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О Л О Н Х О  СЮ Ж ЕТНАЙ М АТЫ Ы П ТАРЫ Н  ФОНДАТА*I туйумэх

Ы Ч Ч А Т А  СУОХ К Э Р Г Э Н Н И И Л Э Р ОБО К У Т У Н  К О РД О Ь У У Л Э РЭ

Одо кутун кердейуу сиэрэ-туома Орто дойду дьоно айыылары, иччилэри 
кытта унэн-суктэн алтыйыыларын арыйар. Терут сиэргэ-туомна кердейуу- 
лээхтэр — одото суох эрдии-ойохтуу дьон, туйааннаахтара — Айыыйыт эбэтэр 
куйадан тыыннар, тиксийиннэрээччи — айыы ойууна битиийиттэринээн [Кула- 
ковский, с. 98; Ойуун, ч.1, с.8]. Бу сиэр-туом ырыата дьиэрэтии А эрэ ньыманан 
ылланара: айыы ойууна онноодор аллараа дойду абаайытыгар туйаайан, дьиэрэ- 
тэн ыллыыр ыйаахтаах. Алларааттан туттарыылаах ойуун Айыыйыт тарта- 
рыытын уонна атын айыыларга ананар сиэри-туому ыытара сатаммат [Кула- 
ковский, с. 96; Ойуун, ч. 1, с.8].

Ситии быйыытын сиэрин-туомун одону сиир абаайы буулаабытыттан бос- 
холонуу, арчыланыы курдук керуеххэ сеп. Ойуун кердейуулээх дьон баанан ту- 
рар быаларын эбэтэр ойодосторун быйан ылан, буор муостада хайыллыбыт кы- 
ра и и н н э  угар, урдунэн нэтээги тириитин, делуйуен хатыытын уурар, онтон, 
эйэ чемчекетунэн эбэтэр хара таайынан баттатан баран, иинин буорунан толо- 
рон, дьиппинитэ тэпсэн кэбийэр. Ол кэннэ одо абаайыларыгар: «Одолоро ба- 
ранна, мунур уйукка тиийэн, ойодосторун бысталаан эйиэхэ биэрдим, онон 
дьиэдэ утары уунар туох да суох, аны туохтарын сиэри кэлэдит, букатын ба- 
рын», — диир уонна алгыыр. Атаарар тыллары А ньыманан ыллыыллар, 
Айыыйыты абаайыттан арчылыырыгар кердейеллер (А). Айыы ойууна утэйэр 
абаайылара тейеде да ыллаабаттар.

Одо кутун кердейуу олонходо, сэдэхтик да буоллар, ойууланар. Бу сиэр- 
туом персонажтарынан П.С. Олесов «Дьуларыттар Бэргэн» олонхотугар буолал- 
лар: одото суох кэргэнниилэр, ойуун, туохтан эрэ сылтаан, кыыйыран дуу, 
ейургэнэн дуу одо кутун биэрбэт Улуу Тойон кэргэнинээн, Аллараа дойду 
байылыктара уонна ойуун айанын устата керсер араас иччилэрэ. Ол ийин пер- 
сонажтар ырыалара дьин  олоххо курдук дьиэрэтиинэн эрэ буолбакка, араас 
ньыманан толоруллар.

Саха эпойыгар эр кийи ойуун олох сэдэхтик кестер. Уксугэр айыы на- 
мыйын удадана кун айыы дьонун урун  тыыннарын еруйуйэр, эмтиир, тилин- 
нэрэр. Ол эрээри бу олонходо Арбалдьыын ойуун ахтыллар. Тейе да кини ардаа 
байдалга абаайы (анаар харахтаах, анаар илиилээх, анаар атахтаах) удаданы 
кытта олордор, айыы ойууна диэн ааттанар. Кини ырыатын «дом, дом ини дом»

* Бу туйумэх А.П. Решетникова монографиятыгар «Фонд сюжетных мотивов и музыка олонхо 
в этнографическом контексте» — Якутск: Бичик, 2005. — 68—222 с. бэчээттэммитэ.
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диэн садалыырыттан сабадалаатахха, ойуун тойуга А ньымада киирэр домнуу 
алгыйы уонна тойугу кытта биир эрээккэ турар.

С.Н. Каратаев-Дыгыйар «Тогс Саар тойон» ологсхотугар [Вилюйский улус, 
Кыргыдайский наслег, запись А.А. Саввина1938 г.: Архив Я Н Ц  СО РАН, ф.5, on. 
7, ед.хр. 117] ойуун эмиэ Арбалдьыын курдук хагдарыйбыт оттоох-мастаах дой- 
дуга тимир баладагсгса олорор. Ойуун тейе да сирэ-уота абаайыга ханыылаатар, 
кини айыы бухатыырын арагсаччылыырын быйыытынан айыы ойууна ааттанар. 
Бу ойууну Аал Луук мас иччитэ бухатыырга уейэттэн анаммыт кэргэн ылыах- 
таах кыыйыгар тиэрдэр суолу ыйарга сорудахтаан ыытар. Ологсходо бухатыыр 
туох ханнык теруттээдэ ыйыллыбат, арай кини отут сыл устата Дуур хайада 
тебетунэн тагснары ыйанан турбута чопчуланар уонна бухатыыр уола одун ал- 
гыырыгар эйэтин Уругс Айыы тойону ахтан айарар.

Саха эрдэтээди ологсхолоругар айыы намыйын удаданнар эрэ баалларын 
бэлиэдэ ыллахха, эр кийи ойуун обрайа ологсходо хойутуу — аллараа дойдуттан 
уонна уейээ дойду хотугулуу халлааныттан уетулээх ойуун итэдэлэ киэгсник 
тардаммытын эрэ кэннэ киирбит буолуодар сеп. Ол ийин олонхо ойууннара, 
айыы бухатыырын арагсаччылыылларын быйыытынан, дьиэрэтэн ыллыыллар 
эрээри, олохторун-дьайахтарын майгыта абаайыга атылыы.

М.И. Саввинов «Мулдьует Бе±е» ологсхотугар айыы намыйын уда±ана 
Уругс Аар тойон ыйыытынан а±ыс уда±ан уейээ халлаан абаайытын елерен ба
ран, аллараа дойду байдалларыгар тимирдиэхтээх соруктарын к^1айан толорбо- 
тохторун туйунан кэпсиир. Онуоха ураагсхайдар ада байылыктарын Ордооно 
ойууну кемеде ыгсыраллар. Орто дойду ойуунун кеметунэн хайада кургэ тааска 
уктэнэн еруйунэн турбут адьарайы аллараа тугснэри анньан сууллараллар. 
Ологсходо эр кийи ойуун кууйунэн-уодунан айыы намыйын удаданнары 
байыйара бу эрэ ологсходо ахтыллар.

«Дьуларыттар Бэргэн» ологсходо эргиллэн кэллэххэ, Арбалдьыын ойуун 
одо кутун кердейер Улуу Суоруна терут сиэргэ-туомгса ахтыллар Айыыйыкка 
дьуерэлии: бастакыта туохтан эрэ ейургэнэн, ейурэн, иккийэ хомойон-хоргу- 
тан, одо кутуттан матараллар.

Ологсходо сиэр-туом ырыалара кердейуулээх дьон сир-дойду, уот иччилэ- 
рин (ойуун айанныан иннинэ эбэтэр эргиллэн баран) алдыылларыгар; ойуун 
одо кутун биэрээччилэри эдэрдэлииригэр, кердейеругэр, соругун туруорсары- 
гар кестеллер. Онуоха Улуу Суорун хайан да ыллаабат, хойоонунан эрэ кэпсэ- 
тэр (D). Ойуун терде буолар Улуу Суорун абаайы икки айыы икки агсардаах 
буолан, дьиэрэтии ырыаны (А) тейеде да толорбот. Ити биирэ. Иккийинэн, 
дьигс олоххо ыытыллар сиэргэ-туомгса абаайы ойууна бу улуу кутуру улахана, 
суунэтэ бэрт буолан, ийигэр батаран игсэриммэт, ол ийин ыллатар кыада тер- 
дуттэн суох.

«Дьуларыттар Бэргэн» ологсходо сиэр-туом орто уонна уейээ дойдуларга 
эрэ туйуланар курдук эрээри, ис дьигсэр аллараа дойду ааттаахтара эмиэ одот- 
тон матарар кыахтаахтар. Уордаах харахтарынан дьеле керен, одонньор удьуо- 
рун уйатын алдьаталлар. Уол одо тереебутун кэннэ одонньор кинилэргэ айах 
тутан махтанар, онуоха анараагсгсылар кердейееччу угсэр-суктэр тылын ылы- 
нан, одону алдыыллар. Ологсхо олодо омуннаадын быйыытынан, ойуун таарыч-
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чы aahaH ийэн, абаайы дьахтарын ынадын эмтээн утуердэр, ол манньатыгар дь- 
ахтар Уоттаах байдалы туоратааччыга толук уунарга анаан баладанын маныыр 
икки ытын тебелерун быйа охсон биэрэр.

Олонхо бу туйумэдин ырыалара сунньунэн сиэр-майгы, сиэр-туом тутулун 
кэспэттэр, ол курдук, абаайылар орто дойду дьонун кытта алтыйалларыгар 
бэйэлэрин ньымаларынан туойаллар.

Олонхо ырыатыгар-тойугар дьин  олох сиэригэр-туомугар ылламмат 
ырыалар бааллар, холобур, одонньоттор бэйэлэрин икки ардыларыгар тойугу- 
нан кэпсэтэллэр. Ол эрээри, сыныйдахха, одонньор туулун ырыанан кэпсиирэ, 
атын эйгэни кытта алтыйыы буоларын быйыытынан, уопсай тутулу кэспэт.

Одо кутун кердейуу сиэрэ-туома ордук толорутук П.С. Олесов [Устъ-Ал- 
данский улус, Сынгахский наслег, записъ С.И. Барашкова 1941 г.: Архив ЯН Ц  СО 
РАН, ф.5, оп.7, ед.хр. 21] «Дьуларыттар Бэргэн» олонхотугар кестер.

1 таблица

Ы ч ч а т а  суох дьон  одо кутун  кердеЬ уулэрэ

Олонхо сюжета Терут култуура кестуутэ
1 2

1. Одото суох буолуу терувтэ
1.1. Одонньор ус куннээх туун утуйар ик
ки утуйбат икки ардынан сытан, эдэр сыл- 
дьан, Улуу Суоруну ейургэппит аньыыты- 
гар одото суох буолбутун туйунан билэр 
[СЯО, № 64, с. 248; архив ЯНЦ СО РАН, л. 
8-9, с. 16-18].
Толорооччу — одонньор.
Толоруута — ырыанан (А)
1.2 Аллараа дойду байылыктара бухатыыр 
бардам майгытыттан уолуйуйаннар, харах- 
тарын уотунан удьуорун уйатын тобулу 
керен умаппыттар [с. 248].
Толорооччу — одонньор.
Толоруута — ырыанан (А)

1.1. Айыыйыт кинини урун айынан айах 
туппат ыалтан хомойор, хоргутар, майгы- 
ларын-сигилилэрин себулээбэт [Ойуун,
4.1. с. 46; Новик, с. 56].
Толорооччу — ойуун.
Толоруута — ырыанан (А)

1.2. Ойууннар терууллэрин туйунан ес но- 
моххо кэпсэнэринэн, кинилэр ийэ куттара 
ыйык маска иитиллэр [Ойуун, ч. 1, с. 13; 
Ксенофонтов, 1992, с. 41, 52 и др.].

1.3. Айыы ойуунун кутун Урун Айыы 
тойон айар. Ол куту урун кемус холбуйа- 
тыттан ылан, ойуун майыгар баар уйада 
ыытар [Ойуун, ч.1, с.13].
Толорооччу — ойуун.
Толоруута — ырыанан (А).
1.4. Олуу-сутуу тердун-тебетун ойуун бу 
диэн чопчу эппэт, кини уксугэр урдуттэн 
саба бырадан, ханарытан, таайтарар 
быйыылаахтык кэпсиир, онтон туйаан-
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1 2
наадын буруйга-сэмэдэ тэбиллибит киБи 
бэйэтэ арааран, сомсон ылан быБаарар 
[Новик, с. 89].

2. Ойууну ы^ырыы

2.2.1. Одонньор ойуунна барыан иннинэ, 
уот иччитигэр айанын сыалын-соругун 
этэн туран, кини суодар дьиэтин-уотун ар- 
чылыы, араначчылыы турарыгар кердеБен 
айах тутар [л.10-11, с. 20-23].
Толоруута — ырыанан (А).
2.2.2. Одонньор тылын ылынан, уота ере 
куедьуйэ туБэр, оттон аана тыастаахтык 
сабыллар [л.12, с. 23].
2.3.1. Одонньор ардаа аартыгынан айан- 
наан, баладанна тиийэн кэлбитин икки 
ыт урэн моргуйа тоБуйаллар. АбааБы дьах- 
тара, ытыы-ытыы, баар-суох биэтэ ыал- 
дьыбытын манньада эмтииригэр кердеБер 
[л.13-14, с. 26-28].
Толоруута — ырыанан (С).
2.3.2. Одонньор, алгыс тылларын ботугу- 
раан баран, ытыБыгар силлээн, биэни 
унунуохтуур, ол кэннэ имэрийэн, 
иринэтин ыган таБаарар [л. 14-15, с. 28
29].
Толоруута — хоБоонунан (D).
2.3.3. Дьиэлээх дьахтар, одонньорго махта- 
нан, Араап байдалы туоратааччыга икки 
ыт тебетун толук биэрэригэр субэлиир 
уонна ыттарын тебелерун быБа охсон 
биэрэр [л.15, с.29-30].
2.3.4. Одонньор, байдал кытылыгар тии
йэн, ыраахтан бэрэбиэсчит оночотун 
хайдаан ыллыырын истэр [л. 16, с. 31]. 
Толоруута — ырыанан (С).
2.3.5. Одонньор байдал бэрэбиэсчитигэр 
ыттар тебелерун манньа биэрэр [л. 16, с. 
32].

2.4. Одонньор ойуунна кэлэн, одото 
суодун туБунан мунатыйар, кеме буолары- 
гар ааттаБар, улэтин телуех буолар [л. 17
18, с. 34-35].
Толоруута — ырыанан (А).

2.5. Ойуун туБээн, одонньор одоломмот

2.1. Ойууну ынырар туБунан ыал бэйэтэ 
субэтин холбоон быЪаарар. Онуоха, бил- 
лэн турар, ылламмат.
2.2.1. Ойууну ыныра баралларыгар оЬоду 
аЬаталлар.
Толоруута -  (D).
Билигин даданы ыраах айанна туруналла- 
рыгар уоту аБатар, алгыыр угэс тутуБул- 
лар.
2.2.2. Уот куедьуйэн, тыБырдыыра — 
кердеБууну ылынарын бэлиэтэ.

2.31. Эмчиккэ, отоБукка соруктарын 
ырыата-тойуга суох, кеннеру тылларынан 
тиэрдэллэр.

2.3.2. Эмп-томп алгыБа хоБоонунан этил- 
лэр.

2.3.3. ОтоБут телебурун туБунан эрдэтинэ 
быБаарсаллар.

2.3.4. Аллараа дойду байдалын иччилэрэ, 
киБиэхэ суоБурданан, кутуран туойаллар 
(В).

2.3.5. Айанна аартык, уу иччилэрин ха- 
йаатар да аБаталлар. Онуоха толоруута 
араас: хоБоонунан (D), ырыанан (А), ты- 
лынан (Р) эбэтэр искэ ботугураан.
2.4.1. КердеБееччу ойуунна бэйэтин ты- 
лынан кыБалдатын кэпсиир.
Толоруута — кэпсээнинэн (Р)
2.4.2. АйыыБыт тардыыга ойуун киБиэхэ, 
дьахтарга сыстыбатах ыраас уол, кыыс би- 
тииБиттэрдээх буолар [Ойуун, ч.1, с. 44]. 
2.5.1. Ойуун иччилээх туул ненуе

8



1 2
теруетун биллэдинэ, кэлэн кэпсиэх буо- 
лар.[л.18, с.35-36].
Толоруута — хойоонунан (D).

кердейуулээх кийиэхэ кемелейер кыах- 
таадын биллэдинэ эрэ себулэнин биэрэр 
[Штернберг, 1927, с. 16; Новик, с. 130-131]. 
2.5.2. Ардыгар ойуун оннугар одото суох 
буолуу теруетун ичээннэртэн, кербуеччу- 
лэртэн ыйыталлара [Алексеев Н.А., 1975, с. 
124].

3. Сиэри-туому толоруу кунэ-дьыла
3.1. Сиэр-туом тохсунньуга, ый туолан 
турдадына ыытыллар [№ 64, с.248]

3.1. Одотугар елуулээх дьахтар хат буол- 
бутун сана билэн эрдэдинэ, ситии бы- 
йыллар [Ойуун, ч. 1, с. 43].

4. Одото суох буолуу теруетун быбаарыы
4.1. Ойуун уна диэки эйэ олбоххо, оттон 
киниэхэ кутуруксуттуур удадан ханас 
диэки бере тэллэххэ олороллор [л. 19, с. 
37-38].

4.2. Ойуун, дунурдээх былаайадын ылан 
баран, улаханнык дьаайыйар [л. 19, с. 38].

4.3. Ойуун, мехсен, танайын кыайааннара 
кылыгырыы тыайаан бараллар [Там же].

4.4. Ойуун, "ыраах сиртэн кэлбит ыалдьыт" 
быйыытынан, уот иччитин алдаан туойар: 
уот, сир-дойду, тыа иччилэриттэн аара 
суолга мэйэйдээбэттэригэр ааттайар, 
онуоха Орто дойду майгытынан ыллыы- 
рын тойодолоон бэлиэтиир; дьиэлээх ки- 
йиттэн арыынан, сыалаадынан уоту айах 
тутарыгар кердейер.
Толоруута - ырыанан (А).
4.5. Ол кэннэ ойуун дьиэлээхтэргэ 
уейэттэн анаммыт икки одо кутун-сурун, 
Улуу Суорун ейургэнэн, кинилэргэ бэр- 
дэрбэтин туйунан туйээн билбитин 
кэпсиир.
Толоруута - ырыанан (А).

4.1.1. Айыыйыт тартарыыга ойуун уот 
иннигэр от олбоххо олорор. Дабыдал 
одолор: уол наар - уна, кыыс наар ханас 
еттугэр олороллор [Ойуун, ч. 1, с. 44].
4.1.2. Битиийиттэри илиилэриттэн эриэн 
сылгы сиэлэ быанан холкутук далбаатанар 
гына баайаллар [Кулаковский, с. 98-99].
4.1.3. Ойуун ыарыйахха кыырарыгар уот 
иннигэр сылгы эбэтэр таба олбоххо 
олорор [Новик, с. 28-29].
4.2. Ойуун абаайыларын ыныран, ыйыс- 
тарын ардыгар дьаайыйан кердерер [Там 
же, с. 29,85].
4.3. Ойуун бастаан утаа ийиллэр-ийил- 
либэттик кининийэн ыллыыр, онтон 
ырыата улам дордооннонор, тебетунэн 
илгиэлэнэр, санныларын хамсатар, онуоха 
тимир кыайааннара кылыгырыы охсул- 
лаллар [Там же, с. 29].
4.4. Ойуун айанын терде кемулуектэн 
садаланар, кини уот иччититтэн хаалар 
дьону араначчылыы сылдьарыгар керде- 
йер [Там же, с. 89]. Дьиэ-уот, сир-дойду 
иччилэригэр ойуун эмиэ итинник алгыйы 
туйаайар [Там же, с. 29].

4.5.1. Ойуун, сылгы сиэлэ баайыылаах 
хатын мас лабаатынан ыалдьыбыт кийи 
урдунэн далбаатаан, ыарыы тердун-те- 
бетун быйаарар. Ити туом дьалбыйыы 
диэн ааттанар [Там же, с.25].
4.5.2. Ойуун, дьалбыйыы кэнниттэн 
салгыы кыыран, ханнык уер-абаайы 
буулаабытын чопчулаан биэриэн сеп [Там 
же, с. 26].
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5. Кэрэх туруоруу тэрээйинэ
5.1. Ойуун кыырыытыгар бэлэмнээн, то- 
дус хаардаах сылгыны саламалаах бадахха 
сыйыары тардан баайаллар, 9 ойуулаах 
сэргэ анньаллар, илин диэки биир атах- 
таах сибиэ остуол туруораллар. Удадан'н'а 
анааннар ус саастаах одуйу баайаллар, си
биэ остуолга 9 бакаал ийиккэ хаан быста- 
лаан уураллар [л. 21-22, с. 42-43].

5.1. Кэрэх туруоруу тэрилигэр бадах, Орто 
дойдуну кестубэт куустэр сирдэрин-уотта- 
рын кытта ситимниир сэргэ, саламалаах 
ситии быа, иччилэри кундулуургэ анаан, 
биир атахтаах сибиэ остуол киирэллэр. 
Ойуун уейээ дойдуга кыырарыгар сылгы
ны, аллараа дойдуга кыырарыгар ынах 
суейуну туттар [Там же, с. 27-28, 34].
5.2. Айыыйыкка анаан кыыймыт арыыны 
бэлэмнииллэр. Кэтэдэриин оронтон ойох 
холумтанын ханас муннугар диэри буор 
муостада 9 хахыйады эриэн ситии быанан 
субуруччу баайан анньаллар. Уот тайыгар 
ус туос уйада биирдии мас чыычаады 
олордоллор [Ойуун, ч. 1, с. 43-44].
5.3. Ситии быйыытын туомугар, одо 
абаайытын алы гынарга, тамыйады еле- 
рен, ол ойодойуттан алта кэрчиги быйан 
ылан, кердейуулээх дьахтардаах эр кийи- 
ни курдуу баайаллар. Эмиэ курданаллары- 
гар анаан хара ынах туутунэн алта быа ха- 
таллар. Баладан ханас еттугэр иин сыыйа 
хайаллар уонна нэтээги тириитин, хатыан 
лабаатын, ардыгар эйэ чемчекетун бэлэм
нииллэр [Кулаковский, с. 100; Ойуун,ч. 
1, с. 34-35].
5.4. Булуу сахалара одо кутун кер- 
дейеллеругэр ааны утары бадана туруорал
лар, онтон киирэр аанна диэри "Айыыйыт 
аартыга" диэн икки эрээт хахыйах анньал
лар [Слепцов, с. 87].

6. Ойуун айана
6.1. Ойуун, дойдутун кытта бырастыы- 
лайан, айбыт адатыгар, иитиллибит 
уйатыгар толук биэрэр суейулэрин биир 
атахтаах остуолугар ууран, аттанарын 
туйунан биллэрэр [л. 23, с. 45].
Толоруута - ырыанан (А).
6.2. Ойуун дунурун охсон, хайдах эргийэ 
кетере, танайын бытырыыйа эйэнэлии 
охсуллара, кыайааннара лынкылыы 
тыайыыллара ойууланар [л.23, с.45]. 
Толоруута - хойоонунан (D).

6.1. Ойуун дунурун бэрт кыратык охсор, 
айанын ойуулаан хойуйар, Айыыйыты 
алгыыр, ону битиийиттэрэ кэккэлэйэ 
олорон хатылыыллар [Ойуун, ч. 1, с. 44
45].

6.2.1. Ойуун, битиийиттэр эрээттэрин 
икки ардыгар ситии быаттан тутуйан, 
Айыыйыт олодун диэки илин хайыйан 
турар [Там же; Кулаковский, с. 99].

6.2.2. Ойуун ыарыйахха кыырарыгар, ойох 
тула баладаны эргийэ кетен, айанын 
ойуулаан кердерер. Н.А. Виташевскай 
суруйарынан, ойуун ол сылдьан кыралаан 
ойуоккалыыр, санныларын хамсатар, 
тебетунэн уна-ханас илгиэлэнэр - ол аата,
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6.3. Ойуун ерутэ ыстаналыыра улам-улам 
тургэтиир, онуоха хамсанар тэтимэ абаайы 
кыыйын ырыатыгар дьуерэлиир:
"Эчикийэ даа,
Ийэллэйим-адаллайым,
Иэйэйим-куодайым,
Этинэ тугуй" [Там же].
Толоруута - ырыанан (С).

6.4. Улуу Суорун Тойон ойуун кутурарын 
истэн: "Орто борон дойдуттан ыны- 
рыллыбатах ыалдьыттар кэлэллэрин 
биттэнэммин, утуйбатах эбиппин", - диир 
уонна ааны хатыылларыгар соруйар [л.23, 
с. 45-46].
Толоруута - хойоонунан (D).

6.5. Ойуун иитиллибит ийэлээх адатыгар
тиийэр, туох-ханнык суейуну бэлэх 
адалбытын ойуулуур-дьуйуннуур, хайа 
дьоннор ыыппыттарын кэпсиир,
ааннарын хатаммыттарын сэмэлиир,
оччотугар аны кэлиэм суода диэн куттуур 
[л.23-24, с. 46-47].
Толоруута - ырыанан (А).
6.6. Улуу Суорун удаданныын субэлэйэн 
баран, ойуунна ааннарын айан биэрэллэр 
[л.24, с.48].
Толоруута - хойоонунан (D).

6.7. Ойуун, дьиэдэ киирбэккэ, аан мо- 
дьодотун атыллаан туран, Улуу Суоруну 
кырыыс тойугунан "эдэрдэлиир" [л. 24-25, 
с. 48-49].
Толоруута - ырыанан (А) эрээри "доом" 
хойоонунан этии буолуон эмиэ сеп. 
Толоруута - хойоонунан (D).

эккирээн мехсер [Новик, с. 32].
6.3. Ойуун ойуоккалыырын тэтимэ 
тургэтиир, атадынан хардарыта тэбэрин 
тэнинэн дексе эргичийэн ылар, тебетунэн 
аллараа-уейээ, уна-ханас илгиэлэнэр 
[Там же, с. 33].

6.4.1. Айыыйыт: "Биэриэм ини, биэриэм 
ини", - диэн эрэннэрэ эппиэттиир [Ойуун, 
ч. 1, с.45].
Толоруута - ырыанан (А).
6.4.2. Ойуун кут кетедуугэ кыырарыгар 
айыыларга кэлэн бокулуон охсор, ол 
кэннэ айыылар хамсанар майгыларын 
утуктэн кердерер. Онуоха ытыстарын 
чэчэгэйигэр сыйыары тутан, чарап- 
чыланан, ыраады одуулуур уонна кэлбит 
кийи ыраайын чинчийэллэригэр соруйар 
[Новик, с. 38].
Толоруута - хойоонунан (D).
6.4.3. Итинник быйыы-майгы ойуун 
иччилэрин ынырарыгар, айаныгар 
тохтоон аайар олохторугар кыйалдада 
кыйайбыт иччилэри кытта сэйэргэйэригэр 
хатыланан ийэр [Там же, с. 30].
6.5. Ойуун, одото суох дьон олохторо 
огдолуйан эрэрин сийилии кэпсээн туран, 
далбарай одотун биэрэн, алтан уйаларын 
иччилииллэригэр кердейер [Худяков, с. 
223-224; Ойуун, ч. 1, с.44-45].
Толоруута - ырыанан (А).

6.6. Ойуун иччилэри, абаайылары, айыы- 
лары кытта кэпсэтэригэр, сырыы аайы 
куолайын, санарар ньыматын уларытан, 
сирэйин-харадын, туттарын-хаптарын 
кубулутан ийэрэ артыыс онньуутугар 
майгылыыра [Новик, с. 32].
6.7.1. Уейээнни абаайылар дойдулара
барыта туктэри онойуулаах: суейу
ууйаабат, одо тереебет, эдэр дьон ыал буо- 
луохтарын бадарбаттар уо.д.а., онон кы
рыыс теттерутун алгыска тэннэйэр.
6.7.2. Ойуун иччини кытта алтыйарыгар 
кини майгытын-сигилитин, ис туругун 
учуоттаан, ардыгар алы буолан, сэмэйдик 
туттар-хаптар эбэтэр теттерутун кытаатан,
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ыган-туурэн туран? кэпсэтэр [Новик, с. 
92].

Т--------------------------------- --------------------------------- 2---------------------------------

6.8.1. Улуу Суорун, ойууну бэйэтин 
кийитинэн билинэн, ыраах айантан 
быстан-эстэн кэлбитин айынар, тыла-ehe 
хомуйуннаадын хайгыыр, хамначчыт- 
тарыгар ыалдьыт адалбыт бэлэдин бэ- 
рийэллэригэр соруйар [л. 25, с. 49].

6.9. Ойуун Улуу Суорун тойон'н'о кимтэн 
бэлэх-туйах адалбытын кэпсиир, 
кердейуулээх кийини баалаабатыгар, 
анаммыт уол одо кутун дунуругэр туйэрэн 
биэрэригэр ааттайар, онтон удаданна 
сугуруйэн, кыыс одо кутун кердейер [л. 
26, с. 50-51].
Толоруута - ырыанан (А).

6.10. Улуу Суорун Тойон уна хоннодуттан 
уол одо кутун ылан ойуун дунуругэр 
туйэрэр [л. 26, с. 51].
Толоруута - хойоонунан (D).

6.11. Удадан эмээхсин, ойуун кердейуутун 
утаран уехсэр, одо кутун биэрэртэн 
аккаастанар. Онуоха ойуун, аайар албайын 
киллэрэн, кыыс одо кутун уоран ылар 
[л.27, с. 52].
Толоруута -хойоонунан (D).
6.12. Уордайбыт удадан ойууну экки- 
рэттэрэ ыытар, ойуун куотар [л. 27, с. 53]. 
Толоруута - хойоонунан (D).

6.7.3. Ойуун Айыыйыкка: "Биэрэр ододут 
турбат буолан хаалла", — диэн унсэргиир, 
кэргэнниилэргэ: "Чыычаахтарын одотун 
биэрэн кулу", — диэн ааттайар, алгыыр 
[Ойуун, ч.1, с.45]
Толоруута - ырыанан (А).
6.8. Йччигэ эриэн ситии баайыылаах 
туйааннаах суейутун атаарарыгар, ойуун 
бастаан алгыы-алгыы миинэр, ол кэннэ 
суейуну елереннер, тириитин тебелуун, 
атахтыын холбуу сулэллэр. Ойуун тириини 
куочай маска илдьэн ыйыыр. Куочай 
уйуктаах еттун абаайы олорор сирин 
диэки хайыйыннараллар [Новик, с. 35]. 
Кэрэххэ анаан туттуллар суейуну, уейун 
быйа тардан, елереллер [Худяков, с. 235].
6.9. Ойуун Айыыйыты одо кутун биэриэ 
буолладына, "тодус тимэдин телерутэн, 
нэлэдэр туейун нэлэтэн куларыгар" 
кердейер [Ойуун, ч. 1, с. 45]
6.9.2. Ыарыы терде буолбут иччилэргэ 
суейу кутун туттаран туран, ыалдьыбыт 
кийи кутун теннереллеругэр кердейер 
[Худяков, с. 322].

6.10.1. Санаата табыллыбыт Айыыйыт, 
дьиэлээхтэр урун айынан айах тут- 
тахтарына, уол одонон дьоллуох, аал уот- 
тарын араначчылыах буолар [Ойуун, ч. 1, 
с. 46].
Толоруута ырыанан (А).
6.10.2. Дьахтар кулэрэ Айыыйыт имнэм- 
митин утуе бэлиэтэ [Там же].
6.11. Йччилэр, кэтэмэдэйдэнэн баран, 
ойуун тылын ылыналлар. Оттон уорбут 
куттарын санаа хоту биэрбэтэхтэринэ, 
ойуун кууйунэн эбэтэр араас албайынан 
тенуннэрэ сатыыр [Новик, с. 37].

6.12. Ойуун тенуннэрбит кутун кулгаадар 
уктан кистиир эбэтэр анаан бэлэмнээбит 
кут уйатыгар угар; ардыгар ойуун теннуутэ 
аптаах куотуу курдук ойууланар [Там же, 
с. 94].
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7.1. Ойуун, эргиллэн кэлэн, сыалын-сору-
7. Ойуун эргиллиитэ

7.1. Айыыйыттан кэлэн баран, ойуун уок- 
ка кыыймыт арыы кутан айах тутар [Там 
же, с. 50].
Толоруута - ырыанан (А).
7.1.2. Абаайыттан эргиллэн баран, ойуун 
ыраастанар: урдугэр хатат уотун садан ар- 
чылыыллар [Худяков, с. 314, 330]; олбодун 
абаайыттан бэйэтэ ыраастанар [Новик, с. 
32].
7.2.1. Ойуун уот иччитин алдаан туойар, ол 
кэннэ урут одолоругар елуулээх ыалга 
анаан, кыыс одо ийэ кутун туттарар. 
"Ододутун мин ийэ кутун аал уот иччити- 
гэр туттарыым, оччодо ододут ыалдьыа 
суода" [Ойуун, ч. 1, с. 52-54].
7.2.2. Ойуун сородор одо кутун муннугар 
кистиир, оччодо абаайы булбат. Ойуун 
бэйэтэ, кырдьан елере кэллэдинэ, муннун 
икки илиитинэн саба туттан, ол куту бос- 
холуур: куттаах одо улааппыт буолладына, 
тыыннаах хаалан, уйэтин монуур; оттон 
дексе да кыра буолладына, кутун абаайы 
сонно тутуон сеп, оччотугар одо елер [Ху
дяков, с. 193].
7.2.3. Ойуун одо кутун адалан, ийэтигэр 
инэрэр: уол одо кутун - уна кулгаадар, 
кыыс одону - ханас кулгаадар [Кулаков- 
ский, с. 100]. Ойуун ыалдьар кийи кутун, 
кэтэдинэн урэн, инэрэр [Новик, с. 94].
7.2.4. Айыыйыт себулэстэдинэ, ойуун би
ли мас чыычаадын одо уйатыгар хамнатан 
туйэрэр [Ойуун, ч. 1, с. 35].
7.3.1. Улэ телебурун туйунан эрдэтинэ 
кэпсэтэллэр уонна тылларын тейеде да 
кэспэттэр.

гун ситийэн, айаныттан астыммытын 
туйунан кэпсиир уонна дьиэлээх кийиэхэ 
уотун сылгы сиэлинэн уонна арыынан 
айатарыгар этэр [л.27, с. 53-54].

7.2. Ойуун уоту алгыыр уонна уот иччити- 
гэр адалбыт одолорун куттарын туттарар 
[л.28, с. 54].
Толоруута - ырыанан (А).

7.3.1. Ойуун дьиэтигэр теннеругэр улэтин 
телебуругэр тодус хаардаах сылгыны биэ- 
рэллэригэр этэр уонна бырайаайдайар 
[Там же].
Толоруута - ырыанан (А).

7.3.2. Телебурдэрин ылаат, ойуун да, 
удадан да сутэн хаалаллар. Дьиэлээх кийи 
кинилэр Орто дойду устун айанныылла- 
рын эбэтэр уейээ да кеппуттэрин, аллараа 
да туспуттэрин билбэккэ хаалар [л.28, с. 
54-55]

7.3.2. Кэргэнниилэр одо кута инмит 
чыычаахтарын ^ и ^ э р и г э р  ылаллар, 
ойуун, иччилэрин-уердэрин айатан баран, 
атаартыыр [Там же, с. 50].
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8. О±о кутун тартарыы тумуктэрэ
8.1. Одонньордоох эмээхсин тохсус киэ- 
йэлэригэр уерэ-кете айыыллар, онтон, 
мэктиэтигэр эдэрдэригэр туйэн, утуйал- 
лар. Эмээхсин сойуччу бэйэлээхтик хат 
буолар [л.29].

8.1. Кэргэнниилэр сиэргэ-туомна туттул- 
лубут малларын, салама ситиитинэн кэл- 
гийэн баран, ус хонукка сыттанан утуйал- 
лар [Ойуун, ч. 1, с. 46].
8.2. Сиэр-туом тумуктэрэ араас буолар, 
дьахтар тереебетедунэ, ойуун адалбыт ку- 
та, муччу туттаран, атын дьахтарга инмит 
энин диэн быйаараллар [Кулаковский, 
с. 100].

О РУ К  М АСТАН ОБО К У Т У Н  ААТТАНЫЫ1

Ыччата суох кэргэнниилэр одо кутун кердейуулэрэ эпическэй пааматын- 
ньыкка киирбитэ элбэх. Холобур, икки олонкодо: С. Еремеев-Дэдэгэс «Тебет 
М эник бухатыыр» [Вилюйский улус, 1-й Тогусский наслег, запись А.А. Саввина 
1939 г: СЯО, №  36, с. 148-151] уонна С.М. Неустроев «Кентестей Беде» [Бу- 
лунский улус, запись Д.В. Атласова 1944-45 гг.: СЯО, №  51, с. 200-203] ологсхо- 
лорго бу сиэр-туом ус дойдуну холбуур Аал Луук майы уонна кини иччитин 
кытта ситимнээх.

Тэгснии тутарга, орук мастан одо кутун кердейуу туомун матырыйаалла- 
рын адалабыт. Орук мас диэн биир сиртэн чемехтуу хойуутук уунэн тахсыбыт 
лабаалаах майы, уксугэр тиити ааттыыллар, нууччалар маннык майы абаайы 
кыыйын сиппиирэ (ведьмино помело) дииллэр. Сахалар орук мас дьикти 
кууйугэр олус итэдэйэллэрэ, уейэттэн уетуулээх ойуун бу мас кеметунэн хат- 
таан тереен эргиллэр дии саныыллара [Ойуун, ч.3, с. 4 табл.3:1.1.-1.4.]. Таатта 
ойууна Кэрэкээн елбутун кэннэ хара быарыттан орук мас ууммутун туйунан 
номоххо кэпсэнэр.

Саха эпойын эр содотох геройдара, хантан хааннаахтарын, кимтэн киин- 
нээхтэрин туйунан биирдэ эмит толкуйдарыгар одустаран аастахтарына, тодус 
халлааны супту туспуттэрэ дуу, аллараа дойдуттан куерэйбиттэрэ дуу биллибэт 
буолан мунаараллар [СЯО, №  17, с. 76, 38; с. 153; СРТЯО, с. 97 и т.д.]. Онуоха 
орто дойду ус дойду эргийэр киинэ буолара бэлиэтэнэр: «халлаантан тус- 
путум буоллар, кырыанан буруллуем этэ, сиртэн куерэйбитим буоллар, буору 
сугунуем этэ» [СЯО, №  22, с. 101]. Г.Ф. Никулин олонкотугар Эр Со±отох 
тердун-ууйун туйунан уйуннук (40 строкалаах) толкуйдаайына бол±омтону тар- 
дар. «Халлаантан тобурах ардах буолан тыастаахтык тустум эрэ, ийэ сир туой 
буоруттан то±ус салаалаах солко нарын куех от буолан ууннум эрэ; буортан ту- 
тулуктаах сутэр куттаах, туойтан тымырдаах ыйыллар куттаах кийи сир урдугэр 
буйан-хатан улаатар дииллэрэ» [Архив Я Н Ц  СО РАН, ф.5, оп.7, ед.хр. 108, л. 
1-2; СРТЯО, с.58-59, 184-185]. Маныаха буор кут диэн ейдебул агсардас сири 
эрэ кытта буолбакка, сиртэн быгар уунээйилэр уунэр-улаатар к^1ахтарын к^1т- 
та биир тардыылаа±а кестер.
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2 таблица

Оло^хо сюжета Терут култуура кестуутэ
1 2

1. Утарылайыы садаланыыта
1.1. Герой ийэтэ буолуохтаах эмээхсин 
одонньоругар, адыс салаалаах Аар Кудук 
хатын маска ыттан, солко куру 
туйэрэригэр соруйар [СЯО, № 36, с. 149]. 
Толоруута - ырыанан (А).

1.1. Кэргэннээх эрээри, тереебет эдэр 
дьахтар содотодун орук маска тиийэн, 
умнайыгар, силийин тердугэр кымыс 
ыйан кундулуур, онтон мас анныгар 
тебелуун, атахтыын холбуу сулуллубут 
манан сылгы тириитин тэлгээн, онно 
кымыстаах ийитин уурар [Худяков, с. 191].

2. У^эр-суктэр иччилэрдиин алтыйыы
2.1. Одонньор Адыс халлаан кырдьада- 
йыттан ааттайар тойуга [Там же]. 
Толоруута - ырыанан (А).
2.2. Одото суох одонньордоох эмээхсин 
Аал Кудук мастан уейээттэн айдарыы- 
лаахтарын туйунан билэллэр. Орто дойду 
дьоно-сэргэтэ суох хаалан тутахсыйбатын 
иннигэр эмээхсин кун улуус 
аймахтарыттан киниэхэ одо биэрэллэригэр 
кердейер [СЯО, № 51, с. 200].
Толоруута - ырыанан (А).

2.1. Сородор орук маска дьахтар аранач- 
чылыыр ойууннаах кэлэр [Там же, с. 192]. 
Толоруута - D /  А.
2.2. Орук маска унуу араас туомнарыгар 
дьахтар бэйэтэ Айыыйыкка (сир-дойду 
иччитигэр), ойуулаах от-мас иччилэригэр 
одото суодун туйунан суланар, одо кутун 
бэлэхтииллэригэр ааттайар [Там же, с. 
191; Ястремский, с. 200].
Толоруута - А /  D /  Р

2.3.1. Ардыгар дьахтар, орук маска кистээн 
кэлэн, кинини имэннээхтик таптыырын 
туйунан билинэр уонна мас анныгар 
сытан утуйар [Худяков, с. 192].
2.3.2. Дьахтар орук маска, мааны танайын 
кэтэн, киэргэнэн кэлэр уонна этэр: "Эн ... 
одолоох буолуох тустааххын. Мин баарбын 
одо до бадалаах, миэхэ одото инэр". Ол 
кэннэ дьахтар майы сахсыйан хамсатар 
эбэтэр урадайынан (хатын майа ордук) ох- 
суолуур.
Толоруута - D /  А.

3. Айыылар хардарыылара
3.1. Одонньор кердеспутугэр илин диэ- 
киттэн тыалыран, ардах кэлэр [СЯО, № 
36, с. 149].
3.2. Адыс халлаан дьейуелдьутэ - урун ке- 
мус танастаах бухатыыр, тойук туойан, 
одонньорго айыы илгэтин уунар: "Уейээ 
халлаан биистэрэ эйигин айынан ыыт- 
тылар" [Там же].
Толоруута - ырыанан (А).
3.2.2. Кун улуустара одонньорго айыы на- 
мыйын удаданы ыыталлар. Удадан алгыы 
туойар, одонньордоох эмээхсиннэ урун

3.1. Ьылыт кэлэрэ, ардыыра утуе билгэнэн 
аадыллар. Орук мас кыыкыныыра эмиэ 
утуе бит буолар [Худяков, с. 192].
3.2. Орук мас себулэстэдинэ, тэллэххэ 
эбэтэр кымыстаах ийиккэ уен (чиэрбэ) 
туйэр: манан уен - уол одо кута, от куех - 
кыыс одо кута [Там же].

3.2.2. Дьахтар кымыйы кытта ол уену 
сиэхтээх, оччодо одо кута инэр [Там же].
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илгэни сиэтэр [СЯО, № 51, с. 200]. 
Толоруута - ырыанан (А).

4. Сиэр-туом тумуктэрэ
4.1. Илгэни анаардайан сиэбит кэргэн- 
ниилэргэ сотору кэминэн уол о±о - 
олонхо бухатыыра теруур [Там же].

