
сӗрех аяккалла сиретчӗ. Ҫак ӗҫре 
те унӑн темӗнле поээи сисёмӗ 
пурччӗ. «Поэт кирек ӑҫта ҫитсен 
те поэтах», теттӗм вара эпӗ хам 
ӑшӑмра. 

Ҫапах т а Т у к т а шӑн чӑн-чӑн т а -
ланчӗ юрӑра. 

А к ӑ пирӗн халӑх артисчӗ 
фодий Денисов «Хӗл илемӗ» юр-
ра юрлать. 

Вӑш-вӑш, вӑш-вӑш, ай, ҫил вёрет, 
Каш-каш, каш-каш вӑрман 

кашлать; 
Шап-шур сухаллӑ хӗл мучи 
Питрен-куҫран, ай, хыпашлать. 

Ух! Шеремет. 

Ю рӑ кӗввине А. Орлов-Шуҫӑм 
композитор хывнӑ . Эпир юрӑҫӑ 
хыҫҫӑн хамӑр сисмесӗрех хӗллехи 
вӑрмана кӗрсе каятпӑр. Ҫил ачи-
сем кӗртсем тӑрӑх сиккипе чуп-
каланине куратпӑр, хӑрӑк тураг-
сене турта-турта хуҫкаланине ил-
тетпӗр. («Шарт! тутараҫҫӗ».) К у н -
тах, авӑ , армак-чармак ватӑ 
юман шухӑ ҫилпе тавлашать. 
«Чӗрик-чӗрик чӗриклетсе, алли-
семпе сулкалашать. У х ! тет». Ҫак 
юрӑра Тӑван ҫӗршывӑн тӗлснмел-

ле пейзаже те, халӑх кулӑшӗ те 
хитре пӗтӗҫсе тӑраҫҫӗ. К у юрра 
пӗрре итлесен, нихӑҫан т а ман-
мастӑн. Итлекенсенчен нумайӑш-
сем, тен, юрӑ сӑмахӗсене кам 
ҫырнине те пӗлмеҫҫӗ. Ҫапла вара 
поэт ҫырмӑ сӑвӑ х а лӑх сӑвси 
пулса каять, х а лӑх чӗринче ӗмӗр-
лёхе юлать. 

Мӗн тери хускатать пирӗн чё-
рене тата « Ш у рӑ кӑвакарчӑн» 
юрӑ! (Музыки В. П. Воробьевӑн). 
Малтанах вӑл питӗ хурлӑхлӑ пуҫ-
ланать, кайрантарах вара юрӑ 
кӗвви ҫирӗпленнӗҫемӗн ҫирӗпленсе 
пырать. Музыкҫӑсем калашле, 
минорпа пуҫланать те мажорпа 
вӗҫленет. 

— Шурӑ -шурӑ шур аппаҫӑм, 
Ма салхуллӑ эс ларан? 
Куҫӑнтан мерчен куҫҫулӗ 
Ирӗн-каҫӑн юхтаран? — 

чунтан асӑрханса ыйтатпӑр эпир 
салхуллӑ ларакан шур аппаран. 
Унӑн савнӑ мӑшӑрӗ вӑрҫӑ хирӗн-
че пуҫ х у нӑ иккен. Эпир, шур 
аппана йывӑр самантра пулӑшас 
тесе, ҫапла калатпӑр: 

— Ҫук, ан лар-ха, шур аппаҫӑм, 

Ан юхтар ҫут куҫҫульне. 
Ҫилҫунат ут йӗнерле те 

Тухса вӗҫ тӑшман ҫине. 

Паллах, хӑшпӗр скептиксем ка
лама пултарӗҫ: техника вӑйлӑ 
аталаннӑ хальхи саманара т ӑ ш -
мана хирӗҫ ҫилҫунатлӑ ута й£-
нерлесе тухнипе ҫеҫ нимӗнех те 
тӑвайман, тейӗҫ. Анчах юрӑ т у п -
сӑмё кунта мар. Юланут вӑл — 
поэзири сӑнар. Романтика. Поэт 
пире хӑйӗн геройӗ вӑрҫа юланут-
па тухса кайрӗ тесе каларе пул-
сан, эпир ҫакна пӗр иккӗленмесӗ-
рех ӗненетпӗр. Ҫакӑнта ӗнтё noj-
зин вӑйӗ. 

Ҫамрӑксем валли ҫырнӑ юрату 
юррисем («Шур Атӑлта», «Сар 
каччӑ», «Кам-ши, кам-ши?», «Шу
ра роза» тата ыттисем те) пирӗн 
лирикӑллӑ музыкӑра ахах та 
мерчен тёпренчӗкӗсем пулса га-
чёс. Вӗсем тахҫанах ӗнтӗ яш-кс-
рӗмпе хӗрупраҫ чӗрине кӗрсе 
вырнаҫнӑ. 

