
Никита Яковлевич Бичурин ӑсчахӑн Раҫҫей наукинчи вырӑнӗ пысӑк шайра: XIX 
ӗмӗрте халӑха ҫутта кӑларас ӗҫре палӑрнӑ ятсен хушшинче те пур вӑл, тухӑҫа 
тӗпчекенсен ретӗнче те Иакинф манах чи малта тӑрать, темиҫе томран таракан 
китайла-вырӑсла сӑмах пуххин пӗрремӗш авторе те вӑлах. Тухӑҫри чӗлхесенчен 
куҫаракан тӑлмачсем те Никита Яковлевич шайне ҫитме пултарайманнине пӗлетпӗр, 
Европӑри синологсем те чи малтан унӑн ятне асӑнаҫҫӗ. 

РАҪҪЕЙЕН 
ЧАПЛӐ ӐСЧДХӖ 

Н.БИЧУРИН 1777 ҫулта ҫурла уйӑхӗн 
29-мӗшӗнче /авӑн уйӑхӗн 9-мӗшӗ/ 
Типнер ялӗнче /Акулево, Шупашкар 
уесӗ, Хуеан кӗпӗрни/ Якку пул ҫемйинче 
ҫуралнӑ. 14 ҫул Хусанти тӗн академий-
ӗнче ӑс пухнӑ /1798 ҫулччен семинари 
пулнӑ/. Вӗренуре ӳсӗмсемпе папӑрнӑ. 
Грамматика, синтаксима, поэзи, рито
рика, философи тата богослови класӗ-
сенче тарӑн пӗлу илнӗ. 20 ҫулта вара 
манах пулса тӑнӑ, Иоанн мӑнастирӗнче 
настоятель тивӗҫне пурнӑҫланӑ. Ҫав 
вӑхӑтрах Хусанти тӗн академийӗнче 
вӗренекенсене илемлӗ калаҫма хӑнӑх-
тарнӑ. 1802 ҫулта вара Иакинф Бичурин 
манаха Иркутск хулине арҫынсен Воз-
несени мӑнастирӗнче настоятельте, се-
минаринче ректорта ӗҫлеме янӑ. 

1807 ҫулта Таса Синод Иакинф 
архимандрита Китая тӗн миссийӗн 
ертӳҫи пулса кайма хушнӑ. Пекин 
хулине ҫитнӗ-ҫитменех Бичурин китай 
чӗлхине вӗренме тытӑннӑ. Пилӗк ҫулта 
вунӑ пин иероглиф пухнӑ вӑл. Вӗсене 
хӑй палӑртнӑ йӗркене кӗртнӗ, кашни 
паллӑн пӗлтерӗшне шыраса тупнӑ. 
Ҫапла майпа китай чӗлхин ҫырулӑхӗн 
вӑрттӑнлӑхне алла илнӗ. Калаҫас енӗпе 
те, ҫырассипе те тухӑҫри пуян чӗлхине 
пӗлекенсенчен чи пултарулли пулнӑ. 14 
ҫула яхӑн Китай ҫыннисемпе килӗштер-
се пурӑннӑ ӑсчах. Халӑхне те, чӗлхине 
те чун-чӗререн юратнӑ вӑл. Хӑйне те 
кашни утӑмрах пулӑшнӑ кунта. 1821 
ҫулта Иакинф манах тӑван ҫӗршыва 
таврӑнма ҫула тухнӑ. Гоби пуш хирӗ 
тӑрӑх мисси ертуҫи хыҫҫӑн вӑрӑм 
караван анӑҫалла шунӑ: тӗпчевҫӗ 
Раҫҫее пурҫӑн та, фарфор та, тар 
/порох/ та илсе ҫитерессишӗн ҫунман. 
Вун пилӗк тӗве ҫине 400 пӑт кӗнеке, ал 
ҫыру, географи картти, укерчӗк тиенӗ 
вал. Сак пуянлӑха ӑсчах Пекин хулинче 
кунӗн-ҫӗрӗн пуҫтарнӑ, пасарсенче, кӗне-
ке лавккисенче хӑйӗн укҫипе туяннӑ. 
Тӑван ҫӗршыва усӑ парас тивӗҫе ҫапла 
ӑнланнӑ манах. 

