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Кирек мĕнле чĕлхе те хăйĕн халăх историйĕпе тачă çыхăнура тăрать, вăл 

халăхăн пурнăçĕпе культурине çутатса парать. Кашни халăх ыттисенчен тĕрлĕ 

енӗпе (характерĕпе, шухăшлавĕпе, йăли-йĕркипе, тĕрлĕ çĕрте хăйне мĕнле тытка-

ланипе т.ыт.те) уйрăлса тăрать. Ҫав уйрӑмлӑхсем йăхран йăха, ăруран ăрăва куçса 

халăхра сыхланса юлаççĕ. Сăмахран, чăваш чĕлхи наци чĕлхи пулнӑ май халăхăн 

ĕмĕрĕ-ĕмĕрĕпе упранса пынă ăс-тăнне, кăмăл-сипетне, шухăш-туйăмне 

пĕтĕçтерсе тăрать. Вĕрентĕве лингвокультурологи аспектне пăхăнса йĕркелени 

вĕрентĕвĕн тĕп принципĕсене пурнăçлама майсем туса парать. 

Лингвокультурологи – çĕнĕ наука, вăл чĕлхе пĕлĕвĕпе культурологи науки-

сем пĕрлешнĕ вырăнта йĕркеленнĕ, çапах та икĕ уйрăм наукăна «хушнипе» пулнă 

тенине пĕлтермест. Лингвокультурологи чĕлхере çирĕпленнĕ халăх культурин 

палăрăмĕсене тишкерет. Чĕлхере халăх историйĕ, йăли-йĕрки, шухăшлавĕ 

палăрать. 

Чĕлхене юратма, унпа тĕрĕс калаçма хăнахтарнă май чи малтан ачасене 

сăмахсен чăн пĕлтерĕшĕсене уçса парас пулать. Сăмах пĕлтерĕшне тишкернĕ чух 
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халăх унра мĕнле тупсăм пытарнине, еплерех шухăш-кăмăла, тĕнче курăма выр-

наçтарнине асра тытмалла. Сăмаха çак принципсене тĕпе хурса пур енлĕ ăнлан-

тарса парсан çеç вăл ачасен ăс-тăнне кĕрсе çирĕпленĕ. Сăмах пĕлтерĕшне çеç мар, 

халахăн историйĕпе культурине ăнланмалла тăвас тесен тăван чĕлхене вĕрентес 

ĕçре лингвокультурологи аспектне шута илмех тивет. 

Лингвокультурологире эквивалентсăр чĕлхе единицисене, чĕлхере 

çирĕпленнĕ йăла-йĕркесемпе ĕненÿсене, ваттисен сăмахĕсемпе фразеологизм-

сене, эталонсене, стереотипсене, символсене, метафорăсемпе сăнарлăхсене, 

чӗлхен стиль уйрăмлăхĕсене, пуплев этикетне т.ыт.те тӗпчеҫҫӗ. 

Вырăс чĕлхиллĕ шкулсенче эквивалентсăр сăмахсем çинчен калаçни 

уйрăмах вырăнлă. Эквивалентсăр сăмахсем тепĕр чĕлхене куçарăнмаççĕ, мĕншĕн 

тесен вĕсем кăтартакан ăнлавсем е япаласем вăл чĕлхере çук. Сăмахран, тухья 

сăмах вырăсла куçарăнмасть, мĕншĕн тесен тухья йышши пуçа тăхăнмалли хатĕр 

вырăссен çук. Çавăнпа куçару словарĕсенче вĕсене куçармаççĕ, мĕне пĕлтернине 

çеç кĕскен ăнлантарса хăвараççĕ. Сăмахран: 

Тухья тухья (старинный девичий головной убор с заостренным верхом, об-

шитый бусами и серебряными монетами) [1, с. 501]. 

