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СУРУЙБУТ КИҺИТТЭН
Суруналыыс диэн киэн билиилээх, ол билиитинэн бар
дьонугар сүрэҕин баҕатынан туһалыыр, тыл дэмин билэн тутгар
киһи диэн өйдүүбүн. Бэйэтин салаатыгар билиитин үрдэтинэр,
тылга үлэлиир суруналыыс, хомойуох иһин, аҕыйах буолар.
Үксүлэрэ ким хайдах суруйа үөрэммитинэн мунурданан хаалаллар. Мин хаһыакка 15 сылтан ордук үлэлээбитим тухары
оннооҕор Таба суруйуу тылдьытын, остуолларын дьааһыгар уктан олорон, көрө түһэр киһини түбэһэн көрбүппүн өйдөөбөппүн.
Сөҕөр этим. Хайдахтаах да көннөрүүгүн үөрэх оҥостубаттар.
Син биир сырыы аайы суруйбуттарын курдук суруйатураллар.
Летучкаларга тылларын ырытарым, суруйар идэлээх дьон ор
дук үгүстүк сыыһар тылларын быһааран, хаһыакка суруйарым,
тыл, тиэримин, тэрилтэ, уордьан, мэтээл аата сахалыы сөпкө
хайдах сурулларын, итэҕэтиилээх буоллун диэн ТЛИИ Тылын
сиэктэригэр бигэргэттэрэ-бигэргэттэрэ, массыынкаҕа бэчээттэтэн, массыньыыска аайы ыйатарым, айар үлэһити матарбакка
түнэтэрим. Онно-манна суруйбутум аны умнулуннаҕа да буолуо. Өрөспүүбүлүкэ араадьыйатынан 20 сылы быһатылы тупуу
сыыһатын-итэҕэһин өрө-таннары эридьиэстээн-ырытан, дьон
тылга сыһыана хайдах буолуохтааҕын энин туһунан 970-тан
тахсабэсиэдэни онордум. Ыйынньыктылдьыттаһаартарбьҥым.
Улуустарга, нэһилиэктэргэ элбэх көрсүһүүнү тэрийдилэр.
Ким баҕалаах үөрэнэн хаалар сырыытын син сырыттаҕым
буолуо дии саныыбын. Билигин да истээччи баар буоллаҕына,
сэһэргэһиэм-сэлэһиэм турдаҕа.
Бу боросуура- кэпсээбитим кэлтэкэтэ эрэ. Чопчу, дьобуччу буоллун диэн оччугуйу ойо тутан ыллым. Санаам оонньуур
тиэмэлэригэр суруйбутум, саҥарбытым бу сырыыга батан
киирбэт.
«Хаһыат уурайыа, Интэриниэт баһыйыа» дииллэрин
итэҕэйбэппин. Сүрэҕим сөбүлүөбэт. Киһи хаһыата суох хайдах
сатаан олоруон санаам хоппот. Хаһыата суох биир күн сатаммаккын. Хаһыатчыт өйө дьэнкэ, сүрэҕэ сөҕүрүйбэттөлөннөөх,
майгыта кырдьыксыт, тыла бигэ, ыраас буолуохтаах.
Дапсы.
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ХЛҺЫ АТ ТЫ Л ЫН КУЛТУ У РАТА
Көннөрү дьон саныырынан, хаһыат сыыһата-алҕаһа
суох сөпкө суруйуохтаах. Этэр тыла барыта кырдьыктаах,
чопчу бааччы өйдөбүллээх, киһини ордук-хоһу тылынан
атаҕастаабат, киһи дьоһунун түһэрбэт, баайсыыны, иирсээни-айдааны таһаарбат, күөртээбэт оттомноох буолуохтаах.
Улууһунан араарбат, атааннаабат киһи сөбүлэтэр. Бэйэмсэх, бэрдимсик, бэрт былдьаһыык киһи көнө сүрүннээх
буолбат. Хаһыат үлэһитэ хаһыаты, кинигэни ааҕар, араадьыйа, тэлэбисиэр сонунун истэр, көрөр аһаҕас харахтаах-кулгаахтаах, кыһалҕалааҕы өйдүүр үүттээх-ааннаах
дьоһун киһи, дьон киһитэ буолуохтаах. Ким, туох туһунан
хаһан ким ханна туох диэн суруйбутун чопчу өйдүүр, умнубутун булан санатынар, чопчулуур идэлээх, алҕаһы, онтон
төрүөттээх хойох хостоһуутун таһаарбат, аатын харыстыыр киэннээх, тэрилтэтин, норуотун аатын түһэн биэрбэт
кэрээннээх киһи буолуохтаах. Көнө сүрүннээх, көрсүө
сүрэхтээх буолуохтаах. Ити үксэ киһи төрүөтэҕиттэн баар
майгыта, ону бэйэ сайыннарыныыта буолар. Итинник майгылаах, сиэрдээх киһи хаһыат үлэтин талбыт буоллаҕына
- үс өттүттэн табыллыы (киһиэхэ бэйэтигэр, эрэдээксийэҕэ
уонна бар дьонугар).
Суруналыыс - дьоһуннаах киһи, кырастаньыын,
норуотун, дойдутун ботуруйуота, итнлэри түһэн биэр
бэт, норуотун ааспытын, бастыҥ мааны, ытык дьонун
баһааҕырдыспат эр үтүөтэ, айыы киһитэ.
Эн омуккун күүһүн тиийэринэн араначчылас, арчылас. Омуккун аат айаҕар уган биэримэ, омугу омукка,
улууһу улууска, нэһилиэги нэһилиэккэ утарыта туруорума.
Иирсээни тардыма, атааннаһыыны, өстөһүүнү күөдьүтүмэ,
күөртээмэ.
Хаһыат тылын култууратын билим быһаарыыта ити
суоллары хабар. Арай «литэрэтиирэлии нуорманы тутуһан
еуруйуу» диэн чопчулуур. Ол таба суруйуу быраабылатын,
кырамаатыка быраабылатын тутуһуу туһунан этиллэрэ
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өйдөнөр. Бэчээттэн көрдөххө, бу судургу, чопчу ирдэбил
биһиэхэ аанньа туолбат. Итэҕэс-быһаҕас: толоос сыыһа,
дьалаҕай туттуу - күннэтэ баар көстүү. Ол төрүөтэ: 1)
Тыаҕа, саха тылын, төрүт култууратын биһигэр, төрүт өйүн
уйатыгар, сидьийэн-силиктээн сэһэргэһии - саха тылын
өҥнөөх-дьүһүннээх, амтаһытар амтаннаах, сүмэлээх тылынан сэлэһии кэмчитийдэ. Дьиэҕэ иитии сүрүн итэҕэһэ
ол буолуохтаах. 2) Оҕону сиргэ-уокка илдьэ сылдьан
такайыы мөлтөөбүтэ көстөр. Оҕо саха олоҕун-силигин,
тулалыыр айылҕатын, сүөһү үлэтин билбэт. Оннооҕор
улааппыт устудьуон оҕолор «көтөҕө», «көмнөх», «ынаҕым
синньээн сылдьар», «кирсин быспыт», «сүөһүнү чэччитии», «сайылыкка тахсыы», «окко киирии», «оттон
тахсыы», «киини курулааһын», «сүөһүнү курулатыы»,
«идэһэ сиэһинэ», «от киллэрии», «саах эһии», «балбаах
хоҥноруута» уо.д.а. уо.д.а. диэн тутаах тылларбытын билбэттэр, суолталарын өйдөөбөттөр. Саха үгэс буолбуттөрүт
дьарыгар, култууратыгар, майгытыгар сыһыарыы ситэтэ
суоҕа көстөр. «Эһэ диэн - тыатааҕы, дедушка - эһээ»,
«эбэ - күөл, бабушка - эбээ», «паапам», «маамам» дииллэр. Ити тыллары харчы да манньаҕа бырахпат тыллара.
Нуучча буолан бүтэн баран олорорбутун өйдөөбөппүт,
билиммэппит быһыылаах. Онон нуучча тылын туттуу
сиэрин суруналыыс хайаан да билиэхтээх суола. Туттуохха эрэ туттуохтаах. 3) Оҕо көтүмэх, оттомо суох майгыланар. Туора култуураны улгумнук батыһар, барыга
үтүктүгэн, араас бырыкааска, дьаллыкка, быдьар быһыыга
кучуллумтуо. Онон улахан дьон, кырдьаҕастар түс-бас
көрсүө сэһэргэһиилэрин сэҥээрэн иһиллээбэт, үчүгэйгэ
үөрэммэт, олоҕор туһалааҕы иҥэриммэт. 4) Урут оҕоҕо бар
дьон кэпсэтиитэ, тыыннаах тыл биэрэрин - тыл баайын
оскуола, ханнык да үөрэх тэрилтэтэ ситэри биэрбэт, тылы
умсугуппат. 5) Эрэдээксийэлэргэ тылы билэр, үөрэтиэх,
такайыах кырдьаҕас олох сокуонунан аҕыйыыр. Көрөистэ сырыттахха, тылга ирдэбил, үөрэтиһии уурайбыт да
курдук. «Кыым»- тан уурайарбар кыл. эрэдээктэргэ А.К.
Михайловка киирэммин «урут тылы көннөрөр эрэдээктэр
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диэн баар эбит, онон оннук наада буолсу. Бары аны-аны суруйа сылдьаллар, алые элбэх сыыһа тахеар, биир көрүҥҥэ
киллэриэххэ наада» диэн туруорсаммын ханна эрэ 85 солк.
хамнаска сылдьар талааннаах уолу И.И. Николаевы ылларбытым. Мин бартым кэннэ, сотору «Киһи барыта үрдүк
үөрэхтээх, тылы көннөрөр туспа киһи наадата суох» диэн
уураттарбыттар этэ. Хойут Тэрис этии киллэрэн, НКИКкэ, «Саха сирэ» хаһыакка 3-түү лиэксийэни ааҕаллар диэн,
үнүстүүппүт дириэктэрэ В.Н. Ивановка илии баттатан, сурук илдьэттээн биэрбиппит- ылымматахтара. Ф.Егорова,
А. Аргунов үйэлэригэр «Кыым», «Киин куорат» хаһыаттар
тылларьш ырыта сылдьыбытым. «Хойукку «Кыым»-ҥа,
эмиэ бэйэм баҕатыйан, хаһыаттарыгар таба суруйууттан
саҕалаан, тыл суолтатьш туттууларьш ырыта сырыттахпына, тохтоппуттара. Тыл култууратын сүрүн ирдэбиллэрин
билсиһиннэриигэ, тылга сыһыаҥҥа, тылга сабыдыаллыыр
өрүттэргэ тиийиэм ыраах аара хаалбыта. Онон баҕаланан
кэпсиир (баҕабын толору тэбиир) сирим суох. Дьин
кыһаллар эрэдээксийэ суох диибин. Ол олохтоох өйдөөх,
дирин толкуйдаах салайааччы суруналыыстыка эйгэтигэр
көстө илигиттэн эрэ буолуон сөп. Тыл ыарыытын ааҕа билэн, Дапсы саҕа кэпсиэх-ипсиэх учуонай элбэх диэччи баар
буоллаҕына, миигин улаханнык үөрдүөх киһи сылдьара
буолуо. Ол аата ол элбэҕи билэр үөрэтээччилэр баалларын
мин истибэккэ, билбэккэ сырыттаҕым.
«Хаһыат тылын курдук» диэн сирэн этии баар. Ол
- уус-уран суруйууну эрэйбит дьон хомойбут саналара.
Киһи олоҕун туһунан уочарканы хаһан ханна төрөөбүтүн,
үөрэммитин, үлэлээбитин эридьиэстээн суруйары «Кыым»
эрэдээктэрэ Филипп Охлопков «тэнитиллибит некролог»
диэн ааттаабыта. Суоллааҕы бэлиэтээһиҥнэ айаннарын,
көрсүбүт дьоннорун уустаан-ураннаан суруйалларын
дьыалаҕа улахан сыһыана суох, олус уһун уу-хаар тыл
диэн харылаччы туора-маары сотоллоро. Үлэ-хамнас
ситиһиитин эбэтэр итэҕэһин кистэлэҥин арыйбаккыт
диэн сирэн, хомондьуруопкаттан кэлбит суруналыыһы
сирэй-харах анньаллара. Хаһыакка тахсыбыт хас сыыһа,
6
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алҕас Обком кулгааҕар-хараҕар биллибэккэ хаалбат этэ.
Улахан алҕас иэстэбиллээх буолара. Хас типэгирээппийэҕэ
дьуһуурустубаҥ кэнниттэн дьааххана сылдьарыҥ. Ол аата
урут тылга ирдэбил улахан эбит.