4.1. Орук мастан кердейен ылбыт одо- 
лорун сахалар орук одото диэн аат- 
тыыллар. Бу одо 15 саайын ситиэр диэри 
биир сиргэ таба олорбот майгылаах, ордук 
тыал тустэдинэ эгэлдьийэ олорор буолар. 
Орук майын одолоро кылгас уйэлээх 
буолаллар, отут эрэ саастарыгар тиийэллэр 
[Там же; Ястремский, с. 200-201].
4.2. Орук мас одо тереебутун кэннэ 
кууран-хатан хаалар [Худяков, с. 192].
4.3. Орук мас иччитэ, уейээ суруллубуттан 
таайдахха, эр кийи мойуоннаах.

АПТААХ БОРУУ ОТТОН ОЛО№ХО ГЕРОЙУН ТОРООЬУНЭ

Олонхо геройдарын дьикти тереейуннэрин туйунан сюжетнай матыыпта- 
рыттан биирдэстэрэ кут туйунан терут ейдебулу кытта ситимнээх. Бухатыыр, 
елееру сытан, кутун — олоду теруттуур кууйу — ииниттэн уунэн тахсыахтаах 
боруу окко инэрэр. М аннык сюжетнай матыып угус норуот эпическэй айым- 
ньыларыгар, остуоруйаларыгар баар: одото суох дьахталлар, дьикти уунээйи 
отонун сиэн, хат буолаллар. Бу сэдэх сюжетнай матыып, остуоруйаны кытта си
тимнээх хойукку кестуу буолуодар сеп: бастакытынан, саха олонхотугар герой- 
дар елбет уестээхтэр (еллехтерунэ даданы, хат тиллэн кэлэллэр); иккийинэн, 
сахалар сурэхтэнии киириэн иннинэ елбуту уксугэр, сиргэ кистээбэккэ, 
аранаска кетеделлере; усуйунэн, олонходо ахтыллар элбэх ойохтонуу икки 
ини-бии игирэ буолбатах эрээрилэр, тэнинэн  тереейуннэрин быйаарыы сурун 
терутунэн буолар.

Геройдар адалара елуен иннинэ улаханнык ыарытыйар: хадаар майгытын 
ейулээри арчылаабыттарын тулуйумуна, икки атадынан тобугар диэри босхон 
буолан, урун кемус баттыгайынан сылдьарга куйэллэр. «Тардыс майгытыттан 
хоргутаннар», ийэлээх адата туннэри кырааннар, Уейээ дойдуттан Орто боруу 
дойдуга туйэрэллэр... Кини кун анныгар 56 сыл олорор уейэттэн ыйаах- 
таах. Болдьоммут кэмэ-кэрдиитэ томточчу туолуута, бэйэтигэр иин хастар, 
ойохторо киниттэн икки бухатыыр уол одолору теретуехтээхтэрин туйунан кэ- 
риэйин этэр уонна, иинигэр киирэн сытынаат, елен хаалар. И инин буоругар 
«дьаптал±а таайы араналыы тардан а±алан, ... оройу булгунньах са±а урдугэр 
чемехтуу мунньан кэбистилэр» [СЯО, с. 139].
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Олонхо киирии чаайын ырыа туйумэдэ геройдар адаларын елуен инни- 
нээди суланыы ырыатыттан турар. Ырыатын туйаайар дьоно аттыгар баалла- 
рын урдунэн, анараа дойду аартыгын айада айыллан, тыын былдьайа сытар 
кийи, сирдээди олодун, аймах-билэ дьонун кытта ырыа н ен уе бырастыылайара 
ейдвнер.

Дьиктитик уунэр боруу от, сир аннынаады дойдуну кытта ситимнээх буо- 
лан, «от силийин кытта сиэниллиэхтээх». Сиртэн уунэн тахсар от-мас, терут 
итэдэл быйыытынан, анараа дойдуну кытта сибээстээх. Уунээйи, еле-еле, хат- 
таан тиллэрэ — киэнник тардаммыт ейдебул. Сири онорон иитиллэн олорор 
норуоттар ити ейдебулу олох уонна елуу туйунан итэдэллэригэр холбуу туппут- 
тара мэлдьэдэ суох.

3 таблица

Олонхо сюжета Терут култуура кестуутэ
1 2

1. Обо теруурун билгэлээИин
1. Одото суох бухатыыр, елееру сытан, кэр- 
гэнигэр кинини ханна, хайдах кистииллэ- 
рин туйунан кэриэйин этэр [ВС, с. 98-99]. 
Толоруута - ырыанан (А).

1.2. Кемуллубут мэнэтин урдугэр икки 
саннын унуохтарыттан икки боруу от 
уунэн тахсыахтарын туйунан этэр [Там 
же].
Толоруута - ырыанан (А).
1.3. Ол оттору, умнастарын, сэбирдэхтэ- 
рин алдьаппакка, кэргэнэ сииригэр со- 
руйар [Там же]
Толоруута - ырыанан (А).

1.4. Олонхо бухатыырдарын адалара ха- 
даар майгытынан Уейээ дойдуга баппакка, 
ийэлээх адата туннэри кырааннар, Орто 
дойдуга ууруллэн кэлэн олохсуйарга ку- 
йэллэр. Кини 56 эрэ сылга этиллэн те- 
реебут. Бу ыйаах-болдьох туолуута, иинин 
эрдэтинэ хастан баран, икки ойодор кэ
риэйин этэр. Ойохторо иккиэн киниттэн 
бухатыыр уолаттары теретуехтээхтэрин 
этэн туран, уолаттарыгар аат инэртиир 
[СЯО, № 34, с. 139].
Толоруута - ырыанан (А).

1. XVII уйэ садаланыыта олорбут Кэрэ- 
кээн ойуун сотору ууга былдьанан елуедун 
туйунан уолаттарын сэрэтэр, алтан унуо- 
дун хайа сиргэ аранас охсон кетеделлерун 
ыйан кэриэйин этэр [Ойуун, ч. 3, с. 4].
1.2. Ойуун унуодун урдунэн хара быарын 
туйаайыытынан оруктаах тиит уунэн тах- 
сыадын туйунан этэр [Там же].

1.3. Оруктаах тиит орто мас буолуута, ки
ни аймахтарыттан дьахтардаах эр кийи кэ- 
лэннэр, арыылаах суоратынан айах тутан, 
мастан одо кутун кердейуехтэрин туйунан 
кэпсиир [Там же].
1.4.1. "Оччодо мин курдук уол одо тереен, 
атын сана келуенэ дьон олодун керуем 
этэ", - диэбит. - Бу оруктаах тиитим кыр- 
дьан, эмэх буолан сууллан туспутун кэн- 
ниттэн ус сылынан эмиэ сана оруктаах 
мас уунуедэ, оччодо ол тииккэ хайаан да 
биир эмэ кыыс дьахтар тахсан, эмиэ 
алдаан кердестедунэ, кэнэдэс даданы ыч- 
чаттарга уескуех ыйаахтаахпын, телке- 
леехпун" [Там же].
1.4.2. Туулдьуттэр тойугунан одо телкетун 
билгэлииллэрин аллараа ааты инэрии 
туйунан туйумэххэ аах.
Толоруута - ырыанан А /  D.
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2. Одолор дьиктитик тврввИуннэрэ
2.1. Дьахталлар кэргэннэрин кэриэhин то- 
лороллор: биир туун иhигэр биир ыйдаах 
ыарахан буолаллар. Икки уол тэнинэн те- 
рууллэр.
Толоруута - хоhоонyнaн (D).
2.1.2. Биэс ынахтаах тулаайах эмээхсин бу
лан ылбыт боруу отуттан кэрэ бэйэлээх 
кыыс одо теруур [ВС, с. 80].

2. Орук мас иччитэ, одо кутун тартарыы 
сиэриттэн сылыктаатахха, быhыытa эр 
к ^ и  суруннээх [см. выше].

«А А Л  Л У У К  М А СКА  И И Т И Л Л И Б И Т  ГЕРО И » С Ю Ж Е Т Н А И  
М А Т Ы Ы П К А  М А СКА  СУГУРУИУУ И ТЭБЭЛ  КОСТУУТЭ

Орто дойдуга терде-yyha биллибэт, кэнэдэскитин ураанхай саханы уескэ- 
тэр ыйаахтаах бастакы киhи, эр содотох буоларын быhыытынaн, уксугэр Эр 
Содотох диэн ааттаах саха олонхотун геройа — Аал Луук маска тврввhYнэ, чоп- 
чулаан эттэххэ, мас лабааларыгар бувбэйдэнэн иитиллиитэ — олонходо угустук 
костер сюжетнай матыып. Эпическэй герой ытык мahы кытта быстыбат сити- 
мэ ойууннар куттара ойуун теруур-уескуур уйук мahыгaр иитиллэн 
терееhуннэрин тyhyнaн мифологическай сюжеккэ ханыылыы. Ойуун И.А. Суз- 
далов кэпсээнинэн, ойуун уйук м а ^ 1гар иитиллибитин кэннэ кинини «уурэн 
ыыталлар». «Илин халлаан анныгар урун  кемус хайада ойуун-удадан умсуллар 
уут ч екере  келуйэтигэр кэлэн умсан сетуелээн тахсан, мохсодол кыыл буолан, 
кетон тахсан, ... Орто дойдуга ийэтин-адатын кердуу барар. ...Себулуур сири- 
гэр, себулуур дьахтарыгар урумэччи буолан, оройугар инэр. Ол и н эн  одо буо
лан теруур» [Ойуун, ч.1, с. 13-14].

Ситии бьЛыыта туомна, Айыыhыккa анаан, кэтэдэриин оронтон оhох хо- 
лумтанын ханас муннугар диэри 9 хахыйады, субуруччу эриэн ситиинэн 
баайан, буор муостада анньаллар. Эриэн ситиилэрин икки тебете ahagaс, 
тумугэ суох буолар: баайбакка, таах иилэ бырадаллар. Урукку еттугэр одолору- 
гар елуулээх, санардыы хат буолбут дьахтары эмиэ итинник ситии быанан кур- 
дуу баайаллар. Ситии эмиэ тумугэ-бутэйэ суох буолуохтаах [Ойуун, ч.1, с. 
43-44]. Эр к ^ и  курун баанарыныы, еттугун т^аайыы тынан, икки тебете иилэ 
бырадыллан, кыбыта анньыллар. Ситиини сиэргэ-туомна итинник ининнэрии, 
одо киинэ хам баайыллан, олох тыынын тумнарыа суохтаадын кердерер. Сити
ини хахыйах лабаатыгар иилэ бырадыы, одото-ыччата суох, эстээри гыммыт 
дьиэни ада yyha теруур-уескуур мahын кытта ситимниир суолталаах буолуон 
сеп. Бу мастан Айыыhыт одо кутун адалар. Ол ордук оhох холумтанын т а ^ 1гар 
ыйаммыт ус туос уйада АйыыЛыт себулэспитин бэлиэтигэр ойуун мас чыы- 
чаахтары угарыгар кестер. Сайылыкка кестехтерунэ, дьахталлар, одолорун сиэ- 
тэ сылдьан, аар мастарга ситии быаны баайаллара. Онуоха сылгы, ынах суеhу 
aйыыhыттaрыгaр, киhини-суеhуну араныччылыыр Иэйиэхсиккэ, урук акынан 
айах тутан, алгыс тылларын аныыллара [Эргис, 1974, с. 167-171].

3:1.1.-1.3. уонна 2.1. таблицаларга XVII уйэ садаланыыта Тааттада олорбут
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Кэрэкээн ойуун туйунан уЬуйээннэр сюжетнай матыыптара киирдилэр. Кини 
уолаттарыгар кэриэйин этэригэр, елбутун кэннэ быарын туйаайыытынан орук 
мас YYHY00YH туйунан кэпсиир. Аймахтарыттан о±ото суох дьахтардаах эр кийи 
кэлэн, мастан о±о кутун кeрдeстeхтeрYнэ: «Оччо±о мин курдук уол о±о тервен, 
атын сана квлYвнэ дьон оло±ун кврYвм этэ, — диир. — Бу оруктаах тиитим 
кырдьан, эмэх буолан сууллан TYCПYTYH кэнниттэн Yс сылынан эмиэ сана орук
таах мас YYHYe±3, оччо±о ол тииккэ хайаан да биир эмэ кыыс дьахтар тахсан, 
эмиэ ал±аан кврдвств±унэ, кэнэ±эс да±аны ыччатарга YвскYвх ыйаахтаахпын, 
твлквлввх^н» [Ойуун, ч. 3, с.4].

Итинник хабааннаах элбэх сюжетнай матыып эпоска, вс номохторго, 
YЙYЙээннэргэ, итэ±эл сиэригэр-туомугар киирэн, бигэтик оло±орбута, былыр 
саха тврYт вйдвбYЛYгэр Сибиир, ордук Дальнай Восток норуоттарыгар курдук, 
а±а ууйа тврYYP-УУЙуур тус макыгар CYГYPYЙYY (фитоморфнай — мас тeрYттээх 
танара) баарын туойулуур. Сахаларга, ойуун итэ±элинэн, кийи кута, онойуута 
и н эн  турар тус мастаах буолар. Ол мас хоту халлаан ортотун туйунан ынах 
уонна кийи айыыйытын олохторун икки ардыларынан YYнэр. Ону ойуун тойу- 
гар «TврYYPYн -YвскYYPYн са±ана са±ыала инмит тYC майа» диэн хойуйар. Бу 
кYвх мутукчалаах улахан тиит мас буолар. TYC мас о±унна±ына, иччитэ кийи 
влвр. Оттон ыарытта±ына, ойуун, атын сиртэн ыарыытын булбата±ына, кыырар 
кийитин тYC майыгар айанныыр. Онуоха киппэ онойулаах кийи майа бэрт ыраах, 
YPДYк сиргэ турар. Намыйах, чугас сиргэ YYммYт тYC мастаах кийи онойуута 
чычаас, Yйэтэ кылгас буолар. 0рYттYбэт кийи майа хатан, харааран, кукээ- 
рийэн, туман бурхаат ортотугар нэйиилэ иэ±эйэн турар буолар. Ону ойуун тах
сан ал±аан, айыы тыынын тYЙэрэн, бу майы квннврвр, кв±врдвр. Сорох мас му- 
туга дьYДьэйэр, онтон сылтаан иччитэ ыарытыйар. Абаайылар, Yврдэр, квтвр 
кынаттаах айыыта дуу, тыыннара дуу тYЙэн, бу мас дьYДьэйэр. Ойуун кийи 
дьыл±атын тYC мас туругуттан быйаарар [Бравина, 2002, с.21].

Сахаларга кийи мастан тулуктанан Yвскээйинэ ойууннаайын итэ±элигэр 
квствн аайар буолла±ына, Дальнай Восток норуоттарыгар сир YPДYгэр маннай- 
гы кийи чопчу мастан тeрeeбYTYн туйунан былыргы ойууннаайын иннинээ±и 
олохтоммут биир ситим вйдвбYллэр CYнньYнэн уларыйбакка хаалбыттар. Ол 
курдук, Сахалин нивхэлэрэ уонна кинилэр ыаллыы олорор омуктара — орок, 
айн тврYттэрэ — тиит, хатын уонна харыйа CYмэйинннэринэн эмсэхтэнэн, 
кийи-хара буолбуттарын туйунан итэ±эллээхтэр. Ону нивхэлэр тиит хатырыгын 
в ^ н  санатар к^1тархай иэдэстэрэ, хара муохха ханыылыы хара баттахтара; 
ороктар хатын мас туойугар дьYврэлии кубаххай сирэйдэрэ; айнылар арбайбыт 
лабаалардаах харана харыйа±а маарынныыр хара арба±ар баттахтара туойулуул- 
лар [Шанъшина, с. 68]. Онон, «Халлаан айыллан, Сир сойон», сир-дойду айыл- 
лыбытын утаа быдан былыргы дьылларга кийи мастан тврввбYт. Ол сахха талах 
мас туораа±ыттан кэнэ±эйин кийи аймах тврYтэ буолар дьахтардаах эр кийи 
Yвскээбиттэр. Ульчалар бэйэлэрин тврYттэринэн «мас ийигэр олохтоох кыыс 
о±ону» аа±аллар. Атын YЙYЙээннэринэн, кинилэр тeрдYлэрэ кедр уонна пихта 
мастар силистэриттэн тахсыбыттар [Там же]. Охотскай муора эбэнкилэрин 
YЙYЙээннэригэр булчуттар мас кeндeЙYгэр булбут о±олоро а±а ууйун тврYт- 
тээбитин туйунан кэпсэнэр.
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Mac туспа керуннэриттэн араас омук тереебутугэр ханыылыы, майы весе 
эр кийиэхэ уонна дьахтарга араарыы баар. Кэрэкээн ойуун туйунан уйуйээннэ 
кестерунэн, орук мае эр кийи сурдээх. Саха саныырынан, тиит маска эр кийи 
ийэ кута иитиллэр диэн буолара. Оттон дьахтар терууругэр тардыйар тойо±ото 
салаалаах хатын мастан онойулларыттан сиэттэрэн, ардыгар хатыны дьахтар 
ийэ кута инэр  майа дииллэрэ [Бравина, 2002, с. 21]. Итинник ейдебул удэгей- 
дэргэ эмиэ баар: былыргы сахха, дьон елбет уестээх эрдэхтэринэ, кырыйдахта- 
рына, эр дьон — тирэх (тополь) маска, дьахталлар — хаты нна кубулуйаллар 
эбит. Анюй удэгэйдэрэ, уол о±о тереете±унэ, киинин тиит анныгар 
кемеллеруттэн сылыктаатахха, бу мас эр кийи сурдээх. Нганасаннар 
ейдебуллэринэн, эр кийи суруннээх мастар улахан адаарыйбыт лабаалаахтар, 
оттон дьахтар мастар — кендейдеех буолаллар. Нанай остуоруйаларыгар эр 
дьон — дуупка, харана туостаах хаты нна, оттон дьахталлар — иирэ талахха, 
м анан хаты нна кубулуйаллар.

Саха саныырынан, орук мас о±ото биир сиргэ таба олорбот майгылаах, ор- 
дук тыал тустэ±инэ, эгэлдьийэ олорор буолар [табл. 2: 4.1]. Орук мас туйунан 
ейдебулгэ маарынныыр итэ±эл Сахалин нивхэлэригэр баар — кинилэргэ дьах
тар майынан ааттанар ольха уутун ийэн, хат буолан, тереппут о±олоро кийи 
куттаныах улаханнык хайыытыыллар [Шанъшина, с. 72].

Орто дойдуга букатын кэлбит суох, онон теруур, елер биир утах баайыы- 
лаах. Кийи мастан теруурэ-уескуурэ елбуту харайар сиэргэ-туомна ордук 
арылхайдык кестер. Саха саныырынан, кийи елле±унэ, кута тус майыгар тен
нер. Сахалар, харыстаан, кийи тэбиэ±ин «а±а майа», хоруобун «ийэ майа» ди
иллэрэ. Олбуту майыгар угуохтарын иннинэ хоруоп ис еттун арыынан ньал±аа- 
рыччы сотоллор уонна: «Киэлигэр сымна±астык бигээр» диэн алгыыллар [Бра- 
вина, 2005, с. 187-188]. Олбуту дулун хоруопка кемуу, аранастаайын, кыра 
о±олору мас лабаатыгар ууруу — Сибиир уонна Дальнай Восток норуоттарыгар 
киэнник тар±аммыт угэс. Биир саастарын туолбакка теннубут о±олору нанай- 
дар мас кендейугэр кистииллэрэ; ульчалар, уунэн турар мас умнайыгар кендей 
хайан, тебетунэн таннары уган баран, тайынан хатырыктыын сылдьар майынан 
ыпсары буелээн кэбийэллэрэ [Шанъшина, с. 71]. Итинник мойуоннаах былыр
гы кемуу Сунтаар улууйугар булуллан турар. 1925 сыллаахха ССРС наукаларын 
Академиятын Саха сиринээ±и экспедициятын этэрээтэ Сунтаар оройуонугар 
Сиэйэ сэлиэнньэтиттэн 1,5 кестеех сиргэ дьикти кемууну булбута. «Ойуур ор- 
тотугар умнайа 4 м холобурдаах урдугунэн кэрдиллибит, хатырыга сулламмыт 
суон тиит уунэн турар. Чугастаа±ы мастар кэрдиллибиттэр, — диэн суруйбуттар 
хайыы боротокуолугар. — Тиит умнайын аллараа еттунэн дьеле хайыллыбыт 
1 м курдук уйуннаах кендей  омооно кестер. Сылыктаатахха, мас ис еттун уо- 
тунан дьеле сиэппиттэр. К ендейу халын былаахыны икки тойо±о±о туттаран 
ыпсары хаппахтаабыттар. Кендейтен 5 саастаах о±о хаппыт елугун (мумифици
рованный труп) хостоон тайаардыбыт. К ендей ийигэр туу лоскуйдара, халлаан 
куех таас о±уруолар, мас кытыйалар бааллар» [См.: Бравина, Попов, с. 72].

О±ону маска кистээйин тус мас туйунан ейдебулу кытары ситимнээх буо- 
луо±ар сеп. О±о айыллыбыт сиригэр теннер, онно хаттаан иитиллэн, Айыыйыт
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салайбытынан, орто дойдуга эргиллиэх тустаах. АА .Саввин итиннэ сыйыан- 
наах кэпсээни Аллайыахада сылдьан суруйбута: «Айыылаах одолоро елледунэ, 
айыы ойуунун ыныраннар, одолорун теттеру адалтараллар. Ойуун, туос ыадас- 
ка буор кутан баран, чыычаах уйатын курдук дьодус уйа онорор уонна онно 
ел бут одо кутун адалан угар... Ити туом кэннэ одо теруетэдинэ: «Дьэ, бии 
одобут кута эргийэн теруетэ. М ээнэ айдаарыман, улаханных санарыман. 
Сойуйдадына баран хаалыа», — дэйэллэр». Ол одолорун уйата туос хаппахтаах. 
Уйун содус урун  ситии саламалаах, урун сиэл киэргэллээх, кыйыл, хара, ара- 
ас тэрэппиискэ ытардалаах буолара уйу. Одолорун уйатын ыраас, туох да тыып- 
пат сиригэр ууран кэбийэллэр.

Орочолор одону кистииллэригэр хоруобун куска майгынната — тебетун, 
кынаттарын, кутуругун кыйан онороллор уонна икки салаалаах хаты нна кыбы- 
та анньаллара. Е.А. Гаер суруйарынан, кыра одолор куттара чыычаах буолан, 
Уейээ дойдуга теннер диэн санааттан хайан да сиргэ кистээбэттэрэ. Одону, 
танаска чороччу суулаан баран, тебетун, кехсун, илиилэрин туйаайыытынан 
кус туулэрин ининнэрэллэр уонна уунэн турар маска аранастыыллар эбэтэр 
ачаахтаах мас салааларын икки ардыгар кыбыта анньаллар. М аннык майгы «кэ- 
нэдэски теруур одону атадар туруоран кемуу» диэн ааттанара [См.: Шанъшина, 
с. 73].

Ити курдук былыргы дьон кийи олодун тулалыыр эйгэтин кытары дьуерэ- 
лии тутан ейдууллэрэ. Тус мас туйунан итэдэл кийи теруурэ-елере айылда ту- 
ругун хатылыырын кердерер, кини, от-мас, уунээйи тэнэ еле-еле хаттаан тил- 
лэн, кийи-аймах елбет уестэнэр, оттон олох сайда, салдана турар.

4 таблица

Оло^хо сюжета Терут култуура кестуутэ

1 2

1. Герой Аал Луук мас иччитигэр иитиллиитэ
1. Сана тереебут одону - эпос геройун - 
сир-дойду иччитэ Аан Алахчын хотун 
(аата араас буолар) Аал Луук мас лабааты- 
гар иитэр

1. Ойууннар ойуун майын лабаатыгар баар 
уйаларга эбэтэр урдарга иитиллэллэр; уйа
та тейенен урдук да, соччонон ойуун 
куустээх буолар [Худяков, с. 307].
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О Л О ^ Х О Б О  А А Л  Л У У К  М А К Ы  Х О Ь У И У У

Олонхо «былдьаЛыктаах былыргы дьылларын», сирин-уотун хоЛуйуу кэн- 
ниттэн ус дойду тугуллан турар туллар тутаа±а, эргийэр киинэ буолар Аал 
Луук мас, Аал Дууп мас, Аар Кудук мае уо.д.а. ааттанар улуу Ытык мае ойуула- 
нар. Аал Луук маЛы сиртэн халлаанна диэри туруору уунэн турарын хоЛуйууга 
Олонхо ус дойдутун дьонун-сэргэтин, отун-маЛын, кыылын-сувлун, култуура- 
тын уратылара дьэнкэтик арыллан кестеллвр.

Олонхо±о Аал Луук маЛы ойуулааЛын хоЛоонунан (D) бэриллэр. Арай Г.Ф. 
Никулин «Хабыр Халлаан уола Эр Соготох» олонхотун эрэ геройа, ай ан н а ат- 
танаары туран, Аал Луук МаЛы туойан хоЛуйар (А) [Абыйский улус, Майорский 
наслег, запись А.А. Саввина1940 г.: архив ЯФ СО РАН, ф. 5, оп. 7, ед.хр. 108; СЯО, 
№  23, с. 108-110; СОРП, с. 56-76].

Олонхо±о Аал Луук маЛы хоЛуйуу, 1840 с. А.Ф. Миддендорф суруйбут «Ха
ты н  ырыата» айымньытыттан са±алаан, саха ырыатын угэЛигэр оло±урар. 
БиЛиги экспедицияларбыт матырыйаалларыгар (1985 с., Сунтаар ыЛыа±а) оЛуо- 
кай ырыатыгар хатын туЛунан былыргылыы хоЛуйуу баар. Хатын мас сиэмэтэ 
ийэ сиргэ туЛэн, хара буору тобулу уунэн тахсан, сэбирдэхтэрэ силигирии улаа- 
талларын туЛунан ылланар. Тиит, хатын уонна сиппиир, чороон, чабычах кур- 
дук мастан, туостан оноЛуктар тустарынан ырыаларга силистэрин биЛигэ буол- 
бут ийэ сирдэрэ, кун уотугар угуттанар сэбирдэхтэрэ, ситэр-хотор кунэ-дьыла 
ойууланар [ЯНП, т.1, с. 148-159; 2 т., с. 274-315]. С.Д. Мухоплева сиппиир, ча
бычах ырыаларын сиэр-туом суланыы ырыаларын кытта холбуу тутар [Мухопле
ва, с. 78]. Эпическэй ырыалары наардааЛын куолутунан, бу бвххв быра±ыллар, 
уматыллар эргэ мал-сап ырыаларын «влувх иннинэ» кэп туонар тойуктарга 
сыЛыарыы оруннаах буолуон свп.

Олонхо сирин-дойдутун хоЛуйуу аан дойду увскээбитин туЛунан ырыала
ры, вс номохтору кытта дьуврэлии тутуллара ордук то±оостоох [ЯНП, т.2, с. 8
30; 1 рукописных записей в архиве Я Н Ц  СО РАН: ф.5, оп. 3, ед. хр. 548, л. 26-130; 
ед.хр. 744, л. 1-5; ед.хр. 248, л. 1-3 и др.]. Ити ырыа култуурата олонхо сирин- 
дойдутун, Аал Луук маЛы ойуулааЛын эпическэй сюжеттарыгар дьайыылаа±ын 
кэрэЛилиир.

Аал Луук мас, ус дойдуну холбоон, туруору уунэн турарын хоЛуйууну 
олонхо сирэ-дойдута нэлэЛийэ тэлгэнэ сытарын кытта сыЛыары тутан 
кврдвххв, Орто дойду к и эн  куйаарга ылар миэстэтэ чопчуланан бэлиэтэнэр. 
Мас увЛ ээнни лабаалара уонна сурун умнаЛа сири халлааны кытта, оттон си- 
листэрэ аллараа дойдуну кытта дьуврэлиилэр. О лонхщ о дарбатыллан ойуула
нар Аал Луук мас айымньы сюжета салгыы сайдарыгар, арыллыытыгар улахан 
суолтаны ылбат, кулуккэ хаалар. Ытык мас герой тврввбут дойдутун ураты бэ- 
лиэтэ уонна сир-дойду иччитин оло±о эрэ курдук ахтыллар [СРТЯО, с. 21-22].

Аал Луук мас иччитэ олонхо геройун иитэрин туЛунан эпическэй сюжет 
матыыбыгар ырыа туЛумэхтэрэ суохтар. Оттон саха ырыатын култууратыгар ха- 
ты н/тиит маЛы, мастан оноЛуктары врв тутан хоЛуйуу киэнник тар±аммыт. 
Мас сиэмэтэ инчэ±эй буорга туЛув±уттэн са±алаан, ситиэр-хотуор диэри ымпы- 
гар-чымпыгар тиийэ ойуулааЛын Аал Луук маЛы хоЛуйуу угэстэрин кытта 
быЛаччы ситимнээх.
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5 таблица

Оло^хо сюжета Терут култуура кестуутэ
1 2

1. Аал Луук майы ойуулаайын
1.0. 1. Орто дойду томтойор киинигэр ту- 
рар Аал Луук мае эбэтэр Ийэ Кудук мае 
лабаалара, ере уунэн тахеаннар, уейээ 
дойду диэки талаепыттар, еилиетэрэ, Орто 
дойдуну тобулу туйэн, аллараа дойдуга 
Ойук Хара уонна Уйук Хара ойуун маета
ра буолбуттар. Ол маетар тодуе 
кендейдеругэр айыы икки абаайы икки 
ойууннара уйа туттан иитиллэллэр. Ытык 
мае илгэлээх лабаалара уейээнни 
абаайылар кырыыетарын уйуохпут еуода 
диэн, урдук мэнэ халлаанна етеру 
уунуехтэрин туттуммуттар, еилиетэрэ ал
лараа дойду абаайыларын ыарахан еытта- 
рын тулуйуохпут еуода, адьарай ууйа орто 
дойдуга ыттар аартыктара буолуохпут 
диэн, ере ханарыйан кэлэннэр, Орто дой
ду еикеигин уетун тэлгэнэн, хатын чаран' 
буолбуттар, уут куел урулуппуттэр [СЯО, 
№ 71, с. 272-273].
Толоруута - хойоонунан (D).
1.0. 2. Эр Содотох айанна хоннуон иннинэ 
Аал Луук майы хойуйан туойар: бу мае 
еурун еилийэ Аллараа дойдуга батары 
уунэн туйэн, адые биие ойууннар танаета- 
рын куурдар кехелере, ортоку еилийэ 
абаайы аймадын адьарай байылыгын еэр- 
гэтэ, уйуе еилийэ Кытай Бахеы ууе еурун 
баданата буолаллар. Ое еалаата, Урдук 
халлааны етеру уунэн тахеаннар, еурун 
лабаата Урун Айыы тойон тодуе уолатта- 
рын еаадахтарын ыйыыр кехелере, икки 
ортоку лабаалара, еайынны кун куерэйэр 
илин диэки еттугэр хайыйаннар, итии ты- 
ыннарынан ыччат дьону, одо еуейуну бу- 
руйтан-еэмэттэн арчылыы, ырааетыы ту- 
раллар. Ол кэннэ бухатыыр ытык маетан 
кердейер: елуех буолладына, хара одуе 
буолан, оттон еоргута таайдадына, манан 
биэ буолан, алдаан, киетээн дьырылытан 
атаарарыгар. Бухатыыр айанын аартыгар 
уктэммитигэр мадан биэ еитэн кэлэн, уе 
тегул эргийэ еуурэр [Архив ЯНЦ СО РАН, 
ф.5, on. 7, ед.хр. 108, л. 14-17; СОРП, с. 63
64].
Толоруута - ырыанан (А).

1.1. Уйуйээннэргэ ыйык мае диэн ойуун 
майыгар баар уйаларга ойууннар иитил
лэллэр [Худяков, с. 307; Ксенофонтов, 1992, 
с. 41, 63, 73, 128 и др.].
1.2. Сапалаай ойуун кэпеээнинэн, айыы 
ойууннара Аал Луук маека, абаайы ойуун
нара - Ийэ харыйа маека иитиллэллэр 
[Ойуун, ч.1, с. 13].
1.3. Ойуун номохторунан, ойуун кута-еурэ 
ойуун уеекуур орук майыгар иитиллэр 
[Там же, е.9]
1.4. Ойуун, орто дойдуга одо буолан тереен 
баран, ийэ кута орук маека тиийэн иитил
лэр, ол ийин бутуллар-буккуллар [Там же].
1.5. Ойуокай ырыатыгар-тойугар хатын 
мае, еиэмэтэ еиргэ туйуедуттэн еадалаан, 
уунэн-еитэн еилигилиирэ туойуллар.
1.6. "Тиит ырыатын" ие хойооно эмиэ ити- 
ниэхэ майгылыыр: "Сир ийэ еиигинэн еик 
иннэтин еада буолан тэйэ еиэн тахеам- 
мын, еириэдийдим...". Ол кэннэ аалай 
еолко лабаалара, ийэ еир иччитин кытта 
энээрдэйэн, "арбах балайаана аатырбыта" 
хойуйуллар [ЯНП, т.1, с. 148-149]. 
Толоруута - ырыанан (А).
1.7. "Чороон ырыатыгар" хатын мае, "Аал 
дууп мае еиэнэ буолан", "еир ийэ дойду 
еиигин еимэйин еилийинэн, мутугунан 
еиидэлии оборон ылан", "халлааны хахха- 
лаан, куну кулуктээн" турдадына, "еарыы 
танаетаах еаха кийи"... "чохороон еугэти- 
нэн кэпеэтиитэ еуох кэрдэн киирэн бар
да". Онтон еалгыы чороону оноруу ойуу- 
ланар [ЯНП, т.2, с. 274-283].
Толоруута - ырыанан (А).
1.8. Талах миинньик, чабычах ырыаларын 
ардыгар ыалдьар кийиэхэ ынырыллыбыт 
ичээн, мэнэрик дьон ыллыыр быйыылаах- 
тар. Бу ырыалар хатынтан - айыы майыт- 
тан онойуллубут малы-еабы алдьатыы, 
уматыы - ыарыы теруетэ буолуон еебун 
ыйаллар [Мухоплева, с. 30, 43].
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ААЛ ЛУУК MAC ИЧЧИТИН УОБАРАЬА

Аал Луук маска олорор мае уонна герой сирин-дойдутун иччитэ Аан Алах- 
чын хотун (олонхо аайы араайынай ааттаах-суоллаах, ону бийиги итинник аат- 
тыахпыт) герой оло±ун аналын, тереппуттэрин, оло±ун аргыйын, естеехтерун, 
инникитин туйунан уо.д.а. ыйытыыларыгар туохтан да иннибэккэ харда биэ- 
рэр. Эр со±отох геройдар тустарынан эпическэй сюжеттарга бу иччи, Уейээ 
дойдуттан ус дойду то±ойугар уунэн турар Аал Луук мас лабааларыгар дьикти 
бэйэлээхтик баар буолбут о±о ийэтэ курдук, ойууланар. Кини о±ону мас сэбир- 
дэхтэриттэн таммалыыр илгэнэн эмсэхтиир, аат инэрэр. А йанна турунар эр 
со±отох геройдары тайынан, ийэлээх а±алаах бухатыырдары эмиэ эмиийдээн 
атахтарыгар туруоран атаарар. Ы тык сир-уот томтойор ортотугар олохтоох, ге- 
ройу араначчылыыр иччилэргэ ханыылыы мас иччитэ эпическэй маннайгы 
кийи тус мастан теруттээ±ин туйунан ейдебулу хаттаан сергутэр: терут мас 
туйунан тотемистическай ейдебул — герой быйаччы мастан тереебутэ умнул- 
лан, мас иччитин уобарайынан солбуллар. Д.М. Говоров «Будуруйбэт Мулдьу 
Бе±е» олонхотугар [Устъ-Алданский улус, 2-й Елътекский наслег, запись 
А.Ф. Боярова, опубликована в 1938 г.] санардыллыбыт сюжет сайдыыта кестер. 
Герой, а±а ууйун ытык майыгар туйаайан, ыллыыр: «Сири кытта тэнинэн 
уескээбит кийи, айыылар ыйаахтарынан, кэнэ±эскитин Орто дойду дьолун- 
соргутун тустээччи араначчылыыр иччилээх буолуохтаах. Ол иччи кутун- 
сурун... ытык маска инэриэхтээхтэр. Ол кырдьык буолла±ына — биллэр». Сал- 
гыы, герой «туйээн дуу, илэ дуу» сылаас тыалы кытта кэлсэн, маска сырдык 
сардана буолан туйэр иччи ырыатын истэр. Иччи уей ээн н и  тимир ууйуттан ге- 
ройу, буйаран-хатаран, ураанхай саханы кемускээччи онороругар кердейер 
[Пухов, 1962, с. 226-227].

Сир иччитэ эр кийи буоларын туйунан Г.В. Дуяков «Кыыс Дьуурайа» эрэ 
олонхотугар ахтыллар [Нюрбинский улус, Хорулинский наслег, запись Н.В. 
Емельянова и Г.Ф. Федорова 1960 г: Архив Я Н Ц  СО РАН, ф.5, оп. 6, ед.хр. 408; 
СЯО, №  74, с. 285-289; СРТЯО, с. 169-181]. Кыыс бухатыырга хотторбут кэргэн 
тахсар кийитэ кэп туонан, терут сирин «хотун-дьахтар иччитин тайынан, «иккис 
дойдутун» тойон иччитигэр туйаайан ыллыыр [Архив, л. 120]. Бу ураты уоба- 
райы ырытарыгар Н.В. Емельянов олонхо±о саха терут уонна христианскай ми
фология персонажтара булкуйан киирбиттэрин (холобур, кэп туонуу ырыаты- 
гар апостоллар, аанньаллар ахтыллалларын) бэлиэтээбитэ [СРТЯО, с. 173-174].

Эпическэй герой оло±ун ураты суолталаах кэрчиктэрэ бары кэриэтэ Аан 
Алахчын хотуну кытта ситимнээхтэр, онон иччигэ туйаайыллар ырыалар элбэх 
туйумэхтэн тураллар. Аан Алахчын хотун бухатыырга аат инэрэн  туойар, герой 
анаммыт ата, сэриилэйэр танайа-саба, сэбэ-сэбиргэлэ ханна баалларын ыйар, 
ай ан н а аттанарыгар алгыыр, онтон эргиллэрин уруйдуу керсер, уксугэр кэргэн 
буолар аналлаа±а ким буоларын этэн биэрэр уо.д.а. Мас иччитин кеметунэн, 
кини эрэ ыйыытынан-кэрдиитинэн герой оло±о сал±анар, сайдар диэххэ сеп. 
Кун-дьыл хаамыытын тэнэ, эпос геройун оло±ун кэрчиктэрэ уктэлтэн уктэлгэ 
дабайан, эмиэ уларыйан ийэллэр. Инники туох буолара эрдэттэн биллэр буо
лан, эпос таныллыытын (композициятын) сурун элеменнэрэ олонхойут ейугэр
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уларыйбат форма буолан киирэннэр, улахан кээмэйдээх эпостары ейге тутарга 
тирэх буолаллар: олонхойут кэлэр поэтическай-музыкальнай строфаны бары- 
тын ейдуу-саныы сатаабат, аргыыйдык улахан блок кыра чымпыгыттан са±а- 
лаан, ону сайыннаран, кэнэтэн , диринэтэн, устунан уутугар-хаарыгар киирэн, 
айыллан, этэн-тыынан барар. Онуоха, истээччилэр тейе сэргииллэрин, асты- 
налларын учуоттаан, сюжет матыыбын тейе ба±арар уйатыан да, кылгатыан да 
сеп. Ууттан ууну сомсордуу, инники этиллибиттэн тайааран, олонхойут сал±ыы 
этэригэр сюжет сайд блоктарын эбиэн эбэтэр кылгатыан эмиэ сеп.

Олонхо±о Аан Алахчын хотун толору кийилии мессуеннээх со±отох образ: 
атын иччилэр (Аллараа дойду Уот бай±алын остуоруйа анаардаах иччилэриттэн 
ураты) илэ кестубэттэр, сана тайааран кэпсэппэттэр.

Саха героическай эпойыгар эр дьон айыылар, иччилэр Tehege да ыллаабат- 
тар. Айыылар урдуку байылыктара — У рун Айыы тойон ахтыллар сюжетнай 
матыыба угус: Уейээ дойдуга тереебут о±ону Орто дойдуга олохтуулларыгар со- 
руйар; айыы бухатыырдара, мунур уйуктарыгар тиийэн, кэп туонууларыгар хар- 
даран, кеме-субэ буолар; халлаан суутугар тыл этэр — ол барыта хойоонунан бэ- 
риллэр (D). Кини уураа±ын, ыйыытын халлаан суруксута, айыы намыйын 
уда±аннар ырыанан тиэрдэллэр (А). Сиэргэ-туомна дьахтар айыылар, холобур, 
кийи-суейу кутун а±алар айыыйыттар ыллыыллар. Олонхо±о, кинилэртэн ура
ты сир-дойду иччитэ Аан Алахчын хотун эрэ ыллаан кэпсэтэр, оттон бары 
ытыктыыр, сугуруйэр аал уот иччитэ хайан да сана тайааран хардарбат (!).

У рун Айыы тойон — урун кун урдук ейуетэ — этэр-тыынар куолайа, ама 
кийиттэн тайыччы кэрэ диэн санаанан салайтаран, ылламмат быйыылаах. Ол 
ийин олонхойут, урдук айыы ыйарын-кэрдэрин ыллыы да соруммакка, анаар- 
дас тыл эрэ ненуе кэпсээн-сэйэргээн тиэрдэр. Ба±ар, терут сиэргэ-туомна эр 
кийи сурдээх айыылар ыллыыр тугэннэрэ тердуттэн суох буолаарай? Ити орун- 
наах буолуон эмиэ сеп. О±о кутун, сылгы-ынах суейу теруе±ун кердейер сиэр- 
туом, бастатан туран, дьахтар айыыйыттарга туйаайыллар. Сорох булт уйуйээн- 
нэригэр байанай — хара тыа иччитэ — булчукка кэрэ бэйэлээх дьахтар буолан 
кестер уонна таптыырын туойутугар елгем булду куду анньар.

Тумуктээн эттэххэ, кийи аймах уескуурэ, тэнийэрэ, айа±ын ииттинэрэ, 
сиртэн быйаччы тутулуктаа±а, ол ийин бастаан утаа дьахтар айыыйыттарга 
сугуруйуу байыйара. Олонхо±о уонна сиэргэ-туомна дьахтар айыыйыттар 
суруннуур оруоллара, араайа, матриархат диэн ааттанар былыргы кэм терут 
ейдебуллэриттэн тартарыылаах. Кэнникинэн урдук айыылар суолталарынан 
арахсыылара (иерархиялара) эр кийи суруннээх халлаан буойатар, оттон ийэ 
сир теруур диэн итэ±элгэ сеп тубэйэн, эр дьон айыылар суолталара сыыйа 
урдээн, добун халлаанна олохсуйаллар, оттон дьахтар айыыйыттар, кинилэр 
ыйыыларынан о±о кутун дьонно  тиэрдээччи буолан, сиргэ чугайаан, суолтала
ра намтыы быйыытыйар.
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6 таблица

Олонхо сюжета Терут култуура кестуутэ
1 2

1. Сир-дойду иччитин мессуенэ.
1.1. Олонхо араас тугэннэригэр Ытык 

мас ийиттэн геройу ииппит-харайбыт, 
араначчылыыр сир-дойду иччитэ Аан 
Алахчын хотун санынньадын нэлэккэй- 
дэнэн, туейун арынан, тахсан кэлэр.

1.1. Ойууннары иитэр Суор [Ксено
фонтов, 1992, с. 73], Аллараа дойду 
удадана ойуун кутун ийэ к^1ылыттан 
арааран ыланнар, ейех хаанынан 
айаталлар [Там же, с. 61; Ойунский, с. 
318].

