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БЫҺААРАР К Э РИ Э Т Э
АҔЫЙАХ ТЫЛ
Манна араадьыйаҕа, көрсуһуулэргэ, кэмпириэнсийэлэргэ этиилэрим киирдилэр. Араас-араас т уһулгэҕэ мэлдьи олоҕурар-тирэнэр чахчылардаах,
тылыттан тылыгар сөбүлээн туһанар этиилэрдээх
эбиппин. Араас-араас дъокко биири дьаныһан өйдөтө сатыырбыттан буолар ол. «Нуорба, номуука,
баһаан, и)э, тиэримин, туску» — тыл угэһинэн,
«иньэ, тускул, билим» — сурук угэһинэн. «Нуорма,
наука, куонкурус, тиэрмин, баһаам» — тыл угэһиттэн туораан нуорбалааһын. С~Һ буолуута,
атын да дорҕоон аралдьыһыыта бэйэтэ сокуоннаах.
Аһаҕас дорҕоон иннигэр уонна икки аһаҕае дорҕоон.
икки ардыгар С~Һ буолар. Икки Һ-лаах тыл саҥарарга уустук, иһиллимтиэтэ мөлтуур. Ол иһин
биир Һ-тын туһэрэбит: эсэһит, асааһын, сыннъа
сыһар диибит, «эһэһит, аһааһын, сынньа һыһар»
диирбит оннугар (Н.С. Григорьев ыстатыйатын санатабын).
Хайа да кэмнэ сатаан булан, билиитин ханатынар, уөрэнээччитигэр киэн өйу-санааны, дирик
билиини биэрэр, төрөппуту кытта сатаан улэлиир
учууталга сүгуруйэбин! Тулалыыр дьонуҥ тылга

сыыһа сыһыанын көннөрүү — Эн биир үлэҥ. Онто
суох — үлэбит эбии атахтанар.
Тыл мөккүөрдээх боппуруостарын, тылга сабыдыаллыыр өрүттэри, санаа эргимтэтэ оҥостон,
илдьиритэн билэ сырыт. Бигэ билии эрэ Э]игин
күүстээх окоруо. Көтүмэх, чынаас билии мөлтөх
окоруо, сэнэбилгэ ыытыа.
Саҥарар саҥаны, сака дорҕоонун болҕой, саха
тылын айылгытын, уратытын биллэр. Саха, нуучча тылларын араарбат, хааһылаан сакарар дьон
аҕыйыа. Ону санаан, Эн болҕомтоҕун сахалыы саҥаҕа уонна таба суруйууга тартым. Онуоха мин
тирэҕим — саха тылын үйэлээх үгэһэ, А.Е. Кулаковскай «Мин ханнык баҕарар омук тылын үөрэҕэ
суох саха сакарарын курдук сакарар кыахтаахпын
диэн быһа этэбин» диэн үөрэҕэ уонна С.А. Новгородов икки тыл ыпсыытыгар бүтэй дорҕооннор сабыдыаллаһан уларыйыыларын көрдөрбүт эргэрбэт
уөрэҕэ. Тыл өлбөт сүбэтин булан биэрии диэн —
ити. Таба саҥарыы, омук тылын сахатытыы тыл
тыынын уһатар, өлбөт да үөстүүр. Эн ити ытык
дьоммут үөрэхтэрин эккэр-хаакнар иҥэринэргэр
баҕарабын.
Суруйбут киһи
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I. Ш Э ДОРҔООН

ТЫЛ КУТА, ИЧЧИТЭ Ш Э ДОРҔООНУГАР
Түөрдүөн түөрт сыллааҕыта саха кырдьаҕас учуонайа, биллэр
тыл үөрэхтээҕэ Н.С. Григорьев СС К П сийиэһин Уурааҕа кыра
омуктар тылларын сайыннарар xajbicxaHbi ылбыт диэн үөрэн: «Рас
правил плечи звонкий исполин» диэн сан а аллайбыта. Туохха эрэ
бобо тутгаран, бүк-тах түһэн, улугуран сыппыт айыы бухатыыра,
дьэ, босхо баран, унуоҕун-арҕаһын коннорон, тыыллан-хабыллан
турарыгар эрэммитэ. «Якутский университет» диэн хаһыакка бэчээттэппит ыстатыйатын тобото итинник арамаантыка, болкулуор
бэйээһийэтин дьүһүлгэнинэн абылыыр, өрө күүрбүт дириҥ ис хоһоонноох ааттаах этэ. Саха тылын чуор саҥалаах күүстээх-уохтаах
күн айыы бухатыырыгар холообута. М ин, кини үөрэнээччитэ, ол
бохсуллубут саха тылын илиитин-атаҕын хамсаппат, хайдах да көмүскэммэт гына Ап Чарай Быанан кэлгиллэн, Муус Хайаҕа хам
хараҕаланан, Уот Кудулу Байҕалга устан дэллээрийэн иһэр Халлаан Умнубут Хаарыан Бухатыырыгар холотолуубун. Муус Хайа,
Муус Кудулу Байҕал сүүрээннэрин хоту эрийэ-буруйа устаҥнаан,
онно-манна тохтоон, эргичиҥнээн ыла-ыла, син биир хаһан эрэ
Уот Кудулу Байҕалга киирэн, уулан сүтүөхтээх. Ап Чарай Быатын
холкутатар киһи айыы бухатыыра барахсан, эмиэ тыыллан-хабыл
лан туруох этэ. Ол Ап Чарай Быа биир быстыбат утаҕа — дорҕоон
дьүөрэлэһиитин сокуонун кэстэрэр быраабыла.
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Үөрэх абырыыр. Онон оҕону тыыннаах тыл сүмэтиттэн тэйитиэ
суохтаах. Үөрэххэ бэлиитикэ, идьиэлиэгийэ дьаһалымсык орооһуута буортулаах, кутталлаах. Өстөөххө да баҕарыллыбат суол. Ону
эрэпириэссийэ, Хрущев саҕаларынааҕы эриирдээх-буруурдаах сыллар көрдөрбүттэрэ. Үс бастакы суруйааччы айымньытын бобуу,
үөрэтэр-үөрэппэт дьаһаллар, саха үөрэхтээхтэрин омугумсукка буруйдааһын, саха тылын, литэрэтиирэтин чааһын сарбыйыы, саха
тылын суолтатын түһэрии, туттуллар эйгэтин кыаратыы, өй-санаа
бобуллар, тууйуллар ааһан-араҕан биэрбэт кэм нэрэ бааллара. Олор
эргийбэттэригэр саха киһитэ барыта баҕарар.
Тылга дорҕоон дьүөрэлэһиитэ тылы, этиини дьүөрэлиир, кэрэтитэр. Үйэттэн үйэҕэ саха тылын кэрэтин умсугуйаллара. Улуу
бэйээттэрбит айымньылара барыта онно олоҕурар! Саха тылын к э 
рэтин дорҕоон дьүөрэлэһиитигэр көрөллөрө. Өйбүт дорҕоон дьүөрэлэһиитинэн сааһыланар. Тыыннаах тьытан тэйитэр үөрэх ону
мастытар. Сахалыы ойуулаан өйдүүр, сарбынньахтаан хоһуйар дьоҕурбутун иринньэҕирдэр, буомурдар, тиһэҕэр — сүтэрэр. Өйгө сааһылаан, өйгө тутан сылдьан, хоһуйарбыт, туойарбыт, олонхоҕо
тиийэ сүдү кээмэйдээх, уһулуччу уустук, уран улуу айымньыны
тулуйан истэрбит, сүрэххэ-быарга киллэрэн, умсугуйан барарбыт,
биирдэ истээт, олоҥхолуурбут кыаллыбат буолар.
Дорҕоон дьүөрэлэһиитинэн саҥарыы кэрэхсэнэр, кэрэ диэн өйдөнөр, абылыыр эрдэҕинэ, тыл устар ууну сомоҕолуур уус, кэрэ,
баай, иччилээх, хомуһуннаах этэ. Ол саҕана саха төрүт култуурата,
болкулуора, уус-уран тылга тардыһыы балаҕан аайы баара.
Ыһыах алгыһа, билиҥҥи курдук, аҕала сатаан артыыстааһын
буолбатах этэ. Айыы Тойон таҥараны, айыылары итэҕэйэр кэм
буолан, ыһыах — итэҕэл тэрээһинэ, алгыс — айыылары кытта ситимниир Итэҕэл тыла буолан, дьон итэҕэйэрэ. Онон алгыс айыы
дьонун араҥаччылыыра, арчылыыра, айыы санаалыыра, айыылыы
быһыылыыра, айыы силик олохтуура.
Улуу олоҥхобут барахсан саха баар сирин аайы дорҕоонноохтук дуорайара. Истээччи өйө күүрэр, сүрэҕэ эппэйэ долгуйар. Айыы
бухатыырын кытта үс дойдуну барытын арҕарар! Урааҥхай саханы
тостубат унуохтаабыт, тохтубат хааннаабыт, хайдыбат тириилээбит,
бэтгибэт бэйэлээбит, үтүө-кэрэ дьахтар туһугар өлөрүн утуйарга холуур өркөн-Kyjaac сүрэхтээбит — олоҥхо!
Үс саханы үөрдүһүннэрбит, үтүөмсүппүт — үтүө үҥкүүбүт
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(оһуокайбыт). Ү ҥкүү уран тыла, уустук хоһуйуута үйэттэн үйэҕэ
үүнэр ыччаты үтүөҕэ, кэрэҕэ үһүйэрэ.
Саха уус тыла кэрэ кэпсээн, сиэллээх сэһэн буолан, сири сиксигинэн, халлааны улаҕатынан киэҥ ыырдаммыта, дорҕоонноох тойук
буолан, нохтолоох тойон сүрэҕи толугураччы мөхтөрөрө, куту долгутара. Уолукка баппат оргуйар уохтаах иэйиини дохсуннук хоһуйан доллоһутар туустаах-тумалаах туойсуу буолан тоҕо суккуллара.
Устар ууну сомоҕолуур, кыһыл кумахтан өтүүнү хатар уус, баай,
кэрэ, иччилээх, хомуһуннаах үөрэ-дьүөрэ тылын баардылыыр
урааҥхай саха ыра санааны ымыы тылынан ыпсаран, ыллык тэлинэрэ, ыар ынчыгы ыраах кыйдыыр ырыа доҕордооҕо.
Саха киһитэ көрбүтүн көбүччү хоһуйар, истибитин ситэрэн
сэһэргиир, санаабытын сааһылаан саҥарар, иҥ нибэккэ илбиир,
кэлэҕэйдээбэккэ кэпсиир килбиэннээх уратылааҕа. Биллибэт би
та билгэлиир, түскэ сүбэлиир, ырааҕы ырыыналыыр дириҥ далай, өркөн күндээр өйдөөҕө. Билээччилэр этэллэринэн, бэйэ да
санаатаҕына, бэрпит барыта дорҕоон дьүөрэлэһиитин үтүөтэ эбит...
Тылы сэп курдук сэрэхтээх дииллэр. Куһаҕаннык тутар, көрбөтхарайбат, харыстаабат буоллахха, дьэбиҥҥ э сиэтэн, бөххө былдьатан, сыппатан, алдьатан кэбиһиэххэ сөп. Эбэтэр сатаан туттубакка
одууга бкрыаххын, очурга тэптэриэххин, оһолго түбэһиэххин сөп.
Тылгын былдьатан, сүтэрэн, им нэри эстиэххин сөп. Сэрэхтээх сэби
бэркэ харыстаан илдьэ сылдьан, сэрэнэн тутуннаххына, харайыаххынан харайа сырыттаххына — ыччаккыттан ыччаккар үйэтгэн
үйэҕэ туттар, ааспыккын барҕардар, билиҥҥигин кэрэтитэр, иннигин солонор, киһи-саха буолан килбэйэн тахса тураргын түстээн
биэрэр эрэллээх сэб и н тылыҥ эбээт.
Төрөөбүт тылыҥ үйэттэн үйэҕэ эн айыыттан анаппыт сэбиҥ
буоларын көрдөрөр имэ, уратыта — иуэ дорҕооно. Эн сэб и н эргэрбэт, элэйбэт, сынтарыйбат кистэлэнэ — дорҕоон дьүөрэлэһиитин
сокуонугар (ДДьС). Ол эн тылыҥ айылгыта, уратыта буолар.
ДДьС — саха тылын тутаах сокуона. Ол сокуон баар — саха тыла
баар. Ол сокуон кэһиллэр, сатайданар — саха тыла кэрэ уратылаах
тыл буолан уурайар. Ону кытта саха дьонун тыла Өксөкүлээх уонна Ойуунускай, Бараахап уонна Кузьма Гаврилов, Амма Аччыгыйын уонна Авксентий М ординов, Уурастыырап уонна Тобуруокап
тылларын күөх кырыстаах ыллыгыттан туоруур. Саха аймах инники
сүһүөҕү салҕаан сайдар кыаҕыттан матар. Өй, тыл, култуура, тыл
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кэрэтин туһунан өйдөбүл утума быстар. Сайдыы үһүс «бааһынайдыы» тылга олоҕурар күнэ тириир, нуучча тылыгар көһүү субу кэлэр. Ол сокуон суох — саха тыла суох. Тыл суох — омук суох. Ол
сокуону баардылыырыҥ тухары эн сахалыы өйдөөх, сахалыы тыллаах дьиҥ сахаҕын. Ол сокуону атарахсыттыҥ даҕаны — сахалыы
өйдөнөн, сахалыы тылланан, саха буолан бүтэҕин. Олоҥхо, уусуран тыл сүппүт кистэлэҥэ, салаҥ, дьадаҥы, соппоҥ тылланыыбыт, тутах майгыланыыбыт төрүөтэ — онуоха. Бэлиитиктэр уонна
онно сөп түбэспит тыл үөрэхтээхтэрэ, сэбиэскэй норуоттары биир
тыллаах, биир култууралаах норуот оҥороору тылы төрүт айылгытыттан тэйитэн сэлиэксийэлээн, бааһынай оҥорбуттарын, аны тоҥ
нуучча буоларбыт эрэ хаалбытын өйдүү иликпит. Өйдүүр култуурабыт үөскүүр кырыһа — дорҕоон дьүөрэлэһиитин тутан сылдьар
сахалыы саҥа.
Дорҕоон дьүөрэлэһиитин амтаһыйан, умсугуйан айыллыбыт
олоҥхону, тылы-өһү, суругу-бичиги, аны кэлэн, ыллыҥ да баардылыы, тутта охсубаккын. Ону туттарга, баардылыырга биһиэхэ
туох эрэ тиийбэт. Тыл бөлүһүөктэрэ нуучча суруйааччылара, олору бигэргэтэр култууратын үөрэтэр учуонайдар бэлиэтииллэринэн,
тылга үлэлииргэ, тылы туттарга ботуруйуот өйдөөх-сүрэхтээх буолуох тустааххын. Сэбиэскэй кэм ҥ э куорат сиргэ саха оҕото сыл
дьар эйгэтэ бүтүннүү нууччалыы эрдэҕинэ, сахалыы биллэрэр, үгэс
курдук, кыаллыбат этэ. Сахалыы тылламмыт оҕо саакка тиийэн,
тыла булкуллан баран, устунан сотору нуучча тылыгар көһөрө. Аны
куоракка омугумсук дьаралыга иҥ эн «хорондоорбут» интэлигиэн,
судаарыстыба, норуот хамначчыта ботуруйуот дьон элбэҕэ. К инилэр дьиэлэригэр-уоттарыгар тохтууллара да ахсааннааҕа. Аатырбыт
интэрэнэссэнэлиисим баайсыылаах үйэтигэр оҕолорун сахалыы
саҥарда, биллэрэ сатыыллара сахамсыйыы буолан көстөрө, нуучча
култууратыттан тэйитэр, нууччалыыны абааһы көрөр, омугумсуйар,
хомуньууһуму атахтыыр курдук эргийэн тахсар кутталлааҕа. Биир
нууччатыйбыт сүһүөхтэн эмиэ нууччатыйбыт сүһүөх төрүүр. Саха
лыы дьыссаат, оскуола суоҕуттан онтуҥ салҕанан бара турар. Саха
оҕолорун аара быыһаан ылан сахатытар судаарыстыбалыы тэрилтэлэр, биирдиилээн ботуруйуот дьон айыы кыһалара хайаан да наадалар. Биир муостанан хаамтарар дьаһалымсыйар былаас халбарыйыа
диэн оччотооҕуга ким санаабыта баарай, бэйэ саныырынан олоруу,
бэйэ санаалаах буолуу, ону быктарыы өлүүлээх өттө эрэ көстөрө.

Оннукка киирэ сылдьыбатах билиҥҥ и дьон итини өйдөөбөттөр.
Билигин саха киһитэ оҕотугар төрөөбүт тылын биллэрэ сатыырын
ороһуйбат, төрөппүтү омугумсукка уорбалаабат кэм. Оҕо төрөөбүт
тылынан иитиллэрин, үөрэнэрин туруорсуу көҥүл кэмэ. М аннык
көҥүлгэ сахалыы эйгэни үөскэтэр кыахтаахтар оҕолорун уус тылга
уһуйар, сахалыы куттаах-сүрдээх, өйдөөх-сүрэхтээх, тыллаах-өстөөх
гына иитэр дьоллорун мүлчү тутуо суох тустаахтар. Онно оскуола,
нэһилиэк, улуус, куорат салалтата күүс-көмө буолуохтаахтар. Ол
күнү аҕала сатаабыт бастыҥ дьоммутун умнуо суох тустаахпыт. Кинилэр чиҥ үөрэхтэригэр тирэнэн туруохтаахпыт.
Саха тыла айылгытыттан туораабакка сайдарыгар баҕарбыттара:
С.А. Новгородов, А.Е. Кулаковскай, П.А. Ойуунускай, И.Н. Барахов, И.Н. Ж ирков, К.О. Гаврилов, А.А. Иванов-Күндэ, Г.В. БаишевАлтан Сарын, Н.С. Григорьев, Н.Д. Дьячковскай, Н.К. Антонов,
П.С. Афанасьев, Н.Е. М ординов-Амма Аччыгыйа, А.Е. М ординов,
B.C. Яковлев-Далан, В.И. Босиков-Босяк уо.д.а. Кинилэр суолларын салгыыллар: JI.A Афанасьев-Тэрис, И.Н . Николаев-Уххан,
Г.Г. Ф илиппов, И.Е. Алексеев. Саха улуу ботуруйуот уолаттарын
сүрэхтэрэ барыбытыгар тэптин!
2009 сыл ахсынньы 1 күнэ

САХАЛЫЫ САҤА НУОРБАТЫНАН
Ыт ыттыы урэр, Ынах ынахтыы макырыыр... Нуучча, саха Буккаас тыллаах Булгунньахтаах Буолуох тустаах... (JI. Попов).
Булкаас тыл аан бастаан иһиллиитинэн (дорҕооно нууччалыытынан) туора көрүллэр. Омук тыла барыта сахалыы ханыылаах
да, тылбаастанар да буолбат. Оннук нууччалыы тыллар, ыччаттан
ыччакка күн-түүн хойдон, төрүт тылбытын нуучча тыла онорон
(суурайан) кэбиспэтиннэр диэн, ис хоһоонун кыайан сахатыппат
тылбытын дорҕоонун сахатыта сатыыбыт. Ол аата тыл көмүскэнэр
биир ньыматын уһугуннаран, айылҕаттан (таҥараттан) бэриллибит ис кыаҕын туһанан, бэйэ тыла (киирии тыл) оноро сатыыбыт.
Ол — ытык дьоммут төрөөбүт норуоттарыгар өлбөт-сүппэт, сиргэ-буорга быраҕыллыбат кэриэстэрин толорор иэспит буолар. Ону
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«тылбыт өҕуллубэт, истэргэ куһаҕан, аһара сахалыы, үөрэҕэ суох
саха саҥатын курдук» диэн утарсаллар. Ол кинилэр төрүт тылларын
айылгытын ылыммат, таптаабат, харыһыспат-харааннаспат буола
өйдүүн-сүрэхтиин нууччатыйан, онтукалара саха тылыгар, норуоппут дьылҕатыгар алыс алдьатыылааҕын өйдөөбөт буолтарын мэлдьэһиннэрбэт туоһута.
Муммут, уордаран нууччатыйбыт (нууччатыйбыттарын билиммэккэ, сахабыт дэнэр) сахалар «киирии тыл» диэни билбэттэр.
«Остуол, ыскаап» диэн курдук, саха тыла оҥорон, тылбыт баайын
хаҥатыммыт (омуктан букатын ылбыт) тылларбыт эрэ киирии тыл
диэн ааттаналлар. Оттон уларсан тутта сылдьар тылларбыт: при
ватизация, стратегия, миграция, гастарбайтер диэн курдук олус
элбэх тылларбыт «используемые слова» диэн ааттаналлар. М ин
олору сахалыы «аанныыр тыллар» диэн ааттыыбын. Аан бойду
үрдүнэн кыалтата суох ааннаан киирэ тураллар. Сайдыылаах ты л
лар онтон көмүскэнэ сатыыллар. Халааҥдьыйаҕа (голландка диэн
оһоҕу «халаанка» диэн ааттыыбыт) күннэри-түүннэри эргиччи
омук тылларын бэйэлэрин тылларыгар сөп түбэһиннэрэн үлэлии
турар компүүтэрдээхтэр эбит! Галабаа, бадаарак, падаарак, пода
рок, сэмийээ, школа, правительство, окуосканан посмотриилаа, саха-французскай, Даниловской, Босиковскай ааҕыылар, бодурууга,
дуруугум диэн курдуктар («вкрапления, цитации») киирии тыл
буолбаттар. Сорохторо саха тылыгар баар тыллары тииллииллэр,
сорохторун сахалыы этэр, санарар кыахтаахпыт, сорохторо саха
тылын ситимин нуучча тылын ситиминэн (сыһыарыытынан) солбуйаллар. Онон биһиги тылбытын байыппат сыыс тыл, дорҕоонун
тиһигин алдьатар — нууччатытар тыл, бигэ кырамаатыкатын үрэйэр тыл буолаллар. И тинник-итинник сыыс тылга көмүллэн олоробут. Ону таһынан омукпут аан төрүт, ытык тылларын үтэйэн,
нууччатытар, киэммитин (гордость) түһэрэр, сэнэтэр уруурҕаһыы
уо.д.а. тыллара бааллар. Биһигини бары өттүнэн куһаҕанҥа сутуйаллар, истиһэн, бэйэ-бэйэбитин сутуйсабыт. Ол иһин итилэри
«сутуйар тыллар» диэн ааттыыбын. Сутуйар тылы хойуутук туттар
киһи култуурата олус намыһаҕын кордорор. Онон итинник тыллары
туттуу — сааттаах быһыы буоларын үорэнээччигэ өйүгэр түһэрэн,
этигэр-хааныгар иҥ эрэн ыытыахтаахпыт.
Оттон саха тылыгар суох тиэримин тыллары дакылаакка, ыстатыйаҕа, кинигэҕэ туттарбыт сыыс тыл диэн буолбат. Ол эрээри
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онтукабыт, саха тылын айылгытыгар туора буолан, кэпсэтии тылыгар хойуннаҕына — эмиэ саҥарар култуурабытын дьүдьэтэр. Ол
иһин (сахалыы ханыыта косто уонна тылбаастана илик) сорох тиэримини эмиэ дорҕоонун сахатытан сымната, дьиэтитэ сатыыбыт.
Саха тьша өлөр суолга киирбэтин диэн өрүһүйэ, быыһыы сатыы
быт. Оннук ньыма ханнык баҕарар омукка урут да баара, аны да
баар.
Баһаан тылы дьалаҕайбытыттан эбэтэр кыах-күүс тиийбэтиттэн
бэйэбит тылбыт талкытыгар им иппэккэ туттабыт. Олорбут сорохторо хайаан да туттуохтаах тылларбыт (аанны ы р тыллар «используе
мые слова»), Ол эрээри баларыҥ тыл-тылга күн-түүн тоҕо ааҥнаан
кэлэ тураллар. Оннооҕор сайдыылаах литэрэтиирэлии тыллары
булкуйуох-сыыһырдыах, оттон биһиэнин курдуктары саба котон
ааһыах курдук кутталлаахтар. Ол иһин били эппит Халаандьыйабытыгар (Голландия) уонна Ньармаанньаҕа (Германия), онтон да
атын сайдыылаах дойдуларга ити тыллары, бэйэлэрин тылларын
көмүскэнэр дьаһаллары ылан эрэ баран, туттууга киллэрэллэрин
суруйаллар, илэ көрбүт бэйэбит дьоммут кэлэн кэпсииллэр. Биһиэхэ тыл кэскилин оннук оностуу (языковое строительство) остуоруйа
курдук иһиллэр... Итини таһы нан идэлээхтэр эрэ биирдэ эмэ туттан, биһиэхэ иһитиннэрэр тыллара — «окказионализмы» диэннэр
бааллар. Олору атын идэлээх, көннөрү дьон туттубат буоламмыт,
олор тылбытын оннук айылаах сыыһырпаттар, алдьаппаттар. Онон
ити элэгэскэ туттуллан ааһар тыллары «элэс тыллар» диэн ааттыыбын. Костерүн курдук, туттар тыл барыта киирии тыл буолбат.
Омук тылын, бары атын сайдыылаах омуктар бэйэлэрин ты л
ларын сокуонугар бас бэриннэрэллэрин курдук, сахалыы саҥарыы
нуорбатынан саҥарыах тустаахпытын аан маҥнай А.Е. Кулаковскай
бары өттүнэн кэрэһилээн (дакаастаан) суруйбута (сахалыы саҥарар
тьшыҥ сахалыы суруллар!). И ккиһинэн, кини өйдүүрүнэн, кии
рии тылы сахалыы сөпкө саҥарыы диэн үөрэҕэ суох саха (учуонай
Н.С. Григорьев этэринэн: «буорту буолбатах», омугун тылын кутун,
айылгытын тутан сылдьар киһи) тыла оҕүллэринэн, саҥарыы ааттанар. Саха тылын щэ дорҕоонун сокуонунан саҥарыы (суруйуу)
диэн ол буолар. Ү сүһүнэн, саха тьшын ис кыаҕын эмиэ аан маҥнайгынан дьэҥкэрдэн өйдөөбүтэ. «Ханнык баҕарар омук тылын мин
үөрэҕэ суох саха санарарын курдук сакарар кыахтаахпын диэн быһа
этэбин», — диэбитэ. «Нуучча тыла ханнык баҕарар омук уустук
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тылын бэйэтин хаппырыыһынан хайа талбыт уларытар модун кыахтаах», — диэн улуу Чуковскай киэн туттара. Ону нуучча тылын
биллэр үөрэхтээхтэрэ тирэх оҥостоллор. Саха төрүт тыла барыта (!)
дорҕоон дьүөрэлэһиитин (сингармонизм) сокуонунан саҥарыллар,
суруллар. Саха төрүт өйө, тыл кэрэтин туһунан өйдөбүлэ (эстетика
слова), тылын күүһэ ити сокуоҥҥа тутуллан турар. Ону айгыратан,
саха тылын айыы тыыннаах алгыстаах алаһатын (экология языка)
сиэкэнитэбит!
Дорҕооно сахатыйбыт тыл эрэ киирии тыл буолар, саха тылын
барҕа баайын ханатар. Омуктуу төрүт көрүҥүн ыһыктыбатах тыл —
өлөрөр! Ону өйдөөбөккө нуучча, омук тылларын бэйэлэринэн туттан, өлөр суолбутун быһалатабыт.
Сэбиэскэй норуоттар тылларын сайдыытын анаан үөрэппит
учуонайдар И.Ф . Протченко, Ю.Д. Дешериев омук атын тыл га
коһөр суолун (өлүү суолун) манны к көрдөрбүттэрэ: торөөбүт тыл —
икки тылланыы — ол иккис тылга көһүү (тыл өлүүтэ). «Баһылыыр
омук тылын бэйэлэрин тылларын дорҕоонун сокуонугар бас бэриннэрбэккэ ылан, уступай улахан тылга көһөн хаалаллар», — диэн түмүк
онорбуттара.
Биһиги икки тыллаахпыт дэнэбит. Элбэх тыллаах буолуохпут.
Баран иһэр суолбут — нуучча тылыгар көһүү (саха тыла симэлийэн
сүтүүтэ). Онно өһөспөккө дьүккүһэн туран барар бэлиэбит — эл
бэх киһи нуучча тылларын нууччалыы саҥара, суруйа сатааһына — саха тылын кэрэтин туһунан өйдөбүлэ (эстетика слова) тиэрэ
эргийиитэ. 1961 с. таба суруйуу быраабылатын дьүүллэһии улахан
мөккүөрүгэр саха тылын дорҕоонун сокуонунан (фонетический
принцип) суруйарга модьуйуу мынаарда баһыйбыта. 40-тан эрэ
тахса сыл иһигэр (биир киһи үйэтигэр, мин хараҕым ортотугар)
дьоммут өйө-санаата киһи итэҕэйиэ суоҕун курдук нуучча тылыгар
тиэрэ эргийдэ. Онон буоллаҕына, манны к харах харанаран туран,
өлүү суолугар дьүккүһүү саха тылын үйэтин лаппа кэбирэтэрэ,
кылгатара саарбаҕа суох. Киэннээх (гордость), кытаанах санаалаах,
үрдүк сыаллаах ботуруйуот омук буоларга сахалыы үөрэхпит, иитиибит, култуурабыт тиийбэт. Саха муударай дьоно: С.А. Новгородов,
П.А. Ойуунускай, И.Н . Барахов, И .Н . Ж ирков, К.О. Гаврилов,
А.Е. Кулаковскай, Н.Е. М ординов-Амма Аччыгыйа, А.Е. Мординов, Г.П. Башарин, Н.С. Григорьев, Н.Д. Дьячковскай уо.д.а. саха
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тылын дорҕоонун сокуонун энчирэппэккэ тутуһар тускуллаахтара
(принцип).
Сахатытыыны сөбүлээбэт дьон биһигини, бэйэлэриттэн итэҕэс
үөрэхтээх, билиилээх, саха тылын, норуотун таптаабат дьон он орон, сиилээн, үөҕэн, ити ытык дьоммутун эмиэ сиилииллэрин,
үөҕэллэрин билбэт үһүлээр? Биһиги бастакы ботуруйуот дьоммут
холобурдарыгар, үөрэхтэригэр, аныгы аан дойду тылын үөрэҕэр тирэнэбит. Устуоруйа хаамыыта биһиги тылбыт өрүттэригэр омсолоох
эргэрбит балаһыанньалары саҥардары ирдиир. Ону киһи барыта
биирдик өйдүүр буолбатах.
А.Е. Кулаковскай саха тылын кыаҕа мунура суох диэн эрэмньилээҕэ. К элиҥ ҥ и үйэлэргэ саха үгүс үөрэхтээх дьоно, ол иһигэр суруйааччылар, үорэҕэ суох саха санатыттан (ол аата саха тыынын
уһатар дьиҥ чөл төрүт тьшларыттан), туох эрэ куһаҕанҥа биккиллэрдии саатар, кыбыстар, киэр этинэр мөккүөннээхтэр. Нууччатыйбатах тылы сайдыыта суох дьон санарар тыллара диэн сэнииллэр.
Нууччалыы тартарыылаах тылы эрэ сайдыылаах литэрэтиирэлии
тыл диэн өйдүүллэр. Ол эбэтэр тыл дорҕооно, биирдиилээн тыла,
тылын ситимэ, ойуулуур-дьүһүннүүр ньымата, этиитэ нууччатыйбыт буоллаҕына биирдэ, үөрэх, билим тыла диэн өйдүүллэр.
Биир тьшынан, саха тылын төрүт уратыта суураллыбыт, сүппүт
буоллаҕына эрэ дьиннээх сурук тыла диэн билинэллэр. Ол аата
саха тылын бодонурбут (мутация) — олон эрэр тылын, Ойуунускай
эрдэтгэн боһойдоһон, чугаһатымаары быһыттыы сатаабыт «үһүс»
тылын, сайдыылаах сахалар тыллара, литэрэтиирэлии тыл дииллэр.
Онон тьш үөрэҕэ биирдик ойдоммот, тыл үөрэҕэр, тыл дьылҕатыгар дьон, учуонайыттан, коннорүтүттэн тутулуга суох корүүлэрэ, сыһыаннара атын-атын буолар. Сахалар тыл кэхтэр, нуучча
тылыгар симэлийэр өтгүн кытаахтаһар дьоммут элбиир. Кинилэр
ордук кимиилээхтэр, дьайыылаахтар. Нууччалыытыгар чугаһатан,
саха тылын дорҕоонун сокуонун бүттэтэ суох куорҕаллыыр таба
суруйуу быраабылата айыллар. Аҕыйах холобурунан көрдөрдөххө,
маннык: Аламаас>алмаас, турумэ, турбэ>турмэ, нуор6а>нуорма,
иммэлиит Уинбэлиит, куонкурус >куонкурус, бутээнсийэ >кибитээн сийэ, испиэхтиир>иниспиэктэр, буукка>буутка, балыыһа>баланыысса, сопкуос>сопхуос, учуутал>учууталыкса, болутуоруйаУамбылатыарыйа, окучуорка>окусуор, оруйуон>оройуон, дириэктирУдириэктэр, кол уд үөр >көр уд уор, бааспар>пааспар, сууҥка Усуумка, уруум13

пэ>үрүүмкэ, ботуоҥка>котуомка, аккыына>ангыына, эппиэйкэ>этибиэркэ, эриэлгэн>эрэнгиэн, балаада (суут)>балаата>палата, хараас>
гараас, начаанньык>начаалынньык, бэристээтэл>бэрэссэдээтэл уо.д.а.
Таба суруйуу быраабылаларын, тылдьыттарын оҥорооччулар
уонунан сылларга бэйэлэрэ нууччатыппыт, төрөөбүт тылларын
кэрэтиттэн салыппыт дьоннорун дьэбэлэй туттан, олор тиэрэ кубулуйбут түктэри баҕаларыгар сигэнэллэр, тирэҕирэллэр!.. Сахатытыыны абааһы көрөр дьон омук сайдар, чэчириир-чэлгийэр
ньыгыл төрдүн — төрүт омуктар тылларын, оскуолаларын мөлтөтөргө көмөлөһөллөр. Ону билэ-билэ сахатытыыны күлүү-элэк гыныы, утарсыы — бэйэ тылыгар, омугар куһаҕаны оҥоруу!.. М аҥнай
олуонатык көстүбүт саҥа тыл, олох, үөрэх талкытыгар имиллэн,
туттуллан, тупсарын — кулгааҕы-хараҕы аалбат буоларын тулуйан,
холкутук кэтэһиллиэх тустаах. Бэйэ тыла бэйэҕэ минньигэс диэни
умнумуохха.
2009.10.29.

ТЫЛ САЙДАР ТУСКУТУН САНААН
Саха тылын сайдар тускутун (суолун; инникитин, кэскилин, кэнэҕэскитин; түһүн) санаан туран бэрт элбэх киһи араас санааны
эппитэ-тыыммыта, суруйбута. Улуу да дьоммут араас кэм ҥ э араастык эппиттэрэ-тыыммыттара. Бэйэтин санаатын, бигэргэтиитин
биирдик этэ сылдьыбыт ахсааннаах. Ону өйдөөн, инники үөрэхтээхтэрбит үлэлэриттэн кэскиллээх өттүн талан туһаныах тустаахпыт. Ким хайа диэки xajbicxanaaga бу дьонтон туохтарын талан ыларыттан, туох санааларыгар тирэнэриттэн көстөр.
Киирии тылы сахалыы саҥарыы нуорбатынан суруйарга өйү аан
маҥнай А.Е. Кулаковскай бары өттүнэн кэрэһилээн (дакаастаан)
укпута. И ккиһинэн, киирии тылы сахалыы сөпкө саҥарыы диэ
ни эмиэ кини аан бастаан чопчулаабыта. К ини өйдүүрүнэн, кии
рии тылы сахалыы сөпкө саҥарыы диэн омук тылын саха тылын
дорҕоонун дьүорэлэһиитин сокуонунан, ол эбэтэр үөрэҕэ суох саха
тыла өҕүллэринэн, саҥарыы ааттанар.
Ү сүһүнэн, саха тылын ис кыаҕын эмиэ аан маҥнайгынан дьэҥ 14

кэрдэн өйдөөбүтэ. Билиҥ ҥ и саха тылын сайдыытын сүрүннүүр
дьон ону м ээнэ тыл курдук истэн кээһэллэр. Долоҕойдоругар тохтотор санаалара суох. Омук тылын сахатыппакка арыылаан хаалларар,
бэйэтинэн туттар тускулларын (принцип) оннутар, мунутуурдук сахатытар тускулу ылынарга салалта оҥостубаттар.
А.Е. Кулаковскай саха тылын кыаҕа мунура суох диэн эрэмньилээх. Кини, JI.H. Харитонов этэрин курдук, тыл үөрэҕэр сыһыана
суох киһи буолбатах этэ. Хас да омук тылын билэрэ. Ол билиитигэр
олоҕуран: «Мин ханнык баҕарар омук тылын уөрэҕэ суох саха сакарарын курдук санарар кыахтаахпын диэн быһа этэбин», — диэн суруйбута. К э л и н н и эписсээнэй номуука дьоно уонна саха үгүс үөрэхтээх
дьоно, ол иһигэр суруйааччылар, үөрэҕэ суох саха санатыттан, ол
аата дьиҥ чөл төрүт тылларыттан, киэр этинэр мөккүөннээхтэр.
Нууччатыйбатах тылы сайдыыта суох дьон санарар тыллара диэн
сэниир үгэстээхтэр. Нууччатыйбыт тылы эрэ сайдыылаах литэрэтиирэлии тыл диэн өйдүүллэр. Ол эбэтэр тыл дорҕооно, биирдиилээн тыла, тылын ситимэ, ойуулуур-дьүһүннүүр ньымата, этиитэ
нууччатыйбыт буоллаҕына биирдэ, үөрэх, билим тыла диэн билинэллэр. Биир тылынан, төрүт уратыта суураллыбыт, сүппүт
буоллаҕына эрэ дьиҥнээх сурук тыла диэн өйдүүллэр. Ол аата саха
тылын бодонурбут (мутаассыйалаабыт) — өлөн эрэр тылын, «үһүс»
тылы, литэрэтиирэлии тыл дииллэр.
Улуу нуучча тылыгар хайдаҕый? Улуу суруйааччы, тыл номуукатын дуоктара К.И . Чуковскай уонна кини этиитин өйүүр, бигэргэтэр нуучча тылын үөрэхтээхтэрэ омук тылын бэйэ тылын сокуонугар сөп түбэһиннэриини куһаҕан быһыы курдук көрбөттөр.
Хата, төттөрүтүн: «Нуучча тыла ханнык баҕарар омук тылын бэйэтин
албаҕатыгар (каприз) бас бэриннэрэн, таптаабытынан хайа баҕарар
уларытар модун кыахтаах бухатыыр тыл», — диэн киэн тутталлар.
Онтон үөрэнэн, саха тылын ис күүһүн бугуйан мөлтөппөккө, төлө
тардан, барҕардыах, туругурдуох, чэчирэтиэх тустаахпыт.
2009.03.27.
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ОҔОҔО САХА ТЫЛЫН ДОРҔООНУН ҮӨРЭТИИ
Сүрүн өйдөбүллэр
1. Тыас. Тыас уратыта,
Туох барыта тыастаах. Тыал, ардах, кутуйах, ат Tyjaga, этиҥ
уо.д.а. Онон тыас таһаарбыты тыаһынан билэбит. Ол аата туох ба
рыта анал тыастаах. Тыас барыта уратылаах. Убаҕас, кытаанах эттик
тыаһа, туох туохха охсуллара барыта тус-туһунан тыаһы таһаарар.
Соҕотохто тыаһаабыты, хос-хос тыаһаабыты, утуу-субуу тыаһаабыты атын-атыннык тойоннуубут. Тыаҕа мас-от барчаланаатын
кытта саа түптэ саалла түстэҕинэ, эһэни эбэтэр Tajagbi ыттылар диэхпит (Tajax — кыыл, тайах — мае). Хаста да тыаһаатаҕына — хойобууннаата дуу, сыыста дуу, аны бу диэки кэлиэ диэн дьиксинэбит, тыаһы-ууһу кичэйэн иһиллиибит. Тыаһы билэр буоламмыт, бу
тыас туох тыаһа буоларын, үчүгэй дуу, куһаҕан кутталлаах дуу тыас
буоларын билэбит. Тыаһы араарар буолан, арыт улахан да тыастан
ороһуйбаппыт, дьиксиммэппит, ол оннугар кыра да тыас биһиэхэ
улахан куттал суоһаабытын этиэн сөп. Тыастан үөрэбит, хомойобут.
Куттанабыт, сэрэнэбит. Дэлэгэйбитигэр түһэбит, бөҕөхсүйэбит.
Куппут-сүрбүт уоскуйар, бөҕөргүүр.
2. Дорҕоон. Дорҕоон уратыта.
А]аҕынан таһаарар тыаһы дорҕоон дииллэр. Дорҕоон эмиэ итинник уратылаах. Элбэҕи билбит-көрбүт, ки эҥ сиринэн сылдьыбыт,
баай олоҕу олорбут киһи элбэх араас тыаһы, дорҕоону арааран би
лэр. Ол кини олоҕор туһалаах. Элбэх дорҕоону билэргэ кыһаныҥ.
Хас биирдиилэрин суолтата.
Кыыл, көтөр таһаарар дорҕоонун, эмиэ киһи курдук, «саҥата»
диибит. Бэл, «бырдах саната хойунна» диибит. Ким, туох саҥата
буоларын саҥатын дорҕоонунан билэбит. Дорҕоон үөрүүнү-хомолтону, холкуну-кыыһырыыны, им эҥ бары иэйиитин биллэрэр.
К иһи айылҕа көхсүгэр өлөн-охтон биэрбэтин биир кистэлэҥэ
итиннэ. Онон тыас, дорҕоон суолтата олус улахан. Кыыл-сүөл,
көтөр-сүүрэр, дорҕоон таһааран, бэлиэ бэрсэллэр. Кинилэр таһаарар дорҕоонноро аҕыйах уонна судургу буолар. Киһи эрэ саҥатын
дорҕооно элбэх, араас буолар.
Дьүөрэ дорҕоонноох тыллары туттан, уустуктук дьүһүйэн, күүс16

тээх, кэрэ ис хоһоонноох айымньыны айаллар, дорҕоонтон таҥ ан, муусука кэрэ айымньытын айаллар, киһи аймаҕы кэрэҕэ сүгүрүтэллэр.
Уу түгэҕэр сылдьар харамай, балык саҥатынан учуонайдар элбэҕи билэллэр. Киһи саҥатын дорҕоону тутар тэриллэринэн араастаан үөрэтэллэр.
Ол биир омук тылын айылгытын үөрэтэргэ туһалаах. Ону
таһы нан атын омуктар тылларын кытта маарыннаһыыларын, уратылаһыыларын билэргэ туһалаах. Билим сайыннаҕын аайы ити
үөрэтии уустугуран, дириҥээн, туһата улаатан иһэр. Саха сиригэр
эмиэ сайдар. Бэдэрээссийэ Хотугулуу И лиҥ ҥ и үнүбэрситиэтин
Хотугулуу илиҥ ҥ и омуктар тылларын, култуураларын үөрэтэр
үнүстүүтүн бэрэп. И.Е. Алексеев-Хомус Уйбаан салайааччылаах
дорҕоону холоон көрөр (эспэримиэнниир) лоборотуоруйа үлэлиир.
Элбэх көмпүүтэрдээх.
Саха литэрэтиирэлии тьшынан саҥарыы сөптөөх нуорбатын ити
лоборотуоруйа оҥорон таһаарыахтаах диэн улаханнык эрэнэн кэтэһэбит.

САХА ТЫЛЫН АИЫЛГЫТА ДОРҔООН ДЬҮӨРЭЛЭҺИИТЭ
Айылгы диэн тыл «свойство», «сущность», «природа» диэн уустук өйдөбүллэри ин эри н эн сылдьар. Ол аата саха тылын айылгыта диэни «айыллыбыт быһыыта (бэйэтин оноһуута), айылҕаттан
айдарыыта» диэн өйдүөххэ сөп. Ол айдарыыта — атын тыллартан
сүрүн уратыта буолар. Тьш кулгаахха-харахха тута быраҕыллара
(сүрүн уратыта) — санаты н дорҕооно. Саха тылын дорҕоонун айылгыта икки сүрүн уратылаах. Бастакы уратыта — нуучча тылыгар,
атын да тылларга суох дорҕооннордоох. Аһаҕас дорҕоонноро: ө, у.
Бүтэй дорҕоонноро: ҕ, дь, j, ҥ, нь, һ. Иккис уратыта — дорҕоон
дьүөрэлэһиитигэр. Саха тылын бары тылын дорҕооно дьүөрэлэһэр.
Дорҕоон дьүөрэлэһиитэ биир эрэ тылга сыһыаннаах буолбатах. Ситимнээх саҥаҕа икки тыл ы ц д о щ щ щ ^ ү б э һ э р бүтэй дорҕооннор
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эмиэ дьүөрэлэһэллэр. Холобур: ат кулун, баран хаал диэн суруйабыт, ак кулун, баран хаал диэн санарабыт.
Дьүөрэлэспэт дорҕоонноох тыл саха тылыгар суох. Омуктан киирэр тыллар дорҕоонноро эмиэ дьүөрэлэһэллэр. Оччоҕо эрэ киирии
тыл диэн ааттаналлар. Киирии тыл — саха тыла буолбут тыл. Холо
бур: кумааҕы, тэтэрээт, уруучука, бартыбыал, оскуола, тыраахтыр,
тийээтир, худуоһунньук уо.д.а. Киирии тыл саха тылын байытар, ол
аата саха тылыгар саҥа өйдөбүллээх сана тыллар эбиллэннэр, саха
тыла элбиир. Онон дорҕоон дьүөрэлэһиитэ саха тыла байарыгар,
күүһүрэригэр туһатын эмиэ ахтыах тустаахпыт.
Саха тылын уратылаах а.д. бэлиэтиир буукубалар
Дьуптуона
Уратылаах б.д. бэлиэтиир
буукубалар
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САХА, НУУЧЧА ТЫЛЛАРЫГАР
ИККИЭННЭРИГЭР БААР БУУКУБАЛАР
а/д
б
б
д
Барыта

и

а
Г

д

й

о
к

л

ы

5
м

н

п

р

6

э
с

т

X

ч

14
20

Бу дорҕооннор, төһө да нуучча тылыгар эмиэ баалларын иһин,
нуучча санарарыгар сөи түбэспэттэр. Онтон атын манны к буукубалардаах сахалыы тыллары, этиилэри нууччалар, атын омук дьоно
бары саха киһитэ санарарын курдук сатаан санарыах этилэр. Оттон
биһиги итинник буукубалардаах нуучча тылларын, этиилэрин эмиэ
сахалыы билбэт нуучча курдук сатаан санарыах этибит. Ону инньэ гыммаппыт. Ол дорҕоон төһө да биирдик ааттаммытын иһин —
омук-омукка санарыллыыта уратылаах буоларыттан.
Нуучча тылын уратылаах а.д. — е, ё, ю, я — 4
Уратылаах б.д. — в, ж, з, ф, ц, щ, щ — 7

Сымнатар, кытаатыннарар бэлиэ: Ь, Ъ — 2
Барыта — 13.
1). Ураты буукубалара: 12+13=25
2). И ккиэннэригэр баар буукубалар эмиэ сөп түбэһиспэттэр —
20. Барыта: 25+20= 45.
Бу туту этэрий?
Саха, нуучча тыллара — букатын тус-туспа айьшгьшаах тыллар.
Нуучча тыла түүрк тылларыттан олус улахан уратылаах буолан,
түүрк омуктар оҕолоро нуучча тылын баһылыыллара эрэйдээҕин
улахан учуонай Н.К. Антонов «Наследие предков» диэн дьоһуннаах
кинигэтигэр анаан суруйбута.
1. «Нуучча тылын алпаабыта сахалары сайыннарда. Өссө да
мунутуурдук сайыннарыа» дииллэрэ. Дииллэр даҕаны — саха тыла
тоҕо эрэ өлөр ахсааҥҥа киирдэ.
2. «Нуучча тылын дорҕоонноро бары саха тылыгар киирбиттэрэ,
саха тылын дорҕооно буолбуттара» дииллэр. Ол аата саха тыла былыр үйэҕэ сүппүт, нуучча тылын күлүгэ буолан бүппүт буолан тахсар. Бэйэтин айылгытыгар туора дорҕоону ылыммыт тыл ол туора
айылгылаах тьшга көспүт тыл. Онон ити сымыйа бигэргэтии буолара — чахчы.
Тыл үөрэҕэр «Тыл саамай уларыйа тарпат отто дорҕооно буолар»
диэн баара. Ол аата атын омук тылын дорҕооно тылга бэйэтинэн
киирбэт, туттар тыл дорҕоонун сокуонугар бас бэринэр. М аны саха
тылыгар эмиэ үорэтэллэрэ. Ол үөрэҕи, сайдыылаах, сайдар кэскиллээх тыллар үөрэхтэрин, биһиги тылбытын харыстыырбытыгар чш г
тирэх оҥостуох тустаахпыт. Саха тылын төрүт дорҕооннорун харыетыах тустаахпыт.
Тыл үорэҕин итинтэн да атын, биһиэхэ алые туһалаах буолуох
биллэр балаһыанньаларын биһиги туһанан иһиэхтээхпит.
Тыл атын тылга көспөтөх, тыыннаах буоллаҕына, атын омук ты
лын дорҕооно барыта көһөн киирбэт. Ол — илэ. М оккүөрэ суох.
Саха тыла билиҥҥ итэ нуучча тьшыгар көһө илик. Ол эрээри тугу да
гыммакка таах олорон биэрдэххэ, алые ырааҕа суох кэм инэн коһөр
чинчи баарынан баар. Ол да үрдүнэн, литэрэтиирэлии тыл суолтатын ыһыкта, сүтэрэ илик. Ол иһин тылы симэлиппэт туһугар саха
тылын учуутала күүһүн харыстыа суохтаах, билиитин сыламтата
суох хаҥатыныахтаах. Хоһуун ботуруйуот буолуохтаах.
2010.03.22.
2*
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ДОРҔООНУ ТЫЛ ГА СИТИМНЭЭН ҮӨРЭТИИ
Аһаҕас дорҕоону үөрэтии
1. Кылгас аһаҕас дорҕоону өйдөтүү.
1) Дорҕоону чуолкайа суох саҥарыыны көннөрүү;
2) Алҕас уһатыыны көннөрүү («түлэй түүн» онн. түүлэй түүн,
«ааккын ааттыыбын» онн. аккын аттыыбын, Москуба онн. Москваа
уо.д.а.).
2. Уһун аһаҕас дорҕоону өйдөтүү.
1) Уһун а.д. чуолкайа суох саҥарыыны көннөрүү;
2) Алҕас кылгатыыны көннөрүү;
3. Дьуптуону өйдөтүү. Дьуптуону алҕас саҥарыыны көннөрүү
(сох, тёрть, оон, тёрть оон).
4. Сатаан санарбат бүтэй дорҕоонноох тылларын саҥардан, тыл
ларын эрчийии (гимнастика языка) суруйтарыы.
Хас чуолкайа суох саҥарбыт тылларын тута көннөрүөххэ, бэлиэтэнэн иһиэххэ. Ону саната, хатылата сылдьыахха.
Нууччалыы дорҕоонноон саҥарыыны барытын тута көннөрөн
иһиэххэ.
Саха, нуучча тылларын уратыларын санатан биэрэн иһиэххэ,
чопчу тылларга көрдөрүөххэ. Онно аналлаах көрдөрөр босуобуйалаах, сурунар тэтэрээттээх, көмпүүтэргэ хаһаастаах буолуохха.
Араадьыйаттан итиэннэ тэлэбисиэртэн устубут матырыйааллаах
буолуохха.
Биирдиилээн дорҕоону күннэтэ туттар, куруук туттуохтаах тутаах, ытык тылларбытыгар «баайан» өйдөтүөххэ. Сөпкө саҥаралларын ирдиэххэ.

Бүтэй дорҕоону үөрэтии

ҕ
Аҕа. Бу тыл икки суолтата. Тылы сонуннук уларыттарыы. Аҕа
тапталлаахтык хайдах ааттанара (аҕам барахсан, аҕабыт хотоку,
аҕаккам, аҕалаатар аҕам уо.д.а.).
Быһаарыы буолбут түбэлтэлэрэ (аҕа саастаах, аҕа киһи).
Кэпсиирэ буолбут түбэлтэлэрэ (кини миигиттэн аҕа).
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Бөҕөх 1. — ньүөл (Ньургун, сорудаҕын барытын толорбута, онон
хонтуруолунайга бөҕөх). 2. киэргэл. (биллэрэр суолт.).
Баҕах. Ыһыах тойон (улахан, киэргэллээх) баҕаната. Ону тула
үҥкүүлүүллэр (оһуокайдыыллар). Былыр сахалар баҕах ааллаахтара
(баарыстаах уу сэптээхтэрэ) Далан «Тыгын Дархан» диэн арамааныгар суруллар. (К иэн туттуулаах).
Саҕах. Былыр «халлаан саҕата» диэн тутталлара. Онтон
дьаҕарааппыйа үөрэҕэ үөдүйбүтүгэр айбыт тиэриминнэрэ.
Арҕах. (Көнө, көспүт суолт. Эһэ арҕаҕа; күруөйэхмаар кытыытыгар арҕах хастан олорбут; «Өстөөҕү Гитлер арҕаҕар үлтүрутүу»).
Тараҕана Сайылык. (И кки өттүнэн киэн туттуулаах: 1) ытык сир.
2) Бэдьээлэ айымньыта).
Торҕон. (Эһэ, бөрө. Киһи. Үчүгэй-куһаҕан өйдөбүлүн ырыҥалатыы).
Арҕам-тарҕам (сылдьыы). Уопсастыбаны мөлтөтөр.
Сомоҕо(лоһуу). Күүһүрдэр.
5 дорҕоонноох (маннык) ис хоһоонноох тыллары булан кэлиҥ
диэн сорудахтыахха.