Онон хаһыат тыла диэн тугуй?
- Суругунан литэрэтиирэлии тыл сорҕото;
- бэчээт уорганын тыла;
- норуот киэн аранатын тыла, онон кэпсэтии тылыгар
ордук чугас;
- официальнай тыл былааһыктаах тыл (Бэрэсидьиэн
Ыйаахтара, Ил Түмэн, Бырабыыталыстыба Уураахтара,
Бэрэсидьиэн, Ил Түмэн, Бырабыыталыстыба Бэрэссэдээтэллэрин дакылааттара, этиилэрэ онтон да атын эписсээнэй
докумуоннар, сокуоннар бэчээттэнэллэр);
- норуоту салайар, иитэр, уҕарытар, өрө күүрдэр,
сүрүннүүр, үүннүүр-тэһиинниир, кымньыылыыр тыл;
- олох бары эйгэтин, дьон-сэргэ бары кыһалҕатын
хабан сырдатар тыл.
Итинник киэҥ эйгэлээх, эбээһинэстээх тыл дьэҥкэыраас, үрдүк култууралаах тыл буолуохтаах.
Бастатан, кырылыйан турар кырдьыгы эрэ суруйуохтаах. Кырдьыксыттыллаах буолуохтаах. «Сымыйа, албынтүөкэй, угаайылаах, үктэтиилээх, муннарар-тэннэрэр тыл
- хаһыат тылын култууратын өстөөҕө. Хаһыат суруйбута
сымыйата тутуллан, көннөрүү бэриллэр түбэлтэлэрэ бааллар» (Бэрэп. Ф.Г. Сафронов биир үнтэрбиитигэр эппит
тыла). Сымыйаны бэчээттээбит хаһыат дьону кэлэтэр,
аата түһэр. Сымыйаны суруйбут кэрэспэдьиэн сэмэлэнэр,
итэҕэлэ быстар.
- Ааспыты чинчийэн, аркыыбы үөрэтэн, устуорук сыралаах үлэтин үлэлээн, устуоруйа умнуллубут сабыытын
арыйбыт, көмүллүбүг өтгүн тилиннэрбит, өлбөөрбүт, мунаах
өтгүн дьэнкэрдибит - Саха сирин устуоруйатын, кыраайы
чинчийбит, чинчийэ сылдьар суруналыыс биһиэхэ элбэх.
Кинилэр, ис сүрэхтэриттэн, бэйэлэрин баҕаларьшан, сөбүлээн
өр кэмҥэ дьарыгырбыт буолан, умсугутар гына суруйаллар.
Кинилэр айымньылара норуокка ордук тиийимтиэ.
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- Хаһыакка бэчээттэнэр сыыппара, көрдөрүү үлүннэриитэ, көҕүрэтиитэ суох, сөбүлүүрү-сөбүлээбэти биллэрии эбиитэ-сабыыта, киэргэтиитэ, дьүдэтиитэ суох
бэриллиэхтээх. Тэрилтэ, киһи, сир-уот аата, дьоруойун
солото, чыына-хаана, сыла-күнэ биир буукубатыгар тиийэ
сөрү-сөп буолуохтаах.
- Киһи эппит санаата, тыла тылыттан тылыгар, уларытыыта суох буолуох тустаах.
- Кимтэн туох тылы-өһү, этиини, чахчыны туһаммытын, хантан сытааталыырын ыйбатах суруналыыс, киһи
үлэтин, санаатын апчарыйбыт уоруйах аатырар.
- Устуоруйа чахчытын, буолбут суолу сэрэйэн көрөкөрө, бэйэҥ баҕаҥ хоту эбэн-тупсаран, көҕүрэтэн-дьүдэтэн
суруйарыҥ табыллыбат.
- Ханнык да түбэлтэҕэ быһымах түмүк оҥоһуллубат.
- Хаһыаг тыла дорҕоонноох. Эмтээх. Самныбыт санааны көтөҕүөн, дьэбэрэҕэ багыллыбыты күөх кырыска ороон
таһаарыан, кыһалҕаҕын чэпчэтиэн, олоххун тупсарыан, бэттэх тардыан, киһи гыныан сөп. Хаһыат тыла алдьагыылаах,
сэтгээх (киһи олоҕун алдьагыан, суруйбут киһи бэйэтэ ол
сэтигэр түбэһиэн сөп). Тыл кыыстаах, сэп курдук сэрэхгээх.
Киһини сир-буор сирэйдиэн, кии гыныан сөп. Онон хайгыыр
да, сэмэлиир да тылы сэрэнэн туттуллуохтаах. Бас барарынан,
тыл бүтэһигинэн тыллаһьБшыа суохтаах.
- Итэҕэһи көннөрүү тыла. Суруналыыс аҕабыыт да, кинээс да буолбатах эрээри итэҕэһи биллэрэр, иһитиннэрэр,
дьэбэлэйдиир. Ол эбэтэр аҥаар кырыытыттан чахчыны
тиһэн, эридьиэстиир. Ким да диэки буолбакка кыһанар,
утарыта өрүттэри, м уус холкутун киллэрэн, тэҥинэн
көрдөрөр. Ааһан хаалбыты, көннөрүллүбэт буолбуту
суолтатыттан көрөн, атыттарга туһалаах буоллун диэн,
эмиэ суруйар. Курсуйбут итэҕэһи, кэҥээбит-уһаабыт иирсээни ыатарааччы, ырытааччы - эмиэ кини! Туоратаары,
көннөрөөрү, иллэһиннэрээри. Тулуурдаахтык чинчийэн,
иирбэтин-таарбатын ырытан, барытын бары үс, түөрт
өттүттэн ыараҥнатан, баһын-атаҕын барҕалаан, иитинсаҕатын булан, түмүк оҥорор. Суруналыыс талааннаах
8
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силиэдэбэтэлгэ маарыннаан ылар уустук идэлээх киһи.
- Итэҕэс төрүөтүн булар.
- Туохтан тахсыбытын, туохха тириэрпитин хаһан
таһаарар.
- Ким туохха буруйдааҕын ытыска ууран биэрэр.
- Көннөрөргө суол ыйан биэрэр.
Онон, түмүгэр, бэйэтэ дьүүлдьүт буолар. Үчүгэй
дьүүлдьүт, муударай, мындыр тойонньут - махталлаах,
ытыктабыллаах киһи, ааттаах-суоллаах, аптарытыаттаах
суруналыыс.
Иккиһинэн, хаһыат тыла сиэрдээх буолуохтаах. Ол
аата: кыһыппат, өһүргэппэт, бэрт былдьаһыыга төрүөтсылтах биэрбэт; киһини киһиэхэ уган биэрбэт, уопсастыбаны хайытан, утарыта туруортаабат, төрөппүтү оҕоҕо, оҕону
төрөппүккэ киксэрбэт, киһини киһинэн сүлүгэстэппэт.
Суруналыыс ыйыллыбыты ыарыыта суох сүөрэр, норуотугар үтүөнү саныыр, үтүөнү оҥорорго кыһанар, ол туһугар
сүүрэр-көтор киһи.
Сэмэлиир буоллаҕына, тьша дьыалабыай (ордук-хоһу
тыла суох, үөхпэт, хоһулаабаг, сэнээбэт, атаҕастаабат, хаадьылаабат, элэк-күлүү гыммат, киһи иннин быһа эппэт, кыраабаг,
сэтирээбэт, быдьар тыла суох, ким буруйдааҕын-буруйа
суоҕун араарбакка, биир хааһахха симэн, саба кулаабат).
Хайгыыр тыл. Ү рдэ су о х хайҕабы л, арбааһы н
буолуо суохтаах. Кими эмэ түһэрэн туран, атын киһи
үтүөтүн таһааран хайҕааһын буолуо суохтаах. Киһини
кыбыһыннарбат, тыллаах дьонно уган биэрбэт курдук
буолуохтаах. Оҕону киһиргэтэр курдук буолуо суохтаах.
Итэҕэтиилээх, сылаас иэйиилээх буолуохтаах.
Ү сүһүнэн, хаһыат тыла чуо-чопчу өй дөбүллээх
буолуохтаах. Ол аата:
- литэрэтиирэлии тыл нуорматын тутуһуохтаах;
- тыл чопчу суолтатыгар туттуллуохтаах (алҕас,
сыыһа, хос суолта хаһыат тылын дьүдэтэр);
- тыл көнө суолтатын уларытан, ойуулаан суруйуу
(мэтээпэрэ өйдөбүлэ) сахалыы, саха бүттүүн тылын сокуонунан буолуохтаах (ол аата нууччалыы, омуктуу буолуо
9
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суохтаах. Холобур: «харахпытын сырдатыахтарын иннинэ,
уулуссалары сырдатыҥ» диэн нууччалыыттан туруору
тылбаастаан, олуонатык суруйаллар);
- таба суруйуу быраабылатын тутуһуллуохтаах (онуоха нууччалыы, сахалыы барыйааннаах тыллартан сахалыы
сурулларын талар сиэр быһыыта буолуох тустаах).
Төрдүһүнэн, вульгаризм. Туттан, тылы киртиппэт сөп.
Б эсиһинэн, варваризм. Ү лүһ үй эр табыллыбат,
тылы сыыһырдар, дьүдэтэр, нуучча тылыгар көһүүтүн
түргэтэтэр.
Алтыһынан, «куһаҕан» тыл. Алҕас өйдүү-өйдүү, тылы
истиилинэн сирэн, тутуннарбат буола сатааһын баар. Онно
Амма Аччыгыйа субу курдук хоруй биэрэн турар: «Тур,
турар, сыт, сытар диэн тыллары тутуннарымаары гыналлар. Атыыр турар, оҕус батар, бөрө иссэр, бөтүүк тэпсэр.
Ону барытын «сабар» диир буоллулар. Тылы дьадаталлар,
толооһурдаллар» - диэн турар.
Сэттиһинэн, суруйуу этиитэ дьиҥ сахалыы, өйдөнүмтүө буолуохтаах. Нуучча тылыттан тылбаас, нуучча
тылын сиинтэксиһинэн суруйуу буолуо суох тустаах.
Өйдөммөт, мунаах өйдөбүллээх, сыыһа этии суох буолуох
таах.
Ахсыһынан, күдээринэ күүрээн (К. Уурастыырап
киллэрбит тиэриминэ, бэргэн этиитэ) хаһыат тылын, син
хоһоон тылын кэриэтэ, иэйиитэ, итэҕэтиитэ суох сымыйа, кураанах күүркэйии оҥорор. Ол күүркэйии үксүн
салайааччыны, ким эрэ дьаһалын аҕала сатаан арбааһын,
бэриниилээҕи көрдөрөр ньылаҥнааһын, өрө-сала көтүү
буолар. Былааска хапталдьыйыы булгуччу тугу эрэ ытыска
түһэрэн ылаары, түөскэ иилинэргэ тииһинээри буолбат,
бэйэни харыстанан, хатырык уктуу эмиэ буолар. Ол баар
быһыыны, тулапыыр эргимтэни билииттэн тахсар көстүү
буолуон сөп.
Ахсыһынан, бүтэй бөлүһүөк буол, ааспыты төттөрү
соһума, үрдүгү таҥнары тардыма, кэнникини иннин кэрбээмэ, кэскили быһыма. Суруйааччы, суруналыыс диэн
бочуоттаах аат, үрдүк эбээһинэс буоларын ытыктаа.
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АРАА ДЬЫ Й А , Т Э Л Э Б И Д Ь И Э Н Н Ь Э ТЫ ЛЫ Н
КУЛТУУ РАТЫ Н ТУ Һ УН АН
I. Саха араадьыйатын, тэлэбидьиэнньэтин айар
үлэһиттэрэ саха бүттүүн тылын, литэрэтиирэлии ты
лын билиэх, санарар саналарынан истээччигэ холобур
буолуох тустаахтар. Араадьыйа, тэлэбидьиэнньэ саната
тыл үрдүк култууратын көрдөрүөхтээх. (Ити аан дойду
үрдүнэн биллэр ирдэбил, онон хал буолбут этии. Ол гынан
баран ити сүрүн ирдэбил. Ону атыннык этэр 1сыах суох).
Норуоттар талааннаах дииктэрдэрэ (Сэбиэскэй Сойууска, холобур, Юрий Левитан, Валентина Леонтьева) ити
ирдэбилгэ сои түбэһэллэрэ. Билигин киин араадьыйаҕа,
тэлэбидьиэнньэҕэ нуучча даҕаны литэрэтиирэлии санатьш
таһыма улаханнык түспүтүн бэлиэтииллэр. Онон бары
тиийэ сатыыр ьфаахпыт, ситиһэ сатыыр, кыайан ситиспэт
сорукпут, ыла сатыыр, кыайан ылбат үрдэлбит буолар.
II. Саха, нуучча тылларын айылгыларын, саха тыла
нуучча тылыттан туох уратылааҕын, сахалыы санарыы
саха тылын сокуоннарыгар олоҕурар ирдэбиллэрин суруналыыстар көхсүлэринэн да билиэх тустаахтар.
Бастакыта-һана дорҕооно. Бу кыра кэрчик кордөрүүгэ
һанарыы һокуонунан суруллар. Хайдах санарылларын курдуг бэриллэр. Ол аата С.Ө. Ноҕуруодаб үөрэппитин курдук
суруйан, дьонно кордөрүллэр уонна иһитиннэриллэр.
Саха тылыгар ньуучча тылыгар суоҕ дорҕооннор
бааллар. Ол тылбып биир бастакы уратыта, айыллыбьщ
айылгыта (свойство, природа, сущность) буолар; саха
тылын дорҕоонун сокуонугар бас бэриммид омук тыллара «киирии тыллар» диэн ааттаналлар. Ол аата һаха тыла
буолан хаалаллар, саха тылым байыталлар. Саха тылын
дорҕоонун талкытыгар имиллибэтэх, төрүт айылгыларын
туппутунан сыдцьар омук тыллара, һаха тыльш дорҕоонун
дьүөрэлэһиитин сокуонун кэһэн, саха тылын адцьаталлар,
дорҕоонун тиһигин сатарыталлар, үрэйэллэр. Саха тылын
төрдүттэн айгыраталлар. Тыл үөрэҕэр «Сана дорҕооно
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туора тыл сабыдыалыгар хотторбоп, бөҕө өттө буолар»
диэм балаһыанньа баара. Ол төрүп балаһыанньаны тирэҕ
оҥостон, саха тылын дорҕоонун сокуонун харыстыы
һатыахтааҕ этибит. Ол абыраллааҕ балаһыанньаны һаха
тылыгар түөрэннэтии баар. Тылы туттааччы (норуот)
тылым бэйэтэ харыстаабат. Бэйэтэ да билбэтинэн өйөдьүүлэ һуоҕ ньууччатыйар дьулусханнаах. Эдэрдиинкырдьаҕастыын саха тылларын ньуучча тылларынан
солбуйаллар. Уруд сахатыйбыт тыллары эмиэ дорҕоонун,
ньууччалыы һаҥараллар.
Сэбиэскэй учуонайдар үөрэтэм билбиттэринэн, кыра
омуктар улахан омуктан тылы итинниг ылан, устунан ол улаханнарын тылыгар көһөҥ хаалаилар эбит. Онон сана дорҕооно
оҕо оонньуута буолбатах, бэд сэрэхтээх. Омуг быһыытынан
эстэр суолбуп бэйэбит урагыбытын улахаҥҥа уурбаппытыттан, саҥабыд дорҕоонун аахайбаппытытган тахсар. Биһиги
бааһынайдыы һаҥабых хас биирдиибит тыла дьадаҥытын,
култуурабыд намыһаҕын, бэйэбитин ытыктаммаппытыҥ
көрдөрөр, сэнэтэр. Тыл үөрэҕэ оннуг диэн үөрэтэр. Ол аага хас
биирдии киһи һаха буоларын умнуо һуохтаах, ханныг баҕарар
түбэлтэҕэ һаха аагын түһэм биэрбэтэрбин диэн санаалааҕ буолуохтааҕ эбит. А.Е. Мординов «Саха сирэ» хаһыакка «Киһи
уонна төрүт тыл» диэн ыстатыйатьҥар: «Былыр «саха аатын
түһэн биэримэҥ» диэтэхгэринэ - чиккэс гына түһэр буоларбыт», - диэн суруйан турар. Ньуучча тылын үөрэхтээхтэрэ:
«Тылы туттуу, тылга үлэ - ботуруйуоттааһын дьыалата», дииллэр. «Киһи тылга сыһыана кини култууратын таһымын
эрэ көрдөрбөт, онно кини төһө бэк кырастаньыына көстөр»,
- дииллэр. Ол кырдьыгын олоҕ көрдөрөр.
Акадь. П .А . Слепцов бэчээт үлэһиттэрим биир
түмсүүтүтэр: «Тыл атын тылга көспөтүн туһугар омуктан
киирэр тыл 95 %-на ылар тыл дорҕоонун сокуонугар бас
бэриммит буолуохтаах», - диэбид сурахтааҕа. Биһиэнэ
хас бьфыһыана һахатыйарын айбып билэр. Сахатыйбыт
тыллары борустуой норуод диэниттэн үөрэхтээҕ диэн
аатырар дьонугар тиийэ һирэ, һиилии тоһуйаллар. А.С.,
С.Е. Борисовтар кутугунатан, хас да буолан тэлэбисиэр12
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гэ уһуллубуттар. Онно тыл туһунаҥ кэпсэтии буолтугар
бэдэгиэгикэ икки акадьыамыга: «тиэримини «сэп» диэн
тылбаастаабыттар!..», - дии-дии ата-ата күлсүбүттэрин
Андрей Саввич тохтоппут. Өрөсүсүөр ол үөрэхтээх саха дьонун төрүт тылларыгар түктэри сыһыаннарын чаҕылхайдык
көрдөрөр түгэни һотторбут. Хомолтолоох. Сыыһа быһыы
тахсыбыт. Элбэҕ киһи көрүөҕ истиэҕ, кэпсэтии тахсыаҕ этэ.
Ити күлэр тиэриминнэрэ тыл көнө һуолтатыгар олоҕуран
үөскэтиллибит. Ону биһиги дьоммут тыл көнө, көспүт
суолтатын олоҕ араарбап бүтэй дьом буолам биэртэр.
Тыл көспүт суолтатын кытта буккуйа-буккуйа тиэримини
һирэ-һиилии һыддьаллар эбит. Тыл суолтатын араарбад
диэн намыһаҕ култуура буолар дииллэр. Ону биһиэхэ таба
һуруйуу тыддьытын, тиэримини ылыныыга маннык дьон,
билимнэ ыйааһыннааҕ аатыран, дьүүлдьүп буолаллар. Тылы
һахатыппад дьүккүөрдээҕ тылы нуорбалааччы бэйэтин
курдуктарга муннугар сыггаах, хайаан да, ханыы тардыһам,
булан ылан, биир санаалаахтарынан тулаланар. Ити кэпсэтиигэ «Чолбон» сурунаал кыл. эрэдээктэрэ Н.Е. Винокуров-Урсун: «Мин сахатытыыны утарабын!»,—диэбит. С.Е.
Борисов кырдьаҕас сөҕөҥ кэпсээбитэ. Хаһыакка һуруйуоҕ
тыллааҕа. Сотору өлөн хаалбыта. Суруйта-һуруйбатаҕа
биллибэт.
Суруйааччылар сойуустарын уоргана кырдьаҕас
«Чолбон» бас-көс киһитэ итинниг эбип буоллаҕына, бырабыыталыстыба уоргана, һахалыы тыллаах «Саха сирэ»
хаһыах хайдаҕый? Сэбиэскэй норуоттар тылларым барытым биир нуучча тыла онорор нууччатытыы үйэтинээҕини
тутуһан, саха тьша һахатыйыытыгар туораммах харгыс,
таас быһып буолан турар. Норуоп бэйээтэ, Духуобунаһ ака
дьыамыга Н.И. Харлампьева оннооҕор уруд сахатыйбыт
тыллары нууччалыы һуруйтарар. Табаһуруйуу тыддьыта
омук кэскилин тоҕо эрэ турууласпатаҕ эбид да буоллаҕына,
һуруйааччы һүрэҕэ тылыгар ордук чугас буолуохтааҕа. Норуот атын да һуруйааччылара һим биир сыыһа көрүүлээҕ
буолааччьшар. Онон саха тылын өрүтүннэриини утарааччылар кэккэлэрэ өрүү халын. Олорун тутаах кииннэри
13
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баһылаан, уруулдьуп буолаллар. ГЧҮ урукку дириэктирэ,
акадьыамык В.Н. Иванов СӨ акадьыамыйатын мунньаҕар
«Тыыннааҕым тухары сахатытыыны утары охсуһуом»
диэбит тыла хаһыакка бэчээттэнэн хаалан, бар дьон билиитигэр тахсыбыта. Атын да һалайааччыларбыт тылга
көрүүлэрэ, сыһыаннара сорох-сороҕор оччо киһини
үөрпэттиҥи.
Тылы туттуу итэҕэһэ. Аан тутаах тыллары туттумуу
(ый, күн, халлаан эттиктэрин, сир ньуурун, уу, тыа, хайа
эгэлгэтин, уруурҕаһыы, дьон сыһыанын, олоҕ-дьаһаҕ, үгэс
буолбуд үлэ-хамнас, булд-алт, өҥ-дьүһүн, ыарыы-һүтүү
ааттара, киһи-сүөһү һахалыы ааттара, киһи-сүөһү онтуммантын, тыаһы-ууһу бэлиэтиир тыллар уо.д.а.). Арахсыбад ситимнэри, сомоҕо домоҕу, өс номоҕун, өс хоһоонун,
тыл эгэлгэ баайын талбытынан уларытыы, сыыһа-халты
һаҥарыы, тылы сыыһа һитимнээһин, этиини ньуучча ты
лын сиинтэксиһин үтүктэн оҥоруу, өйдөбүллээҕ охсууну
сыыһа түһэрии, түбэһиэх интэнээссийэ уо.д.а. - сахалыы
һаҥа итэҕэһэ элбэх. Аны мантан инньэ «Биһирэм тылга»
саҥарбыппын сурук тылынан суруйабын.

ХАҺЫАТ ТЫЛА
Күндүтүк саныыр истээччилэрим! Эһиги көрдөһүүгүтүнэн хаһыат тылын-оһүн ырытыахтаах этим.
«Сыллата тупсуон кэриэтэ хаһыаттарбыт тыллара-өстөрө
мөлтөөтө. Киһи сорох хаһыаты сатаан аахпат буолла, ону
эн ырытарыҥ буоллар «Биһирэм тылга» диэн суруйаллар,
этэллэр. Ону «чэ, син ырытабын» диэн тулуйа сылдьыбытым. Биэриим аайы, хаһыат, араадьыйа, тэлэбисиэр, айымньы тылын-оһүн уонна дьон кэпсэтиитигэр туттар тылын
куруук ырытан тахсабын. Ол гынан баран биир хаһыаты
чопчу ылан, тылын ырыттараары гыналлара эмиэ да con
буоллаҕа. Анаан, боччумнаан, биир нүөмэри ылан ырытар буоллахха, өрөспүүбүлүкэ «Саха сирэ» диэн бас-көс
хаһыатыттан саҕалыырбыт сиэрдээх. «Саха сирэ» хаһыат
тылын-өһүн бэйэм да ырыта сылдьарым. Ол гынан баран
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урукку, эрдэтээҕи, былааным быһыытынан дьону кытта
энин сэһэргэһэммин, биэрэн испит биэриим быстыталаан
хаалбыта. Чэ, ол да буоллар син биир тохтообоппут, ырытан, кэпсээн бара турабыт. Ааспыт биэриигэ бу «Саха сирэ»
хаһыат тылы таба суруйууга хайдах сыһыаннааҕый?» диэн
- ону көрбүппүт. Онтубут «Таба суруйуу тылдьытыгар»
сахалыы суруттарар буолбут тылларын син биир уруккулуу нууччалыы барыйаанынан суруйа сылдьаллар. Ити
«Сахалыы таба суруйуу» тылдьыта бырабыыталыстыба
бигэргэппит докумуона буолар. Ол ону толоруохтаахтар.
Ону толоробут диир буолуохтаахтар. Нууччалыы да, са
халыы да суруйар көнүл бэриллэр, биһиги нууччалыытьш
таларбыт - бэйэбит бырааппыт диир буолуохтаахтар. Саха
дьоно үгүс нуучча тылын бэйэтинэн туттан - нууччалыы
суруйан, санаран, тылбыт нуучча тылыгар көһөрө билиннэ. Ол үлүгэргэ өрөспүүбүлүкэ сүрүн хаһыата нууччалыы
барыйаанын талан суруйарын саха аймах кэҕэн өттө
сөбүлээбэтэ буолуо эбээт дии саныыбын. Тыл өлөр суолун
талыы, өлөрүн түргэтэтии буоларын өйдөөбөттөрө буолуо
диэн киһи хайдах да сатаан итэҕэйбэт. Урукку өттүгэр
тыһыынча тоҕус сүүс алта уон биир сыллаахха саха дьо
но бүттүүнэ кэриэтэ киирии тылы сахалыы суруйуохха
диэн булгуруйбат санаалааҕын көрдөрбүтэ. «Кыым»
хаһыакка суруйан-бичийэн, оо, оннук суруттарары ситиһэн
эрдэҕинэ, Москубаҕа бэйэлэрэ быһа быһааран кэбиспиттэрэ. «Өрөбүлүүссүйэ иннинэ киирбит тыллары сахалыы
суруйун, оттон өрөбүлүүссүйэ кэннинэ киирбит тылы
бүттүүнүн нууччалыы суруйун» диэн дьаһайбыттара. Ити
Сэбиэскэй Сойуус үрдүнэн, түүрдүү тыллаах омуктарга
энин бүттүүннэригэр тарҕаммыт хабыр сокуон суолталаах быраабыла. Ол олоххо киирэн, арпагырааппыйаны
тутуһуннаран, оскуолаҕа оҕо бөҕөнү үөрэтэн уонна
хаһыакка энин куруук ирдээн, тылы нууччатытыы бэрээдэгэ кытаанахтык олохсуйан хаалбыта. Онон, билинни
дьон өйдөрө-санаалара уларыйан, аны сахалыы суруйар
баҕалааҕа аҕыйаабыт. Саха дьоно сахалыы суруйуохтаахтара - тылларын көмүскэлэ. Нууччалыы суруллубут тьш
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саха тыла нуучча тылыгар көһүүтэ түргэтиир. Ону билигин
«нууччалыы суруйар үчүгэй» диэн, ону ааһан «нууччалыы
санарар үчүгэй» диэн өйдөөхтөр. Тылы сахатыттахха, тыллара өҕүллүбэт, тостоору гынар үһү. Нууччалыыга имигэстик өҕүллэр. Онон, билигин норуоттан ыйытар буоллахха,
хаһыакка мөккүһүү тэрийэр буоллахха, биллэн турар,
дорҕооно сахалыы буоларыгар баҕалаах өттө ахсаанынан
лаппа-лаппа хотторуох чинчилээх. Нууччалыыта сои,
нууччалыыта үчүгэй, нуучча тыла нууччалыы суруллуохтаах, алдьатар табыллыбат диэн этээччи элбиэх этэ. Ол
аата саха тыла өллүн-сүттүн, симэлийдин диэн уураахтыыр
тэнэ буолар онтун. Норуот бэйэтэ бэйэтигэр бириигэбэр
таһаарынар. Ити түктэри ой-санаа үоскээһинигэр номуука
сабыдыала улахан. Ой-санаа үөрэтии, ирдэбил күүһүнэн
уларыйа турар. Инньэ гынан тоһө эрэ кэм буолтун кэннэ
норуот төрүкү ойо олох төттөрү, тиэрэ уларыйан хаалар.
Ити түөрдүөн сыл иһигэр итигирдик күүскэ уларыйда.
Олус кылгас кэм иһигэр сайдыы кэрдииһиттэн киһи ойүгэр
баппат төтторү түһүү. Сайдыылаах үйэҕэ үөрэх бөҕөнү
ылан баран, саха аймах төрүт өйө, тыла төннөрө, кэхтэрэ
диэн дьикти буолар эбит.
Билигин аны итинтибит салҕанан бардаҕына, олус
түргэнник нууччатыйан, симэлийэн, дьэ, били ЮНЕ
СКО быһаарбытын курдук, Сибиир өлөн эрэр тылларын
курдук саха тыла эмиэ өлүөхтээх. Ол мөккүөрэ суох.
Көмүскэлэ суох тыл сокуона оннук. «Улаханнаах оччугуй
омук Ойоҕолоһон олохсуйдахтарына, Оччугуйа сордоох
Улаханын тыынын уйбакка Омуллан хаалар үһү» диэн
Өксөкүлээх былыр суруйан турар. Аныгы үөрэххэ «омук
ыччатын отут бырыһыана төрөөбүт тылынан үөрэммэт
буоллаҕына, ол омук тыла эстэр», «500 тыһыынчаны
кыайбат киһилээх чараас омук тыла эстэр» диэн чопчуланар. Оччоҕо тылын кытта омук бэйэтэ эмиэ эстэр. Оттон
биирдиилээн эмэ дьон ити Үккэ энин эбэнкилии тартаран,
сахалыы санара сатыылларын курдук, син төһө эрэ кэмнэ
кырдьаҕастар, нууччалыы-сахалыы булкуйан, «окуошка16
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нан пасматриилаа» диэн санара сылдьыахтара. Ол онтон
саха тыла баар, сайдар диэн өйдөбүл үөскүө суоҕа.
Саха сайдыылаах литэрэтиирэлии тыллаах буолуохтаах. Оччоҕо эрэ тыл баар буолуо. Атын сайдыылаах
омуктар литэрэтиирэлии тылларын курдук. Ону тыл ис
кыаҕын сайьшнаран ситиһэҕин. Оччоҕо эрэ биһиги тыыммыт уһуохтаах. Тыл ис кыаҕьш сайыннарбат буоллаххьша,
наар нууччалыытын батыһа сылдьар буоллаххына, тыл,
биллэн турар, ураты тыл буолбат, сайдыбат. Кэбирэх,
кылгас үйэлэнэр, суорума суолланар.
Кэм-кэрдии ыган кэлэн, кыһайар кыһайан, бу боппуруос биһиги истээччилэрбит ыарыыланар суоллара буолла.
Онон көхтөохтүк кытталлар. Холобура, Юрий Георгиевич
Титов Нам Хатырыгыттан суруйан турар, ону биэрэн истэхпинэ, биэриим кэмэ бүппүтэ. Ол онтубун салгыыбын.
Юрий Георгиевич «Саха сирэ» хаһыат маннык сыыһа
суруйар диэн этитэлээбитэ. Ол онто, кини санаата, сои дуу,
сыыһа дуу, чэ, ону эһиги ырыта олорун. Мин эмиэ санаабын үллэстиэм. Дьэ, холобура: бу «Дойду ахтылҕанын
буруйа» диэн кэрчиккэ «Саха сирэ» хаһыат «сэрии диэн
ынчык кэриэтэ тахсар», - диэн суруйар. Саатар, «иһиллэр»
диэбэт» диэн. «Ынчык кэриэтэ тахсар». «Сэрии» диэн
ынчык кэриэтэ тахсар ыар толбонноох тылтан толлубат
буолар эбит» диэн суруйбуттар хаһыакка. Дьэ, бу манна
толбонноох диэн тылы тутуһар Юрий Георгиевич. Толбон
диэн - өн-дьүһүн. Түүлээх тириитин кьшааньш «оннук толбоннуран костер, оннук толбонноох, толбонноох түүлээх»
дииллэр. Оттон тылга оннук туттуллубат» диэн этэр.
Дьэ, ити этиини мин быһаардахпына: «бу оннук
толбонноох, маннык толбонноох» диэн этии литэрэтиирэ
үөрэҕэр, литэрэтиирэ кириитикэтигэр сэбиэскэй былаас
сылларыттан, син өрдөөҕүттэн буолуо, туттуллар. «Тол
бон» диэн. Тыл өннөөх-дьүһүннээх, сыттаах-сымардаах,
амтаннаах диэн биһиги өйдүүбүт. Минньигэс тыл уонна
сытыы тыл, амтаннаах тыл энин диэн тыллар туттуллаллар.
Уонна «оннук дьүһүннээх, маннык дьүһүннээх» диэн, «тьш
онө-дьүһүнэ һүтэн эрэр, өлбөөдүйдэ» диэн кэпсэтэбит,

J/iifUf 60M fiiuf0xxa?