1.2. Долгаан эпойыгар, туундарада мас 
ууммэт буолан, геройу чугас аймахта- 
ра — эбэлэрэ, эдьиийдэрэ араначчы- 
лыыллар. Кинилэр утуе субэлэринэн 
тел кету н тустууллэр, суолун-иийин .., 
аналлаадын ыйан-кэрдэн биэрэллэр.

1.3. Иэйиэхсит хотун дьон олодун- 
дьайадын араначчылыыр аналлаах 
[Мухоплева, с. 26].

ОЛОНХО ГЕРОЙА ИЙЭ БИЭТТЭН д ь и к т и т и к  т е р е е ь у н э

«Аал Луук маска тереейун» уонна «герой сир-дойду иччитигэр иитил- 
лиитэ» эпической сюжет матыыптара «герой биэттэн тереейунэ» диэн дьикти 
матыыбы кытта сибээстээхтэр. Бу икки тугэннэ айыы айма±ын теруччулэрэ — 
эр содотох геройдар уейэттэн тердулээхтэрэ арыллар. Тереейун тугэнигэр ырыа 
туйумэхтэрэ суохтар эрээри, сюжет араас илдьити тиэрдээччилэр ырыаларын 
ис хойоонуттан таныллар.

Ийэ сылгы олонхо бу сюжетнай матыыбыгар икки айылгылаах: «бэйэтин» 
Уейээ дойдутугар кини кийилии дьуйуннээх, оттон «туора» сиргэ — Орто дой- 
дуга удаданнар кемелерунэн сылгы буолан туйэр. Айыы ийэ суейугэ (сылгыга) 
кубулуйуута, бийиги санаабытыгар, ойууннар дьуйун кубулууйаларын туйунан 
итэдэл ситимигэр уонна сылгы суейу уейэттэн теруттээдин туйунан ейдебулгэ 
олодурар.

Ырытыллар олонхолортон бастакыларыгар кийи кыыл (айылда) икки кийи 
(култуура) икки ардынан айылгылаадын туйунан ейдебуллэр одо теруурун 
сиэригэр-туомугар кестеллер. Ол курдук, одо бастакы «танайа» куобах тирии- 
тэ — олоххо-дьайахха туттуллар суолтатын тайынан, сиэргэ-туомна Айыыйыт 
ымыытын быйыытынан туттуллара. «Туора» эйгэттэн (айылдаттан) кэлбит одо 
айылгытынан бастаан кыыл, суейу дьуйуннээх, онтон сыыйа «дьиэтийэн», 
сиэр-туом кеметунэн танайа-саба уларыйан, кийи киэбин кэтэр.

Бу сюжетнай матыыбы анаарарга маннык олонхолору туйанныбыт: Г.К. Ва
сильев «Сылгы Уола Дыырай Бухатыыр» [Амгинский улус, Чакырский наслег, 
авторская краткая запись: архив Я Н Ц  СО РАН, ф.5, on. 8, ед.хр. 51; СЯО, №  5, 
с. 35-37; СРТЯО, с. 82-92]; У.Г. Нохсоров «Сылгы Уола Дыырай Бэргэн» 
[Амгинский улус, Абагинский наслег, авторская запись 1937 г.: Архив, ф. 5, on. 7, 
ед. хр. 22; СЯО, №  4, с. 33-35; СРТЯО, с. 11-92]; И .И. Бурнашев-Тон Суорун
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«Сылгы Уола Дыырай Беде» [Мегино-Кангаласский улус, Тарагайский наслег, 
запись Г.У. Эргиса 1934г.: Архив, ф.5, оп. 7, ед.хр. 45; СЯО, №  3, с. 22-33; СРТЯО, 
с. 11-92].

Бастакы оло^хо сюжетнай матыыптарын ис хойооно ¥ р у н  Айыы тойон 
кэргэн ылыахтаах дьахтарын таптыыр айыы бухатыыра, эдэр дьон хоонньойор 
тууннэрин иннигэр кийиит санынньадар, кыйыл кемус сап буолан сыстан, 
хаппахчытыгар киирсэр. Дьахтар ол туун, хат буолбутун таайан, ыалдьыбыта 
буолан кубулунар. Удадан, кыыйы айынан, абаайы ийин тугэдин имэрийбит 
диэн быйаарар уонна биэдэ кубулутан, Орто дойдуга туйэрэр. Биэ Аал Луук 
майы, куну батыйа ус тегул эргийэ суурэр (онуоха хас эргийиитэ биир ыйга 
тэннэйэр) уонна, ус ыйдаах кулуну теретеет, дойдутугар теннер. Олонходо ку- 
лунчук уол ододо кубулуйуутун туйунан ахтыллыбат: одо Аал Луук мас лабааты- 
гар сытан, тодус ыйыгар диэри илгэнэн эмсэхтэнэр [Архив, л. 1-4; СЯО, с. 35
36; СРТЯО, с. 82].

Иккис оло^хо сюжетнай матыыптарын ис хойооно. ¥ р у н  Айыы тойон ула- 
хан кыыйа, кэргэн барбакка сылдьан, айыы бухатыырыттан ыарахан буолан, 
ыалдьыбыта буолан кубулунар. Удадан кыыйы, ийэлээх адатыттан кистээн, Ор
то дойдуга сылгы гынан туйэрэр. Биэ, ытык майы устэ тула кетеет, ус ыйдаах 
кулуну теретер уонна дойдутугар эргиллэр. Одону Аал Луук мас иччитэ илгэ
нэн эмсэхтээн иитэр уонна, уол улааппытын кэннэ, хайдах быйыылаахтык 
тереебутун туйунан кэпсиир [СРТЯО, с. 39-40].

Уйус оло^хо сюжетнай матыыптарын ис хойоонун терут култуура кестуулэ- 
рин кытта тэннии тутан, 7 таблицада киллэрдибит.

7 таблица

Оло^хо сюжета Терут култуура кестуутэ
1 2

1.1. Герой ¥ р у н  Айыы тойон кыра 
кыыйын уола. Кини ийэтин ийигэр 
сылдьан тэбиэлэммитигэр, дьахтар чо- 
роонноох урун илгэни тодо тутар. ¥с  
хонук буолан баран, ¥ейээ дойдуга сыл
гы, ынах суейу елен барар. ¥ р у н  Айыы 
Тойон, теруу илик сиэнигэр кыыйыран, 
бу кийи тереетедунэ, ¥ейээ дойдуга эл- 
бэх иэдээни онорууйу диэн санаада кэ- 
лэр. ¥рдук уураады толорон, ойууннар 
герой ийэтин Орто дойдуга туйэрэллэр 
уонна кэмин иннинэ теретеллер. Дьах
тар Аал Луук мас анныгар теруур уонна 
одотун сылгы хайаатыгар хаалларан ба
ран дойдутугар эргиллэр.

Ити туйунан геройга араас персонаж- 
тар икки тегуллээн кэпсииллэр: буха- 
тыыр ата — геройга бэйэтигэр [Архив, 
л. 94-95; СЯО, с. 25; СРТЯО, с. 40-41];

1.1. Дьахтар терууругэр Айыыйыт биэ 
буолан туйэр уонна, "кистээн дьырыла- 
тан, баладан ийин урун илгэ быйа- 
нынан толорор" [Ойуунуский, с. 337]. 
1.2. Ахтар Айыыйыт ыйыахха уут кэрэ 
биэ буолан кестер [Худяков, с. 231]. 
1.3.1. Ол ийин теруур дьахтар урдугэр ат 
уунун тимирин ыйыыллар, быйыыта 
[Слепцов, с. 91].

1.3.2. Дьахтар терууругэр мойуогур- 
дадына, ат тэйиинин курдуу баайаллара 
[Там же, с. 91].
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1 2
халлаан суруксуттара бухатыыр сугуннэ- 
рэр кыыДын урукку — к ^ и т и н  елербут 
буруйун-сэмэтин быhаарар сууттарыгар 
[Архив, л. 165- 166; СЯО, с. 30-31; 
СРТЯО, с. 60-61].

Толоруута — ырыанан (А). 2.1. Ыйык маска уйалана сытар ойуун
нары: ардааттан — уут оннугар хаанынан 
эмсэхтиир кыЛыл саалыыр биэ, илинтэн — 
хойуу, урун ууттээх биэ кэлэн эмтэрэл- 
лэр. Ити курдук абааhы, айыы ойуунна- 
рын иитэллэр [Худяков, с. 231].

2.2. Булуу сахаларын cэhэнинэн, ик- 
кистээн тереебут Аадьа ойууну, Ыйык 
мас уйатыгар иитиллэ сыттадына, ус 
сыл тухары кынаттаах урун таба аhап- 
пыта уhу. Дьиктитэ диэн, "ойуун те- 
hенен элбэхтэ эмэрий да, соччонон 
кыччаан испит", онтон суутук са±а 
буолбутун кэннэ "сиргэ хаттаан терее" 
диэн Орто дойдуга утаарбыттар [Ксено
фонтов, 1992, с. 63].

3. Сылгы cуеhу уеhэттэн айдарыылаах 
[бухатыыр атын туhунан аллараа кер].

БиЬиги санаабытыгар, бу сюжет АйыыЬыт Орто дойдуга биэ буолан 
туйэрин уонна ойууннары уйук маска иитэр биэлэр тустарынан итэ±эл 
ейдвбуллэригэр ханыылыы. Yhyc олонхо сюжетын м энэ оло^хойута аммалар- 
тан ылбыт буолуон сеп: олонхо геройа ийэтэ хаалларбытынан сылгы хаhааты- 
гар булуллан, Сылгы Уола диэн ааттанар. Ийэ ат икки айылгылаа±а, ойууннар 
кыылга, кетерге кубулуйан айанныылларын сэргэ терут былыргы тотемисти- 
ческай ейдебуллэртэн утумнаах быhыылаах. Ойуун туhунан ес номохторго 
ойуун кутун уйук маска ийэ кыыла — кетер иитэр [Ксенофонтов, 1992, с. 50, 69, 
74 и др.] Ойуун уонна олонхо геройа уратытык терееhуннэрэ кинилэр икки 
айылгылаахтарын тэнинэн, икки дойдуга сьЛыаннаахтарын бэлиэтиир уонна 
араас кубулуйар дьо±урдарын быhаарар. Ойуун кыырарыгар тыл уонна музыка 
кеметунэн уеhээ, аллараа олохтоох «туора» дойду образтарын керееччулэргэ 
тиэрдэр, оттон «бэйэтин» сиригэр-уотугар киhилии моhуонун ыhыктыбат.

ОБО T0PYYP СИЭРЭ-ТУОМА

Саха терут оло±ор киhи бу сиргэ кэлэрэ туhааннаах сиэр-туом, тойуктаах 
алгыс, ааттаhар, махтанар ырыаларынан до±уhуоллаах буолара. Теруур дьахтар 
талыыта киирдэ±инэ, кэргэнигэр ырыа н енуе соруйара: теруур миэстэтин бэ- 
лэмнииригэр, о±о кете±ееччуну ынырарыгар уо.д.а. Эти-хааны эмэр ыарыыны 
аралдьытан, мулурутэн, ырыанан хоhуйууну Э.Е. Алексеев «ынчык ырыата»
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диэн ааттыыр [ПФЛ, с. 22]. Ол эрээри С.Д. Мухоплева теруур дьахтар ырыатын 
сиэр-туом ырыаларыгар холбоойуна ордук табыгастаах курдук.

Д ьин олоххо уонна олонхо±о сиэр-туом ырыаларын туйумэхтэрэ ис 
хойооннорунан да, толоруллар ньымаларынан (А) да атылыылар. Теруур дьах
тар Айыыйыкка уонна эригэр туйаайан ыллыыра тус-туйунан айылгылаах эйгэ- 
лэри холбуур ырыа алыптаах кууйугэр тирэ±ирэр. Терут ейдебулунэн, ыарахан 
эбэтэр теруур дьахтар быртах аатырара [Ойунский, 339], кини анаар ата±ынан 
и и н н э  уктэнэн турар: биир еттунэн, уейэттэн Ахтар Айыыйыт туйэрэ 
куутуллэр, иккис еттунэн, Аллараа, Уейээ дойду абаайылара, елер-тиллэр кэм- 
кэрдии ыкпытын таайан, харахтарын араарбаттар.

Саха±а, Сибиир атын норуоттарыгар курдук теруур дьахтарга анаан туспа чуум, 
отуу туруорбакка, балаган ийигэр тойо±о±о ининнэрэн, сылгы тириитинэн 
быыс онороллоро [Слепцов, с. 112]. О±о теруур сиэрэ-туома икки дойду ал- 
тыйыыларын кердерер: «ылааччылар» — Орто дойду дьоно-сэргэтэ — теруур 
дьахтар, дьиэ кэргэн, а±а ууйа уонна «биэрээччилэр» — Айыыйыт, от-мас иччи- 
лэрэ уонна ардыгар ас тахсарын кэтэйэр-манайар абаайылар. Ол ийин атын 
кестубэт эйгэни кытта ыксалайан, теруур дьахтар уонна о±о кете±ееччу ус кун 
устата быртах аатыраллара — уокка чугайаабаттар, кемулуек иннин быйа хаам- 
паттар, аал уот иччитин тейе±е да айаппаттар. Бастаан теруур тунуй дьахтар 
бырта±а сэттэ кун устата сал±анара. Хотугу сахаларга, ити кэм ааста±ына, дьах- 
таллар хаас туутун эбэтэр кытыан оту уматан ыраастаналлара [Там же, с. 95-97].

Хат дьахтар эмиэ быртахха киирэрэ. Олонхо±о ити ейдебул абаайы уорбут 
айыы дьахтарын тыыппатыгар арыллар. Хат дьахтар: «Мин ыарахаммын, онон 
быртах эппин-сииммин тыытыма», — диир. Быртах дьахтарга эр кийи чугайыы- 
ра сир уйбат аньыыта, сууйуллубат саат-суут буолар, онон абаайы дьахтар 
тереен, ыраайырарын кэтэйэргэ куйэллэр. Быртах туйунан ейдебул тун  былыр 
ыарахан дьахтар кулугун быйа хаампакка, ураты ытыктыылларын кэрэйилиир 
буолуо±ар эмиэ сеп [Ойуунуский, с. 300]. Ол курдук, Г.Н. Свинобоев-Ырыа 
Киргиэлэй «Эр Со±отох» олонхотугар [Мегинский улус, Мегюренский наслег, 
запись С.В. Ястремского и А.П. Афанасьева: Ястремский, 1929, с. 13-55; СЯО, №  
22, с. 101-108; СОРП, с. 34-48] герой кэргэнин абаайы уорбутугар, дьахтар ыа- 
раханын туйунан этэн, бэйэтигэр чугайаппат. Дьахтар абаайы суох кэмигэр 
теруур. Айыы дьахтара кеме кердеен ыллаабытыгар, айыы намыйын уда±аннар 
кэлэннэр, этэн н э  уол о±онон быыйаныа±ын телкелеен тураннар, теруур о±о±о 
аат инэрэллэр уонна улаатан, кэнэ±эскитин ийэтин босхолуур, елууттэн быы- 
йыыр аналлаах ыйаахтаа±ын туйунан кэпсииллэр. Айыы намыйын уда±аннар 
кетен барааттарын кытта, уол о±о теруур. Дьахтар абаайыттан, «уу-ньамах 
о±ону» сиэн, Уейээ, Аллараа дойду кулуутугэр барбатыгар ытаан-ыллаан 
кердейер. О±отун абаайыттан быыйаан ылан, эмиийдэтэн улаатыннарар. Сал- 
гыы, о±о, сайыл о±отугар кубулуйан, ийэтиттэн ессе тегул эмиийдииригэр 
кердейер уонна, икки тебелеех 0ксеку  кыыл буолан, халлаанна кетен тахсар. 
Кэлин абаайыны кымньыынан илдьи сынньан елерер [СЯО, с. 106-107; 
СРТЯО, с. 38-39]
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8 таблица
Оло^хо сюжета Терут култуура кестуутэ

1 2
1. "Кэмэ ситэн кэлбит...
Биир сарсыарда тура эккирээн, 
Хаана-сиинэ кыйыл сукуна курдук 
Кытара кыыйан баран,
Тодус былас суйуохтаах айын...
Тарыы куегэлдьийэ олордо. 
Туйааннаах тойонун диэки 
Уулаах-хаардаах харадынан 
Унаарыччы керен олорон,
Саналаах буола олордо" [СКК, с. 171]. 
Толоруута — хойоонунан (D).
"Дьа-ыа, хор-хор!...
Итэдэллээх эрикэм!
Ийим тугэдиттэн ере 
Ньиргийэн ыалдьан бардым,
Эт бэйэм эймэнийэн бардым,
Унуох тиистиин уйадыйан бардым... 
Ытык сураларым туурутэ тыыталыыр 

буоллулар" [СКК, с. 171].
Толоруута — ырыанан (А).
2.1. "Уой-уой! Ай-ай! Тынырахтарбар 

тиийэ билиннэ... илиилэрим дьаралый- 
дылар. Уой! Чабырдайым миэнэ, сийим 
миэнэ..., ыарыытыан!"

[Ястремский, с. 138].
2.2. 70 саастаах Дэбилийэ, ыарыытыт- 

тан ынчыктыы-ынчыктыы, одонньору- 
гар сатаан быыйаммакка елеругэр тиий- 
битин туйунан этэр

[Архив ЯНЦ, ф. 5, on. 7, ед.хр. 55, с. 18; 
СЯО №  71, с.273; СРТЯО, с. 139-140]. 

Толоруута — ырыанан (А).
3.1.1. "Чэй, додоруом, тургэнник тах- 

санны н,... икки салаалаах хатынна 
быйан киллэрэннин, тойодото саайа 
тардыый, тодус салаалаах локуора куех 
отто туурэн киллэрэннин, дьиэни орто 
хотодойунан куедэлдьиччи тэлгэтэн кэ- 
бис" [СКК, с. 172].

Толоруута — ырыанан (А).
3.1.2. "Быйан киллэрэн... тойодону саа- 

йаат, урдунэн туорай маста уур! Куех 
укэр отто тэлгээ!" [Ястремский, с. 138].

Толоруута — ырыанан (А).

1. Дьахтар теруен иннинэ баттадын 
ыйар, тимэхтэрин телеруттэр, этэр- 
бэйин быатын суерунэр: чэпчэкитик, 
тургэнник быыйаннын диэн одо кете- 
дееччу эмиэ оннук тэринэр [Слепцов, 
с. 91].

2. Дьахтар терууругэр сиэр-туом 
ырыалара этэннэ быыйанарыгар анал- 
лаах туомнары хойуйаллар. Дьахтар та- 
лыы киирэр ыарыытын ойуулуурун 
быыйыгар теруур туомнары аада ахтар: 
кэргэнэ теруур миэстэтин бэлэм- 
ниирин, саламаат буйаралларын, уейун 
тардан убайа елереллерун, этэрбэйин 
быатын суерэллэрин уо.д.а. . [ЯНП, ч. 2, 
с. 260-263; 244-246].

Толоруута — ырыанан (А).
3.1.1. Дьахтар кэргэнэ, тыада тахсан, 

ус хатын мас тойодону кэрдэн киллэ- 
рэр. Ачаахтаах икки майы буор муостада 
батары саайар, олор урдулэригэр уйус 
майын сытыары к^1быта уурар. 
Тойодолору арыынан унунуохтууллар 
уонна аллараа еттугэр от тэлгииллэр 
[Слепцов, с. 90; Худяков, с. 183].

3.1.2. Дьахтар теруурун садана одо 
кетедееччу эриэн ситии быа хатар, сэт- 
тэ сиринэн урун сылгы сиэлин к^1бытар 
уонна тойодолору ус тегул эргитэ баа- 
йар [Слепцов, с. 90].
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3.2. TepYYP дьахтар кэргэнэ, тыада 
тахсан, сир-дойду иччититтэн туорай 
мае буолар лабааны ыйан биэрэригэр 
кердейер.

Толоруута — ырыанан (А).
3.2.1. Сиртэн иччи тахсан, мае лабаа- 

тын ыйар уонна CYтэн хаалар.
Толоруута — ырыанан (А).
3.2.3. Хайдах майы тойутарын толкуй- 

дуу туран, лабаата илиитигэр баар буол- 
бутун ейдеебекке хаалар, онуоха мастан 
туох да итээбэт.

4.1.1. "Сыйыыттан киирэннин... 
Кыыс кэрэ убайаны тутан тайааран- 
нын...,

YeЙYн тардан елерен,
Тириитин хайыппакка CYлэннин, 
Иниирин быспакка иниирдээннин, 
Ханас диэкинэн эриэн ситиитэ тар- 

даннын,
Тириитин таннары ыйаан хатар, 
[Унуодун] байынан араартааннын, 
Этин буйар Иэйиэхсиккэ!"
[СКК, с. 438].
Толоруута — ырыанан (А).
4.1.2. Удаданнар эрдэрэ, CYYрэн тах

сан, икки YPYн убайаны киллэрэн 
eлeрдYлэр, ол кэннэ, тeрYYP дьахтар 
Айыыйытыгар анаан, икки убайа тири
итин тэлгэттилэр [Ястремскай, с. 138].

Толоруута — ырыанан (А).
4.2. "Таналайдаах адыс саар ыадастаах 
Арыыбын кетеден мадьыктаан 
Киллэрэннин ханас диэкинэн

анньаннын,
Айыыйыкка арыыта кыынньар! 
Оронум уладатыгар 
Харалаах аас тэллэди тэлгэт;
Арыылаах эккин онно тайаараннын

3.1.3. Ой ох иннигэр тeбeлYYн, тыс- 
тыын бииргэ CYЛYллYбYт, туйадынан 
эбэтэр сохсонон бултаммыт (ол аата 
хаана суох) куобах тириитин ыйыыллар. 
Сана тeрYYP тунуй дьахтар элбэх одо- 
лоох дьахтартан маннык тириини улар- 
сар буолара. Куобах (киис), кырса ти- 
риитэ Айыыйыт бэлиэтэ аатырара [Там 
же; Худяков, с. 183].

3.2. TeрYYP туомна туттуллар майы 
алдаайын, киэргэтии син биир дьиэни 
туттар майы алгыырга дьYeрэлии 
[Решетникова А.В., дипл. раб].

4.1.1. Былыр дьахтар тeрYYPYгэр тут
туллар CYeЙYHY YeЙYн быйа тардан 
елереллере... Эттииллэригэр, Айыы
йыкка бYTYH тиийдин диэн CYЙYeхтэ- 
рин, унуохтарын, иниирдэрин алдьап- 
пат буола сатыыллара. СYрэgин, быа- 
рын, бYeрYн, тылын бYтэйдии буйарал- 
лара уонна Yс туос тордуйада харалаах 
аас тэллэххэ уураллара. Айыыйыт айа 
диэн Айыыйыты атаарыыга сииллэрэ... 
Бэтэрээ муннукка ардыгар бYтэйдии 
буспут ынах тeбeтYн буспут хаанынан 
эргитэ баайан уураллара [Слепцов, с. 93].

4.2.1. Дьахтар талыыта киирээтин 
к^1тта, уокка сырсыы ^ е с  диэни туруо- 
раллар уонна тYргэнник тeрeeтYн диэн 
дьиэлээхтэр: "КYeс куотта! Айыыйыт ха- 
тын, тYргэнник!" диэн хайыытайаллар 
[Худяков, с. 183; Слепцов, с. 115].

4.2.2. Дьахтар быыйаммытын кэннэ, 
сылгы этин буйаран, арыы уулларан, 
дьахтар тeбeтYн туйаайыытынан уурал- 
лар. Ус кYн устата маны Айыыйыкка 
анаммытын инниттэн ким да тыыппат 
[Худяков, с. 185].
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сойут!"

[СКК, с. 438].
Толоруута — ырыанан (А).

5. "Хамаандаларбыттан биир саамай
Кырдьадас эмээхсини буланнын,
Атахпар олорт!" [СКК, с. 438].
Толоруута — ырыанан (А).
6.1. "Хатаммыт кулуус баар буолла- 

дына — ас, баайыллыбыт быа баар буол- 
ладына — суер,

Чэ, тургэнник тутун даа,
Додорум одото-о...
Уой, буйака-ам!" [Там же].
Толоруута — ырыанан (А).
6.2. "Уой, ыгар! Додоччуок..., тургэн

ник ааннын ас!" [Ястремский, с. 139].
Толоруута — ырыанан (А).
7. Окко олорон эрэн, теруур дьахтар 

алгыыр: "Айыыйыт... аньыыта суох
одо до дьол тустэннин!.. Ойуордаах бы- 
лыттан киис садынньаххын нэлэккэйдэ- 
нэн, киис бэргэйэдин сэгэтэн, туугэ 
сууламмыт тобуктаргын килбэтэн, 
теруур айыыйыта... урунмэр миэхэ су- 
гуннэр, куегэлдьийэрбэр текунуй! 
Киир!.. Кэл!"

[Ястремский, с. 139].
Толоруута — ырыанан (А).

4.2.3. Дьахтар терууругэр бэлэмнээн, 
дьиэ туерт муннугар туерт ымыйада уул- 
лубут дьэнкир арыыны кутан уураллар; 
дьахтар сытар дьиэ илин еттугэр 
Айыыйыт кэлэр аартыга диэн эмиэ 
ымыйа уураллар [Ойуунуский, с. 337
338].

5. Одо кетедееччуну: "Ийэ буол", - 
диэн ааттаан туран ыныраллар. Одо те- 
реетедунэ, кини: "Мин ийэ буоллум", - 
диир [Худяков, с. 183; Слепцов, с. 90].

6. Дьахтар, терууругэр эрэйдэннэдинэ, 
дьиэ ийигэр баар сундууктар, дьаайык- 
тар хатанар кулуустэрин айаллар, баа- 
йыллыбыты барытын суерэллэр, ийити 
туннэри уураллар [Слепцов, с. 91; Яст- 
ремский, с. 198].

7.1. Теруур дьахтар оронуттан сиргэ 
кейеругэр Айыыйыты кеме буоларыгар 
кердейер уонна, ийин сымнатаары, уул- 
лубут арыыны ийэр [Слепцов, с. 91].

Толоруута — ырыанан (А).
7.2. Дьахтар ыараханнык терууругэр, 

тойугунан алгыыллар: "Айбыт Айыы- 
йытым, миигин (эбэтэр дьахтары) эрэй- 
тэн быыйаа! Кэл манна! От мас иччитэ, 
Суруксут уол, Суруксут кыыс... Айбыты 
кытта бииргэ кэлэн, елбет уйэлээх уйун 
олохтоох бигэ телкете суруй!" [Худяков, 
с. 183].

Толоруута — ырыанан (А).
7.3. Дьахтар ыараханнык одолоноро 

абаайы кыттыспытын бэлиэтинэн 
аадыллара. Оччотугар мэнэрик эмээхси
ни кемелейуннэрэллэрэ, кини, алдаан 
(уксугэр туойан - А.Р.) абаайыттан 
одону босхолууругар кердейере [Слеп
цов, с. 91].

Толоруута -  ырыанан (А /  С).
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8. "...TohogoTyH тердугэр 
Тиийэн олоро тустэ...
Туун yeha буолуодар диэри 
Тойо±отун тердугэр у^куруйэ сытта"

[СКК, с. 173].
9. "Илэ чахчы хотун-хаан дьуhуннээx 

дьахтар киирэн кэллэ, текунуйдэ, икки 
илиитин уунан [одону] ылла" (эдьиий-ба- 
лыс удаданнар уоллуу одону тереттулэр) 
[Ястремский, с. 139].

10.1.1. Кыыс бухатыыр ата, дьахтар та- 
лыыта киирбитигэр, "кутуругунан, сиэ- 
линэн кынаттанан", Aйыыhыты кемеде 
ыетыра ыстаннарар.

Толоруута (А).
10.1.2. Илин халлаантан Иэйэхсит, 

урует биэ буолан туhэн, теруур дьахтар- 
га кемелеhер. '¥ стэ  тыбыырбытыгар — 
ус ыйга куйаас тустэ, устэ кистээбити- 
гэр — ус сыл илгэлээх сылаас турда, устэ 
дьигиhийбитигэр — куех... кудэн кетте. 
Ол кэннэ дьон тодуоруспут туhулгэти- 
гэр кэлэн, ус чороонтон иетсэлээхтик 
ыймахтаата. Онтон дьиэдэ тиийэн, уета 
туннугунэн тебетун уган устэ тыбыыр- 
да — дьиэ ортотугар диэри урует илгэнэн

7Ж~Ыгксаатахтарына7~аБаЖы_ойуунун 
адалаллара. Ойуун, дьахтарга киирбит 
абаа^ш ы  бэйэтигэр иетэринэн, дьахтар 
эригэр сыыллан тиийэн этэр: "Бу
дьиетнээх аб аа^ш ы  иетэринним. Бу 
абааhы тылбаасчыта буолабын". Дьиэ- 
лээх киhи онуоха туран этэр: "Сандр, 
мин эйигин истэбин!" — "Сарсыететы 
куететэ сэттис хаарыгар уктэммит атыы- 
ры бэлэмнээ... Ол атыырга мэетэhиннэ- 
рэн, кинини ытык тереппуттэригэр 
тиэрдиэм". Сарсыныгар дьиэлээх к ^ и  
атыырын бэлэмнээтэ, оттон ыарахан 
дьахтар быьДанна [Худяков, с. 184-185].

8. Дьахтар сеhургэстээн, туорай мас- 
тан тyтyhан туран теруур [Худяков, 
с. 183; Слепцов, с. 91].

2

9.1. АйыыДыт, одо кетедееччу курдук, 
одолонор дьахтары имэрийэн, илбийэн 
кемелеhер диэн итэдэйэллэр [Ойуунус- 
кай, с. 338].

9.2. Дьахтар теруур кэмигэр одо кете
дееччу, кэннигэр тобуктаан туран, 
иhин, сиhин арыынан одунуохтаан, 
одотун хамнатан биэрэр, хайдах туттар- 
га, тыынарга субэлиир. Ыарахан тубэл- 
тэдэ oтohyт кэлэн, илбийэн, одону 
кеннерен биэрэр, ардыгар боростуой 
хирургическай ньыманы туттар [Слеп
цов, с. 91-92].

10.1.1. См. табл. 6: 1.1. - 1.3.

10.1.2. Саета тереебут одо бастаан 
ытаан бэбээрдэдинэ, суурэ сылдьар одо- 
лортон биирдэстэригэр: "Бар, АттыДыт 
атын тэhиинин тут", - диэн соруйаллар. 
Онуоха одо, та^ф дьа суурэн тахсан, 
сэргэни куну утары устэ эргийэ суурэр. 
Айыыhыты атаарыы сиэригэр-туомугар 
бу одо эмиэ куну утары сэргэни устэ эр- 
гийэр уонна этэр: "Аhаатыет, сиэтиет, 
уердует-кеттует. Эhиил эмиэ кэлээр". 
Ити сиэр-туом АйыыДыкка тэhиин ту-
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туолла. Онтон эмискэ... хотун хаан дьах- 
тарга кубулуйда, у га  илиитигэр куорсун 
кыбытыылаах уол одо куттаах одун ту- 
тан, хагас илиитигэр кыыс одо куттаах 
кыптыый тутан, алдаан барда". Дьахтар 
быыйаммытын кэннэ урует биэдэ кубу- 
луйан ¥ейээ дойдутугар тенуннэ 
[СОРП, с. 162].

11. "Дьахтар кийи...
Yc тегул сага аллайан баран,
Мулчу у^нэн кэбиспитигэр 
Саннын байаатыгар диэри 
Куудара астаах 
Уол одо кэлэн 
Лийигир гына тустэ...
Баабыскайыт эмээхсин одотун 
¥ус киис тириитигэр суулаан,
Ийэтин байыгар ууран баран,
Бэйэтэ утуйан тонкойон барда"
[СКК, с. 176].
12. Уйаларыгар сытар эр содотох убай- 

даах-балыс аттыларыгар Аал Луук мас 
у га  еттугэр уол одо саата-саадада, бул- 
туур, туттар тэрилэ, тагайа уонна ейуе 
айа, оттон хагас еттугэр - кыыс ододо 
аналлаах мал-сал ыйанан тураллар 
[СЯО, №  48, с. 186].

1

13.1. "¥с хонуктара кэлбитин-барбы- 
тын билбэт буолуохтарыгар дылы 
уербуттэр эбит" [СКК, с. 447-448].

13.2. Айыыйыт, кулэн-уерэн, ман- 
ньыйан, ус тууну манна атаарда [Ястре- 
мскай, с. 139].

туу диэн ааттанар [Слепцов, с. 92].
2

11.1. Теруур одо ытыырын кытта, одо 
кетедееччу барыларын тайырдьа утаа- 
рар, одо киинин быйан, и^ииринэн 
баайар, одону сылаас уунан сууйар, куо- 
бах суорда^га суулуур, эриэн ситии 
быанан баайар уонна ийэтигэр биэрэр 
[Худяков, с. 184; Слепцов, с. 92].

11.2. Ол кэнниттэн одо кетедееччу уо
ту арыынан айатар, Айыыйыкка махта- 
нар, уот иччититтэн ыал сага  кийитин 
арагаччылыырыгар кердейер [Слепцов, 
с. 92-93].

Толоруута — ырыанан (А).
11.3. Киэйэ, Айыыйыты маанылаан, 

одо малаайынын тэрийэллэр [Слепцов, 
с. 93].

12.1. Уол одо тереетедунэ, куобах ти- 
риитин сэргэ тойон кыыл туутэ кыбы- 
тыылаах оду, оттон кыыс ододо — кып- 
тыыйы, ардыгар икки ытарданы 
ыйыыллар [Худяков, с. 184].

12.2. Айыыйыт уол одо кутун - быйах- 
ха, оттон кыыс одо кутун — кыптыыйга 
и гарэн  адалар дииллэрэ [Слепцов. 
С. 86].

13.1. Дьиэлээхтэр бу ус кун устата 
этиспэттэр, иирсибэттэр, ийити-хо- 
муойу тыайаппаттар. Ити кэм га дьиэдэ 
Айыыйыт уонна от-мас иччилэрэ баал- 
лар дии саныыллар. Улаханнык тыайаа- 
тахха, иччилэр сойуйаллар, емурэллэр, 
оччодо одо теннуен (елуен) сеп [Худя
ков, с. 186].

13.2. Одо тереебутун кэннэ ус кун ус
тата хас айыахтарын иннинэ уоттарын 
айаталлар: "Айыыйыт хотун, айаа! Уот 
иччитэ, айаа-сиэ!" [Слепцов, с. 93].
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14. "Дьахтар... тойодотун тердугэр сы- 

тынан кэбистэ. Ус хонуга туолуодар 
диэри тойодотуттан турбакка сытта, 
олордо" [СКК, с. 439].

14. Одолонон баран ийэ буолбут дьах- 
тар быыйаммыт миэстэтигэр сытар. Одо 
кетедееччу уот оттубат, онноодор уту- 
лугэ суох уоту тымтыгынан да таарый- 
бат [Худяков, с. 185].

О Л О Н ХО  ГЕРОЙДАРА -  АЙ Ы Ы  УДЬУОРДАРА

Айыылар Орто туруу дойдуга «ураанхай саха/айыы аймадын ууйаттын» 
диэн, теруур кэмин ситэ илик эбэтэр сана тереебут уу кыйыл одолору уейээ 
добун м анан халлаантан Орто туруу дойдуга утаарыылара — терут ебугэ герой 
дьктитик тереейунун туйунан эпос сюжетнай матыыбын халбаннаабат тирэдэ 
буолар. Онуоха, Эр содотох диэн анал ааттаах геройдары тайынан, сир ийэ ич- 
читин иитиллээччилэрэ, сылгы уолаттара уо.д.а. кимтэн уескээбиттэрин, хан- 
тан уедуйбуттэрин удумадалаабат («уейэттэн туспутэ да, алларааттан куерэйби- 
тэ да» биллибэт) бары геройдар турар бэйэлэрэ содотохторо чопчулаан ыйыл- 
лар. Олонходо салгыы кэпсэнэринэн, геройдар, уейээттэн теруттээх буоланнар, 
Орто туруу дойдуга содотохторо быйаарыллар, ол туйунан эпос илдьит тиэрдээч- 
чи араас персонажтара: Аан Алахчын хотун, бухатыыр ата, айыы намыл- 
дьын удаданнар, кыталыктар, айыы дейуелдьуттэрэ, халлаан суруксуттара 
уо.д.а. ырыа ненуе кэпсииллэр. Бастаан утаа, маска уйаланан «дьиктитик 
тереебут одо» сюжет кийи сиргэ от-мас курдук турар бэйэтэ уескээбит диэн са- 
нааны садар эрээри, салгыы кэлэр быйаарыыттан Орто дойду эр содотодо ытык 
мас одото буолбатада дьэнкэтик арыллар: ытык мас олонхо геройугар бийик, 
эмсэхтиир ийэ, иитээччи буолар айылдаттан анаммыт ураты соруктаах.

Олонходо геройдар айыылартан теруттээхтэрэ чопчу ыйыллыбат эрээри, 
ол «герой — айыылар удьуордара» диэн матыыбы ырыттахха, ырылхайдык 
кестер. Мантан салгыы олонхо геройдара айыылары кытта туох-ханнык уруу- 
аймах буолалларын кердерер иннигэр, Н.В. Емельянов «Сюжеты якутских 
олонхо» диэн кинигэтигэр олодуран, генеалогическай табылыысса онкулугар 
маарыннатан таныллыбыт матырыйаалы адалабыт. Скобка ийигэр, сорох чоп- 
чулаайыннары сэргэ, ыллыыр илдьит тиэрдээччилэр ааттара киирдилэр.

Геройдар — Ypyff Айыы тойон одолоро: №  1, с. 17 (улахан дьону туйэрэл- 
лэр); № 2 (улахан дьону туйэрэллэр); №  8, с. 48 (хамнаабакка туунугурэ сытар 
кийи бэйэтин урдук аналын туйунан «былыт ийиттэн» тахсар санаттан билэр); 
№  9, с. 54 (инитин билбэтэх убай кийи геройу ус саастаадар Уейээ дойдуттан 
туйэрбиттэрин/утаарбыттарын туйунан кэпсиир); №  17, с. 78 (Аан Алахчын хо
тун); №  18, с. 82 (айыы намыйын удадан); №  19, с.85 (улахан дьону туйэрэл
лэр); №  25 (кырдьадас тереппуттэрэ кердейен ылбыт долгаан эпойын геройа 
урдук айыыны «айбыт адатынан» ааттыыр: СОРП, с. 51).
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Герой — YpYff Айыы тойон сиэнэ: №  3, с. 25-26 (ата геройга Сылгы уола 
буоларын туйунан этэр); с. 30-31 (халлаан суруксута); №  35 (эр со±отох герой 
тердун-ууйун туйунан туох да этиллибэт да буоллар, кини уола, о±ун алгыыры- 
гар эйэтин — урдук айыыны ахтар).

Герой — YpYff Айыы тойон уола буолар сылгы айыыта ДьоЬогой уола: №  7,
с. 43 (сылгы: теруур кэмэ ситэ илик о±ону елууттэн куоттаран, Орто дойдуга 
олохтууллар); №  45, с. 172-173 (убайдара билбэтэх инилэрэ — Ытык мас иитил- 
лээччитигэр); №  27, с. 120 (халлаан суутугар герой — У рун Айыы тойон инитэ 
буолар Дьейегей уола буолара арыллар).

Герой -  ДьоЬвгой сиэнэ: №  4, с. 33 (Сылгы уола).
Геройдар — АйыыЬыт уонна Иэйиэхсит сиэн бырааттара: №  30, с. 130.
Геройдар — айыылар о±олоро: №  5, с. 35-36 (ийэ сир иччитэ — сылгы уолу- 

гар); №  13, с. 65-66 (халлаан суруксута Дьыл±а кинигэтиттэн: улахан кыыс Орто 
дойду бухатыыр байылыга буоларга этиллэн теруур; тереппуттэрэ икки кыыс- 
тарын сэп-сэбиргэл тэрийэн атаараллар); №  23 (эр со±отох тердун-ууйун 
туйунан кэпсэммэт, кини ытык майы, тереппутун курдук, ытыктыыр, ону 
тэнэ, У рун Айыы тойонтон ынах, сылгы суейуну бэлэх ылар: СОРП, с. 63); 
№  33, с. 137 (айыы намыйын уда±ан: ини-биилэр кессууттэн тереебут игирэ 
о±олор); №  34, с. 139 (ини-биилэр — айыылар сиэннэрэ: а±алара, кинилэр 
терууллэрин эрдэттэн билэн, аат инэрэн  баран елбутун кэннэ икки дьахтартан 
тэнинэн  терууллэр); №  38, с. 153 (ат); №  49, с. 189 (Аан Алахчын хотун: кини 
ииппит уола — Ый тойон кыыйын кессууттэн о±ото, кыталык буолан кэлэн, 
тереен хаалларар); №  38, с. 153 (ат); №  66, с. 258 (У рун Айыы тойон дьайай- 
бытынан, Дьыл±а тойон ыйаа±ынан кырдьа±ас айыылар о±олорун Орто дойду
га олохтууллар); №  67, с. 263-264 (Илдьит тиэрдээччи а±албыт У рун Айыы 
тойон уураа±ын а±алара толорбот, онуоха кини убайа — о±олор аба±алара урдук 
уураа±ы ылынан, о^олору сиргэ туйэрэр); №  68, с. 269 (айыылар геройу Орто 
дойдуга олохсуйарыгар соруйаллар); №  69, с. 270 (айыылар ыйыыларынан ге
рой балтын кьггта олохсуйаллар); №  72, с. 281 (Урун Айыы тойон уонна Дьыл±а 
тойон уураах-тарынан албан аатырбыт бухатыыр дьахтар кыргыска найаа к^1- 
рыктаа±ын ийин сиргэ утаарыллар); №  73, с. 283 (У рун Айыы тойон о±олору 
сиргэ олохтуур); №  74, с. 285 (кыыс бухатыыр Орто дойду терутэ буолар урдук 
аналлаах сиргэ туйэр).

Тереппуттэрэ ахтыллыбат эр со±отох геройдарга елер-хаалар куннэригэр 
айыы намыйын уда±аннар хаан уруу аймахтыы сыйыаннайан кемелейеллер: 
№  22, с. 106; №  31, с. 133; №  44, с. 170; №  46, с. 180; №  47, с. 185; №  53, 
с. 213; №  58, с. с. 227; №  61, с. 239; №  75, с. 290. Ардыгар ини-биилэргэ айыы 
уда±аннара кэлэннэр, кинилэр эдьиий санастара буолалларын туйунан этэллэр: 
№  39, с. 157; №  75, с. 290. Сир ийэ иччитэ ииппит эр со±ото±о уонна кыыс бу
хатыыр тердулэрэ-уустара ахтыллыбат эрээри, кинилэр «айыы айма±ын 
кемускуур-араначчыллыыр» урдук аналлаахтарын билэллэр. Геройдар айыы- 
лартан теруттээхтэрин биир туойутунан кинилэргэ У рун Айыы тойон аатыттан
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илдьит тиэрдээччилэр туйааннаах кэргэннэрин, аттарын ыйаллара буолар: №  2, 
с. 103 уо.д.а.

