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Аннотация: статья представляет данные лексико-семантического ана-

лиза чувашских зоонимов, используемых для наименования домашних живот-

ных Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района 

Чувашской Республики. В данной статье уделяется внимание описанию лекси-

ко-семантических принципов образования чувашских зоонимов. 
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Аннотаци: статьяра Сӗнтӗрвӑрри районӗн Урхас Кушкӑ тӑрӑхӗнчи зоо-

нимсене тишкернĕ. Вĕсене пĕлтерĕш, пулăвĕ, несĕлĕ, усă кураслăх енчен ушкăн-

ланă. Зоонимсен пĕлтерĕшĕпе вырăнне уçса панă. 

Тĕп сăмахсем: зоонимсем, номинаци, чăваш чĕлхи, пайăр ятсем, антропо-

нимсем. 

Выльӑха хĕрхенекен – ырӑ çын. 

Ваттисен сӑмахĕ 

Тӑван чӑваш чĕлхи ҫав тери пуян, сăмахсен шучĕ пысăк, çавăнпа та хальхи 

вăхăтра ӑсчахсем чĕлхери сăмахсене тематика ушкăнĕсене уйăрса тĕпчеҫҫĕ. Кун 

пек тĕпчени лексемăсен уйрăмлăхĕсене туллинрех палăртма май парать. 

Чӑваш халӑхĕ авалтанах ҫĕр ĕҫĕпе пурӑннӑ, выльӑх-чĕрлĕх усраса пурӑннӑ, 

сунара ҫӳренĕ, йытӑ-кушакпа туслӑ пурӑннӑ, ҫавӑнпа та пирĕн чĕлхене выльӑх-

чĕрлĕх, чĕр чунсен ячĕсем кĕнĕ. Малтанах вĕсене ятпа чĕнмен: выльӑха, килте 

пурӑнакан чĕр чуна чĕнмелли сӑмахсем пулнӑ. Кашни ҫыннӑн ят пур, ҫавӑн пе-

кех вӑхӑт иртнĕҫемĕн килти выльӑха та хуҫисем ят пама тытӑннӑ. 
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Юлашки ҫулсенче чӑваш чĕлхин наука пайне зооним термин кĕчĕ. Зооним-

сем тесе выльӑх-чĕрлĕх ячĕсене калаҫҫĕ. Пайӑр ятсем хушшинче чĕр чунсен 

ячĕсем хайне уйрӑм ушкӑна уйрӑлаҫҫĕ, чĕлхе наукинче вĕсене тĕпчесе вĕрене-

кен уйрӑм ӑслӑлӑха зоонимика теҫҫĕ. «Зооним» терминпа икĕ пĕлтерĕшпе усӑ 

кураҫҫĕ. А.В. Суперанская ӑсчах вĕрентнĕ тӑрӑх, зоонимсем чи малтан чĕр чун-

семпе кайӑк-кĕшĕксен пайӑр мар ячĕсем, иккĕмĕшĕнчен, зоонимсем килти чĕр-

чунсемпе кайӑк-кĕшĕксен ячĕсене пĕлтерекен япала ячĕнчи пайӑр ятсем пу-

лаҫҫĕ. 

Тӑван чĕлхери зоонимсем вӑхӑт иртнĕҫемĕн манӑҫа тухаҫҫĕ. Урхас Кушкӑ 

тӑрӑхĕнчи зоонимсене халиччен пуҫтарса тишкермен, вĕсем калаҫу чĕлхинче 

майĕпен ҫухалса пыраҫҫĕ. Юлашки ҫулсенче вырӑс тата ют чĕлхесен витĕмĕпе 

выльӑх-чĕрлĕх ячĕсене те вырӑсла е ют чĕлхепе пама пуҫларĕҫ, ҫавӑнпа та ĕлĕк 

каланӑ чӑваш ячĕсем ҫухалас хӑрушлӑх пур, пирĕн май килнĕ таран зоонимсене 

васкарах ҫырса илме тӑрӑшмалла. 