саҥарабыт. Онон ити өн-дьүһүн, ойуу тыл, ойуулуур тыл
диэн тылы өнү кытта ситимнээн туттарбыт быһыытынан,
тыл көспүт суолтата «тыл толбоно» диэн бигэтик туттуллар
буолбут. «Ойуу тыл, ойуулуур тыл, тыл ойуута» энин диэн
туттарбыт быһыытынан, ити «толбон» диэн коне суолтата
тыл өнүн-дьүһүнүн этэрбитигэр кэбэҕэстик көһөн хаалар.
Көһөн туттуллар. Ол онон итиннэ сыыһа суох. «Оннук
сырдык толбонноох, дьэрэкээн толбонноох» энин диэн
этиэххэ соп. Эбэтэр «киһиэхэ сүгүрүйэр толбонноох, таптал иэйиитин биэрэр толбонноох» диэн.
Оттон, дьэ, бу «ыар толбонноох» диэммит хайдаҕый?
«Ыар» диэн оннугар «ыарахан» диэн тыл туттуллубута
буоллар, арыый буолуох курдук. Тылга сыһыаннаан, «тол
бон» диэни сэргэ «дэгэт» диэн тылы тутталлар. Оччотугар
«ыарахан дэгэттээх» диэххэ соп курдук.
Аны эмиэ ити хаһыакка (чэ, бу ааптарын этимиим)
«Сүрэх кылын таарыйан» диэн мусуойдар тустарынан
суругун бүтүүтүгэр «музейга киирэ сылдьыбыт оҕоҕо
«киһиэхэ сүрэҕин кылыһын таарыйан» диэбит диэн. Сө-өп.
Дьэ, ити алҕас бэчээттээһин буолуон соп. Маннайгыта ол
матырыйаал төбөтүгэр сүрэх кылын таарыйан диэн баар
эбит. Ол ону тиэкиһигэр сыыһа туттаннар, «кылыһын»
диэн кэбиспип быһыылаахтар. Онон бу маны хаһыат анаан
сыыһа суруйбут диэн этэргэ хайдах да табыгаһа суох.
Алҕас тахсыбыт (опечатка). Ол да хаһыат үлэтин култууратын түһэрэр. Со-оп.
Оттон «сүрэх кыла» диэн туттуу тыл үйэлээҕ үгэһигэр,
биллэн турар, суох. Ити бэйээһийэттэн, нуучча тылын
сабыдыалынан киирэн, литэрэтиирэҕэ туттулла сылдьар
тыл. «Ол кыла, бу кыла» диэн. Ону норуот күннээҕи
туттар тылыгар киллэрэн туттара олуона соҕус буолуон
соп. Көннөрү кэпсэтэ олорон, туран: «Сүрэҕим кылын
таарыйдын» энин диэн дуо? Оттон ол ырыаҕа-хоһооҥно,
тылы ойуулаан-дьүһүннээн, киэргэтэ сатаан, биирдэ эмэтэ
тутуннахтарына, киһи ону тутуспат. Онон, бу «сүрэх кы
лын» тутуһууну араналаан өйдүүр соп. Юрий Георгиевич
сопке тутуспут диэн. Ол кыл диэн тылы быһаарыыта - ити
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эмиэ тыл көнө суолтатын быһаарыы. «Кыл - сылгы кутуруга. Сиэлэ, көҕүлэ да буолбатах» диэн. Сылгы кутуруга
диэн ол биллэр, кыл диэн көнө суолтатыгар. Оттон ол
сүрэх кыла, дууһа кыла диэн туттуулара тыл суолтатын
көһөрөн туттуу буолар. Коһөрон, ойуулаан-дьүһүннээн,
бэйээһийэҕэ киэргэтэн туттуу. Оннуг үгэс баар диэтибит.
Оттон норуот тылыгар ону киллэрэн тутуннахха, оноһуу
тыл буолар диэтибит. Аналлаах үөрэххэ, кэмпириэнсийэҕэ,
дакылаакка, лиэксийэҕэ туттар тылы көннөрү дьиэҕэуокка сэһэргэһиигэ санара сылдьар үчүгэйэ суох. Тылы
истиилинэн туттуох сиргэ туттар ирдэбили тутуспат сана
буолар ол.
Эмиэ «Саха сирэ» хаһыат бу икки тыһыынча түөрт
сыл тохсунньу уон үс күнүгэр» диэн суруйар. Бу кини икки
тыһыынча биир сылтан саҕалаан ити холобурдары биэрэр.
Ол аата сыллата бу хаһыат тыла-оһө хайдах буолан иһэрий
диэн кини кэтээн, бэлиэтэнэн иһэр ааҕааччы эбит. Ол
үчүгэй көстүү буолар. Дьон мээнэ ааҕан кэбиспэккэ сылынкүнүн суруйан бэлиэтэнэн иһэллэрэ ити хаһан баҕарар
туһалаах. Хаһыакка да суруйуохтарын con, мунньахха да
тыл этэллэригэр туттуохтарын, туһаныахтарын con. «Саха
сирэ» хаһыат эрэдээксийэтэ көһө сылдьан мунньахтыыр
энин түбэлтэтигэр, ааҕааччыларьш кытта корсүһүүтүгэр
эмиэ итигирдик эттэхтэринэ, барыта ылыннарыылаах
буолуохтаах.
Аны: «Тыын салҕаабыт сылаас үйэ» диэн эмиэ дьикти
тоболоох суру к бэчээттэммит. Ону короот соһуйбутум»,
- диир. «Тыын салҕаабыт сылаас үйэ» диэн. Дьэ, бу «тыынын салҕаа» диэн ыалдьан дуу, оһоллонон дуу тиллэр
кыаҕа суох буолбут сүоһүнү өлөрөрү этэллэр», - диир.
Оннук баар. Ити тыл үйэлээх үгэһигэр баар тыынын
салҕаан кэбис диэн, «эрэйдээмэ» диэн суолталаах. Эрэйдэммэтин диэн аһынаннар. «Син биир тиллибэт буолбут»
диэн. Онон тыынын салгыыллар. Аны ити тылы туохтуу
түһүккэ туттубакка үлүбүөй түһүккэ тутуннахха, суолтата
уларыйар. Итиннэ, холобура, били «сибиинньэ көрөрбүн
сө б үл үүбүн » диэн этэри н «сибиинньэни көрөрбүн
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сөбүлүүбүн» дииртэн суолтата олох атынын курдук. Сибиинньэ көрөрүн сөбүлүүр киһи - ол аата сибииньэни
аһатарын, сибиинньэни буостуктуурун сөбүлүүр. Оттон
«сибиинньэни көрөрбүн сөбүлүүбүн» диэн хаһыакка
суруйдахтарына, дьэ, куһаҕан алҕас тахсар. Сибиинньэ
дьүһүнүн сөбүлүүр курдук буолан хаалар. Саха тыла
итинник уратылаах. «Сибиинньэни көрөрбүн сөбүлүүбүн»
ди этэххэ, оҕолор күлсэллэр. Ө йдүүр оҕолор. Оттон
өйдөөбөт, билбэт оҕо, улахан да киһи күлбэт, «онно туох
баарый?» дии саныыр. Бу тыллар суолталарын араарбат.
Тыл туохтуу түһүккэ туттуллан, атын, үлүбүөй түһүккэ
туттуллан, атын суолталанар диэн тураммын «тыынын
салҕаа» диэни быһаардахпына: «өлөрүн куоппаты эрэйдээмэ, ситэри өлөрө оҕус» диэн. Оттон тыын салҕаа диэн,
тыын салгыыр диэммит тугуй? Салгыыр - уһатар диэн буо
лар. Уһатар. Онон ол тыын салгыыр диэн тыынын уһатар
диэн. Оттон тугу эрэ биэрэннин, көмөлөһөнҥүн - эмиэ
салгыыгын, өлөөрү ыксаабыкка көмөлөһөнҥүн - тыын
салгыыгын, тыын угаҕын, тыын киллэрэн абырыыгын. Ол
оннук өйдөбүл баар. Өрүһүттэрээри, көмөлөһүннэрээри
кордоһөр киһи «тыынна салҕаа», «тыынна ук» диэн эмиэ
этэр. Ити - тыл көнө суолталара.
Аны бу «тыынын салҕаа» диэн этиибит - тыл
көспүт суолтатыгар туттуу. «Бу эрэйдээҕи өлөр» диэхтэрин кэрэйэннэр «тыынын салҕаа» диэн били чэпчэтэннэр, ханарытан этэллэр. Өлөрбөт - уһатар курдук
тыллаһаллар. Хаһан даҕаны «өлөрөбүн» диэбэттэр. Бэл,
идэһэни сиибит дииллэр. «Өбүгэлэригэр ыытабын» эҥин
диэн курдук тылы буланнар, чэпчэтэн этэр үгэстээхтэр.
Оннооҕор булчуттар бултарын туруорбат суору өлөрөн
баран, сиэнин түүтүн уоптаран баран, ыйаан кэбиһэр
үгэстээхтэр. Ол - итэҕэл. Сэти, ыар тыыны бэйэттэн
дьалбарытыы буолар. Суор Хара Суорун Тойонҥо тахсан
үнүстэҕинэ даҕаны хотторуулаах хаалар. Уоран түбэспитэ
арыллар. Инньэ гынан, тыл көнө, көспүт суолталарын,
харыс тылы туттуу хайата даҕаны баар. Ол ону сыыһа
эрэ туттумуох тустаахпыт. Тылы, тыл үгэһин билэр дьон
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тыын салҕаа диир оннугар тыынын салҕаа диэбэттэр.
Итиннэ холоонноох аны бэйэни дьаһаныы, бэйэ
дьаһаныыта диэннэр бааллар. Бэйэ дьаһаныыта. Ону:
«Кэбиһиий доҕор бу куһаҕан туп уу дни! «Бэйэ дьаһаныыта»
диэн ол аата бэйэҕэ тиийинии - бэйэни бэйэ өлөрүнүүтэ
буоллаҕа дии», - диэн өйдүүр дьон бааллар. Эмиэ тыл
көнө суолтатыттан көспүт суолтатын араарбаттар. Тыл
туттуллуутугар конө суолтатыгар ол дьаһан диэн дьаһай,
дьаһалта, дьаһаллаах энин диэн биһиэхэ үчүгэй суолталаах. Куруук баар, былыр-былыргыттан. Дьаһаах диэн,
дьаһабыл диэн. Бүтүннүүтэ ити дьаһайыы өйдөбүллээх.
Олоххо ол киһи бэйэтин бэйэтэ дьаһанара- бэйэтин баһын
бэйэтэ билэн, оностон-туттан олоруута үчүгэй буоллаҕа.
Атын киһи дьаһайа олорорун ким сөбүлүөҕэй? Атын киһи
дьаһалтата атына биллэр. Онон бэйэ дьаһаныыта диэн
- тыл коне суолтата итинник. Онтубут билигин көспүт
суолтатын кытта булкуйуу түмүгэр куһаҕан ойдөбүллээх
дииллэр. Тыл көспүт суолтата, дьэ, ол били «бэйэни
дьаһаныы» - бэйэ тыынын бэйэ бас билэн дьаһаныыта
диэннэ сылдьар. Эмиэ харыстааннар, олорүммүт диэн
кэбиһиэхтэрин кэрэйэннэр дьаһаммыт диэн ханарыталлар. Онтун ол тыл атын суолталаныыта - көспүт суолтата
буолар. «Самоуправление» тылбааһын ол өлөрүнүүнү
кытта булкуйан өйдүүр букатын сыыһа. «Бэйэ салайыныыта» диирдээҕэр «дьаһаньшн» ордук. Киһи салайыммат
- дьаһанар. Дьиэтигэр дьаһаллаах ийэ, аҕа хайҕанар. Тэрилтэтигэр дьаһаллаах салайааччы собүлэтэр. Дьаһанандьапсанан олоруу үтүөтүк костер. Ону баара тыл көспүт
суолтатын барытын сирэн иһэллэр, тутуннарбат буолаары
гыналлар. Ити тыл култуурата намтаан иһэрин көрдөрөр.
Тыл култуурата намтаан иһэрин. Дьон төрөөбүт тылла
рын ис суолтатын ейдеебеттер. Тас суолтатын арыый
да өйдүүр курдуктар. «Оценка речи» диэн баар тыл култууратын үөрэҕэр. Тылы сатаан тойоннуурун, суолтатын
сопке өйдүүрүн үрдүк култуураҕа киирэр. Оннук дьоммут
элбээн иһиэхтин.
Аны «эҕэрдэлиэхпин баҕарабын, эҕэрдэлиэм
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этэ, доруобуйаны баҕарыахпын баҕарабын» диэн этиилэри биһиги ханна баҕарар истэбит. Сааһырбыт дьон
итини бары билэллэр, миэхэ элбэхтик этэллэр. Куһаҕан
тыл диэн, дьэ, ити! Сөпкө сирэллэр. Тугуй?! Мин эмиэ
сөбүлээбэппин. Ол кини, эҕэрдэлиэҕин баҕара-баҕара,
ол тоҕо эҕэрдэлээбэтий? Тоҕо баҕатын эрэ биллэрэрий?
Ону эрэ биллэрээри кэлбитэ дуо? Баҕатын толорбот
эрээри тоҕо тыл этэ, эҕэрдэлии, айхаллыы тахсыбытай?
Хаһан этэрий ол эппэт тылын?.. Бу салайааччы, дьокутаат эҥин эрээри, дьонун-норуотун эҕэрдэлиэн баҕарар
эрэ. Ол баҕарыы диэн баҕарыы буоллаҕа. Туттунуох буолан - туттуннаҕа, эҕэрдэлиэ суох буолан - эҕэрдэлээбэт
буоллаҕа. «Эҕэрдэлиибин» диэтэҕинэ эрэ эҕэрдэлиир ээ
кини. Онон ити махтанар киһи махтаныахтаах. О л ону
этэр тыллардаахпыт. Дубук-ибик саҥаран, быһаҕастаан
быктаран - киһи киһини үөрдүбэт, үтүө санаатын эттэтыынна диэн махтаннарбат.
Аны «күн-дьыл туруга» диэни куруук тутуһар
Юрий Георгиевич. Бэрт сөпкө тутуһар. Тугуй, күн-дьыл
диэн - бириэмэ! «Күн-дьыл көрдөрүөҕэ» энин диэн.
«Күн-дьыл хайдах буолан иһэр, биллибэт». Оо, онтубут буоллаҕына, бу халлааҥна коһөн туттуллар. «Бүгүн
күн-дьыл туруга маннык» диэн. Күн-дьыл диэни биһиги
коннөро сатыыбыт даҕаны - истибэттэр. Со-оп. Биһиги
бүгүннү биэриибит манан бүтэр.
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5 8 6 -е б и эр и и
И.И. КАРАТАЕВ «С АЛ ЛААТ СУО Л А» Д И ЭН
К И Н И ГЭТ И Н Т Ы Л Ы Н Т У Һ У Н А Н
(Өросүсүор O.ii.f а Степанова,
э ш п р т э р Антонина Климов екая)