Дь
Дьиэ. (К иһи олоҕор суолтатын этитиэххэ). Ханнык дьиэлэр баалларый?
«Иэримэ дьиэ иччитэ» диэн тугуй? (1) И эримэ дьиэ. 2) Иччитэ).
Дьиэһит. Дьиэһит оҕо.
Дьиэмсэх.
Дьиэтит. Дьиэтийбит.
Дьиэ-уот. Дьиэ-уот тэриммит.
Дьиэ тутун. Дьиэтэ тут. Дьиэтэ туттар. Дьиэ тутар. Дьиэ туттар
(бэйэтигэр).
Дьиэлэн (1. Бас билэр дьиэлээх буол. 2. Быстах к эм н э олорор
сирдэн: ол ыалга дьиэлэнэбин. 3. Ыал буол.).
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J
(мурун Й -а )
М аннык дорҕоонноох тыллары булларыы, саҥардыы.
Hjs (ийэ буолбатах!)
Hj3K3M, щэкээм
ВДэргээ
Кидеит
Kejyy кымыс
Kojepre
KejYYp
Kyja

Kyjyyp
Kyjaac
Kyjaahbipgaa
Xajbibi
Tajax
Xajax
Tyjax
Kyjax
Kyjaxa
Kyjaxaa
Kyjaxaiaa
Kbijaxaa
Кьдахан
Kbijaxaiaa
Ajax
Aja!
blbij-aaj (ыый-аай буолбатах!)
blbij-bibij! (ыый-ыый буолбатах!)
Aaj- aaj! (аай-аай буолбатах!)
ЬЦылаа (ыйылаа буолбатах!)
Ы]ылас
ЬЦылын
ЬЦыллаҕас
bljbip
Ь^ырбахтаа
AjagbiMcax

AjaxTaa
AjaxTaTap
Ajbibi

Ajbibi-KjjMH
Кө]үүлээ
А|ыылаах
Ajbibi pi^aa
Ksjiirec yra
Мздой
Мздоилээх
Эртгин
Эдоэнэ
Cajbic
CajbihbiMTax
Cairbijax
Yjyc
Tbijaax
Tbijbic
Тьуыһыр
Xajaa
Xajbic
Xajbihap
XojyocTaH
XojyohyH (нар)

Ҥ
Саҥас
Таҥас
У ҥа-хаҥас
Хатыҥ
Сылаҥ
БулуҤ

ЧараҤ
БарыҤ
Тураҥ
Тараҥ
Тарыҥ
Көҥөс
Көҥөө
ХороҤ
ИлиН-кэлиН кэбиһэр (илиҤ -кэлиҤ кэбиһэр)
СайыН кэлэр (сайыҤ кэлэр).
БараН хаал (бараҤ хаал)
БэС ыйа (б э һ ыйа)
АтырдьаХ ыйа (атырдьаҔ ыйа)
КуоНкурус (куоҤкурус)
Нь

Тылы тэҥ н ээн үөрэтии
(Нуучча тылларын сахатытыы
холобуругар)
Аһаҕас дорҕооннор
(Оҕоттон маҥнай ыйытан иһиллэр: Егор диэн ааты сахалыы эт
эрэ?)
— Егор — Дьөгүөр
Е
Егор — Дьөгүөр
Евгений — Дьэбдьиэн
Ермолай — Ньарбалаай
Евграф — Дьабараах
Ефим — Дьэки(и)м
Елена — Дьэлиэнэ
Елизавета — Элистэбиэтэ
Ё

Ньургун Боотур
Сир ньургуна
Ньургуһун
Ньирэй
Ньамах
Ньиэмэс

ёлка — харыйа; дьуолка
шёлк — солко
щётка — суокка
лён — лүөн
ёж — дьуос
һ

Эһэ. 1. Уруу. 2. Кыыл
Эһээ 1. Ы ҥырыы
2. Кыра оҕону саҥарда үөрэтии
3. Улахан киһи ньырамсыйа
үөрэммит толоос сыыһа саҥата
Киэһэ, киэһэлик(тии)
Эһии балык (сүүрүнэн эһиллэр
элбэх балык)
Иэһээ (иэс биэр, кулу)
Иэстээ (иэскин ирдээ)

Ю
Юрий — Дьууруй
юкола — дьуухала
дюйм — дьүүйүм
дюжина — дьууһуна
Я
Яков — Дьаакып
якорь — дьаакыр
ярый — дьаарай
Якутск — Дьокуускай
бильярд — билийээр
ямщик — дьаамсык
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Бүтэй дорҕооннор

ц

В

циркуль — сүүркүл
цифра — сыыппара
цирк — сииркэ
цирковой артист — сииркэ артыыһа
целлофан — салапаан
цемент — сиэмэн

Вася — Бааса
Васька — Бааска
Василий — Баһылай
врач — быраас
власть — былаас
варенье — барыанньа
время — кэм; бириэмэ
Ж
жребий — сэрэбэй(иэй)
жеребьёвка — сэрэбиэйдэһии,
сэрэбиэй
жердья — сиэрдийэ
желоб — суолах
3
Зина — Сиинэ
Захар — Сахаар
завуч — саабыс
значок — сыначыак
зоология — соолуогуйа
зоопарк — саапаарка
зоотехник — сээтиэхинньик
зубр — суубур
завод — собуот
Ф
Федя — Биэдьэ
Федор — Сүөдэр
Федора — Сөдүөрэ
фундамент — мэндиэмэн
фуражка — курааскы
фуфайка — куппаайкы
фабрика — баабырыка
флаг — былаах
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Ш
школа — оскуола
шахматы — саахымат
шахматистка — саахыматчыт
(кыыс)
шар — саар
шампунь — сомпуун
шифер — сиипэр
шоколад — сакалаат

щ
товарищ — атас; табаарыс
ещё — аны; occo
щётка — суокка
щи — истии
Кощей — Хассыай

САХА, НУУЧЧА ТЫЛЛАРЫН
ТЭҤНЭЭН ҮӨРЭТИИ - ТЫЛЫ ӨРҮТҮННЭРИИ
БИИР СУОЛА
Саха тыла нуучча тылыгар көһүөхтээҕэ биллэр, көһөн эрэрэ
көстөр. Үйэ аҥаарын устата, мин билэр кэммэр, саха тыла, култуурата, дьонун өйө-санаата киһи итэҕэйиэ суоҕун курдук сөҕүмэрдик
нууччатыйда. Ааспыт үйэ 60-с сылларыгар икки атын-атын улууска кыра кылааска үөрэнэр кыргыттар, өрөбүллэригэр дьиэлэригэр
тиийэн, ийэлэрин «Маама!» диэн ыҥыран, санарбыттарын кэмсиниэхтэригэр диэри таһыллыбыттар. Буруйдара, кырдьык, улахан
эбит: тыллаах-өстөөх обургу кыргыттар эрээри, оччотооҕу саха ойдөбүлүнэн, букатын өйө суохтук, м эниктик-тэниктик тылласпыттар, бэрт кутталлаах ыарыылары ынырбыттар. Аны щэ-аҕа диэбэти
сүөргүлүүр атын түбэлтэ Бүлүү Халбаакытыгар, Бүлүү куоратын
өрүс унуортан өҥөйөн олорор чугас нэһилиэккэ, эмиэ ол 60-с сылларга буолбут. М аны Халбаакы оскуолатыгар тэриллибит бэрт сэргэх көрсүһүүгэ «Ийэ тыл» көнүл түмсүү чэр дьоно Г.Г. Филиппов,
И.Е. Алекссеев, Н.И. М аксимов уонна мин буолан истибиппит. Санаа үллэстиитигэр биир кырдьаҕас учуутал бэрт тоҕоостоохтук ахтыбыта. Биир дьахтар Бүлүү куоратыттан уончалаах кы ыһын кытта
дойдутугар сайылыы тахсыбыт. Кы ыһа ийэтин «Маа! Маама!» диэн
ыны рары н мае саха халбаакылар улаханнык дьиктиргээбиттэр,
сиилиэхтэринэн сиилээбиттэр. «Итиччэ улахан кыыс хайдах ынахха дылы маҥырыырый?!» дииллэр эбит. Бука, атын да сирдэргэ ити
к эм н э оҕолоро щ эни щэ, аҕаны аҕа дииллэрин ирдииллэрэ эбитэ
буолуо.
Сьш-хонук ааһар, саха дьонун өйө-санаата, тылга сыһыана уларыйар. Ол Халбаакы орто оскуолатын 2006 с. бүтэрэн эрэр сытыыхотуу кыыс, бука, үчүгэй үөрэнээччи буолуохтаах, «үйэм-сааһым
тухары «бэсэстибэ» диэм суоҕа!» диэн андаҕайан, өрөспүүбүлүкэ
хаһыатыгар Хонуу Сибэккитэ диэн аатынан суруйан, Саха сирин
үрдүнэн хайҕаммыта. Саха тылын бэтэрээн учууталлара үөрүүлэрин
уйбакка хаһыакка суруйбуттара. Эмиэ ол саҕана биир саха тылын
бүтэрбит киһи, оскуола дириэктирэ буолаат, сахатын тылын чааһын
сарбыйбыт. Онтун бииргэ үөрэммит табаарыһыгар бэрт ботуруйуот
В.А. Н оговицы нна кэпеээн, улаханнык кэлэппит этэ. Хайдах кур
дук саха тылыгар т о н тыыннаах, тонуй сыһыаннаах саха тылын
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учууталларын иитэн таһаара олорбуппутуй аатырар сэбиэскэй кэмҥ э, уларытыы да сылларыгар?! К элиҥ ҥ и сүһүөх учууталларбыт хайдахтарый? Тылга, олоххо киэҥ көрүүлээх сахалары, саха тылын ботуруйуоттарын сатаан иитэр буолбуппут буолуо дуо? И итэр буолбут
буоллахпытына, ол ииппит дьоммут тоҕо тылларын туһугар кыһаллан хамсамматтарый, саха тылын көмүскээн, өһүргэниэхтэн да
өһүргэнэн турбаттарый?!
1961 с. Сахалыы таба суруйуу быраабылатын бырайыагын дьүүллэһиигэ «Кыым» уонна «Социалистическая Якутия» хаһыаттарга 66
киһи суруга бэчээттэммититтэн кэргэннии П.Н. уонна Н.Е. Самсоновтартан уонна 5 атын киһиттэн уратылара бары нуучча тылларын
саха тылын сокуонугар бас бэриннэрэн суруйарга баҕаларын эппиттэрэ. Ол иһигэр оскуола оҕотуттан учуонайыгар, оробуочайыттан
мэлииһийэтигэр-борукуруоругар тиийэ саха дьонун араас араната
баара да — бары биирдик саныыр эбит этилэр.
И тинтэн 40 сыл буолан баран, 2001 с. бэчээттэнэн тахсыбыт
«Сахалыы таба суруйуу тылдьыта» аҥаардастыы сахатыйбыт тыл
лары эрэ киллэрбэтэҕэ, нууччалыы ханыыларын эмиэ соп диэбитэ. Онон «Нууччалыы-сахалыы барыйааннаах тыллар» диэни
«айан» таһаарбыта. И кки аны ы суруйууну иккиэннэрин билинэн,
сахатытыахтааҕар сахатыппатах тэҥ э оҥорор. Син биир уруккулуу
нууччалыы суруйарга суол аһар. Таба суруйууга тыл үөрэҕэ инники хардыьшаабытын толору туһаннарбат. Киирии тылы таба су
руйуу соруга сахатытыы уонна сахатытыыны чиҥэтии буолар. Ол
ону нууччатытыыны чиҥэтии гына тиэрэ эргитэр. Үгүс нууччатыйан иһэр дьон сахатыйалларыгар көмөлөспөт. Салгыы нууччатыйа туралларыгар, саха тыла нуучча тылыгар көһөрүгэр өҥөлөһөр.
Саха тылын үөрэҕэ саха тыла, сахалыыттан тирэх ьшан, чиҥ ник
өрүттэригэр баҕарбат курдук буолан тахсар.
Аны «Олохторо нууччалыы суруллар тыллар» диэн к эр б эн (быыс)
анньан, тылы быыстала суох сахатыта турары олох да уот ааныттан
бобор. Ол аата тыл хааччаҕа суох сахатыйа турарын көҥүллээбэт,
суолун быһыттыыр. Кэлэр сырдык кэскилбит диэн эрэнэр тыабыт
оҕото нуучча тьшын саха санарар үгэһинэн саҥарыа, суруйуо суох
буолан андаҕайарын көрдүбүт. Оччо буолуор диэри нууччатыйбыт
ойдоох-санаалаах, култууралаах — саха тьшын кэрэтин туһунан тибис-тиэрэ өйдөбүллэммит омук өйүн сахатын тылыгар эргилиннэрбэтэххэ, бэйэтэ орүттүо дуо? Бука, А.Е. М ординов 1986 с. дьик26

симмитин курдук, аҕыйах кэм инэн тыла суох, буору бааһырдааччы
эрэ буолуохпут. Үһүс тылга бигэтик көспүт, «Март ыйга юношалар
вольнайга соревнованиеларыгар спортшкола перспективнай воспитаннига Нюргун Матчитов схваткаларын досрочно чистайдаан, командатыгар решающай баллары биэрбитин особо отмечайдыыбыт»
диэн «сахалыы» саҥарар үрдүк үөрэхтээх саҥаттан саҥа сүһүөх
салайааччылар, тэрийээччилэр, иитээччилэр үүнэн тахсаллар. С а
ха сайдар суолун кинилэр быһаараллар. Чиргэл-чэгиэн ыччаппытын иитэр-үорэтэр дьон — кинилэр. Оннук инники этэрээттээх
саха омута ханна тиийиэй? Тыл итиччэ түргэнник түҥкэлийэр
буоллаҕына, аан дойду сайдыылаах омуктарын кытта тэҥ ҥ э-сэргэ
хаамсар култууралаах, сайдыылаах литэрэтиирэлии тыллаах омук
буолан, бу үйэни монуурбут саарбах. Саха тылын учууталлара кыт
та итинник хааһы тылынан саҥарарга бэйэлэринэн холобур буолар буоллахтарына, хантан ыраас тылланабыт? Сайдыылаах, кыахтаах омук итинник тыллаах дьоҥҥо оҕотун итэҕэйэн ииттэриэ,
үөрэттэриэ этэ дуо?
Биһиги олохпут куолута, дьоммут майгыта, үөрэхпит тиһигэ
итинтэн атын киһини иитэн таһаарар кыаҕа суох буолта билиннэ.
Тылы олоххо, тыл кэскилигэр быһаччы туһалаах гына хабаатыннаран үөрэтэр суолу тэлиниэх тустаахпыт. Оскуолаҕа оҕо нуучча ты
лын үөрэтэр буолуоҕуттан икки тыл уратыларын биллэрэн, ол аата
икки тылы тэҥ нии тутан — биир тылы атын тылга тэҥ нээн үөрэтии
саха тыла бэйэтин айылгытын тутан сылдьарыгар көмөлөһүө, нууч
ча тылыгар көһүүтүн тохтотон өрүтүннэриэ. Дорҕоону, буукубаны,
тылы, тыл ситимин, этиини, ордук дьон сыыһар, тылы буортулуур
уустук өттүн «нууччалыыта маннык, сахалыыта маннык» диэн чопчу
ыйан, көрдөрөн үөрэтэр бырагыраама, үөрэх кинигэлэрэ, көмө кинигэлэр, тылдьыттар оҥоһуллан барыахтаахтар.
Дорҕоону үөрэтии, мин көрүүбэр, түгэх өй утумнаан биэриитинэн, манны к кэрдиистэрдээх буолуон сөп. Бастакыта: тутаах билиини — саха, нуучча тыллара тус-туһунан тыллар буолалларын,
онон ан ы -аҥ ы айылгылаахтарын, дорҕоонноро, тыллара хайа-хайалара бэйэлэригэр эрэ сөп буола айыллыбыггарын, атын тылга сөп
түбэспэттэрин долоҕойго түһэрии. Билии итинтэн саҕаланыахтаах.
И тинтэн салгыы иккис кэрдииһэ: нуучча тьшыгар хастыы да
аһаҕас, бүтэй дорҕоон сэргэстэһэрин, саха тылыгар оннук буолбатын үөрэтии дьиктиргэтиэн, кэрэхсэтиэн сөп.
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Үһүс кэрдииһэ: саха тылыгар бүтэй дорҕоон тыл иннигэр, ортотугар, бүтүүтүгэр туттуллуута чопчу бэрээдэктээҕин, нуучча тылы
гар оннук кытаанах хааччах суоҕун үөрэтии саха, нуучча тылларын
уратыларын туһунан өйдөбүлү кэҥэтиэҕэ.
Төрдүс кэрдииһэ: саха тылыгар суох нуучча дорҕооннорун, нуучча
тылыгар суох саха дорҕооннорун биллэрии ч и н н и к и н и э, сахалыы
санара сатааһын үөскүө. Москва, Яков, Яковлев, учитель диэн тыл
лар сахалыытыгар Москуба, Дъаакып, Дьаакыбылап, учуутал диэн
дорҕоонноро уларыйан тахсарын оҕолор сонургуохтара.
Бэһис кэрдииһэ: сахалыы дорҕоонноммут тыл киирии тыл диэн
ааттанарын, саха тыла буолан хааларын биллэрии кэлэр.
Алтыс кэрдииһэ: саха тылыгар сөп түбэспэт дорҕоонноох тылла
ры саха тылын сокуонугар хайдах сөп түбэһиннэрэн, киирии тыл
оҥорору, тыл га көрдөрөн, үөрэтии өйгө түһүмтүө буолуо. Итини
билбэтэх дьон саха тылын сыыһырдааччы, сахатытыыны утарааччы буолаллар. Онон «киирии тыл» диэни биллэрии саха тылын
доҕотторун тэнитэр сүдү суолталаах.
Сэттис кэрдииһэ: киирии тылы нууччалыытынан солбуйан саҥарыы саха тылын алдьатарын өйдөтүү.
Ахсыс кэрдииһэ: алдьаммыт тылынан санары ы тыл үөрэҕэр култуурата суох быһыы диэн сыаналанарын өйдөтүү. Ону өйдөөбүт оҕо
олоҕун устата ыйыы оностуо. Санары ы култуурата үрдүө.
Тохсус кэрдииһэ: саха тыла дорҕооно дьүөрэлэһэрин — биир
эрэ тылга дьүөрэлэспэтин, саҥарар саҥабыт бүтүннүүтэ дорҕоон
дьүөрэлэһиитигэр тутуллан турарын үөрэтии. Сахаҕа дьүөрэлэспит
дорҕоонноох тыл, сан а эрэ кэрэ диэн аатырарын, тыл кэрэтин
(эстетика слова), тыл мантытынан күүстээҕин, үйэлээҕин өйдөтүү.
Олонхотугар тиийэ улуу айымньыларбыт дорҕоон дьүөрэлэһиитин
сокуонунан айыллалларын көрдөрөн итэҕэтии.
Онус кэрдииһэ: бу үйэлээх уратыта сууралыннаҕына, саха тыла
буолан бүтэрин өйдөтүү. Онон дорҕоону үөрэтии сахалыы санарыы
үгэһин өйдөтүүнэн, сахалыы ыраас саҥаны харыстыыр ты ы ҥҥа
иитиинэн түмүктэнэр.
Ол кэнниттэн тыл суолтатын үөрэтии кэлэр. Эмиэ тэннээн:
«бу нуучча тьшын сахалыы ханыыта маннык», «бу тыл тылбааһа
маннык» диэн. Оннук үөрэтэр улахан да дьоҥ ҥо туһалаах. Нууч
ча тылын туттуу сиэрин хардыы аайы кэһэн, туттуо суохха туттар,
тылы өйдөөн туттар ирдэбили билбэт дьоммут элбэх. Тыл суолта28

тын, ханыытын билии январь, подруга, подарок, поддержка диэн
саҥара сылдьар дьоммут аҕыйыырыгар көмөлоһүөх тустаах. Ити
тыллар саха тылыгар тохсунньу, дьүөгэ, бэлэх, өйөбүл диэн буолалларын билбэт буолан: «Нууччалыы саҥарар догом (дөбөҥ), ойдонүмтүө», — дииллэр. Дөгөмсүтэн, судургутутан, «окуошканан
посмотриилаа» дииллэрин ордороллор, көмүскэһэллэр. Сорохтор
сахалыы ханыылаах нуучча, омук тылларын сахалыы саҥаҕа кыбытар сатамматын билбэт буолан, булкуллубут тылынан саҥараллар.
Нуучча тылын, тылын ситимин, этиитин өйдөбүлүн дьон билэн,
нууччалыы туттар. Сахалыы ханыытын билбэт. Онон билэрдии,
үөрүйэхтии нууччалыытынан саҥарар. Бэркэлээтэҕинэ — туруору
тылбаастыыр. Ол аата сахалыы саҥардаҕым диэн буолар. Оннук ту
руору тылбаастаан саҥарыы олус хойуу: «идти навстречу желанию
друга» — доҕорум баҕатыгар утары баран («доҕорум баҕатын ылынан / / толорон» онн.), «пустить красного петуха» — кыһыл бөтүүгү
ыыт («уотта ас» онн.), «звери и медведи живут в лесу» — кыыллар
уонна эһэлэр ойуурга олороллор («кыыллар, эһэлэр тыаҕа бааллар»
онн.), сказка «Лиса и Журавль» — «Саһыл уонна Туруйа» остуоруйа
(«Саһыллаах Туруйа» онн.) диэн буолан иһэр. Ону утары коннорон
иһэр сороххо кыаллыбата да буолуо. Кыаллара буоллар, туһата
туохха да кэм нэм м эт улахан буолуох этэ.
Киһи олоҕун устата туттар тылын үксэ: нуучча тылын бэйэтинэн
туттуу, тылы дорҕоонун сахатыппакка да, тылбаастаабакка да саҥарыы уонна туруору тылбаастаан саҥарыы оскуолаҕа үөрэнэр сылларыгар үөрүйэх буолар. Онон онно тута баттаһан үөрэттэхпитинэ эрэ
ситиһиилэниэхпит. Учууталларга кытаанах ирдэбил туруох тустаах.
Оскуолаҕа бутуур, булкаас тыллаах учуутал тардынар быһыытамайгыта олохтонуохтаах. Учуутал идэтигэр сүрэхтэринэн-быардарынан бэриниилээх дьону ыраас тьш уостубат хамсааһына оро
күүрдүохтээх, тылы үөрэтии тэнийиэхтээх. Тылы үорэтэн, ойдоон
бардахха, икки тыл уратыта толору костон кэлиэ: нуучча тылы
гар суох дорҕооннор саха тылыгар, саха тылыгар суох дорҕооннор
нуучча тылыгар бааллара, саха тылыгар сэргэстэспэт дорҕооннор
нуучча тылыгар сэргэстэһэллэрэ, нуучча тылыгар охсуулаах аһаҕас
дорҕоон, саха тылыгар уһун аһаҕас дорҕоон баара, о.д.а. ойго түһүө.
Нуучча тьшыгар дорҕоон дьүөрэлэспэт эбит буоллаҕына, саха тылы
гар булгуччу дьүорэлэһэрэ, ол дьүөрэлэспэтэҕинэ, саха тыла онтон
сатарыйара өйдотүллүохтээх. Онтон тылы харыстааһын, торообүт
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тылы таптааһын, ыраастык саҥара сатааһын таһыма — саҥа, үрдүк
таһым кэлиэхтээх.
Үөрэх министиэристибэтэ, Учууталлар идэлэрин үрдэтэр үнүстүүт, Төрүт омуктар оскуолаларын чинчийэр үнүстүүт, аны туран,
хаадыры иитэн биэрэр кыһалар: Хотугулуу илиҥҥи омуктар тыл
ларын, култуураларын үнүстүүтэ, учууталлары үөрэтэр үнүстүүт,
кэллиэстэр, Куманьытаарынай чинчийии уонна аҕыйах ахсааннаах
омуктар кыһалҕаларын чинчийэр үнүстүүт, сүбэлэрин холбоотохторуна, саҥалыы үлэлээн, тыла симэлийэр кутталлаах сахаларын
норуотун киһи-хара гынар күүстээхтэр.
Икки, элбэх омук тылын булкуйбакка саҥарыы — тылы туттуу,
ыраастык саҥарыы сүрүн ирдэбилэ. Ол кылаастан кылаас аайы
чиҥэтиллэн, киһини үйэтин тухары батыһа, сирдии сылдьар гына,
үрдүк култуура бэлиэтэ буола оскуолаҕа дириҥ ник иҥэриллиэхтээх. Нуучча тьшын култууратын үөрэтээччилэр «Киһи тылга сыһыаны нан кини култууратын эрэ быһаарыллыбат, кини хайдах-туох
кырастаньыынын көрөҕүн» дииллэр. Аны «Тылы туттуу, тылга үлэ
ботуруйуоттааһын дьыалата» дииллэр. Биһиги ыччакка оннук өйүсанааны, сырдык иэйиини эрдэттэн иҥэрэрбититтэн тоҕо кэмчиэрийиэх, тутурҕаныах тустаахпытый? Саха уурастаабат тьуыс, дьирээ
омук. К ини сайдыылаах ыччата, тыынын мананан, биир санааны
ьшыннаҕына, саха тьшын үйэлээх үгэһигэр олоҕуран, эҕэрдэлээх
щ э тьшбытын өрүтүннэрэр суолу тобулуо.

О БЛАГОЗВУЧИИ ЯКУТСКОЙ РЕЧИ
1. В чем красота живой народной речи?
— Конечно, в благозвучности и в захватывающем содержании.
2. А что такое благозвучность и в чем благозвучность якутской
речи?
— Благозвучность — это красивое звучание речи, т.е. приятная
для слуха композиция звуков. В якутском традиционном нацио
нальном понимании она заключается в строгом сингармонизме,
точном грамматическом построении и чисто якутском произнош е
нии, в правильном ударении и интонировании. А насчет содержа
ния понятно.
Если смотреть правде в глаза, то нам остается только признать:
30

если главенствует в литературном языке фонетический принцип —
здравствует якутский язык, а если главенствует морфологический
принцип — чахнет и деградирует якутский язык. Но Конституцион
ный Суд РФ в 2002 году специальным законом запретил народам
РФ пользоваться удобными им алфавитами. В истории возникает
вновь и вновь набивший оскоцину вопрос. Членам Конституцион
ного Суда Иванову, Петрову, Сидорову им-то какое дело, на ка
ком алфавите удобно писать якуту или татарину, как произносить
и писать русские слова на своем родном языке? Или откуда им
знать, какие звуки и буквы подходящи их языку? По какому праву
нарушают они основополагающие законы своей страны, на кото
рых жиздется государство, и запрещают свободу развития языков
и культур народов, населяющих Россию? Но власть предержащие
думают непонятно как.
Все лучшие представители поколений просвещенных сынов н а
рода душою болели за судьбу родного языка и народа, стойко боро
лись каждый за свое видение. Все они бесспорно были доблестны
ми гражданами своей родины, патриотами родного языка и культу
ры, но каждый был снедаем внутренними противоречиями, в раз
ное время, даже в одно и то же время говорил по-разному. Но это
были не преднамеренные взгляды, а всем присущие человеческие
заблуждения, слабости и сомнения. Сложность исторического мо
мента на каждого действует по-разному.
Наш век очерчен XXI веком. Если мы, якуты, палец о палец не
ударим в защиту и возрождение своего чахнущего на глазах родного
языка, то конец его станет концом якутской нации со своей респу
бликой, целостностью территории, государственным языком, т.н.
национальной школой и прочая. Власти и языковеды республики
упустили момент, находясь в бездействии. История милосердно от
пустила в нашу пользу целых двадцать лет! Этого хватило только на
раскачку и охлаждение пыла у многих. Выходит, на большее мы не
способны. А время не может благоприятствовать бесконечно. Но
и жизнь не стоит на месте, жить, дерзать приходится и в неблаго
приятные времена. Так что, в конечном счете, никогда не поздно
спохватиться и взяться за возрождение своего языка. Это начать
надо с орфоэпии, с создания ее правил на основе фонетических
принципов. Возрождение языка невозможно без правильной речи.
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И. ТАБА САҤАРЫЫ

САХАЛЫЫ ТАБА САҤАРЫЫ ҮГЭҺЭ
И кки тыл ыпсыытыгар түбэһэр бүтэй дорҕооннор саха тылын
үйэлээх үгэһинэн саҥарыллыылара билиҥҥ и кэм ҥ э тутуһуллубат.
Ол төрүөтэ: бииринэн, оскуолаҕа оҕону эрдэттэн үөрэтии суох. И ккиһинэн, дьон сахалыы саҥарар үгэһэ, сурук тылынан баран, ф о 
нетика сокуонуттан морполуогуйа сокуонугар охтубут.
Ситимнээх санаҕа сэргэстэһэр тыллары араартаабакка, силлиһиннэри соҕус санары ы түбэлтэлэрин үөрэтэбит. Онуоха биир
тылга сэргэстэспэт (тапсыбат, онон сабыдыаллаһан, тапсыахтаах)
бүтэй дорҕооннору ылабыт. Онтубут сорох бүтэй дорҕооннор тоҕо
эрэ бэйэ-бэйэлэригэр сабыдыалласпаттар — бэйэлэрэ бэйэлэринэн
сылдьаллар. Сороҕор иккиэн хардарыта сабыдыаллаһаллар. Сороҕор
биирэ ордук сабьщыаллыыр. Ол сабьщыал сороҕор кыра, сороҕор
улахан, ону ааһан, дорҕоону атын дорҕоонно толору уларытар.
Тыллар алтыһыыларыгар дорҕоон хайдах майгылаахтык сабыдыалласпытын киһи кулгааҕынан истэн быһаарбат уустук түбэлтэлэрэ
эмиэ бааллар. Олору, анал бырагыраамалаах көмпүүтэргэ санардан,
быһаарыллар.
Үлэм тиэкиһиттэн ылан, ХИ БҮ Х И Н ТК Ү бэрэп. И.Е. Алексеев
дорҕоону чинчийэр лоборотуоруйатыгар манны к тиксиһиилэри
чопчулаппытым. М антан аллара ону аҕалабын:
к-б оннук буоллаҕа, соҕустук барыллаан, сиик буолан, омук баар
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к-х көстук хааланан, омук хамсыы, ордук хото билэр буолан, ман
нык халыыбынан
к-э көстук эгэлгэтэ
н-б дьон биир, тылынан бэйэтинэн, бииртэн биир, сутэрбиттэрин
быһыытынан
н-к талкыламматах ньуучча тылын кыбыппат буолаллара
н-м тыл эйгэтинэн мунгурданан
п-б киэп буолар
п-д сөп диэн, сөп дуо
рт-б бэрт буоллаҕа
рт-д бэрт диэн (С.А. Новгородовка: балтым Маайа бэт чахтар)
с-б ас быраҕыаҕа, угэс буолбуттан, mac биэтэс, бас бэриннэрэн,
хас бырыһыан, бас бэриннэрэн, хас биир, бас баттах, итэҕэс баарын
с-дь аахайбат соҕус дьоҥко, ис дъиҥин, сугас дьон
т-б бэлиэтээбит бэйэлэрэ, төрүт буолар, сатаммат буолуой,
төрүөбут буордарыгар, симэлиппэт бигэ, ырааппыт буолуохтаах этэ,
тыытыллыбат буондата, ылбат-биэрбэт тыл, от быһар, кыбыппат
буолаллара, кыһаммат буолбут, симэлийбэт буолуой, өйдуөбэт буолбут бэлиэ, оспот бааһа, араас тылдьыт баар, хаһыат бэчээттиир
т-д эбит диэн, сатаабат дьон даа, сэбиэт дойдутугар
т-дь барбыт дьон, сааһырбыт дьахтар
т-м хомуйбут мастырыскыайым, уут-маас, өлбөт мөҥө, өлбөт
мөккүөрун, от муннъар тэрили
т-н төрүт норуот, олоҕурбут нуорбата
т-с аахпыт суох, сөбүлуөбэт суола, урут сахалыы, өлбүту кытта
өлбут суох
т-х уот харахха, ыччат хаһыата, от холооһуна, от харбыыр
х-б олох баран, сынаах буолбут, тирэх биэрэн, кыахтаах буоллахтарына, харах баайан, ааҕыллыахтаах быһыылаах
х-д бэриллиэхтээх диэн, суох дииллэр, туох даа һуох, хайдах даа
х-дь омсолоох дьоруойа, өйдөөх дьон
х-к соҕотох киһи, һуох көруҥү, айыылартан тугу хайдах көрдөһөрүн
х-н сөптөөх нуорбалааһын.
Онтум маннык диэн буолара чопчуланна, бигэргээтэ:
к-б — г-б: оннуг буоллаҕа, соҕустуг барыллаан, сииг буолан, омуг
баар
3 Заказ № 440
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к-х — г-х: көст үгхааланан, омуг хамсыы, ордугхото билэр буолан,
манныг халыыбынан
к-э — г-э: костуг эгэлгэтэ (атын түбэлтэлэр бары а.д. иннигэр
ньиргиэрэ суох б.д. ньиргиэрдэнэр сокуонунан ньиргиэрдэнэн
иһэллэр)
н-б — м-б: дьом биир, тылынам бэйэтинэн, бииртэм биир, сутэрбиттэрим быһыытынан
н-к — ҥ-к: талкыламматах ньуучча тылын кыбыппап буолаллара
н-м — м-м: тыл эйгэтинэм мунурданан
п-б — б-б: киэб буолар
п-д — б-д: сөб диэн, сөб дуо
р т-б
п-б: бэп буоллаҕа
рт-д — д-д: бэд диэн
с-б — с-б: ас быраҕыаҕа, угэс буолбуттан, mac биэтэс, бас бэриннэрэн, хас бырыһыан, бас бэриннэрэн, хас биир, бас баттах, итэҕэс
баарын (сорох дьон саҥатыгар ньиргиэрэ суох с дорҕоон сабыдыалынан б п-га кубулуйар курдук)
с-дь — с-дь: аахайбад соҕус дьонко, ис дьинин, сугас дьон (сорох
дьон саҥатыгар ньиргиэрэ суох с дорҕоон сабыдыалынан дь ч-га
кубулуйар курдук: соҕус чон, ис чинин, сугас чон)
т-б — п-б: бэлиэтээбип бэйэлэрэ, төрүп буолар, сатаммап буолуой,
төрүөбүп буордарыгар, симэлиппэп бигэ, ырааппып буолуохтаах этэ,
тыытыллыбап буондата, ылбап-биэрбэт тыл, on быһар, кыбыппап
буолаллара, кыһаммап буолбут, симэлийбэп буолуой, өйдүобэп бэлиэ,
оспоп бааһа, араас тылдьып баар, хаһыап бэчээттиир
т-д — д-д: эбид диэн, сатаабад дьон даа, сэбиэд дойдутугар
т-дь — д-дь: барбыд дьон, сааһырбыд дьахтар
т-м — п-м: хомуйбуп мастырыскыайым, үүп-маас, өлбөп мөнө,
хаппып-мас, өлбөп моккүөрүн, on мунньар тэрили
т-н — д-н: төрүд норуот, олоҕурбуд нуорбата
т-с — д-с: аахпыд суох, сөбүлүөбэд суола, уруд сахалыы, өлбүтү
кытта өлбүд суох (мин истэрбэр кырдьаҕас дьон саҥатыгар: «аахпыс суох, сөбүлүөбэс суола, урус сахалыы, өлбүтү кытта өлбүс суох»
диэн иһиллэр)
т-х — х-х: уох харахха, ыччах хаһыата, ох холооһуна, ох харбыыр
х-б — ҕ-б: олоТ) баран, сыҥааҕ буолбут, тирэҕ биэрэн, кыахтааҕ
буоллахтарына, хараҕ баайан, ааҕыллыахтааҕ быһыылаах
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х-д — g-д: Ьэриллиэхтээт, диэн, cyoij дииллэр, myor, даа hyox, хайдат>
даа
х-дь — ҕ-дь: омсолоот, дьоруойа, өйдөөҕ дьон
х-к — ҕ-к: соҕото$ киһи, һуог, көруҥу, айыылартан тугу хайдаҕ
көрдөһөрун
х-н — ҕ-н: сөптөвТ) нуорбалааһын.
Тыл ыпсыытыгар бүтэй дорҕоон алтыһыыта манан бүппэт баһаан элбэх. Ону мин барытын көрдөрөрүм кыайтарбата өйдөнөр.
Тиксиһэр дорҕооннортон саҥарыллыыларын киһи кулгааҕынан
табан быһаарбат өттүн эрэ сүүмэрдээн, тылларын кытта холбуу
көрдөрдүм. Көмпүүтэргэ саҥаран биэрдим. Атыттар эмиэ саҥардылар, ол иһигэр — эдэр кыргыттар. Барыбыт киэнэ араастаах да
буоллар, фонетист И.Е. Алексеев түмүгэ итинник.
«Саха тылын үйэлээх үгэһэ уонна онтон туорааһын» диэн сурун үлэбин бэчээккэ бэлэнниир икки сайыннаах унньуктаах үлэм
түмүгэр икки тыл ыпсыытыгар дорҕоон сэргэстэһиитин таба саҥарарга ханнык уустук түбэлтэлэр баалларын булан, аналлаах бырагыраамалаах көмпүүтэргэ чинчийтэрэн, чопчулаппытым. Ол саҥабын көмүскэнэбин. Бииринэн, бэйэбин дьон бүттүүн нууччамсыйар тыыныгар хотторботох, саҥарар аппараатын нууччалыы
саҥаҕа алдьаттарбатах, бүттэлээх аппарааттаах, сахалыы саҥалаах
киһиэхэ киллэрэллэр. 1990 с. Чурапчыга Тэристиин «Саха тыла»
уопсастыбаны тэрийэ сырыттахпытына, райком мунньахтыыр саалатыгар биир милииһийэ үлэһитэ: «Бу эн, Бүлүү киһитэ эрээри,
саҥ аҥ хайдах киин улуустардыыный?», — диэн турар. Атыттар да
кырдьаҕастарыгар тиийэ: «Адьас щ элээх аҕабыт саҥатын курдук
истэбит» дииллэрэ баара. И ккиһинэн, ол аппарааппын анаан харыстыыр, көрүнэр-истинэр киһиэхэ киллэринэбин (атын оннук
төһө дьон баарын билбэппин). Ү сүһүнэн, С.А. Новгородов «Хайдах
саҥарарыҥ курдук суруй» диэн тускула саха тылын айылгытынан
суруйтарар номохтооҕо. Ону «Саха тылын айылгытынан саҥар»
диэн уларытан, сахалыы таба саҥарыы тускула оҥорон, саха тылын
айылгытын харыстыырга, саха тылын орүтүннэрэргэ, ону ааһан,
саха тылын төрүт айылгытынан сайыннарар соругу туруорунарга
дьаныһан туруорсабын. Тордүһүнэн, саха дьонугар төрөөбүт тылын
айылгытын ойдото, төрүт тылыгар сыһыанын көннорө сатыыбын.
М ин саҥабын, дорҕоону суруйуум, сибилигин бэлиэтээбитим
курдук, м ээнэ ылбычча саҥа, суруйуу буолбатах. Ы йааһыннаан,
з*
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ыараҥнатан көрөн суруйуу. Онон билиҥҥи, сурук тылынан барбыт саҥалаах дьон саҥатыттан, таба суруйуу тылдьытыттан, сурук
тылыттан уратылааҕа дьиктитэ суох. Ситимнээх саҥаҕа саха тылын
үйэлээх үгэһигэр киирэр түөлбэ тьш уратыта, дорҕоон барыйааннанара сылдьаллар. Саха бүттүүн тылыгар даҕаны дорҕоон барыйааннанара баар буолар. Онон мин сөбө диэн талбыт барыйааным са
халыы таба саҥарыы нуорбатын олохтуурга биир сүрүн барыйаан
быһыытынан отуу уотугар олорсоро оруннаах буолуо диэн саныыбын. Бэсиһинэн, саха күрүөх билэ дьонун чиргэл өттүн өйө-санаата манна ахтыллыбыт саха тылын өрүтүннэриигэ сыһыаннаах
соруктары өйдүүр, өйүүр курдук, ситтэ диэн санаалаахпын. Онон
ити суолларга тирэнэммин бэйэм сахалыы санабы н көмүскэнэбин.
Уопсастыба чөллөөх, чиргэл өттүн саҥатын төрүт ылыах тустаахпыт.
2011.08.04.

НУУЧЧАТЫТЫЫ
Нууччатытыы — таталытаар судаарыстыба ис бэлиитикэтэ.
Күүстээх сокуоннары айан, олорго олоҕурар, номууканы туһанар.
Киирэр аартыга, суола-ииһэ үгүс.
1. Саха тылын айылгытыгар сөп түбэспэт нуучча алпаабытын
булгу туһаннарыы.
2. Алпаабыкка киирбитэ диэн, биһиэхэ суох дорҕоону саха
дорҕоонун курдук ылынарга модьуйуу.
3. Нуучча тылын саха тылын сокуонунан уларыппакка суруйтаран уонна санардан, тыл көмүскэлин суох оноруу.
4. Нуучча тылыттан туттар уонна нуучча тылынан эргийэн кэлэр
тиэриминнэри сахатытары хааччахтааһын.
5. Саха литэрэтиирэлии тылын саха тылын айылгытыттан тэйбит
дьон өйдөрүгэр, тылларыгар — үөрүйэхтэригэр олоҕуран нуорбалааһын.
6. Оҕо тэрилтэлэрин нууччатытыы.
7. Бары ньыманан оҕону оскуолаҕа нууччалыы эрэ үөрэтэргэ
күһэйии. Саха оскуолатын элбэпиэти ааһан, суох оноруу тускулун
тутуһуу.
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8. Орто аналлаах, үрдүк үөрэх тэрилтэлэригэр саха киһитэ
иитиллэн тахсар сахалыы эйгэтин, анал үөрэҕин үөскэтимии. Устудьуону төрөөбүт норуотун кыһалҕатыттан тэйитэ тутан, уопсастыба тыыннаах олоҕун түллэр долгунуттан күрүөлээн, туе санаата суох
истигэн дьону иитэр омсолоох үгэс салҕаныыта.
9. Саха тыла туттуллар эйгэтин, сахалыы эйгэни кэҥ эппэт
мөккүөр.
10. Саха тылын атын түүрдүү тыллары кытта ситимин молтотүү, тас түүрдэри кытта ситимин быһар суолга туруу. Өссө СГУ
эрдэҕинэ, саха-туур бөлөҕөр үөрэххэ ылыы ууратыллыбыта.
Бу барыта саха оҕотун, киһитин, омугун тыыннаах буолар былдьаммат быраабын кыпчыйыы, былдьааһын буолар. Ол түмүгэр
үйэ-саас олохсуйбут тыл кэрэтин туһунан өйдөбүл (эстетика слова)
сахалыыттан нууччалыыга уларыйан, дьон сахалыытынааҕар нууччалыытын ордорор буоллулар. Ол ураты култууралаах, тыллаах омук
буолан уурайар суолга үктэммити көрдөрөр.
М аннык турукка киирэн олорон, саха тылын өрө тардар суолу тобулар ыарахан. Сорох-сорохтор оччо-бачча баҕатыйаллара да
көстүбэт. Уруккуттан да саха тылын кэскилин оҥорууга икки корүү, икки оскуола баар. Сахалыыны туругурдар тускул уонна нууччатытыыны туругурдар тускул.
Бастакыта саха тылын хараанныыр, саха тьшын айьшгытын,
дорҕоонун тиһигин харыстыыр соруктаах. «Саха тьшын дорҕоонун
тиһигин кэһэр туора дорҕоонноох тыллар саха тыла буолбатгар,
саха тьшын байыппаттар. Саха тьшын дорҕоонун тиһигин сатайдыыллар, алдьаталлар. Өйү-санааны нууччатытар, саха тьшын кэрэ
тин туһунан ойдобүлү нууччалыыга кубулутар айьшгьшаахтар. Онон
тыл, омук өлөр суола онтон буолар» диэн өйдүүр. Онон алпаабыкка сылдьар нуучча буукубалара саха тьшын дорҕооннорун бэлиэтээбэттэр, сахатыйбатах, саха тьшын баайын тас өттүгэр сылдьар
тыллары суруйарга тутгуллаллар. Онон сахалыы ханыыта суох, тылбаастаммат омук тылларын саха тьшын айылгытыгар көһөрөн туттар, саха тьшын байытар ньыманы саха тьшын биир сүрүн, табыгастаах харысхалын курдук көрөр.
И ккиһэ нуучча алпаабытын, буукубатын, дорҕоонун саха киэнин курдук корор. Ол саха, нуучча тылларын араарбат, нуучча ты
лын саха тыла диир быһыы буолар. Ол иһин тыл нууччалыытын
төрүт оҥостоллор: бэл, сахатыйбыт тыллары нууччалыы суруй37

тарар, эбэтэр нууччалыытыгар чугаһатар араас албаһы тутталлар.
«Тылы барытын сахатытаары гыналлар» диэн балыйаллар. Бэлиитикэ кытааттаҕына, эмиэ уруккулуу дьаралыктары айан, ыйаталаан
да барыах курдуктар...
Оччотугар кэскилбит хайдаҕый? Омук дьылҕата ы йааһыҥҥа
уурулуннаҕына, тосту баттаан, хоннохтоох дьаһаллары ылар куолу.
Хаһан эмэ норуоппут сахатытыы ис дьиҥ ин өйдүүр, өйүүр күнэ
ҮҮнүөҕэ.
Нууччатытыы — утумнаах бэлиитикэ буолан, аҕыйах ахсааннаах
омуктары араҥаччылыыр эрэбиллээх бигэ сокуон суох эбит. Хас
саҥа кэлбит Бэрэсидьиэн күннээҕи түбүккэ санаата оонньууруттан тутулуктанан, абырах-ибирэх сокуоннаах буолар эбиппит. Онон
үгүс киһи туспа омук буолан сириэдийэр эрэлин сүтэрэр эбит.
Онуоха урут тылын уратытын былдьатар. Бастаан, нуучча тылын
буһуурҕаан хото туттар, кыбытыа суохха кыбыта үөрэнэр. Ол улахан
көҕүтүһүүлээх буолар. Бэйэ-бэйэтгэн сутуйсан, тыл сыыһырыыта
тэнийэн барар. Биирдиилээн киһи нууччалыы, омуктуу тыл ситимин, бүтүн этиилэри саха тылыгар көһөрөн туттар үөрүйэҕэ бүттүүн
үөрүйэххэ кубулуйар. Тиһэҕэр, үгэс буолар. Төрүт тылга нуучча ты 
лын кыбытыы м аннай утаа туора көрүллэр эбит буоллаҕына, кэлин
эккээрдэр, олуонатык көстөрө уурайар. Дьон сахалыыны баардылаабат буола сахалыы өйдөрө, онтон иэйэр куттара, култууралара,
киэннэрэ (гордость) суураллар, симэлийэр. Онон тылларын-өстөрүн
букатын аахайбат буолаллар. Саха тылын дьылҕатын туһугар долгуйар саҥа бырдах саҥатын курдук иһиллэр. И ккис сырыыларыгар
истэллэригэр хал буолуохтара. Үһүстэригэр — өйдүүн-санаалыын
уун-утары турар халбарыйбат таас харгыс, тумнуллубат буор быһыт
буолуохтара.
Киирии тылы таба суруйуу быраабылатын нууччатытыы, тиэримини нууччалыы тутуннарыы, оҕону оскуолаҕа, үөрэх тэрилтэлэригэр нууччалыы үөрэтии, иитии, саха тылын кыпчыйыы дьон
өйүгэр-санаатыгар, култууратыгар итинник мүлчүрүппэттии күүскэ
дьайар. Уон-сүүрбэ сыл иһигэр дьон өйө, сүрэҕэ сахатытыыга талаһыыта баһыйбатаҕына, билигин хотон итэҕэйбэт, өһүргэнэр
суолбут — нуучча тылыгар көһүүбүт күүттэрбэккэ сыба анньан кэлэригэр тиийэр.
Нууччатытыы күн-түүн бэргээбитигэр, сэтэрбитигэр, онно бар
дьон эккээрбитигэр туох да дьикти, соһумар быһыы суох. Буолуох38

таах буолуута. Онно хайдах сыһыаннаһар — ол буолар киһи дьиксинэ кэтэһэр суола. Тоҕо диэтэххэ, саха тылын кэскилин оҥоруу
билиҥҥи тутаах боппуруоһа ол буолар.
Хомолтолооҕо: омук тылын сахатытан, саха тылын байытар ньыманы «нуучча тылын, нууччалары абааһы корүү» диэн токурутан
таһаарыы үгэһэ баар. Имиллибэтэх хорчоххой, ирбэтэх «тоҥ» тыллары «киирии тыл» диэһин, дьиҥ киирии, «ирбит» тыллары нууч
чалыы суруйтарыы саха тылын сокуонуттан туорааһын буолар.
Туорааһыны саха төрүт тылларын кытта олох биир курдук тутан,
саха тыла төрүт айылгытынан сайдарын алые атахтыыллар. Саха
киһитин тыл кэрэтин туһунан өйдөбүлүн, сахалыы өйүн, иэйиитин
тиэрэ эргиттилэр, нууччатыттылар. Toho да толооһу толооһурҕаабат
оҥордулар.
Киирии тылы дорҕоон тускулунан (фонетическай принцибинэн)
суруйары утарыы ТЛ И И -гэ ааспыт үйэ 40-е сылларыттан сириэдийбитэ. Саха тылын сэбиэскэй кэм ҥ э сайдыытын баартыйа, былаас көмөтүнэн сүрүннээбиттэрэ. Л.Н. Харитонов, Н.Е. Петров,
П.П. Барашков, Е.И. Коркина онно баһылыыр оруоллаахтара.
Киирии тыл өйдөбүлүн мунан да, соруйан да булкуйаллар. Нууч
ча тылыттан үтүмэн элбэҕи туту туттарбыт барыта киирии тыл буолбатах. Олор истэригэр сороҕо саха тьшын баайа, бас билиитэ буолбут;
сороҕо коннорү уларсан, туһанар тьшларбыт бааллар. Ону таһынан
тылы сыыһырдан, туһата суохха туттар тьшларбыт эмиэ элбэхтэр.
Тылы дьаныһан сыыһырпат, элэгэскэ туттуллар тыллар эмиэ бааллар.
Нуучча тьшын туттуу сиэрэ тылы ойдоон туттаргар үорэтэр.
Киирии тыллар — омуктан букатын ьшбыт тьшларбыт. Онтон
атыттар — букатын ьшбыт тьшларбыт буолбатахтар. Олорго киирэллэр: окказионализмы (или окказиональные слова) — элэс тыл
лар. Олор тыл этиитигэр, дакылаакка, ыстатыйаҕа костон ааһар идэ
тьшлара (аналлаах тыллар, тиэриминнэр); вкрапления (или цита
ции) — сутуйар тыллар (окуошканан посмотриилаа, галабаа, бадаарак, маама, паапа уо.д.а. диэн курдук сахалыыны суурайар, нуучча
оҥорор тыллар); используемые слова — ааҥныыр тыллар (сахалыы
ханыыта суох, сахалыынан солбуллубатах, тьшбаастамматах, ол
эрээри саха тылыгар төрүт нууччалыы көрүҥүнэн туттулла сылдьар
тыллар). Бу төһө да туһалаах тьшлар буоллаллар, саха тьшын сокуонун кэһэллэр, нууччалыы толкуйдаталлар, саҥардаллар.
Саха тьшын талкытыгар имиипэккэ бэйэтинэн туттар тыллар39

быт, төһө да хойуутук туттубуппут, үөрэммиппит иһин, Харито
нов, Петров уо.д.а. бигэргэтэллэрин курдук буолбатах, саха тылын
байыппаттар, саха тылын буондатын хаҥаппаттар. Н.С. Григорьев
үөрэтэрин курдук, нуучча дорҕооно саха дорҕооно буолбат. Нууч
чалыы суруллар, нууччалыы санарыллар тыл хайдах саха тыла буо
луой?! Сахалыы санарыллар, сахалыы суруллар тыллар эрэ саха
тыла буолаллар. Сахалыы суруйар кыахпыт улааттаҕына, саха тыла
сан а тылларынан байара элбиэ, айылгытынан сайдара, ис кыаҕын
сайыннарынара улаатыа. Ол иһин дорҕоон тускулун тутуһааччылар,
саха тыла дорҕоонун тиһигин чел илдьэ сылдьарын, саха тылын
айылгыта алдьамматын, үлтү сатайдамматын туруулаһаллар, саха
тьшын омук тылларынан байытарга кыһаллаллар.
Киирии тыл диэн — төрүт айьшгытын туттар тыл айьшгытыгар
уларыппыт тьш. Оннук, холобур, нууччаттан киирии тыллар бааллар. Олор костер дьүһүннүүн, иһиллиилиин саха тьша буолаллар.
Сорохторо нуучча тылыгар сыһыаннаахтарын кыайан быһаарбатыҥ
курдук уларыйаллар. Нуучча тьша буолан уурайбыт, нуучча тылын
бас билиититтэн тахсыбыт, саха тылын бас билиитигэр киирбит тьш.
Нуучча тьшын сокуонугар бас бэриммэт — саха тьшын сокуонугар
бас бэринэр буолбут тыл. Саха тьшын саҥарар сокуонунан сан арааччьшар бэйэбит тьшбыт өҕүллэринэн хайдах баҕарар уларытан,
нууччалыы көрүҥүн «алдьатан» суруйарбыт, саҥарарбыт — биһиги
көҥүлбүт. Ол «нуучча тьшын алдьатыы» да, «саха тылын алдьатыы»
да буолбат. Онно нуучча тьшын үөрэҕэ орооспот. «Тылбытын тоҕо
бу айылаах кэбилээтигит?» диэн орооһор бырааба суох. Былаас да
орооһуо суохтаах. Саха тьшын төрүт туругун сиэкэниппэт тыллар —
киирии тыллар эрэ бааллар. Онтон атыттар бары алдьаталлар, сатайдыыллар, дьүдэтэллэр.
2009.03.09.
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ЯКУТСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ РЕЧЬ
ИЗНАЧАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАНА
НА РУССКОЕ ПРОИЗНОШЕНИЕ
(Неполный вариант)

Проф. А.Е. М ординов в том черном памятном 1986 г., в зените
идеологического маразма и открытой активизации КГБ предрек:
«Возникла опасность безъязычия. Безъ-язычия!» — подчеркнул он.
В 2002 г. Ю НЕСКО причислил якутский язы к к отмирающим язы 
кам Сибири. С великой скорбью я сегодня вынужден подтвердить
на основании многолетних своих наблюдений, что это самое дей
ствительно происходит в настоящее время с языком древнего тю рк
ского народа саха.
Начиная с О.Н. Бетлингка, все признают, что якутский язы к
всецело построен на законах сингармонизма. П.э. для якутского
языка сохранение сингармонизма жизненно важно. Это способ и
условие существования языка саха. Т.е. условие существования са
мого народа. Отсюда вопросы алфавита, правописания, орфоэпии и
терминологии не праздные для народа вопросы. Это вопрос жизни и
смерти.
Науке давно известно, что для поддержания тюркской природы
языка замечательно подходит фонетический принцип. Для пись
ма — латинский алфавит. Но власть предержащие в сохранении
национальных языков и культур видят развал государства. П.э. не
заинтересованы в их расцвете. Россия стремится добиться един
ства народов механическим смешением народов, насильственной
ассимиляцией их языков и культур. П.э. вопросы алфавита, пра
вописания, орфоэпии, терминологии, обучения на национальных
языках государство держит мертвой хваткой. Все это — компетен
ция тоталитарного государства, каковым все еще остается Россия.
Государство сковывает национальную письменность, сознательно
препятствует развитию языков по своим внутренним законам, н а
правляет по тупиковому руслу, намеченному еще советскими вож
дями: форсирует марш к единому языку.
М орфологический принцип заставляет коверкать язык, употреб
ляя слова в необработанном грубом виде. А ведь, чтобы употребить
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слово, надобно его звуки обработать в речевом аппарате. В этом
отношении внутренние ресурсы якутского языка так же позволяют,
язы к так же могуч, как и более развитые языки. Только якутский
язы к самые зрелые свои годы прозябал в идеологических оковах, от
которых объективно он сам никогда не может освободиться. Если
снимут оковы, то выражаясь словами Н.С. Григорьева, не мешкая,
«звонкий исполин расправил бы плечи».
Необработанные звуки иноязычных слов в конце концов при
обретают разрушительную силу бомбы, заложенной в звуковую
систему якутского языка. Спасительный для тюркских языков л а
тинский алфавит запрещен специальным Российским законом.
Российский закон при переводе требует не только смысловой иден
тичности, но и звуковой!.. Представляете, что это значит?! П олити
ки и госчиновники обучение на родных языках стремятся низверг
нуть до факультатива или совсем выкинуть из учебной программы.
Нынешнее поколение, в силу известных объективных и субъек
тивных причин, не владеет всеми теми богатствами родного языка,
какими владели предыдущие поколения. Обеднение, нарушение
экологии языка, обрусение нации налицо. П.э. для нового поколе
ния сингармонизм, стройная грамматика, якутское произнош ение,
красочная интонация, высшие творения классиков стали сущей
абракадаброй. Фонетический принцип, подчинение иноязычных
слов законам якутского языка, нынешнему поколению якутов ор
ганически претит. Современным языком: вызывает аллергию. Луч
шая выпускница сельской средней школы клянется не какой-нибудь подруге, а через республиканскую газету всему народу, что
никогда в жизни не скажет «бэсэстибэ». Если в т.н. якутской школе
дела обстоят так, то что можно сказать о тысячах и тысячах город
ских якутских детей, обучающихся в русских школах? Вот какая
смена воспитывается, и с такой оторванной от своих корней сме
ной мы идем на верную ассимиляцию, на заклание истории. В этих
безрадостных условиях закономерной реакцией научного общества
и властей было бы принятие срочных, действенных мер спасения,
возрождения языка. Но оглядка на власть, верность научным посту
латам, устаревшим для отмирающих языков, апатия, безразличие к
судьбе языка сдерживают научное общество от смелых поступков в
поисках путей и методов этих самых кардинальных мер спасения,
возрождения языка.
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Звуки речи — это красота, эстетика слова. Это душа, националь
ный облик и дух языка. Это психология, самочувствие и дух народа.
У нас как будто не понимают, что изменится произношение — из
менится национальный облик и дух народа. Якутские языковеды
свое пристальное внимание упорно приковывают лиш ь к письмен
ной речи, ревниво оберегая ее неудержимое обрусение и методи
чески и морально стимулируя обрусение. Правительственная, глав
ная республиканская газета на якутском языке «Саха сирэ» во главе
с главным редактором, народной поэтессой РС(Я) Н.И. Харлампьевой воротит нос даже от давным-давно объякученных слов:
заимствованные слова принципиально пишет по русскому вариан
ту. Наука, школа устную (живую, звучащую!) речь пустили на са
мотек. Ни обучения, ни требований. В итоге создается креольский
язы к по образу: «окошканан посмотриилаа, покоряйсы гын и т.д.».
Якутская речь, оправданно и неоправданно густо насыщенная рус
скими бытовыми словами, канцеляризмами и терминами, изначально
ориентирована на русское произношение, на русскую грамматику. О т
сюда лексика, грамматика русско-якутские, а фонетика больше рус
ская. Вместо живой якутской речи единовластно царит грубая книж
ная буквенная речь, лишенная самоорганизации звуков в потоке речи,
потому без гармонии и благозвучия. Режет слух. Литературная речь
ненамного лучше. Устная речь полностью отошла от традиционного
узуса, от живой народной речи. Изменение речи — это изменение пси
хологии, склада ума народа.
М ассивный натиск жесткого влияния русского языка парали
зовал, размыл национальное самосознание большей части якутов.
Вероятно, этот разрушительный процесс, получив мощный толчок
еще в 30-ые годы, генетически действует и поныне, по инерции
усиливаясь из поколения в поколение. Зная национальную полити
ку советского государства, состояние языка и самочувствие своего
народа, якутские ученые, возможно, намного опередили ошелом
ляющий прогноз Ю НЕСКО о предстоящей ассимиляции якутского
языка. Но, понятно, самые смелые из них не могли рисковать выс
казать об этом вслух.
Поэтому перед обществом стоит задача: пока есть знающие язы к
и жаждущие его возрождения, пересилить самого себя, освежить
свой затхлый ум, осознать пагубность вынужденно-добровольно
го обрусения, оздоровить самосознание, перестроить содержание
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и цель науки, образования, переобучить и перевоспитать хотя бы
последующие свои поколения в духе защиты и сохранения языка и
культуры от неминуемой ассимиляции.
Судьба якутского языка не отличается от судьбы языка северных
народов. Судьба малочисленных народов — это наша судьба. Ни
якутам, ни бурятам, ни тувинцам, ни кавказским народам каждому
в отдельности не выжить в этом XXI веке. Дружно, смело поддер
жав умных и отчаянных в своем стремлении выжить татар и баш 
кир, кое-как отстояли национальный компонент и на десяток лет
продлили свой век.
Нам всем нерусским народам надобно объединить все свои и н 
теллектуальные и политические силы и следует стать инициатора
ми создания Конгресса народов России, независимого от власт
ных структур. Там примут участие все народы России на равных:
и великий русский, и оленевод ненец. Без понимания и твердой
поддержки передовой русской интеллигенции наш и потуги будут
недостаточны. Конгресс народов России, на мой взгляд, самый
надежный институт. Он будет самым желанным, самым компетент
ным, самым демократичным, самым справедливым, самым автори
тетным и влиятельным, потому самым сильным, полезным инсти
тутом в России, кузница ума и воли народов к выживанию в век
глобализации.
Знаю, современное инфантильное российское общество ничем
нельзя волновать. Мое выступление останется гласом вопиющего в
пустыне. Но оно — плод моих мучительных поисков путей выжи
вания. Благодарю за внимание.