Геройдар айыылартан теруттээхтэрин ыйар биир суолунан «бэйэ-бэйэлэ- 
рин билсибэт ини-биилэр» тустарынан матыып буолар. Г.М. Тарасов «Мугулу 
Бе±е» ологсхотугар [Горный улус, Малтанский наслег, запись П.Я. Туласынова 
1941 г.: СЯО, №  9, с. 53-57] геройга хотторбут айыы бухатыыра, кинилэр ик- 
киэн Уругс Айыы тойон уолаттара буолаллар эрээри, геройу ус саайыгар бу- 
руйун ийин кеске ыыппыттарын туйунан ырыанан кэпсиир [СЯО, с. 54]. 
А.С. Порядин «Бэриэт Мэргэн» ологсхотугар [Мегино-Кангаласский улус, 1-й 
Мойорутский наслег, авторская запись 1941 г.: СЯО, №  45, с. 171-177] герой ити- 
ни билэн баран, Уейээ дойдуга тахсан, тереппуттэригэр (а±ата — Дьейегей) тии- 
йэр, онуоха дьоно уолларын билинэллэр, оттон ийэтэ уолаттарын, эйэлэйиннэ- 
рээри Орто дойдуга туйэр [СЯО, с. 173]. Уксугэр герой, дьиэтигэр эргиллэн ба
ран, бала±аныгар хайаайын курдук туттар эдэр кийини керсер, холобур, И.Н. 
Ефимов «Сидьи Бе±е» ологсхотугар [СЯО, №  8, с. 148]. Куустэринэн тэгс дьон, 
куустуйан баран, туунук буолуохтарыгар диэри, хам баттайан сыталлар. Герой 
сэргэ±э баайыллан турар ата, сэргэтин кетуру тардан ылан, Сээркээн Сэйэни 
кеме±е ыгсыраары, Уругс Айыы Тойонтон ус хонуктаах арда±ы ыытарыгар 
кердейен ыллыыр. Урдук айыы ат кердейуутун ылынар; ат ыгсыран а±албыт 
сир туннугэ о±онньор бухатыырдарга кинилэр ини-бии буолалларын, кыра уол 
уейэттэн герой суо±ар кини суейутун керер-харайар соруктаах ыытыллыбытын 
туйунан кэпсиир [СЯО, с. 489-49].

Бэйэ-бэйэлэрин билбэт ини-биилэр тустарынан ологсхо матыыба дьигс 
олохтон ылыллыбыт буолуон сеп: игирэлэр тереетехтерунэ, сахалар биир 
дьиэ±э иитиэхтэрин куттаналлара, ол ийин биирдэрин (хойутуу тереебутун) 
дьогсгсо ииттэрэ биэрэллэрэ, атынын бэйэлэригэр хааллараллара [Худяков, 
с. 191]. Дьигснээх тереппуттэрин туйунан о±о олох кэлин, дьиэ кэргэнигэр эр- 
гиллиэн эрэ иннинэ билэрэ.

Айыылар айыы о±олорун Орто дойдуга олохтуур теруеттэрэ араас буолар. 
Е.Е. Иванова «Аландаайы-Куландаайы бухатыыр» ологсхотун [Амгинский улус, 
Бетюнский наслег: архив ЯН Ц  СО РАН, ф.5, оп. 10, ед.хр. 41] геройа турбутунан 
со±отох. Кинини Орто дойдуга туйэрбиттэрин туйунан балта — магсан к^1талык 
ырыанан кэпсиир: «Эн теруургэр ийэгс ымай киэлититтэн омуннаахтык туспут 
куускуттэн халлаан тутаа±а дьигийийбитэ, оттон кун сардагсалара, куота 
эйэгсэлээннэр, им балай буруукээбитэ. Онуоха урдук айыылар бу кийи уейээ 
хаалан улаатта±ына, халлаан ньуура иэ±эйиийи диэн тумуккэ кэлбиттэрэ. Ти- 
мир быанан тутан ылан, ытык мас иччитигэр (ийэ сир айыытыгар), то±ус сыл 
тухары эмиийинэн эмсэхтээтин диэн ииттэрэ биэрбиттэрэ» [Архив, л. 65-67; 
Пухов, 1962, с. 54-55].

Герой, ийэтин ийигэр сылдьан «харагса буруйу» огсорор, ол аньыытыгар 
Уейээ дойдуттан Орто дойдуга утаарыллыбын туйунан уейээ ахтан айарбып- 
пыт. Тереппуттэр, ити урдук уураа±ы толорон, о±олоруттан арахсаллар. Холо
бур, «Дьулуруйар Ньургун Боотур» ологсхо Н.Я. Татаринов толорбут биир ба- 
рыйааныгар [Усть-Алдансктй улус, Соттинский наслег, запись А.Е. Аржакова 
1940 г.: архив Я Н Ц  СО РАН, ф.5, оп. 7, ед.хр. 75; СЯО, №  67, с. 163-269] о±олор
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а±алара урдук айыы уураа±ын толорортон кыккыраччы аккаастанар, онуоха 
убайа о±олору Орто дойдуга дьиэ-уот, суейу, бухатыыр ата, сэп-сэбиргэл бары- 
та бэлэм куутэн турарын туйунан кэпсиир, оттон быстар-ойдор уунэр тугэни- 
гэр куустэрин-уохтарын ара±ас илгэнэн эбиниэхтэрин туйунан ылыннарыы- 
лаахтык этэр. Маныаха о±олор сана дойдуга айаннара бол±омтону тардар: 
а±аларын убайа, Оксеку кыылга кубулуйан, кехсугэр олордон, Орто дойдуга атаа- 
рар; уда±ан эдьиийдэрэ былыкка олордон суейулэрин, туйэрэр. «Ор купсуйэ 
кетеллер уонна кэмниэ-кэнэ±эс кэрэ бэйэлээх кене ньуурдаах дойдуга туйэл- 
лэр» [СЯО, с. 263-264].

Сорох олонхолорго, холобур, П.М. Терютин «Нэриэн Мулгу» олонхотун 
[Чурапчинский улус, Малтанский наслег, запись А.А. Саввина 1940 г.: архив ЯН Ц  
СО РАН, ф.5. оп. 7, ед.хр. 9; СЯО, М  7, с. 42-46] геройа Орто дойдуга олохтоох 
тереппуттэрдээх курдук эрээри, кэнники о±онньордоох эмээхсин иитэ ылбыт- 
тара кэпсэнэр. Бухатыыр — Айыы Дьейегей уола теруен иннинэ куотаары гым- 
мытыгар еруйуйэн, Орто дойдуга ыыталлар [СЯО, с. 43]. Герой Уейээ дойдут- 
тан Орто дойдуга «кейер» олонхо сюжетнай матыыба, бийиги санаабытыгар, 
саха ебугэ терутэ Эллэй курдук «туора» хааннаах кийи атын сиргэ олохсуйууту- 
гар ханыылыырын сэргэ, сиргэ айыыттан айыллыбыт бастакы кийи уескээйин 
туйунан универсальнай матыып барыйаана буолуон сеп

АБААЬЫ КЫРГЫТТАРА
АЙ Ы Ы  ОБОТУН УОРАН-ТАЛААН ЫЛАН И И Т И И Л Э РЭ

Ыарахан дьахтар о±ото куотта±ына эбэтэр елбут о±о тереете±унэ, ол аата, 
дьахтар этэн н э  быыйаммата±ына, о±о кутун кердейеллере. «Абаайы кыргытта- 
ра о±олору уоран-талаан ылыылара», «абаайы о±о тереейунэ», «итэ±эс о±олору 
сир/булгунньах анныгар балбаахха абаайы дьахталлара/Симэхсин Эмээхсин ии- 
тиилэрэ» диэн эпос сюжетнай матыыптара, о±ону сиир абаайы булан, дьахтар 
кыайан о±оломмот диэн терут ейдебулу кытта ситимнээхтэр.

Ааттаммыт сюжеттартан бастакылара Д.М. Говоров «Уелэн Хардааччы» 
уонна Н.П. Бурнашев «Кыыс Дэбилийэ» олонхолоругар маннык ойууланар. 
Бастакы тугэннэ хат дьахтар, билбэккэ эрэ, сайа сытар абаайы кыыйын урду- 
нэн атыллыыр, онуоха анараанны  кутур дьахтар сэттэ ыйдаах о±отун супту обо
рон ылар. Дьахтар ыарыытыттан ейун сутэрэр, онон туйанан, абаайы кыыйа о±ону 
уоран ылан, бэйэтигэр Аллараа дойдуга илдьэн, хаан белуе±унэн эмиийдиир. 
«Кыыс Дэбилийэ» олонхо±о ус абаайы кыргыттара Орто дойдуну буулаабыт хо- 
тун санастарыгар ус дойдуттан сана тереебут уол о±олору уоран-талаан а±ал- 
тыыллар; иитимньи ийэлэрэ о±олору «отут бууттаах балтанан эмиийин улту 
сыстаран», беленех хаанынан эмсэхтиир; уолаттар уйуен хара ааныттан айыы 
дьонун елерер-ейерер ейуемньу санаалаах улааталлар [СЯО, М  60, с. 233; КД, 
с. 92-98].

38



«0±онньордоох эмээхсин» диэн И.А. Худяков суруйбут Дьааны ологсхоту- 
гар то±ус тебелеех Дьэгэ-бааба сэттэ ыйдаах ыарахан дьахтартан, дьулайын 
нен’уе о±отун куоттаран, иитэ ылар [ВС, с. 125]. Д.М. Говоров «Эрбэхтэй Бэр- 
гэн» диэн ологсхотугар ити матыып ураты со±ус: абааБы о±ону ырыгана бэрдин 
иБин, сирэн, сиэбэт, онон бастаан хамначчыт уол огсостор, онтон иитийэх 
уолун абааБы бухатыыра гына иитэр [Архив Я Н Ц  СО РАН, ф. 5, on. 10, ед.хр. 77, 
с. 716-719; Пухов, 1962, с. 188]. Орто дойдуттан уоруллубут, абааБы дьахталлара 
эмиийдээбит о±олоро угэс курдук айыы дьонун имири эБэр кыдьыктаах ула- 
аталлар. Ол эрээри кэнники арчыланан, ыраастанан, киБилии киэптэригэр 
туБэллэр.

Дьигс олоххо, дьахтар кыайан быыБаммата±ына, мэнэрик дьахтары ылла- 
тан, абааБыттан о±ону тыыппатыгар, босхолууругар кердеБереллере [Слепцов, с. 
91]. Ыксаллаах туга^но абааБыттан тартарыылаах ойууну ыгсыраллара. Сиэмэх 
ойуун абааБыга сыБыана айыы ойуунуттан ураты этэ. «Ситии быБыы» туомнд 
айыы ойууна, абааБыга туБаайан, дьиэрэтии ырыа ньыматынан (А) ыллыыр. 
Оттон И.А. Худяков суруйбутунан, дьахтар ыараханнык терууругэр ойуун кыы- 
рыытын «уер-суурук абааБылары ынырыы», «абааБылар кэлиилэрэ», «кы- 
Бал±алаах киБи абааБыны кытта бэлэх, толук туБунан быБаарсыыта» туБумэх- 
тэргэ ойуун быБыыта кутуруу ньыманан (В) ыллыыр [Худяков, с. 184-185].

«Айыы о±олорун абааБы кыргыттара уоран-талаан ылан иитиилэрэ» сю- 
жетнай матыып терут былыр естеБер а±а уустар, кыргыБыыны куертээбэт ин- 
ниттэн, о±олорун хардарыта уларсан, иитэр угэстэригэр тирэ±ирэр буолуон сеп. 
Ол эрээри, ити матыып былыргы итэ±эл ейдебуллэрин кытта ордук ситимнээ±э 
кестер. Холобур, Со±уруу Сибиир туурдэрин эпостарыгар естеехтер саба 
туБуулэригэр ордон хаалбыт о±о туБунан матыып киэгсник тар±аммыт буол- 
ла±ына, ол олонхо±о суох. Олонхо геройа — сиргэ олохсуйбут бастакы киБи, 
кини «эр со±ото±о» норуот терут ебугэлэрин туБунан ес номохтон тардыылаах.

О±ону сиир абааБы туБунан итэ±эл ейдебул харыстанар, арчылыыр ис хо- 
Боонноох сиэри-туому теруттуур. О±ону арандччыллыыр туомнарга, о±о теруен 
иннинэ абааБыны утуруйууну таБынан, ологсхо±о «абааБы кыыБа о±ону уоруута» 
сюжекка утары ис хоБоонноох «о±о уоруута» киирэрэ.

БэлэмнээБинэ: о±ото суох эр киБи ойо±о теруен иннинэ элбэх о±олоох би- 
лэр киБитин кытта кэргэниттэн кистээн кэпсэтэр [Слепцов, с. 100].

Болдьо§о: о±о тереетун кытары, ийэтигэр кердербекке эрэ. Ийэтэ о±отун 
керде±унэ, абааБы кини хара±ынан о±ону таба керен, уталыппакка сиир диил- 
лэрэ [Пухов, с. 59]. Ардыгар ийэтэ утуйбутун кэннэ [Слепцов, с. 100].

Дьайыылар: 1. О±ону саБыаран, куобах/биэ тириитигэр суулууллар. 2. Ар- 
хыып матырыйаалларынан, о±ону «уоруохтарын» иннинэ ардыгар сотору- 
таа±ыта тереебут ыт аттыгар сытыараллар, оттон ыт о±отун тереебут дьахтарга 
уураллар: «Ыттан ыт тереете, кустан — кус! Тпуо! Тпуо! Тпуо!» Ити аата 
абааБыны албынныыллар» [Там же, с. 101] 3. «Уорааччылар» о±ону кулла- 
раан (хотонгсо ыт сылдьар хайа±аБа)/кемулуек уелэБинэн (абааБы уот иччи- 
титтэн куттанар) ылаллар. 4. О±ону «уоран» баран суолларын муннаран, кэнни- 
лэринэн хааман бараллар. Суолларын хайаатар да урэх, уу быБа охсон ааБыах-
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таах, абааЪы ууну туораабыт киЬини булбат дииллэр [Худяков, с. 120]. «0±о 
уорааччы», атынан кэлбит буолла±ына, суолун муннаран, сэргэ тердугэр уу 
ыЪар [Слепцов, с. 100]. 5. Ардыгар о±о квтв±ввччу о±ону суор±анна суулаан ба
ран, тордуйа эбэтэр алтан солуур иЬигэр уган биэрэр [Худяков, с. 100], бала±ан 
квстубэт буолуор, ойуурга киириэхтэригэр диэри кэннилэринэн хааман барал- 
лар [Слепцов, с. 100], ардыгар суолларын туора харда±ас уураллар [Худяков, 
с. 190].

OgOHy солбуйуу: 1. Утуйа сытар тврвппуттэр аттыларыгар ыт о±отун хаал- 
лараллар... Оччотугар бу ыт о±ото, хара±а эбэтэр ата±а суох буолан, устунан 
аЪаа±ыран влвр, оттон о±о тыыннаах хаалар [Там же]. 2. Квмулувгунэн о±ону 
ыллахтарына, чо±у эбэтэр эмэх маЬы хааллараллар. 3. Ийэтин хоонньугар мас- 
тан о±о оборон, кыЪыл о±о та^аЬын кэтэрдэн угаллар... Ол мас о±ону бастаан 
илиилэригэр квтв±вн бигииллэр, онтон и и н н э  угаллар, ол аата квмвллвр.

Соруктара: абааЪы кэлэн, о±о оннугар ыт о±отун/мас куукуланы ылар 
[Эмиэ онно].

Эбии миэрэлэр: абааЪы вйдввбвтун диэн, кьЛыл о±ону «ыт о±ото» уо.д.а. 
ааттыыллар.

Ogo дьиэ кэргэнигэр теннуутэ: 1. Ардыгар тврвппуттэр хайа дьон кэлэн, 
о±олорун «уорбуттарын» билбэттэрэ; о±ону сыл, ардыгар 6-10 сыл (хоту саха- 
ларга 3-4 кун) буолан баран твнуннэрэллэрэ [Слепцов, с. 101]. 2. А±алаах ийэ, 
о±олоро ханна баарын билбиттэрин да и ^ н ,  биир сыл устата ол диэки сыл- 
дьыбаттар [Худяков, с. 190]. 3. Ардыгар о±ону «уоруу» оннугар элбэх о±олоох 
дьахтар «атыылаhара». Дьахтарга туннук нвнув манньыат биэрэллэр, мантан 
ыла, о±о тврввбут дьиэтигэр твhв да хаалбытын урдунэн, «атыыласпыт» дьах
тар о±ото аатырара [Там же]. 4. Атын матырыйаалларынан, о±о туора ыалга сэт- 
тэ с а а ^ ш  туолуор диэри иитиллэрэ. Тврвппуттэрэ, о±олорун кврувхтэрин 
ба±ардахтарына, аара хас да ыалга таарыйан, суолларын муннаран баран, дьэ 
биирдэ тиийэн кврсвллврв [Слепцов, с. 100].

Ogogo дь^нээх тереппуттэрин туЬунан этии — тугу да билбэккэ, таайбакка 
да сылдьар о±о±о твннврун эрэ утаа этэллэрэ «герой тврдун-ууhун билиитэ» 
диэн эпическэй сюжекка ханыылыы. Бу тугэн олонхо±о А ньыманан ыллана- 
ра, оттон дьин  олоххо, биллэн турар, тылынан этэллэрэ (Р).
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«Ч И Ч Ч И К О БО  ТОРООЬУНЭ»
У О Н Н А «КЫ ЬЫ Л О БО  КУОТУУТА» Э П И Ч ЕС К Э Й  М АТЫ Ы ПТАР

Эт-хаан еттунэн итэдэс, чиччик одону сахалар «абаайы одото» диэн аат- 
тыыллара. Итинник одо тереетедунэ, «илэ абаайы и н эн  теревте — аана суох 
алдьархай ийэрин биттэннэ» диэн сурдээдин уолуйаллара [Слепцов, с. 92]. А.Е. 
Кулаковскай суруйарынан, оччодо, «айбыттарын тердулэригэр утэйэргэ» 
кердейен, ойууну ыныраллара. Ойуун, кыыра сылдьан, биллибэтинэн абаайы 
одону дьууктаан кэбийэрэ [Кулаковский, с. 61]. Ити терут ейдебуллэри кытта 
«абаайы/чиччик одолор тереейуннэрэ» уонна «кыйыл одолор куотуулара» диэн 
эпическэй матыыптар биир баайыылаахтар. Матыыптар персонажтара, дьонтон 
туора иитиллэллэр эрээри, кэлин, айыы дьонун куемчулуур естеехтеру утары 
хорсуннук кыргыйан, эр содотох геройдар айыы ууйун кемускээччи буолар 
урдук аналларын толороллор. Олонхо бутуутугэр кинилэр кийилии киэптэри- 
гэр туйэллэр.

«Тереебутунэн одо курээйинэ/куотуута» сюжетнай матыып, угэс курдук, 
иккис келуенэ геройдары хабар: одо сурдээх тыастаахтык муостаны кетуру ту- 
йэн, а±атыттан тайырдьа куотар (ардыгар туерт атах буолан) уонна сутэн хаалар 
[СЯО, №  36, с. 149; №  13, с. 65; №  52, с. 210 и др.] Бу сюжеттары бииргэ хол- 
боон, П.А. Ойуунускай маннык ойуулуур: «Бухатыыр о±о, ийэ киэлититтэн 
сиргэ туйээт, уегулээбитинэн туерт атах буолан тайырдьаны былдьайар. 
Адатын, емутуннэрэн, туттарбакка эбэтэр а±атын кууйунэн байыйан, хам бат- 
таатадына, о±о куотар уонна ууга таайы бырахпыттыы сутэр... Одону к^1л муччу 
туттахтарына, тэйиининэн хам кэлгийэн баран, сылгы тириитигэр суулууллар 
уонна ийэтин эмиийин биэрэллэр: одо эмтэдинэ аны куоппат. Ол ийин, буха
тыыр одо теруурун эрдэттэн сылыктааннар, бэлэмнэнэллэр. Кэтит уонна ди- 
ри н  гына онкучах хайаннар, тугэдин дьапталда таайынан тэлгэтэллэр. Дьахтар 
теруен ус кун иннинэ, алта хонукка айыыр айын илдьэ туйэр; ол кэннэ онку- 
чады урдунэн сабан баран, таайынан баттаталлар, буорунан кемеллер. Ити кур
дук бухатыыр одо куотарын бопсоллор» [Ойунский, с. 338].

Чиччик геройдар терууллэрин теруетэ араас буолар. Ол курдук Д.М. Гово
ров «Будуруйбэт Мулдьу Беде» олонхотугар герой кута, «уот к^1йыл мохсодол 
одото» буолан, бухатыыр уйатыгар сытарын Айыыйыт бэйэтинэн буебэйдиир. 
Ийэтэ ыараханнык одолонор, онуоха кемеде кэлбит удаданнар, сыыйа хамса- 
нан, мохсодол уйатын туннэрэллэр, ол тумугэр одо кута этин-хаанын кытта 
к^1айан холбоспокко хаалар. Кута сыстыбатах одо кестер дьуйуннуун чиччик 
буолар [Пухов, 1962, с. 64-65]. Одолорун керен, уолуйбут тереппуттэр одолорун 
Симэхсин эм ээхсиннэ биэрбиттэрин, ылан, хотонно саах анныгар кемер [Там 
же, с. 224-225]. Одо отут сыл устата, сиртэн инчэдэйдэнэн, халлаантан салгын- 
нанан, сытар, ол кэннэ кийи аймах кемускээччитэ буолар [Там же, с. 103]. К э
лин уйугар бу кетер дьуйуннээх чиччик одо хорсун-хоодуот быйыылары 
онорор, онтон уут м анан куелгэ суунан, кэрэ бэйэлээх бухатыырга кубулуйар 
[Там же, с. 241].

Н.А. Абрамов-К^1нат «Харалаан Мохсодол» олонхо [Мегино-Кангаласский 
улус, запись Г.А. Ефремова и И. Слепцова 1942 г.: СЯО, №  63, с. 241-246] иккис 
келуенэ геройа, «тимир бийиктээх, хахай сиэллээх, Чэчийэ кыыл муойа тайах-
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таах кетер» буолан, теруур. Ол тереебутун теруетунэн ийэтэ, хат сылдьан, 0луу 
Чаны йа сымыытынан сурэхтэппитэ буолар. Дьахтар эриттэн сымыыты булары- 
гар ыллаан кердейер: «Ол кэннэ елуум да, буолар буоллун». Герой адата кетер 
уйатыгар тиийбитигэр кетер сэрэтэр: «Мин сымыыппын сиэбит дьахтар кийиэ- 
хэ да, кыылга мойуоннаабат чиччик одону теретер ыйаахтаах». Чиччик одо 
тереебутугэр адата бэйэтин буруйданар уонна уоллаах кыыйын кытта кетеру 
улту сынньаннар киэр уурэллэр [СЯО, с. 241-242]. Герой тимир бийигэр сып- 
пытынан, теле кетен, куотар. Ол сылдьан абаайылары керсен кыргыйар. Хот- 
торон эрдэдинэ, балта айыы удадана У рун Айыы тойонно тыллаан быыйыыр. 
Урдук айыы кемеде ыыппыт ойууна кэлэн, ус куннээх туун кыы- 
ран, геройу утуердэр, ол кэннэ бухатыыр, уолан бэрдэ буолан, тереппуттэри- 
гэр теннер [Там же, с. 246].

Чиччик одолортон араастык быыйаналлара. С.Н. Стрекаловскай «Сун 
Дьаайын» олонхотугар илин етте — кырдьадас эйэ, кэлин етте — сур бере 
дьуйуннээх чиччик одо теруур. Ийэтэ адатыгар этэр: «Додор! Кийиттэн абаайы 
теруур диэн маны этэн эрдэхтэрэ. Теттеру утэйиэххэ». Адата бии чиччиги ти
мир быанан акка состорон, хоту тыада тайаарар уонна иин хайан баран кемен 
кэбийэр. Уон сыл аайыыта илдьит тиэрдээччи кыырт кетен кэлэн ыллыыр: 
«Дьэ-э! Бо-о! Эн уйэдин уйатаары, У рун Айыы тойон С ун  Дьаайын диэн уол 
одону ыыппыта, ону булгуччу булар уйугун!» Олонхо бутуутугэр герой, кыыл 
тириитин бырадан, кэрэ бэйэлээх уолан кийиэхэ кубулуйар [Ястремский, с. 88
89]. В.П. Филиппов «Байымньылаан бухатыыр» олонхотугар [Амгинский улус, 
Нахарский наслег, запись А.А. Филиппова 1948 г.: СЯО, №  52, с. 204-211] герой 
«бада курдук ыстанхалыыр, былчадар харахтаах» одо буолан теруур, кэлин кийи 
киэнэ кэрэмэйэ буолар.

И.Г. Тимофеев-Теплоухов олонхотугар [Ботурусский улус, Хаяхсытский 
наслег, запись В.Н. Васильева, 1906 с. : ОНЛЯ, 1916; СКК; СЯО, №  27, с. 120-126; 
СРТЯО, с. 198-209] Кулун Куллустуур уолаттара уйуен дьикти дьылдалаахтар. 
Улахан уолу аайар былыт албайынан булгунньах анныгар туйэрбиттэрин, ийэ
тэ тиийэн эмиийдиир; сана тереебут орто уолун ыччатын елертербут абаайы 
эмээхсинэ «Одо оннугар одо буоллун» диэн илдьэ барар, оттон кыра уол, сир- 
гэ туйээт куотаары гыммытын кэйэлтэ буолбут тереппуттэр, эрдэттэн кэтэйэн 
тураннар, тутан ылаллар. Бастакы уолларын, тодус сыл буолан баран, ийэтэ 
булгунньахтан одотун ииппит хотун иччилэргэ эрэйдэрин телеен баран, дьиэ- 
тигэр адалар. Уола, додолон да буоллар, сурдээх куустээх бухатыыр кийи буол
бут. Кини инилэрэ куоппуттарын эрдэттэн билэ сыппыт, кэлин кинилэри 
быыйаталыыр. Иккис тубэлтэдэ адалара, одолорун уорбут абаайы эмээхсинин 
сырсан, ситэн ылан ытан саайбытыгар эмээхсин одо кутун уган испит дунурун 
муччу тутар, онуоха одо кута кемус чыычаах буолан, уейээ кетер. Уейээ дой- 
дуга тиийэн, сэттэ сыл устата У рун Айыы тойонно иитиллэр, ол кэннэ 
тереппуттэригэр теннер.

И.В. Охлопков «Мулдьует Беде» олонхотугар [Хангаласский улус, Немю- 
гюнский наслег, запись М.И. Саввина 1941 г.: Архив Я Н Ц  СО РАН, ф. 5, оп. 7, 
ед.хр. 60; СЯО, №  75, с. 289-294; СРТЯО, с. 150-169] герой дьикти бэйэлээхтик 
теруур.
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1. Кырдьадас эмээхсин тодус сыл устата иЬэ ыалдьан эрэйдэнэр, онтуката 
oho±ocTOOx буолбут эбит. Одото дьиктитик кун сирин керер: ийэтин иЬэ хайа 
баран арыллар, онтон суунэ улахан магсан тебелеех суор тахсан кэлэр уонна 
дьиэ урдун кегсу кетен тахсан, ытык маска олоро туhээт, утуйан хаалар [СЯО, 
с. 289; СРТЯО, с. 152].

2. Одонньордоох эмээхсин улахан уоллара суору одунан ытан саайар, 
онуоха анараагсныта, тугу эрэ сибикилээн уhуктан кэлэн, тумсунан оду хабан 
ылан тohутар уонна салгыы утуйар [СЯО, с. 289; СРТЯО, с. 153].

3. Бухатыырга суор тереебут кистэлэгсин эдьиий с а н ^ а  — Айыы намыhын 
удадан арыйар: улуу бухатыыр буолар урдук ыйаахтаах балтылара кыыс суор 
буолан тереебут уонна ким диэн ааттаадын этэр [Архив, л. 205-207; СЯО, с. 290; 
СРТЯО, с. 157]. Толоруута -А .

4. Удадан балта кыыс олохсуйуохтаах сирин ыйар, онно дьиэ-уот, cуеhу- 
ас, бухатыыр ата, сэбэ-сэбиргэлэ барыта бэлэм турарын кэпсиир [СРТЯО, с. 
157-158]. Толоруута -  А.

5. Салгыы удадан cэhэргиир: xаhан эрэ ердеедутэ Улуу тойон б а^щ ы к- 
таах улууска уеhээ абааhылар бухатыырдара олорбут, элбэх хааны тохпут бу- 
руйугар кинини Уругс Айыы тойон, Аллараа байдал тугэдэр туhэрэн, ке- 
меллеругэр соруйбут. Онуоха бухатыыр кэс тылын эппит: «Мин, биирдэ тереен 
баран, cуoла-ииhэ суох сутэр ыйаадым суох, онон хара тыыным Орто дойдуга 
эдэр дьахтарга эбэтэр эмээхсигсгсэ таас дьулайынан киирэн, уйэлэргэ албан 
аатырар бухатыыр киhи уескээтин» [Архив, л. 220-221; СРТЯО, с. 158]. Толо
руута -  В.

6. Бухатыыр, удадан эдьиийин субэтинэн дьиэтигэр теннен, балта тереебут 
уеруутугэр ьЛыах ыhар [СЯО, с. 290; СРТЯО, с. 159]. Кини, балтын уhугунна- 
ран, урдук аналын туhунан кэпсиир. Толоруута — А.

7. Бухатыыр кынаттаах атын миинэн, балта олохсуйуохтаах сирин-уотун 
кере барар, теннен кэлэн балтын атаарарыгар, тургэнник дойдутун буларыгар, 
уруулаах-аймахтаах буоларын таhыччы умнарыгар уонна xаhан да теннубэтигэр 
субэлиир [Архив, л. 266-267; СРТЯО, с. 159]. Толоруута -  А.

8. Суор ыйаахтаах дойдутугар, кимиэхэ да эппэккэ, эдьиийин илдьэ барар 
[СЯО, с. 290; СРТЯО, с. 159]. Ити курдук Улуу тойон тыыныттан ологсхо ге- 
ройун ийэтэ теруур. Yеhээгcн’и абааhылар баhылыктара саха мифологиятын 
саамай бутуурдаах уoбараhа -  кини, утуе огсорорун оннугар, елерер-еhерер 
адьынаттаах. Ону тэгсинэн, дьогсгсо суру, уоту уонна ойууннары айан биэрбит 
[Кулаковский, с. 18]. Ойуун тердун ессе Хара Суорун Улуу тойон диэн ааттыыл- 
лара, онон ологсходо к^1ыс суор буолан мээнэдэ тереебет: суору Улуу тойон 
одото диэн елереллерун аньыыргыыллара [Кулаковский, с. 20; Серошевский. 
С. 655; СРТЯО, с. 156-157]. Кыыс дьиэ кэргэниттэн букатыннаахтык арахсара 
тердун-ууhун к^1тта ситимнээх быhы^^ааx эрээри, кини уола бэйэтин таа- 
йын -  ийэтин убайын быыhыыр [СРТЯО, с. 168].

Yеhээ ырытыллыбыт сюжетнай матыыптар Орто дойду дьонуттан тереебут 
иккис келуенэ геройдарга cыh^Iаннааxтар. «Чиччик одолор терееhуннэрэ» уонна 
«сагса тереебут одолор куотуулара», биир утадынан баайыллан, «геройдар 
дьиктитик терееhуннэрэ» сюжетнай маты^1птар уопсай белехтеругэр xoлбohoллoр.
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А Й Ы Ы ЬЫ ТЫ  АТААРЫЫ

Дьахтар этэн н э  быыйаммыта ус хоммутун кэннэ, дьин  олоххо да, 
олонхщ о да о±ону, дьиэ кэргэни араначчылыыр, сана кийи телкетун тустуур 
Айыыйыты атаарыы сиэрэ-туома ыытыллар. Д ьин олох сиэригэр-туомугар 
(олонхщ о суох) мустубут дьахталлар тегуруччу олорон сайыгыраччы кулуулэ- 
рэ, оло±у теруттуур кууйу бэйэлэригэр тардан, теруур-ууйуур айыы дьо±урун 
инэринэр суолталаах.

Эпоска бу туом сэдэхтик кестуутэ герой биир хоноот биир саайын туолан, 
дьиктитик улаатарынан быйаарыллар. Олонхо геройдара тереебуттэрэ ус хонук 
буолаат, анал аат, ат, сэриилэйэр сэп-сэбиргэл ылаат, ал±атан, ай ан н а турунал- 
лар. Ол курдук, Т.П . Кириллин «Курэстээни Бэргэн» олонхотугар 
[Хангаласский улус, 2-й Жемконский наслег, авторская запись 1939 г.: СЯО, №  49, 
с. 188-190] эр со±отох о±о тереет, ус хонон баран, «Аал Луук маска баар уйатын 
алдьатар» уонна сир-дойду иччититтэн ханнык-туох теруттээ±ин туойуласпыты- 
нан барар. С.М. Неустроев «Кентестей Бе±е» олонхотун [Булунский улус, запись 
Д.В. Атласова 1944-45 гг.: СЯО, №  51, с. 200-203] геройа ус хонугунан «ус 
сайаан урдуктээх эр бэрдэ» буолар, айаннаары туран, ийэлээх а±атыттан сэри- 
илэйэр сэп-сэбиргэл кердуур, кэргэн ылыахтаах дьахтарын ыйан биэрэллэри- 
гэр кердейер. С.Н. Каратаев-Дыгыйар «Тон Саар тойон» олонхотугар 
[Вилюйский улус, Кыргыдайский наслег, запись А.А. Саввина 1938 г.: СЯО, №  35, 
с. 144-148; СОПР, с. 112-136] герой кийи икки абаайы икки ардынан тереебут 
иккис уола, а±ата киинин быыЪаары тэринэн эрдэ±инэ, муччу туттаран куотан 
хаалар. Ус кун буолан баран, ийэтигэр, суунэ улахан атыыр о±ус буолан кэлэн, 
кини уола буоларын этэр уонна анал аат биэрэригэр кердеЬер [СЯО, с. 147; 
СОРП, с. 123].

Аллараа 9 таблица±а «АйыыЪыты атаарыы» сиэр-туом терут култуура±а 
уонна олонхо±о кестуулэрэ тэннии туттуллан ырытыылара киирдэ. Онуоха 
дьин олоххо уонна олонхо±о, АйыыЪыты о±ону араначч^1лыырыгар кердеЬен, ар- 
дыгар АйыыЪыт бэйэтэ ыллыыр алгыстара атылыыларын бэлиэтиир то±оостоох.

«АйыыЬыты атаарыы» сиэр-туом хайаатар да ыытыллара. Онноо±ор 
Р. Александров «Элик Боотур уонна Ньыгыл Боотур» олонхотугар [Ботурусский 
улус, Жулейский наслег: ОНлЯ, т. 1, вып. 4; СЯО, №  34, с. 139-144; СОРП, 
с. 160-169] АйыыЛыт УеЬээ дойдуга теннубутун кэннэ, ини-бии геройдар кэр- 
гэннэрэ Айыыйыты атаарыы туомун толороллор [СОРП, с. 163].

«О±онньордоох эмээхсин» олонхо±о бу туом маннык ойууланар: Айыыйыт, 
ытык биэ буолан, сиргэ туйэн ункуруйээт, хотун дьахтар буолан дьиэ±э кии- 
рэр. Теруур дьахтар, талыыта киирэн, ейе суох сытар. Айыыйыт имэрийэн-то- 
моруйан, дьахтар этэн н э  быыйанар: керуехтэн учугэй уол о±о теруур. О±ону 
бэдэр, киис тириитигэр суулууллар. Айыыйыт манна ус хонор, онтон: «Бутэйик 
уйэ туолуор диэри теруур дьахтар, ус хонон баран, суунан-тараанан, отун хо- 
муйдун!» - диэн кэс тылын этэр. Онтон ыла итинник «угэс кун бугуннэ диэри 
тутуйуллар» [Худяков, с. 187]. И.А. Худяков матырыйаалларыгар Айыыйыт уон
на Иэйиэхсит то±о сиргэ туспэт буолбуттарын туйунан эпическэй хабааннаах
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быйаарыы баар. Биирдэ ураанхай саханы ууйатар аналлаах дьахтар терууругэр, 
айыыйыттар кэлэн кемелейе сырыттахтарына, хантан кэлбитэ биллибэт ала хо- 
лорук туйэн, туннугу тодута сынньан, тэлгэйэни тодо сереен, сана тврввбут 
одону илдьэ барар. Айыыйыттар, сойуйан, м анан кыталык буолан, халлаанна 
ере кетен тахсан, эргийэ кете сылдьан, ыллаабыттар: «Абаайы албына-келдьунэ 
сурун ньии! Уой! Куттанныбыт, уолуйдубут! Сиргэ терууру хайдах да айыннар- 
быт, харыйыйдарбыт, илэ бэйэбитинэн (дьон харадар кестер гына) аны сиргэ 
туйуе суохпут, онон уйэлэр тухары угэс быйыытынан сиэри ситэрэр, туому то- 
лорор буоллуннар!» [Там же].

Ырытыллар сиэр-туом ыытыллар кэмин-кэрдиитин чопчулаан быйаарыы 
Н.Ф. Катанов хакаастарга хомуйбут матырыйаалларыгар кестер: ус хонон ба
ран, одо киинэ туйэр, онуоха «0добут киинэ туспутугэр махтанан, бэлэх ууна- 
быт!» диэн малаайын тэрийэллэр. 0до киинэ туйуер диэри баладан ийиттэн ту- 
гу да тайаарбаттар, туора кийиэхэ тугу да утары уумматтар. 0до киинэ туйуер 
диэри тереебут миэстэтигэр — баладан кыра (хоту — А.Р.) еттугэр сытар; онтон, 
киинэ тустэдинэ, уот иннигэр бастын (ардаа еттугэр — А.Р.) муннукка сытыа- 
раллар уонна малаайын тэрийэллэр. Онуоха одо ийэлээх адата инники олоххо: 
адата баладан улахан (содуруу), оттон ийэтэ кыра еттугэр олороллор. Ма- 
лаайы нна ододо аат инэрэллэр [ФСТ, т. 2, с. 446-447].

0лонходо Айыыйыты атаарыыга мустубут дьахталлар кулсэр туомнара ах- 
тыллыбат. Ол оннугар одо кэнэдэскитин кистээйин, Айыыйыты алдаан атаарыы 
хоннохтоохтук хойуйуллар. Бары туйумэхтэр, ылланар алгыстыын, сиэр-туом 
ураты бэлиэлэрин кытта сэргэ тутуллан, Айыыйыкка махтанан, кини утуе 
сыйыанын ододо, дьиэ кэргэннэ тардыыга туйуланаллар.

9 таблица

Олоххо сюжета Терут култуура кестуутэ
1 2

1. "Уйус хонуктара туолла,
Кун тахсан эрдэдинэ, сарсыарда,
Билиги дьахтар,
"Дьэ, ородьуунабыт буоллада" - диэн 

туран,
Суунан тараанан" барда [СКК, с.439].
2. "Хайа, додото-ор! Бугун айыыйыт 

аттанар кунэ буолла эбээт эйиги хайдах 
билбэт-кербет курдук буоллугут?" — 
диэтэ хотун дьахтар, ус хонуктара туол- 
бутун кэннэ.

"0, бачах! Кырдьык даданы — оннук 
этэ дуу? Чэйин, тургэнник тэрийэ 
охсун!" — диэн тыл буолла бэйэлэрин 
ийигэр [Там же, с. 438].

Толоруута — кэпсээнинэн (Р).

1.1. Тереебут дьахтар уйус хонугар 
оронуттан турар [Ойуунуский, с. 339; 
Слепцов, с. 96].

1.2. Дьахтар одоломмут миэстэтигэр 
туран суунуохтаах [Худяков, с. 185].

2. Сиэр-туом тэриирэ: 1. Саламаат бу- 
йараллар; 2. Икки ийиккэ ууллубут арыы- 
ны тонороллор; 3. 0до тереебутугэр еле- 
руллубут суейу сурэдин, быарын, буе
рун уонна сыатын буйараллар; 4. Кему- 
луек тайыгар 3/4-1 арсыын холобурдаах 
буору хайан, уйа онороллор; 5. Туостан 
араас кыыл ойууларын кырыйаллар; 
6. Буор уйада от/сылгы сиэлэ/манньыат 
угаллар [Кулаковский, с. 93-94].
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1 2
3.1. "Тойодотун кетуттэрэн, оронун 

отун суулатан" кэбистэ [Там же, с. 439].

3.2. Yc туун буолан баран, айыыйыт 
алдаата уонна одолорго аат и^эрдэ 
[Ятремский, с. 139].

Толоруута — ырыанан (А).

4. Тойодотун, тэлгэммит отун "кийи- 
cyehy сылдьыбат сиригэр

Салаалаах маска тайаартаран,
Кыбыта астаран кэбистэ" [ККК, с. 

173].
Толоруута — хойоонунан (D).

3.1. ¥йус сарсыардатыгар буор уйада 
(эбэтэр одону урдугэр тутан туран 
сууйбут сирдэригэр) кичэйэн сууйул- 
лубут одо хаатын туос тууйаска уган, 
ыраас туойунан хаппахтаан, кириэстии 
ситиинэн баайан угаллар [Слепцов, с. 93].

3.2.1. Буор уйада угуохтарын иннинэ 
одо кетедееччу, одо хаалаах тууйайы 
ылан, илиитин ере уунан олорор те- 
реебут дьахтар хоннохторун аннынан ус 
тегул эргитэр, Айыыйыттан алгыырыгар 
кердейер. Кетедееччу суох буолладына, 
дьахтар бэйэтэ ити туому толорор [Там 
же, с. 94].

Толоруута — ырыанан (А).
3.2.2. Дьаа^ы сахаларыгар одо кете

дееччу, тууйаска от уган баран, илии- 
тигэр Айыыйыт бэлиэтин - куобах ти- 
риитин тутан туран, Айыыйыт аатыттан 
алгыыр. Ол кэннэ дьахтар тереебут отун 
уонна одотун хаатын тыада илдьэр [Там 
же, с. 95].

4.1. Одо хаата, кини кутун сордото 
буолар диэн ейдебултэн сиэттэрэн, сага 
тереебут кийи инники олодо хаатын 
сепке харайыыттан эмиэ тутулуктанар. 
¥гэс курдук кемулуек аттыгар кемел- 
лере, одо хаатын кыыл-суел тыытта- 
дына, сиэтэдинэ, Айыыйыт, иччилэр 
кыыйыраннар, дьахтар кэлин тереебет 
буолар [Ойуунуский, с. 339].

4.2. Оту уонна тойодолору, тыада та- 
йааран, кистииллэр; дьахтар быртадын 
кемулуеккэ уматар тердуттэн бобуллар 
[Там же].

4.3. Одо кетедееччу дьахтар тэлгэммит 
отун мас лабааларыгар иилэ бырадат- 
тыыра, оттон тойодолору хатьот терду- 
гэр хаалларара. Тойодолор батары саа- 
йыллыбыт сирдэригэр, сылгы сиэлин 
ууран баран, урдугэр арыы куталлара. 
Одо кетедееччу дьахтар тереебут миэс- 
тэтин суоратынан ыйара [Слепцов, с. 96].

4.4. Одо терууругэр туттуллубут малы- 
салы, бары тэрили кыыл, кетер 
тыыппатын курдук тыада тайааран 
кистииллэр [Там же, с.93].
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1 2
5.1. "Айыыйыт аттанарыгар,
Иэйиэхсит тэлэйийэригэр
Ородьууна онороннор,
Айаан-сиэн,
YepYY-KOTYY,
Кер-нар беде буолла" [Там же].

5.2. Одонньор — кердейен ылбыт 
одолорун, кэнэдэс кыыс бухатыыр ада
та — Айыыйыттаах Иэйиэхсиккэ, аал 
уотун иччитигэр махтанна уонна сага 
тереебYт кыыйыгар дьол-соргу 
тYCTYYллэригэр кердесте. Бары 
айыыларын, дойдутун, уотун, тыатын 
иччилэрин кымыйынан, арыынан айах 
тутта, кинилэр албан ааттарыгар 
кымыйынан ыста [СЯО, №  71, с. 273; 
СРТЯО, с. 140]. 80 саайыгар кинилэргэ 
туйулаан, Айыыйыттан сайыгыраччы 
^ л э н , YTYенY TYCTYYPYH биллэрэригэр 
кердесте [Архив, ф.5, on. 7, ед.хр. 55, с. 
25; СРТЯО, с. 140].