Вĕренекенсем проект ĕҫне хавхалансах хутшӑнчĕҫ, Урхас Кушкӑ тӑрӑхĕнчи 

зоонимсене пухнӑ чухне ялти ватӑсемпе тĕл пулса калаҫрĕҫ, зоотехникра, вете-

ринарта ĕҫленĕ ҫынсене те кӑсӑклӑ ĕҫе явӑҫтарчĕҫ. Тĕпчев ĕҫĕн практика пĕл-

терĕшĕ пысӑк, мĕншĕн тесессĕн пухнӑ материал малашне чӑваш зоонимикине 

тĕпченĕ ĕҫре усӑллӑ пулма пултарасса шанатпӑр. 

Тишкерÿре эпир тĕпчевçĕсен ĕçĕсемпе паллашрăмар [1; 3], чӑваш ҫыравҫи-

сем хайлавĕсенче зоонимсемпе мĕнле усӑ курнине шырарӑмӑр. Ҫыравҫӑсем 

хайлавсенче чĕр чунсен сӑнарĕсене (йытта, кушака) юратса сӑнланине 

куртӑмӑр. Тĕрлĕ чĕр чун пурнӑҫĕ, ĕҫĕ-хĕлĕ ҫинчен ҫыравҫӑсем сӑнарлӑ чĕлхепе 

ҫырса параҫҫĕ. Вĕсен хайлавĕсене вуланӑ май этемпе тӑван тавралӑх, чĕр чун-

сем хушшинчи ҫыхӑнӑва куратпӑр. Паллах, пире ытларах ҫыравҫӑсем чĕр чун-

сене мĕнле ят пани кӑсӑклантарчĕ. Вĕсем хайлавĕсенче чĕр чунсен ячĕсемпе 

пĕлсе, вырӑнлӑ усӑ кураҫҫĕ, выльӑх-чĕрлĕхе, чĕр чунсене чӑвашла ят парса 

тӑван чĕлхен пуянлӑхне ҫирĕплетеҫҫĕ. Чӑваш ҫыравҫисен 50 хайлавне пӑхса 

тухнӑ хыҫҫӑн чи анлӑ усӑ куракан ятсемпе ҫакӑн пек таблица турӑмӑр. 
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1-мĕш таблица 

Кушак ячĕсем Ҫыравҫӑ ячĕпе хушамачĕ Хайлав ячĕ 

Машка Ф. Павлов Манӑн ачалӑх 

Кӑс-кӑс Ф. Павлов Йытӑпа кушак 

Марук Г. Луч Кайӑк тусĕсем 

Мӑр-мӑр Ю. Сементер Кушак ҫурипе шӑшисем 

Аттус Е. Лисина Мускав кушакĕсене чапа кӑлартӑм 

 

2-мĕш таблица 

Йытӑ ячĕсем Ҫыравҫӑ ячĕпе хушамачĕ Хайлав ячĕ 

Жучка Б. Чиндыков Аҫу 

Кампур М. Трубина Кампур 

Малька, Пират Л. Мартьянова Малька 

Хураҫка Х. Уяр Куҫук 

Хураҫка В. Тарават Аякри сасӑ 

Хураҫка С. Павлов Ача вӑййи мар. 

Самолет Ӑсан Уҫӑпĕ Кучченеҫ ҫĕклекен йытӑ 

 

Урхас Кушкӑ ялĕ Сĕнтĕрвӑрри районне кĕрет. Урхас Кушкӑ ял тăрăхĕн-

че 1060 хуҫалӑх, вĕсенче мӑйракаллӑ шултра выльӑх 417 пуҫ шутланать, 

лаша – 5, сурӑх шучĕ – 797. Паллах, йытӑ-кушака шута илмен. 