«Б иһирэм тыл» д и эн биэриини и ст эн олорор
дьон! Элбэх өрөбүллээх ыйбыт бу тиийэн кэллэ. Элбэх бырааһынньыктаах ый. Бастаан, ү с хонугунан
Өрөспүүбүлүкэ күнэ. Бу бырааһьшньык күндүтэ сыл-хонук
аастаҕын аайы эбии биллэн, күүһүрэн, ахтылҕаннанан
иһиэх чинчилээх. Онон, эһиги барыгыт бу улуу күнү
үөрүүлээхтик көрсөргүтүгэр баҕарабын. Ол үүнэр үтүө
күнү, эһигини эҕэрдэлиибин! Аан дойдуга саха аймах
сириэдийиэхтээх аналын айхаллыыбын! Аны икки нэдиэлэнэн улуу Кыайыы күнэ буолуоҕа. Кыайыы алта уон
сыла бэлиэтэнэр улаханнык, үөрүүлээхтик. Ленин болуоссатыгар, урукку Обком дьиэтин үрдүнэн «Кыайыы улуу
бырааһынньыга» диэн сонун тыл суруллубут. Кыайыы
улуу бырааһынньыга. Улуу Кыайыы бырааһынньыгадиэн
буолбатах. Урукку өттүгэр улуу Кыайыы бырааһынньыга
диэн буолар этэ. Көннөрү Кыайыы күннэриттэн арааран,
үбүлүөйдээҕин бэлиэтээн эппиттэр быһыылаах. Онон,
улуу бырааһынньыгы көрсө биэрэр биэриибин сэрии тиэмэтигэр аныыбын.
Быйыл Каратаев Игнатий Иванович «Саллаат суола»
диэн кинигэтэ бэчээттэнэн тахсыбыта. Сэрии, олох, дьон
сыһыанын туһунан кырдыктаах ахтыы. Киэргэтиитэ суох
Онтунан күндү. Бу айымньы уус-уран айымньы буолба
тах. Онон эбии-сабыы, киэргэтии, алыс элбэх лиирикэ
суох. Сылдьыбыт сырыытын, эрэйин-буруйун барытын
хайдах баарынан суруйар. Сүүс тоҕус уон икки сирэйдээх.
Эрэдээктэрэ И.Г. Васильев, художественнай редактора
Перевалов, техническэй эрэдээктэрэ Ильина диэннэр.
Көмпүүтэргэ онорбут-туппут - А.Б. Гоголева.
Дьэ, бу, дьиҥинэн, суруллубута ырааппыт кинигэ эбит.
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Тыһыынча тоҕус сүүс тоҕус уон биэс сыллаахха Кыайыы
биэс уон сылын көрсө биллэриллибит Айар сойуустар
куонкурустарыгар Бастакы бириэмийэни ылбыта диэн
сурулла сылдьар. Ол аата биһирэммит. Бу айымньытын
ааптар «Уоттаах сэрииттэн төннүбэтэх убайдарым уонна
доҕотторум сырдык кэриэстэригэр аныыбын» диэн суруктаабыт. Бу анабыллаах кинигэ. Аны Расул Гамзатовтан Б.Ушницкай тылбааһын эпиигирэп аҕалар: «Кыргыс
хааннаах толоонуттан саллааттар төннүбэккэ, арай мин
санаабар ийэ сиргэ көмүллэн сыппаккалар үрүн кыталык үөрэ буолбуттар» - диэн. Итигирдик дьоһуннаахтык
кинигэтин онорбут. Ол барыта төрүөттээх. Сэрииһит
бииргэ үөскээбит атастарын-доҕотторун, аны бырааттаранубайдарын чахчы күндүтүк саныыра, күүстээх таптала,
сибилиҥҥэ диэри суохтуура илэ көстөр. Ол иһин бу аан
тылыгар кини ити суоллары барытын киллэрэр. Мин аан
тылыттан эһиэхэ ааҕан биэриим: «Бу кинигэ тыыһынча
тоҕус сүүс тоҕус уон биэс сыллаахха Кыайыы биэс уон
сылын көрсө суруллубута. Оччолорго үгүстүк истэр этим,
сэриигэ көннөрү, боростуой саллаат тугу өйдөөн-санаан
сылдьыбытын туһунан кыларыйан турар кырдьыгы онно
сылдьыбыт саллааттан бэйэтиттэн ордук ким суруйуоҕай
дэһэллэрин. Суруналыыстар инньэ диэн хаһыакка суруйалларын эмиэ ааҕар этим. Ол аайы «бэйи эрэ, оччоҕуна
мин даҕаны суруйарым тоҕо сатамматый, сэриигэ син ор
сылдьыбытым буолбат дуо» диэн санаалар кииртэлээн
тахсар буолбуттара. Онуоха биир улуу бырааһынньык
чугаһаан истэҕин аайы кыргыс толоонуттан эргиллибэтэх
убайдарым, доҕотторум үтүө ааттарын үйэтитэргэ олох
тугу да онорумаары гынным диэн ортон аала сылдьыбыт
санаа үүйэ-хаайа тутан суруйан киирэн барбытым. Ол
үлэм конкурска биһирэнэн нөнүө сылыгар бэчээттэнэн
тахсыбыта. Онно суруйбут аан тылбын кинигэм бу иккис
тахсыытыгар тугу даҕаны улаханнык уларыппакка биэрэбин. Онтукам маннык саҕаланар...» - диэн, дьэ, ол бастакы
кинигэтин аан тылын аҕалар.
Аан тылыттан ол атастарын-доҕотторун хайдах
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ахтарын ааҕан биэриим: «Доҕотторум эрэйдээхтэр, оҕо
сааһым доҕотторо. Маҥнайгы кылаастан Хампа улахан
оскуолатыгар эн-мин дэһэн бииргэ үөрэммит доҕотторум
сэттиэ этибит. Боотур, Бөөчөө, Дьөгүөссэ, Кириисэ, Тоҥус,
Эттэкэ уонна мин, Ыкынаа. Аргыстаһа сылдьан суолу
быһа оонньуурбут, арыт охсуһан да ыларбыт үчүгэй да
этэ. Оскуола кэнниттэн араас үлэлэргэ эриллэн, үөл талах
курдук үүнэн испиппит баара. Ол сылдьаммыт сэрии иккис сылыгар сааспыт туолан улахан хомуурга бука бары
тэннэ сэриигэ барар бэбиэскэ туттубут этэ дии», - диэн.
Дьэ, ситигирдик доҕотторун, убайдарын ахтан бу кинигэни
иккиһин таһааттарбыт. Онуоха саха саллаатын кини хай
дах өйдүүрэ, саха саллаатыгар сыһыана бу манна сурулла
сылдьар. Мин ону эмиэ ааҕан биэриим эрэ: «Оннугу-манныгы онордум диэн чабыланар эҥин кэлиэ дуо. Ол эрээри
бүгүн төһө эмэ кэм ааспытын кэннэ өссө төгүл чиҥэтэн
этээри гынабын, онно саха боростуой саллаата төһөлөөх да
эрэйи-муҥу көрүстэр, хайдахтаах да күчүмэҕэй түгэннэргэ
төрөөбүт норуотун үтүө аатын түһэн биэрбэтэҕэ диэн.
Бэл, нууччалыы билбэт даҕаны саха киһитэ дьон туора
көрүүтүгэр сэнэбилгэ-атаҕастабылга сылдьыбатаҕа. Кинини ким даҕаны мээнэ күлүү-элэк гыммат, хаадьылаабат этэ
диэн. Хата, кыра аайы мээнэ ыксаабат, холку, дуоспуруннаах майгытын, сүрэҕин-бэлэһин, кыайыгаһын-хотугаһын,
чиэһинэйин-толоругаһын, тулуурун-дьулуурун, барыга
бары мындырын-сатабылын, үчүгэйдик кынаан ытарын,
булка сылдьар курдук туттарын-хаптарын көрө-көрөлөр
атын омуктартан хайдах эрэ арааран, саха саллаатыгар
хайдах эрэ истин соҕустук, киһилии сыһыаннаһар этилэр
диэн». Дьэ, нууччалыы биир тылы билбэт дьон сэриини
тол ору сылдьан баран эргиллэн кэлэллэрин киһи сөҕөр.
Дьон хайдах туттарын, ону коре сылдьан, кинилэртэн
хаалсыбакка барытыгар тэннэ түсүһэн иһэллэр эбит. Сэ
рии иннинээҕи ити саха дьоно сыылба, молтох, кыамматхотуммат буолбатах этилэр. Өссө нууччалыы билэллэрэ
буоллар, инники сылдьыахтар этэ.
Игнатий Иванович бу айымньытын билигин элбэх
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киһи ааҕан эрдэҕэ. Мин тылын-өһүн туһунан быстахбыстах кыратык ахтан ааһыым. Урут саха дьоно наар
сахалыы саҥара сылдьар эрдэхтэринэ, туттубут тыллараөстөрө билиҥҥи биһиэхэ тиийэн кэлбитин мин уруйдуубун-айхаллыыбын. Итинник тыллаах-өстөөх буола туруох
тустаахпыт. Холобура, билигин «мобилизация» дииллэр.
Олох саха тыла суоҕун курдук, «мобилизация» диэн тылы
туттабыт. Онтубут бу кинигэҕэ «улахан хомуур» диэн
сурулла сылдьар. Улахан хомуур. Саха кэпсэлигэр бастакы хомуур, иккис хомуур диэн этии баар. Ону таһынан
occo улахан хомуур диэн баар эбит. Эдэри-кырдьаҕаһы,
ыарыһаҕы да хаалларбакка буола сыһа-сыһа хомуйар
хомуурдара. Ол аата элбэх киһини илдьэ барбыт хомуурдара. Улахан хомуур улахан алдьатыылаах, аймалҕаннаах
хомуур буолар эбит. Ону этиитэ маннык: «Сааспыт туолан, улахан хомуурга бука бары тэн н э сэриигэ барар
бэбиэскэ туттубут этэ дии» диэн. Итигирдик тылы-өһү би
лигин умнан кэбистибит. Умнуллубут умнуллуохтаах, умнулуннун диэ суохтаахпыт. Ити умнуллуо суохтаах, дьон
куруук билиэхтээх тыллара. Биһиэхэ Игнатий Иванович
тириэрдэн аҕалбытыгар махтал. Билигин «вечный огонь»
диэн баар. Ону сорохтор хабыычыкалаан тутталлар,
сахалыы суруктарыгар. Сахалыы санаралларыгар «вечнай огуонна» дииллэр. Онтубут: дьининэн, хаһыакка,
кинигэҕэ «Умуллубат уот» диэн тылбаастаан санарар,
суруйар үгэс баар. Умуллубат уот. Оттон бу кинигэҕэ
мантыбыт өссө күүһүрэн, occo санатыйан, киһи кэрэхсиир тыла үөскээн тахсар: «Биллибэт саллаат унуоҕар
соҕүрүйбэт толон күннэри-түүннэри күлүбүрүү умайа
турар» диэн. Сөҕүрүйбэт толон. Бу хайдахтаах курдугуй?
Коннорү «умуллубат» буолбатах. Сөҕүрүйбэт даҕаны,
умуллуохтааҕар. Өйдөбүлүн күүһүрдэн, олус үчүгэйдик
туттубут диибин мин.
Сэрии тиэриминэ, хаһан да, элбэх. Пулемет, аптамаат,
пушка, артиллерия энин диэн, атаака диэн. Ол үксэ, биллэн
турар, нууччалыы. Ол быыһыгар сахалыы этэн кэбиһии
эмиэ баар. Ол суруйуу ну киэргэтэр. Холобура, пехота диэн
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дьон туттар эбит буоллаҕына, урукку өттүгэр сатыы сэрии
диэни эмиэ туттуллара. Сатыы сэрии. Сө-өп. Игнатий
Иванович ол үгэһи тутуһан, дьиҥ сахалыы сатыы сэрии
диэн кэбиһэр. Бу үчүгэйин. «Биһиги оттон үөрэҕэ суох
уонна кыра үөрэх дуомнаах кэнэн сахалар бары даҕаны
сатыы сэриигэ саамай инники кирбиитигэр сылы сылынан синиэли устубакка мун бөҕонү муннубутунан тэлэн
сырыттахпыт дии» диэн. Сырыттахпыт дии. Бу этиини
аныгы ыччат ойдообокко да ааһыан con. Оттон сааһырбыт
дьон өйдүөхтэрэ. Субу саманна даҕаны урукку оттүгэр
сэбиэскэй саллаат, сэрии буойуна киһи, туттубат тыла-оһө
баар ээ. М ун бөҕөнү муннубутунан тэлэн сырыттахпыт
дии диэн. Сэбиэскэй саллаат мөрсүөнүн наар кыайа, тоҕу
хаама сылдьар, эрэйдэммэт тимир киһи онороллоро. «Үс
пулемет кириэстии уотугар түбэстибит. Кынчаалынай
уоттара диэн бу буоллаҕа дии». Бу кинжальный огонь
диэни кынчаалынай уоттара бу буоллаҕа дии диэн кини
сахатытар, кириэстии уот диэн этэр. Оттон урут да син
тутталлара буолуо буолан баран бу сахалыы буолбутуттан
мин үөрэммин эһиэхэ кэпсиибин. Кириэстии уот диэтэххэ,
кимиэхэ барытыгар ойдонр сахалыы тыл буолар. Кириэс
диэн туттабыт, кириэстии тут диэни, кириэстии саай диэ
ни билэбит. Онон бу сэрии тиэриминин, кэм, сахатытан
туттуохха соп эбит. Баҕарар буоллахха. Атын да тыллары
сахатытыахха соп буолуо. «Күргүомүнэн ытын» диэн.
Хамаанда бэриллибит гына кини суруйар. «Күргүөмүнэн
ытын» диэн. Кини нууччалыы даҕаны этэн кэбистэҕинэ:
«хамандыырын тылын эппит» диэн, ону ким даҕаны баайсыа суох этэ.
Б иэриибэр урут быһаара сылдьыбытым «кыргыс толооно» диэни. Сыыһа туттар буолбуттар диэн.
«Кыргыһыы хонуута» дииллэрин. Кыргыһыы хонуута.
Ол нууччалыытыгар «поле брани» диэн. Былыргыттан
туттубут тыллара. Поле диэн. Ол ону биһиги дьоммут толоон диэни билбэт буоланнар, сирэйинэн хонуу дииллэр.
Саха тылын үйэлээх үгэһигэр тоҕо эрэ сахалар «кыргыс
толооно» диэн ааттаабыттар, «кыргыс хонуута» диэбэ27
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тэхтэр. Сэрэйдэххэ даҕаны «кыргыһыы» диэн тыл хойут
үөрэх тылыттан үөскээбит. «Кыргыс» диэн аат тылга -ыы
сыһыарыыны эбэн, атын аат тылы үөскэппиттэр. Үөрэх
тылынан, «дэрибээт» (дериват) буолбут. Үйэлээх үгэс,
тыл тоҕо итинник туттуллубута биһиги устуоруйабытын
арыйан көрдөрөр күлүүс тылыгар тэҥнээх. Онон харыстыахтаахпыт. Игнатий Иванович үгэһи тутуспут, сөпкө
суруйбут. Үчүгэй.
Аны контратака диэн тиэримин баар. Контратака. Ол
ону сахалыы эмиэ этиэххэ сөп буоллаҕа. «Хардары охсуу,
хардары кимии» энин диэн. Ону Игнатий Иванович уларытан «ньиэмэстэрбит аны төттөрү атаакалаан туруохтара»
диэн суруйар. Төттөрү атаакалаан туруохтара. Сооп. Ити
оссо солун туттуу. Инньэ да диэххэ соп. Т өттөрү атаакалаан
туруохтара. Билигин биһиги атаакалаан сылдьыбыппыт,
аны кинилэр да атаакалаан туруохтарын соп.
Сэрии дьоно ыран-дьүдэйэн кыаммат-хотуммат буолуулара ханна барыай. Ыалдьаллар, тоноллор-хаталлар,
сылайаллар-элэйэллэр. Түптээн аанньа аһаабат, утуйбат
дьон түүннэри-күннэри наар сэрии да сэрии. Уоттаах сэрии
сэллээтэҕинэ - аныгыскыга бэлэмнэнии тохгообот ыарахан
үлэтэ. Бу үлүгэргэ киһи бэйэтин көрүнэр, суунар-тараанар
да кыаҕа суох. Оннооҕор аһыы түһэр да түгэн көстүбэт.
А с баар да буоллаҕына, ону аһыыр кыах бэриллибэт.
Үксүн астара да суох буоллаҕа. Дьон ырар, дьүдэйэр.
«Хохту хараҕа харахтанар». Хохту хараҕа харахтанан диир.
Билинни киһи итини туттубат. Оттон урукку дьон бэркэ
билэр, туттар боҕо тыллара. Субу тылы Игнатий Иванович
туттубута тылы, сахалыы өйү, устуоруйаны соргүтүү, инники сүһүөх дьону кытта биир ситимнээһин буолар. Тылы
эргэрдэр бэйэни төгүрүк өттүнэн дьадатьш буолар. Онон
олох, букатын сыыһа. Дьин саха олоҕун майгытын, сиэрин,
ойүн уратытын кордорор тыллар туттуллубаттара биһиги
дьин сахалыыбытын тутахсытар. Ол оннугар нууччалыы,
омуктуу тылга-оско, култуураҕа, сиэргэ куоруллуубут
сахабыт төрүкү майгытыттан, үгэһиттэн тэйитэн иһэр.
Игнатий Иванович ситим кэбиһэрэ үчүгэй.
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Аны «өстөөх санаатын утарыласпат оҥороору биир
өрүт олус күүскэ ытыалыыр, сэнэрээтинэн тумнаран
кэбиһэр». Ол ону психическэй ньыма диэн ааттыыллар.
Психическэй ньыма. Ону сахалыы «уйулҕаны хамсатар»
энин диэн эппэттэр. Оннук уйулҕа диэн тылы психика
диэн тылга дьүөрэлээн туттубат этибит. Онтон ити, олох
уларыйан, «бу тыл ханыыта тугуй, сахаҕа баар дуо?» диэн
тутуһан көрүү буолбутугар, дьэ, уйулҕа диэн тылбыт туттуллан киирэн барбыта. Билигин уйулҕа үөрэҕэ диэннээхпит. Уйулҕата хамсыыр, уйулҕата ыстанаары гынар энин
диэн билигин туттар буоллубут. Дьэ, бу манна Игнатий
Иванович уу сахалыы, дьон туттар тылынан «санаабытын
булгурутан баран атаакалаары оноһуннулар быһыылаах»
диир. Санаабытын булгурутан баран. Эттэҕэ үчүгэйин,
оттон ханнык баҕарар сэрии өстөоҕүн санаатын булгурута
сатыыр буоллаҕа. Ол санаата булгуруйбут саллаат кыайан
утарыласпат буолан хаалыа турар. Онон саллаат: дьэ, бу
наһаа элбэхтик ыттылар, наһаа уһуннук ыттылар, санаа
бытын булгурутаары гыналлар быһыылаах диэн саныыр.
Аны билигин тылы таба суруйуу. Начаалынньык
диибит. Учууталынса дэтээри гьшаллар. Начаалынньык.
Ити хас да сиргэ баар ыстаап начаалынньыга диэн суруллуохтаах тыл. Ону ыстаап начаанньыга диир. Начаанньык.
Итигирдик судургутутан санарар үгэс баар. Саха тылыгар
барыбытыгар баар, улууһуттан, түолбэтиттэн тутулуга
суох. Түөлбэ тыл диир табыллыбат итини, начаанньык
диэни. Хайа да улууска начаанньык диир буолуохтаахтар.
Бэристээтэл диэн. Бэристээтэл. Бэрэссэдээтэл диэн уһатыы
- үорэх киллэриитэ.Нууччалыытыгар чугаһатар тускул
оноһуута. Баланыысса диэн суруйтаран корбүттэрэ. Ону
инньэ диэн баланытар суох. Норуоппут балыыһа диэн судургу санарарын, суруйарын ордорор. Тылы судургутутан,
кылгатан санарар кыах баар буоллаҕына, ону туһаныах да
тустаахпыт. мин хайгыыбьш. Ити тыл үгэһин билэр буолан,
сөбүлээн, кини начаанньык диэн суруйар.
Аны кини тылы айан, тиэримини олох уу сахалыы этэригэр оссо биир холобур. Сэтии көлоһо диэн тылы булбут.
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Сэтии көлөһө (прицеп). Сэтии көлөһө, сэтиилэнэн кэбиһэр
көлөһө. Бу хайдах курдук үчүгэйий! Биһиги массыына
бырысыаба, апта-бырысыап эҥин диэн күннэтэ туттабыт.
Күннэтэ туттар тылларбытын тылбаастыахтаахпыт. Саха
дьоно сахалыы өйдүүллэрин, сахалыы санаралларын кур
дук. Дьэ, ол онно бу улахан комо буолар. Сэтии көлөһө
диэн. Ону туттан барыахха буоллаҕа. Ол анаардас көлөһө
эрэ да буолбатах буоллаҕына, туттуохха. Куусаптаах
буоллаҕына, сэтии куусап диэххэ. Хайдаҕый?
Өстоох туһунан да, бэйэ да туһунан Игнатий Ивано
вич онноох- талалаах, өннөох-дьүһүннээх, сыттаах-сымардаах тылы туттар. Ол аата бу, дьэ, минньигэс, амтаннаах
ойуулуур-дьүһүннүүр тыл туттуллар. Ол ханнык баҕарар
суруйууну киэргэтэр. «Ала боторонүнэн кэллэ» диэн. Ала
боторон. Ала бөтөрөҥүнэн. Мин итинниги истибэт этим.
Туос бөтөрөҥү эрэ билэр буоллахпыт. Ол гынан баран
туттар буоланнар суруйбут буолуохтаах. Ала ботороҥүнэн.
Мин атыныраабаппын ону. Ала боторон диэн баара буолуо
буоллаҕа. Со-оп. Ити солун.
Үдүк-бадык ойдүүбүн, бүдүк-бадык өйдүүбүн диэннэри суолталарын араарыахха соп курдук - араарбаттар,
буккуйаллар. Инньэ гынан түбэһиэх тутталлар. Бу мантыбыт олох Игнатий Иванович кинигэтигэр иккиэн арахсан,
бэйэлэрин суолталарыгар бэрт сөпкө туттуллубуттар.
Үдүк-бадык өйдүүбүн диэн - өрдөөҕүнү, умнубута бэрт
буолан, чуолкайдык өйдөөбөт, онон-манан барбах туох
эрэ баар курдук өйдүүр. Бүдүк-бадык диэни «бүдүөбацыа(аа)» диэни туттар киһи өйдүөн сөп: бүдүө-бадыа,
бүдүк бадык дойду. Онон киһи бүдүк-бадык өйдөөбөт,
үдүк-бадык өйдүүр. Оттон бүдүк-бадык диэни Игнатий
Иванович маннык суруйар: «бу дойду түүнэ харана да
буолар эбит доҕор. Манна бүдүк-бадык да буоллар арыый
көстөр эбит». Бүдүк-бадык да буоллар арыый костер эбит.
Игнатий Иванович бу билинни дьон ыараҕырҕатар, сатаан
туттубат буолбут тылларын лоп бааччы, үчүтэйдик туттубутугар мин эмиэ махтанабын.
Аны «сахаҕа бу өйдөбүлү биэрэр тыл суох диэн, ман30
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нык өйдөбүл суох» диэн кэпсэтээччилэр. Ол саха тылын
итэҕэһин була сатаан ааҕыы курдук тахсар буолан, истэргэ
ыарахан буолааччы. Тус-туһунан тылга тыл-тыл, өйдөбүл
уратылаах буоларын уонна буолуохтааҕын өй дөөбөт
курдуктар. «Нуучча тылыгар суобас диэн тыл баар, саха
тылыгар суох» уо.д.а. диэн, мэктиэтигэр, астына-астына этэллэр. «Деликатнай» диэни солбуйар тылбыт суох
диэн. Баар бөҕө буоллаҕа дии. Ону бэйэбит туттубаппыт.
Деликатнай диэн. Ол сахаларга суох ойдобүллээх ту ох
тылый? Сахалар деликатнай боҕо дьоннор. Тугу да быһахото санарбаттара, киһини оһүргэтиэхпит, доҕорбутун
хомотуохпут, ийэбитин-аҕабытын хоргутуннарыахпыт,
эдэр уолу-кыыһы, мааны киһини кыбыһыннарыахпыт
диэн туттуналлара, харыстыыллара, буруйдааҕы да
өтөрү-батары эппэт чычаастара, оҕолорун да быһа-хото
соруйбат сэмэйдэрэ, таайтарар, өскүөрүтүн этэр курдук
көрдөһөллоро, киһиэхэ көрсүө сыһыаннара; туора омук
киһитэ дойдутун, дьонун ахтара, эрэйдэнэрэ буолуо диэн
аһыналлара биллэр суол. Мэлдьэһэр кыахтара суох. Ити
майгыбыт өссө баар омугар баара буолуо. Оччоҕо ону
этэр тылларбытын тоҕо таба көрбөппүтүй? «Кими да
быһа-хото санарбат» диэн киһи майгытын барытын этэн
кэбиспэт дуо? Кими да быһа-хото санарбат киһи дели
катнай киһи буоллаҕа дии. Киһини кыбыһыннарыа дии
санаама. Хоргутуннарбат киһи. Сэмэй-көрсүө уо.д.а. Бу
хайдах курдук деликатнай киһиний? Бу төһө эмэ итэҕэһибыһаҕаһы, толооһу, куһаҕаны көрө сылдьара буолуо, истэ
сылдьара буолуо, ол гынан баран тыла тахсан дуу, санаата
буолан дуу, быһа-хото санарбат. Ол куттаҕаһыттан энин
буолбатах, көннөрү майгыта оннук. Сытыары-сымнаҕас,
киһини быһа-хото санарбат. Деликатнайы этэр тылбыт, ити
сылдьан, элбээн таҕыста ээ. Онтон да атын суох үһү дуо?
Быһыы-майгы тынаатаҕына, уларыйдаҕына, киһи
сирэйдиин, туттар быһыылыын, саналыын уларыйар:
дьэбин уоһуйар, бааҕынас куолаһынан санарар энинниир.
Ону Игнатий Иванович баарынан суруйар Бу үчүгэй.
Аны: «Лейтенант эр хаанын киллэриммит» диир. Эр хаа31
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нын киллэриммит. Бу үчүгэй. Дьиҥ саха тыла. Маннык
саҥарыахтаахпыт. Уол эр хаана киирбит, Баанньабыт эр
хаана киирбит диэн кэпсэтиэххэ сөп. Ол ону билигин
төһө кэпсэтэбитий? Эр хаана киирбит буоллаҕына, ол
аата, улаатан, ситэн-хотон, эр киһи сэбэрэтэ сэбэрэлэнэр.
Сиппит киһи эр киһи буолар буоллаҕа дии. Онон эр хаанын