5.3. Кердейен ылбыт уоллара Yс xyh 
ийигэр Yс саастанна. Былыргы Yгэйи- 
нэн тереппYттэрэ Айыыйыты атаарыы 
туомун толордулар, сиэрин ситэрдилэр. 
Адыстаах биэ этин буйаран, арыыны 
кытта уот иннигэр кэккэлэйиннэрэ 
уурдулар. Адата Халлаан Суруксутугар, 
хатын, сир иччилэригэр, Айыыйыкка, 
Иэйэхсиккэ алгыс туойда, аттаныах- 
тарын иннинэ уот н е ^ е  кYндYгэ- 
мааныга кыттыйалларыгар кердесте 
[Архив ЯНЦ, ф.5, on. 7, ед.хр. 21, л. 33, 
с.64-65].

Толоруута — ырыанан (А).

5.4. Уот Улуу Суорун тойонно тиийдэ. 
Кини алгыйа ийилиннэ. Уот хайан эрэ 
хоргуппут аллараа дойдуга олорор 
Носхол тойонно тиийдэ — онтон эмиэ 
махтанар сана ийилиннэ [Там же, л.34, 
с.66-67].

Толоруута — хойоонунан (D).

5.1. КYHYC одоломмут дьахтарга 
ыаллыы олорор дьахталлар, кыргыттар 
кэлэннэр, 12-тэн итэдэйэ суох кийи 
мустар [Ойуунуский, с. 338]. Кинилэр 
мааны танастарын кэтэн, баттахтарын 
ыйан, буор уйа тула тегYPYччY 
олороллор [Кулаковский, с. 94].

5.2. Одо хаатын уйатын YPДYгэр 
тырыынкалартан урайа кендеЙYн 
онорон туруораллар, YPДYнэн туойунан 
сабаллар (40-50 см; сорох этэринэн, Yс 
урайаны, олортон биирэ улахан буолар), 
ол урайалара кемYЛYек утары ааннаах 
буолар. Уол ододо туостан тайах, таба, 
ыт, хайыйар уонна бэрэмэдэйдээх ат 
ойууларын кырыйаллар. Кыыс терYе- 
бYTYгэр биэ, атыыр уонна кыптыый 
ойууларын онороллор. Урайаларын 
тайыгар кыра мас сэргэ анньаллар 
уонна онно кырыллыбыт аттары 
баайаллар [Слепцов, с. 94].

5.3. Уол одо терYебYт буолладына, 
кыыбадада кыттыспатах кыыс кыра 
одунан тайах, таба ойууларын ытар. Ат 
ойуулара эрэ баар буоллахтарына, уоту 
ытар. Кыыс одо терYебYTYгэр бии 
ойуулары кыптыыйынан быйа 
кырыйаллар. Ол кэннэ ойууларын, 
урайаны, тырыынкаларын тойута тутан, 
уокка бырадаллар [Эмиэ онно]. Барыта 
умайбытын кэннэ дьахталлар эр дьону, 
уолаттары тайырдьа утаараллар уонна 
ааннарын ийиттэн ыксары хатыыллар, 
сайын буолладына, тYннYктэрин эмиэ 
сапталлар [Кулаковский, с. 94].

5.4. КетедееччY/саамай кырдьадас 
дьахтар уот оттор уонна Айыыйыттан 
одону алгыырыгар, кэнэдэски да 
умнубатыгар кердейер [Там же], сэмэй 
KYHдYЛэрин мыынан кыыйыр- 
батыгар уонна кэнэдэскитин да кэлэ- 
ригэр, терYYP дьахталлары аранач- 
чылыы турарыгар кердейер, бары дьон 
махталларын уонна YерYYлэрин тиэрдэр 
[Кулаковский, с. 94].

47



1 2

6.1. Дьахтар быыйаммытын кэннэ 
Айыыйыт эмиэ YPYн биэдэ кубулуйан, 
Уейээ дойдуга аттанар [СОРП, с. 162
163].

6.2. Айыыйыт икки удадан одолорун 
алдаан баран тахсан барар. Дьиэлээхтэр 
керен турдахтарына, ойуордаах былыкка 
ойон тахсан, тус илин кете турар [СЯО, 
№  16, с. 73; Ястремский, с. 139].

5.5. Ол кэннэ дьахталлар сылгы сиэлэ 
баайыылаах мас хамыйадынан ууллубут 
арыыны байан ылан, сирэйдэрин, 
баттахтарын бистэллэр, кYлэн 
сыйыгырайан бараллар, онуоха сорохтор 
иэрийиэхтэригэр диэри кулэллэр. 
Барыларыттан уйуннук кYлбYт дьахтары 
"Айыыйыта имнэннэ", сотору кэминэн 
ыарахан буолар диэн билгэлииллэр. Ол 
кэннэ дьэ айаан бараллар [Кулаковский, 
с. 94-95].

5.6. Иэрийиэхтэригэр диэри кулэ- 
кулэлэр, илиилэрин уокка сыдайа- 
сыдайа, сирэйдэригэр чугайаталлар. 
Сорохтор унуохтарыгар диэри кулэллэр. 
Уот буруота ким диэки салалларынан 
эбэтэр ким уйуннук кYлбYTYнэн хайа 
дьахтар сотору кэминэн одолонуох- 
таадын быйаараллар. Саха саныырынан, 
ити майгынан Айыыйыт хайа дьахтарга 
санаатын уурбутун биллэрэр. Уот 
седуруйуутэ, уйаларын буорунан кемен 
баран, чинэтэннэр тэпсэн биэрэллэр. 
Туом ас кYндYнэн тYMYктэнэp [Слепцов, 
с. 95].

5.7. Дьахталлар кулэллэрин быыйыгар 
хат буоларга бэлэмнэрин кердерен, 
имэннээхтик хамсаналлар [Ойуунуский, 
с. 339].

6.1. [Айыыйыкка тэйиин тутуу туом 
туйунан кер: табл. 10.1.2].

«Герой омуннаахтык улаатыыта» матыыптан сиэттэрэн, о±о TOpYYPYH 
бутэйик туома бийиккэ ууруу — «о±ону баладанныыр» олонходо ахтыллыбат. Ол 
эрээри, ити туом ис хойооно — «сана твpввбYт о±о анал миэстэтин булуута» он- 
нунан хаалар: онноодор эр содотох герой, омуннаахтык улаата охсон, тустаах 
баладаныгар олохсуйар. О±о малаайынын — сана кийи дьиэ кэргэн н э киирии- 
тин — эпоска кини твpвппYттэpэ, иккис квлYвнэ геройдар тэрийэллэр. Онуоха 
дьин  олоххо курдук сана о±о±о бэлэх-туйах биэрии ойууламмат. Айыыйыты 
атаарыы, олонходо о±о твpYYP сиэрин-туомун тYMYктYYp.
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О Л О Н ХО  ГЕРОЙА ОМ УННААХТЫ К УЛААТЫЫТА

Уерэхтээхтэр суруйалларынан, олонхщ о «бухатыыр о±о caaha» сюжетнай 
матыып герой эпическэй биографиятын ойуулаа^ 1н н а  кэнники киирбит 
[Жирмунский, 1958, с. 110]. Ол курдук, саха олонхотугар герой о±о caaha ахтыл- 
лыбата эрдэтээнни (архаическай) эпика уратыта буолар [СОРП, с. 7]. Итини 
эпическэй герой «омуннаахтык улаатыыта» (биир хонон, биир саастанар), ге
рой ийэтэ «хат буолан ханайан, буос буолан мотойон... биир хонон биир ыйда- 
нар» матыыптар ситэрэн биэрэллэр.

Ахтыллар икки сюжекка кэм-кэрдии омуннаахтык тургэтиир. Хат дьахтар 
биир хонон, биир ыйданара, оттон уу кыЛыл о±о биир к у н н э  — биир сылынан 
улаатара мээнэ±э буолбатах. «Омуннаахтык улаатыы» араас мифическэй дойду- 
ларга кэм-кэрдии уратытын туhунaн ейдвбулгэ оло±урар.

Терут былыргы ейдебулунэн, Орто дойдуга кэм-кэрдии хаамыыта тустаах 
сиэринэн-туомунан баайыллан иhэрэ. Бастакынан ыhыaх ыспыт ебугэ герой 
Эллэй аата ыhыaххa хайаан да ахтыллар, оттон о±о теруурун сиэрэ-туома, бас- 
татан туран, Айыыhыккa ананар уо.д.а., онон сиэр-туом ненуе хатыланан, «бы- 
дан уйэ» хahaн да быстыбат, «утумэн уйэ» теhе±е да урэллибэт. Кэм-кэрдии 
хардарыта солбуллан иhэрин туhунaн ейдебул олох хаамыытыгар дьэнкэтик 
арыллар. Ол ордук теруту-ууhу ырытыыга, келуенэлэр солбуйсууларыгар, 
удьуору утумнaahыннa арыллар. Былыргы дьон бэhиc-aлтыc келуенэ±э диэри, 
оттон ойуун уустара тохсус келуенэ±э диэри теруттэрин аа±а билэллэрэ.

Олонхо эр со±отох геройа хантан хааннаа±ын билбэтин тahынaн, теhе сыл 
олорбутун, хahaн, ханна тереебутун туhунaн удума±алаабат [Архив ЯН Ц  СО 
РАН, ф. 5, on. 7, ед.хр. 109, л. 3; СРТЯО, с. 88 и др.] Терут култуурада кэм -кэр
дии улэ-дьahaх хаамыытынан аа±ыллара. Холобур, сахалар сайы нны  куну ыа- 
мынан быhaaрaллaрa: сарсыардаанны ыам — сарсыарда 6-7 чааска, кунуску — 
12-1 чааска, кунуску туертуур — 4-5 чааска, ки эhээн н и  — киэhэ 7-8 чааска 
тэннэhэрэ [СКК, с. 598]. Кэми-кэрдиини куес буhуутунaн эмиэ бьЛаллара: 
биир куес буhуутa (1 чаас); утэhэлээх эт эбэтэр балык буhaрa (чаас анаара), 
биир табах быстыыта (хас да мунуутэ). «Ус куес» ол аата ус куес буhуутa быЛа 
холоон 3 чааска тэннэhэрэ [Там же, с. 589]. Ахсаан аатынан чопчуламмат кэм 
кээмэйдэрэ кэм-кэрдии тус-туспа чаастартан танылларын курдук ейдебулу 
уескэтэрэ: кэм-кэрдии туhaaннaaх сиргэ-уокка улэ-хамнас солбуллуутунан, 
олох-дьahaх хаамыытынан быhыллaрa.

Итинник быha холоон кэми-кэрдиинии аа±ыы атын эйгэ±э, холобур, герои- 
ческай эпоска (Со±уруу Сибиир туурдэригэр — А.Р.) сеп тубэспэт. Сыл эбэтэр 
хонук солбуллуута ханарытан, уерэ-дьуерэ тылга холбонон, метафора ненуе 
бэриллэр. Ол эрээри, терут ейдебулгэ атын эйгэ кунэ-дьыла сиртэн уратыта бэ- 
лиэтэнэр. Аллараа дойду оло±ун тутула букатын тиэрэ: онно олохтоохтор 
киhиттэн таннары, кэтэхтэринэн харахтанан, кэннилэринэн хаамаллар, эдэр 
дьон эр/ойох буолбаттар, ким да тереебет, туох да ууммэт, кэлтэгэй Кун, Ый 
таннары сатыылыыллар уо.д.а. Ити ойуун тылыгaр-еhугэр эмиэ кестер. Ойуун 
баар кестууну хahaн да чопчу ааттаабакка, ханарытан этэр угэстээх. Ойуун
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тылынан сирдээди хонук биир сылга тэннэйэр. Ы1арыйах еруттубэт тугэнигэр 
ойуун 10 сылынан елуе диэн керуулэнэрэ ис дьинэр 10 хонукка тэннэйэр. Аны 
«хоту, аллараа елер елуу байдалыгар» уунэр ойуун майыгар ойуун ийэ кыыла 
елуу байдалын бадалара теруур-ууйуур туерт кырыылаах таастарын тайааран, 
кетер буолан, бэйэтин сылаайынан угуттуур. Онуоха тодус сыл (ол аата 9 хо
нук) туолуута ол таастара ултурутэ бараллар [Там же, с. 308-309].

Уйгулаах Орто дойдуттан Аллараа дойду тосту кэдэрги тутуллаада хайан да 
чэчирии кедербет тимир отугар-майыгар, эдэр дьоно одоломмотторугар кестер 
(ол ийин одото-ыччата суох кийи итэдэс ааттанара). Аллараа дойду анараа дой- 
дуну кытта сибээстээдин туйунан ейдебулгэ олодуран, елбут дьон «еле-еле тил- 
лэллэрин» (реинкарнация) туйунан ейдебул уескээбит быйыылаах. Холобур, 
чукчалар, дьукээгирдэр, мансилар, нганасаннар итэдэллэринэн, елбут кийи, 
кыйыл ододо инэн , хаттаан теруур. Ол курдук мансилар ейдебуллэринэн, елбут 
кийи ол дойдуга кун анныгар тейе ер олорбутун сада кэм нэ олорор. Кийи 
елбут кунуттэн садалаан, олодо таннары устар, кунтэн кун аччаан, уу кыйыл 
одотугар туйэр, онтон дьахтар кута оодуй одуска, эр кийи кута — хомурдуоска 
кубулуйар. Ол ийин одолорго этэллэр: «¥ену-кейууру елерумэн, эбэдин 
(эйэдин эбэтэр хос эбэдин, хос эйэдин) хампы уктуен» [Ромбандаева, с. 238]. 
0лбут «теннере» аат инэрии сиэригэр-туомугар арылхайдык кестер. Одо 
тереетун кытта мансилар хайа уруулара сана тереебут ододо инмитин чуолкай- 
дыы сатыыллар. Аат инэрии туомугар дьахталлар эрэ кытталлар: «Одону бийик- 
кэ сытыараллар, ол кэннэ анныгар быйах уураллар. Тимирэ суох сатаммат. Уруу- 
лартан саамай ада саастаах дьахтар бийиги «ыйаан», уейээ анньар. Атыттар ити 
кэм нэ араас ааттары этэллэр. Кута инм ит кийи аатын таба эттэхтэринэ, бийик 
муостада сыста туйэр. Ити кэмтэн ыла одо улаханнык ытаабат буолар [Черне
цов, 1959, с. 139-140]. Табалаах чукчалар уонна коряктар эмиэ итиннэ майгы- 
лыыр итэдэллээхтэрэ. Таас ылан, тайах быатыгар эбэтэр хаар тэбэнэр таба 
муойугар иилэллэр. Одо адата бэйэтин уонна кэргэнин елбут аймахтарын аат- 
тарын утуу-субуу этитэлиир. «Эргиллибит» кийи аатыгар таас хамсыы туйэр... 
В.Г. Богораз суруйарынан, арыт мастан кийи эмэгэтин — «билгэйит кийини» 
онороллоро. Итини тайынан аат инэриигэ одо ийэтин иччилээх тууллэрэ, одо 
харахха бырадыллар ураты бэлиэлэрэ, быйыыта-майгыта суолтаны ылаллара.

Биллиилээх дьукээгир суруйааччыта Семен Николаевич Курилов ийэтэ 
кэпсииринэн, Сэмэн, тереетун утаа, куну-тууну сушу олох тохтообокко ытаа- 
быт. Одону сыгынньахтаан, синийэн кереллер, этэ ып-ыраас, ханан да кытар- 
батах, аны эмиийин эмэр — ол аата аччыктаабат. Дьиэлээхтэр одолоро туохтан 
ытыырын таайа сатыыллар. Тийэдэр ойууну ынырбыттара туйуур: Куриль диэн 
эйэлэрэ «эргийэн» тереебут, кемеллеругэр хоруобар ыраахтаадыттан ылбыт мэ- 
тээлин уонна кинээс куортугун укпатахтар, онтон хоргутан ытыыр уйу (нууч- 
чалар бастаан Халымада кэлэн баран, элбэх таба уердээх, эдэр хорсун булчуту 
Курилы кинээйинэн анаабыттар уонна ол мэктиэтигэр мэтээл уонна куортук 
туттарбыттар). Адалара, ону истэн баран, кинилэртэн чугас туундарада кейе 
сылдьар эбэтигэр тиийэн, одонньор «теннубутун» туйунан кэпсиир. Эмээхсин: 
«Кырыйдахпына, керер одом тереебут» диэн сурдээдин уербут уонна эйэлэрин 
малын биэрбит. Адалара кэлэн, мэтээллээх куортугу одо бийигэр ыйаабыт, сонно
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тута кыра киБи ытыыра тохтообут. Бары: «Ээ-э, биллэ!» диэн сэргэхсийэ 
туспуттэр [Архив радиопрграммы "Геван" Якутского радио, на пленку записал С. 
Дадаскинов].

0лбут киБи кута хаттаан эргиллиитэ сахалар ойууннар тустарынан ес но- 
мохторугар эмиэ ахтыллар [Ксенофонтов, 1992, с. 61-62, 62-66 и др.]. «Сахалар- 
га сорох киБи кута иккитэ эбэтэр ус тегул эргийэн теруур диэн итэ±эл баар, — 
диэн И.А. Худяков суруйар. — Ардыгар о±олор, сана тылланаат, кэпсиир буо- 
лаллара уБу, урут оннук-маннык дьон этибит диэн. Итинник киБини сахалар 
кики уврэ диэн ааттыыллар». Аадьа ойуун елеетун кытта, суор кетен сарбыннь- 
ахтанан кэлэн, кутун ойуун маБыгар илдьэр. Кут онно уйалана сытта±ына, кы- 
наттаах таба кетен кэлэн, куннэтэ эмиийдиир. Ол уйатыгар лоп курдук ус сыл 
сыппыт, табаны теБе элбэхтик эмэрий да, соччонон кыччаан испит уонна 
тиБэ±эр суутук са±а буолбут. УБус сылын туолуута о±онньор куолаБа сиргэ 
туБэрэллэригэр соруйбут: «Маннык ааттаах-суоллаах дьахтарга инэн , тереен, 
Аадьаа ойуун диэн ааттаах ойуун буоллун!» Онтон о±о кутун, ыллаан- 
туойан, ал±аан, аллараа туБэрбиттэригэр «ейун сутэрэр, устунан ханна, хайдах 
сылдьыбытын умнан кэбиспит. Арай биэс сааБын туолан баран, урут хайдах 
тереебутун, олорбутун, иккистээн эргиллибитин ейдеен кэлбит» [Ксенофонтов, 
с. 61-65]. Ойуун И.А. Суздалов-Сапалаай кэпсээнинэн, ойуун буолар о±ону уйа- 
тыттан уурэн ыыталлар. «Илин халлаан анныгар урун  кемус хайа±а уда±ан- 
ойуун умсуллар уут ченере келуйэтигэр кэлэн, умсан, сетуелээн, суунан тах- 
сан, ... мохсо±ол кыыл буолан, тереппуттэрин кердуу кетер. Бу кердеен, 
себулуур сиригэр, себулуур дьахтарыгар урумэччи буолан, тебетун оройугар 
инэр. Ол инэн , о±о буолан теруур» [Ойуун, ч. 1, с. 13-14]. Сирдээ±и олоххо, 
о±о улаатарын тэнэ, елбут киБи кыччыыра ойуун маБа уунэр «анараа» дойду- 
тугар кэм-кэрдии таннары устарын кэрэБэлиир.

Хотугу омуктар ункуулэрэ, сахалар оБуокайдара кун эргиирин хоту илин 
диэки батыБа хаамыылаахтар. У нкуу ырыаларын оБуокайдьыт таБаарарын ба
ры биир куолаБынан туБэрэн, хатылаан иБэллэрэ Сибиир ойууннарын кыы- 
рыыларыгар эмиэ баар кестуу. Г.И. Варламова матырыйаалларынан, эбэнки 
ойуунун кыырыытыгар баар дьон бары ыллыылларын «сатыы» (дунурэ суох) 
айаннаан иБэр ойуун истэн, онон сирдэтэн дойдутун булар. Ол иБин кини 
ырыаБыттан бары кыБанан ыраахха иБиллэр гына дуорааннаахтык ыллыылла- 
рыгар кердеБер [Решестникова, Варламова 1995, с. 118]. Нганасаннарга ойуун 
уонна кутуруксут хардарыта ыллыыллара айыы уонна дьон уустара олорор эй- 
гэлэрин ситимниир быа±а холоонноох [Грачева, с. 56]. Ойуун кыырыытыгар 
дьон бары бииргэ ыллаан, атын эйгэни кытта ситимнииллэриттэн сиэттэрэн 
саба±алаатахха, урут сахаларга оБуокай ырыатын ыБыах сиэрин-туомун салайан 
ыытар айыы ойууна таБаарар буолуон сеп. ОБуокай ырыатын элбэх киБи хаты- 
лыыра ырыа тылын кууБурдэн, айыыларга быБаччы тиэрдэрэ.

Орто дойду биир уратытынан кун, ый биир хайысханан айанныыллара 
буолар, онон эргийэ хаамар ункуулэри таБынан урууга уонна елбуту харайыы 
сиэригэр-туомугар сэргэни/дьиэни тула эргийии дирин ис хоБоонноохтор. Ол 
курдук, УеБээ Халыма дьукээгирдэрэ киБини кемеллеругэр «лондол» диэн 
ункууну толороллор. Терут култуураны инэринэ сылдьар В.Н. Ш алугин кэп
сээнинэн, бу ункууну, елбуту харайан баран, дьиэлээн иБэн толороллор. Онуоха
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илин диэки — олох хаамыытын тутуйан ункуулууллэр. 0лбут кийи тургэнник 
эргилиннин, хаттаан бу сиргэ тереетун диэн. Хас ункуулуур кийи барыта елбут 
кийи оннугар уон тегул эргийэр. Холобур, 15 кийи буолла±ына, ункуу 150 эр- 
гииртэн турар [полевые материалы автора, 1983 г.]. Ити курдук елбут аатыттан 
эргийэ ункуулээн, араайа кэм-кэрдии хаамыытын тургэтэтэ сатыыллар. Нууч- 
чалар елбуту харайалларыгар кун курдук тегурук быйыылаах блины сииллэрэ 
эмиэ итиниэхэ атылыы ис хойоонноох буолуон сеп.

Э рдэтээнни ейге-санаа±а кэм-кэрдии хаамыыта халлаан эттиктэрин кыт- 
та ситимнээ±э ордук куну-дьылы Ый туолуутунан аа±ыыга кестер. Аллараа дой- 
дуга кун-дьыл эргиирэ таннары буолла±ына, Уейээ дойдуга эмиэ атына ейде- 
нер. Вьетнам норуотун остуоруйатыгар халлаан биир хонуга сирдээ±и биир 
сылга тэннэйэр. Герой уейээ сылдьан баран, сиргэ теннубутэ кини билэр дьо- 
но-сэргэтэ быдан уйэ±э елен бараммыттарын туйунан остуоруйа±а кэпсэнэр 
[Сказки народов Азии]. Онон Уейээ дойду 1 сыла сирдээ±и олоххо 365 сылга 
тэннэйэр. Ол ийин айыылар уйун уйэлээхтэр, «елбет уестээхтэр». Олонхо 
«дьикти тереейун» сюжетыгар геройу айыылар сиргэ туйэрэллэр. Онтон ыла 
кини оло±о сирдээ±и кэм кэрдиийинэн салаллар. Герой, икки эйгэттэн 
тэнинэн  айдарыылаах буолан, ийэтэ биир хонук биир ыйданар, оттон бэйэтэ 
сиргэ тереен баран, Уейээ дойду кээмэйинэн биир хонукка биир сыл улаатар.

БУХАТЫЫРГА ААТ И Н Э Р И И

О±о±о аат инэрии кини телкетун тустуур суолталаах. Кыра кийи, олох 
суолугар уктэнэн, хардыытын эбэн истэ±ин аайы, кини аата тэн н э  уларыйан 
ийэрэ: кыйыл курдьэ±э о±о харысхал ымыы аата саайын ситэн, кийи-хара 
буолла±ына, оло±ун бэлиэ тугэннэринэн/ дьуйунунэн-бодотунан/санатынан- 
инэтинэн, майгытынан-сигилитинэн быйыллан, анал аатынан солбуллара, он
тон олох олорон, ытык саайыгар уктэннэ±инэ, кырдьа±ас кийи аатын ытык- 
таан, ханарытан этэр угэйинэн хос аакка тиксэрэ. Аат-суол ити курдук улары- 
йыыта, быйыыта, кийи аата уонна кута биир утах байыылаахтарын туйунан 
ейдебултэн тахсар. О±о кутун-сурун тэнинэн  туппутунан тереебет. Бастаан 
айыылартан тартаран ийэ кут уескуур, онтон о±о сиргэ тереен, буор куттанар, 
кей салгыны э±ирийэн, салгын куттанар, ол кэннэ сэттэ саайын туолан, ейун 
тутуута — сурдэнэр.

О±оттон абаайыны тэйитэн, бастаан ымыы (харысхал) ааты инэрэллэрэ. 
Ол курдук Я. Линденау ХУШ уйэ±э бэлиэтээбитинэн, абаайыны муннаран, о±о 
тереетун утаа дьиэ±э бастакынан киирбит туора кийи аатын инэрэллэрэ, эбэ- 
тэр ыалдьыт бэйэтэ керуутунэн аат биэрэрэ [см.: Слепцов, с. 97]. Ымыы ааты 
биэрэллэрэ: о±о дьыл хайа кэмигэр тереебутунэн — Сайыккы; кессуу о±о- 
тун — Булумнъу; абаайыны куттаан — Боре; абаайы сирэн аахайбатын диэн — 
Кука±ан; быйыытын-майгытын бэлиэтээн, холобур, тургэн, кытыгырас о±ону — 
Кырынаас уо.д.а. [Слепцов, с.97].

Хотугу норуоттарга «кикини туойуу (личные песни)» диэн ырыа ураты
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керунэ тар±аммыта бэлиэтэнэр. Бастаан ийэ о±отун ымманыйан, таптаан, 
хойуйан туойар, онтон кэлин о±о улаатан, кийи буолан, атын дьон «туойсуула- 
рыгар» ахтыллар, кыттыйар буолар. «Ырыа±а ылланыы, хойоонно хойуллуу» 
кийи аатын кытта биир ситим холбойон, оло±ун устата ис хойооно уларыйан, 
аат-суол диэн биир кэлим ейдебул уескуур. «Туойсуу» ис хойоонуттан сиэттэ- 
рэн, А, В, С ньымаларынан ылланара.

Эпическэй герой саайын ситэн, тереппуттэригэр /  Аан Алахчын хотунна 
киниэхэ анаммыт «уемэн тиийбэт урдук аатын» этэн биэрэллэригэр кердейен 
ыллыыра — кини уейэттэн анаммыт ыйаахтаах аналын таайарын туойулуур. Кини 
Орто дойдуга турбутунан суос-со±ото±ун билэн, тердун-ууйун тобула сатыыра 
саайын ситэн, ейун туппутун кэрэйилиир. А.Я. Уваровскай сурукка туйэрбит, 
Бетлингк 1857 сыллаахха аан бастаан бэчээккэ тайаарбыт саха олонхотун ге- 
ройа — Эрэйдээх-буруйдаах Эр Со±отох уон а±ыс саайын туолуута, «сурэ±э 
дьиктитик тэбиэлиир, хаана ыгыста оонньуур, сууйэ умурутэ тардыалыыр уон- 
на урут билбэтэх санаатыгар куустарар: «Эт-татай, о±олор! Керен, бэлиэтээн 
истэхпинэ, туох-ханнык бары ханыылаах, кыыл эмиэ иккилии буолан сыл- 
дьар... Арай миигин айыы со±отохтуу айбыта дуо? Суох! М ин курдук кийи кэм 
ханна эмиэ баар буолуо±а» [СРТЯО, с. 7; Уваровский, с. 61]. Тууну супту утуйан 
биэрбэккэ эрэйдэнэн, биир сарсыарда кун тахса илигинэ туран, мааны тана- 
йын кэтэн, уунэр к у н н э  устэ унэн  баран, хонуутун ортотугар уунэн турар Аар 
майыгар тиийэн, кинини о±олоон ииппит мас иччитигэр туйаайан ыллыыр: 
«... Кэскилбин кэпсиэн кулу! Олохпун ыйан кулу! Эбэм! Тереппут ийэм буол!».. 
[Там же] Онуоха этин  этэр (утуе билгэ), куо±алдьыйа хамсыыр мас тердуттэн 
сийигэр тиийэ туспут хаар м анан баттахтаах хотун эмээхсин тахсан, герой (Аар 
тойон уола) кийи-суейу терде буолар уейэттэн анаммыт ытык ыйаа±ын туйунан 
туойар: «Ыйыллыбыт кэм ин-кэрдиин ситтэ. А йанна хомун, тус со±уруу бар, 
сырыын сылаалаах буолуо да буоллар, аналлааххын булуон. Бырайаай! Дьол- 
соргу эйигин кытары энээрдэстин!» Ити курдук ал±аан баран, ытык мас си- 
лийин анныттан елбет м энэ уутун ылан биэрэр, ол уу кэлин геройу елер 
елууттэн быыйыыр [СЯО, с.78; СрТЯО, с. 14].

И.А. Худяков суруйарынан, о±о маннайгы аатын Айыыйыты атаараллары- 
гар инэрэллэрэ. Биир кийи о±о тайыгар сытан, утуйбута буолар, онтон «уйук- 
тан», «туулун» кэпсиир: сылгы-ынах суейу уердээн мэччийэр куех солко от- 
тоох, хойуу буруо унаарыйар алаас сыйыыга ыччат о±о мустан оонньуу сыл- 
дьаллар, ону сэргээн угус кийи то±уоруспут, олор ортолоругар икки дьойун 
бэйэлээх к^1рдьа±астар тураллар. «Бу кимнээх буолалларын ыйыппыппар этти- 
лэр: «Хайаан эн кийи-суейу терде буолбут дьону билбэккин? N N  (о±о аатын 
этэр) диэн ытык кырдьа±ас оло±о». Ону истэн, уеруубуттэн уйуктан кэллим», — 
диир. Онуоха дьиэлээхтэр «Уруй, уруй! Дьаллык буоллун!» диэн хайыытайал- 
лар» [Худяков, с. 188].

О±о±о айыыйыты атааралларыгар аат инэриллэрин биир туойутунан «Уо- 
лумар икки Айгыр икки уда±аннар» олонхо±о, дьахтар терууругэр кеме буол
бут Айыыйыт, ус хонон баран, бараары туран, «о±олору алгыыр уонна аат 
инэртиир» [Ястремский, с. 139]. Оттон И.А. Худяков матырыйаалларыгар 
тенуннэххэ, билгэйит тойук-кэпсээнигэр о±о улаатан, олох олорон, «ытык
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кырдьа±ас» буолбутун керен, уйун уйэлээх телкелеех оло±у тустуур. Caff а 
тереебут о±о уллэ турар суейу баайдаах, уйгу-быйан’ олохтоох, угус утуе ыччат- 
таах, дьойун-мааны ойохтоох, дьол-соргу сатыылаабыт ыал а±а байылыга буо- 
ларга ал±анар. «Туул» ис хойооно олоffхо±о дьуерэлии: олоffхо геройа, ыччат 
о±ону теретен, урaaffхaй саханы ууйатарга, суейу баайы хaffaтaргa ананан, Ор
то дойдуга олохсуйар. Билгэйит «туйуурэ» оруннаах: терут ейдебулунэн, кийи 
утуйа сытта±ына, биир кута арахсан, ус дойдуну тилэри кетен, ааспыт/кэлэр 
кэмтэн иffнибэккэ, кеffуллук айанныыр. Туулдьуттэр, кербуеччулэр, айа±ас 
эттээх дьон ама дьон тууллэрин тойонноон, олохторун оffоhуутун быйааран, 
кеннерен, салайан биэрэллэрэ. Орук мастан о±о кутун кердейер дьахтар мас 
анныгар «утуйан», Ахтар Айыыйыт эйгэтигэр ыксалайан, бол±омтотун тарда, 
бодоруйа сатыыр.

Туул — кут тууffffу айана Н.Я. Татаринов «Дьулуруйар Ньургун Боотур» 
олоffхотугaр [Усть-Алданский улус, Соттинский наслег, запись А.Е. Аржакова 
1940 г.: СЯО, №  67, с. 263-269] маннык ойууланар. Тэff куустээх куен 
керсееччулэр кыргыс хонуутун икки утарыта сытар ула±аларыгар утуйа туйэн 
сынньанарга быйаарыналлар. Айыы намыйын уда±ан, айыы бухатыырыгар 
кетен кэлэн, абаайы бухатыырын уйугуннара тардарыгар субэлиир: ол дьаалы 
кытаанахтык утуйда±ына, манна керунньук кеffдей кехсе эрэ хаалар, оттон ку
та арахсан, тимир ампаарга харалла сытар елбет мэffэ уутунан тыынын уйатар 
кыахтанар [с. 266]. Дьиff олоххо утуйа сытар кийини, кута кыайан эргийбэккэ, 
ыарытыйыа диэн емутуннэрэн, сойутан уйугуннарбат этилэр. Олоffхо буха- 
тыырдара утуйа сытар естеехтерун тейе±е да елербеттер: ол affaaрдaс кыргыс 
сиэрэ-майгыта эрэ буолбакка, «кеffулунэн дьаарбайа барбыт» кута теннен кэ
лэн, абаайы хат тиллиэ диэн санааттан тахсар. Ол ийин айыы да, абаайы да бу- 
хатыырдара естеехтере уйуктарын кэтэйэллэр эбэтэр хайаатар да уйугуннаран 
баран охсуйаллар [СЯО, №  45, с. 171; СРТЯО, с. 42, 122].

В.Л. Серошевскай суруйарынан, о±о±о бастакы аатын ус ыйа туолан, оло- 
рор баччыр о±о буолла±ына, оттон иккис аатын ус саайыгар «оонньуур саа кир- 
син тардар» буолла±ына иffэрэллэр. Н.Н. Бурыкина бэлиэтээбитинэн, о±о тур- 
бат ыалыгар о±о сэттэ саайын туолуор диэри ымыы аатынан сылдьара [ГВДуНС, 
с. 147-148; Слепцов, с. 99]. Ф.Ф. Васильев боотурдар к^1ргыс ааттарын ырытан, 
маннык тумуккэ кэлэр: «Кийи туох-ханнык ааттаа±ынан сирдэтэн, идэтин 
быйаарыахха себе. О±о дьиff анал аатын, саайын ситэн, олоххо туох дьо±урдаа±а 
тол ору арылынна±ына эрэ ылара». Уол о±ону к^1ра эрдэ±инэ чинчийиккэ — 
кийини тас дьуйунунэн билгэ саба±алыыр анал дьарыктаахха кердереллере 
[ИПРЯ, т.1, с. 122]. Чинчийит, учугэй боотур тахсыах о±отун бэлиэтии керен, 
ураты бол±омто±о ылан, кичэйэн дьарыктыылларыгар субэлиирэ. Ити курдук 
чинчийэн, билгэлээн, сыымайдаан кэнэ±эски «боотур», «бе±е», «дархан» буолар 
о±олору талаллара.

Бастакы келуенэ эпическэй геройдар ааттара хара бастакыттан биллэр: ол 
ийигэр Эр Со±отох олоffхо бары барыйааннарыгар. «Ааты иffэрии» сюжетнай 
матыып уксугэр иккис келуенэ геройдарга сыйыаннаах.
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Олонхо±о эр дьон о±олоругар аат инэрэллэрэ олус сэдэх кестуу. Ол кур- 
дук, Р. Александров-Тимофеев «Элик Боотур уонна Ньыгыл Боотур» олонхоту- 
гар [Ботурусский улус, Жулейский наслег, авторская запись 1896 г.: ОНЛЯ, ч.1, 
вып. 4, с. 281-310; СЯО, №  34, с. 139-144] геройдар а±алара, елееру сытан, икки 
кэргэнэ киниттэн уол о±олонуохтарын, ааттарын ааттаан туран кэриэБин этэр. 
Бухатыыр кэриэс тылыгар о±олоругар аат биэрэрэ атын олонхолорго эмиэ 
баар. А.С. Порядин «Бэриэт Бэргэн» олонхотугар [Мегино-Кангаласский улус, 
1-й Мойорутский наслег, авторская запись 1941 г.: СЯО, с. 171-177] бухатыыр, 
ай ан н а аттанаары туран, биэс саастаах бухатыыр кыыБыгар уонна а±ыс саас- 
таах уолугар аат инэртиир [с. 76]. Онуоха уолун аата — О±о Тулаа- 
йах — адата, эригиллиэ суодун таайтаран, кэриэБин эппитигэр тэннээх.

Уксугэр ододо ааты ийэтэ биэрэр. Онуоха адалара ойодор этэр: «Ийэ киэ- 
лигэр иитийиэхтээн, кыБыл хаанны нан суунан, куну кердербуккэр аатын 
бэйэн  биэр!» [Ойуунуский, с. 356]. И.В. Оконешников «Кун М енуруен одон- 
ньор уонна Кун Тэйгэл» эмээхсин олонхотугар [Среднеколымский улус, 1-й 
Мятисский наслег, запись Д.Г. Жиркова, 1945 г.: СЯО, №  38, с. 155-158] герой 
адатыттан ат уонна кыргыс сэбэ, оттон ийэтиттэн аат уонна алгыс ылар [с.154]. 
Уксугэр иккис келуенэ бухатыырдарга ийэлэрэ аат инэрэр [СЯО, №  4, с. 35; 
№  30, с. 132; №  52, с. 210 уо.д.а.]. С.Н. Каратаев-Дыгыйар «Тон Саар тойон» 
олонхотугар герой ойодун курэппиттэрин кердуу сылдьан, дьахтар уол одону 
теретен баран кистээбитин булан ылар. Айыы намыБын удаданнара ыыппыт 
ытын одотун кеметунэн кэргэнин босхолоон, одолорун илдьэ дьиэлэригэр 
этэн н э  эргиллэллэр. Сотору кэминэн одолоро сутэн хаалар, ону адата кердуу 
да соруммат [Вилюйский улус, Кыргыдайский наслег, запись А.А.Саввина 1938г.: 
Архив ЯНЦ, ф.5, оп.7, ед.хр. 117; СЯО, №35, с. 144-148]. Иккис уоллара киБиэ- 
хэ да, абааБыга да майгылаабат дьуБуннээх тереет, сонно тута эмиэ сутэн 
хаалар. Биирдэ дьахтарга урун кемус танастаах кэрэ бэйэлээх уолан киБи кэл- 
битигэр ийэтэ бастак 1̂ уола кэлбитин сурэ±инэн сэрэйэр. Уолан киБи аат биэ- 
рэригэр кердеБен ыллыыр: «Аата суох сырыттахпына, арай аана суох алдьархай 
ааннаан..., елер елуугэ тубэБиэм. Оччо±о ийэ сир аньыылаах эппин-сииммин 
ылбакка..., сир халлаан икки ардыгар уергэ кубулуйан, ийэ ууспун эБиэм, а±а 
ууспун аймыам!» [Архив, л. 110]. Ийэтэ тойук уруйдаан, уолугар аат биэрэр, ас 
маанытынан кундулуур; уола а±атын бултуур тэрилин ылан, хайыБарын кэтэн, 
бултуу аттанар [СЯО, №  4, с. 35; №  30, с. 132; №  52, с. 210 и др.]. Иккис уол 
о±ус буолан кэлбитигэр, а±ата оннук кутургэ аат биэрэртэн аккаастанар. Онуо
ха уол ийэтигэр кэлэн кердеспутугэр, дьахтар дьоБун ааты биэрэр [СЯО, с. 147; 
СРТЯО, с. 124]. Бу олонхо±о биир сэдэх тугэн ойууланар: улахан уол утары- 
лаБааччыта — кутуеттээччи абааБы ырыатыгар бэйэтин икки аатын тэнинэн  
этэр, онтон охсуБа сылдьан, аатыгар ханыылыы, биир бэйэтэ икки буолар, 
онон айыы бухатыыра икки естее±у к^1тта тэнинэн  охсуБарга куБэллэр. Герой 
о±ус инитин кеме±е ынырбытыгар, иккис буолбут абааБы бухатыырын икки 
муостарыттан иилэн ылан, таас хайа±а сыбаан, елертуур [Архив, л. 150; СРТЯО, 
с. 125-126].

Эдэр бухатыыр ырыатыгар кэнэ±эБин кыбыстыбат иннигэр «ат уйбат ал- 
бан аатын, о±ус тарпат дьоБун сура±ы» кердеБер [СКК, с. 202]. Инники ахтыл-

55



лыбыт «Элик Боотур уонна Ньыгыл Боотур» олонходо улахан уол аат кердеБен 
ыллыырыгар, туора уустар туйгуннара, ыраах улуустар ааттаахтара, атын 
нэБилиэк бэртэрэ ааппытын ыйыттахтарына, туох диэхпитий диэн ыллаан 
м унатьтар. Онуоха дьахталлар уолаттарыгар адалара елуен иннинэ биэрбит 
ааттарын этэллэр [ОНЛЯ, т.1, вып. 4, с. 334-335; СЯО, №  34, с. 140; СОРП, 
с. 133-134]. Бухатыырдар албан ааттаныахтарын бадараллара дьин  олоххо одону 
харыстаан ымыы ааттыыларын кытта дьуерэлэспэт курдук. Ол эрээри, боотур- 
дар естеехтерун чадытар иннигэр албан ааттаах буолаллара киэнник тардаммыт 
эпическэй угэс. Боотурдар ааттара кинилэр куустэрин-уохтарын, харса суохта- 
рын, беделерун, кытаанахтарын, туохтан да толлубат тулуурдарын кэрэБилээн, 
харыстыыр суолталаахтар. Бухатыыр албат аата самныбат саргыга тэннэБэр. Бу 
угэс тыл иччитин кууБугэр итэдэйиигэ олодурар: тыл суолтата албан аат буо- 
лан, дьин  олоххо куускэ куус эбэр.

Бухатыыр аатын АйыыБыттан ураты атын айыылар эмиэ инэрэллэр. «Ку- 
руубай Хааннаах Кулун Куллустуур» олонходо булгунньах анныгар иитиллибит 
улахан уолга уонна тереебутунэн курээбит орто уолга У рун Айыы тойон бэйэ- 
тинэн аат инэртиир. Ол туБунан халлаан дьеБуелдьут бухатыырдара геройга 
этэллэр: «... У рун Айыы Тойон уерэн-кетен олорбута, икки уолгар аат-суол 
биэрбитэ» [СКК, с. 199]. И.Д. Оконешников-Мундууска «Тамаллаайы Бэргэн» 
олонхотун [Чуратинский улус, Мугудайский наслег, запись А.Д. Местникова 1940 г.: 
СЯО, №50, с. 191-200] геройа аатын У рун Айыы тойонтон ыйытан билэр. Ге
рой тереппуттэрдээх эрээри, хара теруедуттэн уБуктан кербекке утуйа сыппыт 
буолан, аата суох. Ийэтэ, кыыБын абааБы уорбутугар алгыс этэн, уолун уБугун- 
нарар. Уоруллубут кыыс ааттаах. Ийэтэ уолун «утуе дьон ус куттарын» кисти- 
ир ытык булгунньахха ыытар. Герой, булгунньахха тиийэн, халлаантан намы- 
лыйан туспут ус к^1Был кемус быаттан биирдэстэрин то±о тардар. Онуоха айыы 
аартыга аБыллан тыргылла туБэр да, халлаанна ус айыы киБитэ: хал
лаан суруксута, халлаан чаччыыната уонна халлаан кулубата (тойон) кестен кэ- 
лэллэр. Герой кинилэр н ен уе У рун Айыы тойонтон аат инэрэригэр, оттон сэт- 
тэ уон айыы сылгытын иччитэ хотунтан — ат биэрэригэр кердеБер. Сотору 
буолаат, халлаантан хурустаал кирилиэс устун тура±ас еннеех бухатыыр аты 
туБэрэллэр. То±ус айыы намыБын уда±аннар бухатыырга аналлаах аатын тиэр- 
дэллэр, оттон уон ордуга икки айыы уда±аннар туБэрбит ус илгэлэрин сиэн, бу
хатыыр куус-уох эбинэр [СЯО, с. 191-192].