Питӗре таврӑнсанах ӑна миссионер 
ӗҫӗнче "йӑнӑшсем" тунӑшӑн ҫирӗп явап 
тыттарнӑ: Таса Синод Иакинфа Валаам 
утравӗ ҫинче вырнаҫнӑ мӑнастире 
ӑсатнӑ. Виҫӗ ҫул иртнӗ хыҫҫӑн сумлӑ 
ҫынсем, Н.Бичурин Китай культурипе 
чӗлхине пӗлнине кура, I Микулай патша 
патне кайса тӗпчевҫӗ хутне кӗрсе 
тархасланӑ. Император вара: "Иакинф 
Бичурин манаха Ази департаментне 
илес", - тесе хушу кӑларнӑ. 

1826 ҫулта ӑна Валаам мӑнастирӗ-
нчен Александр Невский лаврине ку-
ҫарнӑ. Ҫак самантран тӗпчевҫӗн ҫӗнӗ 
тапхӑрӗ пуҫланнӑ: тухӑҫлӑ ӗҫе кӳлӗннӗ 
вӑл. Анлӑ та тарӑн пӗлӳллӗ ӑсчах 
ҫирӗм ҫулта 70 ытла пысӑк ӗҫ ҫырса 
хатӗрленӗ: философи, истори, геогра
фи, этнографи, социологи ыйтӑвӗсене 
Китай, Тёп тата Тухӑҫ Ази культурисем 
урлӑ ҫутатнӑ, упранса юлнӑ вӑй-
хӑватне хапӑха парнелеме ӗлкӗрнӗ. 
Ырӑ ҫынсем Бичурина кӗнекесем кӑ-
ларма пулӑшнӑ. Сӑмахран, "Тибет ҫин-
чен ҫырса кӑтартни" кӗнеке З.Волкон

ская княгиня пулӑшӑвӗпе кун ҫути 
курнӑ. Ҫакна шута илсе автор хӑйӗн 
ӗҫне ӑна халалланӑ, кӗнеке хуплашкин 
тепӗр енче княгиня ятне асӑннӑ. Алек
сандр Пушкин поэт та ҫак парнене 
тивӗҫнӗ вӑхӑтӗнче. Дна Бичурин ҫак 
сӑмахсемпе хисеп тунӑ: "Чыслӑ та 
хисеплӗ ырӑ ҫыннӑмӑра Александр 
Сергеевич Пушкина тӑлмачран чун-
чӗререн тав туса". Кӗнекесен пӗр пайне 
нимӗҫ тата француз чӗлхисене куҫарнӑ. 
Ҫапла вара Бичурин Европӑра чапа 
тухнӑ. 

1828 ҫулта тухӑҫа тӗпчес ӗҫре 
пархатарлӑ ӗҫсемшӗн Наукӑсен импе
ратор академийӗ Никита Яковлевича 
хӑйӗн член-корреспондентне суйланӑ, 
француз ӑсчахӗсен ушкӑнӗ ыйтнипе 
1831 ҫулта ӑна Парижри Ази обществин 
чӑн члене пулма папӑртнӑ. Тӑватӑ 
хутчен вӑл Раҫҫейӗн чи чаплӑ ӑслӑлӑх 
парнине - Демидов ячӗллӗ премие -
Академи сӗнӗвӗпе килӗшӳллӗн тивӗҫнӗ. 
Чи малтан унӑн "Ойротсемпе калмӑксен 
историне тишкерни" кӗнекине палӑртнӑ. 