Ку статьяра Урхас Кушкӑ тӑрӑхĕнчи килти выльӑх-чĕрлĕхпе чĕр чунсен 

ячĕсене пухнӑ хыҫҫӑн çакна палӑртмалла: зоонимсенче эпир тӑван халӑхӑн ирт-

нĕ пурнӑҫне, йӑли-йĕркине, тӑван халӑх культурине те курма пултаратпӑр, 

халӑхӑн ӑс-пурлӑхне туятпӑр. 

Урхас Кушкӑ тӑрахĕнче чи нумай тата чи сахал тĕл пулакан зоонимсене 

палӑртрӑмӑр. 

 

Выльӑх тĕсĕ Чи нумай тĕл пулакан ят Чи сахал тĕл пулакан ят 

ĕне Дочка, Тунька, Маруҫ Ака, Пӑши, Палан 

вӑкӑр Мишок, Мишук, Михалч Мурат, Ирис 

лаша  Асамат 

сурӑх Машка, Таруҫ, Палюк 

качака Маня, Катя Снежок, Белка 

килти чĕр 

чунсем 
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йытӑ Бобик, Шарик, Хураҫка Мӑнтӑркка, Ҫӑмламас 

кушак Ваҫçӑ, Ваҫук, Киҫук, Шур ҫӑмха, Каламас, Шустрик 

 

Чĕр чунсен ячĕсене мĕне кура панине кил хуҫисенчен ыйтӑм тунӑ тӑрӑх 

ҫакна палӑртрӑмӑр: 

 йытӑ кушак 

− Мĕнле вӑрлӑх пулнине, 

мĕне аса илтернине шута 

илни 

−  

33% 13% 

− Чĕр чун хӑйне мĕнле  

тытнине шута илни 
22% 35% 

− Хуҫине чĕр чун ячĕ 

янравлӑ пулни, хӑйне  

ытларах мĕн килĕшнине  

шута хурса пани 

48% 50% 

− Тӑван чĕлхери сӑмахсем 

килĕшнипе 
3% 5% 

 

Урхас Кушкӑ тӑрӑхĕнчи зоонимсене пухса тишкернĕ май пурĕ 289 яхӑн ки-

лти выльӑх-чĕрлĕх, килти чĕр чунсен ячĕсене пӑхса ҫакӑн пек пĕтĕмлетӳ тума 

пулать. 

Ҫĕнĕ XXI ĕмĕр чӑваш халӑх пурнӑҫĕнче пысӑк улшӑнусемпе ҫĕнĕлĕхсем 

илсе килнипе палӑрса тӑрать. Пĕр енчен пӑхсан, пурнӑҫа ҫĕнĕ технологисем 

кĕни, вӑл хӑвӑрт улӑштарса пыни пире савӑнтарать, анчах та тарӑнрах 

шухӑшласа илсен, ку пире, тӑван чӑваш чĕлхине вĕрентекенсене, пӑшӑрханта-

рать. Эпир пухнӑ зоонимсем, пĕтĕмĕшле илес пулсан, вырӑс тата ют чĕлхе урлӑ 

кĕнĕ ятсем: тĕп чӑваш ячĕсем сайра тĕл пулаҫҫĕ, çавăнпа та Ака, Пӑши, 

Пӑрчӑкан, Чĕкеҫ, Маттуркка, Ҫӑмха, Шур çамка йышши ятсем чĕлхере упранса 

юлни пире савӑнтарчĕ. 

Чӑваш чĕлхи пирĕн халăх историйĕпе тачă çыхăнура тăрать, вăл халăхăн 

пурнăçĕпе культурине, шухӑшлавне çутатса парать. Чĕр чунсен ячĕсен пĕл-

терĕшне тишкернĕ чух халăх унăн ăшне мĕнле тупсăм пытарнине, еплерех 

шухăш-кăмăла, тĕнчекурăма вырнаçтарнине курма тӑрӑшрӑмӑр. 
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1. Ҫын ячĕнчен пулнӑ зоонимсем пайӑр ят ҫумне (-ук) аффикс хушӑннипе 

пулнӑ ятсем: Ваҫук, Машук, Мишук., Таҫук. 