КНИЖНАЯ БУКВЕННАЯ РЕЧЬ УБИЙЦА ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА
Сковав письмо, упустили произношение
(Полный вариант)

Начиная с О.Н. Бетлингка, все признают, что якутский язы к —
это единственный из тюркских языков, который всецело построен
на законах сингармонизма. К ак известно, в якутском языке и со

гласные звуки, как и гласные, строго подчиняются законам гар
монии. П.Э., благодаря труду Н.Д. Дьячковского, в якутской науке
о языке шире понимают сингармонизм. Для якутского языка со
хранение сингармонизма жизненно важно. Это способ и условие
существования языка саха. Т.е. условие существования самого на
рода. Отсюда вопросы алфавита, правописания, орфоэпии и тер
минологии не праздные для народа вопросы. Это вопрос жизни и
смерти. Поэтому за сохранение специфических якутских звуков и
букв в унифицированном латинском алфавите так стойко боролся
Якутский комитет НТА. Более прозорливые деятели резко воспро
тивлялись включению в якутский алфавит русских специфических
букв, видя в этом акте явную угрозу для всей системы якутских
звуков речи. Если одни остро осознавали факт пагубного влияния
русских звуков, чуждых самой природе якутского языка, то другие
видели в этом прогресс. Одни были оптимистами, другие — больше
нигилистами, чем оптимистами. Т.е. одни деятели верили в ж изне
способность якутского языка, потому готовили почву для его свет
лого будущего на основе природы своего языка. Другие, не веря в
перспективу якутского языка, очерчивали его роль лиш ь бытовой
сферой. Даже А.Е. Кулаковский, великий поэт и мыслитель, думал,
что якутский язы к может служить языком обучения только на пер
вых порах, был убежденным сторонником русского алфавита. Он
и в мыслях, кажется, не допускал возможность обучения детей на
родном языке даже в старших классах школы, не то что в средних
специальных учреждениях и вузах.
Оптимисты, готовившие якутский язы к к далекой перспективе,
были твердо убеждены в том, что для поддержания тюркской при
роды языка замечательно подходит фонетический принцип. Для
письма — латинский алфавит. В широком смысле фонетический
принцип это значит — подчинение слова, предложения, речи зако
нам сингармонизма. Такое всеохватное понятие объемлет всю уст
ную речь, т.к. только поток речи отражает все возможные комби
нации, сочетания, ассимиляцию звуков. Устная речь регулируется
законами самой природы языка. Носитель говорит, не оглядываясь
ни на какие условности. Звуки есть звуки, производятся своим ре
чевым аппаратом произвольно. Ни политика, ни идеология правя
щей партии не могут переделать по своему вкусу этот аппарат сразу.
Но своей длительной ассимиляторской деятельностью постепенно
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могут сильно испортить, изменить его, что происходит как раз с
нами в данное время.
Узкий объем термина обслуживает письменную речь, которая, в
силу своих условностей и субъективно принятых правил, отражает
ассимиляцию, сочетание звуков только внутри отдельно взятых
слов, а не в потоке речи.
А как насчет заимствованных слов? Заимствованные слова —
это объякученные, обогащающие словарный фонд слова. Они пол
ностью подчиняются законам гармонии гласных, соответствию
согласных, ассимиляции. Но тут вмешивается сверхъестественная
земная сила в лице воли правящей партии и языковой политики
государства. Они мертвой хваткой держат вопросы алфавита, пра
вописания, орфоэпии, терминологии, обучения на национальных
языках. Сковывают национальную письменность, как им благорассудится, сознательно препятствуют развитию языков по своим
внутренним законам, направляют по тупиковому руслу, намечен
ному еще советскими вождями: форсируют марш к единому языку.
М орфологический принцип заставляет коверкать язык, употре
бляя слова в необработанном грубом виде. А ведь, чтобы употребить
слово, надобно его обработать в звуковом горниле языка. Кулаковский, владевший несколькими иностранными языками, утверждал,
что зная законы языка, любое иностранное слово он может пере
делать так, как его произносит неграмотный якут. Выходит, в этом
отношении внутренние ресурсы якутского языка так же позволяют,
язы к так же могуч, как и более развитые языки. Только он, якут
ский язы к самые зрелые свои годы прозябал в идеологических око
вах, от которых он сам освободиться не может. Если снимут оковы,
словами Н.С. Григорьева, звонкий исполин расправит плечи.
Необработанные звуки иноязычных слов в конце концов при
обретают разрушительную силу бомбы, заложенной в звуковую
систему якутского языка. Только наше сильное обрусение, оглядка
на власть, верность традиции устаревших для отмирающих языков
научных постулатов сдерживают нас от смелых поисков путей и
методов кардинальных мер спасения, возрождения языка.
История якутской письменности, языкового строительства со
стоит из сплошной яростной непримиримой борьбы сторонников
фонетического и морфологического принципов, даже сейчас, перед
лицом близкой очевидной ассимиляции каждый старается бороть
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ся за свою точку зрения... П.А. Слепцов-Ойунский (председатель),
Г.В. Баишев-Алтан Сарын (секретарь), И.Н. Барахов, А.А. ИвановКүндэ, С.Н. Донской II, К.О. Гаврилов (члены Комитета Якутской
письменности при Президиуме Я Ц И К ), А.Ф. Бояров (член ВЦК
НТА), В.Н. Леонтьев (представитель Якутии в ВЦ К НТА) показали
лучший пример исполнения высшего гражданского долга, служе
ния народу и в сложнейших вопросах унификации НТА, якутизации учреждений, по выработке вопросов терминологии, орфо
графии, литературного языка и т.д. показали несгибаемую волю и
большую научную компетентность.
В своих взглядах до конца последовательным был основатель
якутской письменности полиглот С.А. Новгородов. Его принцип
письма: «пиши, как говоришь». В то время якутский язы к сохра
нился почти в первозданном чистом виде. П.э. якут на каком бы
местном говоре ни говорил, говорил по законам якутского языка,
придерживаясь сингармонизма. Значит он говорил на правильном
живом народном языке, несмотря на возможные местные или и н 
дивидуальные особенности его выговора.
Нарком просвещения И.Н. Ж ирков был против введения в якут
ский алфавит отсутствующих в якутском языке специфических рус
ских букв, предвидя в этом угрозу для якутского языка, назвал лик
видаторской политикой. Это невольно роднит его с Новгородовым,
хотя Ж ирков считал фонетический принцип Новгородова крайним.
К новгородовскому принципу, тоже невольно, одним своим бо
ком примыкал А.Е. Кулаковский, раз он считал правильным пере
делку иностранных слов так, как их должен произнести безграмот
ный якут. Кулаковский все свои поэтические произведения творил
по законам эстетики своего народа. Но другим боком он грелся у
русской печи кириллицы и принципиально был против новгородовского алфавита.
Последующее за ним поколение, начиная с Н.С. Григорье
ва, М ординовых и Башарина, затем следующее за ним поколе
ние в лице П.С. Афанасьева, Н.Д. Дьячковского, М.А. Черосова,
Г.Р. Кардашевского и др. однозначно придерживалось фонетичес
кого принципа. Ныне здравствуют, продолжают и развивают дела
своих славных учителей профессора И.Е. Алексеев и Г.Г. Ф илип
пов и др. Для одних фонетисты были и останутся самыми высшими
духовными лидерами якутского народа. Это самые высокие авто
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ритеты, самые тонкие и глубокие знатоки, ценители и истинные
патриоты якутского языка. Для других они были националистами,
т.е. самыми плохими людьми — неинтернационалистами.
Нынешнее поколение, в силу известных объективных и субъек
тивных причин, не владеет всеми теми богатствами родного языка,
какими владели предыдущие поколения. П.э. для нового поколения
сингармонизм, стройная грамматика, якутское произнош ение, кра
сочная интонация, высшие творения классиков стали сущей абра
кадаброй. К великому стыду, учителя отдельных сельских средних
школ не могут отличить Кю ннюк Урастырова от Суорун Омоллоона, и вместе взятых — от Амма Аччыгыйа, тем более — их главные
произведения. Фонетический принцип, подчинение иноязычных
слов законам якутского языка, современным якутам органически
претит. Им ближе и роднее русский и иностранные языки, их куль
туры. Лучшая выпускница сельской средней школы клянется (через
республиканскую газету!), что никогда в жизни не скажет «бэсэстибэ». Вот какая замена воспитывается, и с ней мы идем на верную
ассимиляцию, на заклание истории.
Звуки речи в сухой академической науке принято считать обо
лочкой слова. Иными словами, упаковка, внеш ний облик слова.
Просто средство для озвучения слова. Эту кажущуюся вспомога
тельную деталь в ж изни понимаем иначе. Звуки речи — это красо
та, душа языка. Это — эстетика слова. Это — национальный облик
языка. Это основа основ. Самое дорогое богатство в языке. И з
менится произношение — изменится национальный облик народа.
Но якутские языковеды свое пристальное внимание упорно прико
вывают лиш ь к письменной речи, ревниво оберегая ее неудержимое
обрусение и методически помогая ему. Правительственная, главная
республиканская газета на якутском языке «Саха сирэ» во главе
с главным редактором, народной поэтессой РС(Я) Н.И. Харлампьевой воротит нос даже от давным-давно объякученных слов:
заимствованные слова принципиально пишет по русскому вариан
ту. Наука, школа устную (живую, звучащую!) речь спустили на са
мотек. Н и обучения, ни требований. В итоге создается креольский
язы к по образу: «окошканан посмотриилаа, покоряйсы гын и т.д.».
Якутская разговорная речь, оправданно и неоправданно густо насы
щенная русскими бытовыми словами и терминами, изначально ориен
тирована на русское произношение, на русскую грамматику. Отсюда

лексика, грамматика русско-якутские, а фонетика больше русская.
Вместо живой якутской речи единовластно царит грубая книжная бук
венная речь, лишенная самоорганизации звуков в потоке речи, потому
без гармонии и благозвучия. Режет слух. Литературная речь ненамного
лучше. Устная речь полностью отошла от традиционного узуса, от
живой народной речи.
Всё усиливающееся не щадящее жесткое одностороннее влияние
русского языка парализовало национальное самосознание большей
части якутов. Вероятно, этот разрушительный процесс получил
мощный толчок еще в 30-ые годы. Зная генеральную линию на
циональной политики советского государства, состояние языка и
самочувствие своего народа, якутские ученые, возможно, намного
упредили ошеломляющий прогноз Ю НЕСКО о предстоящей асси
миляции якутского языка. Но, понятно, самые смелые из них не
могли рисковать высказать об этом вслух. Только проф. А.Е. М ординов еще в далеком черном памятном 1986 г., в зените идеологи
ческого маразма и открытой активизации КГБ предрек: «Возникла
опасность безъязычия. Безъ-язычия!» — подчеркнул он. С великой
скорбью я сегодня вынужден подтвердить на основании многолет
них своих наблюдений, что это самое действительно происходит в
настоящее время с языком древнего тюркского народа саха.
Поэтому стоит задача перестроить свой ум, самосознание, содер
жание и цель науки, образования, переобучить и перевоспитать хотя
бы последующие свои поколения в духе защиты и сохранения языка
и культуры от неминуемой ассимиляции. Самовозрождение возможно
лишь в том случае, если сам народ захочет этого. Если безразлична
ему дальнейшая судьба языка, то тут никто не прибежит на помощь.
Судьба якутского языка не отличается от судьбы языка север
ных народов. Судьба малочисленных народов — это наша судьба.
Даже якутам, бурятам, тувинцам и кавказским народам каждому
в отдельности не выжить в этом XXI веке. Нам всем нерусским
народам надобно объединить все свои интеллектуальные и поли
тические силы и следует стать инициаторами создания Конгресса
народов России. Там примут участие все народы России на равных:
и великий русский, и нивх. Это будет самый желанный, самый
компетентный, самый демократичный, самый справедливый, пото
му самый полезный институт в России, кузница ума и воли народов
к выживанию.
4 Заказ № 440
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III. ТАБА СУРУЙУУ
1. Таба суруйуу анала
2. Таба суруйуу тускула
3. Сахалыы бастакы бэчээттэммит кинигэ таҥара үөрэҕин кинигэтэ — Катехизис. Ол 1819 с. Уркуускайга бэчээттэммитэ. Саха
суруга акадьыамыйа номуукатыгар 1851 сылтан баар.
О.Н. Бетлингк «Саха тылын туһунан» диэн аар-саарга аатырбыт улэтигэр нуучча тылларын сахалыы саҥарар угэспитинэн суруйбута. Саха тылын уратытын биэрээри, бэл-бэл да диэтэр, анаан
алпаабыт айбыта. Ону номуука өттүнэн эҥ килэ суох диэн бары
учуонайдар хайҕаабыттара. Арай үгүс киһи туттуутугар уустугун бэлиэтээбиттэрэ. О.Н. Бетлингк, бэл, Уваровскайы көннөрөрө. Саха
дорҕоонун оннук чуолкайдык биэрэр алпаабыты бу хаһан даҕаны
саха омук тылын истибэтэх-билбэтэх ньиэмэс омук киһитэ, Арассыыйа акадьыамыйатын учуонайа айбыта. Туох да бэлиитикэ орооһуута суох дьиҥ номуука үлэтин үлэлээбитэ. Ол иһин кини үлэтэ
хайа да үйэҕэ номуукатын суолтатын сүтэрбэт. Өлбот-сүппэт уһун
үйэлээх м эҥ э үлэ. Отто Ньыкылайабыс үлэтин хаһан да өлбөөрбөт
улуу суолтата — саха тылын айылгытын сөпкө арыйан, саха тыла
бэйэтин айылгытынан сайдар киэҥ аартыгын тэлэччи арыйбытьҥар.
А.Я. Уваровскай «Ахтыыларын» бэйэтэ «ахтыы» диир, сахалар саҥаралларын төһө билэринэн, хайдах өйдүүрүнэн, төһө кыайарынан, сатыырынан суруйбута. Бу — Отто Ньыкылайабыс үөрэтиитэ,
ыйыыта. М антан кумааҕыга сахалыы сэһэргиир аан маҥнайгы уусуран суругу — бүтүн кинигэни суруйбут Охонооһой Убаарыскай
улуу учуонай туйгун үөрэнээччитэ буолара, тылы атын омук ты50

лыттан ылыы уонна ону таба суруйуу норуот саҥарар үгэһиттэн
эрэ буолбакка, өссө туох тускулунан хайдах үөрэтэргиттэн эмиэ
тутулуктааҕа костер. Сахалыы суруйар үгэс үөскүү илигинэ нууч
ча тылларын саха саҥарарын курдук суруйар диэн ама киһи хай
дах да кыайбат суола. Саха тылын дорҕооно, буукубата, алпаабыта, сахалыы таба санары ы , таба суруйуу быраабылата, тылдьыта
диэн ойдобүл кылбаччы суоҕуна, тыл олоҕо, сыһыарыыта, олор
уларыйыылара, сахалыы этии тутула, сурук бэлиэтэ эҥ ин диэни
түһээн да батгаппакка, көннөрү саҥара сылдьыбыт, нууччалыы
сурук тылын эрэ баһылаабыт нуучча аҥаардаах киһи саха тылын
үөрэҕин, номуукатын төрдүгэр турар. Бастакы кыһамньылаах туйгун үорэнээччи, саха тылын мындыр бастакы ботуруйуот учуутала!..
О.Н. Бетлингк саха щ э дорҕоонун бэлиэтиир буукубаны айбытын
үтүгүннэрэн суруйуу, уһун а.д., дьуптуону, б.д. сэргэстэһиитин,
хоһулаһыытын, тапсыытын таба суруйуу ыарахана икки сахалыы
этиини оҥоруу, сурук бэлиэтин туруоруу ыарахана икки оннооҕор
оччотооҕуга ылла ылаат кыаллыбыта — сахалыы сурук-бичик кэти т-к и эн кэскиллээҕин үйэлэргэ өлбөөдүйбэт кэрэһитэ, дакаастабыла буолан, кыһыл комүс буукубанан суруллан манньыта турар.
Сыал-сорук туруоран, саха тылын айылгытын харыстыыр буоллахха, ол кыаллар кыахтааҕа итинтэн ырылхайдык костер.
4. Саха тылын О.Н. Бетлингк кэнниттэн үөрэппит дьон Д. Хитров, С.В. Ястремскай, Э.К. Пекарскай, А.Е. Кулаковскай уо.д.а.
Бетлингк алпаабытын тупсара сатаабытгара да — кыайбатахтара.
5. Саха тылынан айар дьон: В.В. Н икифоров-Күлүмнүүр «Манчаарыта», А.Е. Кулаковскай, А.И. Софронов, Н.Д. Неустроев айымньылара, Э.К. Пекарскай аатырбыт тылдьыта, Э.К. Пекарскай,
И.А. Худяков хомуйбут саха норуотун духуобунай баайа «Образцы
народной литературы якутов»; «Якутский край», «Якутская жизнь»,
«Якутская мысль» хаһыаттар уонна «Саха саҥата» сурунаал Бет
лингк алпаабытынан тахсыбыттара. Үөрэхтээх сахалар эрэ буолба
тах, үорэхтээх омук дьоно сахалыы эмиэ ол алпаабытынан суруйсаллара.
Саха маҥнайгы суругун-бичигин сокуон хараҕар киллэрэн торүттээбит С.А. Новгородов алпаабыта, онтон түүрк омуктар биирдитиллибит (биир көрүҥ ҥ э киллэриллибит) алпаабыттарын улахан
үлэнэн ылыныы улахан оро котоҕүллүүнү үоскэппитэ. Суруга-бичигэ суох, түҥ хааһах иһигэр олорор курдук тутуллубут омук биирдэ
4*
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өрө тыыллан турбута. Ааҕар, суруйар дьоҕурдааҕа, үөрэҕи ылымтыата, кыахтааҕа биллибитэ. Аҕыйах сыл иһигэр эдэр оҕо дьонтон бүтүн
норуокка биллэр, кэрэхсэнэр хоһоонньуттар, суруйааччылар тахсыталаабыттара. Сааһырбыт дьон, бэйэлэрэ сылдьан эрэн үөрэнэн, суруктаах уустук сэбиэскэй үлэҕэ үлэлииргэ тиийэ үүммүттэрэ. Саҥа
олоҕу дьулуһан тутааччы, сэссээлииһим хоһуун-хоодуот байыаһа
буолбуттара. Самнан олорбут саха аймах үрүҥ хараҕын өрө көрбүтэ.
Салгыы эдэрдиин-эмэнниин үөрэхтэнэн, көрүөх бэтэрээ өттүгэр
норуот бүтүннүүтэ барҕарар суола аһыллыбыта.
Онтон, эрэпириэссийэ ыар тыынынан аҥкыйан, 1937 с. үүммүтэ.
Бас-көс дьоммутун омугумсукка балыйан, «түптүрдээх хаан салын хаайыыга» сор хааннарын сордоон, муҥ хааннарын муҥнаан,
төрөөбүттэрин кэм синнэрэн илдьэттии барбыта Сахалыыны барытын самнарыы саҕаламмыта. Омуктарын кэтит кэскилин туһугар дириҥ ник хорутан, ыраас сиэмэни ыспыт, чиҥ ник, үйэлээхтик
туттубут «дьаарай өстөөхтөр, «омугумсуктар» кичэл тэрээһиннэрин ирдээн туран, киэр ыспыттара, сиргэ-буорга тэпсибиттэрэ.
Килбиэннээх мөрсүөннэрин киртиппиттэрэ. Ааттыыны умуннаран,
букатыннаахтык көмпүттэрэ. Кинилэр улуу тутуулара — сахалыы
сурук-бичик этэ. Ону урусхаллаан, нуучча кыраапыкатыгар көһөрө
охсубуттара.
Туох кыһалҕаттан оҥоһуллубутай?
Бэйэ тылыгар сөп түбэһэр суруктанары «омугумсуйуу, нуучча
омугуттан туора туттуу, сэпэрэтииһим» диэн санаа Арассыыйа бэлиитиктэригэр билигин да баар. Онон күүскэ утарсар кыах, эгэ,
оччотооҕуга кэлиэ дуо?
Кириилиссэни киллэрии судаарыстыба тылга, култуураҕа дьаһалымсыйыыта, бэлиитикэ толоостук орооһуута этэ. Былаас, баартыйа Сэбиэскэй Сойууска хомуйууһуму тутар соруктаахтара. Бэрт
түргэнник тута сатыыллара. Хомуйууһумҥа киһи аймах биир тылланан тиийиэ диэн түөрүйэлээхтэрэ. Онтон кэлин, аан дойду норуоттарын тылларын биир оҥоро охсор кыаллыбатын билэн, С э
биэскэй дойду норуоттарын биир нууччалыы тыллаах, култууралаах
биир норуот оҥорорго дьулуспуттара. Тылы биир нуучча тыла оҥорорго нуучча тылын суруга-бичигэ аан м аннайгы туту да тулуппат,
түөрэ олуйар модун төһүү буолар. Ону төлө туппат туһугар билигин
да күүскэ үлэлииллэр.
Дьиҥэр, араас култууралаах омуктар олороллоро Сэбиэскэй Со52

йуус элбэх омуктаах култууратын байытар, аатырдар этэ. Ону тоҕо
биирдитэ сатаабыттарай? Ол Сэбиэскэй Сойуус омуктарын дьаһайар бэлиитикэтиттэн тахсыбыта. В.И. Ленин «хомуньууһум сырдык
алаһатын» тутар туһунан үөрэҕиттэн тахсар. Кини 1) «Норуоттар
тыллара, култууралара мунугуу сайдан, хомуньууһумна тиийиэхтэрэ» диэбитэ. Ол аата омуктар тыллара, култууралара киһи ундаардаабат уһун кэмин устата симэлийбэккэ чэчирии сайда туруохтаах
буолан тахсара. Норуоттар кэскиллэрин сарбыйбат айыы бэйэлээх
хомуньууһум ырайа, киһи аймах сайдыытын муҥутуур чыпчаала
буолан, турары-турбаты барытын угуйара. Ол туһугар норуот тугу
барытын тулуйар, уйар күүстэммитэ. 2) В.И. Ленин аны иккис
балаһыанньатын оскуолаҕа, норуокка эмиэ туһанар, ымсыырдар
буолаллара. Улуу сирдьит «Сэбиэскэй норуот эдэр көлүөнэтэ хомуньууһумҥа олоруоҕа» диэн күүстээх дьулууру укпут эбит. Кини:
«Билигин 15 саастаах оҕо хомуньууһумҥа олоруоҕа, билигин 50наах киһи хомуньууһуму көрүө суоҕа» диэбитэ сирдьит, баартыйа
хас биирдии тылын итэҕэйэр сэбиэскэй норуоту өрө күүрдэрэ. Ол
алыс үчүгэй этэ. Хомуньууһум сырдык алаһатыгар ким олоруон
баҕарбат буолуой?! Бу икки алыптаах балаһыанньаттан Сэбиэскэй
Сойуус кэлиҥ ҥ и салайааччылара, биллэн турар, кэнникитин талбыттара. Хомуньууһуму бэйэлэрин үйэлэригэр туттаран, аатырар
ымсыы баҕаҕа бас бэриммитгэрэ, бары салааҕа нууччатытыы бэлиитикэтин харса-хабыра суох ыыталлара.
Н.С. Хрущев 1961 с. баартыйа 22-с сийиэһигэр: «Аны 20 сылынан хомуньууһуму тутуохпут» диэн үөрдүбүтэ. Онон 1980 сылтан
улуу хомуньууһумна олорор буолуохтаах этибит...
Н.С. Хрущев, хомуньууһуму аҕала охсоору, М иинискэйгэ сылдьан, дарбааннаах тыл этиитигэр: «Түргэнник биир тылга көһүөххэ
наада» диэн эбии тиэтэппитэ. Ол барыта м арксизм на-ленинизм нэ
«сана» балаһыанньа аатыран иһэрэ.
Биир сийиэскэ: «Социализмы тутуу сылларыгар С С РС -ка сэ
биэскэй норуот диэн дьон сан а биир историческай холбоһуга
үөскээтэ» диэн тус-туһунан омута суох биир норуоттаах судаарыстыба буолтун курдук айаҕаламмыттара. Итинтэн барытыттан илэ
көстөрүнэн, Ленин омуктар тустарынан үөрэҕин олоххо киллэрии
бэлиитикэтигэр биирдии омук тьшын, култууратын чэчирэтэр сорук суоҕа. Бэйэ тылын, култууратын сайыннарарга дьулуһуу омугумсуйуу курдук көстөрө. Биирдиилээн омук ситиһиитин кордорор,
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онтон үөрэн кэпсиир, түөрэн булан, суруйар сүрдээх сэрэхтээҕэ.
Омук уратытын «чорботуу» диэн сыаналанара, адьас бобуулааҕа.
Омуктар уопсайдарын, биирдэрин эрэ «чорботор» тутаах бэлиитикэ баара. Дьааһылаҕа, оҕо саатыгар, оскуолаҕа оҕону төрөөбүт тылынан үөрэтии, иитии төрдүттэн хааччахтанара. Оҕону төрөөбүт
тылыттан, төрүт култууратыттан тэйитэн, нууччатыта охсор тускул
аҥаардастыы баһылаан турбута.
Аныгы үйэҕэ: «Өрөспүүбүлүкэлэр бааллара биир буолары атахтыыр. Арахсыбат биир Арассыыйаны олохтоох омуктар үрэйэллэр.
Барыга буруйдаах — омуктар. Барыларын күбүөрүнэ оҥортуохха
наада», — диир бэлиитиктэр «омук атааннаһыытын күөртээһиш гэ»
буруйдамматтар. Көннөрү киһи бастыын барар суола. Омукпутун
бааспарбытыттан ылларан кэбиспиттэрэ. К иин тэлэбиидьэнньэнэн
Өрөспүүбүлүкэлэри холуннарар биэриилэри биэрии, киин бэчээккэ
талбытынан баһааҕырдыы, Хапхаас омуктарын Москубаҕа хабырды к тутуу, куруһууннары дойдуларыгар үүрэн таһаарыы ол улахан
куораттарга басыыстар, искиҥкиэттэр диэн урдустар көҥүл-босхо
айбардыылларыгар төрүөт-сылтах буолбатаҕа буолуо дуо? Кинилэр
дьаабылара нэһилиэнньэ өйүн-санаатын иирдибэтэ, үлтү ытыйбата
буолуо дуо? Омуктар сыһыаннарын уустугурдар толоос төрүөттэр
сир үрдүгэр көстө сыталлар.
Оччолорго «нуучча алпаабытыгар көһөрдөххө, омуктар түргэнник
нууччатыйан, үгүс проблематтан сынньатыахтара» диэбит буолуохтаахтар. Ханныгын да иһин, бу бэлиитикэ бэрт ситиһиилээх
буолбута. 1924 с. 194 тыл баара бэлиэтэммит эбит буоллаҕына, С э
биэскэй Сойуус ыһыллыбытын кэннэ, Арассыыйаҕа 83 эрэ тыл
хаалбыт. Атыттара ханна бардылар? Көҥүллэрин ылан, арахсыбыт
тутулуга суох судаарыстыбаларга хас тыл барбыта буолуой? 111 тыл
буолбатаҕа биллэр. Быдаан-быдан аҕыйах буолуо. Онтон атына баһаам элбэх тыл нуучча тылыгар уонна сойууһунай өрөспүүбүлүкэлэр
тылларыгар көһөн, симэлийэн сүппүтэ сэрэйиллэр. Ити — симэлитии түмүгэ.
Омуктар төрөөбүт тылларын айылгытыгар сөп түбэһэр суруктаахбичиктээх буолуулара кинилэр дьылҕаларыгар тыын суолталаах. Ону
билбэт тыл үөрэхтээҕэ, бэлиитик суох эрээри — өтөр көннөрбөттүү
өйдөрө бааллыбыт... Сахалыы таба суруйуу муҥ улахан тылдьытын
оҥорор В.В. М игалкиҥҥа шоссе сахалыыта «соссиэ», отвертка —
«эппиэркэ» диэн сүбэлиир, үөрэтэр тыл үөрэхтээхтэрэ бааллар үһү!
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(«Саха сирэ», 2012.10.18.). Бу тылдьыппытын саха тылын олох билбэт, ханан да сыһыана суох, бэйэтэ этинэринэн, «технарь» онорор
эбит! М ин салынным!.. Туох-туох тахсан кэлэр?..

САХА ТЫЛЫН АЙГЫРАТАР КӨСТҮҮЛЭР
(Сахалыы таба суруйуу тылдьытын квруугэ)

Саха тылын сайыннарыы диэн саха тылыгар урут баары байытыы, тупсарыы, урут суоҕу саха тылын сокуонугар бас бэриннэрэн, кэскиллээхтик туттуу, олохсутуу. Ол эбэтэр: сахатытыы. Ол
эрэ итинник аатырыах тустаах. Саха тылын киэбиттэн хамсатар,
ис айылгытын сатайдыыр уларытыы-тэлэритии алдьатар костүүгэ
киирэр. Ханнык баҕарар алдьатар костүү тылы сыыһырдар, дьадатар, дьүдэтэр, молтотор, кэҕиннэрэр, симэлитэр. Онно туох-ханнык иннинэ нууччатытыы — тыл айылгытын уларытыы көстүүлэрэ
киирэллэр. Онуоха силиһирэр төрдүн оҥорон биэрээччи — тылы
нууччалыы көрүҥэр чугаһатан суруйуу быраабылата буолар.
Нууччатытыы көстүүтэ бэрт элбэх да, ону барытын ирдээн билэр
сорук миэхэ суох. «Сахалыы таба суруйуу тылдьытын» барытын сирийэн көрботүм. Тэһитэ түһэн корүү да элбэҕи этэр.

Тылы саҕаламмат буукубатыттан саҕалаттарыы
б — к: ботуон ка (котомка) — котуомка
б — п: Тыл иннигэр /7-тан саҕаланар бэрт аҕыйах тыаһы үтүктэр
тыл, саҥа аллайыы эрэ баара: пус, пас, пөс, полк, пыл, пол диэн кур
дук. Саҥа аллайыы: па! пы! па аа! пахай!
Онон п, ф дорҕоонтон саҕаланар нуучча тылларын, и дорҕоонтон
саҕалаан суруйтаран, б дорҕоонтон саҕалаан саҥарар халбаҥнаабат
үгэһи уларыттылар. Балаа(д)та — палата; баалыба — паалыба, па
луба; боробуос (сахалыы да, нууччалыы да суруллара биллибэт, ол
аата нууччалыы саҥарыахтаахпыт буолуо?); луомпа — пулуомба,
пломба; буонда — пуонда, фонд; биибэ — пиибэ; баара — паара;. куорума (форма), курааскы (фуражка) тылдьыкка суохтар.
б — х: ботуонка (котомка) — хотуомка
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бур — бор: буруоппус (пропуск) — боруопус
бүт — кибит: бүтээнсийэ (квитанция) — кибитээнсийэ
к — г: Саха тылыгар г-тан саҕаланар биир да тыл суох этэ. Ону
тыл иккис, харыс, суолтатыттан куотан, көнө суолтатын «гын» диэн
суруйтаран, г-тан саҕаланар биир оноһуу тьш баар буолта. Билигин
г-тан саҕаланар омуктан киирэр тылы, сахалыы санарар сокуонна
бас бэриннэрбэккэ, нуучча санарар сокуонугар бас бэриннэрэн суруйтарыыга суол аһыллар. Ол киирии тылы ситэ билйммэт быһыы.
Тыл сокуонун хас биирдии кэһии тыл төрүт сокуона үрэллиитигэр
суол аһар. Киэрбээрий (гербарий) — гиэрбээрий, кириим (грим) — гириим, кудуруон (гудрон) — гудуруон, киирэ (гиря) — гиирэ.
Саха тылыгар ка-, каа- диэн саҕаланар тьш суоҕа, арай «каака»
диэн киирии тьш баара. Урут ка-тан саҕаланар нуучча тылын барытын , х-тан саҕалаан санарар үгэс баара. Билигин да саха тылын
үйэлээх үгэһин илдьэ сылдьар дьон оннук санараллар. Ону к-тан
саҕаланар нуучча тылын нууччалыытыгар чутаһатан суруйтараллара
элбэх.
л — д: луохтуур (доктор) — дуоктар
м — б: муунта
буунта
н — л: натырыайа (лотерея) — латырыайа
сэ — си: сэлиэстийэ (следствие) — силиэстийэ
X — г: хаадыр (кадр) — каадыр, хаас (газ) — гаас, хараас (га
раж) — гараас.
чу — чо: чонуобунньук (чиновник) — чунуобунньук.
—

САҤАРЫЫ ҮГЭҺИН УЛАРЫТЫЫ
Тыл ортотугар сэргэстэспэт дорҕооннору
(буукубалары) сэргэстэһиннэртэрии
кк — тк: этикиэккэ (этикетка) — этикиэткэ
лам — лм: аламаас (алмаз) — алмаас
лу — ло: молутуок (молоток) — молотуок, холустуой (холостой) —
холостуой, остулубуой (столовая) — остолобуой; кыараҕас аһаҕас
дорҕоонунан саҥарыллыбыт, сурукка да киирбит тыллар, сурукка
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нууччалыытыгар тардыһыннарыы түмүгэр билигин ки эҥ аһаҕас
дорҕоонунан санарыллаллар, суруллаллар. Ол манна аҕалыллар
бары көстүүлэри кытта саха тыла бэйэтэ, суолун булан, сайдан
испит көнө суолуттан, туора тардан таһааран, суолун муннарыы,
нуучча тылыгар кэбэҕэстик көһөрүн оноруу буолар эбит.
мм — нб: иммэлиит (инвалид) — инбэлиит, иммэнтээр (инвен
тарь) — инбэнтээр, инбэртээрдээһин, иммэстиисийэ (инвести
ция) — инбэстииссийэ
мп — мб: кэмпиэр (конверт) — кэмбиэр, кэмпиэйэр (конвейер) —
кэмбиэйэр, саа(мм)мпа (самбо) — саамба, эмпилиэмэ (эмблема) —
эмбилиэмэ
мп — мк: дайыымпа (недоимки) — дайыымка, үрүүмпэ (рюмка) —
үрүүмкэ
нч — ндь: ханчытаат (кандидат) — хандьыдаат (өссө ситэ киирэ
илик диэн нууччалыы эмиэ суруйтараллар!)
ҥк — мк: ботуоҥка (котомка) — котуомка, сууҥка (сумка) —
суумка,
ҥк — нг: аҥкыына (ангина) — ангыына, кэҥкириэс (конгресс) —
кэнгириэс, ирииҥкэ (ринг) — ириингэ, сыыҥка (цинга) — сынгаа,
ыстааҥка (штанга) — ыстаанга
ҥ к — нк: куоҥкурус (конкурс) — куонкурус
ҥх — нк: быраҥхыыт (бронхит)— быранхыыт
нь — н: килииньикэ (клиника) — килииникэ, эньиэргийэ (энер
гия) — эниэргийэ
пп — ибиэ: кээппэрэтиип (кооператив) — кэпэрэтиип, эппиэйкэ
(отвертка) — этибиэркэ
пп — п: эппэлээсийэ (операция) — эпэрээссийэ
пп — пк: турууппа (трубка) — туруупка, аһыыппа (ошибка) —
аһыыпка, бэриэппэ (веревка) — бэриэпкэ; (бритва — бирииппэ буолбут (хата, бириитибэ дэммэтэх), хоруоппа (коробка) — хоруопка,
эстэрээппэ (стряпуха) — эстэрээпкэ буолбут.
пп — тб: буппуол (футбол) — путбуол, буппуолка (футболка) —
путбуолка
ран — рн: харанабаал (карнавал) — харнабаал
рань — рнь: хараньыыр (гарнир) — харньыыр
ири, эри —эрэ: биримиэнэ (перемена) — бэрэмиэнэ, бэристээк
(верстак) — бэрэстээк, эрибииһийэ (ревизия) — эрэбииһийэ,
рим — рм: бииримэ (фирма) — пиирмэ, б(т)иэримэ (ферма) —
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пиэрмэ, биэримэр (фермер) — пиэрмэр, кыраадыс (термометр) —
тэрмэмиэтир («кыраадыс» диэбэт киһи «тэримэмиэтир» диэхтээх
этэ).
ору —оро: борубулуоха (проволока) — боробулуоха, борукуот (па
роход) — борохуот, борукуруор (прокурор) — борокуруор, борустуой
(простой) — боростуой бэлидиэнньик (понедельник) — бэнидиэнньик, орубуоһа (рогоза) — оробуоһа, оруйуон (район) — оройуон,
орускуот (расход) — ороскуот, оруспуой (разбой-ник) — ороспуой,
торукуома (трахома) — торохуома,
рум —рм: куорума (форма) — куорма, хорумуоска (гармошка) —
хормуоска
ры — ра: бырыҥаатта (бранатка) — быраҥаатта, кырыбыайка
(гребенка) — кырабыайка
рым — рм: марымалаат (мармелад) — мармалаат
рынь — рнь: барыньыык (парник) — парньыык
рб — рм: нуорба (норма) — нуорма, хаарбаан (карман) — хармаан,
хаарбаанньыт (карманник) — хармаанньыт
рб / / РҮМ — Рм; түрүмэ / / түрбэ (тюрьма) — түрмэ
сим —см: кэсимиэтикэ (косметика) — кэсмиэтикэ, куосумас (кос
мос) — куосумас, космос
с — сс: импилээсийэ, инбэстииссийэ, милииссийэ уо.д.а.
т — д: ханчытаат (кандидат) — хандьыдаат
ү — ө: бөрүгүөт (перевод) — бөрөбүот
хт — кт: луохтуур (доктор) — дуоктар
ч — т: чылыгырыайка (телогрейка) — тэлигириэйкэ
ы — а: быратаар (вратарь) — баратаар, хаамыра (камера) — хаамара, чымыдаал (чемодан) — чымадаан.

Тыл бүтүүтүн нууччалыытыгар чугаһаттарыы
ы — а: бырадьаагы (бродяга) — бырадьаага, куппаайкы (фуфай
ка) — куппаайка
ги — гэ: билээги (фляга) — билээгэ
ииһэ — шгсэ: мэлииһэ (мельница) — миэлиҥсэ
ир — эр: дириэктир (директор) — дириэктэр
м — п: куорам (короб) — куорап
к — п: суруук (шуруп) — сурууп, холуук (голубь) — холууп
ку — ка: ньуоску (ложка) — ньуоска
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п — быр: халыып (колибр) — халыыбыр
уу — а: луохтуур (доктор) — дуоктар
X — к: маах (мак) — маак.

АҺАҔАС ДОРҔООН
ДЬҮӨРЭЛЭҺИИТИН КЭСТЭРИИ
у — о: урукумуонньук (рукомойник) — урукомуонньук (у кэнниттэн о кэлбэт сокуонун кэһии),
ыы — уу: устукатыыр (штукатур) — устукатуур, устукатыырка
(штукатурка) — устукатуурка (а кэнниттэн у кэлбэт).
Нуучча тылын охсуута саха тылыгар уһун а.д. эбэтэр дьуптуонунан бэриллэр чуолкай сокуоннаах. Тылдьыкка ол тутуһуллубат. Онон
киһи сатаан суруйбат торүөтэ үоскүүр.
Үгүс киһи «барыыс, бэрэскии, оҕурсуу, табаах, хаҥкыы, чаһыы,
чаай» уо.д.а. диэн курдук судургу быраабылалаах тыллары суруйарыгар эмиэ тылдьыты корөрүгэр тиийэр.

УРУТ КИИРБИТ (САХАТЫЙБЫТ) ТЫЛЛАРЫ
ТӨТТӨРҮ НУУЧЧАТЫТТАРЫЫ
а) Киирии тылга нууччалыы барыйаанын «сэтиилээһин»:
апчаарка, овчарка; килиимэт, климат; кириисис, кризис; кууп, куб;
куусап, кузов; кулуйуөнкэ, клеенка; кэнсиэр, концерт; лүустурэ, люс
тра; макыат, макет; миэтэт, метод; мойуопка, маевка; морсуруут,
маршрут; мусуой, музей; муусука, музыка; норкуос, наркоз; хаамыра,
камера; харабыын, карабин; харантыын, карантин; хотуок, каток
уо.д.а. о.д.а. Саха тылын олох билбэт дьон тылдьыты оҥорбутгарын
курдук өйдөбүл хаалар.
б) Киирии тылга нууччалыы барыйаанын «сэтиилээбити» таһынан, «сахалыы» барыйаанын төрүкү көрүҥүн уларытан, тылы нууч59

чалыы көрүҥэр чугаһатыы баар: сиппи
сиипи-: сиппилиис (си
филис) — сиипилис, сифилис;
уо — а: уостапка — (отставка) — астаапка
ээ — иэ: бээдэрэ (ведра) — биэдэрэ.

Сахатытыллыбыт тиэримини туттумуу
тускул (принцип) — бириинсип, принцип (Төрүт Сокуоҥҥа
ылыллыбыт «тускул» диэни ылбатахтар), соҕооччук (тычинка) —
«тычыыҥка» буолбут, үөлбэ (сырье) — сырыйыа, сырье, хаа (че
хол) — чохуол, чехол, чорбохтоммот (четный) — чуотунай, четнай
(!) диэн буолуталаабыттар.

Бааһынайдыы «сахатытыы» сахатытыы буолбатах
Болутуоруйа, бутээнсийэ, бэристээтэл, т(д)акаас, испилиисийэ,
испиэхтиир, луньуөлум, начаанньык, хадатаастыба, элэбээс, эппиэйкэ, эспэнээт, эспэримиэн оннугар амбылатыарыйа, кибитээнсийэ, бэрэссэдээтэл, инистпиэктэр, луньүөлүйүм, учууталыҥса, этибиэркэ
диэн «сахатыталлар». Аны туран мөлүйүөнүнэн тыллаах тылдьыппытыгар «эппиэркэ, соссиэ» диэн буолар үһү... Дьэ, буоллахпыт...

САХА ТЫЛЫН САЙЫННАРЫЫ ТУСКУЛА САХАТЫТЫЫ
Сэбиэскэй кэм ҥ э нууччатытар көстүүнү саха тылын сайыннарар
көстүү диэн үөрэтэллэрэ. Ол урукку үйэ номуукатын тутаах ыллыга этэ. Ону ол диэбэккэ, Ө.Дь. Кулукуоскай, С.Ө. Ноҕуруодап,
Б.О. Ойуунускай, Ө.Ө. Күндэ, Х.Б. Баайыһап-Аалыы Тумус Алтан
Сарын, О.Дь. Муордьунап, Нь.Дь. Муордьунап-Амма Аччыгыйа,
Дь.Б. Баһаарын, М .И. Киргиэлэйэп, Нь.Н. Дьоскуоскай, Нь.К. Онтуонап курдук улуу дьоннор уонна саха тылыгар бэриниилээх биллэр тыл үорэхтээхтэрэ саха тыла бэйэтин ис сокуонун тутуһан
сайдыахтааҕын, атын омуктар тылларыгар барыларыгар оннук сокуон дьайарын этэн, чинчийэн, быһааран бүтэн тураллар. Ол гы60

нан баран бу дьиҥ инэн сөптөөҕө, наадалааҕа, кырдьыктааҕа быһаарыллыбыта ырааппыт боппуруос бүгүҥҥү күҥ ҥ э диэри кыайан
олоххо киирбэт. «Тоҕо?» диэн ыйытыы үөскүүр. Сүрүн төрүөтэ:
1) Судаарыстыба тылга сыһыана дьиҥ -дьиҥ эр уларыйбат, аҥаардастыы икки тылланыы — биир тыл баһыйа тутуута, баһылааһына
булгуччулаахтык салҕанар. 2) Онно өҥөлөһө сылдьар өрүт уонна
саха тылын туттуллар эйгэтин сахатытыыны туруулаһар өрүт иллэспэт мөккүөрдэрэ тохтообот.
Онон нууччатытыы уонна сахатытыы диэн оҕо оонньуута буолбатах, тыл үөрэҕэр икки эйэлэспэт утарыта турсуу буолар. 3) Тылбыт үөрэҕэ урукку көрүүгтэн арахсан биэрбэт. 4) Көннөрү дьон
курдук, булкаас («үһүс») тылга бигэнэн, үөрэнэн хаалбыт саха
тылын үөрэхтээхтэрэ тылбыт билиҥҥ и олус дьиксиннэрэр туругун оломтолооботтор. Таах олордоххо, тыл симэлийиэн сөп диэни
өйдөөбөттөр. 5) Онон Ю НЕСКО билгэтэ кинилэргэ тыал тыаһын
кэриэтэ. 6) Ю НЕСКО билгэтин өйдөтөн сэрэтэри «алыс хараҥардан көрдөрүү» диэн кэбиһэллэр. Саха тылын дьылҕатын «сырдыктык ойуулуур» үчүгэй дьон буолан көстөллөр. Тыл түргэнник
өлбөт диэн «үөрдэллэр». Оннук симэлийэн сүтэрэ ыраах соҕус
эбит да буоллаҕына, сайдыылаах литэрэтиирэлии тыл буолан уурайара чугаһаабыта костер курдук. Ол аата омук күүһэ өһүллэн,
Өрөспүүбүлүкэтин сүтэрэн, ураты тыллаах, култууралаах, бэйэтин
ытыктанар, ытыктатар биллэр-көстөр омук буолара уурайан, былаас аахсыбат, муор-туор тутуллар аата-суола суох, омуга биллибэт
м энээк дьон кэбин кэтэрбит өртөн буолбатах. Былааска ВВЖ кур
дук арадьыкаал кэллэҕинэ, тугу эргитиэҥий? 7) Биир сыалга түмсэр
суох, тус-туспа тиэмэни тус-туспа бөрүүр соруктаах курдукпут.
8) Онон сахатытыы тускулуттан туораабакка күүс-кыах баарынан дьирээлэһэр, харааннаһар өй-санаа дьоҥ ҥо кыайан тэнийбэт.
Омукпутугар бүтүннүүтүгэр саха тылын симэлийииттэн быыһыыр
өй баһылыыр санаа буолбат. Дьэ, ити түмүгэр саха тылын үйэтин
уһатар суос-соҕотох төрүтү — сахатытыы боппуруостарын олохтоохтук үөрэтэ, чинчийэ иликпит.
М анна икки сүрүн ьсыһалҕа (проблема) баар дии саныыбын:
1) Саха тылын бэйэтин ис сайдыытыгар баар мөккүөрдээх боппуруостар быһаарыллыбаттар. Биир сүрүҥҥ э кыайан киллэрбэппит.
2) Нуучча тылыттан туттар тылларбытын сахатытыы боппуруоһун
олохтоохтук быһаарбаппыт. М ин бүгүн бу иккис боппуруоска са61

наабын этэбин. Маныаха, биллэн турар, тыл номуукатыгар дорҕоону санары ыны чинчийбит ыллыктарын тутуһабын.
М .И. Киргиэлэйэп б/д тыл иннигэр, ортотугар, бүтүүтүгэр
туттуллуутун, а/д дьүөрэлэһиитин сокуонун быһааран үөрэппитэ.
Нь.Д. Дьоскуоскай икки кинигэ тухары итини барытын ытыска
ууран биэрбитэ. Бу икки учуонай «дорҕоон дьүөрэлэһиитин сокуона — саха тылын тутаах сокуона, киирии тыл дорҕоон дьүөрэлэһиитин сокуонугар бас бэриниэхтээх» диэн эгилитэ-бугулута
суох экчи өйдөбүллээхтэрэ. Ол үөрэхтэринэн нуучча тылын охсуулаах а/д саха тьшыгар уһуур, кылгас а/д түһүөн сөп, сэргэстэспэт
б/д икки ардыларыгар а/д кыбыллар. Нуучча тыла, саха тылыгар
киирдэҕинэ, уһуур (сороҕор, төттөрүтүн, кылгыыр). Д ьининэн, бу
учуонайдар өйдөрүттэн булан айбыт сокуоннара буолбатах, саха ты 
лын бэйэтин сокуона. Ону тылы билэр хас биирдии киһи бэйэтэ
быһааран билэр, итинник этэр суола (көстө сылдьар). Онон манна
туох да уустук, мөккүөрдээх суох. М өккүөрэ аты н н а. Ити икки учуо
най киирии тылы чуоҕа-муоҕа суох саха тылын тутаах сокуонугар
бас бэриннэрэр бигэ тускуллаах эбит буоллахтарына, «Сахалыы таба
суруйуу тылдьытын» онорооччулар сахатытар тылларын нууччалыы
көрүҥэр чугаһатар, ол аата д ьи н сахалыытынааҕар нууччалыытын
ордорор анал быраабьшалаахтар. Мөккүөр манна: сахатытар киһи
тьш сахалыы айьшгытыгар xajbiha сылдьыах тустаах. Нууччатытар
соруктаах киһи эрэ нууччалыытыгар чугаһын талыахтаах. Итинтэн
олох да нууччалыытын талар ырааҕа суох. Нууччалыытыгар хаанньары тартара сылдьан, сахалыыны сөбүлүүр сахалыы тыллаах саха
дьонун иитэн таһаарар хайдах кыаллыай? Ол дьиибэ быраабылалара оннооҕор урут Кулукуоскай инниттэн сахатыйбыт тылларга — уу
саха тьша буолбут тылларга тарҕанар! Аламаас — алмаас, турумэ /
турбэ — турмэ, балаада — палаата, баара — паара, биэрим(б)эй
(первый) — пиэрибэй уо.да. уо.д.а. буолар. Боробуос (паровоз) — ?
(поробуос диибин дуу, уруккулуу сөпкө боробуос диибин дуу? Тылдьыт быһаарбат: көтүппүт). Эрдэттэн нууччатытар тускуллаах сурук-бичик саха тылын төрүт-уус айьшгытынан сайыннарар кыаҕа
суох.
Аныгы сахалыы таба суруйуу тылдьыта киирии тыллары тыл ин
нигэр турбат буукубаттан саҕалатан, нуучча тылын сокуонунан суруйтарар:
б — п, к — г, X — г. Онон в, п, ф, г, дорҕоонтон саҕаланар нуучча
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тыллара саха тылыгар б, м, к, х дорҕоонтон саҕаланар халбаҥнаабат
үгэстэрэ — сокуоннара кэһиллэр. (Ф дорҕоон арыт 6, м оннугар к,
т буолара: куорума (форма), курааскы (фуражка), Куома (сороҕор:
Мамаа, Бабаа) (Фома), ньиэрбэ, тиэримэ (ферма). Былыр үйэҕэ
киирбит тыллары, нууччалыытыгар чугаһатан, я-тан саҕалатан суруйтараллар: балаада (палата) — палаата, баара (пара) — паара.
М антан сахалыы саҥарыы аппараата сатайданар, тыл кэрэтин туһунан өйдөбүл нууччатыйар, тылы сахатытар дьоҕур мөлтүүр. Ол аата
саха тылын көмүскэнэр кыаҕа тууйуллар.
Киирии тылларга тыл ортотугар саха тылын сокуонунан сэргэстэспэт дорҕооннору (буукубалары) нуучча тылын сокуонунан сэргэстэһиннэрэллэр:
лам — лм: аламаас (алмаз) — алмаас
мм — нб: иммэлиит (инвалид) — инбэлиит, иммэнтээр (инвен
тарь) — инбэнтээр, инбэртээрдээһин, иммэстиисийэ (инвести
ция) — инбэстииссийэ — инвестиция
мп — мб: кэмпиэр (конверт) — кэмбиэр, кэмпиэйэр (конвейер) —
кэмбиэйэр, конвейер, саампа (самбо) — саамба, эмпилиэмэ (эмбле
ма) — эмбилиэмэ, эмблема, кулуумпа (клумба) — ? (Нууччалыы суруйабыт дуу, нууччалыыга чугаһатан дуу? Тылдьыкка суох).
н к — нг: аҥкыына (ангина) — ангыына, ангина, кэҥкириэс (кон
гресс) — кэнгириэс, ирииҥкэ (ринг) — ириингэ, сыыҥка (цинга) —
сынгаа, ыстааҥка (штанга) — ыстаанга
н х — нк: быраҥхыыт (бронхит) — быранхыыт
пп — тб: буппуол (футбол) — путбуол, буппуолка (футболка) —
путбуолка
ран — рн: харанабаал (карнавал) — харнабаал
рань — рнь: хараньыыр (гарнир) — харньыыр
рим — рм: бииримэ (фирма) — пиирмэ, б(т)иэримэ (ферма) —
пиэрмэ, биэримэр (фермер) — пиэрмэр, кыраадыс, тиэримэмиэтир
(термометр) — тэрмэмиэтир
рум —рм: куорума (форма) — куорма, хорумуоска (гармошка) —
хормуоска
рым — рм: марымалаат (мармелад) — мармалаат
рынь — рнь: барыньыык (парник) — парньыык
рб — рм: нуорба (норма) — нуорма, түрүмэ / / түрбэ (тюрьма) —
түрмэ, хаарбаан (карман) — хармаан, хармаанньыт, хорумуоска (гар
мошка) —хормуоска
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са.д.м — см: кэсимиэтикэ (косметика) — кэсмиэтикэ (тэҥн. кос
мос — куосумас)
с — сс: м э(и)лииһ(с)ийэ — (милиция) — милииссийэ, импилээһийэ (инфляция) — импилээсийэ, инфляция.
Бу — үгэһи кэһии. К эһии буолан баран — олус наһаа. Эгэлгэ элбэх көрүҥнээх. Бары барыйаассыйа баар! Инньэ гынан саха
тылын дорҕоонун тиһигин бүлтэтэ суох оҥорор. Онон саха тылын
дорҕоонун сокуонун кэһии бэйэтэ бүтүн тиһик (систиэмэ) буолан
тахсыбыт. «Үһүс» тыл дорҕоонун тиһигэ буолбут.
Саха тьшын дорҕоонун сокуона туох да хос быраабыланы кордообот чуолкай, тьцыс. Тьшбыт дьилэй Kyjaga, ньыгьш кириэппэһэ,
кэхтибэт кэрэтэ буолара. Ол бэйэлээх Kyjagbi, кириэппэһи итинник
кутуйах курдук дьөлүтэ-тоҕута сүүрдэххэ, тьш тыл буолуо дуо? Нууч
ча тьшын дорҕоонун саха саҥарар үгэһигэр уларыппакка, бэйэтинэн илдьэ сылдьан туттууну саха тьшын дорҕоонун таһыттан
куорҕаллатыы курдук өйдүүр буоллахха, киирии тьш диэн ааттаан, саха тьшын сокуонун кэстэриини саха тьшын сокуонун иһиттэн
куорҕаллыыр тиһик диир сои. Саһан, уоран куорҕаллыыр тиһик. Ол
тылы үлтү сатайдыыр улахан кутталлаах тиһик. Биир кэһии супту сүүрбүт хайаҕаһынан сүүс кэһии кутуллан киириэ. Уон хайаҕас
сүүс буолуо. Онон тыһыынча туора көстүү тырыта киэптиэ. Саха
тьшын сокуона диэн олох да билиниллибэт буолбут. Сибилигин да
суох оҥоһуллубут курдук. Былыр үйэҕэ сахатыйбыт нуучча тыл
лара төттөрү нуучча тьшын сокуонунан суруллар буолбуттар. Саха
тьшын билэр, саха тьшын сокуонунан суруйар, суруйуон баҕалаах
дьон бааллара, сайдыьшаах литэрэтиирэлии тыллана сатыырбыт
испититтэн улахан харгыһы үөскэтэр. Сахатыппыта буолан, саха
тьшын косто сүөргүтүк бодулуур кыһалҕа суох. Бэркэ сахатыйбыт,
сахатыйар тыллары туох кыһалҕаттан бодулаан туран, «сахатытыах»
тустаахпытый? Саха тыла күүскэ нууччатыйа турара, тоҕо нууччатыйара, хайдах суолунан нууччатыйара барыта биллэр. Симэлийэр
суолга киирбитэ — илэ. Онно тоҕо комөлөһобүт?! Өрөлөспөккө тоҕо
эбии күүһүрдэбит? Саха тьшын сокуонун тутуһан, тылбыт ис айыл
гытынан сөптөөхтүк сайдарын тьш номууката хааччыйар аналын
толоруох тустаах.
Олоххо араас сокуону билбэттэриттэн эбэтэр соруйан кэһэллэр.
Биһиги дьоммут төрөобүт тылларын сокуонун билэллэрэ чахчы. Ол
аата билэ-билэ, соруйан кэһэллэр.
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Тылдьыкка икки сылтахтанан: 1) мурун м-ын бэлиэтиир буукуба
суох диэн; 2) маны билэр, сатаан санарар киһи суох диэн мэлдьэһэн, оннук дорҕоонноох тыллары улахан олуйсуу күүһүнэн (ону да
Сыһыарыыга эрэ) киллэрбиттэр. Көмпүүтэр үйэтигэр ити барыта
кыаллар буолан турар, урукку курдук сириип боппуруоһа улахан
үбү кытта ситимнэммэт. Тылбыт уратытын суурайарга ити эмиэ
бэрт сылтах, модун тоһүү буолбут эбит буоллаҕына, аны ону умнуохпутун соп этэ. Оттон ол норуот умна быһыытыйбыта —
үөрэхтэн. Сыыһа, тиэрэ үөрэппитин көннөрүммэт үөрэх — буортулаах үөрэх. Көннөрүнүөхтээх. Саха тылын акадьыамыйалыы
үөрэҕэ, тылы (ол аата омугу) өлөрүү, симэлитии туһугар хоһулайбыт, хоһулайар буолан тахсар. Өрүттүү туһугар күүскэ туруннаҕына
эрэ абырыыр. Тылбыт уратыта, күндү баайа, кырааската сүтэрин
туһугар араас албаһы, сылтаҕы буларбыт. Баҕардахха, өрүттэрин,
сайдарын туһугар даҕаны быыс-хайаҕас көстүөхтээх.
Саха тылын сайыннарыы диэн — саха тылыгар урут баары байытыы, тупсарыы, урут суоҕу саха тылын сокуонугар киллэрэн, кэскиллээхтик туттуу, олохсутуу. Ол эбэтэр: сахатытыы. Ол эрэ итинник аатырыах тустаах. Саха тылын сокуонун кэһии хас биирдии
түбэлтэтэ тыл киэбэ хамсыырыгар суол аһар. Э н и н элбэх түбэлтэ
мунньуллан, тыл ис айылгытын сатайдыыр, алдьатар. Ол иһин тыл
айылгытыгар туора көстүү, уларытыы-тэлэритии хас биирдиитэ
алдьатар көстүүгэ киирэр. Ханнык баҕарар алдьатар көстүү тылы
сыыһырдар, дьадатар, дьүдэтэр, мөлтөтөр, кэҕиннэрэр, симэлитэр.
Саха тылын сайыннарыы диэн аатырыан табыллыбат.
2009 сыл кулун тутар