киллэриммит диэн этии этигэн тылга киирэр иччилээх
тыл. Дьэ, ситигирдик тылы-өһү булан, учууталлар оҕоҕо
үөрэтэллэрэ оҕо тылын байытыах, өйүн хойуннарыах,
майгытын кытаатыннарыах этэ.
«Эн-мин дэс» диэн тылы дьон араастаан өйдүүллэр,
араастаан тутталлар. Сорохтор атааннаһыы курдук
өйдүүллэр. Оннук өйдөбүлгэ тутуннаххына, туттуоххун
сөп. Ол ханнык баҕарар тылга баар. Үчүгэй да диэни хабыычкалаан, эбэтэр күөмэйгинэн оонньоон, эҕэлээхтик
туттан, көрөн, куһаҕан, бэл, быдьар өйдөбүллүөххүн сөп.
Эн-мин дэһии 1) үчүгэйдик бодоруһууну, эйэлээх сыһыаны
этэр. 2) Кырдьык, сэлээннэһиини, эн-мин диэн аахсыыны,
атааннаһыыны эмиэ этэр. Онон, хайатын эмэ сирэр-талар
табыллыбат. Суолталарын эрэ булкуйуо суохтааххын.
Игнатий Иванович суруйар дии: «Оҕо сааһым доҕотторо,
маннайгы кылаастан Хампа «улахан» (хабыычыкаҕа су
руйар) оскуолатыгар тийэ эн-мин дэһэн бииргэ үөрэммит
доҕотторум» - диэн. Кини хайдах курдук күндүтүк саныыра ити тылларыттан көстөр ээ. Итини «Эн-мин дэспэккэ
үөскээбит күндү доҕотторум» диэбитэ буоллар, тыл суолта
тын тутах билии, сыыһа туттуу буолуох этэ. Тыл суолтатын
бутуйбаттарын туһугар, хата, сурукка арааран көрдөрүөх
баара. Тыл бастакы суолтатын ити билигин сурулларын
курдук, дэпиистиэххэ. Иккис суолтатын, кириэтэһии
өйдөбүллээн, «Эн! Мин!» дэспэккэ диэн күүһүрдэр бэлиэлиэххэ сөп этэ. (Кэссиэтэттэн кумааҕыга түһэрии манан
бүппүт, биэрии бүппүтэ бэлиэтэммэтэх).
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НУУЧЧАЛЫЫ ДОРҔООНУ
САХАТЫТЫЫ ТУҺУНА11
(586-с а т р и и суруллубут ю с с т т т п ш иккис опш м )
(Биэрии саҕаланыыта суох). ... Намтан Ю.Г. Титов
суруйбут. Ону билсиһиннэрэбит. Урут даҕаны нуучча суруйааччыларын айымньыларын тылбаастыыр этилэр. М.
Шолохов «Поднятая целина» диэн арамаана «Тиэриллибит кырыс» диэн тылбаастанан, биирдитиллибит латыын
алпаабытынан бэчээттэнэн тахсыбыта. Онно дьон аатын
сахатыппыт этилэр. Холобур, Нагульнов диэни Naguulinap,
Половцевы - Poluopsap, Майданниковы - Maidaaninibkap
диэн сахалыы суруйбуттар этэ» диэбит. Билигин ону дьонтон ыйыт, арай. «Дьэ, сахалыы туох диэн этэй, сахалар
маны туох диэн дорҕоонноон санараллара буолуой? - диэ.
Бука, мунаарыахтара. Билигин үөрэхтээх да дьон сатаан
санарбаттар», - диир.
Юрий Георгиевич сахалыы сана диэн тугун өйдүүр
киһи эбит диибит бу мантан. Оттон сахалыы дорҕоонноох
сананы умнубут дьон: «Билигин ол Майдаанньыкап,
бүтээнсийэ дии туруохпут дуо, Майданников, квитанция
диэнэ минньигэс» диэн мөккүһүөхтэрин соп. Дьэ, онон,
Юрий Георгиевич нуучча тыла, омук тыла, саха тылын
сокуонун ылыннаҕына биирдэ сахалыы көрүннэнэрин
өйдүүр дьон ахсааныгар киирэр. Иккиһинэн, бу кини
саха тылыгар даҕаны, атын омук тылларыгар даҕаны алпаабыт суолтатын бэлиэтиир. Алпаабыт суолтатын. Тыл
төрүт айылгытын тутан сылдьарыгар, ийэ дорҕоонун
илдьэ сылдьарыгар, алпаабыт улахан суолталаах эбит
диэн санааҕа кэлэр. Ол санаата саамай соптоох. Холобура, ити Ноҕуруодап уонна биирдитиллибит латыын
алпаабыта түүр тылларыгар чугас диэн үөрэхтээхтэр
уруккуттан этэллэр. Биһиги бэйэбит да үорэхтээхтэрбит
бэлиэтииллэр этэ. Саха тылыгар Ноҕуруодап алпаабыта,
биирдитиллибит латыын алпаабыта саамай соп түбэһэр
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алпаабыттар диэн санаа аны да баар. Ханнык баҕарар
тылы уу сахалыы суруйарга саамай табыгастаах алпаа
быттар буолаллар диэн. Оттон бу нуучча алпаабыта,
саха тылыгар суох дорҕооннордоох буолан, саха тылын
айылгытын кыайан биэрбэт диэн суруйаллар даҕаны,
этэллэр даҕаны. Ону норуоппут эмиэ өйдүүр эбит. Көннөрү
норуот. Ол уруккунан «боростуой сэбиэскэй норуот»
өйдүүр эбит. Билигин син биир сэбиэскэй норуот бу сылдьар буоллахпыт дии. Үксүн урут үөрэммиппитинэн, ол
ойбүтүнэн-санаабытынан сылдьабыт. Аныгылыы ойгосанааҕа син онон-манан киирэбит, уларыйабыт буолан
баран, уруккубутун тута ыһыкта охсубаппыт. Биир бэйэбит
икки киһи самсаммытын курдукпут. Сороҕун уруккуну
ылынан, сороҕун аныгыны ылынан. Дьэ, онон бу алпаабыкка сыһыаммыт, дьининэн, сибилигин барыбыт киэнэ
биир буолар кыаҕа суох. Өр үөрэтистэххэ, бэйэ-бэйэни
өйдотүстэххэ эрэ биир санааҕа кэлиэххэ соп. Ол оннук
кэлэргэ урут баартыйа, бырабыытылыстыба диэн тыллаах
этибит, оттон билигин Бэрэсидьиэн, бырыбыытылстыба,
Ил Түмэн эрэ көмолостөхтөрүнэ, олор ыйыы, дьаһал биэрдэхтэринэ, сокуон таһаардахтарына кыаллар суол буолар.
Оттон аллараттан барытын ойдоон, коннорүнэн, дьэ, ол
маннык алпаабыт биһиэхэ абыраллаах буолар эбит диэн
ойдотор уустук. Биһиэхэ абыраллаах алпаабыты туттары
Торүт Сокуон Суута Уураах ууран, бобон турар. Бу түүр
омуктара эбэтэр, чэ, Арассыыйа кыра омуктара, нуучча
алпаабытыттан, кириилиссэттэн атынынан суруйаллара
сатаммат диэн сокуонунан хаайан тураллар. Ол онно хаайтаран, билигин ити туһунан кэпсэтии барбат быһыылаах.
Оттон, дьининэн, ол бэлиитикэ диэн - бэлиитикэнэн,
билим диэн - билим. Билим баары батары, кырдьыгынан,
корүохтээх, норуокка туһалааҕынан үлэлиэхтээх. Оччоҕо!
Оччоҕо дуо, сокуон, сыыһа буоллаҕына - уларыйыахтаах.
Көнүөхтээх. Ону ситиһэргэ улахан билии-көрүү, улахан
турунуу, биир сомоҕолоһуу баар буолуохтаах. Онто суох
хайдах кыайыаххыный? Кыайбаккын, кыайтара тураҕын.
Онон «Сокуон бобор, ити латыын алпаабытын туруорсар
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букатын сыыһа» диэн өйдөбүл, дьининэн, бэйэтэ сыыһа.
Билим «хайата сөптөөҕүй, хайата наадалааҕый, биһиги
тылбытыгар кэскиллээҕий?» диэн үөрэтэр соруктаах
буолуохтаах. Сөптөөх диэбитин кэрэһилээн (дакаастаан)
туруорсар, омугун иннин көмүскэһэр, туруулаһар иэстээх.
Сыыһа сокуону көннөрөрү ситиһиэхтээх. Тыл аидьанарын,
сатайданарын, буомтурарын туораттан көрөөччү, эридьиэстээччи эрэ буолуо суохтаах.
Дьэ, итинтэн салгыы Юрий Георгиевич бу кэлин,
көҥүл буолбут кэннэ латыынныы алпаабыкка көһөргө
этиилэр бааллар этэ буолан баран, бы лаас боп то
быһыылаах диэн эппит. Былаас, кырдьык, бобон турар.
Оттон ити саха тылын ыллахха, ол урут латыын алпаабытынан суруллубут айымньыны билигин ааҕар киһи
бэрт аҕыйах буолуохтаах. Ити Тиитэп курдук дьоннор
биирдэ эмэ түбэһэн ааҕыахтарын con, оттон атын дьон
ону көрдохторүнэ даҕаны ылан ааҕаллара саарбах. Харахтара үөрэммэтэх буоллаҕа дии ол латыынныыны ааҕарга.
Нууччалыыга эрэ үөрэммит буоллаҕа. Онон, ити латыын
алпаабытыгар киирэр да буоллахха, сыыйа үөрэтэнүөрэтэн киириллиэхтээх диэн уруккуттан ой-санаа баар
этэ. Учуонайдар Николай Климович Антонов, холобур:
«Хаһыаттарга муннук тэрийиэххэ баар этэ. Кыра сэмиэккэлэри, кыра ыстатыйалары эбэтэр айымньылартан тугу
эмэни кыраны бэчээттээн, дьон ону ааҕа үөрэнэн, устунан
тардыллан барыа этилэр диэн турар. Ону ити биирдэ киллэрэн кэбиһээри туруорсар курдук өйдүүр олох сыыһа.
Сыыһа өйдүү-өйдүү, биитэр соруйан: «Биирдэ уларытан
кэбиһээри гыналлар. Үп боҕо хоронуо, наадатасуох!» энин
диэн санааны киллэрэннэр, ити утарааччылар күүс, сэрии
тардыналлар. Дьэ, Тиитэп Дьуур ситинтэн салгыы «саха
тыла атын омук истэригэр соҕоон, куруубай курдугун
иһин, бэйэтэ эмиэ туспалардаах» диир. Со-оп. Атын омук
истэригэр биһиэнэ алые оннук толоостук оссо иһиллибэт
курдук этэллэр. Бэл, саха артыыстара омук сирин сыанатыгар сахалыы оонньуур саналарын истэ-истэлэр: «Бу
эһиги санаҕыт наһаа мелодичнай, үчүгэй баҕайы эбит
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дии», - диэн хайгыыллар диэн баар этэ. Онон, атын омук
истэригэр алые толоос, олуона буолбатах буолуохтаах.
Биһиги санабыт уһатыылаах аһаҕас дорҕооно, дьуптуона
элбэх, ж, з, ш, щ уонна «ырдьыгыныыр», хастыы да буолан
хоһулаһар бүтэй дорҕоонноро суох буолан, ырыа курдук
кэрэтик, нарыннык, үчүгэйдик иһиллэр диэн үөрэхтээхтэр
бэлиэтииллэр.
Юрий Георгиевич: «Ол үчүгэйигэр эбии саха тыла
уус-уран дьүһүннүүр, хоһуйар, быһыы хоһуйар кыахтаах.
Олонхо, чабырҕах эҥин курдуктарга ол ордук чаҕылхайдык
көстөр», - диир. Сө-өп. Биһиги тылбыт оннуктаах. «Ону
тэнэ саха тыла былдьыры, хонсуо буолбатах. Ө, ын, аҕы,
һы, ү дорҕооннор сорох омуктарга суохтар. Ити эмиэ
тугу эрэ этиэн сөп», - диир. Дьон даҕаны «атын тылга
суох дорҕоону биһиги бэйэбит тылбыт уратыта диэммит
харыстаан илдьэ сылдьыахтаахпыт» диэн этэр буолла.
Учуонай Н.К. Антонов: «Сахалыы дьуолка, көмүлүөк, обосуур диирдээҕэр елка, камелек, абажур диир истэргэ нарын», - диэбиттээх. Со-оп. Антонов, баҕар, ол иһин аһаҕас
дорҕоон дьүорэлэһиитин кэһэргэ этэрэ буолуо диэҕи кини барытыгар кэһэргэ диэбэтэх киһи. Биирдиилээн эмэ
кини санаатыгар «толоостук» иһиллэр тыллары нууччалыы суруйарга этэр. Дьэ, бу биһиги кырдьаҕас дьоммут,
саха тылын ийэ дорҕоонун харыстыыр өйдөөх-санаалаах
дьоммут, оннооҕор субу сибилигин, дьэ, ити дьуолка
диирдээҕэр елка диэн нарын, көмүлүөк диирдээҕэр ка
мелек диир үчүгэй, кэрэ диэн өйдүүллэр эбит. Итигирдик
сырыттахпытына, биһиги сахалыы дорҕоонноох сананы
хаһан сөбүлүүр буолабытый, кимнээхпит собүлүүр буолалларый? Ыччаппыт сөбүлүө дуо? Хас киһи хаһынан
утарсыылаах. Ол иһин уһун кэмнэ өйдөтүһэн, үөрэтиһэн
эрэ биһиги барытын өйдүүр буолуохпут, арааһа.
Нуучча, омук тылын дорҕоонун сахатытыахха диэн
Кулаковскай курдук сибилигин туруорсар дьону: «Бу хай
дах буолбут киһиний, олох былыргыга ынырар, тардыһар!»
диэн кырыы харахпытынан көрүөхпүтүн, саныахпытын
соп дьоммут. Ол онтун, дьининэн, билбэттэн, өйдөөбөттөн
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тахсар. Билбэппититтэн-өйдөөбөппүтүттэн. Сахалыы да
өйдөөтөххө, тыл буолла даҕаны - төрүт уратытын илдьэ
сылдьыахтаах, ол уратытын туппутунан сайдыахтаах.
Уратытын туппутунан, илдьэ сылдьан! Бэйэтэ хайдаҕый
да, ол онтунан сайдыахтаах. Онтуттан уларыйар, туоруур
буолла даҕаны атын тылга баһыйтаран, коһөн хаалар. Атын
тылы төрөөбүт тыл оностор. Атын омук тыынын ылан,
атын омук киһитэ буолар. Ити оттүн ойдөоммүт, кытаатан,
саха тылын харыстыыр, хараанныыр өйгө-санааҕа киириэх тустаахпыт. Кулаковскай үөрэҕин мин манна хаста
да эппит суолум. Саха тыла олбот сүбэтин этэн биэрбит
киһи кини эбит диибин. Саха тыла олбот сүбэтин. Бастакы
сүбэтэ, мин саныырбынан, оҕону оскуолаҕа ийэ тылынан
үорэтиини биһирээһинэ. Ийэ тылынан (на материнском
языке) үөрэнэр буолтара үчүгэй диэн үөрбүтэ. Дьэ, ол
улахан туһалаах диэн. Оттон ол, дьининэн, кини эрэ этии
тэ да буолбатах, аан-дойду үөрэхтээхтэрин, өйдөөхтөрүн
барыларын былыргыттан санаалара буолар. Оҕо төрөобүт
тылынан үөрэниэхтээх, оччоҕо дьиннээхтик, үчүгэйдик
сайдар, киһилии киһи буолар. Омук утума оччоҕо эрэ
салҕанар, оччоҕо эрэ омук баар буолар диэн. Сооп. Тылы,
биир омук тылын, атын омук тыла (төһө да сайдыылаах,
үчүтэй тыл) солбуйбат диэн. Омук бэйэтин эрэ тылынан
култуурата сайдар диэн. Атын омук тылынан култууратын сайыннарбат диэн. Toho да кыра омук, биис тыла
ол омугар, бииһигэр - улуу диэн. Омук бэйэтин тылын
таптыахтаах, ытыктыахтаах, киэн туттуохтаах диэн. Онон,
ити барыта уруккуттан биллэр суоллар. Арай биһиги
киһибит саха тылын кэскилин тэнитиини кыараҕастык,
дьаратык, дубук корбүтэ хомолтолоох. Кини саха тылын ис
кыаҕын сайыннаран, оскуолаҕатилэри, тиргиччи сахалыы
үөрэтэр туһунан санааны эппэтэҕэ. Аҕыйах кылааһынан
мунурдаан этэн кэбиспитэ сайдыы оройун аһан биэрбэт.
Кэскилбитин мунурдатар. Ол Нассынаанай оскуоланы
санардан сайыннарыы көрүгүн утарааччыларга тирэх
буолар, саха тылын туттуллар эйгэтин кэнэтэр баҕаны
тууйарга комолөһөр.
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Аны, эмиэ мин өйдүүрбүнэн, Кулаковскай саха тыльш
өлөрбөт иккис сүбэтэ: «Мин ханнык баҕарар омук тылын
үөрэҕэ суох саха санарарын курдук (!) дорҕоонун уларытан
санарар кыахтаахпын диэн быһа этэбин» диэһинэ. Бу истиэххэ үчүгэйин! Билинни дьон кыайбатын, собүлээбэтин
кыайар, сөбүлүүр! Уонна оннук санарарга этэр! Кини
кыайар суола буоларын быһа этэр. Бу - үөрэхтээх, хас
да омук тылын билэр киһи тыла. Онон кини быһа этэрин итэҕэйиэхтээхпит. Ол саха тылын кыаҕын этэр.
Саха тылын кыаҕа оччо. Киэн туттуохтаахпыт. Үорэнэр,
батыһар киһибит сатыырын сатыырга, кыайарын кыайарга, сөбүлүүрүн собүлүүргэ дьулуһуохтаахпыт. «Ханнык
баҕарар тылы»! Омук тыла ол онно киһи билбэтин курдук
уларыйан хаалар. Киһи билбэтин курдук. Ол аата бэйэтин
омугун тылыгар маарыннаабат атын тыл тахсан кэлэр.
Сахатыйбыт, саха тыла буолбут, саха тылын байытар тыл
тахсан кэлэр. Ол соп. Онтон кыбыстар да, тардынар да
табыллыбат диир кини. Кулаковскай этэрэ соп. Итинник
санааны билим бигэргэтэр. Холобура, ньиэмэстэр икки
тылларын нууччалар биир тыл онорбуттар, киһи билбэт
гына уларыппыттар. «Бер» (медведь) уонна «лох» (арҕах,
хаспах) диэн тыллары холбооннор «берлога» диэн биир
тылы үөскэппиттэр. Нууччалар бэйэлэрэ даҕаны уонна
киһи барыта билигин ону төрүт-уус нуучча тыла диэн
өйдүүр, ньиэмэс тыла эргийэн сылдьара буолуо диэн
түһээн да баттаппат. Берлога диэни. Тыл төрдүн үөрэтэр
идэлээхтэр эрэ итини билэллэр. Онон «тыл олох киһи
билбэт гына уларыйара туох даҕаны куһаҕана суох» диэн
- чахчыта оннук. Ол тыл бэйэтин харыстанар быһыыта.
Онон Кулаковскай ити үөрэҕэ - биһиэхэ олох тыын суолталаах үорэх. Ону биһиги туһаммакка сылдьабыт баччаанна
диэри. Кулаковскай этиитин билигин дьон сэниир даҕаны,
аахсыбат да буолар кыахтара суох. Урукку кэмнэ, биллэн
турар, Кулаковскайы «тылга үлэлэрэ наукаҕа суолтата
суохтар, кини чинчийээччи буолбатах, хомуйааччы эрэ
этэ» диэн оннооҕор J1.H. Харитонов суруйан турар. «Ойосанаата эргэрбит» дииллэрэ. Оттон билигин инньэ диир
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киһи суох. Дьон өйдөннө-үөрэхтэннэ, төһөтүн да иһин.
Кулаковскай «үорэҕэ суох саха санарарын курдук» диэһинэ
олус сыаналаах, эргэрбэт суолталаах билим балаһыанньата
буолар диибин. Дьиннээх сахалыы саҥаны үорэҕэ суох
киһи санарбакка - ким санарыай? (Манна «сахалыы сана»
диэни «дорҕоон дьүорэлэһиитинэн санарыы» диэн суолтатыгар туттабьш).
Үөрэҕэ суох киһи соччо-бачча сыаналаммат этэ да
буоллар, биһиги сыаналыырбыт. Билигин да үөрэҕэ суох
дьон син нэһилиэк, сэлиэнньэ аайы баара буолуо. Урут
кыратык үорэнэн иһэн хаалбыт уонна ол-бу салайар үлэҕэ
сыстыбатах, бэйэлэрэ бэйэлэригэр уу-чуумпутук чоко
олорбут, тылларын сыыһырдыбатах, ыраастык санара
сылдьар дьон ханна бардахтарай, бааллара биллэр. Ол олор
саналарыттан киһи үөрэниэн соп. Холобур, ити нууччалыы
тыллары «президент», «государство» энин диэннэри, дьэ,
туох диэн санараллар эбитий кинилэр? «Государствобыт»
дии олороллоро буолуо дуо? Мин санаабар, «судаарыстыба», «бирисидьиэн» дииллэрэ буолуо. Эбэтэр: «бэрисидьиэн». Саха тыла ханнык баҕарар тылы бэйэтин сокуонугар соп түбэһиннэрэр диэн Кулаковскай бэлиэтээбитэ
аахсыллыах тустаах. Кини курдук улуу суруйааччы,
кини курдук улахан учуонай, ой доох киһи мээнэни
эппэт. Ону билинни киһи кинилии этэр буоллаҕына,
үорэхтээҕимсийэр дьон: акаары, билинни олох сайдыытын билбэт киһи диэн ойдүохтэрин соп. Кулаковскайы
бүттүүн билиммит кэннэ утарылаһан, бэйэлэрэ дьүдэйэн
костүохтэрэ буоллаҕа. Ким даҕаны кинилэри үчүгэй дьон
эбиккит ээ диэбэтэ биллэр. «Хайдах улуу киһибитин
итигирдик сэнээн кэбиһэр киһиний?!» диэн саныахтара
буоллаҕа.
«Үорэҕэ суох киһи санарарын курдук» диэн урут
суруйааччыларбыт, туттар эбит да буоллахтарына, атын
суолтаҕа тутталлара. «Үорэҕэ суох киһи саната - сайдыбатах, куһаҕан сана» диэн ойдүүллэрэ. Сахалыы сана диэни
быһааран өйдөөбөттөрүттэн итинник сэнииргэ тиийэллэр.
Он Ноҕуруодап даҕаны «хайдах санарарын курдук суруй»
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диэһинин билигин саналыы өй дүөх тустаахпыт. Ити
этиини эргэрбит этии диэн көмө сытыа суох тустаахпыт.
Билигин өйдөөн-санаан көрдөххө, итинтибит иһэ истээх
этии. Ол оччотооҕу уу саха киһитэ, дьиҥнээх саха киһитэ,
сөпкө санарар буоллаҕа. Ол түөлбэтин, бэйэтин санатын
уратыта баар да буоллаҕына, син биир сахалыы - дорҕоон
дьүөрэлэһиитин тутуһан санарыы буоллаҕа. Онон ол ким
баҕарар төрөөбүт тылынан суруйар кыахтаах буола түһэр.
Ол туох куһаҕаннаах буолуой? Кэлин Ноҕуруодап, арыый
уһуннук олорбута буоллар, ити быраабылатын, биллэн
турар, санардан иһиэхтээх этэ, кэрдиис-кэрдиис. Онон
«киниэнэ оннук-маннык сыыһалаах этэ, итэҕэс этэ, тутах
этэ» диири мин олох ылыммаппын. Сөбүлээбэппин. Ити
кэмнэ ситигирдик онорбута сөп бөҕө. Ол маннайгыттан
хас эмэ сурук бэлиэтин, улахан, кыра буукубаттан суруйууну энин киллэрбит буоллун - дьон дөбөннүк ааҕарсуруйар буола охсуо суох этилэр. Олох үөрэҕэ суох киһи,
биир да буукубаны билиэхтээҕэр суругу көннөрү ыраахтан да көрбөтөх киһи хайдах итинник быраабылалары
маннайгыттан өйдүөй? Онон, үөрэҕэ суох дьону бэрт
түргэнник үорэхтээбит улуу кистэлэнэ итиннэ буолар.
Ааҕар, суруйар буолбут киһиэхэ сыыйа ити быраабыла
лары үөрэтэр ордук ситиһиилээх буолуох этэ буолбатах
дуо? Новгородов ону санаабатаҕа, өйдөөбөтөҕө буолуо
дуо? Кини сатаан таба тайанан, алпаабытын таһынан
билимнэ иккис сананы арыйыытын, сахаҕа өлбөт үтүөтүн
күн бүгүнүгэр диэри өйүлээбэккэ да, сыаналаабакка да
сылдьар эбиппит дии саныыбын мин өссө.
Дьэ, Юрий Георгиевич ханнык тыллары сыыһа туттарбытын, суруйарбытын холобурдаталыыр. Онно «Саха
сирэ» хаһыат икки тыһыынча биир сыл тохсунньу сүүрбэ
күнүгэр «Эйэлээх олоххо түөрэккэй талаһа» диэн суру
йуу га «Дойду ахтылҕанын буруйа» диэн кэрчиккэ «киһи
оннооҕор сэрии диэн ынчык кэриэтэ тахсар ыар толбонноох тылтан толлубат буолар эбит диэн этиллибит» диир.
Оннук этии баар эбит. Дьэ, маны Юрий Георгиевич бу
«сэрии диэн ынчык кэриэтэ тахсар» диэн суруллуо суох40
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таах, саатар, иһиллэр диэн буолуо этэ диир. Ынчык кэриэтэ
иһиллэр тыл. Ити, дьэ, сахалыы ой ыллыгар (луогукаҕа)
да соп түбэһэр. Юрий Георгиевич этиитэ ойтон тахсар.
Онон бу этиигэ тыл өйдөбүлүнэн ситимнэһэр сокуона
кэһиллибитин кини сопко ситимнээн биэрбит. Аны «ыар
толбонноох тыл» диэн этии. Ити «толбон» диэни Юрий
Георгиевич атыннык быһаарар, «толбон» диэн онно тут
туллар диэн. Сити туһунан биһиги хаһан эрэ салгыахпыт.
Онно эмиэ быһаарсыахпыт. Бүгүннү биэриибит манан
бүтэр. Юрий Георгиевичка махтал. Атьш истибит дьонно
эмиэ махтал. Аныгыскы биэриигэ диэри.
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Н У У Ч Ч А , О М У К Т Ы Л Ы Н Т У Т Т У У СИЭРЭ

