
Никита Яковлевич Бичурин 
1777 ҫулта хальхи Сӗнтӗрвӑр-
ри районӗнчи Шӗнерпуҫ ялӗн-
че Яков Данилов дьякон ҫем-

|йинче ҫуралнӑ. Вал ачаранах 
тантӑшӗсемпе пӗрле чӑвашла 
калаҫса ҫитӗннӗ, тӑван тавра-
лӑхри тӗрлӗ йӑла-йӗркене, ӑна 
пӗлсе пурнӑҫлама тӑрӑшнӑ. 

1786 ҫулта Никитина вӗрен-
ме яраҫҫӗ. Малтан вӑл Сӗве ху-

[линчи музыка шкулӗнче, кай-
ран Хусанти семииарире пе
репет. Кун хыҫҫӑн, 1797 ҫул-

лаштарнӑ. Ҫавӑн пекех Ази 
халӑхёсен культури Европа 
халӑхӗсенчен нимӗнпе те кай
ра марриие ӗнентермелле кӑ-
тартса панӑ. 

Н. Я. Бичурин чӑвашла та
та вырӑсла пӗлнӗ. Унсӑр пуҫ-
не Китайла, монголла. фран-
цузла, грекла, латинла аван 
пӗлпо. Петербургрц соборта 
сайра тӗл пулакан экспонат-
семпе паллашнӑ. 

Н. Я. Бичуринӑп ҫырас пул-
тарулӑхӗ малтан поэзире на-

алла челхеҫе, 
ӑста куҫаруҫӑ 

та, Хусан академийӗнче пӗл>; 

илет. Унтан вӗренсе тухсан, 
ҫавӑнтах информатори учите
ле пулса ӗҫлеме юлать. 1800 
ҫулта вӑл грамматика класно 
вӗрентет. Ҫав вӑхӑтра юлта-
шӗсемпе пӗрле манаха тухать. 
1794 ҫулта архимандрит ятне 
илет, ун хыҫҫӑп ӑна академи 
ректорне лартаҫҫӗ. Вӑл епис
коп пулса халӑха хут вӗрен-
гес ӗҫе тытӑнать, 1802 ҫулта 

Иркутск хулине ҫул тытать, 
унта семинари ректорне лар-
сассӑн вырӑнта ҫирӗп йӗрке 
тума пуҫӑнать, халӑха вӗрен-
тес енӗпе кивӗ йӗркесене пӗ-
терсе ҫӗнӗ система туса хурать. 
Анчах та духовенствӑра ӗҫле-
кенсенчеи хӑшпӗр ҫынсем, 

ӳсӗм ҫулне хирӗҫ тӑрса, ӑна 
хӑиӗн нӳлӗмӗнче хӗр усрать 
тесе элек сарса Тобольск тер
мине яраҫҫӗ. Анчах та хӑйӗи 
юлташӗ тӗрмерен хӑтарнӑ. 

1807—1821 ҫулсенче Китай-
ра Пекин хулинче пурӑнагь. 
Кунта Н. Я. Бичурин Китай 
чӗлхине вӗрепсе ҫитет, татах 
та тӑшмансем пуласса сиссе, 
Петербурга ҫул тытать. Унта 
ҫитсен унӑн ӗҫӗнче палӑрмал-
ли вӑхӑт пулса тӑрать. Кунта 
Бестужев декабристпа, вырӑс-
сен паллӑ поэчӗпе А. Пушкин-
па, И. А. Крылов, В. Ф. Одо
евский, М. П. Погодин тата 
ытти паллӑ ҫынсемпе ҫыхӑну 
тытнӑ, хӑйӗн ӗҫӗсемпе пал-

лӑрыӑ. 1795 ҫулта хӑйӗн вӗ-
рентекенне епископа халалла-
са вырӑсла «Сон», авалхи 
грекла «песнь», «ода», ҫавӑн 
иекех чӑвашла мухтав сӑвви 
ҫырнӑ. Ҫакӑнта Бичурйнӑн 

поэзири пултарулӑхӗ, вӑл тер
ло чӗлхепе аван полни палӑ-
рать. Кунсӑр пуҫне унӑн ҫул-
ҫӳревсем ҫинчен ҫырнӑ очер-
кӗсем Мускаври, Петербургри 
журналсенче пичетленсе тух-
нӑ. 

