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Аннотация: в статье описаны лексические единицы, позволяющие выра-

зить эмоции и эмоциональное состояние человека. 
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Аннотаци: cтатьяра кăмăл-туйăма палăртма пулăшакан лексика едини-

цисене тишкернĕ. 

Тĕп сăмахсем: кăмăл-туйăм, эмоцилĕх, фразеологизм, чаплă сăмахсем, 

шÿтлĕ сăмахсем, ирониллĕ сăмахсем, тÿртем сăмахсем, эвфемизмсем, киревсĕр 

сăмахсем, ачаш сăмахсем. 

Чĕлхе – çыннăн кăмăл-туйăмне палăртмалли чи курăмлă хатĕр. Эпир 

тĕрлĕрен кăмăллă пулатпăр: кулянатпăр, тарăхатпăр, савăнатпăр, тĕлĕнетпĕр, 

пăшăрханатпăр, хăратпăр, юрататпăр, ÿпкелетпĕр т.ыт.те. Эмоцие палăртмалли 

чĕлхе хатĕрĕсене çакнашкал ушкăнлама пулать: лексика, фонетика [3], грамма-

тика [2]. Ку ĕçре эпир чăваш тата вырăс чĕлхисенчи эмоцие палăртмалли лексика 

хатĕрĕсене тĕпчес тĕллев лартрăмăр. 

Чăваш кĕнеке-çыру чĕлхинче те, калаçу чĕлхинче те эмоциллĕ сăмах нумай. 

Вĕсем çыннăн тĕрлĕ туйăм-кăмăлне пĕлтереççĕ. Эмоциллĕ сăмахсенчен пĕрисем 

япалан ырă енне, теприсем – начаррине кăтартаççĕ. 

Хак паракан пĕлтерĕшсем хăйне евĕрлине кура эмоциллĕ сăмахсем 

хушшинче тĕрлĕ сĕмлĕ ушкăнсем палăртаççĕ. 
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Чаплă сăмахсем (торжественные слова). «Чаплă сăмахсемпе чĕлхере икĕ 

тĕллевпе усă кураççĕ: чĕлхене хăпартлантарас шутпа тата тăрăхлас шутпа 

(иксĕлми – нихçан пĕтми, халăх тарçи – депутат)» [1, с. 106]. Ку сăмахсемпе пуб-

лицистика чĕлхинче те, илемлĕ произведенисен чĕлхинче те усă кураççĕ, вĕсем 

оратор чĕлхинче те нумай пулаççĕ. 

Ирониллĕ тумашкăн чаплă сăмахсемпе пĕр-пĕр ахаль япала çинченех çы-

раççĕ. Уйрăмах çак сăмахсем калаçу сăмахĕсемпе юнашар килсен пушшех иро-

ниллĕ. Чаплă сăмахсемпе мăшкăллас тĕлĕшпе усă курма Иван Мучи ăста пулнă: 

«Çавăнтан вара, табак туртас искусствăна пĕтĕмпех алла çавăрса илсе… 

çăвара хыпнăччĕ». 

Вырăс чĕлхинче те чаплă сăмах чылай, вĕсем пулăмсен, пулса иртнĕ япала-

сен паллисене тата çынсен кăмăл-туйăмне палăртакан, хаклакан лексика хатĕрĕ 

пулса тăраççĕ. Тĕслĕхрен: cначала про импорт, потом про рынок и, наконец, 

углубился, как говаривал незабвенный Михаил Сергеевич, и дошёл до самого За-

пада (Абрамов В.А.). 

Шÿтлĕ сăмахсем (шутливые слова) кулăшла произведенисемпе шÿтлĕ ка-

лаçусенче тĕл пулаççĕ. Вĕсем мĕне те пулин каяраха хунине, çав вăхăтрах ун çине 

кăмăлласа пăхнине кăтартаççĕ. Шÿтлĕ сăмахсем вырăс чĕлхинче те, чăваш чĕл-

хинче те чылай, анекдотсенче вĕсемпе туллин усă кураççĕ. Тĕслĕхрен: 

– Эсĕ халĕ те вилмен-çке! 