САХАЛЫЫ СУРУК-БИЧИК ИТЭҔЭҺЭ-БЫҺАҔАҺА
1.
Б и л и н н и кэм н э хайа да эйгэҕэ, эргимтэҕэ үксүн саха тылын
кута инм этэх дьоно үлэлииллэр-хамныыллар. Онон тьшы өйдөөн
сылдьыы (языковое сознание), тыл амтанын билии (языковой вкус)
мөлтөх. Тылга муннугар сыттаах (языковое чутье) киһини булар уустук. Тылы түбэһиэх тутталлар, тылы өйтөн ситимэ суох ситимнииллэр, этиини бүдүмүк оҥороллор. Өйдөбүлү чинэтии (логическое
5 Заказ № 440
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ударение), күөмэй кылын оонньотуу (интонация) сахалыы үгэһэ
тутуһуллубат. Нуучча тылын саха тылыгар туора дорҕоонун саха ты 
лы н сокуонугар биир тыла суох бэриннэрэр үгэс үөрүйэҕэ умнуллубута чахчы. Кыраҕа да мунаараллар, сөбү корон туран, буолумматтар. Нууччалыытын ордороллор. Hja дорҕоон дьүөрэлэһиититтэн
үөскүүр саха тылын кэрэтин өйдөбүлэ (эстетика слова) иҥмэтэх. Тыл
кэрэтин ордук нуучча тылын дорҕоонугар сыһыаран өйдүүллэр.
2. Саха дьонун ойо-санаата букатыннаахтык нууччалыытыгар
тардыһар буолла. «Mj3», «аҕа», «эбэ», «эһэ» диэн саха туспа омук
быһыытынан киэннээхтик сананыытын тутан сылдьар, туора омуктарга ытыктатар ытык тыллар, онтон да атын тутаах тыллар туттуллубат кэриэтэ буоллулар. Нууччалыы, омуктуу ааппытын туох
да олус наһаа күндүркэтэбит. Атыылаһан да ылыах курдукпут...
Аны онтубутун туох да иһин дорҕоонун сахатыппат, ону собүлээбэт
дьоммут. Сахалыы ааттанабыт диэн тылы эмиэ алдьатабыт (Эрхаан,
Амгалена, Амгаяна, Айна уо.д.а. буолан иһэр). Билигин, сахалыы
ааттанар көҥүл буолтун кэннэ, ити саха тьшын сокуонун кэһии
өйо-дьүүлэ суох барар кыахтаах. Уонна нуучча буолумуна.
3. Саха тьшын тыына, кута щ э дорҕооммут дьүөрэлэһиитин кы т
та ситимнээх. Саха тьшын тыына уһаабыт, олоҥхо 30-с сылларга
тиийэн кэлбит тордо туохха буолуо диигитий? Нууччалыы аатысуолу, атын да саха тылыгар суох өйдөбүллээх нуучча тылларын
дорҕоонун сахалыы саҥа үгэһигэр бас бэриннэрэн, сахалыы-махалыы санара сылдьыбыттара саханы күн бүгүҥҥэ диэри үрүҥ күҥ ҥ э
өртөөн сылдьар эбит. Махтал буоллун саха дьоммутугар!
4. Үөрэхтэнэн, нуучча култууратыгар сыстабыт диэн, ааппытын,
уруурҕаһыы тылларын нууччалыы саҥаран барбыппыт. Ол буолааппытын, нууччалыы сан а тардыытыгар киирэн, сахалыы өйбүт,
майгыбыт уларыйан, нууччатыйдар нууччатыйан барбыт.
5. Сахалары сүрэхтээбит, сүрэхтээх аат биэртэлээбит миссиэньиэрдэр, аҕабыттар нууччатыйар төрдүбүтүн бигэтик уурбуттар.
Сүрэхтэниэхтэрин баҕарбат дьону, чэпчэтии оҥорбута буолан, угаайылаан, кыһарыйан туран, бырабасылаабыйа миэрэтигэр киллэрбиттэр. Күүстэринэн сүрэхтээбиттэр, Киристиэс миэрэтэ ордугун
итэҕэтэн, буолбатах. Ыраахтааҕы дьаһалтата мээнэҕэ, манан аҕай
суолга дьаһаахтан 2-3 сыл босхолуу сылдьыбатаҕа костор. Дьахтар
мааны киис саҕынньаҕын, ыал бүтэһик баайдарын ытаппытынан
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туура тутан ылар харах бэстээхтэр улаханы ситиһэллэрин билэн,
уодаһыннаах бэлиитикэни ыыппыттар.
6. «Маама», «паапа» дни сылдьар: сүрдүүн тыһытыйбыт, куттуун
чарааһаабыт — нууччатыйан бүппүт, 1000-нан сыллаах бэйэтин
култууратын нуучча киэнигэр уларыта охсор үтүктүгэн, сонумсах,
киэнэ суох бэриниилээх омуту, омугумсук курдук көрөн, куруук
кэтэбилгэ илдьэ сылдьыы алые улахан туора көрүүттэн тахсыбыт
буолуохтаах. Кылгас кэм иһигэр үөрэхтэммит, сайдыбыт сахалары
нууччаттан итэҕэс сананарга, бүк бэринэргэ үөрэппиттэр.
7. Сахабыт дэнэр эрээри, дьиҥ иһигэр нууччатыйбыт сахалар
тоҥ, бэрдимсик майгыланаллар, сахалыы майгылаах саха киһитин
сайдыыта, култуурата суох курдук короллор, сэнииллэр. Уонна саха
тылын аанньа ахтыахтара дуо?
8. Нууччатытыы бэлиитикэтэ күүстээх буолан, сахаларга саха ты
лын баардылааһын (языковое самосознание) иҥэриллибэтэх. Саха
тылын нуучча тылыгар тиэрдэ туппат быһыыны-майгыны кытта
эйэлэһэр ой-санаа бэрт кытаанахтык олохсуйбут. Киирии тылы са
ха тылын төрүкү айылгытын сокуонунан саҥаран, суруйан кордоххо, «алые сахамсыйар наадата суох!» диэн быһа хаһыыраллар. Эбэтэр — сахаҕын, эбэтэр — саха буолбатаххын! Аһара саха диэн суох.
1961 сыллаахха «Сахалыы таба суруйуу быраабылатын» дьүүллэһиигэ холкуостаахтыын, оробуочайдыын, оскуола оҕотунуун, учууталлыын, устудьуоннуун, учуонайдыын, борукуруордуун, милиисийэлиин — Саха сирин хоту, соҕуруу, илин, арҕаа, киин өттүгэр бары
кэриэтэ нуучча тылын киирии тыл оҥоруохтарын, сахалыы суруйуохтарын баҕараллара. Саха эбиттэр. Билигин төттөрүтүгэр турунуу ордук күүстээх быһыьшаах дии саныыгын.
9. М аннык быһыыга-майгыга бэйэ бодону ылынан, бүттүүн оро
тардыныах тустаах этибит. Ону баара, Ойуунускайдаах курдук оро
күүрдэр, бэйэлэрин тула түмэр тумус дьон үүнэр-үоскүүр кырсын
Сэбиэскэй былаас куурдубут. Оннук дьон оскуолаҕа саха оҕотун са
халыы үөрэтии туругурар күнүгэр эрэ үоскүохтэрин con.
10. Билигин биһиги эргиллибэттии нуучча тылыгар көһөн иһэр
бэлиэбит — ыраас саха тылын туттар дьон быста аҕыйаата. Нууч
ча, саха тылларын булкуйан саҥарар үһүс тылы үөскэттибит. Онтубутун саха тыла диибит. И тинник тылбытын литэрэтиирэлии тыл
диирбитигэр түктэри. Д ьиҥ сайдыылаах литэрэтиирэлии тылы ирдиир буоллахха, тылга-өскө чиҥ-дьиппиэн буоларбыт эрэйиллэр.
5
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Оннооҕор онтон-мантан кэлэн, биир куоракка олохсуйбут араас
омук дьоно тылларын-өстөрүн, култуураларын сөргүтүнэ сатыылларын И.А. Малофеева диэн учуонай суруйар:
«Тольятти, второй по величине город Самарской обл. (в нем
постоянно проживает 721,1 тыс. чел.), имеет среди своего населе
ния представителей более чем десяти национальностей. Этот факт
обусловлен прежде всего историей города: на строительство ГЭС,
ВАЗ-a и других заводов в 50-60-е гг. приехали комсомольцы со всех
краев бывшего СС СР и впоследствии остались здесь жить. Это ар
мяне, азербайджанцы, украинцы и др. Помимо этого, в Тольятти
проживают и представители волжских народностей — чуваши, та
тары, мордвы и др.
В годы советской власти потребность национальной идентичности
этих народов не удовлетворялась, и лишь с распадом СССР, обуслов
ленным в числе других причин и ростом национального самосознания
в союзных республиках и республиках РФ, среди народностей, про
живающих в Тольятти, большую популярность приобрела идея воз
рождения национальной культуры, поэтому большинство существую
щих в Тольятти национальных культурных центров было создано в
1992-1994 гг.
И з всего многообразия народностей, проживающих в Тольятти,
о сознательной целенаправленной деятельности по возрождению
национальной культуры можно говорить применительно к восьми
диаспорам: еврейской, польской, немецкой, украинской, армян
ской, татарской, чувашской и азербайджанской». И.А. М алофее
ва. Этноязыковые проблемы малых этнических групп Самарской
области. — С. 322—323. / / Языки Российской Федерации и нового
зарубежья: статус и функции. —М.: Эдиториал УРСС, 2000. — 400 с.
Биһиги төрүт өбүгэбит сиригэр, төһө да арҕам-тарҕам курдугун
иһин, кэлимсэтик олоробут. Тылбытын тутан олорон, сыыһырдабыт, дьадатабыт, дьүдэтэбит. Ол барыта дьалбаабытыттан, дьалаҕайбытыттан, өйбүт-санаабыт сатаҕайыттан, үтүктүгэн чэпчэки
майгыбытыттан, үгэспитин, итэҕэлбитин улахаҥна уурбат буолбуппутуттан, нууччаттан тутахтык санана, сэнэнэ үөрэммиппититтэн.
(«Саха т ш а иһитиннэрэр-биллэрэр эйгэҕэ» диэн
Өрөспүүбүлүкэ номуукатын кэмпириэнсийэтигэр кыттыы)

2009 сыл олунньу 18 күнэ
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КЭМЧИЛЭЭҺИН ТУСКУЛУН
ОМСОЛООХ ӨРҮТТЭРЭ
Сэбиэскэй кэм ҥ э киирии тылы таба суруйууга кэм чилээһин —
биир сүрүн тускул этэ.
Ирдэбиллэрэ: 1) Тиэримин ханыыта суох соҕотох тыл буолуох
тустаах диэн. 2) Тиэримин 2—3 тыллаах буолуо суохтаах диэн. 3)
Тиэримин кылгас тыл буолуохтаах диэн.
Бу үс ирдэбилинэн нуучча тылыгар үгүс тиэримин оҥоһуллан,
үөрэҕи-номууканы сайыннардаҕа. Онон сыыһа ирдэбиллэр диир
санаа кимиэхэ да киирбэтэ биллэр. Оттон саха тылыгар тиэримини
оноруу 30-с сыллартан тохтоон баран, Сэбиэскэй Сойуус эстибитин кэннэ, сөргүтүллэн испитэ. Ол үлэ букатын саҥалыы курдук,
бигээн көрөн саҕаламмыта. Собус-соҕотох тыл тиэримин буола тарпат этэ. Үгүс түбэлтэҕэ ханыылаах буоллаҕына сатанара. Тиэримин
2—3 тыллаах буолуо суохтаах диэн биһиги тылбытыгар хайдах да
табыллыбат. Илистэбиэтэ Уйбаанабына Үбүрээтэбэ бэлиэтээбитин
курдук, «саха тыла, сыһыарыы дьапталлар тыла буоларын курдук,
аттарыы тыл буолар». Хас да тыл аттарыллан, тиэримин суолталанара элбэх. Аны туран, саха тыла сыһыарыы дьапталлар тыла буоларынан, тиэримин оҥоруутугар ол уратытын туһаммат буолуохха эмиэ сатаммат этэ. Ол гынан баран ити суолларга олохсуйбут
ой-санаа сахалыы тиэримини оҥорууну саҥа үйэҕэ даҕаны балачча
атахтаабыта.
М аны таһынан, ити ирдэбиллэр таба суруйуу боппуруоһун быһаарыыга эмиэ харгыс буолаллар. М ин бу туһунан этэрбэр ити
киириим наадалаах.
Тиэмэм — киирии тылы таба суруйууга кэмчилиир сыһыан. Ол
омсото. К эм чилээһин иһин турар дьон, саха тылын учууталлара
кытта: 1) «Сахалыыта олус уһуур, онон нуучча тылын уларыппакка бэйэтинэн туттар табыгастаах», — дииллэр. 2) «Сахатыттахха,
тыл олус уларыйар. Оҕо ону билбэт, ойдообот, нууччалыы суруйара табыгастаах. Нууччалыы суруйдаҕына, сыыспат (тылдьыт эл
бэх), сахалыы суруйдаҕына, сыыһата элбиир», — дииллэр. Аны 3)
«Сахатыттахха, өйдүүргэ ыарыыр, ойдоторго уһун бириэмэ барар.
Үөрэтэр бириэмэ кэмчилэниэхтээх», — дииллэр. 4) Учуонайдар:
«Сахатыттахха, сорох тыл 16-ҕа тиийэ барыйааннанар», — дииллэр.
Бу барыта сахатытар суолу-ииһи кордүүр дьон ойө, тыла-өһө буол69

батах, хайдах сахатыппат албаһын, сылтаҕын эрэ була сатааһын.
Нуучча тылын үөрэхтээхтэрэ: «Тылы туттуу, тылга үлэлээһин —
патриотизм дьыалата» диэн мээнэҕэ эппэттэр. Биһиги кыайбат
суолбут.
Тылыттан корон, норуот кэмчилиир да, арыт уһатар да. Холобур:
начаанньык, бэристээтэл; хомуньууһум, сэссээлииһимэ. Бу уһууруттан сүрэҕэлдьээбэт. Биһиги норуоттан үөрэниэхтээхпит.
Кэмчиһиттэр өйдүүллэринэн буоллаҕына, эргиччи саха тыла
куһаҕан, буруйдаах буолан тахса турар. Саха дьоно үөрэхтээхтиинүөрэҕэ суохтуун саха тылыттан иҥ нэн охтоллоро сиэрдээх диэн
аатырыан табыллыбат. Ол гынан баран ол төрүөттээх. Бииринэн,
нууччатытыы өйө олус дириҥ ник иҥмит. И ккиһинэн, саха тыла
кэскилэ суох диэн көйгөтүтэр өй-санаа сүһүрдэр сүлүһүнэ дьайа
турар. Ону кытта саха тылын билии сир-дойду үрдүнэн мөлтөөбүт,
мөлтүү турар. Ол аайы саха тылын амтана, өҥө-дьүһүнэ, кэрэтэүтүөтэ өлбөөдүйэн, күүһэ-кыаҕа, тардыыта мөлтөөн иһэр. Итии
таптал суҕарыйан-сөҕүрүйэн, тонуй сыһыанынан солбуллар. Саха
киһи сүрэҕин торообүт тылым диэн дириҥ иэйии урукку курдук
тиирэ киэптээбэт, ойүн-сүрэҕин киэн санаа өрүкүппэт буолан иһэрэ — баар көстүү. Сахатын тылын туһугар кыһаллар киһи омугумсук, хаалынньаҥ киһи аатырара. Аны да — аатырыыһык. Саха да,
нуучча да үөрэхтээхтэриттэн туора көрүллүүһү. Ол — сыыһа!

«САХАЛЫЫ ТАБА СУРУЙУУ ТЫЛДЬЫТЫН»
ТУҺУНАН
2002 с. тахсыбыт тылдьыты манны к суолларынан көрдүм: нууччаттан киирии тыллары суруйуу, дьүһүннүүр, тыаһы үтүктэр тыллары суруйуу, киһи туругун кордорор тыллары суруйуу, сыһыаны
көрдөрөр тыллары суруйуу, дорҕоон аралдьыһыылаах киэҥ ник туттуллар тыллары суруйуу, сэдэхтик туттуллар буолбут тыллары суруйуу, торүт корүҥэ тардыы сыһыарыытынан бэриллэр аат тылла
ры суруйуу, күннэтэ туттуллар тылы суруйуу, сыстыы ситиминэн
үөскээбит даҕааһын ааты, сыһыаты суруйуу, тыл олоҕун суруйуу,
тылы үөскэтиини кордорүү, атын тылынан солбуллубат тыллары,
тиэримин тыллары суруйуу. М анна, бириэмэ аҕыйаҕынан, эһи70

ги болҕомтоҕутун киирии тыллары суруйууга эрэ тохтото түһүөм.
Уонна ити ааттаталаабыт эйгэлэрим тылларын хабыы ураты суолталааҕын санатан, көппүт тьш испииһэгин биэриинэн мунурданыым (ис хоһоонун арыйыы лаппа уһатыаҕа).

ТЫЛДЬЫККА ТЫЛЫ КӨТҮТҮҮ
Бэл, дөйбүүр, үгээр диэн тылларбыт көппүттэр. Оччоҕо литэрэ
тиирэлии нуорба сатаан олохсуйбатыгар тиийэр: дэйбиир диэччи
да, дөйбүүр диэччи да туохха тирэнэн, хайата сөбүн дакаастаһыахтарай? «Үгээрбитин» «угаар» курдук өйдүү сылдьыахтара. «Билээхи» диэн тьш умнууга хаалбатах. Доруоп (дробь) баар — дарабыына
(дробина) суох.
Кылаассыкаҕа да туттуллубут киирии тыллар көппүттэр. Ону
хайдах суруйары аныгы дьон билбэттэр: нууччалыы дуу, сахалыы
дуу? Сахалыы буоллаҕына — хайдах? Сэрии саҕанааҕыны ахтыһар
эбэтэр суруйар буоллахха, бойуох (паек) диибит дуу, пойуок диибит дуу, паек диибит дуу? И тинник тьш элбэх буолуо дии. Клум
ба, паровоз көппүттэр. Ол тыллара суох литэрэтиирэлии тьш эмиэ
моһуогурарыгар тиийэр. Аныгылыы саха тылын сокуонун кэһэн,
сыыһа поробуос, кулуумба диибин дуу, уруккулуу сөпкө боробуос,
кулуумпа диибин дуу? Тылдьыт быһаарбат. Холобур, пипетка диэн
нууччалыы тылы ыал щ этэ, киһи барыта сахатытан туттубут, тут
тар бипиэккэ диэн тьшын көтүтүү «бу тьш нууччалыы суруллар
эбит буоллаҕа» диэн санааҕа аҕалара биллэр. Киһи күннэтэ туттар
бааҥка диэн тыла көтүүтэ биир оннук. Онон көтүтүү саха тьшын
баайын дьадатар, булкууру үөскэтэр, тылбытын нууччатытар. И тин
ник тьш элбэх.
Бу тылы хас биирдии көтүтүү мунааҕы үөскэтэр буолан, тьш сааһьшаныытыгар, ырааһырыытыгар, сайдыытыгар олус улахан охсууну онорор. Тылы таба суруйтарыы үйэлээх үөрүйэхтэн, саха ты 
лын төрүт сокуонуттан туораабыт буолан, хас биирдии тьшга кэлэн
кэтиллэҕин, мунаараҕын. Сокуону тутуһуу үчүгэй үөрүйэҕи ч и н этэр, олоҕу тутар. Оттон сокуону кэһии үчүгэй үөрүйэҕи үрэйэр,
олоҕу алдьатар. Тьшга эмиэ ол курдук. М антан аллара Сахалыы та
ба суруйуу тылдьытыгар киирбэтэх, көппүт тыллар испииһэктэрин
биэрэбин:
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А
ааҕын
аадаҥхас, -таа, -тан
аайдаа
аан-даан
аанньа
аанньам(-ҥ, -та) холлор
аат'туолар оҕолор!..
аат туолар оттон!..
аатынан
аатырын, -ыы
аатыттан
аах(-таа)
аахамта, -та суох, аахамталаах
абарыыта (хотуур)
аба-сүттү, аба-сүптү
абыраах
аҕыалай даҕ. аҕыалайдан
аҕынньыардаа
адаҕаччый
адаҥхас
адаҥхастан
адырҕай
айыы кэриэс (аньыы кэриэс?)
албынчык
алыас
алыастаа, -тан (сыыһа: аалыас
таа)
ама-үтүө
аҥатах
аҥтар
анньаһа-һа
анньыы
апчаа
апчый
аракаайка
араччы
аһарык, -таа, -т
аһыы-кутуу
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Б
бааҥка
бадьарыт
бадцьыалка
бадьыыс
балаада
бахсыгыраа
бахсыгырас
бахсыгыраччы
биир мээр
бириинсип (тускул)
биэйэлкэ
боккуодам
болодьо, молочо
болтуһах
борҕоһуй
боробуос
борсобул
борсоо
борук
борук-сорук
боруонньа (бродни)
ботуоҥка
бочуомур
бөлөчөөх
бөрөлөй
бөрүгүөс, бэрибиэс
буобар
буостук
буоччу
бүлтэ, бүттэ
бүлтэлээх, бүттэлээх
бүлтэтэ суох, бүттэтэ суох
бүтээнсийэ
быгыы мундута
былыар үйэҕэ
быркы
быстыаҥка, быстыыҥка

быстыынньа
бытаахы
бэйэ куобах (дьахтар уо.д.а.)
бэйэтэ куобах (оҕото буолбатах)
бэтэр
бээ-бээ
бээ-бээлээх

Д
дабдарый
дагдака
дайбарыҥнаа
далан
далаһыанньа
далбаа
далбарыҥнаа
далгы
далгыһах
даҥ төрөө
даҥыр
дарбаҥса
дарбый II
дархам
дархамсый
дархамсык
дойуор
дойуордуку
дөйбүүр
дуолурҕаа
дура көр
дыргы
дыргыһыабай
дэргий

и
иирээх
илэкэчий
илэ-сала (көт)
истики
иттэннэ, иттэннэри

к

ДЬ
дьаһалымсык
дьиҥ дьаалай
дьүөрсүн

дьыгынаал
дьэҥир
дьэптий
дьэптэркэй
дьээкэр

кибиҥ нээ
киппириис
кириэтээ, -с
кичээнэй
көбдөх
көлчүр
кудумсуй
кудумсут
кудумсутуй
кулдьаҕа, -лаа
куомдьаар
куопчахаан
курҕаайы
куураайы
күөбүрээччи
кыбычаал
кыбычыһыт
кьцахалаа
кыпсыы
кырылый
кырылыйар кырдьык
кырылыччы
кырыыба
кырыыбалыы

кырыыбатыт
кыскыы
кытыан
кэҕэн
кэйэҕэс, кэйэҕэс уга
кэлчэркэй, кэччэркэй
кэрбэҥ
кэһэс / / кэчэс
кэһэх
кэччэгэй
кэччэй
кэччэн
кэчэс

л
лаппаарыйа
ликпиэс
лоппорутун
лоппоруттаҕас
М
маҕыҥ буол
маныы (кэм)
маҥай
мах
мөҥүүкчүт
мукугур
мукуу
мунучай
мүһэлтэ
мытаҕай
мытай, -ыы
мэй гын
мэкэчий,-т
мэнэкэ
мэр
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Н
наай биэр
наас
наас-наас
наастыйа(лаа)
нааһынан
ноһуора
нуолдьаҕай, ньулдьаҕай
нэмэлтэ
НЬ
ньимиэт
ньиэмэс
ньэҥир

о
огдону
олобур
ОЛОҔОС, -ТОО, кус олоҕоһо
оломто, -лоо
оломтолоох
олуонарҕаа
омтуоруй
омтуорумтуо
омуо
омуолаа
омуоһут
оҥкумал
оргунньах, -ньук
ороһуох(к)
Ө
өгдөҥкөлөө
өйүөк
өйүөктээх
өлбөөр
өлбөт мөҥү(ө)
өлүмнэс
өҥсүү (ньиэрбэ)

с
сараҕыдыт
сарахымаай
сарбыаһын
сииппэ
силимэтээ
симиттигэс
симиэлэй (симэ)
симэрий
симэт
симэтии (лс. тыл куорга ымынах
тахсыыта)
сиргэмтэх(ҕэй)
сириэһин (уута)
сирэдэһин
соҥоһоон, сомоһоон
сөрүүккээ (-Н + кээ)
суймуур, -даа
суймуурдьут
суоруй
суптураан
сүгүлээн
сүгүн-дьүгээр
сүллүү
сүллэрдьит
сыҕаан оҥоһун
сыпсырык
сыпсырыкы
сытырымтый
сэһэн-сэппэн, сэһэн-тэппэн

т
талкынньы
тиллимэй(эр)
төрүтчү
төһөҥөй(көөн)
тумаарына
тумаарынай

туомтайдааһын
туомтайыы
турку I, II, III
туруу II
тутумньу
тутус II
тутуһуу
түлүппүөн
түркүмньү (?)
түркүн
тыатыкы, тыытыкы, тыатыйа
тэлэ ас, тэлэ көт, тэлэ тарт, тэлэ
түс
тэрпи
тээкэт
тээхтэ
У
улук(к)удуй
уотаҕата
урукумуонньук
усталаах туоратыгар
суох)
усталыы
утаарсый

(дэпииһэ

Ү
үгээр
үдьүҥэх
үҥ (ыарыы үҥмүт)
үттэхтэт (үттэх+тэт)
үттэхтэтии
үтүөргээ
үүрбэһит
X
хаарбаан
хаарыан харамай
хабыччах
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хантараах
ханньаар
хапсыкы
хапсыык
хапсыыла
харбаат
харбааттаах
харбаатынай
хатаал II
хатаал(р)сый
хахаама I
хахаама II (какао)
хахаамалаах
хахаамалан
хахааматый
хоймоох
хоймостугас
хоймоһун
хоймох
хол даары
хорондоо
хорондоолоох
хорондоор

ч
чакаабыр(-даа)
чалхах
чачаппалдьый
чачаппалдьыт
чачыанай
чиҥэргээ
чордостугас
чордоһун, -нар
чөлкөҕүр
ч ө ч ү ө р ү й ,-т
чыскыы
чэкчэгэлдьигэс
чэкчэкэлдьий

ЧЭКЧЭҤЭ
ЧЭКЧЭҤЭЛЭС
ЧЭКЧЭҤЭЛэ э , -т
чэкэй
чэкэлдьий
чэкэлэй
чэкэлээн
чэкэчэк
чэҥ кир I (дьэҥкир)
чэҥ кир II (мэлдьи)
чэҥкирдээ
чэчээ
чэчээлээ
чэчээлэс, -һиннэр,
чэчээлээх
чээлир
чээлирдээ
чээлкэй

ы
ыалаа
ыастай
ыастайдаа
ыаһыйа
ыаһыйалаа
ымньаа
ымньан
ырый
ыыччык

Э
эҕэ-дьаҕа
эм 'м ээнэ
эньиэнньи
эрэмсэ
эрэмсэр
ЭТТЭТ, -ИИ

Сахалыы тыынныыр тыллары көтүтүү
Аат' туолар оҕолор!.. Аат туолабын оҕолор! Аат' туолар оттон!..
Айыы кэриэс (аньыы кэриэс?), аахамта, -та суох, аахамталаах,
адырҕай, алыас, алыастаа, -тан (тылдьыкка аалыастаа, аалыастан
диэн тыллар киирбиттэр. Ол сыыһа), ангар, болтуһах (арыый намыһах, кыра), бээ-бээ, бээ-бээлээх («ноолоох» диэн нуучча тылынан
солбуйдулар), дагдака, далан (уудалана), кэһэх, мөҥуукчүт, мукугур,
мукуу, мукучай, мытаҕай, мытай, -ыы, мэкэчий, -т, мэнэкэ (арыый
обургу), мэр, наай биэр, наас, наас-наас, наастыйа(лаа), нааһынан,
нэмэлтэ, огдону [Пек., 2 т, 1778 ст.: да, хотя бы: огдону эн барыма
даҕаны да ты и не ходи даже] (Көстөрүн курдук, холобура тыл суолтатын арыйбат). Эн барыма, огдону бэргээн хаалыаҥ (Үө. Бүл.) Ты
не езжай, а то тебе станет еще хуже (боль усилится) (манна тыл
суолтата арыллар); сииппэ, суоруй, туомтайдааһын, туомтайыы, тутумньу уонна тутумдьу, тутус I, тутус II, тутуһуу, туркумньу
уонна туркумдьу (?), туркун, тыатыкы, тыытыкы, тыатыйа, тэлэ
ас, тэлэ көт, тэлэ тарт, тэлэ туе.

Тиэримин тыллары көтүтүү
Аһыы-кутуу, борсобул, борук, буоччу, быгыы мундута, быркы, бысты анка, бысты ынка, быстыынньа, бытаахы, бэйэ куобах
(дьахтар уо.д.а.): буос, хат буолбатах, бэйэтэ куобах (оҕото буолбатах — сиппит куобах), дьүөрсүн, кулдьаҕа, куопчахаан, курҕаайы,
кыбычаал, кьцырыы, кыпсыы, кырыыба, кыекыы, кэҕэн, кэйэҕэс
уга, маныы (кэм), мөнүүкчүт, олобур, олоҕос, кус олоҕоһо, оломто,
омтуоруу, омуо, өҥсүү (ньиэрбэ), сарбыаһын, симэрийии, симэтии, сириэһин уута, сирэдэһин, соноһоон уонна сомоһоон, суймуур, -даа, суймуурдьут, суптураан, сытырымтыйыы, талкынньы,
төрүтчү, улук(к)удуйуу, үттэхтэтии, хабыччах, хапсыык, хахаама,
хоймох, хорондоо, чалхах, чэчээ, чэчээлээһин, ыалааһын, ыастай,
ымньаныы, эрэмсэ.
Түмүктээн эттэххэ: бу тылдьыты бүтүннүүтүн бэрийэн, муспут
тылым буолбатах. Араадьыйаҕа биэрии биэрээри, туту эмэ суруйаары тылдьыттан кордөөн булбатах тылларым. Эбэтэр итэҕэстээх
киирбит тыллар. Онон толорута, ситэтэ-хотото суоҕа өйдөнөр.
Истибит дьоҥ ҥо махтал!
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Дьүһүннүүр, тыаһы үтүктэр тыллары көтүтүү
Дьүһүннүүр, тыаһы үтүктэр тыллар саха омук уратытын илдьэ
сылдьар күндү баайбыт буолаллар. Улаханныын-кыралыын «му» да
«мяу», «ам-ам» да «хрю-хрю» дии сылдьарбыт биһигини сахалыы
тыллаах саха оҥорбот. Аадаҥхас, -таа, -тан, адаҕаччый, адаҥхас,
адаҥхастан, анньаһа-һа, бадьарыт, бахсыгыраа, бахсыгырас, бахсыгыраччы, дабдарый, дайбарыҥнаа, далбарыҥнаа, далгы, дэргий,
лоппорутун, лоппоруттаҕас, өгдөҥкөлөө, сыпсырык, сыпсырыкы,
хоймоох, хоймостугас, хоймоһун, чордостугас, чордоһун, -нар, чэкчэгэлдьигэс, чэкчэг(к)элдьий, чэкчэҥ э, чэкчэҥ элэс, чэкчэҥ элээ,
-т, чэкэй, чэкэлдьий, чэкэлээн, чэкэчэк.

Киһи туругун көрдөрөр тыллары көтүтүү
Аайдаа (мин аҕай буол, мин аҕай дэн, киһиргээ), аатырын
(-ыы), аҕыалай даҕ. аҕыалайдан, аҕынньыардаа, албынчык, акатах, борҕоһуй, дак төрөө, даныр, дархам, дархамсый, дархамсык,
дойуор, дойуордуку, дойурдуку, дуолурҕаа, дьаһалымсык, дьэптий,
дьэптэркэй, дьээкэр, кэчэс, омуо, омуолаа, омуоһут, өлбөөр, өлумнэс,
чөлкөҕүр, чөчүөруй, -т.

Сыһыаны көрдөрөр тыллары көтүтүү
Бэтэр, дарбакса, дура көр, дыргы, дыргыһыабай, кириэтээ, -с, кичээнэй, кэччэгэй, кэччэй, кэччэн, кэччэркэй уонна кэлчэркэй, макай,
м акай аллаах, макай бэйэлээх, м акай эрээри, макайкаан уол, м акайкаан аллаах, макайкаан бэйэтигэр, макайкааммыан, макайкааныа,
мэй гын, сарахымаай, сиргэмтэх (сиргэмтэҕэй баар).

Дорҕоон аралдьыһыылаах
киэҥник туттуллар тыллары көтүтүү
Аан-даан, ааннъа, аанньам(-к, -та) холлор, аба-сүт(п)тү, араччы,
бөрүгүөс уонна бэрибиэс, дөйбүүр, кыбычаан(л), кэлчэркэй, кэһ(ч)эс,
м(н)оһуора (ноһуоратын көннөр), ньу(уо)лдьаҕай, оккумал уонна аккымал, ахымал, аххымал, охумал, оккумал, оргунньах(ук), сиргэмс(т)эх,
сөрүүккээ ( -н + кээ), сэһэн-с(т)эп(т)эн, хаарм(б)аан, чэкчэг(к)элдьий, чэлкэҕир уонна (чөлкөҕур).
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Төрүт көрүҥэ тардыы сыһыарыытынан
бэриллэр аат тыллары көтүтүү
Абарыыта (хотуур). М аннык тыл саха тьшыгар аҕыйаҕа суох буолуохтаах. Ол барыта кииртэ биллибэт.

Күннэтэ туттуллар тыллары көтүтүү
Анньыы, апчаа уонна апчый (аччаа диэн тылы кытта булкуйаллар),
аһарык, -таа, -т, аһыы-кутуу, борсобул, борсоо, борук, борук-сорук, буоччу, бултэ уонна бүттэ, бултэлээх уонна буттэлээх, бултэтэ
суох, буттэтэ суох, быгыымундута, былыар уйэҕэ, быркы, быстыакка,
быстыыкка, быстыынньа, бытаахы, бэйэ куобах (дъахтар у о. я.а.),
бэйэтэ куобах, дьуөрсун, дьуөрсуннээх, дьуөрсунэ суох, иирээх, илэсала (көт), иттэннэ, иттэннэри, көбдөх, кудумсуй, кудумсут, кудумсутуй, кулдьаҕа, -лаа, куопчахаан, курҕаайы, куураайы, куөбүрээччи,
кыбычаал, кьуыр, кы/ырыы, кыпсыы, кырылый, кырылыйар кырдьык,
кырылыччы, кырыыбатыт, кэҕэн, кэйэҕэс, кэйэҕэс у га, маныы (кэм),
олобур, олоҕос, -тоо, кус олоҕоһо, кэрбэһин, оломто -лоо, оломтолоох,
олуонарҕаа, ом туоруй, омтуоруйуу, омтуорумтуо, омтуоруу, өйуөк,
өйүөктээх, сараҕыдыт, сарбыаһын, силимэтээ, симиттигэс, симиэлэй
(симэ), симэрий, симэрийии, симэт, симэтии (х. тыл куорга ымынах тахсыытаЛ сытырымтый, сытырымтыйыы, үҥ (ыарыы укмүт),
уттэхтэт, үттэхтэтии, утүөргээ, уурбэһит, хабыччах, хапсыкы,
хапсыык, хапсыыла, хатаал(р)сый, хахаама, хахаамалаах, хахаама
лан, хахааматый, хоймох, хорондоо, хорондоолоох, хорондоор, чалхах,
чикэргээ, чэкэлэй, чэчээ, чэчээлээ, чэчээлэс, чэчээлэт, чэчээлэһиннэр,
чэчээлээһин, чэчээлээх, чээлир, чээлирдээ, чээлкэй, ыалаа, ыалааһын,
ымньаа, ымньан, ымньаныы, ыастай, эҕэ-дьаҕа, эм'мээнэ, эньиэнньи,
эрэмсэ, эрэмсэр, эттэт, -тии.

Сыстыы ситиминэн үөскээбит
даҕааһын ааты, сыһыаты көтүтүү
Биир мээр, дьиҥ дьаалай, сүгүн дьүгээр, усталаах туоратыгар
(дэпииһэ суох), хаарыан харамай (хаарыан харамай оҕо сааһым).
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Тыл олоҕун көтүтүү
Далбаа, дьүөрсүн, кырыыба (кырыыбалыы баар), омуо.

Тылы үөскэтиини ситэ көрдөрүллүбэт
Усталыы.

Атын тылынан солбуллубат тыллары көтүтүү
Кибиҥнээ. (Хаһыакка суруллубуту тылдьыттан булбатаҕым).
Атын тылынан солбуллубат тылы көтүтүү бу эрэ буолуо диэн этэр
кыаҕым суох. М ин түбэһэ түспүтүм итиччэ эрэ буоллаҕа. Соҕотохтуу
тылы тылдьыт үйэтиттэҕинэ эрэ тылбыт умнуллуо суох этэ. Онтон
атын буоллаҕына, тылбыт умнуллара эбиллэ-эбиллэ бэргиэн сөп.

КИИРИИ ТЫЛЛАРЫ НУУЧЧАТЫТТАРАР
1) Киирии тыл уот ааныттан нуучча тылыгар ха]ысхаланыытын
тутаах тускула — тылы нуучча тылыгар чугаһатан ылыы тускула
төрдүттэн сыыһа, буортулаах! Киирии тыл уһун үйэлэргэ үгүстүк
туттуллубут сахалыы көрүҥэ быраҕыллар, ол оннугар нууччалыы
көрүҥэ туттуллар: аах (акт) онн. аакта, балаада (суут) онн. палата,
аламаас онн. алмаас, ту скул, ботуокка, бутээнсийэ, урукумуонньук,
түлуппуөн, хаарбаан, хантараах, онн. бириинсип, котуомка, кибитээнсийэ, урукомуонньук, төлөпүөн, хаармаан, хантыраак буолар уо.д.а.
Төрүт тылы туора айылгылаах тыл сокуоннарыгар хам кэлгийэр,
нуучча тылын айылгытыттан быһаччы тутулуктуур киһи өйүгэр
баппат. Бу саха тылыгар, култууратыгар хоромньулаах. Сыыһа. Саха
тылын айылгытын алдьатыы, сокуонун кэһии хайдах да сахатытыы
буолбат! Нууччатытыыны, нууччатыйыыны күүһүрдэр уоруйах быраабыла саха тыла нуучча тылыгар көһүүтүн тиэтэтэр.
2) И тиннэ сыһыарыы быһыытынан бэриллибит олохторо нууч
чалыы суруллар тыллар улахан эбии буолаллар. Бу саха тылын ис
кыаҕын туһанары быһа баттаан тосту-туора хааччахтааһын буолар.
Саха тылын, Н.С. Григорьев ойуулаан эппитинии, «дорҕоонноох
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саҥалаах баараҕай бухатыыры» («звонкий исполин»), төрүт айыл
гытын харыстанар, өлөртөн көмүскэнэр туохха да хотторбот бөҕө
кэдаҕын кэтэрпэккэ кус сыгынньахтыы хаалларыы буолар. Онон
саха тылын өрүттүүтүгэр туора турар.
3) Уһун устуоруйалаах үгүс киирии тыл көппүт: абыраах, баакка, бадьыыс, биэйэлкэ, боккуодам, боробуос, боруонньа (бродни), бочуомур, бөлөчөөх, бөрөлөй, бөрүгуөс уонна бэрибиэс, буобар, буостук,
далаһыанньа, дьыгынаал, киппириис, ньимиэт, ньиэмэс, тумаарына,
тумаарынай, тээхтэ [нууч. ?], уотаҕата (тэҥн. уоча, уочата), угээр
[нууч.? Эбэтэр «үгдэрий» диэни кытта биир төрүттээх саха тыла
дуу?], чакаабыр, -даа [нууч.?], чачыанай [нууч.?] түһэллэр.
4) Аны тылдьыкка саха тылыгар ханыы буолан киэҥ ник туттуллар омук тылын (хол., «бириинсип» диэн тылы) корбүт киһи «бу
тыл сахалыы ханыыта суох эбит» диэн, наар ити киирии тылы эрэ
тугга сылдьарыгар, үгүс мөккүөрүнэн тыл-тылга киирсэн булбут
«тускулбутун» түһээн да баттаппатыгар тиийэр. Онон үлэлээбит
үлэбит түмүктээх буоларын туһугар ханыы буолбут киирии тылы
сахалыытын кэнниттэн ускуопкаҕа биэрдэр саха тылын олохсутарга
төһүү буолуо этэ. Таба суруйуу тылдьытыгар оннук бэлиэ бэриллибэт. Тыл үорэҕин онтон да атын, баһылатар тылларга харгыс буо
лар үгэһэ баар. Баһылыыр тыл сокуонун тутуһуннарар тыл үорэҕин
ылаҕырбыт өйдобүлүттэн, бэйэҕэ туһалааҕын көрөн, туораан ылар
үгэһи харыстаныы биир ньыматын быһыытынан киллэрэн, олохсутары биһиги олохпут бэйэтэ ирдиир.
Хас биир киирии тылбыт күндү. Э рэйинэн ситиспит, улахан мучумаанынан ылбыт кирбиибит буолар. Нуучча тылын саха тылынан
солбуйуу кэбэҕэстик ситиһиллибэт, хайаан да утарсыылаах буолар.
Ол үксэ нуучча тылын бэйэтинэн тутуннара сатааччы элбэҕиттэн
буолар. Саха тылын баайын туһаммакка, нуучча тылын бэйэтинэн
тутуннарыы; саха тылын сыыһырдар, дьадатар тииллиир киирии
тылы туттуу; киирии тылы нуучча тылыгар чугаһатан ылыы —
туох да мөккүөрэ суох, нууччалыы-сахалыы булкуйан саҥарыыны
күүһүрдэр. М аннык саҥара үөрэммит киһи тыл кэрэтин туһунан
өйдөбүлэ нууччалыыга көһөр, сахалыы өйө сабыллар, ону кытта,
бэйэтэ да билбэтинэн, сүрэҕэ саха тылыгар таастыйар. Ол баһылатар тыл баһылыыр тылга көһүүтүн судургутутар, кудумсутар.
Саха тылын эписсээнэй үөрэҕэ ону ойдүү илик. Нууччатытыы суо6 Заказ № 440
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луттан туораабат. Саха тылын айылгытын харааннаан, ис кыаҕын
барҕардары ис сүрэҕиттэн итэҕэйбэт.
5) Сэргэстэспэт бүтэй дорҕооннору сэргэстэһиннэрэн, саха айыл
гытын алдьатан «сахатытыы» туһунан С.А. Новгородов төрөөбүт
күнүгэр аналлаах кэмпириэнсийэҕэ дакылааппар эппиппин санатабын эрэ.
6) Тылдьыкка омуоньум тыллартан хайата кииртэ биллибэт. Ол
тылы билбэт үйэҕэ дьону муннарыыһы: биир билэр эрэ тылларын
өйдүүһүлэр. Онон оннук түбэлтэҕэ тылдьыкка киирбит тыл ханнык
суолтаҕа туттулларын ыйар сөп буолсу. Тылдьыкка суох диэн, тылы
мэлдьэһэр үгэс биһиэхэ баар. Онон ол омуоньум тыл буоларын
тылдьыкка көрдөрүллүөхтээх эбит. Хол.: дарбый I, дарбый II; турку
I, II, III; туруу I, туруу II; тутус I, тутус II, тутуһуу; хатаал I, хатаал
II, хатаал(р)сый; чэҥ кир I, чэҥ кир II, чэҥкирдээ.

ЭРГИЧЧИ - ОЛУУР
(«Кыраҕа улаханы сатаан көрөр буолуҥ»
диэн бэрэп. Г. П. Башарин уөрэҕэр тирэнэн)
Уорэх щэ-хаан этин-сиинин (национально-региональный ком 
понент) ылан быраҕыы, биир тыла суох — кыра омуктарга аһыылаах. Нууччаттан атын омук дьоно төрөөбүт тылларыгар кыһаллыыларын «омугумсуйуу, нууччаны абааһы корүү, ойуччу туттуу диир
үгэс баара. Аны «Арассыыйаттан арахсан барар сибики, сепара
тизм» диэн ааттыыр кэбэҕэс буолла.
Үйэ хаста да уларыйда, үгүс сьш хаара уулунна. Ол тухары Арассыыйа устуоруйатыгар маннык суоллар уларыйбаттар:
1. Арассыыйа омуктарын барыларын биир нуучча омута оҥорор
баҕа.
2. Нууччаттан атын омуктары төрөөбүт тылларынан үорэппэт
буола сатааһын.
3. Нуучча алпаабытын модьуйан туһаннарыы.
4. Алпаабыттан сэдиптээн, нуучча дорҕоонун саха дорҕоонун
курдук ылыннара сатааһын.
5. Нуучча тылын саха тылын сокуонунан уларыппакка суруйтаран, саҥардан, тьш көмүскэлин суох оҥоруу.
6. Нуучча тылыттан туттар уонна нуучча тылынан эргийэн кэ82

лэр тыллары, ол иһигэр сахатыйыах да тиэриминнэри Таба суруйуу
тылдьытыгар нууччалыы суруйтарыы.
7. Саха литэрэтиирэлии тьшын саха тьшын айылгытыттан тэйбит
дьон тылларыгар олоҕуран, нуорбалааһын.
8. Оҕо тэрилтэлэрин нууччатытыы.
9. Бары ньыманан оҕону оскуолаҕа нууччалыы эрэ үөрэтэргэ
дьулуһуу. Саха оскуолатын атарахсытыы тускула.
10. Орто аналлаах, үрдүк үөрэх тэрилтэлэригэр саха киһитэ
иитиллэн тахсар анал үөрэҕэ-билиитэ, сахалыы эйгэтэ суоҕа.
11. Саха тьшын туттуллар эйгэтэ кэнэтиллибэтэ.
12. Саха тылын атын түүрдүү тыллары, тас түүрдэри кытта ситимин мөлтөтүү. Саха-туур бөлөҕө өссө СГУ саҕана сабыллыбыта.
Бу барыта саха оҕотун, киһитин, омугун былдьаммат бьфааптарьш
кыпчыйыы, суолталаабат быһыы буолар. Ити суоллар түмүктэригэр
үйэ-саас олохсуйбут тьш кэрэтин туһунан өйдөбүл (эстетика сло
ва) сахалыыттан нууччалыыга уларыйар. Ол ураты култууралаах, тыллаах омук буолан бүтэр суолга хайыы-үйэ үктэммити көрдөрөр. «Март ыйга юношалар вольнайга соревнованиеларыгар спорт
школа перспективной воспитаннига Нюргун Матчитов схваткаларын досрочно чистайдаан, командатыгар решающай баллары биэрбитин особо отмечайдыыбыт» диэн саҥара сылдьан: «Сахалыы билэбит, биһиги бары уу сахалыы тыллаах улууспут, биһиэхэ тыл проблемата суох!» — дииллэр. Оттон сорохтор: «Саха тылын чааһа элбэх.
Алыс элбээн, техническэй үөрэхпит хаалла. Саха тылын проблемата суох, политической капитал оҥостон, саха тылын туһунан айдаараллар!» — дииллэр. Тыл бүттүүн дьүдэйбит, өй-санаа бүттүүн
нууччатыйбыт буолан эрэ итинник тосту толоос саҥаны -иҥ эни
толооһурҕаабат быһыы үөскээбитэ дьэнкэ.
Саха тьшын кэскилин онорууга икки көрүү, икки оскуола баар.
Биирэ куруук хотор, биирэ куруук хотторор. Хотторооччута — сахалыыны туругурдар тускул. Хотооччута — нууччалыыны туругурдар
тускул. Хотуу-хотторуу төрдө-төбөтө д ьоҥ но биллэр.
Сахалыыны туругурдар тускул, Бу тускулу тутуһар дьон сорох
торо араас кэм н э араас, утарыта да санааны эппиттэрэ. Онтон са
ха тылын кэскилин онорууга тиллимэйин, үйэлээҕин, кэскиллээҕин чөллөөн ылан, бөлөхтүүбүн. Саха тьшын айылгытын харыстыыр наадатын түөһэн уонна сорохторо бу тускулу быһаччы
(быраактыкаҕа) туттан, тутуспуттара: С.А. Новгородов, А.Е. Ку6*
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лаковскай, П.А. Ойуунускай, И .Н . Барахов, И.Н. Ж ирков, Г.О.
Гаврилов, Күндэ, Алтай Сарын, А.И. Софронов, А.Е. М ординов,
Н.Е. М ординов, Далан, Болот Боотур, Г.П. Башарин, Н.С. Григо
рьев, Н.Д. Дьячковскай, П.С. Афанасьев, М.А. Черосов, Н.К. Ан
тонов, Г.Р. Кардашевскай, К.Ф. Федоров, элбэх учуутал, араас идэлээх дьон.
Нууччалыыны туругурдар тускул. М аны саха тылыгар идэтийбит
дьонтон JI.H. Харитонов, Е.И. Убрятова, Н.Е. Петров, Е.И. К орки
на, П.П . Барашков, Н.А. Ааллааҕыскай, кэргэннии П .Н ., Н.Е. Самсоновтар, С.П., Соф.П. Даниловтар уонна эмиэ араас элбэх дьон
тутуспуттара. Онон коннору дьон мунан хаалара, хайдыһара баата
суох. Боппуруоһа уустук быһыылаах.
Акадьыамык П.А. Слепцов: «Саха тылын сайдар суолун орто
сүнньунэн сурүннүүбүн» диир. Сахатытыы өттүн нууччатытыыттан
ордорор дьону, кимнээҕин эппэккэ, бүтэйдии ньүолүтэн, куус-маас:
«уна арадьыкааллар», — диэн биир хааһахха симэттиир. Номуука
бу мөккүөрдээх түолбэтигэр да эгэлгэ сүүрээн, эгэлгэ көрүү баар
буолуон аахсыа да баара. Сахатытыы диэкилэр да биир хааһахха
кыайан симиллибэт, тыл-тылларыгар киирсэрдээх-киирсибэттээх,
эҥ и н -эҥ и н корүүлээх дьон буолуо.
«Уҥа арадьыкаал» саха тылын идэлээхтэригэр сыһыаран туттууга — саҥа эпиитэт. Хайабыт «кэнсиэрбэлэммитин» оссо быһаарыахха наада буолуо. Урукку нууччатытыы лиидьэрдэрэ сахаты
тыы диэкилэри «омугумсук», «бурсуйдуу омугумсук», «норуот ӨСТӨӨҔО», «пантюркист», «дьоппуон ааҕына» дииллэрэ. Суорун Омоллоон итиниэхэ эбэн, «экстремист» диэн тылы тупубута. (Дьиҥэр,
дьаарай экстремизмнэрэ диэн саха тылын сокуоннарын күүһүлээһин, нууччатытыыга тутан биэрии буолуон собө). Н.Г. Самсонов,
«сепаратистар» диэн хара баттыгастаах тылы, биир тыл этиитигэр
үөрүйэх баҕайытык тупубута. Мунньаҕы салайбыт П.А. Слепцов,
В.Н. Иванов бэрээдэккэ тардыбатахтара.
Саха тьшын оро тардар суолу тобулар ыарахан. Сорох-сорохтор оччо-бачча баҕатыйаллара да костүбэт. Онон нууччатытар орут
оттуттэн итинник кирдээх бэлиитикэ дьаралыктарын айан, куоталаһыы барар курдук... Сахалыыны туругурдар тускул саха тьшын
хараанныыр, саха тьшын айьшгытын, дорҕоонун тиһигин харыстыыр соруктаах. Онон сахалыы ханыыта суох, тьшбаастаммат омук
тылларын саха тьшын айылгытыгар көһөрөн туттар ньыманы саха
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тылын биир сүрүн, табыгастаах харысхалын курдук көрөр. Бу ньыма саха тылын киирии тылынан байытар. Саха тылын дорҕоонун
тиһигин кэһэр туора дорҕоонноох тыллар саха тыла буолбаттар, саха
тылын байыппаттар. Саха тылын дорҕоонун тнһнгнн сатайдыыллар,
алдьаталлар.
Оччотугар кэскилбит хайдаҕый? Омук дьылҕата ыйааһыҥҥа
уурулуннаҕына, тосту баттаан, хоннохтоох дьаһаллары ылар куолу.
Туркийа бэрэсидьиэнэ, туурактар аҕалара Мустафа Кемаль Ататюрк
туурак тылыгар тосту уларытыы киллэрбитэ. Индонезия бэрэси
дьиэнэ Сукарно нэһилиэнньэтин 5 %-ын ылар кыра омук тылын
судаарыстыба тыла онорбутун П.А. Слепцов, Москубаҕа биир сырыытыттан кэлэн, тыл үөрэхтээхтэригэр иһитиннэрбитэ.
Туруга хамсаабыт саха тылын орүтүннэриэххэ. Онуоха өйдүүнсанаалыын, сүрэхтиин-быардыын нууччатыйбыт д ьонҥ о тирэҕирии — саха кэскилин таҥнарыы буолара биллибитэ ыраатта. Саха
тылын үйэлээх үгэһигэр, чөл өйдөөх-санаалаах, сүрэхтиин-быардыын
саха дьон тылларыгар тирэҕирни — суос-соҕотох кэскиллээх, сөптөөх бэлиитикэ буолуоҕа. Саха аймах, кыһарыйан кэлбит кытаанах
кыһалҕатын ситэри өйдөөтөҕүнэ, сахатытыы ис дьиҥин өйдүөҕэ.
Оччоҕо бу тускул, хойутаан да буоллар, кыайыаҕа!
Болҕойон истибит дьоҥ ҥо махтаат буоллун!..
2009.04.17.