2. Кинофильмсенчи сӑнарсен ячĕсене кура панисем: Пират, Мейсон, Круз, 

Матроскин. 

3. Тĕсне кура панисем: Хурашка, Шур ҫамка, Улайкка. 

4. Килти выльӑх-чĕрлĕх, чĕр чунсен паллине кура панисем: Мӑнтӑркка, 

Ҫӑмха. 

5. Хӑҫан ҫуралнине кура панисем: Ака, Майя, Марта. 

6. Ҫут ҫанталӑкри пулӑмсене кура панисем: Ҫӑлтӑр, Ҫиҫĕм. 

7. Кайӑксен ячĕсенче пулнисем: Чĕкеҫ, Тӑрнашка, Пӑрчӑкан. 

8. Чĕр чунсен ячĕсем: Пӑши, Пӑлан. 

9. Историри паллӑ ҫынсен ячĕсем: Чубайс, Лайма, Напалеон. 

10. Ӳсен-тӑрансен ячĕсем: Малина, Роза. 

11. Ҫемьешĕн чи хаклӑ выльӑх пулнине кура: Дочка, Доченька, Малютка, 

Малыш, Мальчик. 

Чĕр чунсен ячĕсенчен эпир тӑван халӑх выльӑх-чĕрлĕхе, чĕр чунсене юрат-

нине куртӑмӑр (Маттуркка, Пӑрчӑкан, Хураҫка). Вĕсен ячĕсене тĕсне, хӑҫан 

ҫуралнине, паллине, ҫемьешĕн хаклӑ чун пулнине кура панине ҫирĕплетме пу-

лать, ҫавӑн пекех тĕрлĕ ӳсен-тӑран, чĕр чун, кайӑк-кĕшĕк ячĕсене те парать. 

Пирĕн тӑрӑхра выльӑх-чĕрлĕх ячĕсене ытларах вырӑс чĕлхи урлӑ кĕнисене 

параҫҫĕ. Кунсăр пуçне чӑваш чĕлхинче тĕрĕк е ют чĕлхе урлӑ кĕнĕ зоонимсем те 

тĕл пулаҫҫĕ. Ытларахăшĕ паллӑ ятсем ҫумне -ка (-ке), (-ук) аффикссем 

хушӑннипе япала ячĕсем пулаҫҫĕ, пайӑр мар ятран пулса пайӑр ята куҫнисем те 

пур. Хӑш чухне чĕр чунсен ячĕсем евĕрлев сӑвахĕсенчен пулаҫҫĕ (Мӑрмӑр, 

Пĕҫук). Хӑш-пĕр зоонимсем (кушак ячĕсем) хистев междометийĕнчен (Киҫук, 

Пĕҫук) пулнине асӑрхарӑмӑр. Шел те, юлашки ҫулсенче тĕп чӑваш чĕлхинчен 

пулнӑ зоонимсем сахалланса пыраҫҫĕ: килти чĕр чунсене чăвашсем вырӑс чĕлхи 

витĕмĕпе мультфильмри, кинофильмри юратнӑ сӑнарсемпе артистсен, паллӑ 

ҫынсен ячĕсене параҫҫĕ. 
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Зоонимсенче чӑваш халӑхĕн иртнĕ тата хальхи пурнӑҫĕ, йӑли-йĕрки, 

шухӑш-кӑмӑлĕ, тӑван халӑх культури курӑнать. Выльӑх-чĕрлĕх е килти чĕр чун-

сен ячĕсене панӑ чухне кил хуҫи ытларах хӑйне кӑмӑла каякан ятсене пама 

тӑрӑшать, зоонимсем урӑх чĕлхерен кĕни ӑна вара пӑшӑрхантармасть. 
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