Эпӗ хам Тукташпа пӗрле 
А. Н. Тогаев композитор валли 
икӗ юрӑ сӑмахӗсене ҫырса пӑхнӑ 
(«Тёлпулу юрри», «Ҫамрӑксен 
ташши»). Илья Семеновичпа ӗҫ-
леме яланах питӗ кӑмӑллӑччӗ, 
ҫӑмӑлччӗ. Эпӗ пӗр сӑвӑ йӗрки е 

рифма тупнӑ ҫӗре вӑл виҫ-тӑватӑ 
сӑвӑ йӗркипе виҫ-тӑватӑ рифма 
тупса паратчӗ. Унӑн кашни сӑма-
хӗнчех халах кулӑшӗн ӑшӑ хӗл-
хемӗ йӑлкӑшса тӑратчӗ . 

Паллах, И. С. Тукташ пултару-
лӑхӗн чи пысӑк ҫӗнтерӗвӗ вӑл — 
«Тӑван ҫӗршыв» юрӑ (музыки 
Г. С. Лебедевӑн). Ҫак юрӑ 1950 
ҫулхине Мускавра, чӑваш лите-
ратурипе искусствин каҫӗсене 
ирттернӗ вӑхӑтра, пирӗн тӑван 
Чӑваш республикин гимнӗ Ц££; 
янрарӗ. Ҫав юрӑпа паян та эпир 
концертсене е пуҫлатпӑр, е вёҫ-
летпӗр. 

Ҫурхи тӗнче вӑраннӑ чух, 
Хаваслӑ кун шӑраннӑ чух 
Чун савӑнать, чӗре сикет, 
Ҫӗршывӑм ҫинчен юрлас ки^и^- < 

Тӑван ҫӗршыв, Тӑван ҫӗршыа, 
Асран кайми юратнӑ ҫӗршыв! 
Тӑван ҫӗршыв, Тӑван ҫӗршыв, 

Никам ҫӗнми мухтавлӑ ҫӗршыь! 

Пӗтӗм халӑхпа юрлатпӑр эпир 
ҫак юрра, асран кайми Тукташ 
та пирӗнпе пӗрлех юрлать. 

Аркадий Э С Х Е Л Ь . 

Чӑвашран 
т у х н ӑ чаплӑ 
ученаи 

Историре вӑл Хӗвелтухӑҫри 
ҫӗршывсене тӗпченипе чапа тух
са юлнӑ. Ҫав ученӑйӑн Вӑтам Ази, 
Монголи тата Китай историйӗпэ 
этнографийӗ , эконмики ҫинчен 
ҫырнӑ хаклӑран та хаклӑ кӗнекч-
сене пахалӑх енӗпе Хӗвеланӑҫ 
Европӑри ун чухнехи ученӑйсеч 
пӗр кӗнеки те ҫитеймест,— акӑ 
еплерех ҫыраҫҫӗ энциклопеди-
семпе монографисенче Ники т а 
Яковлевич Бичурин (Иакинф) 
ҫинчен. 

Кӑҫалхи августӑн 29-мӗшӗиче 
пирӗн чаплӑ ентеш Н. Я. Бичурин 
ҫуралнӑранпа 190 ҫул тултарчё. 
Вӑл 1777 ҫулта Шемшер ялӗнче 
ҫуралнӑ, ача чухне Шупашкар 
уездӗнчи Бичурино (Шӗнерп/с) 
ялӗнче пурӑннӑ, пупра ёҫленӗ 
ашшӗ хистенипе 1799 ҫулта Ху-
санти духовнӑй семинаринчен вё-
ренсе тухнӑ . 1807 ҫулта ӑна Ки
тая Пекинри духовнӑй мисси на
чальнике туса яраҫҫӗ. Кунта 13 
ҫул пурӗнса, вӑл китай, монгол 
тата тибет чӗлхисене питӗ лайӑх 
вӗренсе ҫитет те ҫав чӗлхесемпе 
ҫырнӑ произведенисене вырӑсла 
куҫарать ҫеҫ мар, вёсен словаре-
сене те тӑвать. Тӗслӗхрен, 
Н. Я. Бичурин тунӑ чи малтанхи 
китайла-вырӑсла словаре 12 пин 
сӑмах кӗнӗ. Ҫавӑн пекех вал та-
ватӑ томлӑ манчжурла-китайла, 
вырӑсла-китайла словарьсене те 
питӗ ӑста йӗркеленӗ. Н. Я. Бичу
рин мӗнпурӗ 16 пысӑк моногра-
фипе ытти тӗпчев ӗҫӗсем нумай 
пичетлесе кӑларнӑ. 