Эквивалентсăр лесикăна кĕрекен сăмахсем ытларах çак тематика 

ушкăнĕсенче тĕл пулаççĕ: 

1) чăваш йăли-йĕркине сăнлакан сăмахсем: акатуй, çинçе, чÿк т.ыт.те; 

2) мифологи тата демонологи терминĕсем: Арçури, Пирĕшти, т.ыт.те; 

3) чăваш тĕррин тата капăрлăх хатĕрĕсен терминĕсем: масмак, сунтăх, сур-

пан т.ыт.те; 

4) музыка инструменчĕсен ячĕсем: палнай, сăрнай т.ыт.те; 

5) апат-çимĕç ячĕсем: чăкăт, шӑрттан, çÿхÿ т.ыт.те; 

6) тумтир тата атă-пушмак ячĕсем: шупăр, юпăнчă т.ыт.те. 

Лингвокультурологи çинчен калаçнă май коннотативлă лексика пирки те 

асăнмалла. Хăш-пĕр чухне сăмахăн коннотаци пĕлтерĕшĕ тĕрлĕ халăхăн пĕр пек 

пулма пултарать: мулкач – хăравçă, тилĕ – чее т. ыт.те. Коннотативлă лексикăна 
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кĕрекен сăмахсем нацилĕхпе уйрăлса тăраççĕ, мĕншĕн тесен пĕр сăмахăнах кон-

нотаци тата символ пĕлтерĕшĕ тĕрлĕ культурăра тĕрлĕ пулма пултарать. 

Сăмахран, дуб сăмахпа вырăссем ухмах çынна палăртаççĕ, тепĕр майлă ка-

ласан çынна япăх енчен хаклаççĕ, чăвашсен юман сăмахĕ вара çынна лайăх енчен 

хаклать. Тăмана сăмахпа чăваш ухмах çынна палăртать, Европа культуринче 

сова сăмах ăслă çынна кăтартать. 

Чăваш халăх юррисенче кашни йывăç ячĕ мĕнле те пулин пĕлтерĕшлĕ. 

Тĕслĕхрен, юман аттене (Уй варринче лаштра юман, атте тесе ай кайрăм 

та…), çăка аннене (Уй варринче лаштра çăка, анне тесе ай кайрăм та…), шĕшкĕ 

шăллăма (Шĕшкĕ хулли шăллăмсем…) пĕлтерет: 

Фразеологире те тĕрлĕ халăх культурин уйрăмлăхĕсем лайăх палăраççĕ. 

Сăмахран, аякри (çывăх мар) тăван (дальний родственник) пĕлтерĕшпе вырăс 

чĕлхинче седьмая вода на киселе фразеологизмпа усă кураççĕ, мĕншĕн тесен 

кĕсел пĕçересси вырăссен кил-çуртри пурнăç йĕркипе çыхăннă. Чăвашсем мала-

рах асăннă пĕлтерĕше хурăн тăрринчи хурăнташ фразеологизмпа палăртаççĕ, 

мĕншĕн тесен чăваш мифологийĕнче хурăн ют йăхри хĕрарăма палăртать. 

Лингвокультурологипе çыхăнтарса ачасене тĕрлĕ ĕç тутарма юрать. 

Сӑмахран, ҫакӑн пек ӗҫсем сӗнме пулать: 

1) чăваш чĕлхинчи йывăç ячĕсен коннотавлă пĕлтерĕшĕсене палăртăр; 

2) ҫын характерне сăнлакан чăваш тата вырăс (е урӑх чӗлхе) фразеоло-

гизмĕсене (ваттисен сӑмахӗсене) тишкерĕр; 

3) ҫын сăн-сăпатне сăнлакан чăваш тата вырăс (е урӑх чӗлхе) фразеоло-

гизмĕсене (ваттисен сӑмахӗсене) тишкерĕр; 

4) чӑваш тата вырӑс чӗлхинчи танлаштарусене тишкерӗр; 

5) чӑваш тата вырӑс чӗлхинчи тумтир (апат çимĕç, йывăç, уйӑх т.ыт.те) 

ячĕсене тишкерӗр. 

Ҫапла вара, шкулта ачасене чӑваш чӗлхине лингвокультурологи ҫине таянса 

вӗрентмелле. Ача урокра чăваш халăхĕн культурипе пĕрле ытти халӑх культу-

рипе те паллаштартӑр, вĕсем хушшинчи пĕр пеклĕхсемпе уйрăмлăхсене асӑрхаса 
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нацисем хушшинчи культура çыхăнăвĕ нихçан татăлманнине, ялан аталаннине 

куртӑр. 
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