(сыыс тыла суох саҥарарга: коннорү тыллары
да, тшриминнэри да тутгарга субэ)
1. Туох барыта кэмнээх-кэрдиилээх, сиэрдээх. Ону
тутустахха, мөрүөн (уопсастыба) олоҕо аймаммат, долгуйбат, сатарыйбат. Оттон кэһии, эбиллэн-сабыллан, тугу барытын айгыратар. Тылы туттуу сиэрэ кэһилиннэҕинэ, тыл
сатарыйыыта улам дьаллайан иһэр. Кыайтарбат, коммот
туруктанар. Ол мүччүрүйбэт содулун быһыытынан тыл
сыыһырыыта, дьадайыыта, буомуруута, ой-санаа татыарыйыыта, сиэр-майгы, быһыы-таһаа бахтайыыта, бары
өттүнэн тоннүү, кэхтии кэлэр. Нуучча, омук тылын туттуу
сиэрин кэһиллиитэ саха тыла нуучча тылыгар көһүүтүн
түргэтэтэр. Сахалыы санабытыгар нуучча тылын кэмнээн,
сэрэнэн, сиэрдээхтик (туттуохха эрэ) туттуохтаахпыт - ол
онтон. Саха киһитэ, бастатан, маны ойдүохтээх.
2. Нуучча, омук тылын туттуон иннинэ бу тыл
өйдөбүлүн ситэрн билэ сатаа. Биһиги сонун тиэримин
боҕонү үөрэппэккэ мээнэ туттабыт. Онон туох эмэ мөккүөр
буоллаҕына, быһаарсаары, чопчулаһаары гыннахха: уон
аныы өйдоон сылдьар буолабыт, тыл-тылбытыгар киирсибэппнт. Үгүс түбэлтэҕэ бырааппытын, иннибитин кыайан
комүскэммэккэ хотторуулаах тахсарбыт- онтон. Холобур,
кылгас кэм иһигэр хас биирдиибитнн киһи билбэт гына
уларыппыт, дойдубутун өрө тарпыт сүбүрүнүтүөттээх
этибит. Ол онтубутун ытаппытынан туура тутан ылалларыгар «сүбүрүнүтүөт» диэн абыраллаах тылбытын
биирдик өйдөөбөт эбит этибит. Дьиннээх ойдобүлүн
«билэн» сылдьыбыт бэйэбит дьоммут кытта аһыылаах
сүбүрүнүтүөппүтүн элэк-күлүү оностубуттара.
3. Тиэримини оноруу, ону ытыс үрдүгэр түһэрэн
ылыныы, туттан барыы эрэдээктээх. Үөрэхтээх, түс-бас
киһи онно барытыгар өйдөөхтүк сыһыаннаһыахтаах.
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«Совет» диэн бэлэм ханыылаах, судургу олохсуйуох
тылы П.А. Ойуунускай сахалыы «сүбэ» диэн тылынан
солбуйтарбатаҕа. 1990-с с с .«Үрдүкү Сүбэ» диэн тутган испипиит - « Үрдүкү суут» диэннэ ычабыт кыайан тиийбэтэ.
Дабайбатыбыт. Дьон-сэргэ туттуутугар «ньуучча», «якут»
диэн тыллар аанньа ахтыбаты, омугунан атааннаһыыны
көрдөрөр дэгэттээхтэр диэн П.А. Ойуунускай: «Ур ууска
уонна саха диэн тыллары сокуонунан олохтуурга уолдьаста», - диэн суруйан турар. «Нуучча диэмиэҕин, уруускай
диэҕиҥ» диир киһи аны да баар. (Ойуунускай Тиэриминин
тылдьытыгар «Русь - Уруус, русские - уруустар, ньууччалар, русский язык - уруустуу тыл, ньууччалыы тыл» диэн
суруйар. Онон ити Ур ууска диэн арааран суруйуу алҕас
бэчээттэһин диибин). Тылы, тиэримини туттуу мөккүөрэ
сөп-сөп күөдьүйэн, күүрэн кэлэр. «Самоуправление» диэ
ни - дьинэр, бэйэ дьаһаныытын, «бэйэни салайыныы»
диэтибит. Эйиэхэ толору салайынар конүлү-кыаҕы биэрбэт буолтарын кэннэ, туох үөтэлээҕи салайыныаххыный,
олоххун-дьаһаххын бэйэҥ оҥосто, тэринэ-дьаһана сатыыр
буоллаҕыҥ. Ону да бэйэлэрэ дьаһайаары салалта-дьаһал
барыта үоһэттэн кэлэр.
«С ам оопределение» (бииргэ олорору, туспа барары быһаарыныы) ди эн тиэримини «бэй эн и б эй э
быһаарыныыта» диэн тылбаастаммыта — олоххо туттар
эйгэ үөскээбэтэҕэ. Арахсар быраап бэриллибэт буолан,
кураанах тылга кубулуйбута. «Равноправие языков» эҥин
диэн курдук харах баайыытыгар үоскээбит тиэриминнэр
итинник тылбаастанан да - туттуллар кыаҕа суох буолаллар. «Тыллар тэн бырааптара» диэни, холобур, ханна
үорэ-кото өрөгөйдөөхтүк туттуоххунуй? Кириитикэҕэ,
тыллар дыпг олоххо тэҥ бырааптарын туруорсууга эрэ туттуллуох этэ да - ол улахан кутталлаах. Тыл, култуура, омук
боппуруоһун туруорсууну туой омугумсуйууга, бэйэни
үрдүктүк туттууга, экистэрэмииһимнэ, сэпэрэтииһимҥэ,
нууччаны абааһы корүүтэ сыбыыр идэлээхтэр.
4.
Нуучча, омук тылын тутгуон иннинэ саха тылытган
ханыытьш (ойдөбүлэ сөп түбэһэр тыльш) кордоо. Красное
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солнце - үрүҥ күн, черная вода - буордаах уута («хара уу»
буолбатах), вторая волна черной воды - кыбытык уу, живая
(некипяченая) вода - тыыннаах уу (тылбаас буолбатах,
саха бэйэтин тыла сөп түбэспит), увидеть сон - түүл түһээ
(«түүл көрүү» - тур. тылб., нууччалыы өйдөөн санарыы),
Вы - Эн; ешь суп - мииннин не, отчий дом - төрөөбүт
уйа, төрөөбүт дьиэ, пустить красного петуха - уоттаа,
уотта ас (70-с сс. Anna унуор олорор улахан тылбаасчыт,
«кыһыл ботүүгү ыыт» диэн туруору тылбаастаан, кэпсэлгэ барбыта), аренда земли, покоса - сири түүлээһин, сир
түүлэһии, а. помещения - куортамнааһын, куортамнаһыы,
а. техники, транспорта, тяглого скота - эттээһин, эттэһии,
трудовое соглашение -ү л эҕ э кэпсэтии, завещание - кэриэс
этии, баайы-малы анааһын: эмээхсин өлөрүгэр дьиэтин,
сүоһүтүн кимиэхэ-кимиэхэ анаабытый?
5.
Толору ханыытын булбатаххына, майгыннаһар
ойдобүллээх тылла кордоо (тылдьыттартан, уус-уран
литэрэтиирэттэн, хаһыаттан-сурунаалтан, кэпсэтии тылыттан). Бу тылы туттуу, тылга үлэ уустук үлэ буоларын,
онно бэйэ бодону тардынан туран сыһыаннаһыахтааҕы
этэр. Эрдэтээҕи дьон эттэрэ-тириилэрэ баранан булбут
тылларын, сыралаах-харалаах үлэлэрин ытыктыахтааҕы,
инники сүһүөх саха интэлигиэнсийэтэ саха тылын сайдыытыгар киллэрбит кылаатын энчирэтиэ суохтааҕы,
ханатан иһиэхтээҕи, тыл баайын туттуу утума быстыа
суохтааҕын этэр. Биирдэ миэхэ дьиэбэр Култуура министиэристибэтигэр испиэхтирдии сылдьар (суруйааччы,
Сиэн Чолбодук буола илик) И. А. Дмитриев, университекка
бииргэ үөрэммит уолум, котон түстэ. «Киинэни сахалыы
санардаары, дубляжтаары гыналлар. Онно «дубль», «ду
бляж» энин диэн тыллары тылбаастыах курдук саха тыла
баара буолуо дуо?» диэн кыһалҕалаах кэлбит. Киинэни
сахалыы санардарга ылсыы үөрүүлээх үтүо дьыала эбит.
Оро кото түстүм. «Доҕоор, «тиил» диэн тылбыт барыан
соп буолаарай: «тиил ампаар», «тиил тыл», «күлүүс тыльш тииллэппит», «тиилэ сылдьар», «тиилин биэрдим»,
«тиилэ суох»; «тилий» - биир ньирэйгэ икки ынаҕы Э М 44
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нэр», «тилийэ тиэргэннээх», «тилийэ сүүр», «ол киһиэхэ
тилий» (киксэрии) диэн киэнник тупуллар, биллэр тыл
ээ?..» - диэтим. Киһим сөбүлүү быһыытыйан барбыта.
Ылыннарбыт этэ.
6.
Нуучча, омук тылын ханыытын майгыннаһар
ойдобүллээх тылы булбатаххына даҕаны, ол соптоох
тыл суох эбит диэн буолбатах. Ханна эмит: тылбытыгар
дуу, литэрэтиирэҕэ дуу баар буолуон соп. Тылдьыттарга,
литэрэтиирэҕэ киирбэтэх тиэримин олус элбэх, онон сотору көстүөх да костүмүөн соп. Булбатах буолан баран, тылбаастыыргар тиийэҕин. Сахалыы ойго соп түбэһиннэрэн,
саха тылын сокуонун, үгэһин тутуһан, тылбаастыах
тустааххын. Тылбаас - тыл ойдобүлүн, суолтатын, ис
хоһоонун биэрии. Ол иһин, биһиэхэ үорэх тьша сайдыбатах
буолан, тиэримини тылбаастыыр уустук, ыарахан.
а)
Уу сахалыы тылбаас - саха төрүт өйдөбүлүнэн,
саха торүт тылынан тылбаастаммыт тылбаас. Бу икки
тыл уратытын холкутук билэр буоллаххына эрэ кыаллар.
Саха тылын алдьаппат, байытар туруору тылбааһы эмиэ
манна кытыарыахха соп: умственный труд - ой үлэтэ,
ручной труд —хары үлэтэ («илии үлэтэ» - туруору тыл
баас), наручные часы - бэгэччэк чаһыыта («хары, илии
чаһыта» - туруору тылбаас), настенные часы - эркин
чаһыыта («истиэнэ чаһыта» - тур. тылб.), изба-читаль
ня - ааҕар балаҕан, Красный уголок - Кыһыл муннук,
трудодень - үлэ күнэ, «Коммунизм суола», «Ленин суола». Амма Аччыгыйа «трезвость» диэни «чэбдик олох»,
«Вы» диэни «Эн», «жалость», «жалеть», «нельзя жалеть
человека» диэннэри «сэнэбил», «сэнээ», «сэнээмэ, сэниир
табыллыбат» диэн тылбаастаабыта. Тыл иккис суолтатын
тумнан, «киһини аһынар сыыһа» диэн тылбаастыылларьш сирэрэ. А.Е. Мординов «Очевидное - невероятное»
диэн этии «нууччалыы олус ойдоох наука тыла, сахалыы
ханыыта суох, аҕыйах тылынан кыайан тылбаастаммат»
диэн сырыттапытына, бэрт судургутук этиллэр сахалыы
ханыытын саха тылыттан булан биэрбитэ. «Омуннаабыт
курдук» диэн этии нууччалыы ис хоһоонун толору биэрэр
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эбит. Уустук философскай да өйдөбүллэри соччо эрэйдэммэккэ саха тылынан этиэххэ сөбүн эппит киһи кини
эрэ баар. Ол саха тылын кыаҕын биһиги бэйэбит кыайан
туһаммаппытын этэр.
б)
Сахалыы өйгө, үгэскэ суох тыллары күһэллэн, туруору тылбаастаан баран, онно үөрэнии, үорэммиччэ, ис
хоһоонун ырыта-ыйааһынныы барбакка күдээринэ тутта
сылдьыы: «Олох суола», олоҕун суола, «Кыһыл олох»,
«Кыһыл ыллык», үрдүк үүнүү, үрдүк ыам, күн-дьыл, халлаан туруга, төрөөбүт күҥнүнэн эҕэрдэлиибин, кытаанах
доруобуйаны баҕарабын уо.д.а. Маннык туруору тылбаас
сороҕо тылы сыыһырдар, дьүдэтэр.
7. Тылбаастыыр кыаллыбатаҕына, сана тылла ай.
Бу ньыма тиэримини «маннык буоллун» диэн болдьоһон
онорон (искусственно) туттуу тускулугар (принцип)
олоҕурар. Саха тылыгар айыы тиэримин хойуута суох
эрээри - син баар: айылҕа (природа), туохтуур (глагол),
аат тьш (имя существительное), дорҕоон (звук), туһаан
(подлежащее), сыһыат (наречие), саҕах (горизонт), үүнээйи
(растение), урамньы (искусство), оттук (топливо), уматык
(горючее), мэнэ (вечный), албан (слава), хоһоон (стих,
стихотворение), Ил Түмэн (Государственное Собрание),
Ил Дархан (Глава Республики) уо.д.а.
8. Кыайан тылбаастамматах, өйдөбүлэ сахатыйбатах
тылы корүнүн сахатыт, сахалыы санаҕа табылыннар:
сүбэринитиэт, бырабыыталыстыба, Бэрэсидьиэн, Испиикэр. Маннык сахатытыы - тыл харыстанар, комүскэнэр,
тыынын уһатынар суола, ньымата. «Нуучча тылын тылдьытьш А буукубатыгар биир эрэ нуучча тыла баар, онтон
атына барыта - омук тыла» диэн норуот бэйээтэ, нуучча
тылын биир бэркэ билээччи С. Руфов учуонайдары соһутан
турар. Ол - нуучча тыла омук тылын дорҕоонун бэйэтин
сокуонугар бас бэриннэрэр кыаҕа сүдүтүттэн. Саха тыла
эмиэ нуучча, омук тылын дорҕоонун бэйэтин сокуонугар
бас бэриннэрэр кыаҕа улахан. Ону тыллаахтар бэйэбит
ситэ туһаммаппыт. Тьш баһылыыр, бала сабыдыаллыыр
тьшга көһөн хаалар биир хоролҕон суола - иккис омук
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тылын дорҕоонун бэйэ тылыгар сөп түбэһиннэрэн ылбакка хоччорхойдуу туттуу. Ону сэбиэскэй кэм учуонайдара
итэҕэтэр гына быһаарбыттара. Маны билэ-билэ дьону
өйдөтөргө нэспнт, сэннэтэ суохпут.
9. Өйдөбүлүн, дорҕоонун сахатыппатах тылларбытын, саха тылын харыстыыр кыаҕа суохпутун бнлннэн,
нууччалыытынан туттабыт. Ол хас сахатыппатах тылбыт
сахалыы өйбүтүн, тылбытьш суурайар, нууччатытар, нууч
чалыы саныырга (толкуйдуурга), санарарга тарда турар.
Нуучча тылын тардыыта күүстээх. Эбни тыллары ханыы
тардан ыла турар. Сахалыы сананы булкаас тыл онорор.
Ону норуокка «бааһынайдыы сана» дииллэр. Сахалыы
силиһэ хоннорхой киһи тыла, өйө, култуурата, омугун
баардылааһына (суолталааһына), киэнэ (гордость) мөлтөх
буолан, нууччалыыга дөбөннүк бэринэр, суураллар. Бу
киһи мокоруон (булкуур) тылланар, маргынаал буолар. Ол
аата бэйэтин омугуттан тэйэн, ханна бэйэтигэр туһалаах,
күүстээх өттүгэр сылдьар, сирэй көрбөх майгыланар.
«Нуучча күллэҕинэ - саха күлэр» диэн ос номоҕо оннуктарга анаммыт.
10. Саха омук симэлийэр дьылҕатын коннорорго
дьулуһуу, кэскили оностор туһугар тылы-өһү орүтүннэрэр
хамсаныы - сиэрдээх быһыы. Саха омук тыльш сатайдыыр
көстүүлэри аҕыйатар туһугар кыһаллыы - хас биирдии
киһилии саха киһитин майгыта буолуохтаах.
М.П. Алексеев-Дапсы.
2012 сыл от ыйын 25 кунэ.
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ТЫ Л ИСПИЭКСИЙЭТИН ТУҺУНДН
Өрөспүүбүлүкэ төрүт омуктарын тыллара, нууч
ча тылыгар симэлийэн сүтэр турукка киирбиттэрин
быһыытынан, күүстээх көмүскэлгэ, харысхалга, судаарыстыба, олохтоох былаас харааныгар, араначчытыгар
наадыйаллар. Ол онно Арассыыйа Бэдэрээссийэтин,
Саха Өрөспүүбүлүкэтин Төрүт Сокуоннарыгар олох
тоох тыллары араначчылааһын мэктиэлэниитэ, «АБ
норуоттарын тылларын туһунан» Дьэкилэрээссийэ, АБ,
«Ө рөспүүбүлүкэҕэ тыллар тустарынан» сокуоннара,
Саха Өрөспүүбүлүкэтигэр саха тыла судаарыстыбалыы
анал туруктаныыта сокуонунан комүскэниибит буолуох
тустаах этэ. Ол сокуоннар дьин олоххо үлэлээбэттэр.
Маны үлэлэппэккэ эрэ сүтэр турукка киирбит тыллар
комүскэллээхтэр диир суоҕу этии буолуоҕа. Тыл сокуона,
Төрүт Сокуоннар, Дьэкилэрээссийэ биэрэр бырааптарыттан, саатар сороҕун-ирэҕин туһана сылдьыах этибит. Атын
судаарыстыбаларга тыл култууратын үрдэтэр туһугар
улахан ирдэбили туруораллара, ботуччу бырааптаах тыл
испиэксийэлэрэ бааллара иһиллэр. Биһиги норуоппутугар
итинник санаа сурах-садьык иннинэ эрдэ бэйэтэ киирбитэ.
Онон Бэрэсидьиэн Е.А. Борисов тылга болҕомто ууран
эрэринэн, оннук соҕус тэринии биһиэхэ да киириэ диэн
санаан, маннык чопчу суоллары болҕомтотугар ыларыгар
баҕарабын.
1. Испиэксийэ ханнык да үрдүк дуоһунастаах киһи
аахсар, сүбэтин истэр, модьууругар бас бэринэр тэрилтэтэ
буолуохтаах. Аптарытыаттаах дьон үлэлиэхтээхтэр. Хамнастара ботуччу буолуохтаах. Саха тыла симэлийэн сүтэр
ыйаахтаах тыл буолтун билэн туран, симэлиппэт туһугар
диэн үлэлиэх тустаахтар. Боппуруоһу Бэрэсидьиэннэ
быһаччы тиийэн туруорсар, быһаарсар быраап бэриллиэхтээх.
2. Тыл тоҕо симэлийиэхтээҕин билиэхтээхтэр. ЮНЕ
СКО 2002 с. саха тылын Сибиир олор тылларыгар кил48
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лэрбитэ. Төрүөтэ: 1) 500 тыһ-ны кыайбат киһилээх кыра
омук тыла билинни сүүрээҥҥэ дөбөҥнүк симэлийэр. 2)
Оҕотун 30 %-на оскуолаҕа төрөөбүт тылынан үөрэммэт
омук тыла симэлийэр.
Ити тыл симэлийиитигэр төрүөт буолар суоллар
биһиэхэ бааллар. Аҕыйах чаастаах 1-2 биридимиэти
төрөөбүт тылынан үөрэтэн (саха тылын, литэрэтиирэтин,
төрүт култуураны), мөлтөөбүт саха тьшын чэчирэппэккин.
Ити үһүөйэх биридимиэти төрөөбүт тылынан үөрэппитэ
буолуу оҕо тылын, өйдүүр-саныыр, этэн таһаарар дьоҕурун
сайыннарбат. Итинэн саха тылын үчүгэй туруктаах илдьэ
сылдьыыга, сайдыылаах литэрэтиирэлии тыл онорууга
ньыгыл тирэх буолбат, оҕо кэтит кэскиллэнэригэр бигэ
олоҕу уурбат.
3. Испиэксийэ нуучча тылыгар дьулусханнык көһөн
эрэр саха тылын төрүт сокуоннарын туруулаһан - айылгытын харыстыахтаах.
4. Үлэтин саха тылын өрүттүүтүгэр туһаайыахтаах.
Маныаха, саха омук тылыгар ээл-дээл буолбутун,
дьалбаа-дьалаҕай сыһыаннааҕын билиэх тустаах. Омук
төрөөбүт тылыгар кыһаллыан иһин - тыла хайдах курдук
өлөр туруктаммытын - тылын дьиннээх туругун өйүнэн
быһаарар, сүрэҕинэн билэр кыаҕа суох. Онно аналлаах
билии, уһун сыллаах кэтээн корүү-дьарык суох. Булкуур
тылынан санара үорэммит норуоппут тылы сыаналыыр
билиитин, култууратын таһыма намыһах. Онон тылыгар
кыһаллан да - бэйэтэ сөбүн-сыыһатын таба быһаарар
кыаҕа суох. Торообүт тылга ботуруйуоттуу сыһыан, киэн
(гордость) бүтүн норуокка ыл-баҕар да үөскээбэт. Онон:
5. Испиэксийэ чопчу, бигэ, тыньыс сокуоннарынан
эрэ биһиги билинни дьалбаарбыт норуоппут тулханнас
дьылҕатыгар туһалааҕы оноруохха уонна онорторуохха
собүн ойдүөхтээх. Ыччакка, норуокка тыл ырааһын, чэбдигин харыстыыр дьулуур, үгэс инэриллиэхтээх.