Н. Я, Бичуринӑн юлташӗ 
Виктор Петрович Вишневский 
пулпӑ. Вӑл (1778-1822) свя
щенник килйышӗпче ҫуралиӑ. 
Хусанта тӗн семинарийӗнче 
Н. Бичуриниа пор вӑхӑтра вӗ-
реннӗ. 1828 ҫулта Муекаври 
Славян академийӗнчен вӗрен-
се тухсап, Хусан семинарййон 
профессоре пулса тӑрать. Ҫак 
вӑхӑтра вӑл чӑвашла вӗрене-
кепсем валли пособи хатӗрлет 
— «Словарь чувашского язы
ка», «О чувашском языке», 
«Начертание правил чуваш

ского языка» (грамматика) та
та ытти пособисем те пичет-
лесе кӑларать. 

В. П. Вишневский Н. Я. Би-
чуринпа яланах ҫыхӑну тыт-
нӑ, пӗр-пӗрин патне ҫырпӑ 
ҫырусем архивсенче упранаҫ-
ҫӗ. Н. Бичурин кӗнекисене вы-
рӑсларан чӑвашла куҫараканӗ 
Ермей Рожанский пулнӑ. Вӑл 
Кӑрмӑшра священник килйы-

шӗнче ҫуралнӑ. Чӑваш лите
ратура чӗлхине аталанма чы-
лай пулӑшнӑ. Тӗслӗхрен, 
«Краткий катехизис» турӑ кӗ-
некине, тури чӑвашсен калаҫу 
чӗлхине тӗпе хурса, ӑста ку-
ҫарнӑ. 1800 ҫулта Е. Рожан
ский куҫарнӑ катехизис кӗне-
ке Петербургра уйрӑм кӗне-
кен ҫапӑнса тухнӑ. Ҫакӑ' ва*?Г~ 
чӑваш ҫырулӑхӗнче ҫӗнӗ 

тапхӑр пуҫланнине пӗлтернё. 
Унӑн ӗҫне кайран светуйсем 
Кирилла Мефодий, Н. Золот-
ницкипе «И. Яковлев малалла 
ҫӗнетсе пынӑ. 

«Краткий катехизис» кӗне-
ки, ӑна чӑвашла куҫарни, К|Р 
рилпа Мефодий (1903), «Сол-
далык кнеги» (Хозанди 1874 

ҫ.) , «Рассказы из русской ис
тории на чувашском языке 
(Симбирск, 1888) пирӗн халӑх 
музейӗнче упранаҫҫӗ. 

Кунсӑр пуҫне музей фон-, 
дӗнче Н. Я. Бичурин ҫырна 
«Собрание сведений по исто
рической географии Восточной 
и Средней Азии». «Ради веч
ной памяти», Китай ҫипуҫӗпе 
ӳкернӗ портрет та курма пу-
лать. Ҫакӑ паллӑ: 1849 ҫулта 
Н. Бичурин хӑйӗн библиоте-
кинчи темиҫе томлӑ кӗнекисе-
не Хусанти академине парне-
лене. 

Юлашкинчен ҫакна калас-
шӑн: Н. Я. Бичурин пӗлӳ ен-
чен нумай енлӗ, вунӑ чӗлхе 
пӗлекен ҫын пулнӑ. Китай, 
Вӑтам Ази ҫӗршывӗсен исто-
рипе культурине тӗпчесе, вал 
тӗнчипе паллӑ сын пулса юл-
па. Унӑн ӗҫне хакласа, 1828 
ҫулта Раҫҫей ӑсталӑхӗсен ака-
демийӗп член-корреснонденчӗ. 

Парижри Азиат обществин дей-
ствительнӑй члене, Наука ака-
демийен Демидов премийён 

лауреачӗ ятпе паиӑ. 
Шупашкар хулинче Бичу

рин ҫуралнӑранпа 220 ҫул 
ҫитнӗ ятпа палӑк лартаҫҫӗ. 

Н. Я. Бичурии 1853 ҫулта 
вилнӗ. ӑна Петербургри Алек
сандр Невский ҫӑвинче пы-
тариӑ. 

К. ВОРОНОВ, 
Чӑваш Сурӑмӗнчи халӑх 

музейӗн директоре, 
Раҫҫей Федерацийен 

культурин тава 
тивӗҫлӗ ӗҫченӗ. 