Саха терут култууратыгар Халлаан суруксута, Дьыл±а кинигэтэ ааты к^1тта 
дьуерэлии ейдебуллэр. И.А. Худяков сурукка киллэрбит теруур дьахталлар 
АйыыБыкка аныыр ырыаларыттан биирдэстэригэр кини о±олоро: Суруксут уол 
уонна Суруксут кыыс ахтыллаллар [Худяков, с. 186]. О лонхщ о Суруксут — 
Дьыл±а тойон уонна Чыны с Хаан уураахтарын дьонно  тиэрдээччи. Уксугэр 
кини халлаан чаччыыната уонна халлаан кулубата до±уБуоллаах буолар.

Дьыл±а кинигэтигэр олонхо±о бухатыырдар ааттара суруллубут таас ос- 
туолба дьуерэлии: герой Дьыл±а тойон а±ыс кырыылаах хурустаал таас остуол- 
батыгар суруллубутунан «айыы хаан айма±ын араначчылыырга ананан, кун ер- 
кен ууБун кемускуургэ ыйыллан» теруур [СЯО, №  66, с. 258]; атын олонхо- 
±о — Уот байдал биэрэгэр Эр Содотох адыс к^1рыылаах алтан остуолбада биир
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айыы уонна икки абаайы бухатыырдарын хорсун сырыыларын туйунан сурул- 
лубутун керер. Кэнэ±эскитин ол остуолба±а Эр Со±отох албан аата-суола суо- 
руллар [Архив ЯНЦ, ф.5, оп.7, д. 109, л. 93]. Археологическай хайыылар сахалар 
суруктаахтарын тейе да бигэргэтэ иликтэрин иннигэр, саха тылыгар «сурук» 
уонна «бичик» диэн тыллар баалларынан сылыктаатахха, Дьыл±а кинигэтин 
туйунан сюжетнай матыыпка, орхон-енисей суруктаах таас остуолбаларын 
туйунан уйэлээх ейдебул хаалбытын кэрэйилиир.

Кийиэхэ анал аатын инэрэргэ кини о±о буолан, окко туйуе±уттэн ыла 
олорбут оло±о буттуунэ бол±омто±о ылыллаллара. Ол ийин этэн эрдэхтэрэ: 
«Окко туспут онойуум» диэн. Ытык мас хотун иччитэ бухатыырга аат инэрэ- 
ригэр танха±а курдук туерэх кэбийэн, телкетун тустуур. Аат биэрээччилэр 
о±ону кэтээн кереллере: кини кууйун-кыа±ын, айыырын-сиирин [ИПРЯ, т. 1, 
с. 186], майгытын-сигилитин бол±омто±о ылаллара. Ааты инэрии олонхо±о 
дьиэрэтии ырыанан (А) бэриллэрэ кийи аата танха, билгэ кэриэтэ кини 
телкетун тустуурун бигэргэтэр. Герой уейэттэн ыйыллыбыт урдук аналын 
Дьыл±а кинигэтигэр суруллубут албан аата ситэрэн биэрэр.

О Л О Н ХО  БУХАТЫ Ы РЫ Н АТА. АТ ЫРЫАЛАРА

Туур тыллаах норуоттар эпостарыгар ханыылыы, саха олонхотугар буха
тыырга ааты инэриини, бастакы охсуйуутун кытта тэнинэн  тутуллан кини 
ата — миинэр минэтэ, кетер кыната, эрэллээх до±оро, утуе субэйитэ биир си- 
тим ойууланар.

Айыылар бухатыырга атын чопчу анаан халлаантан туйэрэллэр. И.И. Бур- 
наш ов-Тон Суорун «Сылгы уола Дыырай Бе±е» олонхотугар герой, алаайын 
илин еттугэр туран, Дьейегей тойонтон киниэхэ анаммыт атын туйэрэн биэрэ- 
ригэр кердейер [Архив, ф.5, оп.7, ед.хр. 45, л. 71; СРТЯО, с.37]. Ол кэннэ, 
алаайын куну утары эргийэ хааман кэлэн, кун диэки хайыйан туран, харда 
куутэр. Онуоха Иэйэхсит аартыгын устун бэлэм ууннээх-тэйииннээх, урун 
кемус кынаттаах ат туйэн кэлэр. Ат бэйэтин туйунан сэйэргиир: кини герой 
эйэтин — У рун Айыы тойон саамай чулуу биэтиттэн, ахсым атыырыттан айыл- 
лан, геройга ананан тереебут [Архив, л. 93]. Г.Ф. Никулин «Эр Со±отох» 
олонхотугар герой дьиэтин-уотун тэринэн баран, У рун Айыы тойонтон Уейээ 
дойдуттан икки ньирэйи кытта икки кулуну туйэрэригэр кердейен туойар. Бу 
суейулэри Орто дойдуга айыы сэттэ кыыйа уонна то±ус уола уурэн туйэрэллэр: 
ити курдук сылгы-ынах суейу уескуур. Герой суейу уерун ортотугар сулардаах 
тэйиинин бырахпыта, саамай кыра, бурэ кулунна тубэйэр. Кулун, иччитэ сэр- 
гэ±э тэйиинин баайыан икки ардыгар, бухатыыр акка кубулуйар [СЯО, №  23, с. 
108-109]. Эр Со±отох туйунан олонхо атын барыйааныгар герой хайа тэллэ±эр 
этиттэн холбуу умуруччу уунэн тахсыбыт ыныырдаах, сулардаах, тэйииннээх 
кулуну булан ылар. Кулун нэйиилэ туттарар уонна герой керен турда±ына, бу
хатыыр акка кубулуйар [Архив, ф.5, оп. 7, д. 109; СОРП, с. 90]. Быйыыта, олонхо 
бухатыырыгар анаммыт ат «сулардаах тэйиинэ» кэтэрдиллибэт, ат ойуутуттан
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таныллар: cypYH енуттэн туспа (уксун харана) ойодосторун ойуута кынат 
диэн ааттанара. Олонхо геройа удадан эдьиийиттэн киниэхэ аналлаах аты 
уейэттэн утумэхтэтэн ыларыгар кердейер. Удадан, танайын уонна дунурун ха
ба тардан ылаат, сэргэ тердугэр тиийэн, «дом, дом!» диэн дунурун охсон, «Ай- 
хал!» (2 тегул), «Айылыат!» (2 тегул) диэн алгыс уруйдаан, ааттайар: «Адам 
одонньор! С ун  Дьаайын, эн одон кэлэн аналлаах атын ирдэйэр. Ол аты туйэрэн 
биэрдэххинэ хайдахтаах буолуой?» Этиэн икки ардыгар сэргэ тайыгар буулуур 
сылгы баар буола туйэр. «Бэйэтиттэн уунэн тахсыбыт ууннээх-тэйииннээх, 
ыныырдаах; бухатыыр сэбин-сэбиргэлин тергуулэнэ сылдьар ат» [Ястремский, 
с. 91-92].

Бухатыыр аналлаах атын адатыттан, айыылартан уонна сир-дойду хотун 
иччититтэн ыларын туйунан матыыптар П.С. Олесов «Дьуларыттар Бэргэн» 
олонхотугар тэнинэн  тутуллан киирбиттэр. Герой удадантан аат ылан баран, 
тереппуттэриттэн ат, сэп-сэбиргэл биэрэллэригэр кердейен ыллыыр [Архив, 
ф.5, on. 7, д. 21, л. 96]. Адата (ыллаабакка, тылынан) хардарар: «Халлаанна 
эйиэхэ ананан тереебут ат баар... М ин баран кердейен керуем. Ус кун миигин 
куутээр!» Ол кэннэ ыраах тус содуруу сытар тумулга тахсан, айыыга «убайым» 
диэн туйаайан, уолун аатын ааттыыр, уола Уот байдалга уйаарыллыбытын 
туйунан туойар уонна кердейер: «Ама, бийиги — адалаах абадата баарбыт 
урдунэн сатыы сылдьыа дуо? Саакка-суукка барыахпыт турдада! Буйака!» [Там 
же, л. 97-100]. Дьиэтигэр эргиллэн, уолун «хатын-эбэтигэр» ыытар. Герой 
тиийэн, ат баайыллан турарын керер. Ус кун устата бу акка уемэр, онтон «Эн 
иччин мин буолабын!» диэт, урдугэр хап гына олоро биэрээт, уна илиитинэн 
охсон саайар. Ол кэннэ атын сэргэдэ ус куннээх туун баайан, ай ан н а бэлэм- 
ниир [с. 100-101].

Ырыа туйумэхтэрэ аты кердейееччулэр: бухатыырдар, кинилэр аймахтара 
тустарынан эпизодтарга уонна кинилэргэ хардарааччылар: ытык мас иччитэ 
[СЯО, №  69, с. 271; СРтЯо, с. 95 и др.], тимир уустара [СЯО, №  , с. 37; №  20, 
с. 93и др.], халлаан суруксута [Ястремский, с. 83], билгэйит [СЯО, №  74, с. 288], 
халлаан илдьит тиэрдээччилэрэ [СЯО, №  67, с. 264], Сээркээн Сэйэн [СОРП, 
с. 90] ахтыллар сюжетнай матыыптарыгар бааллар. Геройдар тимир уустарыгар, 
тейе да кинилэр Аллараа дойдуттан тартарыылаахтарын ийин, бэлэх ууналлар 
[СЯО, №  20, с. 93] уонна, «тимир»/«тимир к^1наттаах» диэн ааттанар эрээри, 
син биир айыы бухатыырыгар анаммыт аттары ылаллар. Геройдары тимир уус
тарыгар ытык мас иччилэрэ ыыталлар: уустар уедэн тугэдин к^1тта ситимнээх- 
тэр эрээри, ус дойду бухатыырдарыгар тэнинэн  кемелейеллер.

Аты ылыы эпическэй сиэрэ-туома уустук таныылаах. П.М. Оконешников 
«К^1ыс Ньургун Туйгун» олонхотугар [Чуратинский улус, Мугудайский наслег, 
запись А.Ф. Боярова 1935 г.: СЯО, №  71, с. 272-280; сРтяО, с. 138-150] ол ман- 
нык ойууланар.
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10 таблица

Оло^хо сюжеттара Толо-
руута

1. Кыыс бухатыыр адатыттан туерт саастаах кыйыл саалыр биэ- 
дьуегэтин булан биэрэригэр кердейер

А

2. Адата аккаастанар, кыыйа аналлаах атын бэйэтэ кердууругэр 
субэлиир

А

3. Адатын этиитин ылынан, кыыс ытык маска тиийэр, Айыыйыт уонна 
Иэйиэхсит тыырбыт аартыктарын - илин диэки хайыйан туран, биэ 
кердеен алгыыр:

D

а) айыылары А
б) сир-дойду, уот иччилэрин А
в) Ынахсыт иччини А
4. Сулардаах тэйиини хамсатан, атын ыгсырар А
5. Уейэттэн, илгэлээх чороону туппутунан, уут кэрэ сылгыны 

мииммитинэн ус кийи туйэллэр
D

6. Адата эппитин курдук, кыыс сагсатын истэн, бурэ дьуйуннээх, кыра 
бэйэлээх биэ суурэн кэлэн, суларын кэтэр

7. Бухатыыр аты айаайаайын

D

8. Уйус кунугэр, сыйыйан, ат ыллыыр: 
а) айыылартан анаммыт иччитин билинэр

А

б) айыылартан кыыс бастакы охсуйуутугар абаайыны елербут аньыы- 
тын ыраастыылларыгар кердейер

А

9. Айыы намыйын удаданнар Орто дойдуну арчылыыллар А
10. Кыыс бухатыыры быртахтан, киртэн ыраастыыллар D
11. Удаданнар аттаах кыыс бухатыыр хорсун сырыылара кыайыы кы- 

наттаах буолалларыгар алдыыллар
А

12. Кыыс бухатыыр уонна ат ийэ куттарын елбет уестээннэр, дугсурдэ- 
рин ийигэр кистииллэр

D

13. Ол кэннэ кыыс бухатыыры аайар ал баска, куотар кубулдакка 
уйуйаллар: уокка тустэдинэ - ус кырыылаах кылыс, ууга умустадына — 
тимир хатырыктаах сордогс буоларга

А

14. Ус тегул "уруй!" уегулээн, куус-сэниэ киллэрэр, аччыктыырга 
бэриммэт айыы илгэтин ийэрдэллэр

А

15. Ус тегул "дом!" диэт, айыы намыйын удаданнар ус тегул аты эргийэ 
кетеллер уонна Илин халлаагсгса теннеллер. Кыыс бухатыыр уерэн- 
кетен дьиэтигэр эргиллэр.

D

В.Л. Приклонскай сурукка туйэрбит «Кыыс бухатыыр» ологсхотугар аты 
ылыы эпизода уратытык ойууланар. Ытык мае иччитэ кыыйы тус содуруу сы- 
тар хайалар чыпчаалларыгар ыытар. Онно тыйы тайах ийэ киэлитигэр олорор 
аты Улуу бухатыыр уонна ус тебелеех 0ксеку кыыл маныылларын туйунан кэп- 
сиир. Кыыс бухатыыр мохсодол кыылга кубулуйан, кетен купсуйэн тиийэн, 
тайах ийин хайа таппытыгар магсан ат суурэн тахсар. Кыыс, санаатын ситэн, 
соругун толорон, куустээх-уохтаах Улуу бухатыыры кегсул-босхо ыытар, оттон 
0ксеку кыылга кини кулуннарын, ньирэйдэрин сэмсэ айылык гынан сииригэр 
кегсуллуур [СЯО, №  10, с. 58; СРТЯО, с. 95]. Аты тайах ийиттэн булуу, араайа,
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булдунан иитиллэр култуура cyehy иитиитинэн солбулларын кердерер. Эпичес- 
кэй геройдар кыышга, кетерге кубулуйан айанныыллара дьиэ кыышларыш 
миинэр м инэ оностууга ханыылыы буолуо±ар сеп.

Aбааhы бухатыырдара уксугэр о±ус келелеехтер, сэдэхтик тYбэhэр аттара 
айыы CYеhYTYттэн тYктэрилэр: «икки атахтаах, со±отох харахтаах», «туутэ суох, 
кэлин еттYгэр кутурук биллибэт, илин еттугэр сиэл биллибэт» [СКК, с. 493], 
«икки эрээт инэhэлээх ус сиринэн бекчегер Тэбиэн» буолар.

Бухатыыр ата, ким биэрбититтэн тутулуга суох, айыылартан ананан туспут 
курдук ейденуллэр. Ат аата, ене-дьуhунэ бухатыыр Дьыл±а кинигэтигэр сурул- 
лубут толору аатыгар холбуу ахтыллар. Саха терут ейдебулунэн, сылгы cуеhу 
Yеhээ дойдуну, ынах cуеhу — аллараа дойдуну кытта ситимнээхтэр. Абаа^ 1  бу
хатыырдара, уеhээ ахтан аhарбыппыт курдук, о±ус келелеехтер, ол о±устарын 
ардыгар наарта±а келуйэллэр. Абааhы атыгар «а±ыс адарайдаах тимир наартаны 
тебетун иннигэр келуйэллэр» уонна «ата±ынан таннары1 баайаллар» [ВС, с. 170] — 
ити курдук, Аллараа дойдуга сыЛыиннаах барыта таннары1 таттарыылаах. Арды
гар абаа^ 1  ата элбэх атахтаах/элбэх бекдьегердеех. Ол курдук «Урун Уолан» 
олонхщ о абааhы ата Хоро-Тэбиэн диэн ааттанар [ВС, с. 156].

Yеhээ дойду олохтоохторо сылгы эрэ cуеhуну, Аллараа дойду абаа^ш ара 
ынах эрэ cуеhуну тутар буоллахтарына, Орто дойду дьоно-сэргэтэ сылгы-ынах 
cуеhуну тэнинэн  иитэллэр. Ол и ^ н  Y еhээннилэргэ сылгыны аныыллар, Ал- 
ларааннылары ынах cуеhунэн утэйэллэр [Ойунский, с. 296-297]. Итинник 
cуеhунэн араарыы ус дойду тутулун биир бэлиэ кестуутэ буолар. О лонхщ о Ор
то дойдуга сылгы-ынах cуеhу хойутуу у е с к э э ^ н э , биhиги санаабытыгар, ус 
дойду тутула ити иннинэ кетер, кыыш бэлиэлэринэн арахсыыларын к э р э ^ -  
лиир (Дальнай Восток тонус тыллаах норуоттарын уус-уран искусстволарынан 
сирдэттэххэ, ытык мас тебете — кетер кынаттаа±ы1, cилиhэ — сиринэн сыылар 
уену-кейууру, оттон умнаhа — тайах, эhэ курдук тыа кыылларыш кытта холбуу 
тутуллара) [Иванов С.В., рис. 102-104, 107-111, с. 230-240 и др.].

Бухатыыр ата, киhилии кэпсэтэрин, сахалыы санарарын таhынан, кини 
ырыа эрэ тылынан cэhэргэhэр. Олонхоhуттар тойуктарын ат кистиирин 
утуктэн са±алыыллара. Ыллыыр ньымалара онуоха айыы ырыатын-тойугун ба- 
рыйааныгар ханыылыы: кылыhахтаах, дьиэрэтии ырыа (А) буолар.

Араас кыыл, кетер, ол иhигэр ат, илдьит чыычаахтар ырыаларын са±ала- 
ныыта уксугэр булка, ойуун кыырыытыгар туттуллар утуктэр сана±а дьуерэлии. 
Ойуун къшрарынар, тыыраахы, суор, куо±ас уо.д.а. саналарын утуктэн, кетер 
кынаттаах уердэрэ-сууруктэрэ кэлэллэрин ойуулуур [Новик, 1996, с. 20-21]. 
Булчуттар, кыыш санатын уут-укчу туhэрэн, ынырар, чугаhатар биир ньымала
ра буолар. Былыр кыыш, кетер санатын суулэр /  о±олорун аhатар /  cааc-куhун 
кеhер кэмнэригэр сеп тубэhиннэрэн, араастаан уларытан таhаараллара. И тин
ник майгыны кыышга, кетерге сугуруйуу (тотемизм) кэминээ±и булдунан ии
тиллэр култуура «ырыаларынан» ааттыахха сеп. Ити ырыалар кыыллар хамса- 
ныыларын, кетердер ункуулэрин кытта дьуерэлэhэн, кэнники ойуун итэ±элин 
сиэригэр-туомугар киирэллэр.

Саха эпоhыгар кыыш санатын утуктуу булду ынырар былыргы ис х о ^ о -  
нун сутэрэн, айыл±а санатын хоhуйарга туттулларын таhынан, олонхо кыыш- 
суел айылгылаах персонажтарын ураты бэлиэлэрэ буолан, сэрэтэр ис х о ^ о н -  
нонор.
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КЫ РГЫ С С И Э РЭ-ТУ О М А

Кыргыс сиэрэ-туома кыргыс тагсараларыгар — Илбис Хаан Илбис Кыы- 
йыгар уонна Ойол Уолугар туйаайыллара. Илбис Хаан «Курув Дьвйвгвй Айыы» 
сэттэ ини-биилэриттэн биирдэстэрэ [Кулаковский, с. 23]. Киниэхэ анаан, атын 
айыылары сэргэ, былыргы ыйыахтарга кымыс ыйаллара [Приклонский, с. 9]. 
А.Е. Кулаковскай суруйарынан, Илбис Кыыйа уонна Ойол Уола айыы айма±ын 
арагсаччылыыр айыылартан абаайыга кубулуйуулара нуучча итэ±элин сабыдыа- 
ла: «... влврсуутэ-вйврсуутэ суох кыргыс суох, оттон кийи тыынын быйыы — 
аньыы, ол ийин кыргыс тагсарата абаайыга ханыылыы квруллэр буолар» [Кула
ковский, с. 23]. Саха Илбийин арааптар илбистэригэр (абаайы, сатана, дьаабал) 
дьуврэлии тутуохха эмиэ свп [Попов Г.В., с. 68, 103; Васильев, с. 164]. Ф.Ф. Ва
сильев саба±алыырынан, увйээ ахтыллыбыт «сэттэ ини-биилэргэ» кыттыйар 
сылгы тагсарата Уордаах Дьвйвгвй тойон, кыргыс боотура ата суох буолбатын 
тэгсэ, былыргы сахалар угсэр-суктэр сылгы икки кыргыс икки тагсараларын 
биир баайыы холбуур. Сылгыга сугуруйуу ведическэй уонна авестийскай кэм- 
нэрдээ±и индоарийскай норуоттар култуураларыттан силис тардар. Кинилэр 
сугуруйэр 7 тагсараларыттан биирдэстэрэ — кыргыс тагсарата Вайу. Увйээ су- 
руллубутунан сирдэттэххэ, Илбис Хаан уругс айыылар ахсааннарыгар ахтылла- 
ра улахан омнуота суох курдук [Васильев, с. 186]. Саха ыйыа±ын анаан уврэтэр 
Е.Н. Романова суруйарынан, ыйыах алгыйа, атын айыылары сэргэ, Илбис 
Хаагсгса ананарын тайынан, ыйыах оонньуута-кврв сэриигэ майгылыыр кувн 
кврсуу суруннээ±э. Ону тайынан, кыргыска кыайыы врвгвйун ситиспит Саргы 
ыйыа±ын тэрийэн, кыргыс тагсаратыгар махтанар угэс баара [Романова, с. 115, 
140-143].

Боотурдар Илбис Хаагсгса уонна кини кыыйыгар, уолугар анаан, айах ту- 
тан, тойук тойугулаан, сиэр-туом ыыталлара. Илбис Кыыйа «хаан эрэ то±ун- 
нун» диэн ким кыайарыгар кыйаммат, суолта биэрбэт [СКК, с. 594]. Онуоха 
эпос геройдара дьиэрэтии ырыа (А) ньыматынан ыллыыллар, оттон абаайы бу- 
хатыырдара бэйэлэрэ ыллыыр (В) ньымаларынан ыллыах кэригснээхтэр да, 
вруу влвйвр-вйврвр дьаллыктаах буоланнар, кыргыс тагсаратын квмвтугэр ула- 
ханнык наадыйбаттар. Абаайы кыргыттара бэйэлэрэ туойар (С) ньымаларын ту- 
туйаллар [СКК, с. 363-364]. Герой, вствв±ун влврввт, сурэхтээх быарын «квтуру 
тардан ылан», «Илбис Кыыйа эдьиийин» кундулуур, онуоха анараагсгсыта мах- 
танан, хаан уктэллээх кыайыыларга алгыыр [СКК, с. 94-95].

Былыргы олоххо уонна ологсхо±о кыргыйар икки вруттэр охсуйуохтарын 
иннинэ туойар илбис ырыаларын тутуллара биирдэр: бэйэлэрин твруттэрин- 
тврдулэрин аа±а ахтан туран, встввхтврун ув±эллэр, кырыыллар-таныйаллар, 
сааналлар, ол кэннэ кыргыс тагсараларыттан «бар±а манньа, влгвм вгсв» инни- 
гэр квмв кврдвйвллвр. Кыргыс сиэрин-туомун ырыаларын Ф.Ф. Васильев 
«бвлв±унэн» толоруллар «Илбис тукэрии» ырыата: биир боотур тайаарарын сэт
тэ эбэтэр то±ус кийи хатылыыр уонна «биирдиилээн» толоруллар «Имэк 
кврдвкуу» сиэрин-туомун ырыата диэн икки суолга араарар [Там же, с. 164].

Боотурдар алгыстара ойуун абаайыларыгар уонна иччилэригэр туйаайыл- 
лыбат «уруй» уонна «айхал» диэн уруйдуур тылларынан до±уйуолланара [Серо-
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шевский, с. 454]: «айхал» — дьолу-соргуну, урдук уерууну арбаайын; «уруй» — «дь- 
олу-соргуну тардар, елууну-сутууну утэйэр алгыс тыл.., ынырар, саанар кыр- 
гыс уруйа» [Пекарский, т.3, стб. 3070]; ону тайынан, уерууну-кетууну арбыыр 
ис хойоонноох; кыргыс уруйун быйыытынан содуруулуу-илинни туур 
биис уустарыгар киэнник тардаммыт «уран» диэн тылга чугас [Романова, с. 15]; 
В.Л. Серошевскай бу тылы «ураанхай-саха» диэн бары сахалары, бутун биис 
ууйун тумэр ейдебулу кытта бииргэ тутар [Серошевский, с. 454]. Ф.Ф. Василь
ев, хоро бурээттэрэ уот танаратын (тэнгрини) айаталларыгар туттар «хуруй» 
уонна «айхан» диэн тылларыттан сылыктаан, монгуол култууратын сабыдыала 
буолуон себун ыйар [Васильев, с. 177].

Уйуйээн быйыытынан, Булуу сахалара, кыргыска ыныран, берелуу 
улуйаллара [Ксенофонтов, 1948, с. 372, 377]; суордуу хайыытыыллара: кыргыс 
танаралара Илбис Кыыйа уонна Ойол Уола итэдэл ейдебулунэн уонна 
олонходо ойууланарынан суор буолан кэлэллэр: «...ус сиринэн берулуу 
бекчегер елуу хара суора кетен таргынньахтаан кэллэ» [СКК, с. 95], онон 
боотурдар, суордуу хайыытаан, кыргыс танаралара охсуйуу хонуутугар кэлэн, 
кеме буолалларыгар кердейеллере [Васильев, с. 175].

11 таблица

Оло^хо сюжета Терут култуура кестуутэ
1 2

1. А йа^^а хомунуу
1. Олонхо геройа 7 сылгыны, 7 одуйу 

елерен, буйаран, атын уна кулгаадар 
кистиир, устэ уларыттар танайын - ха- 
нас кулгаадар угар [СЯО, №  17, с. 79]; 
этин ыган-баттаан, хочуолун уктар суум- 
катыгар суулаат, атын кулгаадар атаарар, 
адыс ийит арыыны таптайан, дьиппини- 
тэн, атын кулгаадар симэр [ВС, с. 102] 
Толоруута — хойоонунан (D).

1. Айаннарын ыыра 200-800 биэрэстэ 
буолара уйу диэн кэпсииллэр. Итинник 
уйун сындылданнаах сырыылар учугэй 
бэлэми эрэйэллэрэ. Келену, солбуйукка 
мииниллэр аттары, айы-уелу, сэби-сэ- 
биргэли эрдэттэн быйааран, кичэйэн 
тэринэллэрэ [Васильев, с. 147].

2. А йа^^а турунуу сиэрэ-туома
2.1. Герой айаныгар аттаныан иннинэ 

аал уотун иннигэр сейургэстээн туран, 
дьиэтин, сирин-уотун, дойдутун алдаан 
туойар [СЯО, №  48, с. 186; №  55, с. 219; 
№  65, с. 255 уо.д.а.]. Ити туому толорбо- 
тох бухатыыр, атыттан туйэн, дьиэтин 
диэки хайыйан туран, иччилэрин кытта 
бырайаайдайан, дьиэтин, суейутун 
кере-истэ сылдьалларыгар кердейен 
тойук туойар [СЯО, №  48, с. 186; №  55, 
с. 219; №  65, с. 255 и др.].

Толоруута - ырыанан (А).

2.1.1. Саха кийитэ айанныан иннинэ 
уотун айатан, бырайаайдайан арахсар 
угэстээх. Унэр-суктэр, кердейер-аат- 
тайар алгыстар ис хойооннорун сунньэ 
билигин даданы тутуйуллар.

Толоруута — хойоонунан (D) эбэтэр 
искэ ботугураан.
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2.1.2. Айанньыты тереппуттэрэ, ай- 

мах-билэ дьоно алгыы хаалаллар. Айан- 
н а  атаарар ырыада этиллэр: "аайар ал- 
дьархайтан, тыалтан, самыыртан ... 
буелуу, хаххалыы турдуннар..., суолун 
ньуурун кеннерен биэрдиннэр" [Худя
ков, с. 138-139].

Толоруута — ырыанан (А).
3. Ogy алдаайыш

3.1.1. Герой, дойдутуттан арахсаары 
туран, тойон сэргэтин одунан тобулу 
ытар. Ох бухатыыр телкетун тустуур: ох 
сууллан туйэрэ/ сытыйара куйадан бит 
[СЯО, №  7, с. 43; №  11, с. 61; №  24, с. 
112; №  44, с. 168; №  50, с. 192 и др.]. 
"Эрэбил Бэргэн" олонхо геройа кутун 
сэргэдэ туттарар уонна бырааттаах ки- 
йиитигэр туйулаан туойар: "Оллехпунэ, 
тойон сэргэдэ кистээбит кутум сиргэ 
туйэн кээбил буолуо, оттон уерум дьиэ 
уна туннугунэн ытаан аайыа" [СЯО, 54, 
с. 216, 50, с. 194].

Толоруута - ырыанан (А).
3.1.2. Бу матыып кэлин салгыы сайды- 

бат. Арай биир сэдэх тубэлтэ олонходо 
ахтыллар: билиэннэ тубэспит бухатыыр 
инитэ, убайын сиргэ сытар одун кереет, 
быыйыы ыстанар [СЯО, 8, с. 51]. Иэдээн 
тахсыбытын туйунан дьонноро герой 
илдьит ыыппыт тэнсиктэриттэн истэл- 
лэр эбэтэр туунун туйээн, кунуйун бит- 
билгэ ненуе билэллэр [ВС, с. 105].

3.1. Былыргы етеххе сууллубут сэргэ- 
ни хаттаан туруорбаттар, эмэдирбит 
кийи унуодун санардыбаттар. Куту сэр- 
гэдэ инэрии "Одо кутун аал уот/сэргэ 
иччитигэр туттарыы" диэн одолоругар 
елуулээх ыалга ойуун кыырыытыгар 
кестер [Ойуун, ч. 1, с. 51-54]. Уол одо 
ийэ кута оду кытта ситимэ Айыыйыт 
туомнарыгар дьэнкэтик арыллар. Холо- 
бур, Айыыйыттан куутэр одолорун 
уолун/к^1ыйын быйаарар туомна салама 
быыйыгар оонньуур оду к^тбыталлара.

3.2. Олонходо да, дьин олоххо да алгыска "охтоохтон охтума" диэн этиллэр.
Толоруута — ырыанан (А).

3.3. Алдаммыт ох, сыыспакка, сыалын 
булар. Ох сыалын чопчу булара, хайдах 
кетен, ханна тиийиэхтээдин алгыска си- 
йилии тейе сепке уонна чуолкайдык хо- 
йуйартан тутулуктаах: "Одум миэнэ, 
одокком! Хайаларга, харгыларга хаайта- 
рыма, ует талахха эриллимэ, боллороот 
сиргэ иннимэ! Нохтолоох сурэдин хаа- 
тын курдары кет, сийин уейун быйа 
тус!" [Ястремский, с. 24]. Олонхо буха- 
тыыра онноодор, естеедун кербекке эрэ, 
уоруллубут к^1ыс ытыырынан сирдэтэн, 
ыппыт одо абаайы туерт лабаатын 
ултурутэн, ууйатар этигэр хатана туйэр

3.3.1. Булчут/боотур, булка/сэриигэ 
сылдьан, ыппыт одо, сыыспакка, сыа
лын буларын эт ейунэн онорон керен 
алгыыра. Уйуйээннэ, Тыгын елерер- 
ейерер санаалаах тахса сылдьыбытын 
билэн, Бэрт Хара одун ылан алгыыр: 
"...кийитин дуу, ... суейутун дуу миэхэ 
бэлиэтэ ыыт, кэлэн бааттын онон бил
лин" уонна ох саатынан ытан саайар 
[ПМЛС (Я), с. 107].

Сэрэйдэххэ, эдэр булчут, Байанайа 
бастак 1̂ булдун бэристэдинэ, одун ал- 
даан туойара; оду онорор уус эмиэ ал- 
гыстаах буолара. Толоруута, сабадалаа-
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[СЯО, 45, с. 174; №  46, с. 182; №  58, с. 
226 и др.] Кэнники матыып абаайы 
уорбут кыргыттара тыытыллыбакка 
кыыйынан хаалалларын быйаарар 
[СРТЯО, с. 198].

Толорууга - ырыанан (А).

тахха - ырыанан (А).
3.3.2. Оду ардыгар ойууетета алда- 

таллара. Ойуун, кыыран, сэттис олоххо 
Куочай кугас Сылгылаах кыыйыгар 
тиийэр. Ол иччи оду кугас биэ хаанынан 
сотор уонна алгыыр. Ойуун оду теттеру 
адалар уонна маннык диэн алгыыр: "Бу 
охтор елерер-ейерер буоллуннар. 0с- 
теедует сурэдин тобулу кетен, сиргэ 
туспэккэ, эйиэхэ теннен кэллиннэр!" 
Ытыахтарын иннинэ алдаммыт охторун 
ус тегул тебелерун тула эргитэллэр 
уонна этэллэр: "Сытыы чадылдан 
охторум, кетует, барыет, тобулу туйует, 
табын' уонна теттеру эргиллэн кэлиет!" 
[Худяков, с. 217]. Буучээететэ айа 
тардалларыгар этэллэр: "Бачча хаа- 
мыыны оетороот, охтоор", онтон ко- 
куоска биэрэллэр: "Бу айада киир- 
бэтэххинэ, арай бу кукуоска курдук 
кийи буолладыет"; "чиркэйэн турар 
сийиет уейун быйа туйэрбэтэххинэ, 
куйадан эр буолуоет" [Там же, с. 219].

Торуута - хойоонунан (D).
4. Кыргыска киириэх иннинэ билгэлээБин

4.1.1. Кыыс бухатыыр сэриигэ 
аттаныан иннинэ ийэтэ, тэлгэйэдэ 
тахсан, тойон сэргэ иннигэр туерэх кэ- 
бийэр. Туерэх, дьолу биттэнэн, олоро 
туйэр. Дьахтар, дьиэдэ суурэн киирэн, 
аал уотуттан кердейер уонна кыыйыгар 
эмиийин эмтэрэн, куус-уох эбэр [СЯО, 
№  71, с. 277-278; СРТЯО, с. 147].

Толоруута - ырыанан (А).
4.1.2. Айыы кыыйа ханна куоппутун 

билээри, абаайы тыллаах аллараа 
сыетаадын туерэх кэбийэн бырадар. 
Туерэх, сиргэ олоро туйэн, ол диэки 
кыыс суодун этэр. "Оччотугар, илин 
диэки барбыт буолладына, сытыары 
тус", - диир. Туерэдэ сытыары туйэр 
[ВС, с. 117].

Толоруута - хойоонунан (D).

4.1.1. Туерэх - ханнык бадарар малы: 
хамыйады, утулугу, бэргэйэни, ойуун 
дуетурун былаайадын уейээ бырадан 
билгэлээйин; олорчу тустэдинэ - утуе 
билгэ, умса тустэдинэ - теттерутэ 
[Пекарский, т. 3, стб. 2905].

4.1.2. "Туерэх бырадыы нуучча "орел 
уонна решка" диэн оонньуутугар 
ханыылыы..., тугу бадарар ылан, ыйытан 
баран, уейээ бырадаллар, онуоха хайдах 
туспутунэн тойоннууллар" [Васильев, 
с.188]. Ойууннар былыргы урует кемус 
манньыатынан билгэлииллэрэ: "туулгэр 
кер" диэн кердестехтерунэ, манньыат 
туулун кэпсиирэ уйу; ардыгар ойуун, 
сиэркилэ курдат керен, туодунан эмит 
тоетсуйан сэрэбиэйдиир. Онуоха ойуун 
тугу да чопчу ааттаабакка, ханарытан, 
ойуулаан-дьуйуннээн кэпсиир. Эмэгэт 
неетуе абылыыр/алдьатар, буортулуур 
[Худяков, с. 310-311].
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4.2.1. Кыыс бухатыыр кэргэн тахсар 

туБунан ейугэр да одустарбакка, наар 
бухатыыр оонньууларынан эрэ улуБуйэ 
сылдьан, биир сарсыарда ытык мае 
иннигэр сеБургэстээн туран, маБынан 
тонсуйа-тонсуйа сир-дойду иччитигэр 
туБаайан туойар [Архив ЯНЦ, ф. 5, on. 7, 
д. 88, л. 29-30].

4.2.2. Болдойон истэригэр кердеБер, 
бэйэтин аатын этэр, тереппуттэрин 
туБунан кэпсиир, кыр естеехтерун 
Аллараа дойду Адьарай бииБин ууБун 
кытта хайдах-туох сэриилэБиэдин 
билгэлииригэр кердеБер. бстеехтерун 
еБеруех буолладына, урун хамыйах, 
оттон кыайтарыах буолладына - курэн 
хамыйах туерэди илиитигэр тутан 
тахсарыгар ааттаБар [Там же, с. 30-31].

Толоруута - ырыанан (А).
4.2.3. Ытык мас иБиттэн хотун дьахтар 

одолорго додуБуоллатан, ус сиринэн 
сылгы сиэлэ баайыылаах урун 
хамыйады туппутунан, ураБа аанын 
тэлэччи аспыт курдук тахсан кэллэ [Там 
же, с. 31].

4.2.4. Ол хамыйадынан ус тегул Илин 
халлааны эдэрдэлии далбаатаан, Дьылда 
Хаантан, Чыныс Хаантан, ДьеБегейтен, 
АйыыБыттан, Иэйиэхситтэн Кыыс 
бухатыыр елбет-суппэт мэктиэтигэр 
хамыйада олоро туБэригэр кердеБер 
[Там же, с. 31].

Толоруута - ырыанан (А).
4.2.5. Бырахпыт хамыйада алгысчыт 

кердеспутун курдук "лас" гына олоро 
туБэр. Сир-дойду иччитэ, эмиийин 
таБааран, эмтэрэ биэрбитин кыыс- 
бухатыыр устэ эмэн чупчуруйбутугар, 
ыарыытыттан турдэстэ туБээт, антах 
анньар уонна маБыгар киирэн, аанын 
сабан сутэн хаалар [Там же, с. 32].

4.2.6. Орто, Аллараа дойду быысаБар 
сирдэригэр абааБы уола керсен, хара 
был аатын уунар: "БыБа таттаххына, 
миигин кыайыан". Ол эрээри, былаата 
быстыбакка, уунан биэрэн иБэр. 
АбааБы геройу билиэн ылар [ВС, с. 200].

4.2.а. Кыргыс туох-ханнык тумуктээх 
буолуодун боотурдар эт, балык уелэр 
утэБэни туерэх бырадан билгэлииллэрэ. 
Туматтары кытта кыргыБаары туран, 
Тойук Булгудах, анаар атадар 
сеБургэстээн, илиитигэр утэБэни ере 
уунан туран, этэр: "Хааннаах утэБэм, 
кэлэр сэрэбиэйи этэн кулу! Кыргыска 
дьол-соргу тосхойуох буолладына, сиргэ 
батары тус, елер-хаалар куммэр, 
туннэри хойуостан умса тус" [Васильев, 
с. 188-189; Эллэйада, с. 216]. Уолаттара 
айанна аттаналларыгар Тыгын 
субэлиир: "Ол уоруйах Соххор Дуурай 
буолладына, утэБэтин сайынны кун 
тахсыытын диэки анньара буолуо, 
утэБэтин терде хааннаах буолуо. Оччодо 
эккирэтээйэдит" [ИПРЯ, 1 ч., с. 148].

4.2.б. КыргыБыахтаах сирдэригэр 
киирэн туран, икки сэрии боотурдара 
кыргыс билгэтин туомун толороллор. 
Биир мелтехтеруттэн ыланнар елерен, 
киБинэн толук биэрэллэр уонна алгыс 
туойаллар. Толук биэрбит киБилэрин 
сурэдиттэн быБан ылан, ох кылаан 
тебетугэр кэтэрдэллэр; онтулара 
"хааннаах дапсы" диэн ааттанар. 
"Хааннаах дапсыны" биир туйгун 
боотурга туттараллар. Боотур ытыан 
иннинэ алгыс туойар, ону 7 эбэтэр 9 
боотур хатылаБан иБэллэр. Алгыстара 
хааннаах туБулгэдэ ынырыллар Илбис 
танаратыгар ананар. Биэрэр
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Толоруута - хойоонунан (D).
бэлэхтэрин, уунар толуктарын аада 
ааттаан, тургэн кыайыыны кер- 
дейеллер. Итинник этэн-тыынан туран, 
боотур, ох саатын халлаан хабыллар 
хаба ортотун диэки туйаайаат, ытан 
саайар, онуоха кыайыы ерегейугэр - 
хааннаах дапсы теттеру кэлэн буорга 
батары туйуехтээх. Телке ту^нэстиэх 
буолладына, ох туйулгэ тас еттугэр 
сытыары туйэр [Архив ЯНЦ, ф,5, оп.7, д. 
542, л,6-8 Васильев, с, 162-164],

Толоруута - ырыанан (А).
4.3.1. Кээрэкээн ойуун Бахсыгыр 

одонньор сэриитин, тодус хонугу быйа 
уйуктубакка утуйа сытан, кэтэйэр. 
Онтон эмискэ улугэр сойуйан уйукта 
биэрэн, са^а аллайар: "Оо! Бу байа- 
дантайдар кыайаллара кэллэ!" [ИПРЯ, 
ч, 1, с, 212],

4.3.2. Оборчо ойуун, кыыра сылдьан, 
бэйэтэ хотторорун тууйэр. Кини Улуу 
Тойонтон Тыгыны тохтоторугар кер- 
дейер, онуоха Улуу Тойон, ойуун ты- 
лыгар киирэн, Тыгыны бэйэтэ айбыт 
кийитэ буоларын, онон кинини тыытар 
к^1ада суодун этитэр. Оборчо, онтон 
и^нибэккэ, сэриилэйэ киирэн баран 
елер. Тыынын былдьайа сытан, Тыгын 
уола Чаллаайы атын туойахтатыгар иет- 
мит Илбис к^1ыйын елердум, онон аны 
сэриигэ кыайаллара буттэ диэн кэ- 
риэйин этэр [Эллэйада, с, 61-62],

4.3. Геройдар балтылара/кэргэннэрэ 
иэдээн ийэрин, алдьархай ааниыадын 
туйээн кереллер уонна тойуктарыгар 
холбоон сэрэтэллэр.

Толоруута — ырыанан (А).