49

J/iifU f бацойцохха?

ТЫ Л Ы К Ө РӨ Ө Ч Ч Ү БО ЛҔО Й УО ХТААХ
СУОЛЛАРА
I. ТЫЛЫ ТУТТУУ

1) Тыл суолтатын сыыһа туттуу.
2) Хос өйдөбүллээх, чопчу өйдөбүлэ суох туттуу.
3) Саха тылын баайын дьадатан туттуу (биир тылы,
этиини үрүт-үөһэ туттуу; саха тыла туттуллуох сиригэр
нуучча, омук тылын туттуу).
4) Нуучча тылын тылы үөскэтэр сыһыарыылаах тылларын уларыппакка туттуу: -_,ство, -чество, -щина, -ница,
-ник, -як, -нин, -янин, -енок, -очка, -ка, -ельник.
5) Тылы сиэрдээхтик туттумуу (быдьар тылы туттуу
уо.д.а.).
6) Этии өйдөнүмтүөтүн уустугурдуу (тиэримини хото
туттуу о.д.а.).
7) Сыыс тылы туттуу.
II. ТЫЛ СИТИМЭ

1) Этиигэ тыл сахалыы өйдөбүлүнэн, саха тылын
ньымаларынан ситимнэһиитин кэһии. Нуучча тылын тылы
ситимниир сыһыарыыларын туттуу: -скай, -най.
2) Нуучча тылын ситимин кэлимсэ илдьэ сылдьыы:
«Дети Азии».
III. САНАРАР САНА

1) Нууччалыы дорҕоонунан санарыы.
2) Сыыһа интэнээссийэлээһин.
3) Өйдобүллээх охсууну (логическое ударение) таба
түһэримии.
4) Охсууну таба түһэримии.
5) Сахалыы саҥарыы үгэһин кэһии (дьалаата суох
сана, сыһан-соһон, кирдиэхтэтэн санарыы - куһаҕан сана).
50
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6)
Сиппэтэх этии, түҥ-тан этии, баһа-атаҕа биллибэт,
өйдөммөт этии.
IV. ТЫЛЫ ТАБА СУРУЙУУ
1) Илин-кэлин а.д. наардаһыыларын сокуонун кэһии.
2) А.д. дьүөрэлэһиилэрин сокуонун кэһии.
3) Б.д. тыл иннигэр-кэннигэр турууларын, сэргэстэһиилэрин сокуонун кэһии.
4) Сахалыы туттуллар (сахатыйбыт) тыллары нууч
чалыы суруйуу.
V. ТЫЛ КУЛТУУРАТА

Тыл култууратын сорох сүрүн ирдэбиллэрэ
1) «Тыл култуурата - литэрэтиирэлии нуорбаны
тутуһан саҥарыы, суруйуу». (Тыл үөрэҕин быһаарыыта).
Ол аата үөрэхтээх дьонтон, идэтиттэн тутулуга суох, ирдиир ирдэбил. Саха тыла үйэлээх, тыл култуурата үрдүк
буоларын туһугар тыл айылгытын алдьаппат гына сопке
нуормаламмыт буолуохтаах.
2) «Бодон омуктар тылларын (языки) оҕо 7 сааһыгар
диэри билэр кыахтаах. Оттон улахан киһи төроөбүт тылын
үйэтин ту хары үорэттэҕинэ сатанар» (Вольтер). Маны
тыл үорэҕэ ылынар. Онон «саха тылын баҕас билэбит,
торообүт тылбыт буоллаҕа, ону оскуолаҕа үорэтэн оҕо
бириэмэтин сиир наадата суох» диир төрөппүт тордүттэн
сыыһа ойдобүллээх.
3) «Санарар санан анаара бэйэн киэнэ, анаара истээччин киэнэ» (М. М онтень). И стээччин ойдүүрүн
курдук саха бүттүүн тылынан, литэрэтиирэлии тылынан
санарыахтааххын. Билинни биһиги дьоммут истээччи
өйдүүрүгэр-өйдөөбөтүгэр кыһаллыбаттар, сахалыы-нууччалыы булкуйан, анал идэлээхтэр эрэ билэр тиэриминнэрэ
бөҕөнү туттан, нууччалыыттан толоос туруору тылбаас
тылынан санараллар.
4) Тылыгар омук бэйэтэ кыһаллыахтаах». «Олон эрэр
тылы ким да өрүһүйэ барбат». (Арассыыйа судаарысты-
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бата, тыл үөрэҕэ тылга сыһыаннара итинник. Бу көннөрү
дьонно арыйан биэрбэт кистэлэҥи, бэл, сэбиэт үйэтигэр
нуучча улахан учуонайдара аһаҕастык эппиттэрэ).
5) «Нуучча тылыттан баар эрэ сөптөөх соҕотох тылы
булан тутун» (А. Толстой). Тьш үөрэҕэ манна тирэнэр. Саха
дьоно, тылы туттууга хайдах курдук кытаанах ирдэбил туруорулларын ойдөөн, бу ирдэбили бэйэлэрин тылларыгар
сыһыаран туттуох тустаахтар.
6) «Тылы туттуу, тылга үлэ - патриотизм дьыалата»
(М.Н. Алексеев). «Язык важен для патриота» (Н.М. Карам
зин). Тылы туттуу, тылга үлэ патриотизмы кытта быһаччы
ситимнээҕин туһунан дирин өйдобүллээх этиини тыл
үөрэҕэ ойүүр). Саха дьонун култууратын маннык ирдэ
били туруорунар үрдүк таһымна таһаарыах тустаахпыт.
Ол олус уустук сорук.
7) «Киһи тылга сыһыаныттан кини култууратын эрэ
быһаарыллыбат, хайдах-туох кырастаньыынын билэҕин»
(К.Паустовскай). Тыл үөрэҕэ тыл култууратын үорэтэргэ
маны тирэх оностор).
8) «Саха тыла байҕал уутун курдук бастар бараммат»
(Димитриан Попов). Саха дьоно билбэт тылларын билэ
сатыах тустаахтар. Оҕо тылы оскуолаттан билэр баҕалаах
тахсар төрүтүн ууруллуохтаах. Оччоҕо саха тыла баайын
итэҕэйэн, киэн туттуохтара.
9) «Санарар сана салалталаах, этэр тыл эгэлгэлээх»
(Саха өһүн номо^о). Санарар сана ис хоһоонноох, истилиистикэлээх буоларын этэр этии. Маны оҕо эрдэхтэн чинник
ойдоон, тылга-оско, сурукка-бичиккэ улахан болҕомто
ууруллуохтаах.
10)«Дорҕоон - норуот тыынын туруга» (В. Гумбольдт).
Дорҕоон чахчы сахатыьшьш туруга буоларьш биһиги тылбыт
кордорор. Саха тыына уһун-киэн, чөл эрдэҕинэ, дорҕоон айьшгыта ханан да кэһиллибэт, чел этэ. Билигин, нуучча тылын
балысхан сабыдыальҥар бас бэриммит дьон тылын дорҕоонун
айылгыта лаппа сатарыйан турар. Нуучча тылын нууччалыы
суруйтарыы содулугар кинигэҕэ суруллубутунан (буукубатьш
тутуһан) санарар мокү үгэс олохсуйда. Ол - саха тыла нуучча
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тылыгар көһүүтэ түргэтээбитин, чугаһаабытын бэлиэтэ. Тыл
дьылҕата, бастаган, дорҕоонтон тутулуктааҕьш быһыытьшан,
сахалыы саҥа дорҕоонугар, таба суруйууга уһулуччу улахан
суолта бэриллиэхтээх.
11) Санарар сана хаачыстыбатын ирдэбиллэрэ. Онно
киирэллэр: өйдөнүмтүөтэ (понятность), дьэнкэтэ (яс
ность), чопчута (точность), кылгаһа (краткость), толорута
(полнота), ыллыктааҕа (логичность), этигэнэ (вырази
тельность), табыгастааҕа (уместность), ырааһа (чистота),
баайа, эгэлгэ бэйэлээҕэ (богатство и разнообразие).
12) Тыл бэлиитикэтэ (языковая политика). Судаарыстыба бэйэтин омукгарыгар туттар бэлиитикэтин сорҕото. (Саха
Өрөспүүбүлүкэтигэр тыл бэлиитикэтэ хайдаҕын бэйэн эргитэ
санаа).
13) Тыл кэскилин оноруу (языковое строительство).
Билигин бу тиэримин туттуллубат. (Тоҕотун бэйэн эргитэ
санаа).
14) «Оҕо оскуолаҕа төрөөбүт тылынан үөрэниэхгээх».
(Аан дойду үрдүнэн бары омукка тар^аммыт өйдөбүл,
«Нассынаанай оскуоланы сацардан сайыннарыы» көрүгэр
эмиэ сүрүн балаһыаннъа).
«Т өр өөбүт тылынан үөр эти и , үөр эн и и » ди эн и
быһаарыы: «Грузияҕа устуоруйаны куруһуун тылынан
үөрэтэбит диэххэ табыллыбат: Арассыыйа устуоруйатын
тылбаастаан үөрэппит куруһуун тылынан Грузия устуо
руйатын үөрэтии буолбатах». (Ш.А. А м онаш вили 1990
с. С С РС Верховнай Сэбиэт ин айдааннаах сийиэһигэр
этиититтэн).
15) «Оскуолаҕа ыччатын 30 %-на төрөөбүт тылынан
үөрэммэт омук тыла сүтэр» (Ю НЕСКО 2002 с. саха т ы
лын Сибиир өлөр тылларын кэккэтигэр киллэрбитэ. А.Е.
М ординов 1986 с. «Тыла суох буолар кут т ала үөскээтэ»
диэбитэ). Саха оскуолатын санаан кор.
16) «Биир сү һ ү ө х ыччатын тө р ө ө б ү т тылынан
үөрэтимэ да - омук ону кытта бүтэр» (Аристотель).
17) «500 тыһыынчаны кыайбат киһилээх омук тыла
сүтэр» (ЮНЕСКО). Саха омугун дьылҕата ити аҕыйах ах53
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сааммытыттан эмиэ тутулуктаах буолан тахсар. Ону санаа.
18) «Төһө да кыра омук тыла бэйэтин норуотугар улуу» (Улуулар, Арассыыйа омуктарын үөрэхтээхтэрэ,
өйдөөхтөрө).
19) «Төрөөбүт тылы ханнык да атын улуу тыл солбуйбат» (Улуулар, Арассыыйа үөрэхтээхтэрэ, өйдөөхтөрө, ол
иһигэр А.Е. Мординов).
20) «Төрөөбүт тыл ханнык да бэйэлээх улуу тылтан
күндү, бастыыр суолталаах» (Тыл үөрэ^ин тускула - бириинсибэ).
21) Култууратын атын омук тылынан айбыт норуот
аан дойдуга суох (А.Е. М ординов). Култуураҕын бэйэн
тылгынан айыахтааххын.
22) «Үөрэхтээх киһи торообут тылын таптыахтаах,
билиэхтээх, киэн туттуохтаах, харыстыахтаах». ( Улуулар,
көннөрү да дьон этиш эрэ).
23) «Тыл куттаах киһи» (77. С. Аф анасьев). «Тылы
кутугар инэрэн таптыыр киһи» диэн этии.
24) «Өлбот үостээх омук». (А.Е. Кулаковскай). (Омук
көнньүнэн, дьаалатынан олбот үостэммэтин, биири санаан
дьулуһар дьулуурунан, олоххо тардыһар дьаныарынан эрэ
олбот үостэнэрин эппитэ).
VI. ТЫЛ КЭХТЭР, ТӨННӨР ТАС БЭЛИЭЛЭРЭ

Саха тыла дьадайан, дьудэйэн, айылгыта сатарыйан-айгыраан, күүһэ-кыща өһүллүүтүн, симэлийэр суолугар киирбитин илэ-чахчы кэрэһилиир чопчу маннык mac
көстүүлэр бааллар:
1)саха төрүт тылын умнуу, саха судургу да тылын
нуучча тылынан солбуйуу, үтэйии (туттуо суохха туттан,
тылы сыыһырдыы); норуокка этиллэринэн: нуучча тылын
кыбытыы;
2) нуучча тылын үрдүттэн туруору тылбаастаан тут
тан иһии;
3) нуучча тыльш кырамаатыкатын ыйааҕар сирдэтии.
Саха тылын кырамаатыкатын ыйааҕын нуучча тылын
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кьфамаатыкатын ыйааҕынан солбуйуу (үтэйии). Ол саха
лыы өйбүт сыппаабытын, саха өйүн олоруута (склад ума)
нууччатыйбытын, киэн санаата (гордость) мөлтөөбүтүн,
сэниэтэ эстибитин, омукпут туе дьылҕатыгар ээл-дээл
буола дааргытыйбытын бэлиэтэ;
4) тылы бүдүмүк туттуу, сыыһа майгыннатыы (конта
минация): а) иһиллиитинэн туһулатыы, б) ис хоһоонунан,
алҕас өйдөөн, туһулатыы хойдор;
5) түбэһиэх дэгэттээн санарыы (неразборчивая сти
листическая дифференциация);
6) күөмэй кылын түбэһиэх оонньотуу (произвольное
интонирование);
7) саха дьонун төрөөбүт тылларын баардылааһыннара
(языковое самосознание) мөлтөөһүнэ;
8)ты л үөр эҕ и н т ү м с ү ү л э э х , ө й д ө ө х -т ө й д ө ө х ,
дьүккүөрдээҕ орооһуута ситэтэ суоҕа;
9) тыл бэлиитикэтэ, тыл кэскилин оностуу (языковое
строительство) саха тылын туругурдар тускулара сэниэтэкүүһэ суоҕа, көрүнньүккэ кубулуйуута;
10) Өроспүүбүлүкэҕэ судаарыстыбалыы икки тылтан
нуучча тыла уруккулуу ордук тутуллуута;
11) Нуучча тылын ордук тутуу - нуучча дьонун ор
дук тутуу. Ол ил (судаарыстыба) Бэдэрээссийэҕэ омуктар
сыһыаннара уустугуруутун бэйэтинэн тэрийэр. Нуучча
лыы тыллаахтар, бэлиитикэҕэ, сокуонна олоҕуран («сокуоннайдык»), саха тылын 2-е суортаах тыл курдук санаан,
сэнииллэригэр, онон сиэттэрэн, сахалары бэйэлэригэр
тэннээбэт сыһыаннара бэргииригэр бэйэтинэн төрүт уурар, нууччалыы тыллаахтар уруккулуу тутаах эйгэлэргэ
киллэрбэккэ күомчүлүүллэригэр бигэ тирэх биэрэр.
VII. ТЫЛ КЭХТЭР, ТӨННӨР ИС БЭЛИЭЛЭРЭ

1. Саха тыла бэйэтэ ис иһиттэн уларыйыыта
Суруналыыс саха тыла, нуучча тылыгар симэлийэн
хаалар кутталга илэ киирбитин этинэн-хаанынан билиэх
тустаах. Манньнс турукка киирбит тыл ис иһиттэн улары
йыыта да элбэх буолар. Ону үөрэхтээх да, үөрэҕэ да суох
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киһи, тэҥнээн көрөр дьоҕурдаах буоллаҕына, тыл билиҥҥи
туттуллуутун саха тылын үйэлээх үгэһигэр тэҥнээн көрөн
билэр, быһаарар кыахтаах. Ол уларыйыы алҕаһа, сыыһата
бэрт элбэх. Тылы өйдөөн туттар суруналыыс сыыһа уларыйыыны көннөрүммүтүнэн бардаҕына - элбэх киһини
үөрэтэр. Сахатылын култууратыгар өҥөлөһөр. Бу барыбыт
кэскилбитин тэрийсии буолар.
Саха тыла, ама, билигин сыыһырбытын, дьадайбытын, дьүдэйбитин, «бааһынай» тылыгар кубулуйбутун
аанньа, баай, уус, кэрэ, иэйиилээх, күүстээх, хомуһуннаах
тыл. Бу - ойуулаах-бичиктээх, оргуйар уохтаах, дириҥдалай эҥ си и л ээх , м уҥ ур ун булларбат у у с ө й д ө ө х
(мантааһыйалаах) олоҥхо тыла. Саха тыла - Кулаковскай,
Софронов, Неустроев, Ойуунускай, Амма Аччыгыйын,
Уурастыырап, Тобуруокап, Кындыл, Далан, А.Е. Мординов
тыллара. Саха тыла - айыы киһитин алгыстаах, аптаах
тыла. Саха тыла - аба-сата абытайдаах уот курбуу тыла,
кыырыктаах кыргыс кылаан кылыс тыла. Саха баай, уус,
кэрэ, күүстээх, хомуһуннаах тылынан тута хоһуйан күнүкүннүктээн үнкүү тылын этэллэр. Этэр илбис тыллаахтар,
и стэр и гэр и м эн н ээх т эр талах лабааты гар ол ор ор
чыычааҕы үстүү түүннээх күн хоһуйаллара кэпсээннэ
сылдьар. Көҕөрө чэлгийэн турар маһы хагдарытар,
кубарыйа кууран турар маһы көҕөрдөр хомуһуннаах
тыллаахтар бааллара үһү диэн сөҕөн кэпсииллэр. Саха,
иччилээх ийэ тылын билэрэ бэрт буолан, тыл күүһүн оннук
итэҕэйэр. Ол гынан баран, хомойуох иһин, ити бэйэлээх
тылбыт эриэ-дэхси буолбатах. Сыыһырар, толооһурар.
Иэйиитэ-иччитэ суох хобдох-курас тыл-өс тэнийэр. Ыччат
ырыата-тойуга, муусуката сахалыы төрүт кырыһыттан
силистэнэн-мутуктанан тахсыбат. С эбиэскэй кэм эт
сүрэхтэн эймэнийэн тахсыбыт дирин лиирикэлээх, ботуруйуоттуу ис хоһоонноох, тыллыын-өстүүн, муусукалыын
дьин үрдүк урамньы таһымынан айыллыбыт ырыаларын
ыллаабат кэриэтэлэр. Наар бэйэлэрэ айбыт аатыран,
сааһыламматах салан, үрүт-үөһэ хатылыыр бэрт дьаданы
тыллаах, үөгү-хаһыы былаастаах эстэрээдэлии диэн
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ааттаах иэйиитэ суох ырыа абаҕата ырыаларьш ыллыыллар.
Ону үорэх, култуура тэрилтэлэрэ, НКИК бэрт улгумнук,
киэнник тарҕатыһаллар. Ханна барытыгар маассабай
култуура баһылыыр буолла диэн саха култууратын, урамньытын аһыйар, дьылҕатын түүйэр, ыарыыланар дьон
сэрэхэдийэллэрэ оруннаах. Оҕону кыратыттан бэйэбит
итинник кэбэҕэстик ситиһиллэр көрүнньүк ырыаҕа
үөрэтэбит. Оҕо кыратык да тугу эмэни сатыах курдук
буолла да - «талаан» диэн буолар. «Дьоҕур» диэн итиннэ
соптоох тыл умнуллуох курдук. Маны кыра алҕас диир
түктэри. Дуона суохтан улахан иэдээн тахсарын билэбит.
Оҕону солуута суохха арбьшбыт, киһиргэтэбит. Таарыччы
бэйэбит - тороппүттэр, үорэтээччилэр, иитээччилэр эмиэ
улахан киһиргэс оностобут. Манан култуура, ускуустуба кэскилин тиэрэ суолунан ханарытан эрэрбитин
өйдөобоппүт. Ол бүтүн омукка улахан охсуулаах мунуу
буолар. Амма Аччыгыйа ити «талаан» диэн тылы солуута
суох туттууну мээнэҕэ сэмэлээбэтэх эбит.
Тылы бэйэтин оннугар туттубаппыт. Тылы суолтатыгар туттуу култуура буоларын билбэт курдукпут.
Тылы түбэһиэх туттуу ол санарбыт кнһини киэргэппэт.
Оттон норуоттан элбэх киһи оннук бас баттах санарар
буоллаҕына, ол норуоту дьүдэтэр. Тыла сыыһырбыт
омук ойо-санаата ыраас буолуон табыллыбат. Тылга
марай-сарай сыһыаннаһыы, д э б д э н , дьалбаа быһыы
бүтүн норуот култууратын намтатар. Биһиэхэ бүгүн
оннук хартыына харахха быраҕыллар. Көннөрү дьон
үгүс сыыһалаах тылыттан-оһүттэн, бэл диэтэр, хаһыат,
араадьыйа, тэлэбидьиэнньэ тыллара баайынан, ырааһынан,
тупсаҕайынан орпот. Аналларьшан, идэлэрин ирдэбилинэн
с о п т о о х , басты н л и тэр эти и р эл и и са н а хол обур ун
кинилэр кордөрүохтээхтэр этэ. Ону баара кинилэр
ааҕан ситиллибэт алҕастарын ырытан, араадьыйаҕа
кэпсииллэр, хаһыакка сэмэлииллэр, эгэлгэ итэҕэстэн
холобурдаан, билим үлэтин, дьиссэртээссийэ боҕонү
суруйаллар. Ол онтон турукпут көммөт. Атын дойдуларга
өсөһөн-дьаныһан туран көннөрүммэт салайааччыларга,
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үлэһиттэргэ ыстарааптыыр саансыйаны тутталлар. «Саха
Республикатыгар тыллар тустарьшан» сокуон тупсарыллан
олоххо киирдэҕинэ, ол биһиги саха тылын улаханна уурбат
салайааччыларбытыгар кытыан кымньыы буолуох этэ. Ону
эрэпириэссийэ, күһэйии эҥин курдук өйдүүр табыллыбат.
Бүтүн омук тылын, култууратын сатарытар, сатайдыыр,
агщьатар, дьүдэтэр тоҥуй сыһыан хайдах туох да иэстэбилэ
суох буолуой?!
Нуучча бастын интэлигиэнсийэтэ «киһи тылга сыһыаныттан кини култуурата эрэ көстүбэт, кини туох-ханнык
кырастаньыын буолара костер» диэн өйдүүр. Төрөөбүт
тылларыгар оннук сүдү суолтаны биэрэллэр. Киһиттэн
кини өйүнэн-сүрэҕинэн төрөөбүт тылын, култууратын
ботуруйуота буолуохтааҕын эрэйэллэр. Сахатылын туруга
хамсаан эрэриттэн долгуйар, саха тылын ботуруйуота
буолар онон туох да куһаҕана суох.
Тыл омугун уратытын сүтэрдэҕинэ - симэлийэр,
сүтэр. Атын күүстээх сабыдыаллаах омук тылыгар көһөр.
Ол - киһи аймахха уларыйбат сокуон. ЮНЕСКО саха
тылын Сибиир олор тылларыгар киллэриитэ мээнэ халлаантан ылан оноһуу буолбатах - кулгаах таһынан аһаран
кэбиһэр табыллыбат. Ону баара, устуоруйаны, аан дойдуга
буола турары бэйэҕэ кэлнэ диэн дьиксиммэт дьалаата суохпут хардыы ахсын костер. Онон саха тылын айылгытын
чолүн харыстыыр ойдоох-тойдоох үлэни туругурдардыы
биири саныыр кэммит кэллэ. Онтон атыннык дьаһанар кэскили сарбынар диэн туох аатай!
Таба санарыы, таба суруйуу боппуруоһа хайдах
быһаарылларыттан саха литэрэтиирэлии тылын дьылҕата
быһаччы тутулуктанарын үөрэхтээх дьон билиэхтээх
суоллара. Сыыһа нуормалааһын хас биирдии түбэлтэтин
тэбиитэ мунньуллан, таннары баттаһар. Онон харалҕан
көрүүттэн, торообүт тылга тоҥуй сыһыантан тахсар
сыыһа-халты - өлүү уутугар тимирдэр таастыган.
Учуонайдар саха тылын нуорма буолар кырамаатыкатын ымпыктаан-чымпыктаан чинчийэри сэргэ хайаан
да тыл билинни туругун, сыыһа-халты уларыйа туруутун,
58

----------------------------------------------

flbfUf Зацош /охха?