1830-1832 тата 1835-1838 ҫулсенче 
Бичурин Ҫӗпӗре экспедицие ушкӑнпа 
кайса килнӗ. Буряти ҫӗршывӗнче Кяхта 
хулинче китай чӗлхин шкулне уҫнӑ, 
Байкал леш енчи ҫӗршывра декабрис-
тсемпе тӗл пулусем ирттернӗ. Уйрӑмах 
Николай Бестужевпа туслашнӑ. 

Питӗр хулинче пурӑннӑ ҫулсенче 
Бичурин тӑтӑшах Владимир Одоевский 
княҫӑн литература салонне ҫуренӗ, 
Раҫҫей культурин чи чаплӑ ҫыннисемпе 
хутшӑннӑ: АЛушкинпа, В.Белинскипе, 
И.Крыловпа, А.Герценпа, И.Панаевпа, 
М.Глинкӑпа. Хӑй те литература ӗҫне 
явӑҫнӑ. Н.Веселовский историк-ориен
талист ун пирки ҫапла ҫырнӑ: "Шӑпах 
ҫак тапхӑрта литература енӗпе Бичурин 
канӑҫсӑр ӗҫлеме пуҫлать, Раҫҫейри 
ӑсчахсене кӑна мар, чикӗ леш енчи 
ӑслай тӗнчине тӗлӗнтерет". 

Куҫарусем, очерксем, тавлашуллӑ 
статьясем ҫырнӑ Н.Бичурин. Вӗсем 
хамӑр ҫӗршывра та, ютра та кун ҫути 
курнӑ. Европа ӑсчахӗсене тӗпчевҫӗ 
Китая кая юлнӑ, вӑрӑ-хурах ҫӗршывӗ 
евӗр кӑтартнӑшӑн питленӗ, • Раҫҫей 
ориенталистикине мӑнаҫлӑн хӳтӗленӗ. 

Бичурин пурнӑҫӗн юлашки ҫулӗсенче 
Мурино ятлӑ пысӑк ялта /унӑн хуҫи 
Воронцов граф пулнӑ/ ӗҫленӗ. Тусӗн 
А.Карсунскин дачинче, хула тулашӗнчи 
шӑплӑхра, китайла ҫырнӑ сӗм авалхи ал 
ҫырусене куҫарнӑ. 

Александр Карсунский ачин хӗрӗ 
Н.Моллер аса илӗвӗсенче ҫапла ҫырса 
хӑварни пур: "Иакинф атте Муринӑра 
чыслӑ та хисеплӗ ҫын пулнӑ. Ватти-
вӗтти те, дача хуҫисем те, хресченсем 
те пӗлнӗ ӑна. Хресченсем Иким атте 
тесе чӗннӗ. Ӑна халалланӑ халапсене 
паян та пӗлеҫҫӗ кунта. Ырӑ кӑмӑллӑ 
пулнӑран пурне те пулӑшнӑ вӑл. Чирли-
сене, пӗччен пурӑнакансене укҫапа 
тивӗҫтернӗ. Хӑй килӗштернӗ, чухӑна 
юлнисене уявра кӗмӗл укҫа парнеленӗ. 
Муринӑри хресченсем кӑна мар, ҫывӑх-
ри ялсенчен те ҫӳренӗ ун патне, пулӑшу 

ыйтнӑ. Кӑшнинех тивӗҫтернӗ вал. Му
рино ялӗнче те, таврара та лайӑх пӗлнӗ 
ӑна, хисепленӗ, юратнӑ". 

Иакинф атте 76 ҫула ҫитсе Алек
сандр Невский лавринчи пӗчӗк 
пулӗмре 1853 ҫулта ҫу уйӑхӗн 11/25/-
мӗшӗнче ӗмӗрлӗхех куҫне хупнӑ. 