Кӑҫал эпир Н. Я. Бичурин ха-
йӗн специальноҫӗпе ҫыхӑннӑ кё-
некесем ҫеҫ мар, ун чухнэхи вй-
хӑтра питӗ сайра тӗл пулнӑ меди
цина кӗнекисене те вырӑсла ку-
ҫарнине шыргса тупрӗмӑр. Вӗ-
сем — «Трактаты о привитии ос
пы», «Судебная медицина» кёне-
кесем. 

Мӗншӗн шӑпах ҫав кӗнекесене 
куҫарнӑ-ха Н. Я. Бичурин? 

Чечче ҫинчен ҫырнӑ чи малтан
хи кӗнеке Китбйра пичетленсе 
тухнӑ. Чечче чирӗ хӑй вара Ки
тайца Индире пирӗн эрӑччен ви<;з 
пин ҫул маларахах вӑйлӑ сарӑлнӑ 
пулнӑ. Ҫав чире пула ун чухне 
халӑх питӗ йышлӑ вилнӗ. 

Китайпа Индирен чечче ытти 
ҫӗршывсене куҫать. XVIII ӗмӗрте 
вӑл уйрӑмах Англире хытӑ ашка-
рать. Каярахпа чечче Европӑои 
мӗнпур ҫӗршывсенче, унтан Раҫ-
ҫейре те сарӑлать. Упранма «хул 
касас» меслете шыраса тупичче-
нех ҫав инкеклӗ чир ҫӗр чӑмӑрё 
тӑрӑх ҫапла тискеррӗн куҫса ҫӳ-
ренӗ . 

Н. Я. Бичурин мӗншӗн шӑпах 
ҫак кӗнекене куҫарнин сӑлтаане, 
ҫапла вара, шыраса тӑма та кир-
лӗ мар. Чӑн-чӑн гуманист, епле 
пулин те вӑл халӑха инкекрен 
ҫӑласшӑн тӑрӑшнӑ. 

Раҫҫее Н. Я. Бичурин 1822 ҫул-
та таврӑнать. Унӑн ячӗ Петербург-
па питӗ тачӑ ҫыхӑннӑ. Кунта вӑл 
хӑшпӗр ученӑй степеньсемпе зва-
нисем илет, 1828 ҫулхи декабрӗн 
17-мӗшӗнче. вара ӑна Расҫейри 

Пирён ентешсем Н. Я- Бичурин палахӗумёнче (сылтӑмран сула-
хаялла): медицина наукисен кандидачӗ М, К. Микушкин, биологи 
наукисен кандидачӗ В. Д. Дмитриев, ялхуҫалӑх наукисен кандидачӗ 
И. Д. Дмитриев, чӑвашсен ватӑ солисчё (85 ҫулта) И. В. Васильев, 
унӑн арӑмӗ Л. И. Васильева, техника наукисен кандидачӗ С. А. Алек
сеев. 

наукӑсен Академийӗн член-кор-
респондентне суйлаҫҫӗ. Ун хыҫ -
ҫан Н. Я. Бичурин урӑх ҫӗршыв-
сенчи чылай наукӑлла общества-
сен члене пулса тӑрать, Демидов 
премине илет. Никита Яковлевич 
вырӑс культурин прогрессивпӑ 
нумай деятелӗсемпе—И. А. Кры-
ловпа, К а р л Б р ю л л о в п а , 
А. С. Пушкинпа тата ыттисемпе 
те ҫывӑх паллашнине пӗлетпӗр 

эпир. Уйрӑмах вал А. С. Пушкин
па туслӑ пулнӑ, ӑна хӑйӗн кёнеки-
сене парнеленӗ. «Описание Тибе
та» кӗнекине парнеленӗ чухне 
титул листи ҫине ученӑй, сӑмах-
ран, акӑ мӗнле ҫырса хунӑ : «Ми
лостивому государю моему 
Александру Сергеевичу Пушкину 
от переводчика в знак истинного 
уважения. Апреля 26.1828 г. Пе
реводчик Иакинф Бичурин». С а -
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Ван пекех 1829 ҫулта вал 
А. С. Пушкина «Сань-Цзы-Цзин» 
(Троесловие), «Энциклопедия XII 
века» кӗнекесем парнелет, вёсем 
сине «Александру Сергеевичу от 
переводчика» тесе автограф ҫы-
рать. 

Икӗ туе Петербургра тӑтӑшах 
тӗл пулнӑ, тӗрлӗ кӗнекесем пир-
ки ларса калаҫнӑ. Хӑйӗн пӗр про-
изведенийӗнче А. С. Пушкин га 
Н. Я. Бичурин ятне асӑнать. 