Н.Е. ПЕТРОВ ТАБА СУРУЙУУГА КӨРҮҮТЭ
БИҺИГИ КЭММИТИГЭР
Биллэрин курдук, Николай Егорович 40-тэн тахса сыллаах сурукпутун-бичикпитин урууллаһан, таба суруйуу тосхоллорун сүрүннэспит оруоллаах. Маныаха чопчу идьиэйэҕэ ким эмэ ааптарыстыбатын быһаарар уустук. Онон дакылаатым үрдүттэн сахалыы
таба суруйуу тосхоллорун туһунан буолуоҕа. J1.H. Харитоновтан
саҕалаан, биһиги бөдөҥ учуонайдарбыт саха тылын сайдыылаах
тыллар сайдар сокуоннарын ирдэбилинэн үөрэтэллэр. Хамсаабат
киэпкэ хаайан, өрүһүнэр күүһүн өһүлэллэр, көмүскэнэр ньыматын тууйаллар. Онон аныгы быһымах туттуулаах, хабыр киирсии85

лээх халбаҥ үйэҕэ эстэн эрээччилэргэ туһалаабат, эргэрбит үөрэҕи
ыга кууспутунан олорон биэрэр табыллыбат. Сахалыы өйүнэн
да сабаҕалаатахха: кыра, сүтэр кутталлаах омук тылын кэскилин
тэрийии номууката өлбөт тыл киэниттэн олох атын буоллаҕына
табыллыах курдук. Саха тылын кэскилин тэрийии тылы төрүт
айылгытыгар олоҕуран өрүтүннэрэр тонолуйбат тосхоллоох, хос
түгэхтээх имигэс үөрэх буолуохтаах. Оччоҕо буоллаҕына, тылбытын байытыахтаах киирии тылы нууччалыытыгар чугаһатан суруйар быраабыланан саха тылын сокуоннарын алыс-наһаа сатайдаабыппытын, саха өйүн олуйан-моһуйан нууччатыппыппытын төттөрү көннөрүөхтээхпит, үс саханы өр сылларга муннарбыппытын көнө суолугар киллэриэхтээхпит. Дьэ, ол садьыыбалаах соҕус дьыала.
Күүстээх өйдөтүү, бырабыыталыстыба өйөбүлэ наада. Биһиги кэммитигэр тыл кэскилин тэрийии нууччатытыыттан букатыннаахтык
сахатытыыга xajbihbiax тустаах. Өрүһүллэр суолбут ол эрэ баар. Ону
өтө көрбүт, ааһан баран, туруулаһа саатаабыт дьоммут элбэх. Бэйэбит баардылаабаппыт. Арай туран, бары баардылыыр, тыл бүгүҥҥү
туругун, бүгүннү, сарсыҥҥы ирдэбили бары билэр, бары саха тыла
өрүттэрин туһугар бэринэн үлэлиир буолуоҕуҥ! Бар дьоммут харахтарын аспыппыт ырааипыт буолуох этэ. Номуука диэн толомон
сарыысса суол арахсыытыгар алҕас хааннаах эһэ тириитэ ыйанан
турар ханас суолунан баран хаалан, танара ыйбытыттан туораан,
иэдэттэ. Ыарахан, көлөттүгэс бобуоската чугуйан, эргиллэн, көнө
суолга кыайан киирбэт... Тыл көнньүнэн баран, таһынан дьалкы нныыр туругун, отуора хамсыырын тохтотор, сааһын булларар, сайдар суолун көнө сүллүүтүгэр киллэрэр тэринии ыксаллаах быһыы
сокуонунан хорчоххой, тьцыс буолуохтаах. Өлөр тыына аан дойду
үөрэхтээхтэригэр биллибит саха тылын өрүтүннэрии тылы ыстыыр
күн ыаһаҕа буолбатах.
Тыл үөрэҕэ тыл көстүүлэрин тиэтэйбэккэ уһуннук кэтээн көрөргө, ол эрэ кэнниттэн нуорбалыырга сүбэлиир. Учуонайдар:
«Тыл ыарыытын ырытан кэпсииргэр туохтан да уолуһуйуо-долгуйуо, кыйыттыа-кыһыйыа суох тустааххын, учуонай сүрэҕин быата уһун буолуохтаах», — диэн үөрэтэллэр. Дьэ, санаан көрүҥ, саха
дьонун өйө-санаата, тыла-өһө XX үйэ 60-с сылларыттан XXI үйэ
саҕаланыытыгар диэри хайдах курдук күппүлүү барда?! Тыл, өйсанаа төннүүтэ (деградация) көстөн турар. Үөрэхтээх үтүө, талыысыыйыы дьоммут — норуоппут сүмэтэ-сүөгэйэ (элиитэбит) сахалыы
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санары ан баҕарбат буола «үрдүктүк сайынна». Норуотун тылын,
култууратын, устуоруйатын, олоҕун-дьаһаҕын туһунан нууччалыы
эрэ этэр-тыынар, суруйар-бичийэр. Ол эбэтэр саха аймахха саха
тылынан суруйуон, саха аймаҕы кытта саха тылынан кэпсэтиэн да
баҕарбат. Кэпсэтэр да буоллаҕына — нууччалыы кэпсэтэр. Саха тиэмэтэ киниэхэ — айаҕын-таҥаһын, дьиэтин-уотун хааччыйар, харчы
буолан эргийэр үлэлиир матырыйаал эрэ. Аҕыйах сахалыы санаран,
суруйан, сахатын туһугар кутугунайар, ол-бу салааҕа мөхсөр киһини көрөн-истэн, сахабыт диэн сананан, кэскиллээх курдук этинэн
олоробут. Ол — түөкүнү биэтэстээһин, бэйэни албыннаныы. Саха
тылын силиһэ, кэскилэ сарбыллыбыта ырааппыт. Дьэ, ол үлүгэргэ
үйэлэргэ суоттанан, муус холкутук быар куустан, тылбыт өссө хайдах
буорайарын күүтэн, корон олоруох, холкутук саҥарыах тустаахпыт
дуо?! Саха өйдөөҕө Уйбаан Самаайап бэргэн тылынан: «Тыл өлөрүн
ойоҕоһуттан кэтээн, ээл-дээл хараҕынан көрөн чинчийии — ууга
түспүтү, быыһыыр оннугар, кытылга ойуулуу олорбукка тэҥ».
Кырдьык, оннук, быыһал-абырал буолбаккын. Аны туран, ол-бу
быстах-остох, самалык-имэлик дьаһалларынан тылы өрүтүннэрбэккин. Самалык самааһын түөкэй, харах баайыыта эрэ буолар.
Нууччатытыы суолун салҕаан туран, ханнык эрэ быстах быраабылалары айан, абырахтаммыта буоларга абыраллаах күн-дьыл эрэ
халтайга барар. Онон симэлийэрбит эрэ түргэтиир. Саха тылын
төрүт айылгытыгар тоннорон, ис сокуоннарын тутуһан сайыннарар курдук ха^гсхаланан, тордүттэн түорэ тутан дьаһаныы эрэ
өрүтүннэриэҕэ. Саха киэнэ (гордость) уһугуннаҕына, «Биир санааны» ылыннаҕына, түмүстэҕинэ, «Биир санаа!», «Санаабыт санаа!..»
диэтэҕинэ, ол кыаллыа диэн эрэнэбин. Саха «Биир санаата»,
«Санаабыт санаата» булгуруйбат, күүстээх! Бар дьоммут ол санааны
ылына охсоругар күн баҕаланыҥ, онно үлэлиэҕиҥ диибин.
XXI үйэбит үгүс омукка тыына ыарахан. Тылбыт төрүт көрүҥэр,
чиргэл, ыраас өҥ кырсыгар төннөрбүт били Ататюрк сан а тылы
олохтуур түрүлүонүгэр холооннонуох чинчилээх. Ааспыт үйэ 20-с сс.
Туркийа Бэрэсидьиэнэ Кемаль Ататюрк бүгүстээн, ыксары дьаһайан быһаарбытын курдук ойдоох, чуп-чуолкай, чуоҕа-муоҕа суох
булгуччулаах, быһымахтан быһымах хамсатыылаах дьаһаллары
ылына охсорбутун эрэйэр. Саха тылын нуорбалааһыҥҥа тутуһар
тосхоллорбут уот ааныттан сыыһа, омсолоох эбиттэр. Алпаабы
тынан, таба суруйуунан, тиэрим ининэн сирэйдэнэн, саха тылын
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бүдүрүйбэт сүһүөҕүн бүдүрүппүт, көнө суолуттан муннарбыт, сайдыытын төнүннэрбит, өрүттүүтүн быһыттыыр эбиттэр. Номуука
дуогума буолбут, эргэрбит, сүүрүгэ суох ууга кубулуйбут тосхоллоро
манныктар.
1. «Нуучча дорҕоонноро сүнньүнэн саха дорҕоонноругар сөп
түбэһэллэр» диэн Л.Н. Харитонов төрүттээбит, үөрэнээччилэрэ тутуһар тосхоллоро. Эспэримиэнниир дорҕоон үөрэҕэ чопчу быһаарыан иннинэ кулгааҕынан истэн, саба кээһэн этиллибит этии.
Үөрэх сайдыбыт кэмигэр ол көнүөх тустаах. Санаан да көрдөххө,
нуучча, саха дорҕоонноро толору сөп түбэһиспэттэр. Толору сөп
түбэсиһэллэрэ буоллар, хайа-хайабыт тыл-тылбытын саҥарарбытыгар тылбыт тостоору хаайыа суох этэ. Төһө да уустук тылларбытын
сатаан саҥарыах этибит. Ону баара, судургу да тылларга хайа-хайабыт тылбыт тостоору гынар (ити икки омук уратылаах дорҕоонноро
суох судургу тылларын саҥарыы туһунан эттим).
2. Л.Н. Харитонов уонна Tyjax хатарааччылара «Нуучча уратылаах
дорҕоонноро бары саха тылыгар киирдилэр» диэн тосхоллоро. И нникигэ ситимнээх. «Икки тылга иккиэннэригэр баар дорҕоонноох»
тыллары сатаан саҥарбат буолан баран, «нуучча уратылаах
дорҕоонноро саха тылыгар киирбиттэрин» номуука чахчыта оҥ орор төһө сиэрдээх буолуой? Олоххо адьас суоҕу, идьиэлиэгийэҕэ
con түбэһэн, бэлиитикэлээн этиллибитэ костон турар. Саха тылын
тыыннаах кэмигэр сыһыана суох тосхол өллөҕүнэ биирдэ эбэтэр
нуучча тылын диэлиэгэ дуу, туга дуу буоллаҕына биирдэ кэлиэхтээх
хартыыната этиллэр.
3. JI.H. Харитонов уонна Tyjax хатарааччылара «Саха алпаабытыгар киирбит нуучча буукубалара бары туттуллуох тустаахтар» диэн
булгуччу ирдиир тосхоллоро. Бу — «киирии тыл» туһунан өйдөбүл
чопчулана илигинэ үрдүттэн куолулаан ылыллыбыт тосхол. «Кии
рии тыл» диэн — саха тыла буолбут тыл. Саха тыла саха буукубаларынан суруллар сокуонунан саха буукубаларынан суруллар. Ол
эбит буоллаҕына, алпаабыкка киирбит нуучча уратылаах буукубала
ра саха тыла буол а илик туора тыллары суруйарга эрэ туттуллаллар.
Оннук туора тылы аҕыйата сатыыр, сахатыйбыт тылы элбэтэ сатыыр
соруктаах буолуохтаахпыт дьэҥкэ. Оччотугар сахатыппат буола са
тыыр ой-санаа хайдахтаах курдук хараҥа харгыс буолан турбутуй?
4. «Барыйаантан биир уһуннук туттуллубутун талар» тосхол. Бу баар
биир эмиэ түөкэйдиир корүнньүк тосхол. Бииринэн, таба суруйуу
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быраабылаларын, тылдьыттарын оҥорооччулар бу тосхоллорун тутуспаттар. Бүөт Бөтүрүөп саҕанааҕы киирии тыллары (аах, аахтаа,
болутуоруйа, сиэс, эмтиэкэ, амнъыыстыйа, бааһына: «Дыгын бааһыната», бирилийээн таас, судаарыстыба, күбуөрүнэ, күбүрүнээтэр,
дьокутаат, импиэрийэ, ханчытаат, хочугуоруйа, бутээнсийэ, кэмпириэнсийэ, дэлэгээт, луөччук, эппиэйкэ, эппэкиин, уостапка, апчаарка, балаада суут, сэрбиис уо.д.а.) аны-аныаха диэри билиммэттэр!
Оччоҕо хаһан тыл нуорбаланыай?! Өлөр өлбүтүн, бүтэр бүппүтүн
кэннэ дуо?! Оччоҕо оннук дааргы, сыылба тыл үөрэҕин норуокка
туһата-көдьүүһэ төһөнүй?! Тыл киирбитин оччо уһуннук (иккиүс үйэ тухары!) бигэргэппэт буоллахха, ким үйэтигэр нуорбаланар
тылларый бу?! И ккиһинэн, тыл урукку курдук бытааннык сыыйа
тарҕаммат. Нууччатыйыы биирдэ саба көтөр. Тыл алдьаныыта —
адьас көрөн турдаххына. Эн уһун кэм ҥ э кэтииргин күүппэт. Тылга
киһилии сыһыаннаһар буоллахха, өр сылы-күнү күүппэккэ тута
баттаһан сахатытыахха да сөп. Тыл ис кыаҕын төлө тардары аһара хааччахтыыр эбит өссө бу уһаарбалыыр-уталытар тосхол. Дьоҥҥо көҥүл биэрдэххэ, үс сүүс сылы күүтэ сыппакка: «Көмпуутэр,
кэллиэс, эспэримиэн, бүддьуөт, өскуүрсүйэ, эспэнээт, эспэдиисийэ»
диэбитинэн бараллар эбээт! Үсүһүнэн, онно сөп түбэһэн уонна
Халааҥдьыйаҕа курдук, ыл да түргэнник нуорбалыыр кыаҕы тэриниэххэ сөп. Биһиги да тиэхиньикэ сайдыытын ылынныбыт, аан
дойду сайдыытыттан маппакка олоробут. Биир тылынан, уһаарбалыыр тосхол — курдаттыы түүнүгүрбүт тосхол! Тас дойдуларга тиэримини тута баттаһан оҥоруу тыл үөрэҕин балаһыанньата уларыйбытын
илэ көрдөрбөт дуо?
5. «Барыйааннаах тыллартан биир элбэхтик, хойуутук туттулларын
талар» тосхол. Улахан омукка баһылатар олохпут сокуонунан саха
тылын сокуоннарын тутуспат, сахалыы саҥа, сурук ирдэбилэ диэни
түһээн да баттаппат дьоммут ахсаанынан быдан баһыйа туруохтааҕа
биллэр суол. Олор сатарыйбыт саҥаларын төрүт оҥостор тосхол
буолан, буортулаах. Ордук сөптөөх туттуллуутун талыах, оҥорон да
туран, булуох тустаахпыт.
6. «Барыйааннаах тыллартан биир киэҥник (киэҥ сиргэ — М.А.)
тэнийбитин талар» тосхол. И нникини кытта биир ис хоһоонноох.
Биир ордугун талыахтаахпыт.
7. «Киирии тылы сахатыттахха, алые элбэх барыйааннанар диэн
нууччалыытыгар чугаһатар» тосхол. 1) Элбэх барыйаан үөскүүрүнэн
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оҕону эрэ түөкэйдиэххэ сөп. Ону нуорбалыыр уустуга суох, үлэлиэххэ. 2) Сахалыылаах эрээри, нууччалыыта тоҕо талларыллар? (Бу
дьиҥ ирдиир нуорбалааһын «императивное нормирование» туһаныллыбат). 3) Бу саха тылын таҥнаран сылдьар тосхол. Уот ааныттан бэйэ тылыттан тиэрэ xajbihap, атын (симэлитиэхтээх!) тылга
ха]ысхаланар тосхол! Төрүт тьш айылгытын алдьатарга сыалланар
диэн төрдүттэн сыыһа! 4) Саха тьшын нуорбалааһын саха тьшын
төрүт айылгытыгар олоҕуруохтаах!
8 . «Өктөөп өрөбөлүүссүйэтин кэнниттэн киирбит тыллары нууч
чалыы суруйар» тосхол. Омсолооҕо, уодаһыннааҕа, түргэнник симэлитэр сыаллааҕа бигшэр этэ.
9. «Нууччалыы, сахалыы барыйаанын талларар» тосхол. Нууччатыйан иһэр дьон нууччалыытын талалларын билэн туран, күүстэринэн
соруйан ылыммыт тосхоллоро.
Түмүктээн эттэххэ: сахалыы таба суруйуу быраабылалара, тылдьыттара сэбиэскэй былаас өрөгөйүгэр нууччатытыы ирдэбилинэн
суруллубуттара. Бар дьон ону тутуспут өйүн ыһыктыан баҕарбат.
Өйдүүн-санаалыын «үһүс» тыллаах бааһынай буолан бүппүт. Н и 
колай Егорович уонна кинини салгыыр эрээри, салҕаабат курдук
туттааччылар — саха кырдьаҕас боруодатын щ э тылынан, кутунан,
сүрүнэн киирэн, иһиттэн уларыппыт — нууччатыппыт ураты сэлиэксийэһит дьон быһыытынан устуоруйаҕа хаалыахтара. Итиччэ
буолбут саха устунан тас көрүҥэ да уларыйара саарабыла суох.
Бэйэлэрэ да билбэттэринэн саха сан а боруодатын айбыт сэлиэксийэһит учуонайдар көрүүлэрэ ТЛ И И тылга бэлиитикэтэ буолбута.
Ол 1971 с. Саха сиригэр сэбиэскэй былаас олохтоммута 50 сылын
туолуутун чиэстээн тахсыбыт «Очерк развития якутского литера
турного языка в советскую эпоху» диэн кинигэҕэ тол ору костер.
Бу улуу С эбиэскэй импиэрийэ симэлитэр идьиэлиэгийэтин атыыр
айымньыта (монументальное творение) сахатытыы үйэтигэр силир
да гыммата. Саха тьшын кэскилин тэрийиигэ таас быһыт буолан
оро логлойон олорор! Саха аймахха анаммыт саха тьшын номууката баар, саха тьшын кэскилин бу тьш төрүт айылгытыгар олоҕуран
тэрийиэх буоллаҕына, бу быһыт солонуохтаах.
Ойдоон истибит дьонтго — махтал!
2009.11.22.

ТАБА СУРУЙУУГА ӨЙТӨН МУҤНАНЫЫ
Тыл бэлиитикэтин сиэктэригэр «кыымнар» сурук ыыппыттар.
М ин көрүүбэр, судургу да боппуруостарга бэркэ мунаарар эбиттэр.
М ин, ама, ону быһаарыам суоҕа эбитэ буолуо дуо? 2005 с. хаайтарыы
кэмигэр 22 күнү быһа уҥуоргу улуустары кэрийэн, саҥа ыал-күүс
буола сатыыр «Кыым»-ҥа суруйтарыҥ диэн аҕытаассыйалаабытым.
М иигин кытта тэҥ ҥ э тиргиччи сылдьыспыт биир да туора киһи
суох. Аны тылларыгар комолөһөн, бэйэлэрэ тохтотуохтарыгар диэри үөрэтэ-такайа сатаабытым. Өссо да такайыахтаах, үөрэтиэхтээх
этим. Онон билэллэр дии саныыбын, кинилэргэ үтүолээх курдук
сананабын. Онтум баара, миигиттэн ыйыта, сүбэлэтэ барбатахтар.
«Эдэр коммуниска» икки сыл литэрэтиирэ үлэһитэ этим, «Кыымҥа»
13 сылтан ордук кэм ҥ э сэкирэтэрийээккэ үлэлээбитим. Хаһыакка бэчээттэнэр да этим. Онон хаһыат тьшын, кыһалҕатын иһиттэн
билэр тьш үорэхтээҕэ ороспүүбүлүкэҕэ баар буоллаҕына, биирдэрэ
мин буолуохтаах этим. Ырытан, чинчийэн, таһыттан эмиэ билэбин.
Уус-уран литэрэтиирэ, хаһыат тьшын, араадьыйа, тэлэбидьиэнньэ,
кэпсэтии тьшын да эмиэ ырыппалаабытым... М ин үлэлиир сиэктэрбэр атын оннук киһи суох. Дьону солотунан эрэнэр, итэҕэйэр
эбиттэр.
Тылы туттуу эгэлгэтин да, тыл култууратыгар тутаах суоллары да
ыйдаҥардар кыахтаах, собүн корон, үорэтэр да бырааптаах курдук
сананабын. Онон миигиттэн ыйыппыттара буоллар, «Кыым»-нарга
бу маны, баарым буоллар, кэпсээн, быһааран биэриэм этэ.
1. Саха тьшын сокуона туох да мунааҕа суох дьэҥ кэ — дорҕоон
дьүорэлэһиитин сокуонугар тутуллан турар. Ол сокуон саха тьшын
төрүт сокуона диэн билиниллэн турар.
2. Саха тьшын сүтэриэххин баҕарбат буоллаххына, ол сокуону
тутуһуохтааххын.
3. Ол сокуонун толору тутуһан айыллыбыт олоҥхо баар. Саха
тылын үйэлээх үгэһэ баар.
4. Билигин бу сокуону тутуспат (ытыктаабат, ылыммат, саарбахтыыр, сирэр — сахалыыттан кыбыстар, саатар, нууччалыытын
сүрэҕин-быарын иһинэн киллэрэр, тьш кэрэтин ойдобүлэ — эстиэтикэтэ тиэрэ уларыйбыт) саха, биллэн турар, элбэх.
5. Ол үчүгэйбит дуу, куһаҕаммыт дуу? — Куһаҕаммыт.
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6. Ол кинилэр нууччатыйбыт саҥаларын, кинилэр нууччатыйбыт
өйдөрүн, кинилэр саха тылын дьылҕатыгар буортулаах сыһыаннарын сокуон тутгуохтаахпыт дуу, суох дуу? — Суох. Өлөөрү сокуон
тутгуохпут дуо?!..
7. Оччоҕо тоҕо, туохтан оннук буоллубут?
8. Ордук 1963 сылтан нууччатытыы күүһүрбүтүттэн, нууччатытар үөрэх, арпагыраапыйа такайыытынан, модьуйуутунан.
9. Ол иннинэ 1961 с. Таба суруйуу быраабылатын бырайыагын
«Кыым» хаһыакка дьүүллэһии тэриллибитигэр саха дьонун бары
араната кыттан, киирии тылы саха тылын сокуонугар бас бэриннэриэххэ диэччитэ быдан баһыйбыта. Бырайыагы 100 бырыһыан
өйөөбүт 7 эрэ киһи этэ. Ол иһигэр кэргэннии П .Н ., Н.Е. Самсоновтар. Онон бу боппуруоһу эһиилигэр Москубаҕа быһаарбыттара. Никита Спиридонович Григорьев, Николай Демьянович Дьячковскай буолан дорҕоон тускулун (фонет. принцип) тутуһаллара.
Ол иһин кинилэри ол Москубатааҕы мунньахтарыгар биир тылы
саҥардыбатахтара. Өктөоп орөбөлүүссүйэтин кэнниттэн киирбит
тылы барытын нууччалыы суруйтарар буолтара. Туох баҕарар хааччахха, баттыгастаах сокуоҥҥа дьон үорэнэрин курдук, сахалыытыгар талаһыы сыыйа тохтообута (дьон үксэ ээл-дээл). Онтон олох да
нууччалыытын буһуурҕаабыт сүһүөх дьон тахса тураллар.
10. О нон-манан быыс-хайаҕас була сатыы-сатыы, нууччатытыы
туһатыгар куолулуу сылдьааччы элбэх. Ол — бар дьоннорун туһугар сүрэхтэрэ ыалдьыбат, саха дьылҕатыгар тонуй, кураанаҕынан
ойүмсүйэр дьон хаһыат сирэйин барыыллар. Кинилэри бэчээттииллэр.
11. Сахалыы таба суруйуу быраабылатыгар, бэл, киирии тылы
нууччалыытыгар чугас барыйаанынан суруйтарар — тылы эрдэттэн
ытыһыгар түһэрэн ылан, нууччатытар быраабыла баар!
12 .Ити испититтэн кытта нууччатытыы салҕанан бара турдаҕына,
саха дьонун тосту-туора, дириҥ ник нууччатыйыытын киһи хайдах
дьиктиргиэй? Бүгүҥҥү тылбыт үгэһэ тиэрэ-маары уларыйыыта тыл
бэйэтин дьаалатынан сайдыыта буолбатах — туораттан соҥноммут,
күөйэн-хаайан, бүк баттаан орооһуу түмүгэ. Ону тыл бэйэтин сайдыытын курдук көрдөро сатааччы дьиҥ ойүн-санаатын билбит суох.
13.
Саамай сиэрдээх быһыы — туораттан соҥноммуту, номуука үлэһиттэрэ сыыһа үөрэтэн кэбиспиггэрин, ойдонон, коннорорго
турунуу.
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14. Онуоха саха тьшын бүгүҥҥү үгэһэ көмө буолбат. Тьш түбэһиэх нуорбаламмыта биһиэхэ олус элбэх. Ол тьш ис сокуону
нан сайдыытыгар комолоспот. Онон сайдыьшаах литэрэтиирэлии
тыллар сопке олохсутуллубут бүгүҥҥү үгэстэрин кытта биһиэнин
ханыьшыы саныыр табыллыбат.
15. Тьш ис сокуонунан сайдыытын (маҥнай — орүттүүтүн) саха
тьшын үйэлээх үгэһэ (чиргэл этэ-сиинэ) эрэ хааччыйар кыахтаах.
16. Нууччаттан киирии тылы бэйэлэрин тылларын сокуонугар
бас бэриннэрбэтэх тыллар нуучча тьшыгар көһөр сокуоннаахтарын
оссо сэбиэскэй кэм ҥ э номуука быһаарбыта.
17. Нуучча тьшын сокуонугар көспүт тыллар, тылларын кэрэтэ
(ойдоро-сүрэхтэрэ) тиэрэ уларыйбыт омуктар сиик буолан симэлийбиттэрэ, толору нууччатыйбыттара.
18. И кки тылланыы үйэтиттэн биир тьшга көһүү үйэтэ кэлэр.
Баһьшыыр омукка (нууччаҕа) суураллан сүтүү үйэтэ. Ол үйэ, нууч
ча тьшыгар баһыйтаран, төрөөбүт тьш уостуутуттан саҕаланар.
Биһиги судаарыстыбалыы тьш диэн ааттаах тьшбыт хайыы-үйэ иккис судаарыстыбалыы тьшыгар хотторон эрэрин аһаҕас эттээх дьон
билбиттэрэ ыраатта. Бу бэйэ бодону тардынарга аһаҕас сарыннаах,
үүттээх огтүктээх саха дьонугар улахан сэрэтии буолар. Кими да
куттааһын буолбатах.
19. Биирдиилээн тылы таба суруйуу туһунан:
1) Төрүт Сокуоҥҥа сахатытан ьшыммыт тылларын эрэбииһийэлии оонньуу сылдьыбакка туттуохтаахпыт.
2) Сахалыы таба суруйуу тылдьытыгар сахатытан киллэрбит тылларын тоҕо хоһулуур, саарбахтыыр санаа үоскээбитэй?
3) Сыыһа арпагыраапыйаламмыты — саха тылын төрүт сокуону
нан сопко арпагыраапыйалыахха.
4) Саха тьшын торүт сокуонун кэһэн «сахатытыы» — сахатытыы
буолбатах, саха дьонун түокэйдээһин, тьшын албыннаан, уоран алдьатыы.
5) Тылдьыкка сахатыйбыты, сахатыйары, сахатыйыаҕы нууч
чалыы суруйтараллара элбэх. Тьшы таба суруйуу үлэтэ, тьш үйэтэ
ити тылдьытынан быһаарьшлан бүппэт. Үлэ тохтообокко салҕана
туруохтаах. Ону К ЧҮ тохтоон турар. Күннээҕи тьшы кытта
күннэтэ үлэлээччи — КИТ. Тьш талкыта — ити тэрилтэ, имииһиттэр — үлэһиттэрэ! Саха тылын дььшҕата, баайа, кэрэтэ-килбиэнэ,
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күүһэ-кыаҕа кинилэр билиилэриттэн, дьоҕурдарыттан, сүрэхтэрин
баҕатыттан тутулуктаах буолан тахсар.
6)
Нууччалыы, сахалыы талларан суруйтарыы сахатытар баҕалааҕы көрдөрбөт — төттөрүтүн көрдөрөр. Ону, дьэ, талыҥ ээ. Нууч
чатытыы саҕынааҕыны соһо сылдьаҕыт дуу, норуот хайыы-үйэ
саҥарбыта ырааппыт, тыл үөрэҕэ бэрт улахан охсуһуунан ылбыт
кирбиитин ыһыктыбат санаалааххыт дуу?
20.
Нуучча тылын үөрэхтээхтэрэ, суруйааччылара «Тылы туттуу, тылга үлэ — патриотизм дьыалата» дииллэрин мэлдьи салалта
оностор сөп.
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IV. ТЫЛЫГАР НОРУОТ БЭЙЭТЭ
КЫҺАЛЛЫАХТААХ

ДЬОН ТЫЛГА, КЭСКИЛГЭ СЫҺЫАНА
(«Якутский язык неисчерпаем, как море» диэн этии
уонна саха дьонун өйө-санаата)

1. Сунтаар улууһун ытык киһитэ, кырдьаҕас учуутал П.А. Попов:
«Саха тыла — улуу, баай тыл. Аан дойдуга суох баай, кэрэ тыл...
Такара биһиэхэ алҕаһаан биэрбэтэҕэ. Ону биһиги харыстыах тустаахпыт».
2. Эмиэ кини: «Саха тыла суох буолла. Билигин үһүс тылынан
сакарабыт: ыраас саха тыла да буолбатах, ыраас нуучча тыла да
буолбатах, булкаас тыл. Окошканан посмотриилаа диэн курдук сака
рабыт».
3. Нууччалыы суруллар тыл сайдыыбыт дуу, сыыһырыы дуу? (Сун
таар, Бордон).
4. Чурапчы кырдьаҕаһа И.П. Оконешников-Хочуон: «Саха тылын
дорҕоонун сөпкө сакарбат буоллулар. Көннөрдөххө — сөбүлээбэттэр.
«Хайдах да санарыах, онно эн тоҕо иирсэҕин ?!» — диэн миигин абааһы
көрөллөр. Эдэр суруйааччы кыыс «Оҕус муоһугар олорсубут окоойук»
диэн суруйар. Оноойу уонна окоойук диэн тус-туһунан өйдөбүллээх
тыллар буолалларын билбэт, о.д.а.» диэн суруйан турар.
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5. Амма кырдьаҕаһа Д.С. Лонгинов: «Саха ыччата тылын харыстаатын» диэн кэриэһин этэн өлбүт этэ.
6. Бэрэп. А.Е. Мординов: «Саха тыла иэйиини этэр тыла сурдээх
баай. Ханнык баҕарар уустук философской өйдөбуллэри саха ты
лынан эрэйэ суох этиэххэ соп» диэн суруйбута. Киирии тыллары
П.А. Ойуунускай баарыттан сахалыы суруйар туһугар мөккүспүтэ.
Амма Аччыгыйа, Баһаарын эмиэ ол санааны тутуһаллара.
А.Е. М ординов 1989 с. ыараханнык ыалдьан, балыыһаҕа сытан,
маннык суруйбутун булан, олбүтүн кэннэ И.В. Борисов хаһыакка
бэчээтгэппитэ... Онтон сүһүү: «Үйэкэм тухары Үлэлии сатыырым,
Сахалыы санаран Санаабын этэрим. Торообут норуотум толкотун
өйдуурум, Үөскээбит ыччатын уорэтэр буоларым. Мин укэр т акарам, Мин сахам аймаҕа, Бырастыы! Бырастыы! Букатын бырастыы!..». Ити улуу киһибит кэриэһин этиитэ.
7. Тыл үөрэҕэр «Тылы туттуу, тылга сыһыан, тылга улэ — пат
риотизм дьыалата» диэн суруйаллар. Ол аата оннук өйдөбүл баар.
«Киһи тылга сыһыанынан кини култууратын эрэ билиллибэт, кини
хайдах-туох (төһө бэрт) кырастаньыынын быһаарыллар» дииллэр.
8. Саха тылын дьылҕата үгүс дьону долгуппат. Саха тыла симэлийэн сүтэр суолун баҕатыйан талар курдуктар. Ол куһаҕаны о н о рор кэтэх санааларыттан буолбатах, билиилэрэ-көрүүлэрэ татымыттан, култууралара намыһаҕыттан эрэ буолуон соп.
9. Сахалыы сирэйдээх, дьик саха хааннаах омук быстар суолга
киирдэ. Боруогун акаар атаҕынан атыллаан турар. Аан макнайгы
сылтаҕа — улуу омуктар куөх астара арыгы. Сахалар арыгыны наһаа
иһэр буолуулара. Иккис сылтаҕа — саха оҕото бэйэтин омугун тылын
билбэтэ. (Д.С. Борисов, М ииринэй).
10. Нууччалыыттан киирбит тыллар дорҕоонноро нууччалыытынан сылдьара учугэй. (Сунтаар, Элгээйи).
11. Ү орэх миниистирэ Е.И. Михайлова нууччалыы-сахалыы эриэннээн сакара, кэпсии-ипсии сылдьара истэргэ суоргу. Онон, ытыктабыллаах Евгения Исаевна, тылы таба сакарыыны эйигиттэн саҕалаан,
эбэтэр сахалыы, эбэтэр нууччалыы ыраастык сакарыахха. Миниистир этиитигэр: образовательной, требование, оснащайдыахпыт, за
граница, материально, учреждениелар, потребительское отношение,
принциптэн о.д.а. элбэх нууччалыы тыл, ол быыһыгар бүтүн этиилэр кыбылыннылар. (Уус-Аллан, И .И . Попов-Бахсылыырап).
12. Биһиги улууска нууччалар саамай аҕыйахтар, атын улуустарга
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холоотоххо. Тысща төрут да суохтар.Ол да буоллар биһиги ( үөрэхтээх
дьоммутун истэ үөрэнэн быһыылаах) сын биир угус элбэх сыыс тыл
лаах, халы-мааргытык саҥара сылдьабыт. (М.В. Кузьмина, Сунтаар).
13. Саха тыла буорайбытыгар буруйдаах — системабыт... уонна
биирдиилээн ыалтан тутулуктаах. (Сунтаар).
14. Сахалыы санабытын сайыннарыахха. Бастаан, саха дууҕун
тэрийиэххэ. Тыл уопсастыбата туһалыа биллибэт. (Сунтаар, Бордоҥ).

ИККИ, ЭЛБЭХ ТЫЛЛААХ ЭЙГЭҔЭ

ТӨРӨӨБҮТ ТЫЛ э й г э т э
И кки да, элбэх да тыллаах эйгэҕэ саха тыла нуучча тылын
күүстээх сабыдыалыгар түбэһэр. Хомойуох иһин, ол үксэ нуучча
сайдыылаах литэрэтииринэй тылыттан туораабыт тыл буолар. Бэл,
араадьыйа, тэлэбисиэр, хаһыат, лиэксийэ, дакылаат тыла дьиҥ
нуучча ыраас тыла буолбат буолла диэн үөрэхтээхтэр билиммиттэрэ ор буолла. Л.В. Савельева диэн бэрэп.: «Мощный напор низ
косортной теле- и кинопродукции с полуграмотным переводом, а
также наступление обезличенно-массовой, денационализированной
псевдокультуры планомерно и скрупулезно разрушают нашу языковую
экологию, обесценивают русское слово, его духовную суть, его генную
память о прошлом», — диэн этэр эбит.
М анна С.П., Софр. П. Даниловтар төрөөбүттэрэ төгүрүк сыллара туолуутун бэлиэтэһэ кэлэ сылдьыбыт бэйээт уонна тылбаасчыт,
Арассыыйа судаарыстыбатын бириэмийэтин лауреата, МГУ бэрэп.,
акадь., Арассыыйа Суруруйааччыларын сойууһун бырабылыанньатын сэкэритээрэ, «Устуоруйа хаһыатын» кыл. эрэдээктэрэ А. Парпара «Эйигин бэйээт быһыытынан туох ордук долгутарый?» диэн
ыйытыыга маннык хоруйдаабыт:
«Мин олоҕум куруук даҕаны долгуйуу. Мин дьиэ кэргэним, уоллаах
кыыһым инники дьылҕаларыттан долгуйабын. Ол эрээри, бастатан туран, нуучча тыла инникитин хайдах буолуоҕуттан хараастабын. Тэлэбидьиэнньэ санарар саката нуучча тыла буолбатах.
Аныгы нуучча тыла сыыйа-баайа уларыйар. Номуука көннөру киһи
7 Заказ № 440
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өйдөөбөт тылынан санарар. Урут «Женщина — богоподобна» диэн
хайдах курдук дьэнкэтик этэллэрэй? Билигин ким эмэ дьахтары танараҕа тэннээн хоһуйар дуо? Бэйээттэр уонна суруйааччылар нуучча тылын туһугар кыһамматахтарына, биһиги да тылбыт
сутуө. Дьолго, билигин биһиги дэриэбинэлэрбитигэр хас да тыһыынчанан устуруокалаах айымньылары (өйдөрүттэн?) ааҕар кырдъаҕастар
бааллар. Мин онтон уөрэбин эрэ. Тылбытын таптыаҕын, тыл кыаҕын
уонна кистэлэн санаатын диринник өйдуургэ дьулуһуоҕун. Бэйээккэ
тыл бастакы олук (?) буоларын умнумуоҕун». СС 2007.04.19.
Дьэ, ити!.. Оннооҕор нуучча тылын туһугар долгуйаллар. Улуу
тыл дьылҕатын санаан, хараасталлар! Өйдөөх дьон көрүүтүгэр «нууч
ча тыла буолбатах» тыл, нуучча тылыгар кутталлаах буор-сыыс тыл,
биһиги аһааҕырбыт тылбытын кыалтата суох саба котор, биһиги ты
лбытын сыыһырдар, өйбүтүн булкуйар, култуурабытын үрэйэр, сахабытыттан тэйитэр, нууччатытар.
Саха тыла — судаарыстыбалыы тьш. Саха Өрөспүүбүлүкэтэ икки
судаарыстыбалыы тыллаах. И ккиһэ — нуучча тыла. Нуучча тыла —
Арассыыйа Бэдэрээссийэтигэр судаарыстыба тьша. Ону таһынан
норуоттар икки ардыларынааҕы эписсээнэй алта тьштан биирдэрэ
(ааҕылыйа, боронсуус, итээлийэ, ыспаанньа, кытай уонна ьгуучча
тыллара). Нуучча тьша ХНТ тырыбынатыттан иһиллэр.
Төрөөбүт тьш туһунан өйдөөх этии элбэх. Н О С С К -га манны к
этиллибит: «Төрөөбүт тьш — киһи үөрэҕи-билиини кэбэҕэстик
ьшынар, өйө-санаата туругурар, майгыта-сигилитэ ситэр, иһирэх
иэйиитэ уһуктар, өлбөт үйэлээҕи айар-тутар дьоҕура тобуллар айылҕаттан бэриллибит эйгэтэ буолар. Норуот тыына-дьылҕата, киһи
аймах култууратыгар киллэрэр кьшаата төрөөбүт тьшыгар и н эн
сылдьар. Төрөөбүт тьшын билэр киһи бэйэтин норуотун ытыктыыртаптыыр, кинини киэн туттар кыахтанар уонна атын омук дьонун
кытта тэннээҕин билинэн, интернациональнай ты ы н н а иитиллэр.
Ханнык баҕарар тыл уонна култуура тыыннаах хаалар, салгыы
сайдар кэскилэ, омук сир сирэйиттэн симэлийбэт суос-соҕотох мэктиэтэ — оҕону кыратыттан ыла, онтон оскуолаҕа төроөбүт тылынан
иитии, үорэтии буолар». (Сүһүү бүтэр. «Саха Республикатыгар национальнай оскуоланы санардан сайыннарыы концепцията 5 сылга
(1991—1996). Якутск. —1996. — 5 с.»).
Төрөөбүт тыл — киһи омугун утумун салгыыр тыла. Хааммытыгар
хаан буола суураллан сылдьааччыбыт, эт-хаан биирбит — төрөөбүт
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төрүт тылбыт. Төрөөбүт тылбыт — үрдүк айыылартан анаан үйэ-саас
бэриллибит, өйтөн-мэйииттэн тутулуга суох барҕа баайбыт, сүдү
күүспүт (на уровне бессознательного). Түөһэйбит киһи төрөөбүт
тылын умнубат, кэлин билбит тылын умнар. Оннооҕор төрөөбүт
тылларын кэлин билбит тылларынааҕар уопсастыбаҕа аҕыйахтык
туттубут да дьон умнубаттар. Оттон кэлин үөрэтэн биэс тарбах кур
дук билбит эбинии тылларын кылбаччы умналлара баар...
Төрөөбүт тылыҥ — киһи омугун эт-хаан сорҕотун курдук сананан, бөҕөхсүйэр, күүһүрэр, киэннэнэр тыла. Төрөөбүт тыл — омук
ааспытын өбүгэтин хаана тардан билэр ситимэ (генная память
о прошлом). Төрөөбүт тылбыт омук билиҥҥи, кэлэр кэмнээҕи
олоҕун курдары ситимниир, култууратын, өйүн-санаатын, майгытын биир оҥорор, өйө-сүрэҕэ иэнигийиитин байытар (духуобунай
баайын хаҥатар). Атын биир да улуу тыл солбуйар кыаҕа суох. Онон
төрөөбүт тыл ол омук киһитигэр — бэйэтэ билбэтинэн иҥэриммит
баайа, күүһэ. Кэлин ойдонноҕүнэ — сүрэҕэр-быарыгар илдьэ сылдьар бастыҥ күндүтэ, тыына. Ону үйэтин тухары үорэтэр, ойдоох
хаанынан таптыыр, харыстыыр, бастата тутар иэстээх.
Нуучча тыла — үөрэҕи-билиини, идэни ылар, үлэһит буолар,
киэҥ эйгэҕэ тахсар, Арассыыйа дойдулааҕын курдук сананар тылбыт.
Омук тыла — нуучча тылынан кыайан ылбаппытын биэрэр тыл.
Ол эйгэҕэ коҥүллүк сананар тьшбыт. Нуучча, омук тылларын билээччилэр олоххо ордук кыаҕыраллар. Оннуктар элбээн иһэллэр.
Ол аайы саха омута күүһүрэр, барҕарар.
1. Урут 1991 сылга «Нассынаанай оскуоланы саҥардан сайыннарыы кэнсиэпсийэтэ» уонна 1992 сылга «Саха Өрөспүүбүлүкэтигэр
тыллар тустарынан сокуон» ылыллыахтарыгар диэри тороөбүт тыл
эйгэтэ Дьоркуускай куоракка дьиэ-тиэргэн иһинэн мунурданара. Дьон баар сиригэр бэйэҥ икки ардыгар да кэпсэтэриҥ туора
көрүллэрэ. Ханна баҕарар нууччалыы тыллаах ким барыта саба
саҥарар, күргүйдүүр, саатырдар, нууччалыы саҥарарга күһэйэр
кьщьыктааҕа. Дьиэҕэ эрэ кэпсэтэр тыл буолбут, ки эҥ эйгэтэ суох
тыл буомтуйар, дьадайар, «дьүүкээрэн» олор.
2. Д ьүүкээрдэн олорбот туһугар тыл туттуллар эйгэтин кэҥэтиэх
тустаахпыт. Туттуллар эйгэтин аайы соптоох тыллаах буолуохтаахпыт. Суоҕу баар оҥорор унньуктаах үлэни үлэлиэх тустаахпыт. Ол
аата саха литэрэтиирэлии тьшын истииллэрин сайыннарыахтаах7*
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пыт. Тылбыт дьылҕата саха дьонун барыбытын таарыйыах тустаах,
бары кыһаллыахтаахпыт. Тыл култууратын үөрэҕэр «Төрөөбүт тылларыгар омук дьоно бэйэлэрэ кыһаллыах тустаахтар» диэн ирдэбил
туруораллар. Ол аата үөрэҕиттэн, идэтиттэн тутулуга суох.
3.
Билигин «сахабын» диэн саныыр киһи норуокка элбээтэ. Ол
гынан баран ол санаа диринэ суох, чычаас. Ырыа буоллун, үҥкүү
буоллун — барыта тас өттүнэн, үрдүнэн-аннынан, харах баайыытыгар эрэ барыгылдьытыы. Дорҕоон кэрэтигэр, ырыа тылыгар, тыл
иччитигэр, майгы-сигили дьоһунугар суолта ууруллубат. Сахалыы
сопке, ыраастык, ону ааһан тупсаҕайдык санарыахтааҕын туһунан
үгүс киһи санаатыгар да оҕустарбат.
«Тылы тутгуу, тылга үлэлээһин — патриотизм дьыалата» дииллэр.
«Киһи тылга сыһыана кини култууратын таһымын эрэ көрдөрбөт, өссө
кырастаньыын быһыытынан төһө сыаналааҕын көрдөрөр» диэн эппит нуучча улахан суруйааччыта сэбиэскэй кэм ҥ э баара. Ботуруйуот
киһи бэйэтин омугун түһэн биэриэн баҕарбат. Нуучча тылын кыбытыа
суохха кыбытыы бэйэ култуурата суоҕун эрэ көрдөрбөт, саха омугу
бар дьон хараҕар түһэн биэрэр, сэнэтэр сылтах буолар. «Сахалар судургу да өйдөбүлү бэйэлэрин тылларынан этэр тыллара суох» диэн
сэнии саныылларыгар кыах биэрэр. Онон, сокуон ыстатыйатыгар
суоҕун иһин, бэйэ омугун харыстыыр майгы-сиэр ирдэбилигэр чахчы
баар омугуҥ иннигэр улахан буруйу оҥоруу кэриэтэ. Онон киһилии
киһиэхэ хайаан да өйүгэр-санаатыгар ыарык-баттык буолар итэҕэс.
Көннөрүннэҕинэ сатанар итэҕэһэ.
Билигин «Тогүрүк остуолга» кыттааччылар, олоххо быһаччы
сыһыаннаах манны к икки суолга санааҕытын биллэрэргитигэр ей
угабын: 1. Сахалыы билбэт киһи баарыгар сахалыы санарыахха сеп
дуо? 2. Нуучча тыла ки эҥ ник туттуллар, икки тылланыы тэнийбит
үйэтигэр эргэрбит тыллары туттуохха сеп дуо?

ТЫЛЫ БИЛИИ, ӨРҮТҮННЭРИИ БИИР МОДУН
ТӨҺҮҮТЭ - ТЫЛЫ ТЭҤНЭЭН ҮӨРЭТИИ
1988 с. биллиилээх учуонайдар А.П. Деревянко, Е.И. Убрятова
уонна М .И. Черемисина «Правда» хаһыакка Сибиир 40-ча тылыт100

тан элбэх тыл өлөр кэрдииһигэр түһэн турарын бэлиэтээбиттэрэ
[Деревянко и др., 1988]. Онно саха тыла ахтыллыбатаҕа. 2002 с.
Ю НЕСКО саха тылын Сибиир олор тылларын кэккэтигэр киллэрбитэ. Бу уон түорт сыл икки ардыгар туох оччо үлүгэр уларыйыыта тахсан, «дьикти туруу тыл» [Убрятова 1945: 6], «байҕал уутун
курдук, бастар бараммат тыл» (Д.Д. Попов) [Пекарский 2008: Т.
1 LXXYI], «бөлүсүөпүйэ уустук да өйдөбүллэрин сото эрэйдэммэккэ
тылбаастыыр кыахтаах тыл» [Мординов 1982: 83], «лиэксикэтигэр
нуучча тылын сабыдыала улаханнык биллэр, дорҕоонун, кырамаатыкатын тиһигэр оннук этэр кыах суох» (А.М. Певнов, А.Ю. Урманчиева) [Пекарский 2008: LXY1I] тыл, «атыттарга тэкнээтэххэ,
үтүө туруктаах тыл» [Слепцов 1997: 6] оччо үлүгэр туруга хайдах
тулхаҥнаата? Ю Н ЕСКО , тутулуга суох тэрилтэ, этиэҕи этэр. Сэбиэскэй Сойуус норуотгар тылларын биир нуучча тылыгар көһөрөн,
биир норуот оҥорор нассынаанай бэлиитикэтэ тыллары сүтэрэн
эрэрин оччотооҕуга Сойуус да, өрөспүүбүлүкэ да үөрэхтээх дьоно
коҥдөйдүү корон олорбуттарын мин саарбахтаабаппын, оннооҕор
кыра ычалаах киһи мин ытырыктатарым. Коҥүллүү түһэр кыахтарынан моккүһэ, үорэтиһэ сатыырым. Бастакы диэки 1966 с.
Н.Е. М ординов-Амма Аччыгыйын «Алдьархай» диэн сэһэнин, бэркэ биһирэнэр дьахтар суруйааччы А.С. Сыромятникова «Кыыс хотун» диэн хас эмэ сылы быһа аатыран-аатыран, 1970 с. тахсыбыт
арамаанын, Суорун Омоллоон, эмиэ ити эргин тахсан, халлааҥҥа
диэри хайҕаммыт «Күн күөрэйиэн иннинэ» диэн тырагыадьыйатын тылларыттан оройго оҕустарбыт курдук буолан, кэнники сүһүоххэ охсуулаах буолар уларыйыылар тахсыбыттар диэн дьааханан, ырытыы да оҥорбутум, үлэбиттэн үүрүллэрбэр биир сылтах
буолбут дакылааппар да киллэрбитим. 1970 с. В.И. Ленин 100 сыллаах үбүлүөйүгэр номуука кэмпириэнсийэтигэр «Кыым» хаһыат
тылын ырытан дакылааттаабытым. Ол үлэбин «Эдэр коммуниска»,
«Кыымҥа» үлэлиир кэммэр, эбии кэҥ этэн, салҕаабытым.
Былаас уорганнара, ТЛИ И «сэбиэскэй норуотгар тыллара, култууралара баартыйа, судаарыстыба аҕалыы кыһамньыларынан чэчирии сайдалларын» туһунан кэҕэлии кэрээбэккэ этэллэрэ, кэлиилии кэбэллэрэ. Бу үлүгэргэ тылбыт сүтэрэ кэлбитин аһаҕастык,
малтаччы, туруору эппит модун киһи баар. Ол бэрэпп. А.Е. М ор
динов 1986 сыл ахсынньы 1 күнүгэр киэҥ одьутуоруйаҕа аналлаах
«Совершенствование социально-классовых и национальных от
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ношений» диэн лиэксийэтигэр: «У детей, молодежи, нет языковой
культуры. Почему? Потому что они не владеют родным языком. Язы
ком они не владеют, словами владеют, читают... Языком надо овла
деть на основе классики. Ее не читают. Больше детектива читают.
Возникла опасность безъязычия. Безъ-язычия» — диэн улаханнык хараастар суолун хатылаан, чиҥ этэн эппитэ. К ини түмүктээһинэ —
бар дьонтго үйэ-саас тухары күүстээх сэрэтии буолар. М аннык
санааны, биллэн турар, кини ити иннигэр-кэннигэр биирдэ эрэ
ЭППЭТЭҔЭ. Ол иннинэ-кэннинэ эппитин, суруйбутун дьон билэр.
П.А. Слепцов «Актуальные проблемы сохранения и развития язы 
ков коренных народов РС(Я)» уонна «Возрождение языка саха»
диэн ыстатыйаларыгар саха тыла кириисис иннинээҕи кэмигэр
киирбитин эппитэ [Слепцов 1999: 6, 40].
«Саха оҕото төрөппут ийэтин-аҕатын тылынан тылланыах тустаах. Атын норуот тыла торообут тылы сатаан солбуйбат. Хайа
да норуот култуурата, ойо-санаата торообут тылынан сайдар,
култууратын атын норуот тылынан уоскэппит норуот суох. Онон
ыччат торообут тылынан уорэниэхтээх, нуучча тылын биридимиэт
быһыытынан эрдэттэн уорэтиэхтээх», — диэн кичэйэн үөрэтэрэ.
А.Е. М ординов «Саха угус оҕото торообут тылынан иитиллибэт.
Саха ыччатын торообут тылыттан тэйитии тумугэр ой-санаа, майгы-сигили оттунэн кэҕиннэрии кууһурэн испит». «Тыл кэхтиитин
булгуччу тохтотон, кини сайдыытын хааччыйар дьикнээх дьаһсшлары
ылан иһэр наада буолла» [Мординов 1990:] диэн этиитэ салгы нна
ыйанан турар. Ону бэлэһигэр түһэрэн ылар, сүрэҕэр-быарыгар
иҥ эринэн, үлэтигэр халбаҥнаабат бэлиитикэ, ыйаах оҥостор салайааччы суоҕун курдук суох. Тыл, култуура, доруобуйа, үөрэх, духуобунас судаарыстыба үбүлээһинэ, үөһэттэн ыйыыта-ирдэбилэ,
хонтуруола — бигэ бэлиитикэтэ суох туругурбат, бэркэ көрөн-истэн
бүөбэйдэннэхтэринэ эрэ туругурар айылгылаахтар. Баһылыыр тыл
күүстээх сабыдыалыгар киирбит бүөбэйдэммэт тыл, туттуллар эйгэтэ кыараан, сокуоннара кэһиллэн, сыыһыран, дьадайан, буомтуйан, баһылыыр тылга көһөрүн билэ-билэ, өлөр быатыгар буолуо,
биһиэхэ кыһаллар өй киирбэт.
Тылы билии оҕо саастан, дьиэҕэ-уокка иитииттэн, «илии», «атах»,
«ajax», «харах», «мурун», «чыычый», «ыр-ыр», «ар-ар» диэн курдук
тутаах тыллары сэргэ «и]э», «аҕа», «эбэ», «эһэ»; «эдьиий», «убай»,
«кутуо», «кутуот», «таай», «абаҕа», «санас» диэн уруурҕаһыы
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ытык тылларын билииттэн, сөпкө саҥарыыттан, сатаан туттууттан саҕаланар. Дьыссаакка, оскуолаҕа оҕо тьшы билиитэ-көрүутэ
байар, дириҥиир, уустугурар. Ити — сиэр быһыытынан буолар
буоллаҕына. Оттон биһиэхэ уот ааныттан оҕо төрүт тылын таптыыр,
кэрэхсиир иэйиитин иннин быһар сыыһа үөрэтии уй бараан уйатыттан — төрөөбүт дьиэтиттэн-уотуттан силистэнэн барар.
I.
Саҥа дорҕоонун кичэйии суох. С ана урут быраҕыллар сүрүн
бэлиэтэ — дорҕоон. Дорҕоону В. Гумбольдт «Норуот тыынын туруга» диэн быһаарбытын А.А. Потебня тирэх оҥостор [Потебня 1976:
266]. Маны, бүгүн н ү саха тьшын дььшҕатыгар быһаччы ситимнээн,
сиһилии тохтуубун.
Бастатан, дорҕоон дьүөрэлэһиитин күндүркэтии, кэһиллиитин сиирэ истии, сирии сэдэх. Ол аата бэйэ тылыгар сыһыаммыт
төрдүттэн ээл-дээл. Таптаабаппыт, харыстаабаппыт, тылбыт туһугар кыһаллыбаппыт. Ол — аньыы эбит. Иэстэбилэ суох хаалбат.
Ыар толуктаах буолбут. Бар дьоммут тыынын турута нууччатыйбыт. Тылбыт тыына хараарарыгар тиийбит. Тьш кэрэтин туһунан
өйдөбүлбүт (эстетика слова) нууччалыыга көһөн бүтэн эрэр. Оҕо
сааска дорҕоон үөрэҕин дьиэҕэ-уокка, дьыссаакка, оскуолаҕа суолталаан үөрэппэт түмүгэр дьон нуучча тьшын бэйэ тьшын курдук
ылынар. Ол иһин дорҕоон дьүөрэлэһиитин хардыы аайы кэһиини кэһии курдук өйдөөбөт буолла. Саха киһитэ дорҕоон абылыыр
күүһүн нууччалыы иһиллиитинэн быһаарар буолла. Кэрэ иэйиитэ,
тылын хомуһуна дорҕоон дьүөрэлэһиитигэр тардыһыыта, анаан
иитийэхтээбэтэххэ, букатыннаахтык салыйар кутталлаах.
И ккиһинэн, тьш муусуката аһаҕас дорҕоон нууччалыы тартарыыланна.
Үсүһүнэн, уһун а.д. кылгастык санарыллар буолла. Ол аайы
өҥө-талата (кырааската) нууччатыйар. дьуптуону дьуптуон курдук
санарар ыччат аҕыйаан, нууччалыы Ё-нан, охсуулаах О -нон с а н а 
рар араадьыйа, тэлэбисиэр эрэдээктэрдэрэ элбээтилэр. Саха тийээтирин эдэр артыыстарын саҥаларын итэҕэһин ыйан, бэчээккэ арай
Уххан бэлиэтээн турар (тийээтир, Култуура уонна духуобунас министиэристибэтин салалталара онно сыһыаннарын биллэрбэтэхтэрэ). Саҥаран аһаан сылдьар, саҥатынан сыаналанар, күннэтэ
биирдиилээн такайыллар артыыска ирдэбил турбат буоллаҕына, артыыс тылын дьалайбат буоллаҕына, көннөрү дьонтон ирдээн, тугу
тутан ылабыт?..
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Төрдүһүнэн, маҥнай тылланыахпытыттан улааппакка, үйэбит
тухары ньырамсыйан: «Аҕаа баар дуо?», «Эбээ мөҕөр этэ», «Эһээ бултуйбут үһү» дии сылдьабыт. Саатыахха сөп этэ — биһиги сааппат
дьоммут. И тинник саҥарыы тылбытын дьадатар, дьүдэтэр, толооһурдар, тоҥкуруун оҥорор, кырамаатыкабытын алдьатар. «Эһэм,
эбэм; эбэбит, эһэбит; эһэҕит, эбэҕит; эбэлэрэ, эһэлэрэ» диэбэт оҥор°р.
Бэсиһинэн, мурун Й -н саҥардыбаппыт, ону билэр, сатаан саҥарар киһи суох. Онон «щэ», «ajax» диэн тылланан туран кэлбит тирэх
тылларбытын иэнигийэн тахсар иэйиитэ, кута-сүрэ, иччитэ суох
саҥарабыт. Аанньаҕа Босяк абаланыа, хоһоонугар холбуо дуо?
Алтыһынан, тыл бүтүүтүнээҕи Ҥ -ы саҥарбат үгэс литэрэтиирэ
лии нуорбаны хотон эрэр.
Сэтгиһинэн, икки тыл ыпсыытыгар дорҕоону саҥарыы син биир
дорҕоон дьүорэлэһиитин сокуонугар бас бэринэр айылгылаах. Ол
саха тылын уунан да сууйуллубат уратыта. М аны нууччалыы саҥарарга, суруйарга идэтийбит, кинигэ буукубатынан саҥара үөрэммит,
учуонайдар өйдүүн-сүрэхтиин төрүт ылымматтар. 100 сыл анараа
өттүнээҕи былыргы үөрэҕэ, сайдыыта суох дьон саҥатын, хаалбыт
саҥарыы үөрүйэҕин курдук өйдүүр буолтар. «Саха тылын уратытын
тутан сылдьар, үйэттэн үйэҕэ өлбөт тыынныыр, туора тыл алдьатыылаах сабыдыалыттан быыһыыр-абырыыр тутаах сокуона» диэн
санаа, өйдөбүл суох буолбут.
Ахсыһынан, сахалыы таба саҥарыыны эмиэ сүрүннүүр буолбут
таба суруйуу быраабылата JI.H. Харитонов «Нууччалыы суруллар
тыллары нууччалыы саҥарыллыах тустаах» диэн суруйан кэбиспитинэн [Харитонов 1947: 49] баран, саха тылын дорҕоонун сокуо
нун кэһэн, нууччалыы таҥыллар дорҕоону атыҥыраабат, уруургуур дьон: «Саха И Э -тэ нуучча Е-тигэр, Ҥ — НГ-га уо.д.а. соп
түбэһэллэр» дии тураллар. Өссө: «Саха дьонун ааттарын нууччалыы
дорҕооннору бэлиэтиир буукубаларынан суруйарга оннук уустук
туох да проблема суох, барыта XYIII—XIX үйэлэргэ быһаарыллан
бүтэн турар», — дииллэр. Хайдах оннук буолуой?! Нуучча «мел»
диэн тыла икки сахатыйбыт «миэл» диэн икки хайдах биирдик
саҥарыллыахтарай?! Адьас атын-атын тыллар! Үөрэх миниистирин
солбуйааччы араадьыйаҕа сахалыы саҥатыгар «мел» диэн саҥарбыта истиэххэ толооһо бэрдэ.
Саха тылын алдьатыыга, күн сириггэн сүтэриигэ бастакы тоҕо
104

үктүүр хардыыны хаһаахтар оҥорбуттара. Кинилэр кэннилэриттэн,
үтүөнү оҥорон да буолтун иһин, миссиэньиэрдэр сүҥкэн оруоллаахтар. Тутатына, биллэн турар, куһаҕан үчүгэйдээх, кыах баарынан туһалаатахтара. О.г. баран саха аатын, сирин-уотун аатын киһи
билбэт гына кубулутар үгэстэрэ, судаарыстыба бэлиитикэтигэр
киирбит идьиэйэлэрэ саха тыла нуучча тылыгар көһүүтүн түргэтэтэр. Нууччатытан суруйуу буортута көстөн турар. 4 үйэ тухары
киирбэтэх Ё, Ж , 3, НГ, Ю, Я төрүт ааппытыгар суруллар күннэригэр үөйбэтэх-ахтыбатах толоос, омуктуу иһиллиилээх аат бөҕө үөскүөҕэ. Сахалыы ааты ылар баҕаҕа онтон инниэхтэрэ суоҕа. Өтөр
ааттыын-суоллуун чынха атын омук буола түһүөхпүт. Урут үс
үйэттэн ордук к эм н э омуктуу ааты сахатытан саҥаран, тылбыт
тыына уһаабыт эбит буоллаҕына, аны сахалыы ааппыт нууччатыйбытын хоту саҥаран илдьэ барыахпыт. Ол тылбыт үйэтин кылгатыаҕа. Туох да диэн кулгаах-харах көмүстээбит, минньиппит
иһин, алпаабыкка суруллубут нуучча буукубалара тылбыт этигэрхааныгар киирбэтэх, саха тылын айылгытыгар туора дорҕооннору
бэлиэтииллэр. Онон саха тылын бэйэтин ис сокуоннарынан сайдар кыахтаах тыыннаах тыл курдук өйдүүрбүт тухары саха тылын
дорҕоонноро буолар кыахтара суох.
Оччоҕо алпаабыкка баар нуучча буукубаларын оруоллара тугуй?
Саха тылын аанын аспатах, таһырдьа хаалбыт, саха тылыгар кутгаллаах олуона, «аанныыр» тыллары (используемые слова), суруйарга,
чопчу истиилгэ туһалыыллар. Туора айылгылаах нуучча тылын бэйэ
төрүт тылын курдук ылыннарыы саха тылын сокуоннарын иитэсаҕата суох кэстэрэр, саха тьша нуучча тылыгар көһүүтүн түргэтэтэр.
Саха тьшын симэлийиитэ (нуучча тылыгар көһүүтэ) дорҕоонун
уратытын харыстаабаттан, дорҕоонун тиһигэ сатайданыытыттан
саҕаланар уонна онон түмүктэнэр. [Дешериев, Протченко 1968:
227]. Онон туора омук култууратыттан, тьшыттан бэйэни харыстана-харыстана, туһалааҕын ыла-ыла, бэйэбитигэр охсуулааҕын тумнатумна, тылбыт, култуурабыт, өйбүт-майгыбыт ис айылгытын тутан
сылдьан сайдарга дьулуһуохтаахпыт.
II.
Тыл баайын билии быстар мөлтөх (саха олоҕун арахсыспат аргыһа буолар айылгылаах тутаах тыллар биһиги буруйбутунан туттууттан тахсаллар; тьш суолтатын, санарыллыытын, суруллуутун
билбэт учуутал, суруналыыс толору). Оҕону оскуолаҕа 1975 с. таба
суруйуу быраабылатынан үөрэтэллэр дииллэр. Тылы билбэт буолан,
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саха тыһыынчанан тылын нуучча тылынан солбуйан саҥараллар.
М ин ону кэпсии, үөрэтэ, идэлээхтэри кэтэһэ сатаан баран, «Саха
тылын үйэлээх үгэһин тылдьытын» суруйбутум, «Нууччалыы-сахалыы эспэримиэн тылдьыты» аҥаарын оҥорон отчуоттаабытым
кэннэ, госсакаас диэн киирэн, хас да сыл тохтотуллан баран, салҕанан эрэр. Ол — билиим бата сатаан буолбатах, саха тьшын тирээнтиксэн турар кыһалҕатын өйдүүрбүттэн. Баҕа силэ байҕалга эмтээх
диэн. Нам Аппаанытыгар үксүн үүтээҥ ҥ э олорор, 80-ча саастаах,
хараҕынан кыайан көрбөт, тарбаҕынан уруучуканы кыайан туппат
М ааркап Хабырыьш диэн 7 кылаас үөрэхтээх оҕонньор, биһигини,
учуонайдары, кэтэһэ сатаан баран, араадьыйаҕа саҥарар үөрэхтээх,
соло-чыын бөҕө дьон 2000-тан тахса саха тылын нуучча тылынан
солбуйалларын испииһэктээн, сыыһаларын быһааран хаһыаттарга
биэрэрин «уһуна бэрт» диэн, хата, бырахпакка бэйэтигэр төттөрү
биэрэр эбиттэр. 3) Тылы өлүүскэлэринэн араҥалатан үөрэтии мөлтох буолан, дьон тьш олоҕун, сыһыарыыларын, сыһыарыы тылга
туох өйдөбүлү киллэрэрин, омоним, синоним, тыл көнө, көспүт
суолталара, элбэх суолталаах тыл диэннэри билбэттэр. Тыл квнө
суолтатыттан көспүт суолтатын араарбаттар. Онон тыл амтанын
билэр, тылга муннугар сыттаах киһи букатын сэдэх. Бу буорайыы
буолар. 4) Тьш ситимин кичэйэн үөрэппэттэн ханнык тьш ханныгы
кытта хайдах ситимнэһэрин, эбэтэр ситимнэспэтин билбэттэр.
Арахсыбат ситимнээх тыллар, сомоҕо тыллар эйгэлэрэ — тылбыт
сүмэтэ буолар. Оҕо орто оскуолаҕа маны эмэн, минньигэһиргээн,
буһуурҕаан, саха киһитэ буолан тахсыахтаах. Онон саха тьшын саха
оҕото бары кылааска тол ору бырагырааманан үөрэтэн, бил эн, киһи
буолар суолга үктэниэхтээх. Тьшы тэҥ нээн үөрэтии бьщан былыргыттан: Н. Витзен 35, Страленберг 37 саха тылын, ахсаан ааты
[Убрятова 1945: 7] тылбаастаабыттара кинигэлэригэр бэчээттэнэн
тахсыаҕыттан баар (1692, 1730 с.с.).
Тьшы тэн н ээн үорэтии оҕо кыра сааһыттан саҕаланыахтаах:
«Кыыл-сүөл саҥата. тыас-уус саха тылыгар маннык, нуучча тылыгар маннык». — диэн. Тьш хайдах саҥарылларын, санаа, өйдөбүл
хайдах этиллэрин тэҥ нии сылдьан, икки тылы булкуйбакка саҥарарга, тылгын харыстыырга үөрэнэҕин. К иэн санааҥ уһуктар. Тыл
баайын оҕо сааскар иҥэринэҕин. Тьшы ол кэм ҥ э чиҥ ник билэҕин.
Тьшы чиҥ ник билии (баһьшааһын) биир күүстээх тирэҕэ — тыл
лар уратыларын билии. Ол хас да тьшы тэҥ ҥ э, чиҥник, диринник
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билэргэ эмиэ көмөлөөх. Элбэх омуту кытта булкуһан олорор хотугу омуктарбыт оҕолоро, паартаҕа олорбокко да сылдьан, үс-түөрт
тылы тэҥ инэн билэллэрэ үтүө холобур.
«Нууччалыыта итинник, сахалыыта маннык» диэн араарарга
үөрэтии дьиэ-тиэргэн иһиттэн, «щэ», «аҕа» диэннэртэн, дьон, сир
аатын, тыаһы үтүктэр, дьүһүннүүр, саҥа аллайар тыллары саҥарыыттан төрүттэннэҕинэ, киһи кэлин бэйэтэ тэҥ нээн, сахалыытын
сөбүн булан саҥарар үгэстэниэ. Онтон тылбыт култуурата үрдүө,
ырааһырыа, тылбыт байыа. Тылы, тыл ситимин, бүтүн этиини, саха
тылын кырамаатыкатын нууччалыынан солбуйан, бааһынайдаан саҥарыы уурайыа. Тылы тэҥнээн үөрэтии суолтата итиниэхэ буолуоҕа.
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ТЫЛЫ ТЭҤНЭЭН ҮӨРЭТИИ
(Учуутал тургутунар)

Учуутал маннык суоллары иһигэр быһааран сылдьар буолуох
таах. Онтун тургутунан көрүөхтээх (төһө кыахтаах учууталын
өҥөнөн көрүөхтээх).
1) Киирии тьш диэн тугуй? (Холобурдаа).
2) Киирии тьш саха киһитин санаты н тупсарар дуу, дьүдэтэр
ДУУ?
3) Тьшбыт сайыннаҕына, киирии тьш баар буолуо дуу, сүтүө дуу?
4) Элбэх тылы баһылаан, култуурабыт үрдээтэҕинэ, киирии тыл
баар буолуо дуо?
5) Уус-уран тылбаас нуучча тьшын билэр киһиэхэ наада дуо?
6) Олохтоох нууччалардыын, кэлии омуктардыын наар нуучча
тьшынан кэпсэтэрбит, «тылбааһа суох быһа өйдөһөрбүт» саха дьонугар туох дьайыьшаах быһыылааҕый?
— тьшбытыгар туту эмэ дьайар дуо?
— дьон икки ардынааҕы сыһыан т э н буолар дуо?
— Эщгиттэн анаардастыы ирдэбил турбат дуо? Хайаан да нууч
чалыы кэпсэтиэхтээххин, санарыахтааххын ирдээбэттэр дуо?
— Эн тылгар, култуураҕар, устуоруйаҕар кыһамньы, саха омуту
билэр б а р — э]игин кытта тэннээх киһилии бодоруһар санаа баар
дуо?
— Кэлии дьон наар бэйэлэригэр болҕомто эрэйэн, э ^ г и н бэйэлэригэр сөп түбэһиннэрэ үөрэнэн, ирдэбиллэрэ-көрдөбүллэрэ
улаатан, аһары баран испэттэр дуо? Туохха барытыгар кинилэр
курдук буолуохтааххын, тутгуохтааххын ирдээбэттэр дуо? Бырааһынньык остуолугар, арыгы иһиитэ да буоллун, сөбүлээбэт да суолларгар кинини үтүктүөхтээххин ирдээбэттэр дуо? Үрдүк култуура
диэн бэйэлэрин эрэ киэнин өйдүүллэр дуу, саха култуурата диэн
баар диэн өйдүүллэр, аахсаллар, ытыктыыллар дуу?
Эщэхэ ирдэбили наар атын омуктар туруорар буоллахтарына,
э]игиттэн куруук ордук санана, үрдүктүк тутта, үөрэтэ-сыҕайа сылдьыахтара дии санаабаккын дуо?.
— «Тылбытын, култуурабытын үрдүктүк тутуу, бэйэ-бэйэни
ытыктаһыы — сэнэбилтэн, баттыгастан быыһанар суолбут, көмүскэлбит» диэн санаабаккын дуо?
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Сахалар манны к үгэстээхпит, итэҕэллээхпит, итинтиҥ биһиэхэ адьас туора, олох сөбүлээбэппит, манны к гыныахтааххын; ити
биһиги ытык сирбит, киһибит, өйдөбүлбүт диэн ирдээбэт буоламмыт кэлээт, иччитэх сир курдук, үлдьү хаама сылдьаллар дии санаабаккын дуо? «Түмсүү диэн, түмсүү наадата диэн ити иинэн,
симэлийэн сүтэртэн харыстаныы буолар. Түмсүү омук туруктаах
олоҕун хараанныырга, үрүҥ тыынын өллөйдүүргэ — олох очуруттан
бэйэни көмүскэнэргэ наада. Үгэстээх буолуу, үгэһи тутуһуу, итэҕэл
сиэрин тутуһуу, ытыктааһын, харыстааһын, бэйэ дойдутун таптааһын, чөлүн харысыһыы ол иһин наада» диэн оҕоҕо иҥэриэххэ сөп
дуо? Ол омугумсуйуу дуу, ботуруйуоттааһын дуу?
7)
Өстүөн (Эстония) баһылыга нууччалыы бэркэ билэр эрээри
Кириэмилгэ судаарыстыба дьыалатын тылбаасчыттаах быһаарсарын туох диэн саныыгыный?