Александр Невский лавринчи XVIII 
ӗмӗрти некрополӗнчи палӑк ҫинче ки
тайла иероглифсемпе ҫырнӑ сӑмахсем 
курма пулать. Эпитафии тупсӑмне туп-
ма йывӑр, хура гранит ҫине ҫапла кӑна 
ҫырнӑ: "Ӗмӗр-ӗмӗр тӑрӑшса ӗҫленӗ, 
унӑн аваллӑха халалланӑ мухтава 
тивӗҫнӗ ӗҫӗсем манӑҫа тухмӗҫ". Ҫак 
палӑк Иакинф Бичурин манах вил 
тӑприйӗ ҫинче упранать. 

Аслӑ манах ячӗ унӑн вилӗмсӗр 
ӗҫӗсенче пурӑнать. Китай, монгол, 
тибет, калмӑк тата тухӑҫра пурӑнакан 
ытти халӑхсен аваллӑхӗ ҫинчен хыпар-
лаҫҫӗ вӗсем. Ун чухлӗ ҫӗнӗлӗх урӑх 
ниҫта та тупаймӑн. Никита Бичурин 
ӗҫӗсен хакӗ нихӑҫан та чакас ҫук, 
мӗншӗн тесен тӗнче культуришӗн вӗсем 
ҫав тери хаклӑ. 

Педагогика наукисен докторе Генна
дий Волков профессор капана тарах, 
ентешӗмӗре Калмӑкра та хаклаҫҫӗ. 
Кунта унӑн тӗпчев ӗҫӗсене ҫӗнӗрен 
пичетлесе. кӑлараҫҫӗ. Кашни шкул 
вулавӑшӗнчех Н.Бичуринӑн "Ойротсем
пе калмӑксен историне тишкерни" кӗне-
кине курма пулать. "Ана темиҫе хутчен 
те ҫӗнӗрен пичетленӗ калмӑксем. 1991 
ҫулта тепӗр хут кун ҫути курнӑскер 10 
пин тиражпа вулакан патне ҫитнӗ, -
пӗлтерет Г.Волков профессор. - Раҫ-
ҫейре калмӑксем вара 180 пинрен ьгтла 
мар. Чи сумлӑ кӗнекисене Иакинф атте 
пурлӑхӗпе пӗрле Хусанти тӗн академи-
не парнелесе хӑварнӑ. Вӗсен шутӗнчех 
"Атӑлҫи калмӑкӗсем" кӗцеке те пур". 

Тепӗр кӑсӑк самантпа паллаштарас 
килет вулаканӑма. "Ҫур ӗмӗр каялла 
Бичурин ҫинчен хам сахал пӗлнине 
пытармастӑп, - тет Геннадий Никанд-
рович. - 1956 ҫулта Парижри универ-
ситетра тухса калаҫнӑ май ентешӗмӗр 
пирки икӗ-виҫӗ предложени ҫеҫ калама 
пултарнӑ эпӗ. Ҫавӑнпа та хамӑн 
вӗренекенӗмпе Т.Петрова профессорпа 
мухтанатӑпах. 2004 ҫулта Пекин уни-
верситетӗнче ректорсен канашлӑвӗнче 
Н.Бичурин пирки доклад турӗ вал. 
Ректорсем ӑна хисеплесе ларса мар, 
тӑрса итлерӗҫ". 

Ҫапла, чӑннипех хаклаҫҫӗ пирӗн 
ентеше - Иакинф аттене - ҫӗр чӑмӑрӗ 
ҫинче. Ҫак чыса вӑл хӑйӗн ӗҫӗсемпе 
тивӗҫнӗ. Ахальтен мар Чӑваш халӑх 
поэчӗ Петӗр Хусанкай ҫырнӑ йӗркесем 
чӑна килеҫҫӗ: 

Хӑрушӑ ӗмӗрте ҫӗклерӗн эсӗ 
Тӑван Российӑн чӑн ӑслӑлӑхне. 
Пур халӑхшӑн та ҫӗнӗрен эс уҫрӑн 
Пуян ӑс-халлӑ Ази алӑкне. 
Питӗрти чӑвашсен " Я н т а ш " 

хаҫачӗпе тата унӑн кӗнекипе 
усӑ курса хатӗрленӗ. 


