хатёрленӗ. Бичурин пи-
тӗ нуман кӗнекесене китай 

•чӗлхинчен вырӑсла куҫарнӑ. 
Вӗсенчен чи палли—«Исюрия 
Китая и полная география 
всех земель, подвластных этой 
империи» 'ятлӑ кёнеке. Пер 
ҫулталӑк хушши вал Пекин 
хулил планне тӑвас тӗлӗшпе 
ӗҫленӗ, унтан ^«Описание Пе
кина с китайского подлинника 
1818 г. и план города» ятла 
кӗнекг ҫырнӑ. Вал Китай, 
.Маньчжури,. Монголи, Тибет, 
Туркестан ҫыннисеи тумӗсене 
те ӳкерсе илнӗ. Унӑн произве-
деннйӗсем Китай историне 
тӗпчесе вӗренэс ӗҫре питӗ пы
сак вырӑн йышӑннӑ. 

Бпчурин Российӑна 1822 
ҫулга таврӑннӑ. 1827 ҫулта 

ӑна ют ҫёршыв ӗҫӗсен мини-
стерствин Ази денартаментёнче 
кнтай чӗлхин тӑлмачӗ туса 
хураҫҫё. 1829 ҫу.тта ӑна Рос
сия Академийӗн член-коррес-
пондентпе суй.таҫҫӗ. • 

Ҫпрём ҫула яхӑп ӗҫлесе, Би
чурин 16 пысӑк монографи, 
нумай тёрлё броппорӑсем, ста-
тьясем ҫырнӑ, вӑл тёнчипе 
паллӑ ученӑйсен ретне тӑнӑ. 
1851 ҫулта пичетленсе тухнӑ 
«Собрание сведений о наро
дах, обитавших в Средней 
Азии в древние времена» ятлӑ 
кёнгкешён Бичурин Демидов 
премнне нлнё. 

Бнчурпнӑп ӗҫӗсепче. нысӑк 

ҫитёнӳсемпе пӗрле.х, ҫитмен-
лӗхсем те пулна: словарьсем 
хатӗрленӗ чухнехп хӑшпёр йа-
нӑшсем, Китайра тупнӑ мате-
рйалсенг ытлашши шанпп 
т. ыт. те . Анчах Бичуринӑн 
ёҫӗсем, вӗсенче ҫитменлӗхсем 
пур пулпн те, хальхн вйфтра 
та пысӑк вырӑн йышӑнса тӑ-
раҫҫӗ, мӗншён тесен а ела уче
ний хӑйӗн ёҫне буржуаллӑ уче-
нӑйссм пек капитал интергсӗ-
семшӗп туман, вӑл Китай ха-
лӑхӗн пысак культури ҫине, 
ёҫченлёхёпе пу.ттарулӑхӗ ҫнне 
ӑшӑ кӑмӑлпа, юратса пӑхнӑ, 
вӗсене тӗрӗс ҫутатса панӑ. Би
чурин Китайра пулса иртекен 

пур событиссмпе те ннтерк-
лепнӗ. 

XIX-мӗш ӗмӗрӗн малтанхи 
ҫурринче Англи Инҫет-Хёвел 
тухӑҫёнче колонисем тургса 
илееспшӗн вӑрҫӑсем пуҫласа 
янӑ. Бичурин ҫав вӑрҫӑсене 
хирёҫлесе статьясем ҫырнӑ, 
вӑл пӗтӗмпех Китай ҫынннсем 
мап.тӑ пулнй. вёсене хӳтӗлеиё. 

Бичурин вырасеен паллӑ 
ҫыпннсемпе — пнсательсемпе, 
комнозиторсемп.е. художник-
сӗмпз па.т.тапша. Унрӑмах вӑт 
А . С. Пушкинпа. I I . А. Кры-
.inr.ua тачӑ ҫыхӑпу тытнӑ. Би
чурин статьисеие «Северные 
цветы», «Русский вестник», 
«Сын отечества». «Отечествен
ные записки». «.Московский те
леграф»; «Москвитянин», «Со 
временник» ятлӑ журиалсемпо 
альманахсем пичетленё. Пуш
кин Бичурин ҫырнӑ кёпекесене 
юратса вулана. Ҫав кёнекесене 
Бичурин аслӑ поэта хӑй пар-
пелене пулнӑ. 

Бичурин хӑшпёр декабрист-
семги ҫыхӑну тытнп ҫинчен 
калакан документсем те пур. 
1831 — 1833-мёш, 1836—1837-
меш ҫулсенче вӑл Ҫӗпӗртс 
Бестужевиа тага ыттн декаб
ристсем не па.т.ташать. Бесту
жев ун сӑнне ӳкгрсе илнё. 

Бичурин 1800 ҫулта манаха 
тухап, те ӑпа Иакинф ят па-
раҫҫё. Манах тумне вал пёрре. 
те юратман, ӑна хывса пӑрах-
са, вӑл прӗке тухасшӑн пули;!, 
анчах патша правительств!! 
унна кн.тӗшмеп: ас.тӑ ученая 
хайен ёмёрне манах тумтпрӗ-
нех пуранса прттернё. 

Бичурин ячё' совет ҫыппп-
семшӗн кӑна мар, Китай ха.тӑ-
хёшӗн те ҫывах ят пулса тӑ-
рать. Паттӑр 'Китай халЗхё, 
исторнллӗ ҫёнтерӳ туса, ҫёнӗ 
пурнӑҫ ҫу.тё ҫнне тухрё. Ҫак 
ҫептерӳ Кптанпа Совет С.ою-
зӗнчи халӑхсеи туслӑхне тагах, 
та ыт.тарах ҫпрӗплетрё, ҫав 
туслӑх малашне те тёрекленсех 
пырӗ. Икӗ ас.тӑ ҫӗршыв хуш-
шинчн туслӑ ҫыхӑнуеене ата-
лантарас енӗне хӑй вӑхӑтӗпЛЗ 
Бичурин та пигӗ тӑрӑшиӑ. 
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