САХА ТЫЛЫН КУЛТУУРАТЫН УОННА
ИСТИЛИИСТИКЭТИН ҮӨРЭТИИ ИС ХОҺООНО,
ТУТААХ БОППУРУОСТАРА
( Санаа уллэстии сиэринэн)

Үөрэтии диэн билии биэрии суолтатыгар туттуллар, чинчийии
суолтатыгар туттуллубат. Чинчийии мунура суох, үөрэтии хааччахтаах: торүтүн, сүнньүн эрэ үөрэтэҕин.
Оскуолаҕа тылы сайыннарыы уруога диэн баар, тыл култуурата, истилиистикэ диэн төрүт уурар билии ситэ бэриллибэт. Онон
оскуолаттан тылы туттарга, харыстыырга бэлэнэ суох дьон тахсаллар. Н ьүбэрсиэккэ аҕыйах оҕону үөрэппиттэн бүтүн норуот сайдан
кэлбэт.
Ньүбэрсиэккэ тыл култууратын төрүттэрин үөрэтиини биллэр
диалектолог, лексиколог уонна лексикограф, дассыан Б.С. Охонооһойоп саҕалаабыта. К ини тыл култууратыгар эрдэттэн тартарыылаах этэ: ыстатыйа суруйара, тылынан үөрэтэрэ. Дьоһуннаах
номуукаҕа олоҕуран, дьиппинитэн, ч и н н и к үөрэппит буолуохтаах.
Ол биэрбит билиитэ, хомойуох иһин, оскуолаҕа салгыы тиийбэккэ
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хааллаҕа. И тиннэ мин үөрэх ситимэ быстан, саха тылын култуурата
намтааһыныгар сабыдыаллаах буолбутун көрөбүн.
Бүөтүр Саабыс «Тыл култууратын төрүттэрэ. (Пракгическай
үлэлэр текстара)» диэн 5 б.л. үөрэх босуобуйатын бэлэннээбитэ
1990 с. 500 ахсаанынан бэчээтгэммитэ. Босуобуйатын сорудаҕын 1)
Саха тьшын лексическэй нуормалара. 2) Саха тьшын синтаксическай нуормалара диэн 2 бөлөхтөөбүтэ. Бастакы аҥаара Босуобуйа 61
%-тан ордугун ылар. М анна, бастатан, тыллар лексическэй ситимнэһиилэрин нуорбаларын тутуһууну уонна тылы таба туттууну ирдиир; лексическэй единицалар фонетическай формаларынан эбэтэр
компоненнарын састаабынан бүттүүн нуорбаҕа сөп түбэһиилэрин
уонна сөп түбэспэт түбэлтэлэригэр литературнай барыйааннарын
булларар; литературнайа суох тылларга литературнай синиэньимнэрин булларар; номуука үлэтиттэн тылбааска улахан болҕомтотун
уурбут, элбэҕи тылбаастаппыт; холбуу уонна сомоҕо тыллар суолталарынан, формаларынан эбэтэр компоненнарын састаабынан
төһө табатык туттуллубуттарын ырыттарар. Диалектнай эбэтэр ав
тор бэйэтэ оҥорон туттубут единицалара литературнай тылга төһө
дьүорэлээхгэрин быһаартарар; экспрессивнэй-эмоциональнай суолталаах тыллары булан, тоһо табатык туттуллубуттарын уонна лите
ратурнай нуорбаҕа туһааннарын быһаартарар; диалектнай тыллар
уус-уран литератураҕа туттуллуулара төһо табыллыбытын быһаартарар, литературнай эквиваленнарын булларар. Нууччалыы тиэкистэн
сахалыы тьшбаастатар; поэзияҕа бүттүүн үорүйэҕи таһы нан ураты
уус-уран функцияҕа туттуллубут тыллары булларан ырыттарар; бэлиэтэммит тыллар суолталарын уонна бүттүүн лексикаҕа сыһыаннарын быһаартарар. Онон саха тылын култууратын акадьыамыйа
номуукатын киэбигэр «хаайан», бытарытан үорэтэр.
Саха тылын синтаксическай нуормалара диэҥҥэ: этиигэ тыллар
ситимнэһиилэрин нуорбаларын тутуһууга баар итэҕэстэри булларан, быһаартарар, көннөртөрөр; этиигэ тыллары сааһьшатан, оннуларын буллартарар; нууччалыыттан тьшбаастатар; нуучча сиинтэксиһин үтүктүүнү, туруору тьшбааһы көннөртөрөр; сатамматах
этиилэри коннортөрөр.
Ити махталлаах үлэ кэнниттэн бу саҥа салааҕа саҥалыы көрүү
киирэ сатыыр. Хас да дьиссэртээссийэ көмүскэннэ, «Тыл үйэлээх
үгэһин» тылдьыта таҕыста. Чопчу-чопчу боппуруостарга ыстатыйалар суруллаллар. Тутаах өйдөбүллэри түмэр, өйү-санааны
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сүрүннүүр кыра-кыра кинигэлэр тахсыбыттара. Быйылгы дьылга
балай эмэ сиһилии үлэ сурулунна. Сөп-сөп номуука-быраактыка
аналлаах кэмпириэнсийэлэрэ тэриллэллэр. Атын да кэм пириэнсийэлэргэ тыл култууратын, истилиистикэ, тылбаас тылын боппуруостара тумнуллубат буоллулар. Саха тылын, култууратын бокултуотун хаапьщыраларын кытта К ЧҮ Тыл бэлиитикэтин киинэ икки
Быһаарыылаах тылдьыт салаата икки түмсүүлээхтик үлэлээн, онуоха-маныаха диэри саха тылын култууратын уонна истилиистикэтин
үөрэтэн эрэргэ матырыйаал да, көмө литэрэтиирэ да мунньан-тараан баар буолбут курдук. Ол гынан баран ону биир түмүллүбүт
үөрэх оҥоруохпут ыраах.
1-гы санаам: Тугу уонна хайдах үөрэтэр хаадыртан тутулуктаах.
Биир бэйэбин ыллахха, оҕо-эдэр сааспар саха, нуучча, омук да кылаассыкатын ааҕан, өйбүн-сүрэхпин буҕатыппытым. Онон буолуо,
өссө оскуолаҕа үөрэнэ сылдьан: «Биһиги саха тылын, төрөөбүт норуоппут, дойдубут устуоруйатын билбэппит. Онуоха үөрэх бырагыраамата сыһыаннаах» диэбиппин. Ол үйэ аҥаарытган орто. Hja
тылбыт киһини дьиксиннэрэр уларыйыытын-тэлэрийиитин м ан най салла-чачайа көрбүтүм дэмэ-хомо суох үйэ аҥаарыгар чугаһаата. Онон аан дойду өйдөөх дьонун төрөөбүт тылларыгар сыһыаннарын өйдөөн-дьүүллээн сэҥээрбитим, нуучча тылын үөрэҕин
билсиһиим, онтон өйбүн-санаабын ууран, саха тылын көннөрө
сатаан, арахпакка чинчийиим саҕаламмыта 41 сыла буолуоҕа аны
сайын, күһүөрү. Араадьыйаҕа биэриим, улуус-улууска дьону кытта
көрсөн санаа үллэстэн, ньүбэрсиэккэ үлэлээн, бар дьон, аныгы ыччат тылы билэн сылдьар таһымнарын, тыл дьылҕатыгар сыһыаннарын иһиттэн билбитим 16—17-с сылыгар барда. Үгүс биир идэлээхтэрбиттэн арыый эрдэ төрөөн, тыл доруобуйатын да, ыарыытын да
арыый арааран билэр, чахчы ыарыыланар суолум буолан, суруйдум,
кэпсээтим да, устудьуоннары да үөрэттим.
2-с санаам: «Тыл култууратын, истилиистикэ саха тылын өрүттүүтүгэр суолталаах тутаах боппуруостарын арааран билиэххэ, хото
үөрэтиэххэ, бытархайыгар тарҕанан, ыһыллымыахха» диэн.
Ити буолан, бу биридимиэт ис хоһоонун, тутаах боппуруоста
рын манны к торумнаан өйдүүбүн.
1.
Устуоруйа уларыйбат онкулунан (историческая закономер
ность) саха тьша улахан баһылыыр омук култууратын тыынын уйбакка симэлийэр дььшҕалаах. Биһиги дьолбутугар, ол, хата, уһаата.
Ill

Нуучча судаарыстыбата хараҥа, дьиикэйдиҥи импиэрийэ буолан,
саба баттаан олорор омуктарын д ь о н н о аахпакка, 300-тэн тахса сыл
баайбытын-топпутун, көмүс көлөһүммүтүн, күүспүтүн-уохпутун
эрэ супту уулуу олорбута. Итэҕэлбитин үнтү тэпсибит, төрүт аап
пытын суох оҥорбут — оскуоланан нууччатытар үөрэҕин эрдэ соҥнообокко хаалбыт. Ааһан баран ойдоөтөххө, абыраабыт буолан тахсар. Онтон атын буруобут сабыллыбыта ырааппыт буолуох эбит.
Биһиги ырыабыт ылланыыта илэ-бодо дьиҥнээхтик 1939 сьштан
саҕаламмыт. Санаан корүн, нуучча култууратын оскуолата суох сабьщыалыгар 300-тэн тахса сыл туох да буолбакка кэлбит тыл нууч
чатытар оскуола тэнийиэҕиттэн, сыччах 70-ча сыл иһигэр, олор ахсааҥҥа киирдэ! Наассыйа өйдөөх, үөрэхтээх, бастаах дьоно өргөйөн,
өсөһөр, дьирээлэһэр сорукка түмсүбэтэхтэринэ, аны өссө биир итиччэ сылынан киһи тириэрэ сатаабат тыла буолар кыахтаах. Биһиги
бүгүҥҥү турукпут кырдьыктаах көстүүтэ итинник. Үөрэтии ис хоһооно, тутаах боппуруостара итинтэн тахсыахтаахтар.
2. Онон көннөрү «кумааҕыга суруллубуту», нуорбаны биллэрии
муус холку үөрэҕэ буолбакка, эттээх хаанынан бэринэн, өйдөөх
санаанан турунан хоһулайар тылы өрүтүннэрии үорэҕэ буолуохтаах! Бу — төрдүттэн саҥа ис хоһоон буолар. Оччотугар үорэтии
ис хоһоонун нуучча тылын култууратын уонна истилиистикэтин
төрүттэрин үүтүнэн-халыыбынан үорэтии щэ тылбыт ыарыытын
таарыйбат, ыарыһах тылы эмтииргэ туһаайыыта суох онорор. Ол
аата олохтоох быһыыга-майгыга сыстыбатах, тыыннаах тылбыт
тыын кыһалҕатын тумна сылдьар үорэх буолара кубулуйбат. Онон
нуучча тылын үөрэҕин төрүт оҥостон, тыл култууратын, истилиистикэ
сүрүн өйдобүллэрин, үчүгэй саҥа холотун (критерии хорошей речи)
ылан, сэбилэнэн туран, бырагыраамабытын бэйэбит уратыбытыгар
иэҕэбит.
3. Hj3 тылы, төрүт култуураны билэр, харыстыыр тоҕо наадатын,
туох туһугар үөрэтэллэрин оскуола үөрэнээччилэрэ, устудьуоннар
билиэх, эттэригэр-хааннарыгар ин эри н эн тахсыах тустаахтар. Ону
ситиһэр кэбэҕэһэ суох. Олус уустук. Аныгы оҕону «Саха аатын
түһэн биэримэҥ!», «Саха туһугар!» диэнинэн долгуппаккын. Ол ки 
нилэр тыас курдук истэр тыллара. Оттон, тыл үөрэҕэ билинэринэн:
«тылы туттуу, тылга үлэ, тылга сыһыан — ботуруйуот анала, ботуруйуоттуу быһыы»; өйдөөх дьоҥҥо эн тоһө бэрт кырастаньыыҥҥын
тиэрэ тардан кордорор.
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4. Тыл култууратын, истилиистикэ биридимиэтэ бэйэтин ис
хоһоонунан ханнык да үөрэхтээҕэр саха ыччатын олох эрииригэр
муммат, мүлчүргэннээх түгэннэргэ түһэн биэрбэт кыахтаах киһи
гына иитэр. Анаан үөрэтиллибэт экстралингвистикаттан, кырастаньыыны иитииттэн саҕаланар, олоххо бэлэннээх, булгуруйбат
ботуруйуот саха уһаарыллан тахсарыгар төрүт уурар сүҥкэн суолталаах тутаах үөрэх буолар. Онон учуутал төрүт үгэһи төрүт култуураны кытта ситимнээн, эҥ и н -эҥ и н тиэһинэн, олуурдаах ыйытыынан
олуйан-моһуйан, такайан-талкыйан, тылы таптыыр иэйиилэрин,
сахалыы сэмэй, нарын-дьиппиэн майгыларын, уран куттарын,
имигэс дьоҕурдарын, муҥкук киэннэрин уһугуннарар соруктаах.
5. Нууччаттан туттар тылбыт саха тылыгар оннун (миэстэтин),
суолтатын 5 тарбах курдук билиэхтээхтэр. Киирии тыл, элэс тыл,
ааҥныыр тыл, сутуйар тьш (заимствованные слова, окказиональные
слова, используемые слова, вкрапления или слова-цитации) диэннэри туох маарыннаһардаахтарын, туох уратылаһардаахтарын, саха
тьшыгар суолталарын хас биирдиилэрин арааран билбэт киһи саха
тылын култууратын, истилиистикэтин туһунан олохтоох өйдөбүлэ
суох буолар. Оннук киһи саха тылын ботуруйуота буолан, саха ты
лын орүтүннэрэр мөккүөрү ситэн ойдүүр, сахатытыыны толору өйүүр
кыаҕа суох. Оттон сахатытыы саха тылын өрүтүннэриигэ утаппыт
киһиэхэ уу, тумнастыбыт киһиэхэ салгын наадатын курдук наадалаах.
«Бырабыыталыстыба диэн суруйтараллар, нуучча тьшын алдьаталлар, саха тьшын булкуйаллар!» диэн олор-алдьанар саха тьшын
учууталлара хаһыатынан кытта айдаараллар. Ити аата сорох устудьуоҥҥа саха тьшын айылгытын биллэрбэтэхпит, омугун дьылҕатыгар кыһаллар оҥорботохпут. Д ьиҥнээх сорукпутун сиппэтэхпит!
Киһи саатыах, кыбыстыах учууталларын эмиэ иитэн-үөрэтэн таһаарар эбиппит. Сахатыйбыт нуучча тьшын сахалыы суруйары абааһы
корор, тоттөрү булкуйар, буортулаах үлэни ыытар киһи саха тьшын
учуутала буолан сылдьара түктэри! Олору сыыһаныах тустаах. К эккэбит ыраас, чиргэл буолуохтаах.
5.
Саха киһитэ сахалыы уратыбытын үйэтитэн сылдьар торүт, ту
таах тьшларбыт баар эйгэлэрин билэ, ытыктыы үорэниэхтээх. Олор
эти-сиини бэлиэтиир тыллартан саҕалаан, тороппүт щэ-аҕа, эһэ-эбэ
эҥ ин диэн уруурҕаһыы тылларын, сахалыы анал ааттары, мал-сал,
сэп-сэбиргэл, таҥас-сап, иһит-хомуос, ас-үөл уо.д.а. ааттарын хабан, айьшҕа эттиктэрин, костүүлэрин ааттарыгар, итэҕэл, өй-сүрэх
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күүһэ-им эҥ э үөскэппит үрдүк өйдөбүллэрин иҥэриммит тылларга
тиийэ бааллар. Ити тыллар ис суолталарынан, и]э дорҕооннорунан,
дьиҥ сахалыыларынан — омук утума салҕаныытын, бэйэни баардыланыы (самосознание) төрдө буолбут ытык тыллар.
6. Саха тылын айылгыта — щ э дорҕооно, дорҕоон дьүөрэлэһиитэ,
тыл сахалыы өйдөбүлэ, кырамаатыкатын төрүт тутула буоларын,
олор тыл үйэлээх үгэһигэр баалларын өйдөтүү тыл култууратын
уонна ону үөрэтии ис хоһооно буолар.
7. И кки тылланыыттан иккис тылга баһыйтаран, иккис тылга
көһөрбүт чугаһаан иһэр бэлиэтэ: саха тьшын дорҕооно нууччалыы
«өҥнөнөр», дорҕоон дьүөрэлэһэр ыйааҕа кэһиллэр, уһун аһаҕас
дорҕоон кьшгыыр, кьшгас уһуур, дьуптуон нууччатыйар;
— саха төрүт тыла нуучча тылынан солбуллар (лиэксикэ), тыл
суолтата талбытынан тиэрэ уларыйар;
— этиигэ тыл өйдөбүлүнэн уонна сыһыарыынан ситимнэһэр
ыйааҕа тутуһуллубата үксээн иһэр. Толоостук туруору тылбаастаан
саҥарыы сахалыы саҥа үйэлээх үгэһин баһыйан, саха тылын кы ра
маатыкатын тутула биллэ нууччатыйар;
— саҥарарга эҕирийии (пауза), чиҥэтии (ударение), өйдөбүлү
чиҥэтии (логическое ударение) түбэһиэх буолар буолла. Эдэр дьом
мут күөмэй кылын оонньотуулара (интонация, интонирование)
саҥаларын дуораана, тэтимэ нууччалыы майгыннанна. Араадьыйаҕа
тьш култуурата диэни түһээн да баттаппатах, сахалыы үчүгэйдик
билбэт, сатаан саҥарбат, суруйбат үлэһиттээх биэриилэр, бүтүн ханааллар баар буоллулар. Холобур, «Куйаар дуораана» диэн аҥаардас аата даҕаны ити биэрии бу дойдуттан ситимнээх дьоһуннаах
биэрии буолбатын этэр. Тэлэбидьиэнньэҕэ да киһи сирэйэ кытарар
алҕастаах быһаарыы сурук субу-субу быччас гына түһэн абардар.
Үрдүк үөрэхтээх саха тьшын идэлээхтэрэ үлэ булбакка сырыттахтарына, аҕыйах судургу тьшы таба суруйар кыра үөрэхтээх киһи бу
бэйэлээх тэрилтэҕэ көстүбэтин хайдах өйгө батарыахха сөбүй?!..
И тинник иитэ-саҕата суох сатарыйбыт туруктаах саха тьшын
култууратын уонна истилиистикэтин үөрэтэргэ ьшыммыт киһи саха
тьшын кэрэтин (эстетика слова) туһунан сөптөөх өйдөбүллээх, тьш
эгэлгэ көстүүтүн иҥ нибэккэ быһаарар кыахтаах буолуохтаах.
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О НЕКОТОРЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЯХ
А.Е. МОРДИНОВА О ЯКУТСКОМ ЯЗЫКЕ
А.Е. М ординов и Н.Е. М ординов — знаковые фигуры первой
величины. Они были бесспорными духовными лидерами общес
тва. Пользовались большой известностью за пределами республики.
Их уважали. С ними переписывались знатные люди государства.
Во всех изданиях перечень якутских крупных ученых непремен
но возглавлял А.Е. Мординов. Этот годами выработанный неписа
ный закон есть отражение выпестованной самим народом культуры
бережного, упорядоченного отнош ения к культурным ценностям.
Сейчас нет заботы о духовном лидере общества.
В богатой истории культурного возрождения народа саха роль
М ординовых огромна. Удивляешься многогранности и силе их
влияния, воздействия на свой народ.
Оба М ординова были признанными мастерами слова. Их устная
и письменная речь была притягательна. Простая и ясная в пони
мании, проникала глубоко в душу своей по-детски обаятельной ис
кренней чистотой, покоряла лексическим богатством и образнос
тью, пленяла своей утонченной стилистикой и тонким юмором,
поражала глубиной мысли. Язык, голос, богатая интонация и обли
чье Мординовых в любой обстановке свидетельствовали о высокой
их нравственной культуре и образованности, вызывали интерес и
уважение.
Удивительно, что эти одаренные люди с молодых лет осознанно
заботились об экологическом благополучии якутского языка, защ и
щая незыблемость стройных законов якутского языка и прививая
молодежи хороший вкус, эстетику слова, любовь к родному языку.
Их выступления, беседы, лекции, статьи, воспоминания, литера
турные труды (плюс — научный Авксентия Егоровича) пронизаны
святой любовью к родному языку. Поэтому Авксентий Егорович
даже тогда, когда низко нависали свинцовые тучи партийного дик
тата, не боялся предупреждать свой народ о подстерегавших его
опасностях. Так 1 декабря 1986 г. на своей лекции «Совершенство
вание социально-классовых и национальных отношений» с болью
сказал: «Удетей, молодежи, нет языковой культуры. Почему? Пото
му что не владеют родным языком. Языком они не владеют, словами
8*
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владеют, читают... Языком надо овладеть на основе классики. Ее не
читают. Больше детектива читают. Возникла опасность безъязычия.
Безъ-язычия» (подчеркнул повторением). Им это было высказано
не единожды. В разных вариациях говорил и писал неоднократ
но, тогда когда он должен был говорить «о расцвете национальных
языков и культур под мудрым руководством родной Коммунисти
ческой партии и советского правительства, благодаря их ленинской
национальной политике».
Проф. М ординов видел постепенное увядание, обеднение, утра
чивание гибкости и красоты языка, указывал причины этого про
цесса и пути их преодоления. Он писал: «Национальные языки дер
жали в загоне. Теперь это следует исправить». «Если нет школы на
родном языке, то что остается молодежи, как не оторваться от
родных корней. Истина в том, что это есть вынуждение, не иначе».
Он владел в совершенстве всеми богатствами «неисчерпаемо
го как море» родного языка. Когда все ученые, компетентные-некомпетентные, в один голос твердили о бедности якутского языка,
об отсутствии в нем абстрактных понятий, Авксентий Егорович
утверждал обратное и на конкретных примерах доказывал просто
и очень доходчиво. Его слова всегда отличались большой убеди
тельностью. Он открыто восторгался богатством разных категорий,
групп абстрактных слов. Он — первый (хорошо бы не последний)
из компетентных ученых, который, не стесняясь абсолюно ни 
кого и не боясь последствий, возвещал: «На якутский без особых
усилий можно перевести даже специальные философские понятия».
(«Формирование у якутов философского мышления». ХС, 1982— 1987,
с. 87.). Это то, чего не хватало во всех тех лучших качествах якут
ского языка, традиционно приписываемых ему. Это качество —
вершина качеств языка. И его обнаружил не какой-нибудь случай
ный авантюрист, а человек, стяжавший славу знатока якутского и
русского языков, мастер политического и художественного перево
да, единственный у нас специалист, который всю свою жизнь скру
пулезно занимался вопросами развития культур и языков народов
всего Союза. Его утверждения не легковесны, а имеют тяжелый вес
и огромный авторитет. Любой другой народ принял бы их за оф и
циальное заключение высокого эксперта. Он безусловно относился
к самым просвещенным людям, жившим когда-либо. На этом ос
новании вполне уверенно можно заключить, что при определенных
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телодвижениях со стороны государства во главе с его Президентом
и всего чиновничьего царства язы к саха из умирающей группы язы 
ков может перейти в разряд благополучных живых языков. Это то,
к чему в течение всей своей долгой богатой творческой ж изни стре
мился Авксентий Егорович Мординов, любящий и любимый сын
своего родного народа. В критический для своего здоровья момент
на больничной койке в нескольких простых словах в стихотворной
форме выразил всю свою огромную боль за судьбу родного народа,
о своем осознанном участии в преобразовании республики, сынов
нюю любовь к родному народу и его языку. В завершение своего
короткого выступления разрешите напомнить это прощание с на
родом, стихотворение-завещание.
Олоҕум тобоҕун Олорон бутэриэм, Хаарыаннаах дойдубун Хаалларан барыаҕым. Үйэкэм тухары Үлэлии сатыырым, Сахалыы сакаран
санаабын этэрим. Төрөөбут дойдубун Төлкөтун саныырым, Үөскээбит ыччатын Үөрэтэр буоларым. Мин укэр такарам — Мин сахам
аймаҕа! Бырастыы! Бырастыы! Букатын бырастыы!.. Туран кэллэрбин, Туруйа буоламмын Төрөөбут дойдубун Тулалыы көттөрбун. Саха
норуота сайдарын көрдөрбуөн, Сүрэҕим уөруүтэ Сурдэниэ да этэ.
Мин укэр танарам — Мин сахам аймаҕа! Бырастыы! Бырастыы!
Букатын барыаҕым... (1989 г.). Так просто, лаконично, светло и
прекрасно, объемно, чувственно, глубоко описать свою невыноси
мо тяжелую жизнь и точно выразить себя мог только мыслитель
А.Е. М ординов. Молодежь должна учиться у Мординова.
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У. ОҔОНУ БОТУРУЙУОТТУУ ТЫЫҤҤА
ИИТИИ

НОРУОТ A.E. МОРДИНОВЫ ТОҔО ЧОРБОТОРОЙ?
Киһи киһини хараҕынан көрөн, кулгааҕынан истэн, өйүнэн тойонноон сыаналыыр. Норуот эмиэ ол суолунан барар.
А.Е. М ординов биир уратыта — ханнык баҕарар аудиторияҕа
биир тэҥ ыраас, мааны, муус холку буолара. И стээччини аҕыйаххыт диэн мыына, тугу эмэ сөбүлээбэккэ хомнуу турбат. И стээччи
ни чуумпурдан, бэйэтигэр иэҕэ тарда эбэтэр сүр баттыы сатыыр
албаһа, ньымата суох тиэмэтин быһаччы саҕалыыра. Дьоһумсуйар, дархаһыйар, араастаан хамсанан, сирэй-харах туттан, күөмэйи
уларытан, ачыаһырар, босуомурар, оҥостор-туттар диэни өрүү
билбэтэ. Дьон иннигэр тупсан көстө сатаабатар да, бэйэтэ дьон
хараҕын толорор толуу, хатыламмат дьоһун этэ. И с-иһиттэн ыраас,
үрдүк култууралаах интэлигиэн буолара харахха тута быраҕыллара.
Онон лиэктэри истэргэ аудиторияны бэлэннээһин арыаллаан
киллэрбит киһи тыл биэриитинэн бүтэрэ. Ол бэлэннээһин лиэктэр саалаҕа киирэн кэлиэҕиттэн, остуолга ааһыар диэри, остуолга
олоруоҕуттан, туран, тырыбынаҕа кэлэн, икки илиитин, тырыбына уҥа-хаҥас бүүрүктэриттэн тоһуйа тутан тайанар курдук, оргууй ууруор диэри кэми хабар эбит (илиитин уурда да — саҥарбытынан барара). Ол аата аҥаардас бэйэтин тас көрүҥүнэн дьон
болҕомтотун тардар! (Тыл биэрэр билсиһиннэрии барыта астык
буолбат, дьон болҕомтотун лиэктэргэ эпсэри тардыбат). Лиэктэр
олохтон ылыллыбыт чаҕылхай холобурдаах, баай ис хоһоонноох,
дириҥ номохтоох, дьэҥкэ-ыраас истииллээх, ырылхай интэнээс118

сийэлээх холку саҥатынан бэйэтэ эпсэри тардан ылар. Лиэктэри
көрө түһээт, эбэтэр саҥа истэн иһэн, мыынан, сэнээн, болҕойон
истибэт да быһыы баар буолааччы. Ол А.Е. М ординовка букатын
сыһыана суох. Тылын-өһүн истиэҥ эрэ кэрэх, кини этиитин модун,
киэҥ-холку сүүрүгэр киирэриҥ. Уонна кини дирин, дэлэй былас
санаатын сүнньүттэн тахсыбаккын... Авксентий Егорович дьону
дуоспуруннуур, дьоһуннуур айылгылааҕа. Сүрэ баһыйара оччо буолуо дии саныыбын. Хайаан да дьоһуннанан иһиттэххинэ сатанара.
И нньэ гымматах бэйэтэ дьүдэйэн көстүөн билэрэ.
Иккис уратыта — сүдү киһи сүдү, төһо да кутталлаах кэм ҥэ
сүрэ тостубат буолара. К и э н кохсо кыараабытын, дэлэй-былас са
наата татыарыйбытын көрбөтөхпүт. Төһө да ыгар-түүрэр суостаахсуодаллаах тойот-хотут да иннигэр эккэлии-эйэҥ элии, эҕэ-дьаҕа
буола сылдьыбат, — дииллэрэ. «Бары кыһалҕатын, эрэйин кимиэхэ да тарҕатыммакка, бэйэтэ бэйэтигэр сылдьан, уйар, аһарынар»
диэн сөҕөн хайгыыллара. Ыксаллаах кэмигэр кими эмэ утары сэрии тардыһан, куомуннаһар-куодарыһар, бөлөхтөһөр диэни билбэт
көнөтүн, бэл, утары лааҕыр дьоно бэлиэтииллэрэ, ытыктыыллара.
Баартыйа кэмпириэнсийэтигэр (оччотооҕу «биир санаалаах» буолар
систиэмэҕэ хотторорун билэ-билэ буолуо), ханыы, көмө-тирэх тардыспакка, норуотум туһа диэн, соҕотоҕун Обком суостаах тойонун
кириитикэлиир эр-модун кырастаньыын этэ.
Үһүс уратыта — уустук өйдөбүлү, үөрэҕэ да суох киһи өйдүүрүн
курдук, тыыннаах дьэҥ кэ тылынан олус тиийимтиэтик быһаарара.
Түөһүү (теория) мунаах боппуруостарыгар икки тылынан тэҥ инэн
саҥарара, суруйара. Кыра эрдэҕиттэн киһини соһутар сытыы, ох
тыллааҕынан, кылгас, өйдөөх этиилээҕинэн биллэрин кэпсииллэрэ.
Төрдүс уратыта — хаһыаттары, суруналыыс үлэтин ытыктыыра.
Эрэдээксийэ үлэһиттэрин биир тэҥ хараҕынан корорө. Кыра, бил
бэт киһим соруйда диэн ыарыы-чэпчии барбат көнө, судургу, лоп
бааччы майгылааҕа, толоругаһа. Ону уларыппыккыт, наадалаахпын сарбыйбыккыт диэн көннөрсө, аахса барбат буолара. Хаһыаттар эркин курдук эрэнэр доҕордоро этэ. Сорудахтарын барытын
болдьоҕор лоп курдук толороро. Бүгүн этиллибити биир тыла суох
бүгүн аҕалар кыахтааҕа. Ыҥырыыга чэпчэкитэ. 80-н ааһан да ба
ран, тылбааһы эрэдээксийэлии, лиэксийэ ааҕа, бэсиэдэ оҥоро, эрэ
дээксийэ көрдөһүүтүнэн суруйбут ыстатыйатын аҕала ардах-хаар
аннынан, сааскы тибиигэ, халтырааҥҥа сатыы кэлэ турара. Ы ҥыр119

быт тэрилтэ уларыйа турар салайааччылара ытык кырдьаҕас киһини атах тардыһыннарар, арыаллыыр, атаарар сиэр диэни санаабат,
ааранан киһи кыбыстыан курдук бүтэй дьон этилэр.
Бэһис уратыта — норуокка наадалаах суолга кыра боппуруос
диэн сэнээбэтэ. Эбэтэр: «бөлүсүөпүйэттэн атын, холобур, тыа хаһаайыстыбатын дуу, успуорт дуу боппуруоһа» диэн кэбиспэтэ. И п 
подром дьылҕата моккүоргэ турдун, күолү коһорүү, агрогородогу
тутуу буоллун — барытыгар хаһыатынан санаатын этэрэ.
Алтыс уратыта: А.Е. М ординов — саха тылын, култууратын
норуот чэчириир, кэхтэр дьылҕатын кытта быһаччы ситимнээн,
дириҥник өйдөөбүт, саха тылын айылгытын, уратытын ымпыгар-чымпыгар тиийэ иҥэриммит, саха тылын барҕа баайын мунутуурдук баһылаабыт, фонетическай тускулу сорунуулаахтык турууласпыт саха чулуу уола, улуу киһитэ. «Сахалыы саҥаран Санаабын
[толору] этэрим, М ин үҥэр таҥарам — М ин сахам аймаҕа!» диэн
аһаҕастык киэн тутта эппит соҕотох бодоҥ учуонай. Сахалыы
саҥарар, суруйар түгэнин үорүү, дьол тэҥ э санаан, оннук дьоллоох тоҕооһун мүлчү туппатах сахалыы тыыннаах, сахалыы киэннээх кэрэмэс киһи. Кини тыла суох норуот баар буолбатын, тыл,
ой икки биир кэлимсэлэрин, майгы-сигили, култуура тьшы кытта
быһа ситимнээхтэрин дьоһуннаан үорэтэрэ. Үорэх, билии култуура
буолбатаҕын, сорҕото эрэ буоларын, норуот култууратын бас, тутаах элэмиэнэ тыла буоларын ойдоторо. «Култуура диэн туох-ханнык иннинэ дьоҥҥо-сэргэҕэ, киһи киһиэхэ сыһыана, төрообүт но
руот иннигэр эбээһинэһи таба өйдооһүн, ону толорор туһугар олоруу, үлэ-хамнас култуурата, инники сүһүох дьон мунньубут өйдөрөсанаалара, үтүө үгэстэрэ, ол буоларын» дьаныһан ойдоторо. Кини,
тыл баайын билбэт буолан истэх аайы ыччаппыт майгыта-сигилитэ
буорайан барбытын, тыла суох буолар куттала үөскээбитин кимхайа иннинэ ыйан туран: «Саха оҕото төрөппүт ийэтин-аҕатын тылынан тылланыах тустаах. Атын норуот тыла төрөөбүт тылы сатаан
солбуйбат. Хайа да норуот култуурата, өйө-санаата төрөөбүт тылынан
сайдар, култууратын атын норуот тылынан үөскэппит норуот суох.
Онон ыччат торообүт тылынан үорэниэхтээх, нуучча тылын биридимиэт быһыытынан эрдэттэн үөрэтиэхтээх», — диэн кичэйэн такайара.
Кини курдук киһи «Саха үгүс оҕото торөөбүт тылынан иитиллибэт.
Саха ыччатын төрөобүт тылыттан тэйитии түмүгэр өй-санаа, майгысигили өттүнэн кэҕиннэрии күүһүрэн испит» диэн түмүктээһинэ —
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бар дьоҥ ҥо үйэ-саас тухары күүстээх сэрэтии буолар. «Тыл кэхтиитин булгуччу тохтотон, кини сайдыытын хааччыйар дьиҥнээх
дьаһаллары ылан иһэр наада буолла» диэн сүҥ хаан дьаҥыдыйыыта, онно түөрт суолу ыйыыта тонолуйбат ыйаах буолар. Ол
туолбат күнүгэр — тылбыт салгыы кэхтэрэ, симэлийэн сүтэрбит
мүлчүрүйбэт.
«Мин үҥэр таҥарам — мин сахам аймаҕа» диэбит улуу боту
руйуот, киһи аймах сайдар суолун көҥдөйдүү корон сылдьар сир
түннүгэ бөлүһүөк А.Е. Мординов саха тьша олус баайын, кэрэтин
бэлиэтиирэ. С энээһин, сэнэнии — нигилизм үйэтигэр ону дьаныспыт үрдүк култууралаах, эр-хорсун учуонай кини кэннэ суох.
Омук тылынан айыллыбыт үрдүк литэрэтиирэни, уустук науканы
саха тьша тылбаастыыр кыаҕын илэ корбүт, илэ көрдорбүт уонна
ону дьаныардаахтык өйдотө, итэҕэтэ сатаабыт суос-соҕотох учуо
най — А.Е. Мординов.
А.Е. М ординов төрөөбүт тьшын, култууратын, норуотун туһугар
турунан суруйбута, эппитэ-тыыммыта элбэҕинэн, этэр, туруорсар
санаата утумнааҕынан, сүдү суолталааҕынан, кэскили корорүнэн,
үйэлээҕинэн — норуотун туһугар сааһын тухары кыһаллыбыта
өйгө-санааҕа дьайыылааҕынан, ол дьайыыта ситимэ быстыбатынан
бу дойдуга тэҥнээҕэ суох.
Сэттис уратыта — саха норуотун бүттүүн билиниитин суруллубатах сокуонунан саха үөрэхтээхтэрин бэртэн бэртэрин, бастынтан
бастыҥнарын испииһэгэр кинини өрүү бастаталлара. Кини кэнниттэн Башарин, Романов, Сафронов кэлэллэрэ, онтон — атыттар...
Билигин киһи туту да оҥорбута норуотугар көстүбэккэ сылдьан,
учуонай аатын ылар түргэн тэтимнээх үйэтэ. Онон киһи билбэт
дуоктара, акадьыамыга элбэх. Олор бары бэйэлэрин салааларыгар
туох эрэ саҥаны арыйбыт дьон. Ы йааһыннаах үөрэхтээх дьон элбиирэ туох куһаҕаннаах буолуой эрээри — бэйэлэрин баайыылара дьонтон кими эрэ билинэн, бас туттуохтаахтар. Ол айылҕа сокуона. Кыыл-сүөл, көтөр-сүүрэр бары баһылыктаах буолар. Киһи
уопсастыбатыгар ол сокуон кэһилиннэҕинэ, өй-санаа сатарыйыыта,
ыһыллыы тахсар, кэхтии кэлэр. Киһини киһи диэбэт, «Мин эрэ!»
дэнэр дьонноох норуот аат-суол былдьаһыытыгар, бэйэ-бэйэни холуннарсыыга, түҥнэрсиигэ күүһэ тарҕанар, өһүллэр. Хас эмэ үйэ
тухары умса көрдөрөн, таҥнары таҥхалаан, төрүт тылбытын, култуурабытын, үгэспитин, устуоруйабытын төттөрү төлкөлөөн, киэн121

нээх омуту киэнэ суох, култууралаах омуту үтүктүү култууралаах
омук оҥорбуттара. Ол түмүгэр «сахаҕа туох да үчүгэй, киһи ытыктыыра, киэн туттара суох» диэн ойдобүллээх, туту ытыктыаҕын, кими-тугу кэриэстиэҕин, кими тумус туттуоҕун билбэт, киэнэ суох
муммут киһи тахсар. Ол тахсан, бэйэтэ билэрин, собүлүүрүн эрэ
билинэр. Ол бүгүстэтэри ойдообот буолуохха диэри бүгүстэтии
түмүгэр ытык сирбит-дойдубут, уһулуччулаах дьоммут туһунан билиитэ суохпут; сүрэхпитигэр-быарбытыгар, ойбүтүгэр-санаабытыгар иҥэриммэппит. Омоҕойу, Эллэйи, Тыгыны, Тыгын
оҕонньор уолаттарын, С эһэн Ардьакыабы, М анчаары Баһылайы,
Микииппэрэби-Күлүмнүүрү, Силиппиэнтэптэри, Өксокүлээҕи, Ойуунускайы, Омуоһабы, Ноҕуруодабы, Муордьунаптары, Баһаарыны
саха норуотугар туох суолталаахтарын билбэт, баардылаабат ыччаты
иитэ-иитэбит «ыччат — саха кэскилэ» диэн ааттыырбыт сои дуо?
Ыччаппыт ким-хайа курдук буолуон санаатыгар оҕустарбат, саха
иннэ, норуот туһа диэн тардыһыыта суох отто кэскил буолан саханы чэчирэтэрэ саарбах.
Доҕоттоор! Тула-мала корүоҕүн’ эрэ: А.Е. М ординов баартын
кэннэ кимнээхиитий-хайалаахиытый, билигин бас учуонайбыт кимий? 90-с сыллартан урукку ойү-сүрэҕи күодьүтэр, сүрэххэ-быарга
тутар күндү баайбытын (ой-сүрэх баайын — духуобунай сыаннаһы)
сороҕун сэбиэскэйи кытта илиибит таһынан илгэн кэбиспиппит.
Ол норуот быһыытынан дьоһуннук туттарга, киһи быһыытынан
бөҕөхтүк сананарга, омук быһыытынан чэчирииргэ бүө-харгыс
буоллаҕа, буолуо да турдаҕа. Кимтэн, туохтан тахсыбытын, ким,
туох иннигэр сылдьарын өйдүүр биир сомоҕо санаалаах интэлигиэнсийэ, кэлэр норуот бас туттар киһилээх буолуохтаахтара —
айылҕа сокуона.
«Биллэр учуонайдартан кинини тоҕо ала чуо чорботоллоро
эбитэй?» диэн санаа хайаан да үөскүүр. Дьиктитэ, атын омук дьо
но эмиэ кинини оруу корон: «Саха интэлигиэнсийэтин бүтэйдии
сэрэйиллэр сирдьитэ» (негласный вождь якутской интеллигенции)
диэн ааттыыллара үһү. Бочуоттаах да, кутталлаах да сыанабыл! «1гы нүөмэрдээх омугумсук» диэн ойдоон, ити курдук этиэххэ эмиэ
сои... Аныгынан — омук лиидьэрэ! Хара норуот: «ойдоох киһи!»
диэн ойүн соҕөн, ойуччу үрдүктүк тутан ытыктыыра. Киһи быһыытынан ырааһа, корсүөтэ, коното, сэмэйэ, судургута, иирсэ-этиһэ
сылдьыбата, лиичинэс быһыытынан уһулуччута, ойүбэтэ (интел122

легэ) үрдүгэ, аатырар үрдүк култууралаах тыла-өһө, хатыылаах харахха хотторбот тойон-хаан, нүһэр дархан көрүҥэ — хайа да омук
киһилээхпин диир, киэн туттар киһитэ этэ. Норуот барахсан сыыстарбат, кими бас-көс, аҕа туттарын билэр.
А.Е. М ординов чуумпу, намыын эрээри — хатантан хатан хатарыьшаах, уоттаах-төлөннөөх патриот, сыыһа-халты үктээбэт муударай бэлиитик этэ. Дьон ону таба көрбүт, бас-кос туттубут, суон
тулааһын, үрдүк өһүө, халыҥ хахха, суон дурда оҥостубут.
А.Е. М ординов бүтүн бэйэтэ — үгүс сыллаах, элбэх өрүттээх
үлэтэ, кэмчи тылга элбэх, д и ри н санааны, күүстээх иэйиини и н э рэн этэр сүдү дьоҕура, сэмэйэ, көрсүөтэ, патриота бу аҕыйах устуруокалаах хоһоонугар толору костер. К ини ону манны к диэн бэрт
судургутук этэн кэбиспит: Үйэкэм тухары Үлэлии сатыырым, Са
халыы санаран Санаабын этэрим. Төрөөбүт дойдубун Төлкөтүн
өйдүүрүм, Үөскээбит ыччатын Үөрэтэр буоларым. М ин үн эр танарам, М ин сахам аймаҕа! Бырастыы! Бырастыы! Букатын бырастыы!..
М аннык эрэ киһи норуотун суон тулааһына, үрдүк өһүөтэ, халыҥ
хаххата, суон дурдата буолуохтаах эбит, буолуон буолбут эбит.
2005.02.22.
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VI. ОҔО ТЫЛЫН КУЛТУУРАТЫН ҮРДЭТИИ

ОҔО ТЫЛЫН САЙЫННАРЫЫ
Тылы амтаһытыы

Саха литэрэтиирэлии тылын нууччатытар тускулу тутуһан, төрүт тыл айылгытыттан тэйиппиттэр. Онтон ол төрөөбүт тылларын
айылгытыттан тэйитиллэн, саха тылыгар тоҥуй хааннаммыт дьон
үөрүйэхтэригэр олоҕуран, нуорбалыыллар. Баччааҥҥа диэри дьоҥҥ о «киирии тыл» чопчу өйдөбүлүн биллэрбэтибит. Нуучча тылын
барытын бэйэ тылын курдук саныыллар. Ол охсуута туохха да са
таан кэм нэм м эт алдьатыылааҕа көстөн таҕыста. Онтон сурук уон
на сан а тыла барыта алдьанар. Дьон ойо-санаата сатайданар, саха
лыы, нууччалыы диэни араарбат буола мунан хаалар. «Саха тылыгар
киирбэтэх тыллары нууччалыы суруллар» диэн чопчу быраабыла баара буоллар, саха, нуучча тыллара диэн араарар буолуох этэ.
Оччоҕо бэйэ тылын харыстыыр, сахалыы саҥара, суруйа сатыыр
үгэс олохсуйуох этэ. Төрөөбүт тыл кэрэтин туһунан өйдөбүл чопчу
ойдобүл үоскүох этэ.
Киирии тыллары (хас эмэ үйэ анараа өттүгэр сахатыйбыт тылла
ры) аны-аныаха диэри нууччалыы, нууччалыыга чугаһатан «бааһынайдыы» суруйтарыы оннук саҥарарга күһэйэр. Онон саха тылын
нуучча тылыгар көһөрүү олоҕун таба суруйуу быраабылалара оҥорон
биэрэллэр. Онон тылы амтаһытар, тыл сүмэтин минньигэһиргэтэр,
кэрэтин умсугутар оннугар тэйитии ордук сатанар. Саха тылын бас124

көс учуонайдара 1940-с сыллартан быһа саха тылын өрүтүннэрии,
сайыннарыы көнө суолун таба үктээбэтилэр. Нууччатытыы суолугар муна сылдьаллар. Онтон кыайан тахсыбаттар.
Өр сыллаах холуон мөккүөргэ «омугумсуктар алпаабыкка киирбит нуучча буукубаларын тутуннарымаары киирии тылы барытын
сахатыта сатыыллар» диэн баайсар идэлээхтэр. Ол ким да санамматын уонна кыаллыбаты этэллэр. Хото сатаан. Кыалларынан мунутуурдук сахатыта сатыыр баҕа уруккуттан баар. Ону киһи барыта
Кулаковскай буолбатах, дьон сайдыыта, сахалыы кыаҕа, ботуруйуоттуу санаатын күүһэ аҥы -аҥы. Таҥнары тардааччы хаһан баҕарар ахсаанынан баһыйар. Нууччалыы уратылаах буукубалар тоҕо
туттуллубат буолуохтарай? Саха тылыгар киирбэтэх, саха тылын далын таһыгар сылдьар тыллары суруйарга төһө баҕарар тутгулла тураллар, туруохтара даҕаны. Саха тьшын саха алпаабытынан, нуучча
тьшын нуучча алпаабытынан суруйумуна, ханныгынан суруйуоххунуй? Судургу эбээт.
Саха тьшын кэскилин оҥорууга икки көрүү, икки оскуола баар.
Биирэ саха тьшын төрүт айылгытын харааннаһар. И ккиһэ — сахалыыны толооһурҕатар, утарар. Уун-утарыта тускуллар. Норуот он
тон хайатын талара тьш дьылҕатыгар бүтэһиктээх тьш буолуо.
Оскуола саха тьшын айылгытын биллэрэн, тьш кэрэтин (эсте
тика слова) туһунан өйдөбүлү иҥ эрэн, тьш кэрэ дорҕоонун, үрдүк
өйүн амтаһытан, саха киһитин кутун иитийэхтиир, буҕатытар
(күүһүрдэр, модьурҕатар) — баар-суох эрэлбит.
2009.04.17.