утумнаах кубулуйуутун - тылы сатарытар көстүүлэри
киэҥник, диринник чинчийэн, дьону сөпкө саҥарарга,
суруйарга үөрэтиэх тустаахпыт. Бу, биллэн турар, киэн
өрүттээх, үөһээ салалтаттан, үптэн-астан, тэрээһинтэн
тутулуктаах уустук үлэ буолуоҕа.
Онуоха тыл суолтатын булкуйууну дьэҥкэрдии биир
боччумнаах сорук буолар. Манна сахалыы санарар киһи
барыта тылы биирдик өйдүүр, биирдик санарар үйэлээх
үгэһэ холо (киритиэрий) буолуохтаах. Билигин ол үгэһи
тутуспат буолбуп п ут алҕас-сыыһа бөҕөнү төрөтөр.
Ол итэҕэс сир-дойду, дьон аатыгар эмиэ сыһыаннаах.
Чокуурдаах - Чокурдаах, Сылгы күөлэ - Салды күөл,
Сылгы Ыытар - Сылгы Ытар, Манчаары Баһылай Баһылай Манчаары, Уордаах Ыраахтааҕы - Иван Грознай,
биитэр У ордаах Уйбаан, К этириинэ Ыраахтааҕы Екатерина Вторая, Кэтириинэ Иккис буолаллар. Сана үйэ
дьоно саналыы уларытан ааттыахтаахтар диэн сокуон суох,
ааспыты билбэттэн түбэһиэх, тустаабычча сана буолар.
Н оруот ү й э-са а с санарбы т үгэһин тутуспакка,
ким өйө хоторунан, тыла хайдах барарынан уларытан
санарарыттан ааспыт олохпут токурутуллар, утуммут,
ситиммит быстар, өбүгэттэн өбүгэ киллэрбит, кэнэҕэски
кэнчээригэ биһиэхэ, ыччатган ыччакка, хаалларбыт кэриэсхомуруос ытьпс баайа быраҕыллар. Биир саха омуга эрээри
биир билэрин биэс билбэт. Өйдөрүгэр тутан сылдьар,
ааҕан билэр култууралаахтар өйдөөбөттөрү, намыһах
култууралаахтары кытта өйдөспөт, астынсыбат быһыылара
тахсар. Тыл булкуллар. Булкуур тыл үгэс буолбут тылы
баһыйа хойдор. Утуму тутааччы, култууралаах хотторуута
тахсыан соп... Ол саха култууратыгар, тылыгар кутталлаах
буолбатах дуо? «Саха үөрэхтээхтэрэ, ол иһигэр тылга идэтийбиттэр, тоҕо аймамматтарый, тоҕо хамсамматтарый?»
диэн күүтэ сатаабыт дьон, тулуура бүтэн, дөрүн-дөрүн
тыл ыһыктар. Бу, чахчыта, дьиктиргэтэр көстүү. Тоҕо
аймамматтарый, тоҕо хамсамматтарый?.. Манна суруйар,
санарар суруналыыстар бэйэлэрин таарыйтарбаттар дуо?
Сатамньыта суох тыл ситимин хардыы аайы истиллэр;
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араадьыйа, тэлэби дьи эн н ьэ биэриилэригэр, хаһыат
сирэйигэр толору буолар. Тыл суолтатынан ситимнэһэрин
аахсыбат туохха тириэрдэрин сэрэйэ баттаан ылар кэбэҕэс.
Тылы туттуу хайата сөбүн-сыыһатын быһаарар
уустук. Бары тылы, тыл суолтатын барытын тылдьыт
быһаарбат. Киһи бэйэтин үорүйэҕэ-уопута, билиитэкорүүтэ, кэпсэтии тыльш, тыыннаах тыл үйэлээх үтэһин
билиитэ, кылаассыктар айымньыларыгар туттулларын,
болкулуору билиитэ улахан суолталаах. Ол эрээри ситэтэ
суох. Саха тылын үйэлээх үгэһин уонна нуучча тылын
кытта ханыылыы (тэннии) тутан корүү-чинчийии эрэ
түмүгэр сопке быһаарыллар.
Тыл үйэлээх үгэһин билии литэрэтиирэлии тыл
нуорматын билэрдээҕэр уустук. 1) Тылы туттуу эйгэтэ
кыараан, элбэх туттуллуох тыл күннээҕи кэпсэтиигэ
туттуллубат. 2) Тыл үорүйэҕэ мөлтүүр. Онон тылы ойдоон
сылдьыы (языковое сознание) өлбөөдүйэр. Ол аата: тыл
суолтатын, дорҕоонун, торүт олоҕун, сыһыарыытын,
ханнык тылы кытта тапсары н-тапсы баты н, хайдах
уларыйарын-тэлэрийэрин, ханнык тылы кытта хайдах
ситимнэһэн, туох өйдөбүллэнэрин уо.д.а. дьон билбэт
буолан иһэр. Кинигэҕэ-хаһыакка ол куһаҕанынан - аатаахса суох алҕаһынан туолуйар. Ол аайы дьоҥно сыыһанысөбү ойдотор уустугуран иһэр. 3) Тылдьыкка тыл барыта
киирбэт. Онон көннөрү киһи хантан да хаба тардан билбэт
тыла үтүмэн буолар. 4) Быһаарыллыбыт тыл туттуллуута
бары та кордөрүллүбэт. У устук отто таарыллыбат,
хабы ллы бат. Тылы сы ы һа туттуу к ө р д ө р ү л л ү б эт ,
сыыһа туттууттан сэрэтиллибэт. 5) Тылдьыкка сыыһа
нуормаламмыт тыллар баар буолаллар. 6) Тылы туттуу
холобурун ирдээн булар эрэйдээх, уустук, бэрт элбэҕи
ааҕан баран, көрдөөбүккүн булумуоххун соп.
Саха тыла дьаалатынан аамайданыытын көстүүлэрин
тыл үөрэҕэр сыһыары тутан көрүү үөрдүбэт. Бары барыта
аҕыйах ахсааннаах омук тыла олүохтээҕин дьылҕалыьф.
Онно бэриммэт өйгө оскуолаттан үһүйэн, дьирээлэһэргэ
үөрэппэттэр, сүбэлээбэттэр. Өй уга сорумматтар, кө60
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ҕүппэттэр, кутугунаппаттар. Хата, тыл симэлийиитигэр тиэрдэр бары усулуобуйаны , суолу-ииһи муус
холкутук бэлэмниир курдук көстөллөр. Тиэтэтиэх да
быһыылаахтар... Кыра омук сүтэр дьылҕалаах тыла сайдар
омук тылын сокуонуттан атын сокуону тутуһуох тустаах.
Ол сокуона өлбөт сүбэни буларга көмөлөһөр, дьирээлэһэр
сокуон буолуох тустаах. Мин маны ис сүрэхпиттэн уонна
өйбүнэн туох да саарабыла суох итэҕэйэбин.
Кэскили корөн, сопкө дьаһаммыт буоллар, саха тыла
тулуктаһыа эбнтэ буолуо. Ону олус өрдөөҕүттэн нуучча
тылыгар ханьыһыннаран, сыыһа нуорбалаан, алдьатыллыбыт. Онон бүлтэлээхпит тыл үйэлээх үгэһэ баар. Ону, тыыннаах тылтан буолбатаҕына, өйбүтүн, аркыыбы хасыһан,
уус-уран айымньылартан, суруллубуттан булан ылабыт.
Онон тылы өрүтүннэрэр эрэмньибит - онно. Тыл үйэлээх
үгэһин дьаныһыым - онтон. Итиннэ тиийэн кэлиим соптоох тыл суолун суоллаан эрэйдэммит үтүс сыллаах
сыралаах үлэм, санаам-оноом түмүтэ. Туох да диэбит иһнн,
мин билимнэ туспа тэлбит ураты суолум буолар. Ол мин
өйбүттэн да, акаарыбыттан да тахсыбатах суол буолан
баран, онно соҕотохпун. Миигиттэн атын ким да өйүтэр
тоҕо эрэ баччаанна диэри маннык ой киирбэтэх. Онон
саха тылын култууратын тыл үйэлээх үгэһигэр тирэҕирэн
үорэтии дьин норуот тыыннаах тылыттан силистээх, бигэ
төрүттээх дирин суолтата, баҕар, хойут дагдайан тахсыан
соп.

2. Нуучча тылын саха тылыгар бала
сабыдыалын көстүүлэрэ
1) «Киирии ты л» диэн өйдөоүлү булкуйуу
Нуучча тыла буолла да, «киирии тыл» диэн өйдүүллэр.
Бу саха тылыгар улахан охсуулаах булкуйуу. «Киирии
тыл» дии-дии, тылы барытын нууччалыы суруйтараары
хаайаллар. Онон «киирии тыл» диэни сыыһа өйдөөн,
саха тылыгар харыстабыла суох сыһыан үөскүүр, тыл
култууратын түһэрэр, тылы кэҕиннэрэр үгүс элбэх толоос
сыыһа К Ө Й М Ө С Т Ө Н тахсар. Киирии тыл диэн - дорҕооннуун,
өйдөбүллүүн саха тыла буолан хаалбыт омук тыла. Саха
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тыльш баайын хаҥатар тыл. Дорҕооно сахатыйбатах тыл
киирии тыл буолбат, саха тыльш байыппат. Сороҕо, саха
тылын баайын таһыгар сылдьан, туттуллар, туһалыыр.
Сороҕо быстах, элэгэс туттуллар, хоромньуну оноро
охсубат. Сороҕо, саха тылын дорҕоонун сокуонунан уларыйбытын иһин, тыл баайын ханаппат, баар тылы тииллээн, саха тылын билбэти көрдөрөр. Тылы сыыһырдар,
дьадатар. Намыһах култууралаах киһи кэпсэтии тылыгар
тутуллар. Тыыннаах тылы дьүдэтэр. Үрдүк ирдэбиллээх,
култууралаах киһи тупубат. Холобур: маама, паапа, диэда,
бааба, сыына, дуоча, бунуугум, тещам, дьээдьэм, чүөчэм,
дуруугум, подуруугам, сэсиэт, сэмийээ, галабаа, админис
трация («дьаһалта» эбээт!), бадаарак, поздравление, день
рождения; Горько! Кисло! Масло! Старый клен! уо.д.а.
уо.д.а. биһиги бэйэбитин ытыктаммат, тылбытын, култуурабытын көрүммэт, харыстаммат дьонноох тулха омук
буоларбытын ытыска уурбуттуу кордорор.

2)

Саха тыла, нуучча ты лы гар бала сабыдыаллатан,
эмсэҕэлээһинэ
Тылы таба санарыы, суруйуу саха тылын айылгытын
алдьаппат с о к у о н н а ол оҕ ур уохтаахтар ди эн би гэ
ой дөбүллээхпин.
Нуучча тылын сабыдыалынан саха тыльш айылгытын
алдьатар үтүмэн элбэх костүү баарын булан, ону коннорор
үлэни күүһүм кыайарынан коҕүлүү сатыыбын.
Тыл туругар тастан сабыдыаллыыр орүттэргэ сүүнэ суолтаны би эр эби н . Анаан үорэтиллиэхтээх. Ол
билиитэ суох ботуруйуоттуу сыһыан суох. Ботуруйуоттуу
сыһыана суох тыл дьылҕатын билэ, өйдүү сатаабаккын.
Тьш дьылҕатыгар сабьщыаллыыр орүттэри аахайбаккын.
Оҕоҕо, ыччакка оннук билиини биэрбэккэ эрэ саха тылын,
култууратын, норуотун ботуруйуотун, туруу саха киһитин
иитэн таһаарыахха табыллыбат.
Тылга, омук кэскилигэр сабыдыаллыыр өрүттэр
дьайыыларыгар хайдах сыһыаннаһар, онтон хайдах
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көмүскэнэр, быыһанар билиини иҥэринэн, саха тылын
өлүүттэн быыһыырга, өрүтүннэрэргэ куньах, көмүскэнэр
күүстээх сэп оҥостуох тустаахпыт.
Саха тылын инники чинчийээччилэр: А.Е. Кулаковскай,
П.А. Ойуунускай, С.А. Новгородов, Г.В. Баишев-Алтан
Сарын, Е.И. Убрятова, J1.H. Харитонов, Н.С. Григорьев,
Н.К. Антонов, Н.Д. Дьячковскай, А.Е. Мординов уо.д.а. хас
биирдиилэрин тыл дьылҕатын араначчылаһар суолталаах
үорэхтэрин бар дьонно тириэрдэ сатыыбын.
Саха тылын култууратын тэнитэр өйү-санааны ханна
төһө тоҕоос көстөрүнэн, күүһүм, өйүм, билиим тиийэринэн
тарҕата сатыыбын.
Тыл үөрэхтээҕэ ботуруйуот буолуохтааҕын мөккүөрэ
суох суол курдук өйдүүбүн.
VIII. ТЫЛ ҮӨРЭХТЭЭХТЭРИН СОРУКТАРА

Тылы көрөөччү учуонайдары кытта сүбэлэһэн
үлэлээтэҕинэ сатанар. Онон учуонайдар соруктарын билиэхтээх. Тыл култууратын үөрэҕин бастатар сору к турар.
Тыл үөрэхтээхтэрин тылынан, суругунан үөрэтэр, өйдөтөр
киэн өрүттээх үлэлэрин таһынан, норуокка быһаччы
үлэлэрин биир хайысхата - тылдьыт эгэлгэтин дэлэтии.
1) Дьон аанньа туттубат буолбут уонна буолан
эрэр тылларын тылдьыттарын оноруу тылы билиигэ
көмөлөһүөҕэ. 2) Туттуо суохха нуучча тылын туттууну
көннөрүнэргэ аналлаах нууччалыы-сахалыы тылдьыттар, тиэримин тылдьыттара бэчээттэнэллэрэ туһалыаҕа.
3) Тыл ситимнэрин чинчийии, тыл ханнык тылы кытта
ситимнэһэрин, этиигэ хайдах туттулларын кордорор ыйынньык тылдьыттар туһалаах буолуохтара. 4) Тылы этиигэ
туттуу тылдьыттарын онороруу - тиэтэллээх сорук.
Торүт тыл ийэ дорҕоонун (айылгытын) харыстааһын
- өрүттүү анаара. Онуоха саха тыла ис кыаҕын туһанан,
торүт айылгытынан сайдарын аан бастатан хааччыйааччылар алпаабыт, таба суруйуу, таба санарыы буолаллар. Бу
тускулунан Ойуунускайдаах далааһыннарын, тэтимнэрин
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саҥа кэрдиискэ таһаарары устуоруйа эргиирэ эрэйэр. Ону,
улугуруу кэмэ биһиэхэ, хат төхтүрүйэн кэлэн, бүтэр уһуга
суох харгытаан, дьуоҕаран хаалан, хоҥнон биэриминэ
төттөрү түһүү куттала үөскүүр.

IX. ТЫЛ ҮЙЭЛЭЭХ ҮГЭҺИН ХАРЫСТЫЫР СУОЛЛАР

Саха тылын ис айылгытынан сайыннарар туһугар тыл
үйэлээх үгэһин чөлүн тутар, харыстыыр маннык суоллары
бэлиэтиэххэ сөп:
1.C axa тылын судаарыстыбалыы анал туругун
бөҕөргөтөн, тыл туттуллар эйгэтин кэҥэтэр, харыстыыр
дьаһалы ылыы. Онон тыл бэлиитикэтин чопчу дьайыылаах
оноруу.
2. Төрүт тыллары өрүтүннэрэргэ судаарыстыба
таһымынан кэдэйбэт, бэттибэт-намылыйбат си стээх
бигэ бэлиитикэ, мунньаннаабат туһаайыылаах утумнаах
өйдөтөр үлэ эрэйиллэр.
3. Оҕо төрүөҕүттэн былдьаммат быраабын хааччыйан, «Нассынаанай оскуоланы санардан сайыннарыы»
кэнсиэпсийэтигэр этиллибитин курдук, саха оҕотун
оскуолаҕа төрөөбүт тылынан иитии, үөрэтии, ону хааччыйар оскуоланы тутуу, учууталлары бэлэмнээһин халбаннаабат бэлиитикэ буолан, туругуран, үрдүк үөрэх
тэрилтэлэригэр тиийэ сыыйа киирэн иһиитэ. Үөрэх барыльга, дьин олоххо сыһыаран, оҕо билиитин байытарга,
диринэтэргэ хабайан уларытыы, тупсарыы.
Саха тылын туттуу туох да быраабылаҕа, нуормаҕа,
үгэскэ бэриммэт, олоҕурбат курдук иитэ-саҕата суох
буолан иһэр. Ону көннөрөн, тылы өрүтүннэрэргэ үгүс
киһи үтүмэннээх үлэтэ судаарыстыба таһымынан былааннаныах, анал кэскиллээх барыл ылыллыах, үбүлэниэхсүрүннэниэх, салаллыах тустаах. Туох баар тылдьыт
оноруута, тыл үөрэҕэ онно үлэлиэхтээхтэр. Тыл кэскилин
оностуу итэҕэһин туоратыы, тылы өрүтүннэрии - бас
сорук. Онон тыл билинни дьаалатынан аамайданыытын
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(языковая стихия), утумунан кубулуйуутун (процеһын)
үөрэтэн, саха тылын өрүтүннэриигэ быһаччы туһаныы
инники күөҥҥэ тахсыах тустаах. Тыл култууратын саха
тыльш үөрэҕэр бастатар сору к турар.
Тьш тутулуга айгырааһынын төһөлөөх даа сыранан
биирдиилээн дьон кыайан коннорбот. Түмэр, сүрүннүүр,
модьуйар, дааргытыппат дьаһайар үрдүкү былаас уор
гана, халбаҥнаабат бэлиитикэ эрэ кыайар суола. Онуоха
судаарыстыба коһүүн массыынатын уопсастыба хамсатар күүстээҕин тыл үорэҕэ бэлиэтиир. «Уопсастыба тыл
сайдыытыгар (тыл тутулугар сабыдыаллыахха диэри)
хоһулайан орооһор кыахтаах. Бу өттүнэн тыл сайдыытын биир дьоһуннаах тылга сабыдыаллыыр тыл тас
өттүнээҕи тоһүү (экстралингвистический фактор) — тыл
дьаалатынан сайдыытыгар уопсастыба сорук соруктанан
соруйан орооһуута буолар» (Скворцов, 1970. 40-103 с.).
Хойутаан да буоллар, биһиги ааспыт, билинни олохпутуттан улахан түмүк оностуох тустаахпыт. Болкулуорбут айымньыларын, улуу суруйааччыларбыт тылларын
сирийэн үорэтэн, сиһилии билэн, тылы төрүт айылгытынан сайыннарарга ордук соптооҕүн, кэскиллээҕин
сүүмэрдээн ылан, тылбытын орүтүннэрэргэ быһаччы
тирэх оноһуннахпытына - ол буолуо үүнэр он кырыспыт.
С.Ө. Ноҕуруодап «Хайдах санарарын курдук суруй»,
Өксокүлээх «Ханнык баҕарар омук тыльш үорэҕэ суох саха
санарарын курдук санарар кыахтаахпын», Г.П. Башарин
«Кыраҕа улаханы корор буолун», А.Е. Мординов «Саха
аатын түһэн биэримэн диэтэхтэринэ чиккэс гына түһэр
этибит», «Сахалыы санаран Санаабын этэрим», «Мин
үҥэр танарам Мин сахам аймаҕа», Амма Аччыгыйын
«дорҕооно сахатыйбыт тыл туттуллубутунан барар», Н.С.
Григорьев «киһи биир ийэттэн торүүр, төрөөбүт тыла биир
буолар» диэн үөрэтиилэрэ мин ор сьшлаах үлэм сүнньүн
сүрүннээтилэр.
Өрүттүү соҕотох коно суола - саха тылын үйэлээх
үгэһин төрүт оҥостуу!
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***
Аан дойду сибилисээссийэтэ биир тиһиктээхтик
сайдар. Х ас биирдии улахан, күүстээх судаарыстыба
билинни аан дойду баайын-дуолун, туһалаах сиринуотун куду харбаһан, баһылыыр-көһүлүүр оруолу ылар
туһугар күрэстэһэр. Онно үөск үүр ытылҕанна үнтү
сөрөппөт, саба оҕустарбат, сайдыы быстыспат тиһигиттэн
ойдон-быстан түһэн хаалбат иһин охсуһуу сытыырхайар.
Сайдыылаах судаарыстыбалар хардыыларыттан хаалбат,
ол кинилэр киэн олуктарын, үрдүк чүомчүлэрин ситэр
туһугар бэлиитикэбит, экэниэмикэбит, култуурабыт
дэгиттэр кыахтаах буолуохтааҕа өй дөн өр. Ханнык
да тастан сабы ды алга са б а баттаппат, суур ал л ан симэлийэн, сүтэн хаалбат үрдүк таһымнаах, бигэ туруктаах
уратылаах буолуохтаахпыт. Биһиги норуоттарбыт онно
дьулуһуохтаахтар. Судаарыстыба онно бөҕө акылааты
ууран, бары өттүнэн усулуобуйаны тэрийиэхтээх. Ол
биһиги баай, уһун устуоруйалаах норуоттарбыт олохторо,
култууралара (ол иһигэр, бастатан, тыллара) муҥа-тана
суох салҕанарыгар булгуччулаах. Олох, сайдыы утумун
халбаннаппакка тутуу, инникиттэн быстан хаалбатын
тэрийии - биһиги судаарыстыбабыт бары норуоттарын
иннилэригэр ытык иэһэ буолар.
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