5. Кыргыска Kiinpiiii кунэ-дьыла
5.1. Абаайы к^1ыйын иитийэх уолатта- 

ра, сур бере киэбин кэтэн, айылда сили- 
гилээн турдадына, "тодус уйэ тухары ту
нах ыйыады туругурпут" Чугдаан суейу- 
лэрин бар дьонун харахтарын ортотугар,

5.1.1. Ыйыах кэмигэр сэриини сада- 
лыыр, хааны тодор сэттээдэ-сэмэлээдэ 
[Васильев, с, 184],

5.1.2. Былыргы дьон сайын мутукча 
ситиэдиттэн куйун от-мас сар кутуруга
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сырса сылдьан, сэймэктииллэр. Онуоха 
айыы дьонун ада байылыктара "кыргыс- 
ка киирэн, кыа хааны тодорум... Иэ- 
йиэхсит да истиитигэр кэдэрги буо- 
луода" диэн абаайы уолаттарыгар утар- 
сартан туттунар. Субан сууругун ус 
гыммыт биирин елербуттэрин эрэ кэн- 
нэ, дьонугар туйаайан, субэ ыйытан, 
тойук туойар. Онуоха бар дьоно "быйыта 
сынньан, кыйдаан кэбийэргэ" этэллэр. 
Чугдаан Бухатыыр, иккийин эргиллэн, 
сэймэк буолбут суейутун керен баран: 
"Абаайыга да иитиллибиккит ийин, 
айыы хаана хааннаах буолуох этигит, ... 
урааетхай удьуора буоллаххыт, уйадыйан 
кулует, айыы садыала буоллаххыт, айыы- 
тыйан абыраает!" диэн утуе тылын 
ылыннаран, тохтото сатыыр да, ана- 
рааетнылара елереллерун-ейереллерун 
тохтоппоттор [КД, с. 122-123; СЯО, 
№  71, с.280].

5.2. Угус олоетходо бухатыыр ку- 
туеттуур абаайыны к^1тта ыйыах кэми- 
гэр/ыйыах оонньуутун кэнниттэн /ку- 
туеттэр кэлбит уеруулэригэр тэрилли- 
бит кунду-мааны туйулгэ ортотугар ох- 
суйар.

буолуор диэри кыргыспаттар эбит 
[ИПРЯ, ч. 1, с. 120]. Ол сиэринэн, Ты- 
гын куйун от сайарбытын эрэ кэннэ сэ- 
риигэ аттанара, айылда кедерен тур- 
дадына, хаан тодортон аньыы диэн тут- 
тунара [Эллэйада, с. 93-94 ПМЛС(Я), 
с. 303].

5.1.3. Ыйыах кэмигэр елердуу ейур- 
гэммит булуу сахаларын биир теруттэрэ 
этэр: "Билигин уейэттэн Урует Айыы 
одуулаан турдадына, Уордаах Дьейегей 
эргиллэр кэмигэр кийини талыыр, 
елерер аньыы буоллада" [Эллэйада, 
с. 73].

5.2. Тыгын куентэйэр дьонун суулла- 
рарга/ааттарын-суолларын самнарарга 
ыйыах оонньууларын туйанара.

6. Айшпга сылдьан бэрик-туйах биэрии
6.1. Орто дойду тас еттугэр олоетхо ге- 

ройдара, араас мойолу керустэхтэринэ, 
ол дойду иччилэригэр бэрик-туйах биэ- 
рэн, мэйэйдээбэттэригэр кердейен туо- 
йаллар. Сылгы сиэлиттэн/кутуругуттан 
быйа тардан ылбыт кыллара алгыс 
кеметунэн кэрэх сылгытыгар кубулуйар 
[СЯО, №  5, с. 37; №  8, с. 49; №  12, с. 61; 
№  67, с. 268, и др.]. Иччилэр бэриктэн, 
бэлэхтэн аккаастанан мэйэйдэйэллэрэ 
олох сэдэхтик ойууланар [СЯО, 16, с. 
71].

Толоруута - ырыанан (А).

6.1. "Тоетолохторугар тэйииннээх" 
айанньыттар быйа охсон аайар сирдэ- 
рин-уоттарын иччилэригэр сейургэс- 
тээн туран алгыс туойаллара. Кун 
бугуететэ диэри айанньыттар тохтоон 
аайар аартыктарыгар биир кестуулээх 
маска бэлэх ыйыыллар. Лабааларга ат 
сиэлин, саламаны, баайаллар, хатыры- 
гын быыйыгар харчы, табах, испиискэ 
к^1быта анньаллар, анныгар ас уураллар. 
Маннык айатыы иччилэр кинилэри 
айаннарын тухары кере-истэ, арчылыы 
сылдьалларыгар саета тайааран/истэри- 
гэр санаан кердейууну к^1тта ситим- 
нээх. Урут тойугунан кердейеллере. 
И.Д. Избеков, А.К. Адамова кэпсээннэ- 
ринэн, У.Г. Нохсоров, еруйу туораары 
туран, эбэ иччитигэр анаан алгыс туойа- 
ра уйу.

Толоруута - ырыанан (А).
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6.2. Yehaa дойдуга тахсар аартыгы 

урун кемус танастаах бухатыыр хара- 
быллыыр. Бастаан утаа ини-биилэри ку- 
руубайдык керсер эрээри, кыра быраат 
ырыатыттан кинини кыайарга ананан 
тереебут орто дойду бухатыыра кэлэн 
турарын сэрэйэн, кэлбит дьону чугас 
додотторун курдук саныыр уонна туох 
да мэhэйэ суох салгыы аhарар [СЯО, №  
14, с. 140].

6.3. Уот байдал иччитэ сылгы сиэлин, 
кылларын, ботугураан, аттарга кубулу- 
тар уонна геройу туоратар: байдал орто- 
тугар муоста чаар уескуур /  уот умуллар, 
байдал икки аны арахсар, ол кураанах 
сиринэн айанньыттар туорууллар [СЯО, 
№  1, с. 19; №  23, с. 109; №  48, с. 187; 
№  34, с. 141].

6.0. 4. Бэрэбиэсчиттэр бэлэх ылаллар, 
герой дьэллэмиттэн уерэллэр, тенне- 
ругэр кeмeлehуeх буолаллар, кэччэгэй 
абааhылары уедэллэр [СЯО, №  3, с. 32; 
№  11, с. 59; №  55, с. 220; №  64, с. 247].

6.0. 5. Олонходо дэннэ кестер бьДыы- 
майгы: кыыс-бухатыыр, кийиит кыыс- 
пын диэн албаhыран, абааhы ытык 
м а ^ ш  аhатар [СЯО, №  7, с. 46]. ¥гэс 
быhыытынан, геройдар естеехтерун 
ытык мастарын уматаллар.

6.6. Аартык иччилэрэ биир эрэ биис 
ууhун араначчылаабаттар, бэлэх биэ- 
рээччилэргэ барыларыгар тэнинэн ке- 
мeлeheллeр [СРТЯО, с. 88]. Ол эрээри, 
абаа^ 1  бэлэх биэрэрэ бэрт сэдэх: 
абаа^д  геройу куотан, иннигэр быhа 
туhэн, халлаанна тиийэр хара таас 
очуоска кэлээт, атыттан ыстанан туhэр, 
тэhиинин хоннодор кыбыта анньар 
уонна тобуктаан туран, иччигэ туhаайан 
уегулуур: "Кэннибиттэн эйиэхэ бэлэх- 
тээри бастын киhини батыДыннаран 
иhэбин,... сыатын уокка бырахтахха, 
сырдьыгыныы умайыа... Кeрдeheбун, 
аhылын!" Иччи, емуттэн, хардарбакка 
хаалар, герой, абааhыны ситэн кэлэн, 
ытан елерер уонна хара таас хайаны

6.02. Куел бэлэ±э диэн туому куел ич- 
читигэр анаан саас ыыталлара. Куел ха- 
быллар ортотугар айыы ойууна, тыыга 
олорон, туостан кырыллыбыт ™ h ^  
сылгы, ынах уо.д.а. ойуулара хааламмыт 
туос тордуйаны ууга бырадар уонна ал- 
гыыр. Ол кэннэ кытылга тахсан, улахан 
мас анныгар уот оттон аhатар [Романо
ва, с. 80]. Куелгэ бэлэх, айанна курдук, 
кемускэтэр суолталаах.

Толоруута — ырыанан (А).
6.03. Yhуйээннэргэ иччилэр уот 

ненуе аhыылларын туhунан кэпсэнэр: 
хара тыа иччитэ/ кини к^Iыhа, булчут 
уутээнигэр илэ чахчы кестен, уот ненуе 
а ^ 1ылларын биллэрэллэр. Ол курдук, 
бастакыта уот диэки ыйан баран, ыс- 
тыыр курдук уостарын хамсатар. Онно 
ейденен, булчут уокка арыы кээhэр, от
тон Байанай кы^Ла кини аhыыр майгы- 
тынан уоту аhатарыгар кeрдeheр [ПМЛС 
(Я), с. 33, 334]. ¥ер  ойуун тылыгар хол- 
боhон, быстах дьылдаламмытын сула- 
нар: "Аал уотунан аhатаннын, кей хо- 
лумтанынан куемэйдээннин, аал уоп- 
пар астан кэбиhэн, аhатан амсырдатан 
таhаар миигин. Хайа сахтан хаппыт, 
туох сахтан тобураабыт киhи кэллим... 
Аманнаах еспун амалыйан биэриэхпин, 
туhааннаах тойукпун туойан биэриэх
пин" [Худяков, с. 329].

Толоруута - ырыанан (А/В).
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хайыта сынньан тэллэдэр тиийэ 
урусхаллыыр [ВС, с. 143].

6.7. Аллараа дойдуга барарыгар герой 
одуска мэ^эстэн айанныахтаах, салама 
гынан маска бэлэх ыйыырга хааннаах 
хоолдьуга уетуохтарын, ... дэйбиир он- 
нугар хаан сумэйиннээх одус кутуругун 
илдьиэхтээх. Тиийэн, одуйун елерен, 
кырбас гына бысталаан, сир-дойду 
иччилэригэр бырадыахтаах, тэлгэ- 
тиэхтээх [Там же, с. 216].

Толоруута - хойоонунан (D).
7. Илбис туйэрии

7.1. Кыыс-бухатыыр, абаайы ку- 
туеттуу кэлбитигэр тахсан, кулэн алла- 
растыыр уонна Илбис кыыйыгар анаан 
тойук туойар: аатын ааттыыр, кыргыйа 
киирэригэр бэлэмин этэр, сэбин- 
сэбиргэлин хойуйар. Онуоха Илбис 
Кыыйын мэтириэтэ ойууланар: "Эргэ- 
лээх харахтаах, кырыарбыт баттахтаах, 
ус ардастаах, муус буолбут тандстаах, 
илдьиркэй ду^урдээх, ус тарбахтаах 
дьеледес ытыстаах, дьэбиннирбит бы- 
йахтаах". Кыыс бухатыыр кердейер: 
"Адам саастаах дьахтар буолан, 
иннибэр-кэннибэр эдэрдэлии ийиир, 
кулэн алларастыы тула эргийэ кет! 
Батаспын, батыйабын арыаллаа, ох саам 
кирис быатын тула кет, охсуубун 
кууйурт", - диэт, уейун тартаран 
уегулээтэ, хотой буолан ча^ыйда, 
вксеку кыыллыы хайыытаата, дьада 
тойугун туойда, табык ырыатын 
ыллаата, ус тегул ийиирдэ" [Архив ЯНЦ, 
ф.5, on. 7, д. 55, л. 39-40].

Толоруута - ырыанан (А).

7.1. Уйуйээннэргэ кэпсэнэринэн, 
боотурдар Илбис кыыйыгар анаан, 
илбис ырыатын ыллыыллара. Илбис 
Кыыйа боотурдарга эр санааны и^эрэр, 
сэптэрин естееду еруутун ейерер 
оеторор [ИПРЯ, ч.1, с. 123; СРТЯО, с. 
141-142]. Ол курдук, бету^нэр нааха- 
ралардыын кыргыйалларыгар удадан- 
нарын кыырдаран, илбис туйэт- 
тэрэллэр. Удадан, боотурга илбис и^э- 
рэн, алдаан барбытыгар боотур турукка 
киирэн, ере бабагырыы туйээт, туох да 
сэбэ-сэбиргэлэ суох турар бэйэтинэн 
наахаралар суолларын устун мээнэ 
суурэр. Ону бетунтор эккирэтэн, аты- 
нан ситэн ылан, урдугэр одуур быа 
бырадан, биир тииккэ серуу кетеллер. 
Онтон угус кийи, хам тутан туруоран, 
куйах кэтэрдэн, ун^у-батас туттаран 
баран ыытан кэбийэллэр. Онуоха 
естеехтерун сырсан тиийэн, агар уйу- 
гуттан елертеен, кырган барар. встеех- 
терун ол курдук самнарбыттарын кэннэ 
удадан, боотуртан илбийин теттеру 
едуруйэн ылан, кийи кийинэн оборон 
кэбиспит [ИПРЯ, ч. 1, с. 202-203]. Кыр- 
гыс кыайыытын арагаччылыыр иччи- 
лэртэн боотурдарга эр хааны, харса суох 
санааны, естеехтеругэр айынары бил- 
бэт тыйыс сыйыаны игарэргэ керде- 
йеллере. Онуоха Илбис алгыйын ойуун 
этэрэ. В.М. Ионов архыыбын ма- 
тырыйаалынан, былыр сэриигэ барал- 
ларыгар сэрии сэбин хонууга тэлгэтэ
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7.2. ©ре туппут батаИыгар илбис уота 
садышышна. Илбис КыыДа кыыш буха- 
тыыры ус тегул эргийэ кетте, ийиирэн, 
уегулээн, айадыш мунунан кулэ ал- 
ларастаан эдэрдэлээтэ [Там же, л. 40].

Толорууга — хойоонунан (D).

уураллар. Ойуун, Илбис Кыыйын 
ы^ыран, кышрар. Онтон сэттэ-адыс 
боотур, унуулэрин ере туппутунан 
тахсан, Илбис Кыыйын алгыыр 
тыллары хатылыыллар. Онуоха унуу- 
лэрин тебете ейех хаанынан буруллэрэ 
кыайыы билгэтинэн аадыллара 
[Романова, с. 142]. Сэриилэйэ кии- 
риэхтэрин иннинэ боотурдар, кыргыгс 
туругар киирээри, хаанна иириги- 
рээри, охсуйууга уордуйаары Илбис 
ырыатын ыллыыллара [ПМЛС(Я), 
с. 299, 85, 101]. Куданса туйунан 
сэйэннэ уус Куданса, онотторор кы- 
лыйыгар илбис инэттэрээри, ойууну 
ааттайар. Ойуун кэлэн кышран, тимир 
ууйун тердутугэр «Уорда намырыйыет» 
диэн кердейен, илбис тэбэн, сэттэ 
кыыш дьахтары кыттыДышнаран, ыл- 
лаан-туойан, илбис инэрэн, кылыДы1 
алдаан, биилээн, бэлэм онорон, тыл 
этэн, кырышс кыраабыптар [Там же, 
с. 205].

7.2. Былыр, кыргыгс садана, сэриигэ 
баралларыгар биир уолу эбэтэр ханнык 
эмэ одонньору унуулэринэн уелэн, 
тобулу ытыалаан, сэби хааннаакын сиэ- 
рин-туомун толороллоро уйу. Ол кэн- 
нэ, ойууну кыыфдаран, уейэттэн Илбис 
Кыыйын туйэттэрэн, елербут дьон- 
норун сурэхтээх быардарын кетуру 
тардан ылан, уокка ыйаараннар, кун
дул ууллэрэ-мааныл ыылл ара уйу 
[ИПРЯ, ч. 1, с. 123]. Ардыгар, туомна 
анаан, мелтех буойуну кытта елереллер 
эбит. Сэби хааннаайын туом кыа- 
йыыны тустуурэ: былыргылар ейде- 
буллэринэн, хааннаммыт сэп тыын- 
наады бэйэтэ сырсан, ситэн тиийэн 
елерер-ейерер адьынаттанар [Васильев, 
с. 168]. Тыгын туйунан уйуйээннэ 
Эллэй кыра уола, оонньуу сылдьан, 
унуутун уйугун уейээ диэки ере тутан 
баран этэр: «Хара Суорун Улуу Тойон! 
Уейэттэн Илбис бэлиэтин бырах эрэ!». 
Онуоха унуутун тебетугэр ейех хаан 
туспут. Одо, ону ылан, ыйыстан
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кэбиспит. Ол кэннэ тургэнник улаатан 
сурдээх кийи буолбут. Ол Тыгын эбит
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7.3. Кыыс бухатыыр дьуйунэ-бодото 
уларыйда: уйун баттада ере турда, 
харахтара, муннун кэнэриитигэр кэлэн, 
сыстыйа тустулэр [Там же, л. 40-41]. 
«Сиэрэ уотунуу, чанчыгын баттахтара 
сырдыргыы тустулэр. Ойодосторо, ох 
саа кирсинии, чинээтилэр, быарын 
иниирэ умуру тарта, сийин силгэтэ 
туурэ тарта. Кинэ-наара, атыыр одус 
уулаабытын курдук, менуруу оон- 
ньоото, уохтаах хаана, ере уллэн, уолу- 
гунан бычыахтаата. Ол курдук уордайан, 
кини ыстанна» [Ястремский, с. 52]. 
Аламай куннуу кулумурдуур ньуура, 
ойох кемуруетунуу, хараара есте, 
санныгар диэри эриллэ туспут куу- 
даралаах кемус айа тебетун оройугар 
ере турда, тириитэ, хайыта ыстаммыт 
курдук, дэлбэритэ барда [ВС, с. 140]. 
Айыы бухатыырдара, ити курдук абаайы 
дьуйунун-бодотун кэтэн уордайаллара 
[СЯО, 66, с. 260; Пухов, 1962, с. 230; ВС, 
с. 198 и др.].

Толоруута — хойоонунан (D).
7.4.1. Ньургун Боотур кыайыы 

ерегейун ыллаабытыгар, Илбис кыыйа 
суор буолан кетен кэлэн ыллыыр: 
«Алаатан! Улаатан!!! Адысчай хонукка 
айаабатах айдааным, тодусчай хонукка 
топпотох куйдааным... Теретер одону 
телкетун билимэ, хотун ойоду хоон- 
ньойон керумэ! Саллайар саастаргар 
саалаахтан самныма, саастааххын ньа- 
ныйаар, хайдахтаах быарынан харый- 
дыыр буолуохтаар!.. Уллэйэр уйэдэр 
унууттэн елумэ! Кырдьыаххар дылыта 
кыргыйы батыйаар! Хаан дьаллык 
уктэллэн, хаан-илбис энэрдэн.» [НБС 
Ойунского, с. 230].

Толоруута — ырыанан (В).
7.4.2. Куруубай хааннаах Кулун 

Куллустуур кэргэн ылбат санаата Кыыра 
Чохчой удадан бухатыыр байыгар ба
даны, сурэдэр чекченену олохтообут,

[ПМЛС(Я), с.300].
7.3. Илбис инэрии туом хас 

кыргыйыы ахсын толоруллара, ону 
сэргэ, боотурга уйуйуу сиэргэ-туомна 
эмиэ кыттыйара. Бу туому ойуун элбэх 
кийи ортотугар ыытара. Онуоха кыргыс 
уерэдэр уйуйуллар кийи, уйулдата 
хамсаан, ейе-санаата буккуллан, иири- 
гирэр. Кэлгийэн туран, биир эмэ алын 
санаабыттарын адалаллар. Онтон, боо- 
турдарын быатын теле ыытаат, илии- 
тигэр кылыйы эбэтэр унууну тутта- 
раллар уонна бэйэлэрэ тэйэ охсон 
биэрэллэр, илбис инмит кийитэ, сиэр- 
тибэтин елереет, атыттарга туйуен сеп 
[Васильев, с. 137; ИПРЯ, ч. 1, с. 120-124; 
Эллэйада, с. 115]. встееде суппутун 
кереет, «абатыйан-сатаран, хайыы- 
ыйыы буолан ере мехсе тустэ, батайын 
ере тутан, содуруу халлаан диэки ха- 
йыйан, Илбис ырыатын ыллаата, буор 
кырдалы одус буолан сургуйдэ» 
[ПМЛС(Я), с.101. 7.4.1].

7.4.1. Илбис кыыйыгар туйуланар 
тыл-ес, дьахтар айылгытын туйунан 
итэдэли к^1тта ситимнээх буолан, кы- 
рыыска дьуерэлии... Былыргы дьон 
толкуйдарынан, эр кийи, дьахтары кыт- 
та сылдьыстадына, кууйэ эстэр. Д. 
Фрейзер итиниэхэ ханыылыы итэдэл 
харысхал ейдебуллэрин ханыы тардар 
ап хомуйун (симпатическай магия) 
тутулунан быйаарара: буойун, дьахтарга 
чугайаатадына, дьахтар курдук мелтуур 
[Васильев, с. 187]. Илбис Кыыйын 
сыйыанын араас бит-билгэ ненуе 
быйаараллара [кер: К^1ргыска киириэх 
иннинэ туерэх кэбийии]. Ардыгар 
боотурдар к^1ргыйыы иннинэ ханнык 
эмэ сыалы унуулэринэн-батастарынан 
етеру туйэллэрэ эбэтэр ох сааларынан 
тобулу ыталлара... Ох туспут сиригэр 
ейех хаан тахсара утуе битинэн 
аадыллара [Там же, с. 189]. Куйадын-
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баран, аналлаадын билинэн, кэргэн 
ылар [СКК, с. 312-411; СЯО, с. 122; 
СРТЯО, с. 201].

7.4.3. 0луу суора герой кердейуутунэн 
кыргыйыы хонуутун елуктэртэн 
ыраастыыр [СЯО, №  38, с. 154; СОРП, с. 
98].

7.5. Эр Содотох Ил бис кыыйыттан 
бухатыырга уйуйулларыгар кутун ара- 
етаччылыыр кэмнэригэр уокка ума- 
йартан быыйыырыгар кердейер [СОРП, 
с. 94].

дууладатын кэтээт, уйуйээн геройа 
,айаас сылгыга ханыылыы, ханаччы 
таттарар, уегулээбитинэн чеетечегу 
кэрдэр уонна естеедун аатын ааттаан 
туран этэр: «Эн кехсугун маннык хайа 
охсуох буоллахпына, бу чеетечектен 
хаан тадыстын!» Онуоха чеетечектен 
илэ-чахчы хаан тыга туйэр [Худяков, с. 
200].

7.5. Бу тугэн Илбис таетарата кинини 
иитэр-айатар боотуру арчылыыр (уоту- 
нан ыраастыыр) туомугар дьуерэлии.

8. Кыргыс ырыалара
8.0. 1. Айыы уонна абаайы бухатыыр- 

дарын дуолан охсуйуулара, куен кер- 
суйуулэрэ уедэн туойсуу туомуттан 
садаланар. Олоетхо геройдара хантан 
хааннаахтарын, ааттарын - суолл арын 
этэн туран, естеехтерун сэнииллэрин 
биллэрэллэр уонна уорбут кыыстарын 
теннереллеругэр модьуйаллар. Олоет- 
ходо герой саетата-иетэтэ суох охсуйан 
барара бэрт сэдэх кестуу [СЯО, №  1, 
с.19; №  17, с. 80].

Толоруута — ырыанан (А).
8.0. 2. Икки айыы бухатыырдара 

кутует суктэр кыыйын сурдьун (ардыгар 
герой кутует эбэтэр суктэр кыыс 
сурдьа/убайа буолар) кытта охсуйал- 
ларыгар, бэйэ-бэйэлэрин уедэн, нама- 
тан туойсаллар.

8.0. 3. Абаайы бухатыырдара, утары 
киирсэр бухатыырдарын елерен-ейерен, 
сиэх-айыах буолалларын тайынан, ки- 
нилэри эр кийи быйыытынан туйэ- 
рэллэр, хоонньойор тууннэригэр чадар 
оетостуох буолаллар [ВС, с. 158; СЯО, 
№  54, с. 215 и др.].

8.1. Уйуйээн быйыытынан, ыйыах 
оонньуутугар куен керсер дьон бэйэ- 
бэйэлэрин туйэрэн, тылларынан сууста- 
йаллар. Марха улууйун ыйыадар 
Мэгэдьэк аатырбыт бедейе утарыла- 
йааччытыгар туйулаан этэр: «... адьас 
чолодор уол буолбат дуо? Ол миэхэ 
тылланар уйу дуо?... Ээ, па-па! Одото, 
ньулдьадайа бэрт эбит» [ПМЛС(Я), с. 
174-175].

8.2. Туур (чуолаан тувинецтарга) 
уонна монгуол омуктарга курэхтэйии 
иннинэ арыалдьыт дьон, бэйэлэрин 
кийилэрин дэгдэтэн, утары киирсээч- 
читин намтатан, ыллыыр угэстээхтэр.

Толоруута — ырыанан.
8.3. Туур-монгуол фольклоругар бэйэ 

кийитин арбаан, дэгдэтэн туойуу тует 
былыргы силистээх. Арбаан туойуу 
орхон суруктарыгар (VIII уйэ) Куул 
Тэгин кэриэйигэр туруоруллубут паа- 
матынньыкка кестер... Атын аатырбыт 
к^1ргыс тойоннорун хайдаайын бастакы 
сирэйтэн кэпсэнэр, ол ийин бэйэни 
арбаныы курдук кестер. Арбаан туойуу 
урут бэйэтэ туспа суоллаах-иистээх 
ураты кестуу быйыылаах, онтон кэлин 
эпос уескээбитигэр биир сомодо чаас 
быйыытынан киирбит [Липец, с. 119].
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9. Илдьит тиэрдээччилэр ырыалара
9.1. Герой айан'н'а аттанар теруетунэн, 

абаайы бэйэтэ буолбакка, илдьит тиэр- 
дээччилэрэ (ол ийигэр тынырахтаах 
кетердер) кэлэннэр, суктэр кыыс энньэ 
кулута буоларга ыныран, ыстырыыстаан 
ыллыыллара буолар [СЯО, №  7, с. 42; 
№  9, с.53; №  43, с. 171 и др.].

Толоруута — ырыанан.

9.2. Ардыгар айыы кыргыттара геройу 
уедэн, кетердерунэн илдьит ыыталлар — 
итинник албайынан кинилэр алдьар- 
хайга тубэспиттэрин биллэрэн, кеме 
кердууллэр.

9.3. Герой халлаан дьейуелдьутун 
керер: аламай кун, урун ый уотуттан 
кулук туспэт танастаах, туйгун бэйэлээх 
кийи, сиртэн-халлаантан тирэммэккэ, 
салгынна биэтэннии туран, герой айыы 
танараны уехпутун туйунан кэпсиир: 
онто кэлин абаайы холуннарыыта буо- 
лан тахсар [ВС, с. 210], аллараа кер: 14.3

9.1. Уксугэр, сэрэппэккэ эрэ ему- 
туннэрэн, сэриинэн туйэллэрэ эрээри, 
ардыгар эрдэттэн илдьит ыыталлара. 
Кыргыска ынырар илдьит быдьар 
уедуу, урдуттэн сэнээйин, сэтэрээйин 
ис хойоонноох буолара [Васильев, с. 
145]. Илдьит тиэрдээччини, естеехтерун 
уедэригэр эрдэттэн тылын-ейун чочу- 
йан, хайдах туттан-хаптан туран санара- 
рыгар тиийэ уерэтэн-такайан ыытал
лара [Там же, с. 168].

9.2. Сэт окоруу диэн былыргы угэс 
баара. Дьон ортотугар туран, ейуур 
дьоннорун кутурданнарын-хомолто- 
лорун кулуу-элэк гынан, сэтэрээн, 
тиистэрин саадын сууналлара... Итин
ник быйыыланыы кыргыйыыны 
куеттуурэ [Там же, ИПРЯ, ч. 1, с. 211
212; 2 ч., с. 29].

9.3. Ойуун уердэрэ-сууруктэрэ (ол 
ийигэр кетердер) кэлиилэрэ.

10. Сэриилэйэр майгыны быйаарсыы
10.1.1. Ардыгар кыргыска киириэх- 

тэрин иннинэ, хайдах майгылаахтык 
сэриилэйэллэрин туйунан эрдэтинэ 
кэпсэтэн илии охсуйаллара, тылларын 
кэспэт иннигэр андадайаллара. Герой 
батайын керен баран, абаайы туойар: 
«Уйуктаадынан охсубатын буоллар... 
Миэхэ туох да уйуктаах суох ээ. Ыл 
андадай, миигин уйуктаадынан охсуом 
суода диэн» [ВС, с. 159].

Толоруута — ырыанан (В).
10.1.2. Кыргыс кэмигэр тыын ыла 

туйэргэ охсуйууну тохтотору икки ет- 
туттэн себулэнинэн быйаараллар, 
онуоха бухатыырдар быстах кэмнэ ох- 
суйууттан туттунарга андадар биэрэллэр 
[СЯО, №  66, с. 261; №  72, с. 280-281; 
СРТЯО, с. 184].

Толоруута — хойоонунан (D).

10.1.1. Анда±ар ис хойооно, кырыыска 
атылыы буолан, андадарын кэспит кийи 
бэйэтэ кырыыска барара... Кырыыс 
икки андадар икки сиэрдэрэ-туомнара 
хомуйуннаах тыл га тирэдирэр буо- 
ланнар, ис хойоонноро лаппа дирин 
уонна ойууннаайыны к^1тта биир ситим 
баайыылаахтар [Васильев, с. 171, 172]. 
Кырыыс, иккис сирэйтэн бастак 1̂ си- 
рэйгэ кестедунэ, андадарга кубулуйар 
[Худяков, с. 145]. Кырыыс тутулунан 
алгыска ханыылыы: айыыларга, иччи- 
лэргэ туйаайыллар, тутула биир гынан 
баран, тумуктэрэ теттерулэр [Мухо
плева, с. 130].

Толоруута — ырыанан (А).
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10.1.3. Олопходо кыргыс толоонун, 

сэриилэйэр майгыларын уларытарга 
эмиэ икки еттуттэн себулэпинэн 
быйаарсаллар.

Толоруута — хойоонунан (D).
10.2.1. Айыы бухатыырдара, хайдах 

майгылаахтык кыргыйалларын кэпсэтэ 
тураннар, угэс курдук эйэнэн 
быйаарсарга санааларын холбууллар. 
Кинилэр /  адастарын-балыстарын /  
кэргэн ылар кыргыттарын ырыаларыгар 
«айыы дьоно бэйэ-бэйэлэрин елерсуе 
суохтаахтарын» туйунан чорботон 
бэлиэтэнэр [ВС, с. 98-99; СЯО, №  8, с. 
50].

Толоруута — ырыанан (А).
10.2.2. Кыргыйа киириэхтэрин 

иннинэ хааннаах анда±ар биэрэллэр: 
биирдэстэрэ эмэ елер тугэнигэр 
тыыннаах хаалбыта Уруп Айыы Тойон 
иннигэр эппиэккэ туруо суохтаах [СЯО, 
№  3, с. 30].

Толоруута — хойоонунан (D).
10.3. Герой кинини быыйаабыт айыы 

бухатыырыгар кэргэнин балтын ойох 
биэрэр. Додордуу, бэйэ-бэйэлэригэр 
кемускэл буоларга тылларын бэрсэллэр: 
«Бийиэхэ саба тустэхтэринэ, кууспутун 
холбоон, албан ааппытын туруулайа 
охсуйуохпут.., оччодо Орто дойдуга 
бийигини кыайар куус кестуе суода» 
[СРТЯО, с. 180].

Толоруута —хойоонунан (D).
10.4. Абаайы бухатыыра, тейе да 

эрэйи-мупу эпээринэн тэллэр, биэрбит 
андадарын кэспэт [Худяков, с. 146-148].

10.5. Бастакынан ким охсорун 
быйаарарга герой этэр: «Суох, адьарай 
хайан да садалаабат, мин ... садалыах 
тустаахпын» [ВС, с. 159].

Толоруута — хойоонунан (D).

10.2.1. Национальнай ейу-санааны 
угуттуур саха героическай эпойын 
куурээнэ еруутун эйэлээх буоларга 
уонна бэйэ ыккардыгар сэриини 
тердуттэн куертээбэккэ туйаайыллар.

10.2.2. Олопхо уонна дьип олох 
андадардарын тутула биир. «Аны эйиэхэ 
эргилиннэхпинэ — иэччэдим эргийдин, 
эн диэки хайыстахпына — хаалдьыгым 
хайыннын» [ПМЛС(Я), с. 173].

10.3.1. Эйэлэйэллэригэр, этэллэр: 
«Тупсуох, учугэйдии буолуох, бэйэ- 
бэйэбитигэр куйаданы санайыахпыт 
суода, куйадан быйыы уурайдын, уйэ 
тухары учугэй быйыыга барыах»... Ол 
кэннэ тапарада упэллэр, онтон устэ 
сыллайаллар, кэннилэрин хайыйан 
силлииллэр уонна сири урэллэр..., 
онтон бииргэ олорон айыыллар 
[Худяков, с. 140-141].
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11. Кыргыс ата
11.1. Аллараа дойдуга туйуехтэрин ин- 

нинэ бухатыырдар аттарын ыытан кэби- 
йэллэр, салгыы ойуун кэриэтэ кетер /  
атара /  балык уо.д.а. буолан айан- 
ныыллар. встеехтерун ейерен эрэ 
баран, аттарын теттеру ы^ыраллар 
[СЯО, №  36, с. 149-150; №  67, с. 266 и 
др.]. Герой, эккирэтэн ийэллэрин 
билэн, суктэр кыыйын атыгар олордон, 
дьиэтигэр атаарар, бэйэтэ абаайыны 
кытта охсуйа хаалар [СЯО, №  55, с. 220; 
№  66, с. 258].

Толоруута — ырыанан (А).

11.0. 1. Ойууннар ыраах атта-
налларыгар миинэр ми^элэрин — 
ду^урдэрин ылбаттар, кутуруксут- 
тарыгар биэрэллэр. Сапалаай ойуун 
кэпсээнинэн, ойуун сонодойун-ду^у- 
рун, ус кэрдии сиргэ тиийэн баран, 
баайан кэбийэр. «Аан дайды иччитигэр 
туттаран барар ойуун, эргийэн кэлиэр 
дылы. Ыраатар буолладына эбэтэр 
Аллараа туйээри гыннадына, бу соно- 
дойун алдаан-алдаан баран Аан дай- 
дытыгар теттеру ыытар. Онуоха ойуун 
алдаан: «Кэлэрбэр, Аан дайдыбар
эргийэрбэр уойан-тотон баран, баайыл- 
лан кууран-хатан тойуйаар, бу Аан 
дойду ус ууттээх уругс кемус остуол- 
батыгар» диир. Аллараа дайдыга туйэ- 
ригэр айыы сылгыта абаайы сирин 
быттадар-былагайытыгар бийиллиэ диэн 
атын иппэт [Ойуун, ч. 1, с. 12-13].

Толоруута — ырыанан (А).
11.0. 2. Уеруулээх туйулгэлэргэ ат 

суурдуутугэр ат бастакынан кэлиитэ — 
иччитин кыайыыта, урдук ерегейе.

11.3. Бит-билгэ тылынан, туйээтэххэ, 
ыарыйады ат тэбэрэ, ытырара — сотору 
утуерэригэр — ат ыраастаан, арчылаан, 
ыарыы абаайытын тэбэр/ытырар 
[Худяков, с. 239].

11.4. Оло^хо кыыс бухатыырдара 
биэни миинэллэрэ саха сиэрин ийинэн. 
Дьахтар атыыры эбэтэр атыыр одуйу 
хайан да мииммэт, улахан аньыы: 
дьахтар биэни эбэтэр аттаммыт одуйу 
эрэ миинэр ыйаахтаах [Там же, с. 181].

11.2. Оло^хо ата бухатыыры сир- 
халлаан силбэйэр миэстэтигэр тиэрдэр 
уонна этэр: «Ол дойдуга иккиэн тэ- 
етинэн кестер кыахпыт суох. Мин 
бардым. Кыйалда тирээтэдинэ, ыны- 
раар» [СЯО, №51, с. 200].

Толоруута — ырыанан (С)
11.3. Ардыгар ат кыргыйыыга кыттар 

эрээри, бухатыыр бэйэтэ сатыы сылдьан 
охсуйар, ата абаайы тимир атын кытта 
туспа куен керсер [СЯО, №  6, с. 52; №  
12, с. 62; №  88, с. 220].

11.4. Атын сиргэ тиийэн, герой 
баладан тайыгар уейээ дойду атын керер 
уонна ол аттыгар бэйэтин атын баайар. 
Онуоха аттар, икки кэлин атахтарыгар 
ере тура-тура, охсуйан бараллар. Онтон, 
хайынырыы-хайьотырыы, тиистэринэн 
туйэллэр. Онуоха герой «Бу ат иччитин 
кытта додордуу дьон быйыылаахпыт», — 
дии саныыр. Кырдьык, ат иччитэ кини 
инитэ буолан тахсар [Ястремский, с. 8].

Толоруута —хойоонунан (D).
11.5. Абаайы маган атынан тургутан 

кереллеруттэн куттанар. Герой абаайы

11.5. С.А. Токарев архыып доку- 
муоннарыгар олодуран, сахалар былыр 
кыргыска атынан сэриилэйэр
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эрэ буолбутугар, титиристээт, ойон ту- 
рар. Бухатыыр ата уйус ыстаныытыгар 
абаайыны тебетун оройунан бырадаат, 
тэбэн саайбытыгар ортотунан уонна 
устатынан быйа ыстанар уонна туерт 
аны арахсан, байдал устун уста турар 
[ВС, с. 229-230].

11.6. Кырдьадас уустар герой атын 
моонньуттан аллараа еттун ылтайын 
тимиринэн, харадын уонна кулгаах- 
тарын кыйыл тимиринэн буруйэллэр, 
ол эрээри, герой уустарга бэлэх биэрэн 
баран, тимир куйахтаах атын дьиэтигэр 
атаарар, бэйэтэ кетерге кубулуйан, 
айанныы турар [ВС, с. 226-227].

уеруйэхтээхтэрин бэлиэтээбитэ. 
Кытыылаан киирэр кыргыс аттарын 
кынат, ортотунан тодо анньан киирэр 
аттары тумус сэрии диэн ааттыыллара 
[Васильев, с. 146].

11.6. Кыргыс аттар, харысхал тимир 
куйахтара кесте илик да буоллар, 
суруктаах хайалар ойууларынан сирдэ- 
тэн, син уопсай мойуоннарын сабада- 
лыахха сеп. Уйуйээннэри архыып доку- 
муоннара ситэрэллэр: «кинээс миинэн 
испит тимир куйахтаах атын елердум» 
(1634 с.), суукка «ат куйадын уоруу 
туйунан» дьыала керуллубут (1645 с.).

12. Оло^хо бухатыырдара ойууннуу дьодурдара
12.1.1. Бухатыыр ойуун эрэ байылыыр 

арааска кубулуйар кубулдаттары дьикти- 
тик терууругэр инэринэн кэлбит буо- 
луодар сеп: ойуун дьодуругар анаан 
уйуйуллубутун туйунан ханна да ахтыл- 
лыбат, арай ата кинини уерэтэр-така- 
йар. Айыы геройа туохха барытыгар ку
булуйар: кетерге [эпос барытыгар кэ- 
риэтэ], уеннэ-кейуургэ [СЯО, №  66, 
с. 261], кутуйахха [№ 8, с. 51; №  9, с. 54], 
адыс кырыылаах атарада [№ 54, с. 215]; 
айыы удадана, адыс атахтаах эриэн одус 
буолан, абаайыны кытта кэйсэр [№ 16, 
с. 71]. Ону тайынан, атын дьону эмиэ 
арааска кубулуталлар: кеме кердуур 
айыы бухатыырын — кырынааска [№ 33, 
с. 136], кэргэнин — кыйыл кемус бийи- 
лэххэ [№ 8, с. 52 и др.].

Толоруута — хойоонунан (D).

12.0. 1. Олонхо бухатыырдарын охсу- 
йуулара ойууннар одус буолан куен кер- 
суйуулэрин санатар.

12.0. 2. Курууппа ойуун кэпсээнинэн, 
Ньодорулла ойуун аптаах (гипнозтаах) 
эбитэ уйу. Ол курдук, к^1ыра сылдьан, 
дьиэ анныттан елуу уутун ыга уктээн 
тайаарара. Тайырдьаттан дьиэ ийигэр, 
орулаппытынан, эйэни, берену киллэ- 
рэрэ уо.д.а. Баданада аалыннадына, 
танайа барыта уйуллан хаалара, онтон 
илиитигэр эмискэ быйах баар буола ту- 
йэрэ да, туейуттэн киинигэр диэри са- 
лыбырыы сылдьар ус искэннээдин хайа 
сотунара. Бу ойуун кими эмэ эмтээн 
утуерпутэ ийиллибэтэ, наар, кыыран, 
куйаданы эрэ онорорун ийин сиэмэх 
ойуун аатырбыт [ПМЛС(Я), с. 348-349].

12.0. 3. Г.Н. Потанин бэлиэтээ- 
битинэн, былыргы эпос геройдара, 
хорсун сэриийиттэрин тайынан, ойуун 
абын-хомуйунун толору байылаабыттара 
кестер: кинилэр охсуйуулара ардыгар 
ап-хомуйун курэдэр кубулуйар. Чинчи- 
йээччи Алтай эпойын уерэтэригэр, 
герой Аллараа дойдуга туйэрин, ойуун 
уйуйээннэрин к^1тта ханыылыы тутан, 
ойуун туйунан номохтор кэнники
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куустээх бухатыырдар тустарынан кэп- 
сээететэ кубулуйбуттар диэн тумуккэ 
кэлэр. Бухатыыр-ойуун уонна буха- 
тыыр-бэргэн ытааччы уобарастарын 
тус-туспа араартаан, биир уобарас ик- 
кискэ кубулуйуутун кердерер [Аносский 
сборник, с. 257-260].

12.0.4. встейер ойууннар эйэ, одус 
буолан охсуйаллар. Онуоха ойууннар 
бэйэлэрэ кийи мойуоннарын ыйык- 
тыбаттар, ийэ кыыллара куен кер- 
селлер. Кеннеру дьон ону кербет, 
ойууннар бэйэлэрэ эрэ истэллэр-би- 
лэллэр. Аччыгый ойууннар утарыта 
кииристэхтэринэ, ийэ кыыллара ... ус 
сыл охсуйаллар, орто ойууннар ... туерт 
эбэтэр биэс сыл, оттон улахаттар — 
тодус сыл. Ойууннар, куустэринэн тэн1 
буоллахтарына, кэлин кэмэ-кэрдиитэ 
туолладына, тупсаллар, онтон биирэ 
кыайдадына, иккийэ ийэ кыылынаан 
елеллер [Худяков, с. 357-358]. Ардыгар 
ойуун ес саныыр ойуунугар айа иитэр. 
Онуоха айата кийи ойодосторуттан та- 
етыллар, охсорун кийи илиитин то^о- 
лодун у^уодуттан, кирсин — кийи очо- 
дойуттан о^орор. Айаларын кирсин 
тардан баран, ох оннугар сугэ эмтэр- 
кэйин эбэтэр быйах тебете тостубутун 
иитэллэр. Айада атын ойуун тубэс- 
тэдинэ, быйада ойодойуттан саайан, 
моонньун ортотун кыратык таарыйар 
эбэтэр хаанныыр, ол аата кыра ойуун. 
Атын ойуун кэлэр.., быйах тебете атадар 
тубэйэр, ол аата улахан ойуун. Итинник 
ньыманан ойууннартан хайалара куус- 
тээдин быйаарсаллара [Там же, с. 358]. 
Ардыгар ойуун, атын ойууну иэстэйээ- 
ри, эмэх мастан харахтаан, кулгаахтаан, 
муруннаан кийи мойуонун о^орор... 
хаанынан бийэр уонна естейер ойуунун 
аатын инэрэр. Онтон сабынан эбэтэр 
курунан баайан баран, елуер диэри 
илдьи тайыйар, оччотугар бу ойуун 1000 
да биэрэстэ ыраах сырыттын, этэ-сиинэ 
баайырар, ийэн тахсар уонна устунан 
баалатан елер. Ол мас эмэгэти
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12.1.2. Герой албастара суунэ улугэр: 
кини абаайы буолан, кутура туойан, Ал- 
лараа дойду хайа бадарар олохтоодун 
кытта алтыйыан сои [СЯО, №  1, с. 20; 
№  55, с. 219; №  66, с. 262].