ОҔО ТЫЛЫН КУЛТУУРАТЫН
ҮРДЭТЭР СУОЛЛАР
Дьиҥинэн, тылга араас орүтгээх билии бөҕө бэриллэр эрээри,
учууталлар, үөрэнээччилэр тылы билиилэрэ сылтан сыл мөлтөөн
иһэр. Ону кытта тылы өрүтүннэрэр тускулаах үлэни өйдөөбөт,
өйөөбөт быһыы үөскээн, күүһүрэн тахсар. Ол төрүөтэ элбэх буо
луо. Онтон биирэ урут өрдөөҕүтэ сэбиэскэй кэм ҥ э нууччатытыы
ирдэбилинэн олохтоох усулуобуйаны, тылы-өһү, култуураны учуот125

таабакка оҥоһуллубут үөрэх бырагырааматын үүтүнэн үөрэтэ туруу буолуон сөп. Урут «саха тыла мунугуурдук сайда турар» диэн
албын көрүү баара. Билигин саха тыла XXI үйэҕэ нуучча тылыгар
симэлийэн сүтэр кутталга киирбитэ аан дойду дьонун билиитигэр тахсыбыт кэмигэр судаарыстыба таһымынан тылы харыстыыр,
өрүтүннэрэр үлэ барыахтаах. Үөрэх бырагыраамата оннук тосхоллоох буолуохтаах.
Онон «Истилиистикэ уонна тыл култуурата» диэн уопсай билиини биэрэр, саха тылын култууратын үрдэппэт, саха тылын
өрүтүннэрэр туһаайыыта суох үөрэхтэн сүрүн-сүрүн өйдөбүллэрин,
балаһыанньаларын ылан, байытынан, онно тирэнэн, «Саха тылын
култуурата» диэн үөрэтии киириэхтээх. Истилиистикэ ол иһигэр
үөрэтиллиэхтээх. Ол бэйэтэ к и э н эйгэлээх, быһаччы дьайар, көстөн
турар туһалаах үөрэх буолар.
М анна саха тылын үйэлээх үгэһинэн — дорҕоон дьүөрэлэһиитин
сокуонунан сахалыы сатаан саҥарыыга, тылы сөпкө нуорбалааһы н ҥ а, тылга-өскө саха тылын үйэлээх үгэһин тутуһууга, нуучча,
омук тылларын туттуу сиэрин үөрэтиллиэхтээх, ол барытын суолтатын оҕоҕо илдьиритэн өйдөтүох тустаахпыт. Нуучча, омук тыл
ларын туттуу саха тылын байытар, тупсарар өрүттэрин тэн и н эн
сыыһырдар, дьадатар, дьүдэтэр, симэлитэр өрүттэрин тэн и н эн
үорэтиллиэхтээх.
Оттон маны барытын хайдах үөрэтэр суоллары, ньымалары илдьиритиһии туспа кэпсээн буолуохтаах. М антан аллара оҕо ты 
лын сайыннарарга аҕыйах тургутук ыйытыыны биэрэбин. Учуутал
уруокка бэйэтэ билэринэн мантан хастыы баҕарар ыйытыыны биэриэн сои.
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ТЫЛГА ҮЛЭ
НУУЧЧА, САХА ТЫЛЛАРЫН
УРАТЫЛАРЫН КӨРДӨРҮҮ
1-гы сорудах
Чистить
«Чистить» диэн тыл саха тыыгар бэриллиитэ «ыраастаа» диэнинэн мунурдаммат. Ону билбэт буолан, саха дьоно нууччалыы
этиигэ «чистить» диэн тыл баар буолла да — «ыраастаа» диэн иһэллэр. Атын тылларга эмиэ итинник, нуучча, саха тылларын уратыларын аахсыбакка туруору тылбаастаан бараллар. Ону билэн тутун
диэн үөрэтиллэр.
Чистить — ыраастаа (кирин суох онор)
I . 4 . площадь от снега — болуоссат хаарын күрт
2. Ч. навоз в хотоне — сүөһү сааҕын күрт, саах(та) күрт
3. Ч. окно — (муус) түннүгү кырыатаа
4. Ч. сапоги — саппыкы ҥ бадараанын кыһый
5. Ч. нож — быһаххын сотон уур
6. Ч. кастрюлю — көстүрүүлэҕин сууй, күлбүһэхтээ
7. Ч. зубы — тиискин суун
8. Зубочистка — тиис анньынар
9. Ч. снег на крыше — сарай хаарын түһэр
10. Ч. снег со стога снега — оккун хаардаа
II. Ч. снег на памятнике — киһи унуоҕун хаардаа
12. Ч. расчесать стог — оту чарбай
13. Ч. сгрести вокруг стога — от тулатын харбаа.
14. Ч. провод от изоляции — боруобаты хастаа, сыгынньахтаа
(Тэнн. сыгынньах боруобат)
15. Ч. лёд — 1) алларарга: (холбо күрдьэҕинэн) ойбон мууһун
бас, эс. 2) уутун мууһа суох онорон: сүүрдээ, кьшбачччы сүүрдээ.
16. Ч. прошлогодний навоз (в т.ч. обмазку хотона) — киини курулаа, кии курулуур
17. Обчистить — ньылбы сот (сотон ыл). Көтөҕөн бар, кураанахтаа, суйдаа
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18. Ч. трубу — курунньугу түһэр, урааҕын сууралаа
19. Ч. дымоход — оһох курунньугун хостоо
20. Ч. ковер — кобуоргун тэбээ, быылын оботтор
21. Ч. плащ — пылааскын суоккалаа
22. Ч. доску — хаптаһыҥҥын кыһый
23. Ч. сапоги — саппыкыгын сотун, баахсалаа
24. Ч. (медные) пуговицы — тимэҕин кылбаччы аалынар
25. Ч. рыбу — балыккын хатырыктаа (эбэтэр: хатырыктаа,
уостээ)
26. Ч. картофель — хортуосканы хаҕылаа
27. Ч. карман — сиэбин кураанахтаабыт, тэбээбит
28. Ч. (бранить на все лады) — эриэн кутаа тылгын эт
29. По зубам чистить (всех по зубам так и чистит с утра) —
тииһин аахтар; тииһин (сиртэн) итигэстэт; тэбээн биэр, кырбаа,
тунэлээ
30. Ч. рану — бааһын сууй. бааһын сууйан, баайда (бэрэбээскилээтэ).
31. Ч. скотный двор — дал сааҕын күрт, д. с. таһаар
32. Ч. какушку — баһан ылан, бырах; тарыйан кэбис
33. Ч. кости — (собо) унуоҕун ылҕаа; унуохтаа, эттээ. Оҕоҕор
эттээн биэр.
34. Ч. киш ки — оһоҕоһу ырыт
35. Зачистка — зачистка — тобоҕолооһун, чордооһун. Торүордьүттэри тобоҕолооһун.
36. Расчищать — солоо.

2-с сорудах
Снять
1. одежду — уһул
2. покрывало — түһэр
3. пленку с глаз — хараҕын ас
4. с гвоздя, дерева — ыл, араар
5. шкуру — сүл; тириитин хастаа
6. комнату — куортамнас, ыл, түс
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покрывало с лица — саралаа,
арый(н)
голову (убить) — баһын быс
стружку с кого — түүтүн үргээ
снимать пенки — үрүмэлээн
ыл
шляпу перед кем — хоолдьук
пун хоҥкутабын
с якоря — хонун

7. сливки — сүөгэйин холбуй
8. копию — куоппуйалаа

напряжение проблемы — п.
тыҥааһынын
холкутат, өһүл.

3-с, тута толорор сорудах
1. Нуучча кэлиэн иннинээҕи олоҕу, саха эрдэхтээҕи быһыынымайгыны көрдөрөр историческай уус-уран айымньыга нууччаттан
киирии тылы туттар сөп дуу, сыыһа дуу? Тоҕотун быһаар. Ким былыргы олоҕу көрдөрөр ханнык айымньытыгар нуучча тыллара туттуллубуттарын өйдүүгүнүй?
2. Нуучча тылын сабыдыалынан саха тылын суолтата кэнээһинэ.
Холобурда бул. (Уруокка кэпсэтиспити сайыннаран, дьиэҕэ толо
рор эбии сорудах бэриллэр).
3. Нуучча тылын, сурук-бичик, кинигэ тылын сабыдыалынан
кэлин үөскээбит тыл-ос туттуллуута. (Кылааска кэрэхсэтэн баран,
дьиэлэригэр холобур булан кэлэллэригэр эбии сорудахтанар. Учуу
тал бэйэтэ булбутун оҕолорго үөрэтэр).

4-с сорудах
(Үрдүкү кылаас оҕолоругар өй үлэтэ)
1.
2.
3.
4.

Саха тыла сайдыа буоллаҕына, хайдах быһыылаахтык сайдыай?
Кэхтиэ буоллаҕына, тоҕо (туохтан) кэхтиэй?
Хайдах быһыылаахтык кэхтиэй?
Уонна хаһан кэхтиэй?

5-с сорудах
( Оҕону толкуйдата, уустук боппуруостарга
мөккүһүннэрэ үөрэтии. Ол оҕо, киһи буолан баран,
мунан хаалбатын туһугар туһалаах)
1. Саха тылын өрүһүйүөххэ con дуу, кыаллыа суоҕа дуу?
2. Өрүһүйүөххэ con буоллаҕына, хайдах орүһүйүөххэ собүй?
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6-с сорудах
( Оҕо сыыһаны була, көннөрө үөрэниэхтээх.
Ол кини тылга болҕомтолоох буоларыгар
үөрүйэх үөскэтиэ)
1. Бу этии салаҥ дуу, тупсаҕай дуу: «Арыгыны үөрэх заведениеларыттан 500 метр иэннээх сир тула, атыылаабат туһунан» биллэрэн
турар. ЭС 96.06.19.
2. Салаҥ буоллаҕына — итэҕэһин барытын ый.
3. Итини барытын тупсар.

7-с сорудах
(Тыл суолтатын таба туттуу ирдэбилин өйдөтүү)
1. Бу икки этиини көннөрүҥ: «Саха тыла чэчигириир».
2. «Чэчигириир» диэн туохтуур дьүһүннүүр тыл дуу, т.ү.т. дуу?
3. Ити тылы этиигэ киллэрэн тутун.
4. «Оруннаах тыллаах кырдьаҕас» диэн этии өйдөбүлүн быһаар.
5. Саҥарыы ханнык хаачыстыбатыгар сөп түбэһэрий? (Тыл-өс
чопчута: тьш чуо өйдөбүлүнэн туттуллуута).

8-с сорудах
1. «Ааһа толуу бэйэлээх, Астык-үөллүк сэбэрэлээх» диэн ким
хоһуйуутай?
2. Тылы туттуутугар иҥнэрдээххин дуо? Ол тугуй?
3. Көннөр.
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ТЫЛ КУЛТУУРАТЫГАР
ТУРГУТУК ыйытыы
СГУ СФКФ СС-01 УСТУДЬУОННАРЫН
ИСТИЛИИСТИКЭ, ТЫЛ КУЛТУУРАТЫН
ТӨРҮТТЭРИГЭР ЫЛБЫТ, и н м и т
БИЛИИЛЭРИН ТУРГУТУУ
(Үрдукү кылаас үөрэнээччилэригэр да,
учуутапга да ананар. Эппиэтэ + бэлиэлээх)
1. Тыл култуурата (ТК) диэн
а) култууралаах саҥа
б) сөпкө саҥарыы.
+в) Эбэтэр тугуй? (быһаар)
2. Сахалыы алые билэ сатаамыахха:
а) Нуучча тыла ордук суолталаах.
б) Нууччалыы бары билэбит.
+в) Төрөөбут тылын киһи
билэ сатыахтаах.
3. Т К сахаларга наадата суох:
а) Кэпсэтэрбитигэр соп тылы
билэбит.
б) Киһини бары үөрэтэр наа
дата суох.
+в) Наада.
4. Togo нааданый?
а) Өйдоһорбүтүгэр.
б) Үорэххэ.
+в) Эбэтэр туохха?
5. Биһиги саҥарар тылбыт-оспүт
(речь)
а) баай
+б) дьадаҥы.
9*

6. Саха тыла (язык) дьадайар
дуо?
а) Суох.
+б) Дьадайар.
7. Тыл (язык) биһиги саҥабытыттан тутулуга суох баар.
Оччоҕо хайдах дьадайыай?
а) Үгүс тыл эргэрэн.
+б) Биирдиилээн дьон дьадан'ы тыллара лит. нуорбаҕа кубулуйан.
8. Киирии тыл диэн тугуй?
а)
Нууччалыыттан
туттар
тьшларбыт.
б) Саха тыла буолбут тьш.
+в) Ол аата? (быһаар)
9. Тьшы харыстыыр наада дуо?
а) Суох.
+б) Наада.
10. Саха тьшын туохтан харыстыахтаахпытый?
а) Сыыс тьштан.
б) Киирии тьштан.
+в) Эбэтэр атынтан? (быһаар)
11. «Окказионализмнар» суолталара
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а) Тылбытын байыталлар.
+б) Сонуну кэпсииргэ көмөлөөхтөр.
12. «Вкрапления, слова-цитации»
киирии тылтан уратылара
а) Баар тылы хоһулууллар.
+б) Тылы сыыһырдаллар.
13. «Используемые слова» кии
рии тылтан уратылара
а) Саха тылын дорҕоонун со
куонун кэһэллэр.
+б) Саха тылын ис кыаҕын
туһана илик тылларбыт.
14. Түөлбэ тылы
а) туттар сыыһа
+б) лит. тылы байытар туолбэ
тылы туттар соп.
15. Истилиистикэ суолтата:
а) Өйдөбүлү чопчулуур.
б) Этиини тупсарар.
+в) ТК -ы тупсаҕай оҥорор.
16. Этии кылгаһа
а) Үс тыллаах.
б) Уон тыллаах.
+в) Эбэтэр хайдаҕый? (Эт).
17. Этии толорута
а) Э.т.ч. иккиэн баар буолуохтаахтар.
б) Э.о.ч. эмиэ баар буолуохтаахтар.
+в) Эбэтэр хайдаҕый? (Эт).
18. Тыл ырааһа
а) Омук тыла суох буолуох
таах.
б) Мара тьша суох буолуох
таах.
+в) Эбэтэр хайдаҕый? (Эт).
19. Этии дьэҥкэтэ
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а) Уобарастаах буолуохтаах.
+б) Эбэтэр хайдаҕый? (Эт).
20. Тыл-ос чопчута
а) Тиэриминнээх буолуох
таах.
+б) Эбэтэр хайдаҕый? (Эт).
21. Тьш-ос баайа
а) Элбэх тыллаах буолуохтаах.
+б) Эбэтэр хайдаҕый?
22. Тыл-ос этигэнэ
а) Хоһуйан этии.
+б) Эбэтэр тугуй? (Эт).
23. Тьш-ос табыгастааҕа
а) Туттуохха туттубут тьш.
+б) Эбэтэр тугуй? (Эт).
24. Саха тьшын кэрэтэ
а) Дьүһүннүүр тьша.
+б) Дорҕоон дьүөрэлэһиитэ.
25. Торообүт тылы суолталааһын
а) Омсолоох: омугумсуйуу.
+б) Култуура быһыыта.
26. Т К үрдүөҕэ
а) Саха тьшын оскуолаҕа
үөрэттэххэ.
б) Оскуолаҕа сахалыы үорэтии тэнийдэҕинэ.
+в) Саха тьшын эйгэтэ кэҤЭЭТЭҔИНЭ.

27. Хайата сөбүй? (Эт).
+а) Үдүк-бадык ойдүүбүн
б) Бүдүк-бадык ойдүүбүн.
28. Хайата сөбүй? (Эт).
+а) Маша сурдьа
б) Кеша сурдьа
в) иккиэннэрин сурдьа
29. Ити оҕонньор —
а) Катя аҕа кынна
+б) Катя тойоно.

30. Ити эмээхсин —
а) Н ина ийэ кынна
+б) хотуна.
31. Сүөһү —
+а) ас-таҥас
б) аһылык.
32. Булчут
а) тыаны кэһэр
+б) тыаны кэтэр.
33. Бары
а) ийэнэн төрөтүллүбүппүт
б) ыалга төрөөбүппүт
+в) ийэттэн төрөөбүппүт.
34. М ин
а) санаа атастаһабын
+б) санаа үллэстэбин.
35. Таба
а) киһи хамаандатын
+б) соруйарын истэр.
36. Себе
а) ат сүүрүүтэ
+б) ат сүүрдүүтэ

в) ат сырсыыта.
37. Сааһым
а) биэс
+б) биэһим.
38. Чопчулаа:
а) лааҕыр кыттыылаахтара
+б) оҕолоро.
в) сынньанааччылара
39.Тал:
а) саха тылбыт
+б) сахабыт тыла.
40.Себе:
а) деканынан
+б) декаҥҥа
в)
деканы чиэрэс быһаартардым.

М.П. Aiienceee,
Учуутал: т.б.х., дассыан

2004 сыл алтынньы 3 күнэ
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ОСКУОЛАҔА ТУТТУЛЛАР ТИЭРИМИННЭР
ТУСТАРЫНАН
— «Билигин саха тылын оскуолаҕа үөрэтии интэриэһэ намтаан
эрэр, итини этэргэ төһө да кытаанаҕын, ыараханын иһин, чахчыта —
итинник. Биһиги саха тьшыгар нэдиэлэҕэ биирдэ үөрэнэбит. Ол
үрдүнэн уруокпутугар бэлэнэ суох кэлэбит!.. Учууталы кытта сэргэ
биһиги эппиэтинэспит улаатыахтаах, үрдүөхтээх. Саха тылын оруолун түһэрбэт, сүтэрбэт, намтаппат сыалтан, биһиэхэ аналлаах үөрэнэр кинигэ (учебник) баар буолуохтаах, уус-уран литература дэлэйиэхтээх, оскуолаҕа уус-уран самодеятельность куруһуога тэриллэн
үлэлиэхтээх. Биһиги оскуолаҕа саха ырыаларын-хоһооннорун, араас
фольклордарын, үҥкүүлэрин билсиһиэхтээх, үөрэтиэхтээх этибит.
Ону билигин, намтатан эттэххэ, суруйааччылар олохторун кэпсээнин, кинилэр хас сыллаахха төрөөбүттэрин, өлбүттэрин эбэтэр
тыыннаахтарын эрэ үорэтэбит... Саха тылын, норуот уус-уран ты
лын баайын, төрөөбүт тылбыт да буоллар, син биир нуучча тьшын,
английскай курдук, билбэппит, сөптүк саҥарбаппыт, нууччалыы
аҥаардаан, булкуйан саҥарабыт. ... Быһатын эттэххэ, саха тьшын,
кини культуратын иҥэриммэтэх сахаттан кини сирэйэ эрэ «саха»;
национальнай гордоһын, чиэһин сүтэрбит киһи, кини тоһо да
«культурнайбын» диэбитин иһин, культураҕа үорэммэтэх киһи. Са
ха историятын, кини хайдах үөскээбитин, сайдан испитин үөрэппэпиит, билбэппит. Д ьиҥинэн, бу олус интэриэһинэй, улахан суолталаах боппуруос: хантан төрүттээхпитин-уустаахпытын билбэт,
үорэппэт буоллахпытына, биһиги — туохтарбытый?!..»
— Орто оскуоланы бүтэрээри сылдьан, национальнай гордость,
патриотизм, бэйэ норуотун, төрөөбүт дойдутун таптааһын, киниэхэ
бэриниилээх буолуу диэн тугун ыры налаан, санаабын оонньотор
эбиппин.
— 1962 сылтан оскуолаҕа үлэлиэхпиттэн оҕолор нуучча, саха
тьшын булкуйбаттарыгар, арааран билэллэригэр кыһаллыбытым.
Сахалыы саҥарар, этэр кыах баар буоллаҕына, нуучча тьшын
туттубакка, саха тьшын туттан санарар сиэрдээҕин быһаарарым.
Оскуолаҕа «дорообо», «сыана», «Биир», «Икки», «Үс», «Түорт»,
«Биэс», «Туйгун» диэн тыллар туттуллубаттарын, тоҕо булгуччу
«здравствуйте!», «Единица», «Два, Двойка», «Неуд», «Три, Тройка»,
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«Уд, Удовлетворительно», «Четыре, Четверка», «Хорошо», «Пять,
Пятерка», «Отлично» дэтэллэрин билигин да өйдөөбөппүн. Саха
тылыгар «үчүгэй», «куһаҕан», «туйгун» диэн тыллар еуохтарыгар,
ону туттубаппытыгар дылы... Оҕо ылбыт сыаната ханыыта суох
тулаайаҕын кордорон, «единица» диэбэккэ, «соҕотох» диир этим.
Соҕотоҕу ылар туох үчүгэйдээх буолуой? Ону ол кылгас кэм ҥэ
үорэппит оҕолорбуттан билиҥҥ э диэри ойдүүр оҕо баар эбит.
Оскуола тиэриминэ
( Саха тылын дорҕоонун сокуонун кэспэккэ дьулуһуу)
Нууччалыыта

Сахалыыта
(суруллуута)

Саха-бельгийская
школа

Кэбиниэт
Биология
Биолог
Математика
Нуучча тыла
Литература
Саха тыла
Саха литературата
Англия тыла
Ньиэмэс тыла
Саха-ньиэмэс
оскуолата
Саха-биэлгийэ
оскуолата

Саха - фра н цузс кая
школа

Саха-боронсуус
оскуолата

Физика
Физик
Химия
История
Психология
Информатика

Физика
Физик
Химия
История
Уйулҕа үөрэҕэ
Информатика

Кабинет
Биология
Биолог
Математика
Русский язык
Литература

Английский язык
Немецкий язык
Саха-немецкая школа

Саҥарыллыыта

Кэбиниэт
Биэлиэйигэ
Биэлэк
Матымаатыка
ньуучча тыла
литэрэтиирэ
саха тыла
саха литэрэтиирэтэ
Ааҕылыйа тыла
ньиэмэс тыла
саха-ньиэмэс
оскуолата
саха-биэлгийэ
оскуолата
саха-боронсуус
оскуолата
(узус: боронтуус-фр.
б-нь)
Биисикэ
Биисик
Киимийэ — киимик
Устуоруйа
Уйулҕа үөрэҕэ
Импэримээтикэ
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Медицинский
Процедурный
Библиотека
Библиотекарь
Заместитель директора
Заместитель директо
ра по хозяйственной
части
Заместитель директо
ра по воспитательной
части
Якутская гимназия

Эмчит (эб. ыстаакка
ким көрүллэринэн:
быраас, биэлсэр)
Эмтиир хос
Бибилитиэкэ
Бибилитиэкэр
Дириэктэр
солбуйааччыта
Дириэктэри
хаһаайыстыба өттүгэр
солбуйааччы

Эмтиир хос
Бибилитиэкэ
Бибилитиэкэр
Дириэктэр
солбуйааччыта
Дириэктэри
хаһаайыстыба өттүгэр
солбуйааччы

Дириэктэри иитэр
үлэҕэ солбуйааччы

Дириэктэри иитэр
үлэҕэ солбуйааччы

Саха гимназията

Ол быһыытынан
саҥарыллар

Саха кимнээһийэтэ

Англия, ньиэмэс тылларын диршгэтэн
үөрэтэр саха кимнээһийэтэ
Нууччалыыта

Перемена
Каникулы
Лидер

Сахалыыта
(суруллуута)

Саҥарыллыыта

Биримиэнэ
уһун өрөбүл
(кыһыҥҥы, сааскы,
сайыҥҥы өрөбүл)
Лиидьэр, бас-көс, тумус киһи

Уруок быыһа
Уһун өрөбүл
(кыһыҥҥы, сааскы,
сайыҥҥы өрөбүл)
Лиидьэр, бас-көс, тумус киһи

ТУРУК
«Турук» диэн тылы бары өйдүүр курдукпут. Ол гынан баран бары
сөпкө туттар буолбатахпыт. Өрөспүбүлүкэ араадьыйатыгар «халлаан туруга» дииллэр. «Турук» диэн тыл нуучча «состояние» диэн
тылыгар сөп түбэһэр. Онон сатамньыта суох туттуу диибин. Киһи
билэринэн, «халлаан туруга хайдаҕый?» диэбэтгэр этэ. «Халлаанын
хайдаҕый?» дииллэрэ.
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Тутууга «туруга көнө», «туруга хамсаабыт», «туругун көннөр»
диэн; ыалдьыбыт киһини буоллаҕына, «туруга хайдаҕый?» диэн
үөрэҕэ да суох дьон былыргыттан туттар үгэстэрэ баар. Ол аата тутуу
сөптөөх көнөтүн, онтон хамсааһынын, ыалдьыбыт киһи хайдаҕын
уонна онтон уларыйыытын бэлиэтээн, «турук» диэн тылы тутталлар. Литэрэтиирэлии нуорба ол саха тылын үйэлээх үгэһигэр баар
туттууга олоҕурдаҕына, сөптөөх нуорба буолар. Холобур: «олохпут,
экэниэмикэбит туруга».
«Тыл туруга» диэн — тыл билиҥҥ и кэм ҥ э хайдаҕа. Бу хайдаҕын
туһунан ким хайдах санаабытынан тыллаһар. Ити — тыллаһыы эрэ.
Д ь и н баар билигин баарын кэлимник кэтээн көрүү, анаан чинчийии суох. Биирдиилээн дьон, тэһитэ түһэн, туох эмэ биирдиилээн чопчу көстүүнү кэтээн көрөр, бэлиэтэнэр буолуохтарын соп.
Арыый уһун кэм ҥ э, тыл туттуллар эйгэтин уонна туттуллуутун
арыый ки эн н и к ылан, анаан кэтээн көрөр дьон баар буоллаҕына,
олорго мин бэйэбин эмиэ киллэриниэхпин соп. Онон мин саха тыла
үйэлээх үгэһиттэн туораабытын, тыл кыалтата суох сыыһыран, дьадайан, дьүдэйэн, сокуоннара кэһиллэн, алдьанан, туруга олоҕуттан
хамсаабытын туһунан этэр этиим ойбор көтөн түспүтүнэн тыллаһыы буолбатах. Баар чахчыны сааһылаан, наардаан, ону түмэн,
бу костүүлэр элбээн-тэнийэн, бырассыас тохтообокко дириҥээн
иһэр хабааттыыта туохха тириэрдиэ ырылыччы костер хартыынатыгар олоҕуран, этэр этиим буолар. Сүрэҕинэн-быарынан бэйэтэ
билэ-корө сылдьааччыга миигин ойдүүрэ кэбэҕэс буолуо.

САХА КЭЭМЭЙЭ
( Оҕоҕо сахалыы тыыннаах тылы-өһү инэрии.
Биллэн турар, кыра-кыратык, умуннарбакка.
Эбии булбут о§о хайҕанар. Эбэн суруйан иһиллэр)

I. Уста, ыраах-чугас кээмэйэ
кээм эйэ биллибэт олус ыраах: санаа тиийбэт ырааҕа, халлаан
улаҕата, халлаан саҕата; сир сиксигэ (сири сиксигинэн, халааны улаҕатынан сэһэргэстилэр)', сир түгэҕэ (сир түгэҕэ дойду; хайа сир
түгэҕэр туспутэ биллибэт)',
137

кээмэйэ биллэр ыраах: онуоха диэри; кэлэ-бара оччо; баччаны оччото кырынным;
сырыыта суох, куһаҕан суоллаах-иистээх үрэх баһа дойду, киһи
бэрт эрэйинэн тиийэр ыраах сирэ: үөдэн түгэҕэ;
төһө уһуннук айанныыр сир: күөс быстыҥа айанныыр сир, күн
устата айанныыр сир о.э. күннүк сир; сатыы киһи күннүгэ; аттаах
киһи күннүгэ; табалаах киһи күннүгэ (?); туруйа көтөр тоҕуста төрөөн
тиийэр сирэ;
тохтоон, көлөнү уоскутарга холобурдаах сир: ортотугар иккитэ
хабыалатан тиийэр сир; табаны туруулатар сир, ортотугар биирдэ туруулатар сир;
10 км: кос; кэмнээх кос: быалаах кос; 8—9 км: көһү эрэ кыайбат;
9 км ордук: көс кураҥа; 5 км: кос аҥаара;
харах ылбат ырааҕа, харах ыларын тухары; харах дала (харах ылар
си рэ), харахтан сүтүөр диэри;
(Күөл уо.д.а.) уҥуор;
чугас сир: көстөн турар сир, тэстэн турар сир, бу турар сир,
төкүнүйэн тиийэр сир, киһи үогүтэ тиийэр сирэ, үөгүлэһэн кэпсэтэр
сир; хат дьахтар иигэ халыйан тиийэр сирэ, икки хаамыылаах сир,
иккитэ атыллаан тиийэр сир, уунан тиийэр сир;
кымньыы устата (эр бэрдиттэн тымныы кымньыы устата тэйэн
биэрэр), тоһоҕо устата, сиэрдийэ устата, икки баҕана икки арда; күрүө
сүһүөҕүн устата; өтүү устата, хатыс устата, саһаан, бэчээтинэй саһаан, уунар саһаан, арсыын; миэтэрэ; чиэппэр; хары устата, тобук,
уллуҥах, уллуҥах устата (тоҕус уллуках усталаах аарыма эһэ), ытыс
устата;
саа тэбиитэ (саа тэбиитэ сиргэ, саа тэбиитигэр киллэрбэт)\ айа
сыһыыта (айа сыһыытыгар охторбут); айа устата:
хаамыы, оччо хаамыы, бачча хаамыы; ыллар хаамыы;
илии (1, 2, 3, 4), бөрсүөк, тутум, суор холото; сүөм, муҥур сүом,
харыс, ыллар харыс; тыһы кыл сада: тыына тыһы кыл саҕа кылгаата
(синньигэһи эмиэ тыһы кылга холууллар);
II.
Таҥас уһунун кээмэйэ (сон, ырбаахы): киинэ косто сыл
дьар, курданарынан, биилинэн, оттүгүн баһынан, буутун ортотунан,
хоҥхочоҕунан, такымынан, тобугунан, сототун ортотунан, бэрбээкэйинэн, этэрбэс баанарынан, сиринэн соһуллар, тарыырдыыр, сири
оттуур (түөлбэ Т.);
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(ыстаан): буутун ортотунан, тобугунан, сототун ортотунан, этэрбэс
баанарынан, сиргэ тиийэр.
III. Үрдүк, дириҥ (хаарга «халыҥ») кээмэйэ:
киһи атаҕын хаптаҕайын, атах хаптаҕайын сабар, сабар-саппат,
саппат уу; киһини кыыс бэрбээкэйинэн, этэрбэс баанарынан, сототун
ортотунан, сыарҕа ылаҕын таһыйар, этэрбэһин билэтинэн, этэрбэһин
ajabjbinan. тобугунан, тобугун хараҕынан, ахтатынан, иэччэх тэбэринэн,
самаҕын туорайынан, уллугун ортотунан, өттүгүн баһынан, ыстаанын иитинэн, биилинэн, курданарынан, киининэн, түөһүн тылынан,
эмиийин кэрэтинэн, хонноҕун аннынан, моонньунан, хабарҕатынан,
муос хабарҕатынан, сэҥийэтинэн, ajagbiHaH, кулгааҕын эминньэҕинэн,
хааһынан, аһын саҕатынан, төбөтүн оройунан; киһи (мае, тоһоҕо,
үтүмэх, ураҕас, тиит, оччо быластаах быа) тургуйбат уута, байҕал;
сиртэн быкпат, сиртэн өндөйбөт, сиртэн быкпакка (өндөйбөккө,
сэрбэйбэккэ) сылдьан, сиртэн тутум (оччо харыс уо.д.а.) үрдүктээх,
холумтан үрдүгүн саҕа, орон сыҥаһатынан, остуол аннынан сылдьар,
остуолтан быкпат, турар киһи саҕа; тэҥкэ тиитин саҕа, тоҥ харыйа
саҕа, ыйдыҥатааҕы тиит күлүгүн саҕа, былыкка тардыһар, халлааҥҥа харбаһар уо.д.а.
IV. Баттах, сиэл, кутурук уһунун кээмэйэ (бэйэҥ билэҕин);
V. Үрдүгү аттаах киһиэхэ сыһыаннаан кээмэйдээһин: аттаах киһи
арыычча көстөр ото, аттаах киһи көстүбэт ото, сыарҕаны таһыйар уу, аты өрөҕөтүнэн, ыҥыырыгар тиийэр, ыҥыырын таһыйар,
ыҥыы рын бүргэтинэн, ы ны ы ры н хоҥсуоччутунан, ат бидилгэхтиир бадараана (дириҥ оборчо); аллаах ат бидилгэхтиир арыылаах
кымыһа (олоҥхоҕо), кэстэрэн тахсар сир, харбатан тахсар сир (уу),
харбаан иһэр ат тумса эрэ көстөр;
VI. Халыҥ, чараас кээмэйэ
уста кээмэйиттэн: илии (1, 2, 3, 4), бөрсүөк, тутум, суор холото;
сүөм, муҥур сүөм, харыс, ыллар харыс; суор холото (сүөһ ү, булт
уойуутун манан эмиэ кэмнииллэр: быйыл сиэбит эһэлэрэ суор холото
тастаах уо.д.а.); хатыҥ түмэлдьитин курдук, үрүллүбүт хабах кур
дук, тымтык курдук, кэччэгэй дьахтар алаадьытын курдук чараас.
VII. Иэн, киэҥ-кыараҕас кээмэйэ
иннэ төбөтүн саҕа, мунду хараҕын саҕа, кутуйах хараҕын саҕа, туруйа хараҕын саҕа (чоҥолох алаас); собо тылын саҕа, сиэрэй тииҥ
тилэҕин саҕа; сөмүйэ төбөтүн саҕа, уулуу турар оҕус хараҕын курдук;
хатыҥ сэбирдэҕин саҕа, кулун TyjagbiH саҕа; оҕо (кыра оҕо) ытыһын
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саҕа; ытыс саҕа; холбо күрдьэх саҕа (куорай далаан ытыс); туолбут ый саҕа, чугуун ajagbiH саҕа, ойбон саҕа, көйүүлээх ойбон саҕа,
чабычах саҕа, саар ыаҕас ajagbin саҕа, холлоҕос саҕа, кэлии ajagbiH
саҕа, лэппиэскэ саҕа, чардаат саҕа; остуол кэтитин саҕа, халҕан саҕа
(көҕүс); бугул оннун саҕа, дьиэ оннун саҕа; дьадаҥы ыал тэлгэһэтин
саҕа, баай ыал тэлгэһэтин саҕа; тэһээтинэ, кутуруктаах тэһээтинэ
(2400 кв. саһаан кэриҥ э, эб. 1.09 хаа иэн), хаа (га), хаа аҥаара, муос
(хаа чиэппэрэ, икки аҥаар дьэһээтэй), буут олоҕо, боппууда олоҕо,
муунта олоҕо (итиччэ бурдук ыһыллар сирэ, төһө киэҥ сирин ыйыталаһан билээр), дьэһээтэй, оһумуоха (хаа аҕыстан биирэ), суотай,
ааттаах алаас саҕа, түөлбэ күөл саҕа, күөл оннун саҕа; баһа-атаҕа
биллибэт, уйаара-кэйээрэ биллибэт; уһуга биллибэт; устата-кэстэтэ
көстүбэт.
VIII. Элбэх, аҕыйах кээмэйэ (ахсаан)
төгүрүк ахсаан: уон, сүүрбэ, отут, түөрдүөн (түөрт уон), биэһэн
(биэс уон), алта уон, сэтгэ уон, аҕыһ уон (аҕыс уон), тоҕуһ уон
(тоҕус уон), сүүс; муҥ (тыһыынча); төгүрүк сүүс, ... диэн эмиэ тут
туллар; хас сүүс аайы эмиэ «... сүүс уон ...» диэн буолан иһэр;
төгүрүк ахсаантан оро ааҕыы: уон, сүүрбэ, ... сүүс, муҥ ордуга
биир, икки, о.д.а. диэн буолан иһэр;
төгүрүк ахсааны кытта «тахса» диэн тыл туттуллар: уонтан тахса
хонон кэллэ; сүүстэн тахса киилэ ыйааһыннаах (сүүс киилэттэн
тахса ыйааһыннаах диэн сыыһа санараллар, суруйаллар: «тахса»
диэн тыл төгүрүк ахсааны кытта туттуллар, киилэҕэ, о.д.а. сыһыаннаан «ордук» диэн тыл туттуллар: сүүс киилэттэн ордук);
чорбохтоох ахсааны кытта «ордук» диэн тыл туттуллар: уон бииртэн ордук («уон бииртэн тахса» диэн буолбат);
хороҥ от курдук, чороҥ соҕотох, бургунас ынах муоһун курдук,
ибис-иккиэйэхтэр; ыам саҕанааҕы бырдах курдук (ыам бырдаҕын
курдук), халлаан сулуһун курдук, халлаан сулуһунааҕар элбэх, өрүс
(байҕал) кумаҕын курдук; кыыс оҕо кыыкынайдааҕар элбэх;
IX. Суон, синньигэс кээмэйэ
тыһы кыл курдук, кулуһун (от) курдук (коне, синньигэс),
бөппүрүөскэ сототун курдук, харандаас курдук, иирэ талах курдук
(синньигэс, имигэс), киһи сөмүйэтин курдук, өтүү курдук, ынах быатын курдук, ат көнтөһүн саҕа суоннаах, атыыр өргөнүн курдук, тоһоҕо
курдук, сиэрдийэ курдук, киһи харытын курдук, киһи сототун курдук,
С050 Х курдук, чохооччу курдук, суон киһи буутун курдук, дүлүҥ кур140

дук, кэлии курдук, хастаабыт тиит курдук (харылаах), суллаабыт тиит
курдук (сотолоох), xaahax курдук (киэҥ кээм эйэ эмиэ буолар), хат
дьахтар курдук (улахан истээх, суон).
X. Улахан, кыра кээмэйэ
чымырыыт саҕа (олус кыра, төһөтө биллибэт), дарабыына саҕа,
туораах саҕа, тыҥырах харатын саҕа, чооруос тумсун саҕа, хамса
баһын саҕа, ыт баһын саҕа, холбо күрдьэх саҕа, адаҕа саҕа, тыһаҕас
баһын саҕа, ат баһын саҕа, балчыр оҕо саҕа, олорор оҕо саҕа, буордаах сыгынах саҕа, хаардаах бугул саҕа, атыыр оҕуһу туруору туппут
курдук, кур оҕуһу туруору туппут курдук, буордаах булгунньах саҕа,
көмнөхтөөх харыйа саҕа, хайа саҕа ... диэн улаатан иһэр.
XI. Ыарахан, чэпчэки кээмэйэ
XII. Кытаанах, сымнаҕас, кээмэйэ
XIII. Амтан-симтэн кээмэйэ
XIV. Өҥ-түү, дьүһүн кээмэйэ
XV. Сыт-сымар кээмэйэ
XVI. Күүстээх, мөлтөх кээмэйэ
XVII. Үчүгэй, куһаҕан кээмэйэ
XVIII. Ил, эйэ, истиҥ сыһыан кээмэйэ уо.д.а.
Түмүктээн эттэххэ: быһаарыылаах, тэҥ нээһиннээх буолла да,
ол — кээмэй. Киһи көрөрө, саныыра туох барыта кээмэйдээх. Онон
кээмэй мунура һуох. Ону ан аан хомуйар бэрд элбэҕ үлэлээҕ буолуон сөп. М ин барыты н хомуйар, түмэр соругу туруоруммакка, тыл
баайа туохтан үөскээн-төрөөн тахсарын ойдөбүлүн эрэ биэрдим.
Тыл мунура һуох баайа, дьон мындыр өйө, билиитэ кээмэйгэ эмиэ
баарын көрдүбүт.

РОЛЬ РОДНОГО ЯЗЫКА
В ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ
Великий педагог К.Д. Ушинский очень верно и емко выразил
и роль самого языка, и роль одного языка в воспитании ребенка в
семье. Он сказал: «Язык есть самая живая, самая обильная и прочная
связь, соединяющая отживщие, живущие и будущие поколения народа
в одно великое, историческое, живое целое. Он не только выража141

ет собою жизненность народа, но есть именно сама эта жизнь». В
век глобализации и компьютеризации мы теряем как раз эту самую
связь. Эта очень больная проблема особенно касается малочислен
ных народов, включая и якутов, если взять нашу республику. Как
известно, язы к саха, язы к мирового шедевра олонхо, некогда «не
исчерпаемый как море», в 2002 году Ю Н ЕС КО отнесен к числу
отмирающих языков Сибири. Это вполне возможно в наш век бурь
и катаклизмов, если мы будем сидеть и ждать сложа руки. Но это —
отдельный разговор.
Ученые считают, что язы к — это психосфера человека, которая
воздействует на сознание и характер человека и потому имеет в
жизни человека такое же важное значение, как и биосфера (приро
да). А раз так, то никакой глобализм и никакая компьютеризация
не должны исключить из жизни человека язы к — величайшее тво
рение и достижение тысяч и тысяч поколений народов. Основопо
ложник якутской письменности С.А. Новгородов это объяснял так:
«... является неоспоримой истина, что чужой язык, как бы он ни был
богат и гибок, не в состоянии дать тех оттенков мыслей и чувств
для сравнительно мало знакомого с ним человека, какие может дать
свой, родной язык, являющийся одною из неотъемлемых особенностей
народа, на нем говорящего». Г.Г. Филиппов: «Саха тылын ахсарбат
киһи оннук кинигэни аахпата, билбэтэ, сыаналаабата ойдонор. От
тон ийэтин-аҕатын тылын билбэт оҕо атын психосфералаах, к и 
нилэри аанньа ахтыбат буолаулаатарын угүстүк көробүт. Тороппүт,
ииппит-аһаппыт дьонун ытыктаабат оҕо атын дьону убаастыыра уустук. Ийэ дойдутугар сүгүрүйүо, патриот буолуо диэн эрэнэр
кыаллыбат».
Великие люди всегда и во все века подчеркивали и еще одну
сторону носителя языка — это любовь к языку. Сознательную лю 
бовь, патриотизм! Без патриотизма как можешь любить и трепетно
беречь его? Поэтому В.А. Сухомлинский говорил: «Человек, не зная
свой родной язык, не может любить и уважать свой народ и роди
ну». Это тоже неоспоримая истина, картина нашей действительнос
ти. Мы должны в своих детях воспитывать любовь к языку, давать
необходимое для этого знание языка. Без этого «отжившие, живу
щие и будущие поколения народа не соединятся в одно великое,
историческое, живое целое». Это — великая трагедия.
Поэтому, товарищи матери, сестры, бабушки! Все активисты
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благого дела! Нам всем и всем наш им детям бесстрастная И сто
рия ставит огромную, трудную, почти непосильную задачу: учить
самим и передать детям богатства и красоту родных языков. В
отношении «великого и могучего» еще радетелей много. А вот в
отношении остальных, к великому сожалению, — пока единицы.
Сахаязычным родителям нелишне будет напомнить слова B.JI. Серошевского, полные любви и понимания к языку саха: «Сказочный
якутский язык отличается какой-то особой нарядностью, яркостью,
щеголеватостью, полный приставок и завитушек». Вот как раз наша
сказка — олонхо признана мировым шедевром. Это обстоятельство
должно в огромной степени изменить наше отношение к родному
языку и культуре. Это относится к каждому народу.
Хотя это в высшей мере трудная задача, мы должны справиться
с ней, благо где-то у нас живо еще то ценное качество, которое
ценила Е.И. Убрятова: «Якутский народ, который всегда отличался
редкой любовью к своему языку и богатейшему устному народному
творчеству, выдвинул из своей среды ряд ученых-языковедов: С.А. Новгородова, А.А. Кюндэ (Иванова), Г.У. Эргиса (Гермогенова) и др.». О
каждом народе так можно сказать. Так что в воспитании детей в
семье ни в коей мере нельзя игнорировать роль родного языка —
даже необходимо придать первостепенное значение. Иначе не м о
жет быть, ибо каждый родитель заранее обречен продолжить свой
род, свой родной язы к и культуру предков.

ЫТЫК ТЫЛЫНАН и и т и и
Уруурҕаһыы тьшын үөрэтии (Кор: Б.Н. Попов Төрүччү тылдьыта» / / «Ыал бии билиитэ». — Дьок., 2001. — С. 431—456).
Сахалыы аат суолтата. Саха омугу нууччалыы уларытыы (өйүнсанаатын, ты лын-өһүн, култууратын, итэҕэлин, майгытын нууччатытыы) сахалыы аатын сүтэртэрииттэн саҕаламмыт. Нуучча
лыы ааты биэрии, бырабысылаабынай таҥара итэҕэлин киллэрии
улахан оҕуруктаах бэлиитикэ эбит. Нуучча аатын амсайбыт онтон
арахсыбат. Ону кытта өйүҥ нууччалыы барар. Онто суох сатаммат буолар. Оннооҕор саха аатын (саха тьшын!) нууччалыыга соп
түбэһиннэрэргэ, саха тьшын алдьатарга ымсыыран-баҕаран туран
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талаһаҕын. Кыыс аатьҥар хайаан да кэннигэр а буукубаны эбэҕин:
Саргы — Саргылаана (өссө кылгас а буолар), Туйаарар — Туйаара,
Ньургуу — Ньургууна, Сааскы — Сааскылаана уо.д.а. Уруурҕаһыы
тыллара, сахалыы ааппыт — биир ытык тылбыт. Ону харыстыах,
тэнитиэх тустаахпыт.

ҮЧҮГЭЙ ИИТИМНЬИ ТҮМҮГЭ
1. Силиппиэнэптэр, Барааскаптар, М икииппэрэптэр, М ээччэ,
Бүөтүр Корниловтар, Кулаковскайдар, Алампалар, Ойуунускайдар,
Бараахаптар, Омуоһаптар, Күндэлэр, Муордьунаптар, Баһаарыннар, Даланнар уо.д.а. курдук саха бас-кос, патриот дьоно тахсаллар.
М анна проф. А.Е. М ординов норуотугар анаабыт кэс тьшын санатар тоҕоостоох. К ини манных суруйан хаалларбыта:
Олоҕум тобоҕун Олорон бүтэриэм, Хаарыаннаах дойдубун Хаалларан барыаҕым. Үйэкэм тухары Үлэлии сатыырым, сахалыы санаран
Санаабын этэрим, Төрөөбүт дойдубун Төлкөтүн саныырым, Үөскээбит ыччатын Үөрэтэр буоларым. Мин үҥэр т ан арам — Мин сахам
аймаҕа! Бырастыы, бырастыы! Букатын бырастыы!.. Туран кэллэрбин, Туруйа буоламмын Төрөөбүт дойдубун Тулалыы көттөрбүн. Са
хам норуота Сайдыытын көрдөрбүөн, Сүрэҕим үөрүүтэ Сүрдэниэ да
этэ. Мин үнэр танарам — Мин сахам аймаҕа, Бырастыы, бырастыы,
Букатын барыаҕым...
Бу аҕыйах судургу тьш күүһүн, иэйиитэ, санаата диринин! Киһи
сөҕөр! Бу хоһоон саха тьшын ырааһын, кэрэтин, ис күүһүн илэ кордөрөр. Уус-уран тылынан санааны, иэйиини этии холобура буолар.
2. Үчүгэй иитимньилээх оҕоттон сүрэхтээх-бэлэстээх, үлэһит,
күомэйдэрин көмүс көлөһүннэринэн ииттэр дьоһун дьон тахсаллар.
3. Омук хаанын (генофондатын), олоҕун, үгэһин, тылын-өһүн,
култууратын, итэҕэлин салгыыр, ньир бааччы олохтоох, оҕолоохуруулаах — киһи-саха төрдө дьон тахсаллар.
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КУҺАҔАН ИИТИМНЬИ ДИЭН ТУГУЙ?
1. Төрөппүт оҕотун үчүгэйгэ уһуйбат, такайбат, үөрэппэт-эппэт,
буойбат, дьарыйбат.
2. Куһаҕаҥҥа үөрэтэр. К иһини ытыктаабат, киһи тылын истибэт
оҥорор. Киксэрэр, тэптэрэр. Наар көмүскэһэр. Оҕото, онтон тэптэн, этиһэ, ыыстаһа, охсуһа, кыайарын кырбыы, кыайбатын куолуу
үөрэнэр. Уорар, талыыр, арыгылыыр адьынат оборчотугар киирэр.
Устунан онтон ороммот курдук батыллар. Оннук киһи араас
куһаҕан дьаллыкка түргэнник сыстар. Туора сабыдыалга бэринимтиэ. Хайаан да мэлдьэхтээх, балыырдаах, халбархай-ньылбырхай,
албын-көлдьүн, сүүлүк-түөкүн, илээт-малаат буолар.
3. Кыыл ыытар. Оҕото куһаҕаны оҥорорун билэ-билэ, буойбат,
көҥүл ыытар.
4. Сатаан ииппэккэ, мөҕүө суохха алыс мөҕөн, түүрэйдээнтүрдэрэн, сүрүн тоһутан, атаҕастаан, оҕо быһыытын алдьатар.
Өсөһүннэрэр, өстөһүннэрэр, өһүөмньү оҥорор. Оннугу көрө-көрө,
орооспот табыллыбат. Оҕо барахсаны араҥаччылыахха, киһи буоларыгар көмөлөһүөххэ.
Куһаҕан иитимньи уопсастыба кэскилэ сарбылларыгар эрэ
туһалыыр. Күн сирин көлбөҕүрдэр, айыы сирин ардаҕырдар дьону
үксэтэр.
Куһаҕан иитимньини төрөппүт хайдах көннөрүнүөн сөбүй?
1. Оскуоланы кытта сүбэлэһэн.
2. Оҕотун сатаан иитэр ыал ньыматын кэтээн көрөн, үөрэттэрэн.
3. Ааҕан, билиитин хаҥатан.
4. Бэйэни ииттинэн (майгыны, оҕоҕо сыһыаны тупсарынан).
5. Төрөппүт, щэ-аҕа биир санааланан, биирдик үөрэтэн, ирдээн.
Э һэ-эбэ иитиитэ эмиэ улахан.
6. Оҕо санаатын үчүгэй сыһыанынан, үчүгэй санаанан тутан.
7. Олохтоох биллэр дьон холобурдарын өрө тутан. Олохтоох, сөптөөх, аһара барбат патриотизм эмиэ баар буолуохтаах. К иһини киһи дии сылдьыбаттан туһа тахсыбат. Билэр киһини ахсарбакка,
сэнээн, бэйэҕэ куһаҕаны оҥостуллар.
8. Саха үгэһигэр, ааспыкка тирэҕирии. Устуоруйаны чопчу би
лии, ытыктааһын эрэйиллэр.
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VII. УЧУУТАЛ КУЛГААҔЫН-ХАРАҔЫН
КЭҤЭТТЭРИГЭР КӨМӨ
( Ойуурдаах куобах охтубат, дьонноох киһи тутайбат)

VII. 1. Үөс сир дьоно биһиги туспутунан
1987 с. Нуучча литэрэтиирэтин уонна ускуустубатын Куннэрин
кыттыылаахтара Саха сириттэн туох өйдөбүллээх барбыттарай?
Дьэкээдэлэр ыраах эһэ-бөрө дойдутун «хараҥа» дьонун соһутар,
сөхтөрөр соруктаах буолуохтара эрээри, хараҕы баайар күлүм-салым
өттүлэрин таһынан дириҥ, үчүгэй өйдөбүлү хааллараллара саарбаҕа
суох. Бастынтан бастыҥ, дьоһуннаах суруйааччылар, артыыстар,
култуура, ускуустуба аатырбыт тумус үлэһиттэрэ кэлэллэрэ. Идэлээх да, көннөрү киһи да быһыытынан кыахтарын, таһымнарын
көрдөрөллөрө олохтоох дьон өйүн-санаатын, билиитин-көрүүтүн
байытара. Онон икки өттүттэн үчүгэй өйдөбүл хаалара. Ол бары
өттүнэн туһатын, үйэлээх кэскилин өйдөөн, мин, «Кыым» хаһыакка үлэлии сылдьан, олохтоох бэчээккэ туох тахсарын, сирийэн
ааҕан, ордук бэлиэ өттүн утары устан ылан, массыыҥкаҕа бэчээттээн, мунньан испитим. Сиэгасэ укта сылдьар кыракый киниискэ
курдук оҥорторон тарҕаттарар баҕалааҕым. Туора омук үтүөтэ биһигини хайдах сыаналыырын кэнэҕэски ыччата билэ сылдьара биһигини атын хараҕынан көрөрүгэр, бэйэтин сыаналанарыгар туһалаах
буолуоҕа. Кэнэҕэс биһиги ыччаппыт да билэ сылдьыаҕа. И нники
сүһүөҕү киэн тупуоҕа, кини курдук буоларга кыһаллыаҕа. Омук
омукка үтүө сыһыанын үтүө холобура күннээҕи олохпут көстүүтэ
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буолуох тустаах этэ. Ытыктаһыы, үтүө сыһыан олоххо кимиэхэ
баҕарар тирэх, үтүөҕэ тардыһар күүс буолар кыахтаах.
Туох-туох туһунан бэлиэ санаа, тыл-өс этиллибитий?
1. Биһиги дойдубут айылҕата кэрэтин туһунан;
2. Саха сирин норуоттарын туһунан;
3. Саха дьонун ыалдьытымсаҕын туһунан;
4. Көрөөччү туһунан;
5. Ускуустуба дьонун — кэллиэгэлэрин туһунан;
6. Дьэкээдэлэр, К үннэр суолталарын туһунан;
7. 1987 с. К үннэр тустарынан;
8. Норуоттар доҕордоһууларын туһунан;
9. Аныгы литэрэтиирэ хаамыытын (процесс) туһунан;
10. Нуучча норуотун ырыатын туһунан;
11. Омук-омук култууратын сабыдыаллаһыытын туһунан;
12. Сэбиэскэй киһи майгытын туһунан;
13. Уларыта тутуу туһунан;
14. Тыл уонна норуот үгэстэрин туһунан;
15. Норуот, литэрэтиирэ устуоруйаларыгар сыһыан туһунан;
16. Саха литэрэтиирэтин туһунан;
17. Саха норуотун култууратын уонна ускуустубатын туһунан;
18. Дьокуускай куорат туһунан баҕа санааны этии.
Балары, кинигэҕэ курдук, төгүллэргэ араартаан биэриэҕин.

VII. 1.1. Биһиги дойдубут айылҕата кэрэтин туһунан
Эһиги хотугу кыраайгытыгар кэлэ сатаабытым 15 сыл буолла. Ол баҕам туолла. Нуучча литературатын уонна ускуустубатын
Күннэригэр кыттар чиэскэ тигистим. Саха сирин туһунан элбэҕи
истэбин, ааҕабын, ол гынан баран бу кэлэ сылдьан билсиһэн,
бэйэбэр олох атын дойдуну арыйдым. Сунтаар оройуонутар эһиги
үгэс буолбут национальнай бырааһынньыккытыгар ыһыахха сыл
дьан, олус астынным, дуоһуйдум. Национальнай култуураҕытын
харыстаан сайыннараргыт үчүгэй, бу сырдык кэриэс. Ыһыах, кырдьык, дьикти бырааһынньык этэ. С үүһүнэн киһи мустан оһуокайдаабыттара. Ол эрээри мин биири бэлиэтии көрбүтүм: оһуокайга
үксэ кырдьаҕастар этэ. Ону дьиктиргээн, паарканы кэрийэ барбытым. Чугас соҕус киһини дьүлэй оҥоруох муусука боҕотө эбит!
Английскай тылынан суруллубут ырыаларга, бадаҕа, американскай,
ю*
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доҕуһуоллатан ханнык эрэ хамсаныылары оҥороллоро. Эдэр дьон,
эһиги бэйэҕит норуоккут болкулуоругар, оһуокайыгар иитиллиэхтээххит, таптыахтааххыт, үйэтитиэхтээххит.
Е. Матвеев. ЭК, 06.21.1987.

Я счастлив, для меня поездка на Север — это исполнение завет
ных желаний.
А. И. Зыков. СЯ, 20.06.87.

Мы поступили хитрее кинематографистов — приехали на день
раньше, адаптировались, успели побывать везде... Удивительная ти
шина, пение птиц.
А.Я. Степанова, Секр. правления СХ РСФСР.
(Из выступления на большом вечере в ОК КПСС 12.06.87.).

Нас поразила природа Севера — величественная и прекрасная.
В Тит-Ары я впервые в жизни увидела льдины толщиной выше
человеческого роста.
К.И. Калцничева, жена худ. А.И. Зыкова. СЯ, 20.06.87.

М ы увидели мир огромный, ранее нам неведомый, приобрели
много новых друзей.
А.И. Зыков. СЯ, 20.06.87.

Оо, улуу да өрүс Лена барахсан! Онно иһиттим артыыс буолбакка, үлэ киһитин дьиннээх сахалыы ырыатын. Эгэлгэ да эбит эһиги
ырыаҕыт кырааската. Сөхтүм., ама, умнар үһүбүөн к и э н Ленаны,
кини кэрэ киэһэтин.
Төрөөбүт айылҕаҕытын харыстаан. М ин санаабар, итиннэ сытар эһиги кэскилгит, дьолгут — ырыаҕыт үйэлээх, чуор буолуута,
киһи быһыытынан кэрэтийэн, үрдээн көстүүгүт. Ленаны, Ленаны
харыстаан — биһиги барыбыт биһикпитин!
Б. Штоколов. Уопара, балыат тийээтиригэр.
(Б. Штоколов Л. Зыкиналыын соторутааҕыта Америкаҕа — Вашингтокна,
Нью-Йорка, Лос-Анжелеска, Чикагоҕа, Сан-Францискоҕа сылдьыбыта).
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VII. 1.2. Саха сирин норуоттарын туһунан
Я в самом хорошем смысле слова пленен Якутией, взаимоотно
ш ениями между людьми, поездка подарила мне много незабывае
мых впечатлений, поэтому очень хочу надеяться, что жители респу
блики сохранят чистоту и открытость сердец и душ, замечательную
землю своего края. Берегите это, приумножайте.
Е. Матвеев. СЯ, 19.06.87.

Читателям газеты «Эдэр коммунист»
Счастлива прибыть в вашу замечательную, сказочную, прекрас
ную, легендарную, древнюю республику. Надеюсь ближе познако
миться с самобытным, трудолюбивым народом.
12/VI-1987 г. Людмила Рюмина. ЭК, 06.21. 1987.

Я не первый раз на этой прекрасной земле. Ощущения самые
солнечные, самые радостные! Прекрасно, что идея проведения поистине настоящих праздников братства и дружбы воплощаются в
жизнь.
З.д.и. РСФСР В. Агафонников.
(Из выступления на большом вечере в ОК КПСС 12.06.87.).

Вообще от Якутска я испытываю приятное «разочарование». Так
далеко от центров есть балет, есть «Жизель», которую зритель давно
знает и любит.
Я бывала в гастрольных поездках в Лондоне, Австрии, Японии,
Ю гославии, Ф инляндии, и везде главное впечатление остается пре
жде всего от общения с людьми.
З.а. РСФСР Валентина Ганнибалова. СЯ, 18.06.87.

В Якутске я второй раз. В первый раз приехала в 1964 году.
Тогда город был деревянным. Вчера прилетела, и сердце радостно
кольнуло. Город стал белокаменным, красивым. Хорошо, что вы
любите, бережете землю и город, где живете и трудитесь.
Я первый раз вышла на вашу сцену, и сразу стало легко и тепло
от вашего теплого отнош ения и гостеприимства. У вас тепло, хотя,
говорят, у вас вечная мерзлота. Тепло от ваших сердец. А утром
были неурядицы... То костюмы задерживаются где-то. То чего... У
музыкантов нет ноты. Ну здесь нет нот. Играли без нот — ничего,
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довольно хорошо. (Отныне могут играть без ноты... — смех, ожив
ление).
Наше государство многонациональное. Народы живут в мире и
дружбе. Потому и народ крепкий. Такой народ не поработить н и 
кому! Спасибо! (Возглас: «Спасибо!»).
Людмила Зыкина. .06.17. 1987
Уопара, балыат тийээтиригэр бэйэтин кэнсиэригэр.

VII. 1.3. Саха дьонун ыалдьытымсаҕын туһунан
Так искренне и тепло, пожалуй, нас не встречали нигде. Чего
жду от зрителей? Ну, конечно, смеха!
В. Винокур.

Биһигини ханна да бу манны к итиитик, үөрэн-көтөн көрсө
иликтэрэ.
В. Шамин, «Верные друзья» анс. солиһа.
ЭК, 06.21. 1987.

Особенно поразило какое-то особенное гостеприимство хозяев
праздника. Как выразился наш конферансье, лауреат Всесоюзного
конкурса артистов эстрады Андрей Васильев: «Якутяне — северные
кавказцы». В такой обстановке петь вдвойне приятно. (...) На пер
вом же концерте я почувствовал расположение зрителей, и сразу
исчезло напряжение, даже боль утихла.
Лее Лещенко. МЯ, 23.06.87.

Хозяева не только очень гостеприимны, но и очень работоспо
собны. Верояно, и от нас требуют такой же работоспособности.
Ю.С. Мелентьев. На большом вечере в ОК КПСС. 12.06.87.

VII. 1.4. Көрөөччү туһунан
Мы побывали во многих коллективах рабочих Горного района,
еще предстоят выступления в Якутске. Но уже сейчас можно ска
зать, что мы нашли здесь своего зрителя — радушного, темпера
ментного и внимательного.
Братья Сафоновы. МЯ, 23.06.87.