Н. Я. Бичурин шухӑшпа дека-
, бристсем майлӑ пулнине, хӑйён 
'^"ёсенче яланах прогрессивлӑ иде-

йасем каланине эпир ёнтё пурте 
пӗлетпӗр. Историксем ун ҫинчен 
сахал мар ҫырнӑ. Вёсенчен пёри 
акӑ мӗн палӑртать: Иакинф-атте 
крепостной хресченсене питё 
шелленӗ, вӗсене хӳтӗленӗ; кама 
та пулин «айӑпа кёнёшён» салта-

" j ^ . тытса Панине е тёрмене хуп-
нине пёлсен, чунтан пӑшӑрханна, 
ниҫта кайса кӗрейми тарӑхнӑ. 
Акӑ мӗншӗн ӗнтӗ реакциллӗ уче-
нӑйсем ун ҫинчен «ряса тӑхӑннӑ 
ирӗк шухӑшлӑ ҫын», «турра ӗнен-
мен Иакинф-атте» тесе ҫырнӑ . 

Н. Я. Бичурин манах пулна 
(Иакинф-атте ятне вӑл манаха 
тухсан илнӗ), анчах хӑй, апла пу
лин те, турра ӗненмен *). Ҫавна 
пулах ӑна вӗҫсӗр е Китай, е Ҫ ӗ -
пӗр, е Валаам мӑнастырӗсем та
рах «юсанма» сӗтӗрнӗ . Кайран 
ученӑй-манаха «ирӗк шухӑшлӑ» 
пулнӑшӑн, манах службине тытса 
пыманшӑн патша Петербургри 
Александровски лавр келйине 
хупса лартать. Ҫакӑнта вара вӑл, 
манӑҫа тухнӑскер, хӑр-пёччене 
юлнӑскер, 1853 ҫулхи майӑн 
11-мӗшӗнче ирхине 5 сехетре 
вилсе каять. 

Бичурина ҫывӑх пӗлнӗ ученӑй-
сем ун ҫинчен питӗ ӑшӑ сӑмахсем-
пе ҫырса хӑварнӑ. Вӑл талантлӑ 
ҫеҫ мар, хаюллӑ , ырӑ кӑмӑллӗ, 
ӑшӑ чунлӑ пулнине палӑртнӑ. 

Н. Я. Бичурина Александровски 
лавртах пытарнӑ. Унӑн хӗрлё мра-
мортан тунӑ палӑкӗ паян кун та 
чиперех ларать. Ун ҫине ҫӳлте 
«Бичурин (Иакинф)» тесе ҫырнӑ, 
аялта хӑҫан ҫуралнипе вилнине 
палӑртнӑ. Варринче китайла ҫырг-
нӑ : «Хӑйне чапа кӑларнӑ историл-
лӗ ӗҫӗсене вӑл ӗмӗрӗ тӑршшӗ -
пех чунтан тӑрӑшса ҫырса пу-
рӑннӑ». 

Ҫавнашкал ҫын пулнӑ Н. Я. Би
чурин — ун чухнех Раҫҫейре ҫеҫ 
мар, ытти нумай ҫӗршывсенче ie 
чапа тухнӑ чӑваш ҫынни. Паян 
кун, ӗмӗр ытла иртнӗ пулин те, 
чӑваш историкӗсем ҫеҫ мар, ытти 
халӑх историкӗсем те унӑн нау-
кӑлла ӗҫӗсене, пурнӑҫне ҫине 
тӑрсах малалла тӗпчеҫҫӗ. Нумач 
пулмасть Ленинград профессорё-
сем Л. Н. Гумилевпа М. Ф. Хван, 
Н. Я. Бичурин ҫинчен 45,5 пичет 
листи хулӑнӑшлӑ «Собрание све
дений по исторической геогра
фии Восточной и Средней Азии» 
ятлӑ пысӑк кёнеке пичетлесе кӑ-
ларчӗҫ. Ленинградри хула Сове-
чӗ пӗр-пӗр урам ятне улӑштарнӑ 
е ҫӗнӗ урама ят панӑ чух 
Н. Я. Бичурин хушаматне асра 
тытсах тӑрасси ҫинчен пӗлтеочӗ. 
Шел, Шупашкарта ҫеҫ ун ячӗпе 
хисепленекен урам ку таранччен 
те ҫук. 

МЁТРИ ВАҪЛЕЙЁ 

*) Кун ҫинчен тӗплӗнрех 
В. Д. Дмитриевӑн «Ас-тӑн тӗне 
хирёҫ» брошюринче вулама пу-
лать. 