– Лере кĕнекеме çухатрĕç пуль-и – черет çитмест те çитмест, – шÿтленçи 

пулчĕ Лавраç (А. Артемьев). 

Вырăс чĕлхинче те шÿтлĕ сăмахсем сахал мар: благоверный, новоиспечен-

ный, костяная нога. Тĕслĕхрен: – Твою костяную ногу! – Кащей скомкал свиток 

со сценарием и запустил им в стену. – Кого они ищут?! Мы им с такими требо-

ваниями за десять лет вакансию не закроем! 

– Дурака они ищут, – сказала Яга. – Качественного. Стопроцентного. С га-

рантией. Если уж он в такое поверит, то поверит во что угодно. 

Ирониллĕ сăмахсем (иронические слова) тесе паха енсене кăтартакан, анчах 

начар енсене кăтартма усă куракан сăмахсене калаççĕ. Калаçура вĕсене ирониллĕ 
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интонаципе, çырура кавычкăпа палăртаççĕ: «ăслă» – айван, «пуянлăх» -ниме 

тăман япала, «килĕшÿ» – тавлашу. 

Тĕслĕхрен: «Чипер каччă» Тăхтаман (К. Иванов). 

Вырăс чĕлхинче те, чăваш чĕлхинчи пекех, ирониллĕ сăмахсемпе усал ен-

сене тата япăх ĕç-пулăма хитрелетсе, якатса кăтартма усă кураççĕ: «умница» – 

несообразительный, допустивший промах, «мудрец» – глупый, «храбрец» – трус. 

Тĕслĕхрен: – Ну ты «храбрец»! – сказал он ему насмешливым тоном. 

Тÿртем сăмахсем (неодобрительные слова) ирĕклĕ калаçура вырăнлă: ас-

кăнчăк, сĕтĕрĕнчĕк, çапкаланчăк, якăлти, шыçмак, сутăнчăк, амашка. Чăваш 

чĕлхинчи тÿртем сăмахсем ытларах глаголсем е япала ячĕсем çумне -чăк (-чĕк), -

мак (-мек) аффикссем хушăннипе пулаççĕ. Тĕслĕхрен: «Пăхăр-ха, çапкаланчăк, 

каç пулсан çеç киле сĕтĕренсе килчĕ!» – тарăхса каларĕ амăшĕ ывăлне курсанах. 

Чăваш чĕлхинче те, вырăс чĕлхинче те кун пек сăмахсене çыннăн чи япăх та ки-

ревсĕр енĕсене палăртас, сивлес тĕллевпе усă кураççĕ: пройдоха, неряха, лодырь, 

лентяй, невежа. Тĕслĕхрен: так ведь найдутся пройдохи, будут непотребные, 

срамные места обклеивать имя (В.А. Абрамов). 

Киревсĕр сăмахсем (вульгарные слова) литература чĕлхи тулашĕнче тăраççĕ. 

Вĕсемпе тăшманла пулăмсене хытă намăслантарас, питлес тесе сатирăллă произ-

веденисенче усă кураççĕ: кавлес – илемсĕр, пĕрмай çиес; тĕрес – нумай, çăтăхса 

çиес. Ку ушкăнах ятлаçмалли сăмахсем çывăх тăраççĕ: тăмсай, анра-сухра, тун-

ката, киремет. 

Вырăс чĕлхинче те вульгарлă сăмахсем пур: хапуга, клевый, хам, балбес, 

подхалим. Тĕслĕхрен: Этот подхалим по-всякому старается, так и крутится 

вокруг директора. 

Киревсĕр сăмахсемпе çыравçăсем сăнарсене уçса парас тĕлĕшпе усă кураççĕ. 