Два часа так внимательно слушаете. Это показывает, насколько
высока интеллектуальная жизнь в Якутске.
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Чтоб мы не теряли наш и — национальный и общечеловеческий
гуманизм. Историю и историю литературы восстановить, все богат
ства вернуть народу.
П. Проскурин. (На встрече в П/просе 15 июня)

Мы обратили внимание, как у вас тянутся к истусству. Очереди
у касс... Ради этого стоит и нервничать, и переживать — без такого
состояния души невозможно создать что-нибудь интересное.
Л. Зыкина. СЯ, 21.06.87.

VII. 1.5. Ускуустуба дьонун — кэллиэгэлэрин туһунан
М аннааҕы дьону кытта үлэлиир чэпчэки, дууһалара түргэнник
аһыллар, кэтэх санаалара суох, көрөөччүлэртэн ордук астынным.
В. Жак
Москонцерт туруорааччы режиссера. «Кыым», 06.22.1987.

Нас связывает одна главная идея: сохранять и дарить людям на
родные песни — эти жемчужины народного творчества. Если чело
век не забывает о своих корнях, о творчестве своего народа, то это
определяет его, прежде всего, как личность.
З.а.. РСФСР Л. Рюмина.
О своих друзьях среди якутских артистов

VII. 1.6. Дьэкээдэлэр, Күннэр суолталарын туһунан
Вчера были в Орджоникидзевском районе. Нас роднят эти тор
жественные праздники.
Л. В. Шикина. (На встрече в П/просе).

Я не впервые участвую в таких декадах. Они вносят большой
вклад в упрочение дружбы народов, их культур. А песня всегда слу
жила языком взаимопонимания, мира и добра.
Лев Лещенко. МЯ, 23.06.87.

Сегодня мы можем сказать, что нам не нужно будет искать те
перь на огромной карте страны, где находится Якутия. Мы знаем:
Она — в наших сердцах!
МЯ, 23.06.87.
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А в сердцах якутян остается большое чувство благодарности и
любви, тепло незабываемых встреч.
МЯ, 23.06.87. Праздник остается с нами.

VII.1.7. 1987 сыллааҕы Күннэр тустарынан
Д ни русской литературы и искусства — это праздник интерна
ционализма и взаимной заинтересованности в друг друге.
Ю.С. Мелентьев. В ОК КПСС

Якутия в своей зоне выглядит предпочтительно. Это надо со
хранить. Несмотря на активный рост населения, библиотечное об
служивание не отстает. В Тюмени — нет. По обеспечению кадрами
тоже занимает хорошее положение.
Довольно долго — долгостроем здесь строим училище искусств.
Отстают очаги культуры: аварийные клубы. Мы будем не только
радовать друг друга, но и обсуждать проблемы.
Ю.С. Мелентьев. В ОК КПСС

Күннэр Саха сирин олохтоохторо нуучча култууратын, литэрэтиирэтин уонна ускуустубатын д и ринник ытыктыылларын, таптыылларын көрдөрдүлэр. Саха сирин норуоттара олус үрдүк интеллектуальнай таһымнаахтарын, култуура наһаа үрдүк да боппуруостарын үчүгэйдик билэллэрин сөҕө-махтайа көрдүбүт. Култуураҕа, ускуустубаҕа сөҕүмэр талааннаахтарын биллибит. Бу туһунан
урут да истэр, билэр этибит. Ол эрээри атын дьон кэпсээнин сүүстэ
истибиттээҕэр илэ хараҕынан биирдэ көрбүт, эт кулгааҕынан биирдэ истибит бьщан ордук диэн сөпкө этэллэр.
Саха ыһыаҕа диэн олус да кэрэ бырааһынньык буолар эбит.
Оройуон киинигэр 14 тыһыынча киһи муһунна диэн эппиттэрэ.
Дьон үксэ национальнай танастааҕа.
Биһиги, Күннэр кыттыылаахтара, нуучча литэрэтиирэтин, ускуус
тубатын ситиһиилэрин көрдөрбүт эрэ буолбатахпыт, ону ааһан, өйсанаа, билии-көрүү оттүнэн эмиэ улаханнык байдыбыт. Ол суруйааччылар, хампаһыытардар, худуоһунньуктар, артыыстар сан а айымньыларыгар көстүөҕэ диэн эрэнэбин. Кинилэр уопут үллэстиилэрэ,
биир идэлээхтэрин кытта сирэй билсиилэрэ, сүбэлэһиилэрэ кырата
суох суолталаах.
В.В. Кочетков,
РСФСР култ. мин. солб.
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Т эрээһин да өттүнэн, бэлиэтэммит дьаһаллара да элбэҕинэн Са
ха сиригэр түмүктэнэн эрэр Нуучча литэрэтиирэтин уонна ускуус
тубатын К үннэрин курдук киэҥ далааһыннаах, үөрүүлээх бырааһынньыгы мин урут киинтэн ыраах, кытыы сирдэргэ (киһи кытыы
сир диэҕин табыллыбакка дылы) көрө-билэ илик этим.
Ханна да буолбутун иһин, олохтоохтор туох-ханнык иннинэ биллиилээх артыыстары, суруйааччылаары, бэйээттэри, худуоһунньуктары кытта көрсүһэргэ улахан баҕалаахтара көһүннэ. Онон итинник
идэлээх дьон хаста, ханна көрсүһүөхтээхтэрин былаан быһыытынан бэлиэтээбиппитин икки бүк толордубут.
К үннэр үөрүүлэрэ-көтүүлэрэ сир-сир аайы саха националь
най бырааһынньыгын — ыһыаҕы кытта сөп түбэспиттэрэ ураты
үөрүүлээх буолла. Холобура, мин ыһыахха Сунтаар оройуонугар
сырыттым. О ройуонҥа бараары турдахпына, миэхэ: Сунтаар оройуонун олохтоохторо ыһыах ыһыытыгар саамай бастыҥ уопутгаах,
бу бырааһынньык былыр-былыргыттан салҕанан кэлбит үгэстэрин
харыстаан-бүөбэйдээн илдьэ сылдьар дьоннор диэн кэпсээбиттэрэ.
Ол кырдьык эбит. М ин сунтаардарга ханнык эрэ остуоруйа дойдутугар тиийбит курдук сананан сылдьан ыалдьытгаатым. Бу таҥастара-саптара үчүгэйин, маанытын, манна национальнай да таҥастарын, аныгы да муодунай таҥаһы сатаан таҥнар дьон эбиттэр диэн
санаатым.
Оттон оһуокайдара баар эбит дьиктиттэн дьикти. М ин курдук
сан а көрөр киһиэхэ этиэхтэн эриэккэс, саныахтан мааны. Хас эмэ
сүүһүнэн киһи, хастыы эмэ түһүлгэнэн, илии-илиилэриттэн ылсыһан баран (хайдах эрэ нуучча хоробуотун санатар), этээччини
батыһан ньиргитэллэрэ ыраах дойдуттан иһиллэр. Оһуокай көрөрго
олус кэрэ, олус үчүгэй эбит!
... Ыһыах биир суол уратыта бу бырааһынньыкка Саха сиригэр
олорор бары бырааттыы омуктар бэрэстэбиитэллэрэ бүттүүн үорэнкотон кытталлара буолар эбит. Онон мин ыһыаҕы интернациональнай бырааһынньык эбит диэн этиэхпин баҕарабын.
Аны туран, ханна да буоллун, суруйааччылары, артыыстары,
худуоһунньуктары кытта корсүһүүлэргэ Саха сирин олохтоохторо
ханнык баҕарар боппуруоска киэҥ билиилээхтэрэ, литэрэтиирэҕэ,
култуураҕа ыкса сыһыаннаахтара, элбэҕи аахпыттара, элбэҕи көрбүттэрэ, элбэҕи истибиттэрэ (араас муусука, ырыа-тойук чааһыгар)
харахха быраҕыллар.
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Ол да иһин буолуо, бу кыраай олохтоохторо суруйааччыларга,
худуоһунньуктарга тардыһыылара күүстээх быһыылаах.
ЭК, 06.21. 1987.
«Кыым», 06.22. 1987.

На наш взгляд, она была удачной. К ней мы отнеслись очень
серьезно и постарались доставить максимум удовольствия слуша
телям.
Ефим Дымов,
Композитор, рук. анс. «Верные друзья».

... И сердце растаяло. Очень захотелось сделать такой праздник,
чтобы надолго запомнился жителям города.
В. Жак. МЯ, 23.06.87.

VII. 1.8. Норуоттар доҕордоһууларын туһунан
Через общение, через контакты мы больше узнаем друг друга, а
это самый крепкий фундамент для дружбы.
Н.а. РСФСР Владимир Ивашов.
Алдан. СЯ, 18.06.87.

Сближение наших культур, общение наших культур приносит
хорошие плоды.
П. Проскурин. На встр. в П/просе.

А если говорить о дружбе, то она все-таки заключается не в сло
вах, а в таких вот совместных делах.
B.C. Жак. МЯ, 23.06.87.

формализм — наш страшный враг. Я называю его Ф омкой Дере
вянным. Фомка Деревянный осквернял и дружбу народов — говоря
казенным языком восторженно. Это Фомка Деревянный хотел по
вернуть северные реки вспять!
Я видел белого шамана Гавриила Колесова и русского человека
Петра Петровича Кумечко, они вели ысых. Осохай пел украинец по
крови Петр Кумечко. Он воспринял ваш язык, культуру. Это ли не
интернационализм?!
Н.Е. Шундик. (На встр. в П/просе 15 июня)
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VII. 1.9. Аныгы литэрэтиирэ хаамыытын туһунан
Когда я бьш маленьким, думал, что все поэты — сильные, сме
лые люди. Это ощущение осталось до сих пор.
Хотя сейчас появилось немало молодых интересных авторов,
вместе с тем многие их стихи не вызывают ни любви, ни жалости,
ни боли. Часто в поэзию приходят бездушные «целлофановые» по
эты и пишут, естественно, такие же «целлофановые» стихи. Поэт
должен служить народу, тогда и он будет нужен ему.
В. Сорокин.
На мебельной ф-ке. МЯ, 18.06.87.

Ценю творчество Валентина Распутина за искренность. Очень
честный и очень глубокий — при простоте формы писатель. Во все
времена были писатели, не боявшиеся говорить правду. Вспомни
те Овечкина, который и при Сталине выступал против тогдашних
методов хозяйствования. А Белов, Абрамов? Разве их можно упрек
нуть в нечестности? Люблю Астафьева. Он резкий, злой, неровный,
но всегда откровенный. Айтматов — очень крупный писатель, стре
мится проникнуть в самое сложное в душе народа...
П. Проскурин. МЯ, 18.06.87.

— Чем Вам близок М.А. Шолохов?
— Народностью. С раннего детства знаю, что такое труд, уста
лость, пот, и поэтому все то, о чем писал Михаил Александрович,
мне бесконечно близко и дорого. Вообще Шолохов писатель, глу
боко прочувствовавший драматизм народной жизни, он большой,
честный художник, сумевший крупно, масштабно поставить без
всякой лакировки вопросы социальные, политические, экономиче
ские. Талант писателя прекрасен еще тем, что он не только вы яв
ляет душу народа, но и видит, ощущает, выражает это в глубокой
силе драматизма и ядреном народном юморе.
Е. Матвеев. СЯ, 19.06.87.

— «Судьба человека». И книга, и к/ф ильм для меня дороги и
любимы. После такого произведения хочется жить и работать.
Е. Матвеев. МЯ, 23.06.87.

155

Творятся интересные дела в стране
Литература находится в состоянии и брожения, и перестрой
ки. Литература, искусство отзовется, может быть, не сразу своими
крупными достижениями. Для этого надо время. Роман, например.
И профессиональная, и идейная борьба в литературе. Это слож
ный организм. Чем острее, откровеннее выплеснется наружу, тем
скорее произойдут перемены.
Зашел на Невское кладбище, где лежит весь XIX век русской куль
туры и литературы. Так родилось стихотворение «Невская лавра».
П. Проскурин. На встрече в П/просе.

Литератураны олох куота котон ааспыта ыраатта, суруйааччылар
сайдыы ханнык эрэ биллибэт кэрдииһигэр ыйанан хааллылар. Дьин эр , литэрэтиирэ уопсастыбаттан тутулуктаах, онно туох буолар да,
литэрэтиирэҕэ ол бэриллэн, сырдатыллан иһиэхтээх.
П. Проскурин. СГУ-га. «Кыым», 1987.06.

Литература в большой растерянности. Ж изнь ушла, скакнула
вперед. Масса романов отложена. Мы должны выработать новое,
совершенно иное мышление. Философское даже.
П. Проскурин. В ОК КПСС

VII. 1.10. Нуучча норуотун ырыатын туһунан
Русскую народную песню знают и любят везде. Она не может не
трогать. Потому что создана самим народом. И для певца тут слож
ности особой нет. Нужно только дышать вместе со своим народом,
думать думать о нем и любить его.
Л. Зыкина. СЯ, 21.06.87.

Ы ччакка кыра оҕо саастарытган саҕалаан, норуот ырыатын-тойугун инэрэргэ, норуот айымньытын билэр, өйдүүр, ылынар гына
иитэргэ дьулуһуох тустаахпыт. Норуот уус-уран айымньытыгар саамай бастыҥа, саамай ордуга, мин санаабар, норуот ырыата. Н о
руот ырыатыгар норуот дууһата, кини устуоруйата, кини хайдах
сайдан испитэ бүтүннүүтэ костер. Онон норуот ырыатын өйдүөххэ,
итэҕэйиэххэ наада. Ы рыанан тугу саныыргын, туохха дьулуһаргын
бүтүннүүтүн этиэххин соп.
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О нон ыччаты норуот айымньытын үгэстэригэр иитии, норуот
ырыатын-тойугун таптыыр гына иитии — биһиги улахан иэспит.
Л. Зыкина. ЭК, 1987.06.21.

VII. 1.11. Омук-омук култууратын
сабыдыаллаһыытын туһунан
Конечно, связь есть. Потому что мы же воспитаны на традициях
не только России, но и всех наших республик.По радио, телеви
дению постоянно транслируются концерты отовсюду. Слушаешь,
смотришь в свое творчество. Это естественно, я считаю, так делают
все артисты. Вы слышали, наверно, я пою «Посею лебеду...», за
тягивая ноты. Россияне так не поют, это я переняла из казахского
пения, чтобы показать полноту дыхания.
М не очень нравятся якутские песни. С удовольствием слушала
их здесь на национальном празднике ысыах.
Л. Зыкина. СЯ, 21.06.87.

И, наоборот, мы берем, мы обогащаемся.
Другое дело, когда мы вдруг начинаем петь в чуждом русской
песне стиле. Вот это уже плохо, этого надо остерегаться. Должна
быть гордость за свою культуру.
Виктор Гридин. СЯ, 21.06.87.

У нас есть чему учиться в народном искусстве. Это наше богат
ство.
Ю.С. Мелентьев. В ОК КПСС

... цель нынеш ней поездки художников, писателей, артистов в
Якутию состоит именно в том, чтобы взаимно обогатить друг друга
общением, чувствами, мыслями, которые, питая художников, лягут
в основу их будущих художественных произведений.
В. И. Кочетков.
Якут, завод по рем. тяж. з/ройной техники.
СЯ, 18.06.87.

VII. 1.12. Сэбиэскэй киһи майгытын туһунан
— Что Вы больше всего цените в человеке?
— Порядочность. Нам ее, к сожалению, очень не хватает в от
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нош ениях друг с другом. То и дело сталкиваешься с хамством, эле
ментарным неуважением человека к человеку. Вот поэтому у меня
сейчас возникла мысль сделать фильм, который будет называться
«Дефицит». Речь в нем пойдет о необходимости внимания, добро
ты, заботы к каждому конкретному человеку.
Е. Матвеев. СЯ, 19.06.87.

VII. 1.13. Уларыта тутуу туһунан
Сейчас везде по стране идет перестройка. (— .) Каждый из нас
волен устранять недостатки по зову своей совести, морали. В наши
дни каждый человек должен показать то, на что он способен, а не
прятаться за спины других. Сейчас такая возможность есть.
JI. Лещенко. МЯ, 23.06.87.

М ои молодые друзья! Самое время вам дерзать!
Икренне Евг. Матвеев. 1987 г.
ЭК, 06.21.1987.

VII. 1.14. Тыл уонна норуот үгэстэрин туһунан
В то время, когда варварски порой уничтожается среда обита
ния, долг каждого человека — вернуть первозданную природу, со
хранить ее красоту для наших потомков. Необходимо возрождать
родной язык, песни, традиции.
Ю. Сергеев. На встрече в МВД Я ССР.
СЯ, 20.06.87.

М еня глубоко волнует вырождение языка. И скренне хочу, чтоб
и русский, и якутский языки существовали вечно.
Временщиков очень много на БАМ-е. Бездуховное отношение
ко всему. Нет понимания своей земли, своего назначения.
Трудно, но надо сохранить экологию.
Ю.В. Сергеев. На встр. в П/просе.
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V II.l.15. Норуот, литэрэтиирэ устуоруйаларыгар сыһыан
Мы должны уважать историческое прошлое своей страны, но
для этого нужно быть в правдивых с ним отношениях...
В. И. Кочетков. Завод по рем. Тяж. з/ройной техн.
СЯ, 18.06.87.

Историю надо восстановить. Надо разбудить народы. История,
литература пишутся по заслугам. Народ все помнит. А писатели —
это совесть народа!
П. Проскурин. В ОК КПСС.

Что такое общество «Память»? Играя на национальном чувстве
русских, призывает любить и поддерживать людей, любящих и под
держивающих старину, заботящихся о старине. Политические игры
не должны идти под таким знаменем. Должны идти под знаменем
марксизма-ленинизма. Подстройка под зады Запада — не прой
дет — это не перестройка!
Ю.С. Мелентьев. В ОК КПСС

Хаһан баҕарар, ханна баҕарар туох эмэ сананы киллэрэргэ урукку үтүөнү, кэрэни харах харатын курдук харыстыахха наада.
Н. Шундик

VII. 1.16. Саха литэрэтиирэтин туһунан
Якутская литература очень интересна, богата своей кровной свя
зью с землей, с природой, берегите это качество. Где-то оно уже
утрачено.
П. Проскурин. СЯ, 20.06.87.

Вырываешься из каменного лабиринта М осквы. Ваши бескрай
ние просторы возвращают нас к самим себе. Ощущаем себя обнов
ленными.
Получили нравственный урок старейшины вашей литературы
Николая Егоровича Мординова. Великое Вам русское спасибо!
Приезжаем к вам за уроком доброты, честности, нравственной чис
тоты.
Николай Павлович Задорнов о поморах писал 46 лет. И сейчас
пишет. Таких писателей у нас немного. Они, не ожидая и не полу159

чая наград, больших статей о себе, работают, отдают одному делу
всего себя.
Анна Гвоздева, лит. критик.
На встр. в П/просе 15 июня.

Высокая честь писать о мастере высокого класса как Алексей
Елисеевич Кулаковский. Он стоит в одном ряду с М аяковским,
Есениным, П. Тычина — с зачинателями советской литературы!
(Аплодисменты).
Сохранить этот мир в том виде, какой еще не успел проглотить,
испоганить НТП. Не дать на съедение НТП. У вас много проблем.
Они сложные. Чтоб решили вы эти проблемы так, чтобы и вам
было хорошо, и XX веку было хорошо!
Писатели боятся смешения членств.
О войне может написать человек даже более молодого поколе
ния, не воевавшего, как Лермонтов в свое время написал «Бороди
но».

В.
И. Кочетков, критик, один из ини
издания кн. А.Е. Кулаковского. Долго возглавлял парт орг. СП.

VII. 1.17. Саха норуотун култууратын уонна
ускуустубатын туһунан
Саамай үтүө өйдөбүлү саха национальнай бырааһынньыга ыһыах
хаалларда. М анна аан бастаан хомуһу сөҕө-маахтайа көрдүбүт.
Өскө хомус тардыытын маастарыстыбатын баһылыыр киһи ханнык
баҕарар ВИА-ларга туһаныан сөп эбит. (— .).
Ис сүрэхпититтэн баҕарар санаабыт — Саха сиригэр өссө төгүл
эргиллэн, эһиги олоххутун, култуураҕытын, айылҕаҕытын кытта
ыкса билсиһии. Ол баҕам туолуо дии саныыбын.
Сергей Березин, «Пламя» ВИА салайааччыта.
ЭК, 06.21.1987.

На открытии Дней в Якутии меня поразила игра на хомусе.
Впервые слышал такое виртуозное исполнение. Сейчас многие ан
самбли используют инструменты, похожие на хомус.
Лев Лещенко. МЯ, 23.06.87.

Вместе с писателями Сунтар я водил осуохай и это меня пора
зило своей красотой и серьзностью. Я смотрел в глаза людей и по
нимал, что для них танец не просто дань традиции, а что-то святое.
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Звучащий в это время запев наделен философским поэтическим
осмыслением происходящего в жизни.
Е. Матвеев. О своих впечатлениях от пребывания
в Якутии, от встреч с труд, респ-ки

У вас прекрасное национальное искусство, древнее, которое
надо развивать, а вы его не развиваете. На осохае одни старики. А
молодежь в Сунтаре увлекается современными модными — шум
ными танцами. Глаза пустые.
Евг. Сем. Матвеев. На встрече в ЯГУ.

Как раз там (в Сунтаре) прекрасную песню на родном языке
спел один из местных жителей. Скажу откровенно, меня это по
трясло чисто народным исполнением, глубиной красок. То, что я
услышал, никак нельзя сравнить с тем, что звучит по радио, пос
кольку это, так сказать, подается концертно. Я просто влюблен в
ваш замечательный край, где оказался впервые. Он так богат изу
мительными людьми.
Б. Штоколов.

Мы услышали пение олонхо В.М. Новиковым-Кю нню к Урастыровым. Вот эта земля не умрет — бессмертна!
Война принадлежит всем поколениям. Вот такие стихотворения
(о войне) я всегда пишу без черновика!
Валентин Сорокин. На встр. в П/просе.
Самодеятельное творчество основано на вековых традициях,
бессмертном таланте народном.
О. Шнукашвили.
Изречение местного газетчика. МЯ, 23.06.87.

VII. 1.18. Дьокуускай куорат туһунан
баҕа санааны этии
Дьокуускай куорат тас көстүүтэ тупсарыгар баҕарабын. Ону таһынан Саха сиригэр сылдьыбыт революционердар пааматынньыктарын уонна Кыайыы болуоссатын үчүгэйдик оҥоруохха наада.
Онон, эдэр ыччаттар, куораккыт кэрэ көстүүлээх буоларын туһугар
үлэлээҥ, кы һаллын.
Ю.Л. Чернов,
ССРС Худуоһунньуктарын сойууһун быраб. сэк.
(«Кыым» 08.05.2010 нуөмэригэр бэчээттэммитэ)
11 Заказ № 440
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VII.2. СҮҺҮҮ (ЦИТАТА)
VII.2.1. О родном языке
Непременная составляющая национального самосознания челове
ка — чувство гордости за родной язык, который воплощает в себе
культурные и исторические традиции народа.
Русский язык богат и могуч. Это утверждение стало хрестома
тийным и принимается без возражений.
Но можно ли считать, что язык, созданнный великими предками,
его потенциал, богатство неистощимы ? Можно ли утверждать, что
сегодня роль большинства наших соотечественников отражает бо
гатство и величие национального языка ?
Состояние современного русского языка (расшатывание тради
ционных литературных норм, стилистическое снижение устной и
письменной речи, вульгаризация бытовой сферы общения) давно вызы
вает беспокойство как специалистов-филологов, так и представите
лей других наук, всех тех, чья профессиональная деятельность связана
с речевым общением. Снижение уровня речевой культуры разных слоев
русского общества, в том числе и интеллигенции, настолько очевидно
и масштабно, что назрела необходимость возрождения непрерывной
языковой подготовки на всех ступенях образования (от начального до
высшего).
Кроме того, в настоящее время сложились условия, когда востре
бованность специалиста на рынке труда, его конкурентоспособность
в значительной степени зависят от наличия грамотной речи (уст
ной и письменной), умения эффективно общаться, от знания приемов
речевого воздействия, убеждения. Именно сегодня интерес к родному
языку становится осознанной необходимостью для миллионов молодых
людей, стремящихся достичь успеха в жизни с помощью профессио
нальных знаний и навыков.
Вот почему курс «Русский язык и культура речи» вводится в про
граммы подготовки специалистов нефилологического профиля.
При этом языковая подготовка студентов призвана решать не
только обучающие, но и воспитательные задачи.
Знание языка, его законов, заложенных в нем возможностей, зна
ние риторики — искусства владения речью — позволяет воздейство
вать на других людей, использовать слово как оружие: Слово может
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спасти человека, может и убить; Слово не стрела, но пуще стрелы
разит. Поэтому очень важно, кто этим оружием владеет. Прежде
чем вложить его в руки подрастающего поколения, следует воспи
тать в молодых людях те нравственные качества, которые не позво
лят обращать слово во вред другим.
Все сказанное определяет цель настоящего учебного пособия —
дать необходимые знания о русском языке, его богатстве, ресурсах,
структуре, формах реализации; познакомить с основами культуры
речи, с различными нормами литературного языка, его вариантами;
изложить основы ораторского искусства, дать представление о речи
как инструменте эффективного общения; сформировать навыки дело
вого общения.
Русский язы к и культура речи. Уч. Пос. Ростов-на-Дону. Ф е
никс. 2000. — С. 3—4.
• Состояние русского языка в настоящее время представляет собой
острейшую проблему для гос-ва, для всего общества. Это объясняется
тем, что в языке сосредоточен и представлен весь исторический опыт
народа: состояние языка свидетельствует о состоянии самого обще
ства, его культуры, его менталитета. Разброд и шатания в обще
стве, падение нравственности, утрата характерных национальных
черт — все это сказывается и на языке, ведет к его упадку.
Сохранение языка, забота о его дальнейшем развитии и обогаще
нии — гарантия сохранения и развития русской культуры. Потому
каждый гражданин Российской Федерации, кем бы он ни работал,
какую бы должность ни занимал, несет ответственность за состоя
ние языка своей страны, своего народа. Чтобы выполнить этот граж
данский долг, осознанно принимать в языковой политике, необходимо
иметь представление о развитии и положении русского языка в разные
периоды его существования, поскольку настоящее глубоко и всесто
ронне осмысливается, познается в сравнении с прошлым. [С. 6.].
• Петр I даже вынужден был издать приказ, по которому «пред
писывалось писать все российским языком, не употребляя иностран
ных слов и терминов», поскольку от злоупотреления чужими слова
ми «самого дела выразуметь невозможно». [ С. 9.].
К концу XVIII века предпочтительное использование в устной
п*
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и письменной речи русского языка становится признаком патрио
тизма, уважительного отношения к своей нации, своей культуре.
И менно это и подчеркивает публицист, участник Отечественной
войны 1812 г. Ф.Н. Глинка, говоря о Суворове: «Суворов знал пре
красно французский язык, а говорил всегда по-русски. Он был рус
ский полководец».
Писатель, историограф Н.М . Карамзин в «Письмах русского пу
тешественника» с горькой иронией пишет: «... в нашем так назы
ваемом хорошем обществе без французского языка будешь глух и
нем. Не стыдно ли? Как не иметь народного самолюбия? Зачем быть
попугаями и обезьянами вместе? Наш язык и для разговоров, право,
не хуже других». В другой статье «О любви к отечеству и народной
гордости» он связывает отношение к родному языку с граждан
ственностью, уважением к своей стране, своему народу: «... Беда
наша, что мы все хотим говорить по-французски и не думаем трудить
ся над обрабатыванием собственного языка; мудрено ли, что не умеем
изъяснять им некоторых тонкостей в разговоре? ... Язык важен для
патриота». [С. 10—11.].
• Худ. рук. Театра-студии «У Никитских ворот» М арк Розовский:
«Боже, как много разговоров о воинах-интернационалистах! Рядом
со святым словом «интернационализм» мы ставим страшное слово
«воин». Или интернационализм — или война, эти понятия нельзя
соединить. Употребление этого словосочетания продолжает ковер
кать наш и души и унижать нашу нравственную позицию. М не ка
жется также этически некорректным и пущенное в оборот «афга
нец», употребляемое не в своем основном значении... Или еще один
неуклюжий термин — «культ личности». Да у личности обязан быть
культ! Это же прекрасно. А то, что мы называем культом личности,
было культом посредственности — все одинаково серо, все подго
няемо под сапог, культ безличности. Ведь это не просто лексичес
кая неряшливость, а следствие нашей поверхностной морали. С на
чала мы не задумываемся о формах слов и содержании дел, а потом
удивляемся, почему в нашем обществе, с детства поющем «Интер
национал», вместо ожиданий «дружбы народов» махровым цветом
распускается обыкновенный шовинизм» (Огонек. — 1989. — № 47.)
С. 2 7 -2 8 .
• А. Эмирова (некто М.А.): «Я знаю, что общество озабочено во
просами повышения правовой и политической культуры депутатов.
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К сожалению, выступления многих депутатов обнаружили их низ
кую речевую и, следовательно, общую культуру. Я не могу доверять
дела государственной важности человеку, который коряво излагает
свои мысли, допускает грубые речевые ошибки».
РЯ иК Р, Уч. Пос-ие. - С. 31.
• Проф. JI.B. Савельева: «М ощный напор низкосортной теле- и
кинопродукции с полуграмотным переводом, а также наступление
обезличенно-массовой, денационализированной псевдокультуры пла
номерно и скрупулезно разрушают нашу языковую экологию, обесце
нивают русское слово, его духовную суть, его генную память о прош
лом». Языковая экология. — Петразаводск, 1997. —С. 41—42.
• А.И. Солженицын в 1995 г. издал «Русский словарь языкового
расширения». В нем он поместил 30000, по мнению автора, «еще
жизнеспособных, полнокровных слов, которым грозит преждевремен
ное отмирание». Как пишет Солженицын, ему «захотелось воспол
нить иссушительное обеднение русского язы ка и всеобщее падение
чутья к нему» (подчерк. — авт.).
Другие более трезво оценивают ситуацию, раздумывают над тем,
что необходимо сделать, чтобы ее изменить. Известный лингвист
О .Б. Сиротинина пишет: «По-моему, ни об упадке, ни об оскуде
нии, обеднении, тем более, вырождении его (языка — автор) го
ворить нельзя. Вмешательство, и очень серьезное, необходимо в
речевую культуру (специальные курсы для депутатов, штрафы для
ошибающихся работников радио и телевидения, кваликационные
собеседования для учителей и т.д.)“ Русский язы к конца XX столе
тия (1985 - 1995.). - М., 1996. - С 17.
Стернин И.А.
(Воронеж)

«С проблемой двуязычия связана и проблема языковой смены. П е
риод двуязычия — важнейший период в развертывании процессов язы
ковой смены.
Процессы взаимодействия языков, ведущие к языковой смене, мы
разделяем на три периода: 1) период первичного одноязычия, когда
родным является исконный язык, в который проникают различные яв 
ления, факты из другого языка; 2) период двуязычия; 3) период отми
рания предполагаемого первого родного языка и установления нового
одноязычия, когда единственным родным языком становится второй
родной язык. Этот период характеризуется максимальным насыще165

т ем отмирающего языка заимствованиями из второго языка. Эти
процессы по-разному протекают в различных социальных условиях и в
разных языках, например, в алеутском ”.

VII.2.2. О русском
коммуникативном сознании
• Проблема коммуникативного сознания человека представляет
интерес не только для психологии речи, онтолингвистики, а также
для методики обучения речи и общению. Проблема национального
коммуникативного сознания занимает важное место в ряду этих
проблем.
Коммуникативное сознание — это совокупность механизмов со
знания человека, которые обеспечивают его коммуникативную
деятельность. Это коммуникативные установки сознания, совокуп
ность ментальных коммуникативных категорий, а также набор при
нятых в обществе норм и правил коммуникации.
Под коммуникативными категориями понимаются самые общие
коммуникативные понятия, упорядочивающие знания человека об
общении, некоторые — о его речи.
Коммуникативные категории. Собственно категория общение,
категории вежливость, грубость, коммуникабельность, коммуника
тивная неприкосновенность, коммуникативная ответственность,
эмоциональность, коммуникативная оценочность, коммуникативное
доверие, коммуникативное давление, спор, конфликт, коммуникатив
ная серьезность, реквестивность, коммуникативная эффективность,
молчание, коммуникативный оптимизм / пессимизм, сохранение лица,
категория тематики общения, категоря грамотность, категория
коммуникативного идеала и др. Коммуникативные категории, отра
жающие отношение человека к речи, — родной язык, иностранный
язык, языковой паспорт, культура речи, хорошая речь и др.
Можно выделить и некоторые более конкретные категории: диа
лог, монолог, официальная речь, неофициальная речь, публичная речь,
слушание, говорение и др. — [С. 296.].
Категория содержит определенное концептуальное знание о ком 
муникации (информационно-содержательный аспект, инф орма
ционно-содержательная составляющая категории), а также «прескрипции», предписания по осуществлению коммуникативного
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процесса (правила общения); этот аспект может быть назван прескрипционным. П рескрипционная составляющая коммуникатив
ной категории включает прескрипции по крайней мере трех видов:
прескрипции, которые носят предписывающий характер (что и как
надо делать в процессе общ ения), запретительные прескрипции
(что нельзя делать в общении) и интерпретирующие (объяснитель
ные) (как надо понимать в процессе общения те или иные комму
никативные факты или действия людей).
Некоторые из таких установок отражены в пословицах, поговор
ках и присловьях народа (яйца курицу не учат, смех без причины —
признак дурачины, коротко и ясно, брань на вороту не виснет и др.),
другие выявляются только из анализа коммуникативной практи
ки народа (через порог не разговаривают, прикосновение повышает
убедительность, длительное совместное пребывание в одном месте с
незнакомым человеком предполагает вступление с ним в общение, сла
бое рукопожатие свидетельствует о нерешительности, собеседника
нельзя перебивать, за столом надо участвовать в общем разговоре и
др.) - [С. 297-298.].
Некоторые коммуникативные категории в сознании людей мо
гут быть лакунарными для того или иного этноса. Ср., например,
коммуникативные категории англоязычного западного мира —small
talk, privacy, tolerance, politicalcorrnectness, японская коммуникатив
ная категория sabi «уединенное молчание на природе, сопровождае
мое слушанием какого-либо одного звука», категории «сохранение
своего лица», «сохранение лица собеседника» японского и запад
ного мышления — эти категории для русского коммуникативно
го сознания лакунарны; только формируется в настоящее время в
русском коммуникативном сознании категория толерантности на
базе заимствованного слова. Вместе с тем такие русские комму
никативные категории как общение, разговор по душам, выясне
ние отнош ений эндемичны (то есть присущи только одному языку)
и отсутствуют в коммуникативном сознании других народов (по
крайней мере, европейских).
Выявляется гендерная, возрастная, социальная, профессиональ
ная специфика коммуникативных категорий; теоретически могут
быть и сугубо личностные коммуникативные категории. Вместе с тем,
содержание коммуникативных категорий в сознании отдельных
носителей языка преимущественно совпадает с общ енациональны
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ми, поэтому достаточно точное, хотя и обобщенное представление
о содержании коммуникативных категорий в сознании отдельных
носителей языка можно получить, изучая национальное коммуни
кативное поведение. [С. 298.].
Основными приемами изучения и описания коммуникативного
сознания являются приемы психолингвистические.
Коммуникативное сознание включает в себя собственно ком 
муникативный аспект и языковой аспект (языковое сознание)
[С. 298.].
Исследование языкового сознания предполагает , что в процессе
исследования единиц языка и языковых структур выявляется их
психологически реальное содержание — в каком реальном, «пси
хологически достоверном» наборе семантических компонентов,
функций та или иная языковая единица или структура существует
в сознании народа, хранится в его языковой памяти, в каких от
ношениях по яркости и актуальности находятся между собой их
отдельные смысловые компоненты, образующие семантику едини
цы, каковы реальные смысловые связи слов и структур в языковой
памяти (внутреннем лексиконе) человека.
Исследование языкового сознания осуществляется эксперимен
тальными методами (свободный и направленный ассоциативный
эксперимент, методика интервьюирования, метод субъективных де
ф иниций, интерпретационный эксперимент, методика семантичес
кого шкалирования, методика ранжирования, методика вериф ика
ции признаков и др.) (см. Высочина 2001; Язы к и национальное
сознание. Вопросы теории и методологии 2002, с. 286—289).
Исследование собственно коммуникативного сознания предпо
лагает прежде всего выявление и анализ содержания ментальных
коммуникативных категорий, содержащих знание о структуре самой
коммуникации, набор принятых в обществе норм и правил ком 
муникации, а также коммуникативные установки сознания. Для
исследования коммуникативного сознания применяю тся те же ме
тодики, что и для изучения языкового сознания. — С. 299.
Исследование коммуникативных категорий предполагает:
Установление набора национальных коммуникативных катего
рий;
Установление их содержания, т.е. выявление образующих ком 
муникативную категорию когнитивных компонентов;
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Установление структуры коммуникативной категории, то есть
вычленение ее ядра, периферии;
Описание интерпретационного поля категории, то есть описание
установок, прескрипций, запретов, норм и правил коммуникации,
обусловленных содержанием категории в данной коммуникативной
культуре;
Установление иерархии коммуникативных категорий в нацио
нальном коммуникативном сознании — выявление ядерных и пе
риферийных коммуникативных категорий той или иной лингво
культурной общности.
Возможно также изучение динамики становления и развития
коммуникативных категорий как компонентов коммуникативного
сознания народа — как в плане формирования тех или иных кате
горий в процессе формирования и развития нации, так и в онтоге
нетическом плане — формирование отдельных коммуникативных
категорий в коммуникативном сознании ребенка и взрослого на
разных возрастных стадиях развития личности. [ С. 299 — 300.].

VII.2.2.1 Категория РУССКИЙ ЯЗЫК
В русском коммуникативном сознании
Экспериментальное исследование категории русский язы к на
большом массиве испытуемых (210 человек, из них 150 женщ ин и
60 мужчин) провела под наш им руководством методом направлен
ного ассоциативного эксперимента Л.А.Тавдгиридзе (Тавдгиридзе
2002, с. 8 9 -9 3 ).
Испытуемым предлагалось письменно ответить на вопрос «Рус
ский язы к — какой?» Предлагалось дать пять ассоциативных реак
ций, время на выполнение задания не ограничивалось.
Эксперимент позволил выявить общие представления взрослых
носителей русского языка о своем языке, а также обнаружить воз
растные и гендерные особенности данной коммуникативной кате
гории.
Всего в ходе эксперимента получено 1050 различных реакций.
Сходные по смысловому содержанию ассоциаты обобщались. — С. 300.
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Результаты эксперимента
Русский язы к — красивый 133, сложный, трудный 99, богатый
74, родной 65, могучий 56, великий 42, нужный 35, интересный 34,
необъятный, огромный 33, понятный, легкий, доступный 31, любимый
30, разнообразный, многранный 27, музыкальный, песенный, певучий,
поэтический, переливчатый, льющийся 15, умный 11, прекрасный 11,
беспардонный, пошлый, грубый, ругательный, матерный, скандальный
11, яркий, колоритный, красочный 11, чувственный, лирический 11,
испорченный, замученный, скудеющий 10, засоренный, много заим
ствований 10, эмоциональный 9, всемирный, мировой, всеобщий 9,
многонациональный 9, лаконичный 9, интернациональный 5, межна
циональный 5, двусмысленный 3, ласковый 3, приятный 3, добрый 3,
милый 3, хороший 3, чистый 2, светлый 2, популярный 2, неизученный
до конца 1, непредсказуемый 1, неожиданный 1, крылатый 1, вечный
1, неповторимый 1, искусный 1, искренний 1.
Ассоциативное поле стимула «русский язык» членится на ядро
и периферию.
К ядру относятся ассоциаты красивый, трудный, богатый, род
ной, могучий, великий.
К ближней периферии относятся: нужный, необъятный, обш ир
ный, огромный, интересный, понятный, доступный, любимый,
разнообразный, многогранный.
Дальнюю периферию представляют ассоциаты: музыкальный,
певучий, поэтический, льющийся, переливчатый, умный, прекрасный,
беспардонный, пошлый, грубый, ругательный, матерный, скандальный,
яркий, колоритный, красочный, испорченный, замученный, скудеющий,
имеющий много заимствований, эмоциональный, всемирный, мировой,
всеобщий, многонациональный, интернациональный, межнациональ
ный, лаконичный.
Общими для мужского и женского восприятия являются ассоци
аты: красивый, трудный, свободный, родной, обширный, нужный,
великий, могучий.
Гендерная специфика концепта русский язы к выявляется в сле
дующем.
В коммуникативном сознании женщ ин присутствует такая оцен
ка языка как интересный—32, легкий—21, умный— 11, которая у
мужчин практически отсутствует. Кроме того у женщ ин характер
на эстетическая оценка языка: музыкальный, песенный, певучий,
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поэтический, переливчатый, льющийся, мелодичный, многозвуч
ны й—1 1 , красочный, образный—5, чувственный, лирический—8.
Для мужчин характерна утилитарная оценка языка: необходимый,
обязательный, полезный, нужный, важный—20. Мужчины дают зна
чительное число негативных оценочных реакций: грубый, пошлый,
ругательный, беспардонный, матерный—8.
Мужчины также характеризуют русский язы к как засоренный, ис
порченный, имеющий много заимствований, скудеющий—8. — С. 301.
Анализ возрастной специфики концепта «русский язык» пока
зал, что в сознании возрастной группы молодежи 15—20 лет кон
цепт русский язы к представлен следующими признаками:
с точки зрения эмоционального отношения: красивый, прекрас
ный, лучший, приятный, светлый, чистый, добрый, искренний, мягкий,
неповторимый;
с точки зрения важности, значимости: нужный, необходимый,
вечный, всемирный, древний;
с точки зрения звукового восприятия: поэтический, песенный,
сдержанный, мелодичный, артистический, лирический, чувственный,
сумбурный, специфический.
В коммуникативном сознании студентов данной возрастной
группы ассоциаты, связанные с положительной оценкой (красивый,
приятный, добрый, чистый, мягкий, любимый, ласковый...) самые
многочисленные.
В сознании возрастной группы 21—40 лет концепт русский язык
представлен следующими признаками:
— утилитарная оценка (нужный, обязательный, функциональ
ный, многофункциональный, полезный);
— одобрительная оценка: интересный, цивилизованный, лако
ничный, мудрый, искусный, эффективный, объективный, добрый,
популярный.
— неодобрительная: нелогичный, противоречивый, засоренный,
скудеющий, некультурный, пошлый.
— оценка с точки зрения возможности изучения: легкий, не
трудный, понятный, доступный.
Ядро концепта «русский язык» у испытуемых данной возрастной
группы репрезентируется лексемами родной, красивый, богатый, ин
тересный, нужный.
Основная часть лексических единиц, репрезентирующих кон12*
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цепт «русский язык» у старшей возрастной группы опрошенных
(40—70 лет), характеризуется стилистически окраш енной лексикой,
которая в большой степени представлена разговорными языковыми
единицами и отражает исконно русское отношение к жизни: зако
выристый, бесшабашный, вертучий, балясный, колючий, дробный, за
лихватский, хлесткий, ядовитый, горький, гордыбачий, жгучий, уда
лой, хитроумный. Эти характеристики составляют 63 % ассоциатов
данной возрастной группы. Выявлены также ассоциаты, отражаю
щие христианское представление о языке: православный, божес
твенный, христианский. [ С. 302.].
Анализ результатов позволил следующим образом представить
концепт «русский язык» в русской концептосфере. Наиболее ярки
ми когнитивными признаками русского языка в коммуникативном
сознании русского человека являются;
— положительная эстетическая характеристика, свойственная в
основном женскому восприятию (красивый, любимый, песенный,
музыкальный, поэтический, мягкий, приятный, льющийся, ласко
вый);
— трудный в усвоении (в равной мере выделяется мужчинами и
женщ инами (трудный, сложный, нелогичный, не изученный до конца)',
— подвергающийся негативному воздействию (скудеющий, много
заимствований, замусоренный, засоренный)',
— негативная оценка языка в мужском восприятии {ругатель
ный, пошлый, матерный, скандальный).
Коммуникативное сознание молодежи включает представление
о нужности и важности изучения языка (нужный, обязательный, по
лезный).
В коммуникативном сознании людей старшего поколения ос
новная часть лексических единиц, репрезентирующих категорию
«русский язык», является разговорной, просторечной.
В русском коммуникативном сознании в целом в категории
русский язы к наиболее яркими когнитивными признаками можно
признать следующие: красивый, богатый, сложный, нужный, родной,
могучий, грубый, скудеющий. В результате в концепте доминируют
позитивная эстетическая оценка языка и прагматическое представ
ление о его трудности, объемности и необходимости.
Обратим внимание на одновременное наличие противоречащих
друг другу признаков — красивый и грубый, а также наличие при172

знака скудеющий, указывающего на возникшую тревогу за состо
яние родного языка. Последнее — результат общественной кампа
нии в защиту русского языка, развернувшейся в последнее время в
стране; несколько лет назад подобные признаки в русском комму
никативном сознании не отмечались. [С. 302—303.].

Экспериментальное изучение категории
УП.2.2.2 Русский коммуникативный идеал
Важной категорией коммуникативного сознания любого народа
является национальное представление о коммуникативном идеале.
Под коммуникативным идеалом понимается стереотипное пред
ставление об идеальном собеседнике, присутствующее в сознании
народа. Коммуникативный идеал является неотъемлемой состав
ляющей национального коммуникативного сознания.
Коммуникативный идеал может быть представлен не только в
сознании народа, но и в сознании части этнического коллектива,
объединенной каким-либо социальным, возрастным, профессио
нальным, гендерным признаком. В таком случае речь будет идти о
групповом коммуникативном идеале, что также представляет инте
рес для исследования. [С. 307.].
* * *

Языки Российской Федерации и нового зарубежья:
статус и функции. — М.: Эдиториал УРСС, 2000. — 400 с.
Гл. 2. Социо-лингвистические проблемы тюркских народов
Российская Федерация
А.Н. Баскаков, О.Д. Пасырови

VII.2.3. Языковые ситуации в тюркоязычных республиках
Российской Федерации
(Краткий социолингвистический очерк)
Тюркоязычные народы и этнические группы в РФ составляют
вторую по количеству после славянской этнолингвистическую
группу населения общей численностью 11,2 млн. человек (перепись
1989 г.) и являются титульными народами в 10 из 21 республики в
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составе Федерации, а именно: Алтай, Баш кирия (Башкортостан),
Дагестан (наряду с восемью другими народами), Кабардино-Балка
рия (наряду с кабардинцами), Карачаево-Черкесия (наряду с чер
кесами), Якутия (Саха), Татария (Татарстан), Тува (Тыва), Хакасия
и Чувашия. [С. 34.].
До революции из 14 автохтонных тюркоязычных народов на тер
ритории России только 6 — алтайцы, крымские татары, татары,
чуваши, шорцы и якуты имели свою письменность, а остальные
восемь — башкиры, карачаевцы, балкарцы, кумыки, ногайцы, ха
касы, долганы и тофалары — получили ее в советское время. [35].
«Замедление, а затем и регресс развития национальных языков в
С ССР обычно связывают со сменой языковой политики в середине
30-х гг., с законом «Об обязательном изучении русского языка в
школах национальных республик и областей». В конце 30-х и в 40-х
гг. Большинство языков народов СС С Р были переведены на рус
скую графику. Во второй половине 50-х гг. в большинстве нацио
нальных школ был введен русский язы к обучения [1, 38, 27, 12]; а
в 70-ые гг. была выдвинута идея объединения всех народов СС С Р в
новую историческую общность — «советский народ с общим язы 
ком межнационального общения» — русским языком и с единой
«советской интернациональной культурой» на основе русской куль
туры. В результате процессы языковой и культурной ассимиляции в
стране стали развиваться еще быстрее.
Социальная база и функция тюркских и других языков народов
СС СР в сферах образования, массовой информации, культуры и
даже в бытовом общении продолжали быстро сокращаться. Среди
городской национальной молодежи получил распространение так
называемый языковой нигилизм — отказ от изучения и применения
своих языков, как неперспективных для использования их в обра
зовании и трудовой деятельности. Сокращение количества нацио
нальных школ, особенно в городах, и снижение качества обучения
в них привело к упадку культуры речи у большинства национально
го населения, что нашло отражение в «полуязычии», т.е. в слабом
владении литературными нормами родного и русского языков. И,
хотя в связи с перестройкой, ростом национального самосознания,
суверенизацией республик, изданием языкового законодательства
(ЯЗ) и активизацией языкового строительства в конце 80—90-х гг.
Стало расти число национальных школ, увеличиваться количество
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печатной продукции и времени радио- и телевещания на нацио
нальных языках, половина автохтонных, в том числе титульных,
тюркоязычных народов и все этнические группы в РФ продолжают
утрачивать навыки владения своими языками.
П о данным микропереписи населения РФ в 1994 г. около 15 %
татар, 22 % чувашей, 26 % башкир, 27 % хакасов, 33 % долган, 46 %
шорцев, 67 % тофаларов полностью перешли на русский язы к [40,
50]. В настоящее время, когда национальная языковая политика в
стране направлена на сохранение и развитие национальных язы 
ков, стремление остановить эти процессы языковой ассимиляции
можно реализовать только после изучения реальных языковых си
туаций в республиках.» [С. 35—36.].

Описание социо-лингвистической ситуации языков мира.
С.-Пг, 2003. Осипова Ольга Андреевна
Опыт и переп реабилитации языков малочисленных народов
с дисперсным проживанием
1. Коренных малочисленных народов — 54.
2. Государственные языки — 29. (Языки России — 83).
3. М ладописьменных — 10. (корякский, мансийский, нанай
ский, ненецкий (тундровые), нивхский, селькупский, хантыйский,
чулымский, эвенкийский, эвенский.
4. Языки с возобновленными языковыми традициями — 8. (вепский, ительменский, корякский, саамский, удэгейский, цахурский,
шорский, эскимосский.
5. Новописьменные языки — 10. (агульский, долганский, кеттский, нганасанский, ненецкий (лесные), рутульский, тофаларский,
ульчский, энецкий, юкагирский.
6. Бесписьменные — 26. (алеутский, алхеторский, андийский,
арчинский, ахвитский, вагвалейский, везитинский, ботлинский,
водский, гинухский, годоберинский, гунзибский, ижорский, кайтакский, каратикский, корякский, кубачинский, негидальский,
орокский, орочский, киндинский, хвариниский, хезский, чаналинский, чулымо-тюркский, югский).

Доклад. Тюркские языки
С каждым днем исчезают языки
1. Н аций и языковых преп — 49.
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2. Исчезли — 27.
3. На грани исчезновения — 15.
4. Языковые опыты — 7.

VII. 2.4. Саха учуонайдарыттан санаа салҕатыы
В «Кратком словаре учебных терминов по химии, физике, гео
графии, естествознанию и математике в объеме общеобразователь
ных школ» включено 1135 словарных единиц. По подсчетам проф.
П.А. Слепцова, 40,9 % — русские заимствования, 9,3% — гибрид
ные термины, 7,2 % — кальки, 42,6 % — оригинальные термины.
РЗвЯЯ, С. 102-108.

Соһуччу сонун этэ
Орто дойду омуктарын тылларын түмэн суруйуу «Аан дойду
тылларын атлаһа» диэн үлэҕэ бэриллэр. Ону сан а дааннайдарынан
ситэрэн-кэҥ этэн, чуолкайдаан ХНТ үөрэххэ, наукаҕа, культураҕа
салаата Ю НЕСКО иккиһин таһаарбыт. Атлас өннөөх каарталардаах,
киэҥ комментарийдаах салааларыттан биирдэстэрэ Сибиир тылларыгар анаммыт. М анна саха тыла букатын эстэр чинчилээҕинэн
билиниллэн, Сибиир өлөр тылларын ахсааннарыгар анньыллыбыт. И тинник иэдээннээх информацияны 2002 сыл кулун тутар 28
күнүгэр Ж. Иванисова «Континент» хаһыаттан ылан, «Кыымна»
бэчээттэппитэ.
Н.Е. Петров, фнд., проф. КК. 05.10.06.

ЮНЕСКО-ҕа махтал!
Ю НЕСКО түмүгэ — бу санааны түһэрэр эбэтэр кулгаах таһынан
аһарар м ээнэ сонун буолбатах. Сахалар бэйэ бодобутун тардынан,
тылбытын харыстыыр-хараанныыр үлэбитин күүһүрдэрбитигэр
түмэр суолтатын урут өйдүөх тустаахпыт. Өсөһөн, күүрэн, тэптэн
туран үлэлиэхтээхпит. Хайаан да тылбытын өрүтүннэрэр санаа хас
биирдиибитигэр баһылыыр санаа буолуох тустаах. (М .П. АлексеевДапсы).
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Кутталлааҕы умнума
Николай Демьянович «баай удьуордаах», «националистическай
тыыннаах» Н.С. Григорьевы солбуйан кафедра сэбиэдиссэйэ буолбута. Ол эрээри «националист» дьаралыга киниэхэ тута көспүтэ. Саха
орфографиятыгар нууччаттан киирии тыллары саха киһитэ саҥарарын курдук суруйары туруорсар, онон омугумсуйар диэн баайсыбыттара. 1971 с. саха литературатын тылын туһунан суруйааччылар түмсүүлэригэр дакылааттаан, М .П. Алексеев-Дапсы (үлэтиттэн
ууратыллыбыта, кини — МЛ) дакылаатын дьүүллэһиинэн сибээстээн, саха тылын уонна литературатын кафедратын үлэһиттэрэ (ол
иһигэр сэбиэдиссэй эмиэ) «нуучча тьшын үтүө сабыдыалынан саха
тыла сайдарын билиммэттэрэ, онон омугумсуйаллара» көстөн тахсыбыта. А.К. Сивцеви пенсияҕа «атаарарга» күһэйбиттэрэ. 1986 с.
аны В.Н. Протодьяконов, А.Е. Захарова, Е.П. Ш естаков саха литературатыгар «кылаассабайа, интернациональнайа, партийнайа суохтара, советскай олоҕу утараллара, омугумсуйаллара» көстүбүтэ. Уни
верситет салалтата промыш ленноска үлэлиир нууччалар оҕолорун
миэстэтигэр тиийэн тутан, үрдүк үөрэххэ ьшбата «биллэн» омугумсуйуу киинэ буолара «дакаастаммыта». «Башарины утумнааччьшар»,
«М ординовынан тыыннанааччьшар» буоларбытын аны кафедрабыт
киһитэ Г.Г. Окороков дакаастаан барбыта...
(Н.Д. Дьячковскай — МА) 1982 с. Алма-Ата куоракка «Саха ты
лын бүтэй дорҕоонноро» темаҕа докторскай диссертацияны комүскээбитэ. Онно Н.А. Ааллааҕыскай сууһарыьшаах суруга тиийэн
күүтэн сытара... Н.Д. Дьячковскай нууччалыы суруллар тылларга
дорҕооннорун чинчийбэтэҕэ, кини «кистэлэҥ национализмын» кордороро, «фонетическай принциби тутуһар ыстатыйаны 1961 с. таһаартарбыта», «1962 с. нуучча тьшын дорҕооннорун ьшыныы» үлэни
суруйбута», о.д.а. аньыыта-харата «кини доктор буолара табыллыбатын кордороллор» дэммит.
Учуонай сэбиэт чилиэннэриттэн биир дьахтар, «сахалар нууч
ча тьшын дорҕоонун ьшынар кыахтара суох» диэн этэр тезиһи расизмынан тыынар диэн, нөҥүө түспүт этэ. Николай Демьянович
хайа да үлэтигэр итинник түмүккэ кэлбэтэҕэ, «омук киһитэ омук
дорҕоонун бэйэтин тьшын сокуонугар бас бэриннэрэн ьшынар»
диэн, тьш үөрэҕэ бүтүннүүтэ билинэр сокуонунан салайтарар этэ.
Үҥсүү ВАК-ка кытта тиийбит этэ, онон Николай Демьянович
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1983 с. онно тиийэн, диссертациятын хос көмүскээн, доктор дипломун 1984 с. эрэ ылбыта.
Костерүн курдук, саха тылын уонна литературатын үлэтин салайар дьон үлэлэрэ-хамнастара өрүү кэтэбилгэ, баайсыылаах буруйд а а һ ы т г а , уорбалааһыҥҥа сылдьара. Онон саханы сайыннарарга
үгүһү оҥоруохтара, ситиһиэхтэрэ хааллаҕа. Д ьиҥ иһигэр төрөөбүт
тылларын, төрүт культураларын туһугар үлэлииллэрин иһин салалта өттүттэн өрүү өйүү-көмөлөһө сылдьыахтарын соп этэ...
«Саха суола» 05.09.22. Г.Г. Ф илиппов, И.П. Винокуров. Учууталбыт туһунан. (Ахтыыттан). “Саха тыла сайдарын туһугар. П роф ес
сор Н.Д. Дьячковскай туһунан ахтыылар” (2002) диэн кинигэттэн.
* * *

Оҕо — оҕотуттан
Опираясь на свой «бригадирский» опыт, однажды он (И. Оросунский — МЛ) отважился отправить письмо профессору Георгию
Башарину, о котором узнал из лекций сотрудника райкомола, ныне
известного ученого М .П. Алексеева-Дапсы.
Якутия. 30.09.05.

4. Алгыс аалы көтөҕөр
Төхтүр ситэтэ суох орто оскуолатыгар
Сыыһырбыт тьшбытын ыраастыырбыт,
Дьадайбыт тылбытын байытарбыт,
Умнубут тылбытын санатынарбыт,
Ахсарбат буолбут тылбытын амтаһытарбыт,
Сыыһар тылбытын коннорүнэрбит,
Ы ччаппытын туругурдарбыт улахан отто оскуолаттан тутулуктаах. Эһигини көробүт, эһигини эрэнэбит!
М.С. Воронкин, М. П. Алексеев-Дапсы

Өктөм 1 №-дээх орто оскуолатыгар
Tygyn саҕынааҕы тьцыс саха тырымнас иэйиилээх, этигэн, иччилээх и]э тыла тыына тымныйаары ыксатар... Эдэр ыччаппытыгар,
инники эрэлбитигэр, кэччэгэй кэскили кэбиһимиэҕиҥ, киирбэт
күнүн таһаарсар кэрэ кэскилин түстэһиэҕиҥ!
М.С. Воронкин, М.П. Алексеев-Дапсы
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Өктөм 2 № -дээх орто оскуолатыгар
Саха тылын таптатар учууталы өйдөөҥ, өйөөҥ, өрө тутуҥ!
Саха тылын таптыыр оҕону — дьоҕурун тобулан, төрөөбүт төрүт
айылгытын нүөл кырсыгар үктэнэригэр көмөлөһүҥ!
М.С. Воронкин, М.П. Алексеев-Дапсы
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