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Аннотация: статья посвящена анализу образов птиц и животных, 

встречающихся в песнях свадебной обрядности чувашей Республики Башкор-

тостан. Автор приходит к выводу о том, что образы птиц и животных име-

ют символическое значение в чувашских свадебных песнях. Наиболее часто 

встречаются образы гуся и утки, лебедя, а из животных – лошади (коня). 
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Аннотаци: статьяра чăваш халăхěн туйпа çыхăннă ěненěвěсене тишкерсе 

тухнă. Автор Пушкăрт Республикинчи Авăркас районěн туй сăмахлăхěнче тěл 

пулакан ěненÿсене çырса кăтартнă. 
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Чăваш туй юррисем пысăк сăнарлăхпа палăрса тăраççě. Юрăсенче ытарлă 

каларăшсем нумай. Кайăк-кěшěк сăнарěсем халăх ăнлавĕнче [1; 2], туй юрри-

сенче йышлă тěл пулаççĕ. Вěсем урлă чăвашсем ытларах хěрпе качча сăнарланă. 

Ăмăрт кайăк сăнарě. 

Эпир кăна мар, 

Вěçсе пыракан ăмăрт кайăк та 

Хăват хушнипе, пӳлěх пӳрнипе 

Уртăш йывăççи çине ларса канать. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

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

Ку йěркесем хăта кил картинче каламалли юрăсем шутне кěреççě. Ăмăрт 

кайăк сăнарě кунта каччă сăнарěпе çыхăнать. 

Ама кайăк, аçа кайăк. 

Çимун (хěр ашшěн ячě) хăта пӳрчě тăрринче 

Ама кайăк авăтать. 

Микуç (каччă ашшěн ячě) хăта пӳрчě тăрринче 

Аçа кайăк авăтать. 

Эпир çав кайăксен вăййипе 

Çакăнта тухса килтěмěр. 

Мěншěн авăтаççě-ши çав кайăксем? 

Ку йěркесене хăта çуртěнче калаççě. Ама кайăк качча каякан хěре, аçа 

кайăк авланакан качча пěлтерет. Кунта та ытарлă каларăш, метафора палăрать. 

Ыйту çине туй халăхě çапла хуравлать: 

Иккěн пěрле 

Пěр йăвара пурăнасшăн пуль. 

Çак хурав, кайăксем пěрле йăва çавăрнă пек, çамрăк хěрпе каччă çемье 

çавăрасшăн тенине пěлтерет. 

Акăш сăнарě (юрăсенче çак сăмахăн диалект чěлхинчи аккăш варианчě те 

тěл пулать). 

Хăта килне çитсен юрламалли юрă йěркисенчи акăш сăнарě: 

Пěр пар акăш килнě иккен, 

Кăкăлтатса тăнă иккен. 

Эпир килесне пěлнě иккен, 

Хирěç тухса тăнă иккен [3]. 

Хěр килěнче юрланă юрăсенче те акăш сăнарě хěре сăнарлать. 

Аккăш вěçрě, куртăр-и, 

Тěкě ӳкрě, илтěр-и? 

Хěр туй килчě, куртăр-и? 

Хирěç тухса илтěр-и? (1961 ç. Т.Н. Козловӑран çырса илнě.) 

Хур-кăвакал. 
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Хăйматлăх юррисенче хěрěпе кěрӳшне хур-кăвакал сăнарě урлă сăнланă. 

Пусма умě пуш пулмасса 

Хур-кăвакал туянтăм. 

Кěреке пушă пулмасса 

Хěрпе кěрӳ туянтăм. 

Ку такмакăн тепěр варианчě те пур. 

Пусма ай пушă ларасран 

Хурпа кăвакал туянтăм. 

Кěреке пушă ларасран 

Хěрпе кěрӳ туянтăм. 

И пус вылять, пус вылять, 

Пус кутěнче хур вылять. 

Улма чăпар тӳшек çинче 

Каччăпала хěр вылять. (1955 ç. З.Н. Дмитриевӑран çырса илнě.) 

Сарă кайăк сăнарě. 

Сарă кайăк сăнарě урлă туй юррисенче качча каякан хěр сăнарне уçса панă. 

Сарă кайăк ăçта ларать? 

Сарă çеçке çийěнче. 

Пирěн акка ăçта ларать? 

Шур пěркенчěк айěнче. 