Эвфемизмсем (эвфемизмы) тесе калама аван мар сăмахсем е сăмах 

çаврăнăшĕсем вырăнне чиперлетсе калакан сăмахсемпе сăмах çаврăнăшĕсене ка-

лаççĕ: аллине çыпăçать, кукăр алă – вăрлать; пурнăç кутăна кайрĕ – ĕç начар-

ланса кайрĕ; алли ĕç патне пымарĕ – ĕмĕрне ĕçлемесĕр пурăнса ирттерчĕ. 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Вырăс чĕлхеçисем эвфемизмсене çапла ăнлантараççĕ: «Эвфемизм – 

нейтральное по смыслу и эмоциональной «нагрузке» слово или описательное вы-

ражение, обычно используемое в текстах и публичных высказываниях для за-

мены других, считающихся неприличными или неуместными, слов и выраже-

ний. Например, использование выражения «более жёсткие методы допроса» вме-

сто слова «пытки», «акция» у нацистов для завуалированного названия массовых 

расстрелов» [4, с. 78]. 

Ачаш сăмахсене (уменьшительно-ласкательные слова) ачашланине, юрат-

нине, ырланине, хисепленине кăтартма калаççĕ: аттеçĕм, аннемçĕм, чунăм, 

савнă тусăм, лашаçăм, кăвакарчăнăм. Ачашласа калакан сăмахсем пачах урăх 

туйăма та пĕлтерме пултараççĕ (курайманнине, тарăхнине, шÿтленине т. ыт. те). 

Чăваш чĕлхинче вĕсем сăмах тĕпĕ çумне -çăм (-çĕм), -ăм (-ĕм) аффикссем 

хушăннипе ытларах пулаççĕ: асаннеçĕм, чĕкеçĕм, лашаçăм, кукаçăм. Вырăс чĕл-

хинче вара ачаш сăмахĕсем ытларах -ек, -ик, -ечк, -еньк, -очк, -оньк суффикс-

семпе пулаççĕ: сыночек, доченька, столик, Оленька, коврик. Кунтах хурамкка – 

хура та кăмăллă, суйпи – пĕчĕккĕн суякан, тăрнаккай – вăрăм çинçе çын, 

çемçешке – ытла çемçе; бородища, казенища, тягомотина, бредятина, худя-

тина, худоба йышши сăмахсене те кĕртетпĕр. Тĕслĕхрен: Эта работа была та-

кой тягомотиной! 

Ирониллĕ ачаш сăмахсем текста хăйне майлă сĕм кĕртеççĕ, илемлĕрех те 

сăнарлăрах тăваççĕ. 

Фразеологизмсем (фразеологизмы) калаçу чĕлхине те, çыру чĕлхине те 

сăнарлă тăваççĕ, калас шухăш витĕмлĕхне ÿстереççĕ. Вырăс чĕлхеçи Н.М. Шан-

ский фразеологизмсен пĕлтерĕшне çакăн пек уçса панă: «Фразеологический обо-

рот – это воспроизводимая в готовом виде языковая единица, состоящая из двух 

или более ударных компонентов словного характера, фиксированная (т.е. посто-

янная) по своему значению, составу и структуре» [5, с. 58]. 

Фразеологизм чăваш чĕлхинче те, вырăс чĕлхинче питĕ нумай, вĕсемпе çы-

равçăсем хăйсен хайлавĕсенче анлă усă кураççĕ. Он ни мужик, ни барин, ни рыба 
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ни мясо; прошлое у него горькое, в настоящем у него только 25 рублей в месяц» 

(А. Чехов). 

Çапла вара, эмоцие палăртмалли лексика хатĕрĕсем шутне эпир фразеоло-

гизмсене, чаплă, шÿтлĕ, ирониллĕ, тÿртем, киревсĕр, ачаш сăмахсене, эвфемизм-

сене кĕртетпĕр. Вĕсем пуплеве тĕрлĕ сĕм кĕртеççĕ, çыннăн кăмăл-туйăмне 

палăртма пулăшаççĕ. 
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