Туй такмакěсенче те сар кайăк сăнарě анлă сарăлнă: 

Калушша илессěм килет, 

Туя каяссăм килет. 

Туя кайсан сар кайăк пек 

Саркаланассăм килет. 

Эй, сар кайăк, сар кайăк, 

Саркаланать йăвинче. 

Савнă тăван туйěнче, 

Саркаланап умěнче. (1961 ç. Т.Н. Козловӑран çырса илнě.) 

Чěр чун сăнарěсем. 
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Туй юррисенче чěр чун сăнарěсем те йышлă тěл пулаççě. Чи анлă сарăлнă 

чěр чун сăнарě – лаша е ут. Пěтěмěшле халăх сăмахлăхěнче лаша сăнарě арçын-

на палăртать, туй юррисенче те ытларах авланакан качча сăнарлать. 

Туй пуçламăшěн юрринче ут, лаша сăнарě темиçе хут тěл пулать, туй кач-

чине сăнарлать. 

Тăват кěтеслě çанталăка 

Йěвенлě-йěнерлě ут ятăм. 

Тăват кěтеслě çанталăкран 

Ырлăх-сывлăх ыйтатпăр. 

Туй пуç лаши – тур лаша 

Сěлеме тулли сěлě ыйтать; 

Ах, тăванăм Петĕр (каччă ячě) пур – 

Ытам тулли хěр ыйтать. 

Туй халăхě хěр илме кайнă чух юрлакан юрăсенче те ут сăнарě пур. 

Чăнкăр-чăнкăр чěн йěвен 

Ыр ут пуçне кěлтăвать. 

Ах, тăванăм Тимук (каччă ячě) пур, 

Куллен ырлăх кěлтăвать. (1957 ç. Г.В. Карповӑран çырса илнě.) 

Хěр килěнче юрлакан юрă-такмаксенче лаша мăшăра пěлтерет. 

Ылтăн йěвен, кěмěл йěнер – 

Шур лашасăр килěшмест. 

Ах, тăванăм Микула (каччă ячě) пур – 

Тек мăшăрсăр килěшмест. 

Икě турă лашине 

Парлăн туса кӳлтěмěр. 

Ик ырă çын ачине 

Парлăн тума килтěмěр. 

Пирěн лаша лаша-им, 

Ларса ěлкěрмелле-им? 

Пирěн тăван тăван-им? 
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Курса тăранмалла-им? (1937 ç. Е.М. Львовӑран çырса илнě.) 

Мăн кěрӳ сăмахěнче аякран килнине палăртма тискер чěр чунсен 

сăнарěсемпе усă кураççě: пăлан, упа, кашкăр, тилě. 

Çеçен хирте – пăлан йěрě, 

Сěм вăрманта – упа йěрě, 

Вăрман хěрринче – кашкăр йěрě, 

Тарăн çырмара – тилě йěрě, 

Аслă урамра – хěр йěрě, 

Çавсен йěрěпе килтěмěр [3]. 

Кунта чăваш халăхěн ытарлă каларăшě палăрать. Малалла вара саламали-

кра туй халăхě вун икě ылтăн мăйракаллă, кěмěл чěрнеллě, çут кăлкан пек 

хӳреллě асамлă пăлан çулěпе килни çинчен калать. Çак пăлан туй халăхě валли 

çул туса пырать иккен. 

Мăйракипе шăйăрать те 

Тем вăрăмăш йěр тăвать. 

Чěрнипеле пусать те 

Пире кайма çул тăвать, 

Хӳри вěçěпе шăлса якатать. 

Çавăн çулěпе килтěмěр, хăта [3]. 

Пăлана сăнланă йěркесенче эпитетсем те, мăнăлату та тěл пулать. Туй пуçě 

хăйсем пысăк пěлтерěшлě ěçпе килнине çапла майпа палăртать. 

Пушкăрт Республикинче пурăнакан чăвашсен туй юррисенче кайăк-кěшěк, 

чěр чун сăнарěсем йышлă тěл пулаççě. Пурте вěсем символла пěлтерěше 

палăртаççě: хěре сăнлаканнисем – ама кайăк, акăш, хур, кăвакал, сарă кайăк, 

чěкеç, пăлан; авланакан качча палăртаканнисем – аçа кайăк, ăмăрт кайăк, лаша, 

ут. Каччăпа хěр мăшăр пулнине уçса параканисем: акăшсем, хур-кăвакал, пар 

лаша. 
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