Толоруута — ырыанан (В).
12.1.3. Дьиэлэригэр тонной, геройдар 

быыйаабыт дьоннорун аттарын кулгаа- 
дыттан [№ 58, с. 229] эбэтэр бэйэлэрин 
кулгаахтарыттан хостооннор босхо- 
лууллар [№ 16, с. 72].

Толоруута — хойоонунан (D).
12.2. Итинник албайы абаайы буха- 

тыыра эмиэ туттар [№ 35, с. 148], ус ку- 
лук буолар [ВС, с. 116], онноодор икки 
аны кэрдиллэн баран, куодаска кубу- 
луйар [№ 46, с. 182], тынырахтаах 
котор, сиэмэх кыыл буолар. Абаайы 
туорт муннук эбириэн хатан саалыр ду- 
нурун мииннэдинэ, дунурэ ус атахтаах 
биэдэ кубулуйар [ВС, с. 142].

Толоруута — хойоонунан (D).
12.3. Абаайы эмээхсин кистээбит 

кутун герой булбутугар таарымталанан 
олон хаалар [ВС, с. 127].

12.4.1. Олонхо абаайыта харах баайар 
албастаах (гиинозтаах). Кинилэр айыы 
кыыйын уоралларыгар им балайы ту- 
йэрэллэр. «Урун Уолан» олонходо 
абаайы, хонууну уунан толорон баран,

уматтахтарына, бии ойуун ымынахха 
ыстаран олор [Там же,, с. 357].

12.0.5. Улуу удадан бгроииуунэ (Аг
рафена) кырыыйын туйунан уйуйээн, 
бийиги санаабытыгар, айыы ойууннара 
олорсууну-ойорсууну ылымматтарыгар 
олодурар. бгроииуунэ эдьиийэ удадан 
дьахтар балтын тугу сатыырын кордо- 
роругэр кордойор уонна кини кууйуттэн 
саллан маннык диир: «влон бараннын 
уор буолан илэ хаамтаххына, утуо ки- 
йиэхэ торут чугайаамаар, хотонно эрэ 
соруостээр..., сир аннынан сылдьаар, 
аал уоту быйа хаамымаар... Эйигин 
кэнэдэски оттугэр дьон-сэргэ тэнийдин 
диэн кыраатым...» [Худяков, с. 329; 
ПМЛС(Я), с. 391].
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хоруутуур (сылгыны YYP3H хайыытыыр) 
уонна ay^ yPYh охсор: герой атыырын 
Yepa э^сэлийэ кистээбитинэн, ууга 
ыстанар. Ол кэннэ, абаайы иккистээн 
YeгYлээбитигэp, аны хородор муостаада 
ууга ыстанар. CYehYлэp иччилэрэ тойук 
туойан кердейер: «влepYмэ-eйepYмэ, 
ханна эттэн'ий да онно барыам». Онуо- 
ха иккийэ, ымах гынан баран, кYн 
диэки хайыспытыгар, байдал тeттepY 
хонууга кубулуйар, сылгылар, ынахтар 
от кэбийэ сылдьаллара илэ кестен кэлэр 
(ол аата абаайы харадын баайбыт) [ВС, 
с. 141].

Толоруута — хойоонунан (D).
12.4.2. Герой абаайыны кылыйынан 

быйыта сынньар, онтон ейденен кэл- 
битэ — муостатын Yс майын YлтY 
охсубут [Там же].

Толоруута — хойоонунан (D).
12.5. Абаайы адас-балыстара 

тымныыны /  итиини тYhэpэллэp, угаа- 
йылаан сылаас дьиэ /  Ypэх бэлэм- 
нииллэр эрээри, герой кинилэр албас- 
тарын таайан, быйыта кэрдэн eлepтYYP 
[Там же, с. 208-210].

Толоруута — хойоонунан (D).
12.6. Айыы удаданнарын адастара — 

Уолумар Yс тeгYл холоруктуу эргий- 
битигэр, ^ н  хараара ейер, буурда тYhэн 
мастары сууллартыыр, тYpгэн ат ха- 
наччы туттубут моонньунан хаар тYhэp, 
ол кэннэ муус то^от садаланар: CYehYHY 
барытын хаар саба бYPYЙэp, кынаттаах 
биис ууйа кетер кыада суох буолар. 
Уолумар кыра балта, тepeeбYт кYeх 
кырыс сирин айынан, эдьиийин бу- 
руйдаан ытыыр-со^уур. Онуоха, удадан 
кYHY утары Yстэ холоруктаабытыгар, 
барыта уруккутугар эргиллэн чeлYгэp 
тYhэp [Ястремский, с. 125].

12.7. Герой кэргэнэ туойан суланар: 
«Кыра сылдьаммын, элбэди адыйахха, 
улаханы кырада кубулутар, баары суох 
гынар, суоду баар гынар кыахтаадым; 
аайар албайы, куотар кубулдаты да то- 
лору байылыырым» [ВС, с. 168].

12.7. Урут олорон ааспыт олохторун 
eйдYYP «кийи Yepэ» одолор [Худяков, с. 
329; ПМЛС (Я), с. 329].
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13. Бухатыырдар кэп туонуулара
13.1. Кыайыылаахтар самнарбыт ес- 

теехтере елуехтэрин иннинэ кэриэс- 
тэрин этэллэригэр модьуйаллар. Кэп 
туонуу ылланар ньымалара: айыы ге- 
ройдара -  А, абаайы бухатыырдара -  В, 
абаайы кыргыттара — С.

13.1. Былыргы кыргыс сиэринэн, 
естеех елуен иннинэ кэп туонар. Хан- 
тан хааннаадын, кимтэн кииннээдин 
этэн туран, кыайыылаахха туохтан сыл- 
таан ес баайбытын кэпсиир, кини куу- 
йун-кыадын арбыыр, бэйэтин алдас- 
тарын аада билинэр уонна кэриэйин 
этэр, ону кыайыылаах хайаан да толо- 
рор [Васильев, с. 169-170; ИПРЯ, ч.1, 
с. 196-197; Эллэйада, с. 133].

Толоруута — ырыанан (А).
13.2. Саха елер чаайа тирээтэдинэ, 

быстах елуугэ тубэстэдинэ этэр: «Танга 
Хаан ыйаада тыйыс да буолар эбит!» 
[Кулаковский, с. 21]. Дьылда танарата 
кийи терууругэр телкетун халлаан суру- 
гар киллэрэр диэн сахалар итэдэйэллэрэ 
[Там же].

13.2. Айыы геройдара естеехтеруттэн 
биирдэ ыйыстан кэбийэллэригэр аат- 
тайаллара — бэйэтэ ураты албас буолар. 
Абаайы естеедун сиэри айадын атан, 
уейээ сынаадын халлаанна, аллараа 
сынаадын сиргэ ининнэрэр. Сэптээх- 
сэбиргэллээх айыы бухатыыра абаайы 
айадын ийигэр атынан кетутэн киирэн, 
ийиттэн илдьи булкуйан елерер. Ити 
албас улахан булду, унуохтарын ал- 
дьаппакка, аранаска харайыы угэйигэр 
дьуерэлии: бултаммыт кыыл хаттаан 
терууругэр унуохтара бутун буолуох 
кэриннээхтэр [СЯО, №  8, с. 48; №  14, 
с. 68; СРТЯО, с. 79, 87, 132, 146 и др.].

Толорууута — ырыанан (А).
13.3. Абаайы итиниэхэ майгылыыр 

албайын — тебетунэн маска, сирэйинэн 
Аллараа дойдуга сытан биэрэрин герой 
ылыммат [СЯО, №  6, с. 41].

Толоруута — ырыанан (В).

13.4. Ыйаахтаах аналын билбэтиттэн 
мунчааран, герой устунан ыалдьан 
дьиэдэ аттаан киирэр: «Миигин
абаайылар сиэтилэр, онон елер кунум 
ууннэ. Булгунньах урдугэр кемеерун. 
Хоруобум урдугэр биир да курдьэх

13.3. Олонходо айыы геройдара 
халлаанна, урдук айыыларга кеме 
кердеен туойуулара ойуун удьуор 
ыччаттара тойугунан суланалларын 
туйунан уйуйээннэргэ дьуерэлии. 
¥й уй ээн н э  кэпсэнэринэн, Бахсы 
айыыта буолбут Дьэллэмэй кинээс 
елбут ойуун уолуттан отун ходуйатын 
былдьыыр. Атадастаммыт кийи, адатын 
унуодар хайыытыы-хайыытыы суурэн 
тиийэн, майынан тонсуйа-тонсуйа, 
суланан туонар. Сонно тута ойуун уерэ, 
холорук буолан ере ытыллан тахсан 
иэстэйэр [ПМЛС(Я), с. 241, 337-339].

13.4. Кэп туонуутугар сыйыаннаах 
Э.А. Алексеев киллэрбит суланыы ырыа 
диэн ейдебулу чопчулуур наада. Кини 
суруйарынан, бу — хайан да урут 
ыллаабатах дьон елбуту кытта бырастыы- 
лайар ырыалара [ПФЛ, с. 11]. Суланыы,
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буору кутаайадыт», — диэн туойар уонна 
елен хаалар. Герой ити кердейуутэ, 
араайа, иккистээн тиллиэм диэн эрэнэ 
саныырын туойулуур. Герой кэнники 
кутуйахха кубулуйан, дьиэдэ киирэн, 
уейэттэн ананан тереебут аналын 
билэр [№ 9, с.55].

Толоруута — ырыанан (А).

13.5. Абаайы геройу Улуу Тойонно 
унсэр уонна, сэргэ тердугэр сытан, 
елен эрэриттэн ытыыр-суланар, кэриэ- 
йин, тыла суох ойуун кэриэтэ, хонсуо 
куолайынан хайыытыыр [ВС, с. 211].

Толоруута — ырыанан (В).

ытаныы, унсэргээйин, ааттайыы, сана 
аллайыы, хайыытаайын, кэмсинии 
[Пекарский, т.2, стб. 2327]. Суланыы 
ырыа, С.Д. Мухоплева суруйарыныы, 
быйыыта, иччилэри кытта алтыйар 
сиэр-туом ырыаларыгар дьуерэлии [Му
хоплева, с. 73-81]. Онон суланыы ырыа 
дьылдада ытаныы буолуон сеп, оттон 
кэп туонуу — уйугулаан сытар кийи 
олоду к 1̂тта арахсар бутэйик кэриэс 
ырыата. «Кэп — дьин анал, хаан- 
удьуортан бэриллибит олох онкула, 
онойуута, халбаннаабат тутула. Кэп — 
кийи удьуор теруттэрэ онорбут аньыы- 
ларын-хараларын ийин эппиэккэ ту- 
руута. Туойар — хойуйар. Онон кэп 
туонуу — быйыы-майгы терутун, те- 
руетун (первообраз) хойуйуу» [Ксе
нофонтов, с. 69].

14. Тамара дьуулэ
14.1. Уйун алдьатыылаах сэрии хал- 

лаан дьуулун уураадынан тохтотуллар. 
Айыылар, айыы геройдарын /  кинилэр 
аттарын кердейуулэрин, ус дойду олох- 
тоохторун ун'суулэрин ылынан, дьуул- 
луургэ себулэннэрин биэрэллэр. Арды- 
гар утары киирсээччилэр меккуеру бы- 
йааралларыгар бэйэлэрэ туруорсаллар, 
онуоха урдук танара дьуулэ халлаан 
архыыбатыгар харалла сытар дьылда 
кинигэтигэр олодуран — меккуердээх 
кыыс - герой анала буоларын быйаарар 
[СРТЯО, с. 71-72; СОРП, с. 157]. 
Оччотугар халлаан дъвкувлдъуттэрэ 
абаакыны влврвллвр [СОРП, с. 37].

14.2. Уотунан уйууран, сири-дойдуну 
алдьатар абаайыны кытта охсуйар герой 
кердейуутун ылынан, Уордаах Дьейе- 
гей хаардаах ардады туйэрэн уоту уму- 
руорар [СЯО, №  47, с. 183]. Герой, атын 
ненуе иккистээн кердейен, илдьит

14.01. В.Л. Серошевскай уо.д.а. чин- 
чийээччилэр биис ууйун мунньадын 
(сугулаанын) туйунан тейе эмэ элбэхтик 
суруйбуттарын урдунэн, Ф.Ф. Васильев 
С.А. Токарев улэлэригэр олодуран, бу 
мунньахтар кыргыс кэмигэр суол- 
таларын туйунан уйуйээннэргэ туох да 
чопчу этиллибэт диэн суруйар [Васи- 
лъев, с. 58] уонна кинилэр сэрии 
боппуруостарын быйаарбаттар этэ диэн 
тумуккэ кэлэр [Там же, с. 58-59]. Ол 
эрээри, танара урдук дьуулун туйунан 
сюжет матыыба орто уйэлэргэ сахаларга 
авторитарнай боотураат салайыыта 
баарын кэрэйилиир [Там же, с. 61]. 
ХУП уйэ докумуоннарыттан сылык- 
таатахха, сахалар дьайаах киириитин 
утары турууларыгар биис ууйун мун- 
ньада улахан суолталаны ылбыта. Осту- 
руогу хас да ый устата тегуруйэн сы- 
тыы, угус кийини-суейуну тардан,
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ыыппытыгар Дьейегей, кыыйыран- 
абаран, аты таайынан тамныылларыгар 
соруйар. Ат айаран биэрэр уонна ич- 
читин этиитэ олохтоодун ылынна- 
рыылаахтык быйаарар. Таетара дьуулэ 
хомуллан, абаайыны буруйга тардарга 
сорудахтаан, бэйэлэрин бухатыырдарын 
ыыталлар [Там же, с. 184-185].

14.3. Олоетхо дьахтарын абаайы кулута 
хотуна Урдук айыыга ел ер елуу одун 
ыытарыгар кердейуутун тиэрдэр. Хал- 
лаан бухатыыра абаайыны одунан ытан 
елерер [Там же, №  10, с. 58]. Атын 
олоетхолорго бухатыыр дьахтар абаайы 
кулутун кытта, елер елуу ынырыктаах 
балыгын кыайбаккалар ыксалга ыктар- 
быттарыгар, этиет таетаратын уола 
кемелейер [Там же, №  20, с. 94].

14.4. Аллараа дойду олохтоохторо 
Урует Айыы Тойоетето сирдэрэ-уоттара 
улту тэпсиллэн эрэрин туйунан ует- 
сэллэр [Там же, №  51, с. 201-202; №  55, 
с. 222; №  57, с. 223; №  67, с. 265], онуоха 
урдук айыы, сэриини тохтоторго эбэтэр 
кыргыйар сирдэрин уларытарга илдьит- 
тээн, тэетсиктэри ыытар [№ 58, с. 227; 
№  66, с. 259].

14.5. Кырдьыгы быйаарар таетара суута 
кыргыйыыны куертээбит абаайылары 
уедэн тугэдэр уйэлэр тухары туетнэри 
бырадарга дьууллуур [№ 55, с. 221]; 
60 сыллаах хаайыыга уурар [№ 57, 
с. 223]; хандалы кэтэрдэн, сир тугэдэр 
атаарар, ардыгар абаайылар, онтон 
хаайтарбакка, албын-келдьун неетуе ку- 
рууллэр [№ 34, с. 142-143].

14.6. Таетара дьуулэ айыы буха
тыырдарын силиэстийэ ыытыллар кэ- 
мигэр хаайыыга олордор; буолбут бы- 
йыыны-майгыны чинчийэн эрэ баран, 
бутэйиктээх уураады ылынар. Урует 
Айыы уураадын тиэрдэллэр «иккиттэн 
биирин таларга: естеедун кытта Уейээ 
уонна Орто дойду тас еттулэригэр 
охсуйарыгар эбэтэр, охсуспакка, естее- 
дунуун кэнэдэски телкелерун тустуул- 
лэригэр» [Там же, №  34, с. 143]. Буруйа

септеехтук аттаран дьайайыыны, айы- 
нан-таетайынан кэмигэр хааччыйыыны 
ирдээбитэ мэлдьэдэ суох [Серошевский, 
с. 464]. Биис ууйун мунньадын кэтээн 
керен, сурукка тиспит В.Л. Серо- 
шевскай суруйарынан, саха мунньада 
орто уйэтээди монгуол тыллаах омуктар 
курултайдарын санатара [с. 441]. Ку- 
раанах, айадас урдук сиргэ эбэтэр куех 
от бытыгырыы ууммут хонуутугар мун- 
ньахсыттар туйулгэни иилии тегуруччу 
олороллор. Бастакы эрээккэ, атахтарын 
татаардар курдук кумуччу туттан, саамай 
саастаахтара, бастаахтара, онтон иккис 
эрээккэ арыый сэнэх дьон олороллор 
эбэтэр тобуктаан тураллар, салгыы уйус 
эрээккэ ыччаттар, одолор, дьадаетылар, 
дьахталлар учугэйдик керееру, истээри, 
уксугэр тураллар. Дьыаланы-куолуну 
сунньунэн бастакы эрээт быйаарсар, 
иккис эрээт, хам-хаадьа тыл быктаран, 
кеннеруулэри киллэрэр, уйустэр уксу
гэр саетата суох истэллэр. Куолу- 
лааччылар олорон эрэ эбэтэр тобуктаан 
туран, илиилэринэн далбаатаан, тула 
еттулэригэр кэмэ суох бокулуон охсон, 
бэйэлэрин этиилэрин туруорсаллар, 
кемускууллэр... Бутэйик уураах ылы- 
ныллыан иннинэ, угэс курдук сала- 
йааччылар мустубут дьоетето туйаайан 
тыл этэллэр. Ити курдук ымпыгар-чым- 
пыгар тиийэ ырытан, эрдэтинэ тус си- 
рэй кэпсэтийэн, баар дьон санааларын 
билсийэн, кеннеруулэри ылынан, бутэ- 
йигэр уксугэр биир санаада кэлэллэр. 
Саха мунньадын уураада, угэс курдук 
биир санаанан бигэргэтиллэр [Там же, 
с. 448].

Айыылар сэриини тохтотоллоро, 
олоетхо дьуулугэр ыытыллар бириинчик 
силиэстийэ, ымпыгар-чымпыгар тиийэ 
быйаарсыы, айыы бухатыырдара кыр- 
дьыктарын кыйыл тылларынан кемус- 
кээйиннэрэ, буруйдаады септеехтук 
эпиэккэ тардан накаастаайын, ити 
барыта, бийиги керуубутугэр, кыргыс 
атааннайыытын быйаарар уус биийин
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суохтарын босхолоон баран, абаайыга 
илии-атах буолбут туерт айыы буха- 
тыырдарын иккистээн терууллэригэр 
уураахтыыллар, оттон абаайыны уедэн 
тугэдэр утаараллар [Там же, №  63, с. 
243; ВС, с. 218-219].

14.7. влбут айыы бухатыыр аймахтара 
Дьылда тойонно геройу унсэллэр, 
онуоха дьейуелдьуттэригэр буруйдаады 
тутан адалалларыгар соруйбутугар, герой 
кенулунэн кэлэртэн аккаастанар: «Ке- 
руем хайдах кыйарыйалларын». Онуоха 
халлаантан етуу быа туйэн, халлаан 
дьуулугэр хам кэлгийэн илдьэр. Герой 
кутуетэ Уейээ дойдуга мохсодол буолан 
кетен тиийэн, аймадын суут иннигэр 
кемускэйэр. Дьылда тойон «елбут кийи 
аймахтара бырастыы гыннахтарына» 
диэн уураах тайаарар. Кутует сутуктээх 
дьонно тиийэн кердеспутугэр, себу- 
лэйэннэр, геройу босхолууллар [Там же, 
№  20, с. 94-95].

14.8. Геройга халлаан тэнсигэ кэлэн 
(уейэ кер: 9.3.), абаайы Улуу Тойонно 
тиийэн, герой кинини бутэйик чадар 
буоларыгар эппитэ диэн хобулаа- 
бытыгар, Улуу Тойон ейургэнэн, уор- 
дайан икки суус бухатыыры тэрийэн 
ыытан эрэрин туйунан биллэрэр. Герой, 
ол бухатыырдар кэлбиттэригэр, тимир 
хонууга тахсан керсер уонна сыйыыны 
туннэри тэбэн барыларын елертуур 
[ВС, с. 210-211]. Абаайы Улуу тойонно 
хобу-сиби сипсийэрин тохтоппот 
эрээри, барыта герой туйугар этэннэ 
тумуктэнэр. Урун Айыы Тойон ки- 
ниэхэ бэйэтин адыс салаалаах айыы 
атаратын ыытар [ВС, с. 215].

14.9. Айыы геройа уонна абаайы 
кинилэри уустар тургутан кербуттэригэр 
араастаан кубулуйан, кыргыйан баран, 
тэннэйэллэр уонна быйаараллар: «Икки 
харыйа буоламмыт, тойук туойан этин 
туйэриэххэ, кини быйаардын». Ол эрээ
ри, манна эмиэ тэннэйэн тахсаллар 
[Там же, с. 228].

мунньадын соруктара. «Ньургун Ьоотур» 
олонхо биир барыйааныгар ахтыллар ус 
дойду судьуйаларыттан турар суут 
састаабыттан сылыктаатахха, сэриигэ 
тахсыбыт хоромньуну быйаарыыга икки 
еттуттэн дьуулгэ к^1тталлара [СЯО, №  
64, с. 252], ону тайынан, Аллараа дойду 
байылыга /  тонус бухатыырын адата 
суут кырдьыктаах уураадынан септеех 
миэрэдэ тиксибит одолорун кытаа- 
нахтык дьайайар [Там же, №  47, с. 184 
57, с. 225; №  64, с. 251]. Онон, фольклор 
матырыйаалларыгар олодурдахха, биис 
ууйун мунньада естейуу олохтоммут 
теруеттэрин чинчийэн, икки еттуттэн 
буруйу-сэмэни аадан, тахсыбыт хором
ньуну септеехтук телертерен, утарыта 
турар куустэр эйэлээхтик быйаар- 
салларын тэрийэрэ.

14.0. 2. Историческай уйуйээннэргэ 
телебур диэн — эчэйии, елеруу ийин эр 
сулуутугар ханыылыы телеейуну 
ааттыыллар. Телебур кээмэйэ, елбут 
эбэтэр ойолломмут кийи дьон-сэргэ 
ортотугар балайыанньатын болдомтодо 
ылан, эчэйии дьуйунуттэн керен бы- 
йыллара [Васильев, с. 55; ИПРЯ, ч.1, 
с. 296; ПМЛС(Я), с. 299].

14.0. 3. Утарыта киирсэр еруттэр хоп- 
сип тардатаннар, суут улэтигэр ардыгар 
сыыйа-халты уураах ылыныыта эмиэ 
тахсара.

14.0. 4. Историческай уйуйээннэ кыр- 
дьадас ей хаата тонус кэлии дьону — 
сахалары елерерге соруммут удьуор- 
хаан кийитигэр субэлиир: «Бастаан 
кинилэргэ бэйэн содотодун тиий... 
К^1айыах курдук буоллахпытына, бары 
тиийэн ейеруехпут, к^1аллыа суох 
буолладына, тыыта да сорунума» [ВС, 
с. 68].
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15. Кыргыска айыы намыйын удаданнар кемелере
15.1. Олоетхо геройдара, син биир 

естеех абаайыларын курдук YPYff 
тыыннарын ерYЙYЙтэрээри, бYтэhик 
кыргыйыы хонуутугар — тумулга /  Уот 
Кудулу Байдал ортотунан тардыллыбыт 
халбас хара ситии быатыгар, сууллар 
тYбэлтэлэригэр кеме буолалларыгар 
кердейен, уда±ан эдьиийдэрин ыеты- 
раллар [СЯО, №  20, с. 96; №  39, с. 155; 
№  45, с. 174; №  67, с. 265]. Онуоха 
удаданнар, былыт олбохтонон кэлэннэр 
сурдьуларын айаталлар: айыы намыйын 
удадан айыы геройугар орулуос кус 
сымыытын сада илгэни бырадар [Там 
же, №  58, с. 228; №  66, с. 259], оттон 
абаайы Аллараа дойду удадана бырахпыт 
ейех хаанын уобан ылар [Там же]. 
Айыы намыйын удаданнар естеех 
удаданнар ДYетYPДЭрин дьелеллер /  тэйэ 
Yрэллэр, бэйэлэрэ сууллан эрэр геройу 
дYffYPДЭринэн хабан ылаллар, оттон 
абаайы удадана сурдьун кыайан 
быйаабат.

15.2. Герой кердеЙYYTYн истэн, ойуун, 
оттон абаайыга удадан кэлэллэрэ сэдэх 
^ ctyy буолар. Ойуун удадан кехсYн 
таас атаранан бырадар. Абаайы удадана 
елерДYY таптаран, тонодосчукка кубулу- 
йан кетен хаалар.., уонна герой одолоро 
улаатыыларын садана теннYех буолан 
саанар [№ 53, с. 213].

15.3. Аллараа дойду удадана быраата 
елбYTYттэн хараастан, кини дYетYPYн 
дьелбYт естеех удаданын «Уйук Хара 
ойуун майын аттыгар олохтоох улуу 
ойууннар терДYлэригэр YетсYем» диэн 
саанар. Уейээететилэртэн алдаммыт 
кYYЙYнэн еттейен, кини Аллараа дойду 
бэртэригэр бэриммэт [СЯО, №  45, 
с. 175]. Алгыс этэр ^рэххэ айыы на
мыйын удадана мэлдьи кыайыылаах 
тахсар [№ 67, с. 265]. БYтэйик кыр- 
гыйыы хонуутун — уус кыйатын сада 
0л  yy Хара тумул иччитэ, абаайы

15.1. Былыр кэнтик быра±ыы диэн 
ойуун тустаах кийини елерер-ейерер 
туома баара, ол аата оду абылааннар 
ыталлар [Васильев, с. 187-188]. «Дыгын 
ыйыада» диэн YЙYЙээн'етэ кэпсэнэри- 
нэн, тоетус удадана бородой кYYCтээдэр 
Бэрт Харада кэнтик бырадар [ИПРЯ, ч.1, 
с. 131; Эллэйада, с. 100, 121; ПМЛС(Я), 
с. 79, 87].

Ардыгар бу туому толороллоругар 
тааска эбэтэр маска кийини ойуулаан 
баран.., ойуун туох-баар куйаданы 
иетэрэр [Васильев, с. 188]. Хотугу сахалар 
кэйээрин охсоллоругар мастан ес саныыр 
кийилэрин YTYГYннэрэн эмэгэт оето- 
роллор. Эмэгэккэ естеехтерYн аатын 
иетэрэллэр уонна Yс тегYл кэйээринетэ 
Yетэллэр, ол кэннэ туох эмит сэбинэн 
YлтY сынньаллар. Итэдэл быйыытынан, 
эмэгэти алдьатар кэмнэригэр бии кийи, 
туохтан буолара биллибэккэ эмискэччи 
таарымталанан тутатына елен хаалар. 
Кэйээрин диэн тыл дьиет суолтата 
биллибэт эрээри, ойууннар куйадан 
абаайыны ыетыралларыгар тутталлара 
[Кулаковский, с. 53; Васильев, с. 188].

15.2. Уврбэ — ойуун елер-тиллэр 
тYгэнигэр туттар Yс таас охторо, онуоха 
естейер ойуунун ытар ох саатын эриэн- 
нии кыйыллыбыт талахтан оеторор, 
кирсэ сутукаттан буолар (ойуун ити ох- 
торун кулгаадар укта сылдьар) 
[Пекарский, т.3, стлб. 3152].

15.3. Сиэмэх ойууннар тердYлэринэн 
Yейээетети абаайылар байылыктара Улуу 
Суорун Тойон буолар [Серошевский, с. 
655]. Абаайы ойууна айыыларга тейеде 
да кыырбат, оттон айыы ойууна Аллараа 
дойдуга сылдьара хайан да сатаммат 
[Ойуун, ч.1, с. 8]. Абаайы ойууна ^ y- 
ЙYнэн айыы ойуунугар байыйтарарын 
бэйэтэ билинэрэ. Холобур, биир абаайы 
ойууна хотторбутун маннык быйаарар: 
«Хара Суорунтан айдарыылаах кийи 
этим.., оттон Уедэй Угаалаах YрYет 
Айыыттан ананан тереен, дьылда ыйаа-
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удадана сурдьун кемускэйэн: «Айыы 
бухатыыра бэйэтин балтын сурдьубар 
халыымна биэрбитэ, ол кэннэ анар- 
дастыы атадастаан охсуйар», - диэбитин 
истэн, айыы бухатыырын Уот сымала 
байдалга бырадар. Айыы удадана бу- 
хатыыры хабан ылан быыйыыр уонна 
тумул иччитигэр абаайы бэйэтэ бу- 
руйдаадын туйунан туойан, тылын 
ылыннарар, онуоха тумул иччитэ 
абаайы бухатыырын байдалга бырадар 
[СЯО, №  58, с. 227].

15.3.2. Ардыгар Аллараа дойду удадана 
сурдьа елбутун кэннэ геройу утары 
бэйэтэ охсуйар да, кыайтарар [Там же, 
№  20, с. 96; №  58, с. 227].

дынан урдук буолан, миигин кыайда... 
Телкелеех терде-ууйа таайда бы- 
йыылаах» [Ксенофонтов, с. 41]. Итинник 
тугэннэргэ олодуран, Ф.Ф. Васильев 
бэрт сепке бэлиэтээбитэ: «Тумуктээн 
эттэххэ, айыы ойууннара бэйэлэрин ур- 
дуттэн атадастаппаттара, ардыгар куйа- 
даны да онороллоро баар суол бы- 
йыылаах» [Васильев, с. 185].

16. Кыайыы врвгвйун туомнара
16.1. Упос геройа естеедун елерен 

баран, сурэдин, быарын, тынатын хос- 
тоон ылан, унуутугэр уелэн, халлаан 
диэки ере уунан туран, Илбис Кыыйын 
уонна Ойол Уолун хааннаах туйулгэдэ 
ынырар. Илбис иччилэрэ, суор буолан 
кетен кэлэннэр, уерэ-кете хааннаах 
кундугэ-мааныга тиксэллэр. Барал- 
ларыгар бухатыырга махтанан, уйэтин 
тухары кыргыска сылдьан, кыайан- 
хотон, кинилэри кундугэ-мааныга 
ыныра турарыгар алдыыллар [Кула- 
ковский, с. 22]. Геройдар сейургэстээн 
туран, туойаллар [СЯО, №  7, с. 44; №  17, 
с. 80; №  22, с. 104 и др.]. Ол курдук 
Кыыс бухатыыр абаайы ойодойун улту 
сынньан, тойуталаан баран, сурэдин, 
тынатын, быарын хостоон ылан, кы- 
лана-кылана, хотой курдук чанырдаан, 
быйыта кэрдэр, сейургэстээн туран, ат 
туйадыныы тон сири логлорута тэ- 
биэлиир уонна Илбис Кыыйын ере- 
гейун уруйдаан, туйулгэдэ ынырар 
[Архив ЯНЦ, ф.5, оп. 7, ед.хр. 55, 
л. 44-46].

Толоруута — ырыанан (А).
16.2. Кыргыс хонуутугар кетен кэлбит 

суордар хааннаах кундугэ тиксэннэр, 
махтаналлар уонна алгыыллар [СЯО, №  
51, с. 201]. Илбис иччилэрин алгыстара

16.1. Былыр саргы ыйыада диэн ыйыах 
ураты керунэ баара. Бу ыйыады ада 
уустар тумсэн тэрийэннэр, к 1̂ргыс 
айыыларыгар унэллэрэ-суктэллэрэ [Ро
манова, с. 115]. ЬШыахха, аар саарга 
аатырбыт боотурдары ыныран, ада 
уустар сэриилэрин керуу-истии ыытыл- 
лара. Ыйыахха хаан тодуулаах туомнар 
тейе да бобуулаахтарын ийин, ардыгар 
онноодор кеннеру да ыйыахха боо- 
турдар икки ардыларыгар елерсуулээх 
курэхтэри тэрийэллэрэр [Васильев, 
с. 173]. Итинник ыйыах сиэрин-туомун, 
быйыыта, ойуун салайан ыытара. Ойуун 
Илбис хаанна туйаайан унэн-суктэн, 
к 1̂мыс ыйан алгыыра [Романова, с. 142]. 
Кыргыс иччитигэр анаан кыргыс 
сэргэтин туруораллара. Бу сэргэдэ аты 
баайбаттар, сиэр-туом ытык майа суол- 
талаах. Кыргыс сэргэтэ керунунэн, 
кээмэйинэн атын сэргэлэртэн уратыта 
суох, арай тебетугэр икки, ардыгар ус 
муостаах буолара [Васильев, с. 166]. Сар
гы ыйыадын сергутэргэ кыайыылаах- 
тары керсер, уруйдуур-айхаллыыр 
ыйыахтар тустарынан эпос матыры- 
йаалларыгар олодуруохха сеп. Ол курдук 
олонходо ада ууйун байылыктара: 
«Уруй! Айхал!» диэн хайыытаан, к 1̂а- 
йыылаахтары кууйан ылан керселлер.
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кырыыска дьуерэлии: аал уоту отту- 
бакка, теретер одону телкелеебекке, 
уйэтин тухары кыргыйан, естеехтерун 
кыайталаан, кэнэдэскитин кинилэри 
кундулуу турарыгар [Там же, №  65, с. 
254]. Кыыс бухатыыр, ере уунан турар 
унуутугэр ийиирэ-ийиирэ, кылана- 
кылана, тула кете сылдьар Илбис 
Кыыйын уота садыллар [Архив ЯНЦ, 
там же, с. 48].

Толоруута — хойоонунан (D).
16.3. Ол кэннэ герой, суунэ улахан 

кулуйун оттон, естеехтерун елуктэрин 
уматар уонна куллэрин ыйан кэбийэр /  
ытыгынан байдалда ытыйар [ВС, с. 107; 
СЯО, №  12, с. 63; №  31, с. 134].

16.4. Сурун болдомто естеех ел угу н 
бутуннуу суох гынарга ууруллар: кып- 
кыра да кыырпахтан тиллэн кэлиэн сеп 
[см.ниже: “возрождение абаасы”].

9 куннээх туун устата атын улуустартан 
дьону-сэргэни ыныран, кемус сэбир- 
дэхтээх чэчир тулалаах ыйыах туйул- 
гэтигэр олордон, кунду-мааны тэри- 
йэллэр. Кыайыынан кынаттаммыт бу- 
хатыыры хатын мастан онойуллубут 
бастын-мааны олоххо атыыр киис 
тириитинэн буруллубут олбох тэлгээн 
олордоллор. Геройга ытык чороонно 
кымыс адалан туттараллар. Ус оно бы- 
йыллыбыт ойуордаах хойгуону (Байанай 
мас эмэгэтин, саргы ыйыахха, араайа, 
Илбис Хаан ойуутун — А.Р.) туспа 
туруораллар [Емельянов, 1995, с. 93]. 
«Геройу алдыахтарын иннинэ ытык хаа- 
нынан бийиллибит охтору туруору ас- 
тылар, кыргыс батайын уйуктаах тебе- 
тунэн буорга батары саайдылар. Баар 
бухатыырдарга анааннар ус атахтаах 
хааннаах остуоллары туспа туруордулар, 
талах майы хойуутук симтилэр, олбох 
анныгар манан таба тириитин тэл- 
гэттилэр» [Ястремский, с. 118-119].

17. Кыргыска хотторбуттары кытта дуогабар туйэрсии
17.1. Айыы дьонун байылыктара (ки- 

йииттэр адалара) абаайылар куус- 
тэринэн кутуеттуу кэлбиттэригэр, сойу- 
йан хааланнар, уруу ыйыадын тэрийэргэ 
куйэллэллэр. Кыайыылаах быйаарыллар 
ыйыадар аатырбыт айыы бухатыыр- 
дарыгар кеме кердейен илдьит 
ыыталлар.

17.2. Айыы геройа, туох да мэктиэни 
ылыммакка, абаайы дойдутун улту урус- 
халлыыр.

17.3. Кыыс бухатыыр, абаайыны хотон 
баран, кердейуутун ылынан, тыыннаах

17.1. Ардыгар кемус кэнээччилэр сэ- 
рии дексе садалыан иннинэ кыайтар- 
быттарын билинэллэрэ. Икки еттуттэн 
себулэйэн, сэрии тохтотуллара уонна 
хотторуулаахтар солук телууллэрэ [Васи
льев, с. 145]. Солук — телебур (контри
буция) биир керунэ, кыайтарыылаах, 
эйэтин биэрэн, малаайын тэрийэр, кыа- 
йыылаахтар ороскуоттарын барытын 
уйунар, телуур... (Х-XIV уйэлэргэ 
Уйгуурдар государстволарыгар салыг 
диэн туйээн баара) [Там же, с. 56.]

17.2. Эйэлэйэртэн аккаастаммыт, те
лебур кээмэйин толору телуур кыада 
суох хотторбут ерут уксугэр биир да 
кийи хаалбат гына кыргыллара [Там же, 
с. 60]. XVII уйэтээди архыып маты- 
рыйаалларыгар телебур, туйээн нууч- 
чалыы «головщина» диэн биир тиэр- 
мининэн ыйыллар [Там же, с. 57; 
Токарев, с. 50-51].

17.3.1. Хотторуулаах кыайыылаахха 
кийинэн эбэтэр суейунэн телуурэ.
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хаалларан, кулут оетостор [СЯО, 
№№  10-15, 59, 60, 66, 69 и др.].

17.4. АбааЪы Yehaa дойдуттан Аллараа 
дойдуга аартыгы харабыллыах, кими да 
аhарыа суох буолан хааннаах андадар 
биэрэр [СКК, с. 473; СЯО, №  27, с. 204; 
№  52, с. 211]. Герой хардатын Орто 
дойдуттан Аллараа дойдуга охсуhа 
киирээччини тохтоторго тылын биэрэр 
[Там же, №  63, с. 245].

17.5. Айыы бухатыыра олоетхо геро- 
йуттан кинини елербетугэр, соболоетун 
балтын кэргэн ыларыгар кeрдeheр 
[СЯО, №  20, с. 97 и др.].

TYhээн быДыытынан бэриллэр дьон 
твлвннъут (твлвннъут кулут) диэн 
ааттаналлара [Василъев, с. 55].

17.3.2. Куотан иhэр тоетус туескэ 
кэтиллэр таета^ш  - далыhын устан 
бырадар, тоетус далыhын устара ол аата 
бэринэр, кэнэдэскитин сэриилэспэт 
андадара. Атын историческай yhy- 
йээететэ этиллэринэн, лаамы омук б а ^ 1- 
лыга аны сэриинэн саба тyhye суох 
буолан андадайар [Худяков, с. 68, 61].

17.4. Абаа^ 1  Орто дойдуга кестубэт 
тыын буоларын тэетэ, айыы к ^ и т э  
муччу туттан, Аллараа дойдуга тус- 
тэдинэ, кеннеру абааhыларга куhадан- 
нык дьайар кестубэт, иhиллибэт, 
биллибэт тыыетета кубулуйар. Аллараа 
дойду ойууна кинини, бохсуруйан 
ылан, дойдутугар теттеру утаарар 
[ПМЛС(Я), с. 33, 248-255].

17.5. Тыгын атын уорбут Булуу 
сортоллоругар кэлэн, телууллэригэр 
модьуйар уонна телебурун: атын 
тебетун иhин биир талыы дьахтары 
талан ылар, оттон туерт атадын иhин — 
хас биирдии атадар суустуу сyehyнy 
аахсар [Там же, с. 301].

18. Арчыланыы сиэрэ-туома
18.1. Олоетходо айыы бухатыырдара, 

абааhы кыттьДан, естеехтеругэр сиэри 
таhынан кырыктаах буолар эбэтэр Орто 
дойду баhылыктара буолартан (геройдар 
кэргэн ылартан /  кыыс бухатыырдар эр- 
гэ тахсартан) Yehэттэн ыйыллыбыт 
аналларыттан аккаастанар тугэннэригэр 
кинилэри арчылыырга ураты туом тут- 
туллар. Геройдары кулуhун уотун 
урдугэр елуехтэригэр диэри илдьи та- 
hыйаллар, онуоха эттэрин сааhыттан 
Аллараа дойду уенэ-сидьиетэ: чиэрбэ, 
эриэн уен, бада илибирэhэ тохтоллор. 
Ол курдук, «Кыыс Дэбилийэ» олоетходо, 
одо сырыттахтарына, абааhы кыыДа 
уорбут икки ини-бии айыы буха
тыырдара, киртэн-быртахтан ыраас- 
танан бараннар, утуйан баран уhук- 
тубукка холонон, сэргэхсийэн, «кемус

18.1. Ойуун буолаары эттэтэн, хам- 
саабакка ынчыктыы сытар киhини 
ойуун ыйык ма^етар иитиллэ сытар дии 
саныыллара. ЫарыДах титириирин - те
бетун быДан ыланнар тоhоgоgо аспыт- 
тарын (тулуурдаах буоллун диэн) ардах, 
хаар сууйар, этиет, тыал курдары урэр 
дии саныыллара. Этэ уот курдук ити- 
йэрин, харада хаанынан туолан, иирбит 
курдук суурэлиирин — этигэр тебетун 
сыДыаран бараннар, Уот байдалга тyhэ- 
рэллэр, онуоха ус куннэээх туун этин- 
сиинин сиртэн тутулуктаадын, сымна- 
даhын барытын уот умуруччу сиэн, 
уетуохтаах тириитин эрэ хаалларар диил- 
лэрэ. Ойуун буолар киhи уhуйулларыгар 
этэ-сиинэ бутуннуу уларыйар: этэ баа- 
hырарын —чиэрбэлэр сыылла сылдьан, 
туох эрэ бытархай уhуктааgынан,
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субалаах кун айыы одолоро буолан, ми- 
чээрдии аллайбытынан Кыыс Дэбилийэ 
иннигэр дьирэс гына туйэллэр». Онуоха 
туран кыыс бухатыыр ереебут уойун 
ейулэн, тереппуттэрин туйунан тойук 
туойар, «кемускэстээх сурэхтээх, айы- 
ныгас санаалаах» буоларга алгыыр [КД, 
с. 236-241; СЯО, 72, с. 282].

Толоруута — ырыанан (А).

18.1.2. Абаайыны умаппыттарыгар, 
этин-сиинин сэмнэдэ алчах, тыймыыт, 
чоху, хомурдуос, уу кыыйа, уен-кейуур 
буола кубулуйан, кун бугуннэ диэри 
сылдьаллар [ВС, с. 124].

18.2. Уейэттэн Кулун Куллустуур 
ойодо буолар аналлаах удадан дьахтар, 
кийитин кетутэн тайааран, танара 
дьуулугэр туруорар. Урун Айыы Тойон 
байылыктаах 44 додуйуол тойоттор 
унсээччини, буруйга турааччыны уонна 
дьылда кинигэтин суруксуттарын истэн 
бараннар, Уордаах Дьейегей кийиитин 
кыйалдатын ейдееннер, дьахтарга 
кийитин Аллараа дойдуга туйэрэн, 
инникитин ыччат одо теруурун, суейу 
уескуурун кэдиннэрэр куруубай хаанын 
кеннере сатыырыгар кенуллууллэр 
[СКК, с. 318-352]. Ол эрээри, герой 
Аллараа дойду ааттаахтарын кытта 
кыргыйан, кыайыылаах тахсар, аны 
ойох ылыахтаах удадан дьахтарын эмиэ 
хотор. Онуоха удадан кутун ииппит 
«айыы кэкэт тодус ойууннара урун 
уххан тыыннарынан» тебетун оройунан 
урэн сирилэтэн, геройу елерен кэби- 
йэллэр. Ол кэннэ тебетун оройун 
туурбуттарыгар «мэйиитин сарыытыгар 
эриэн туестээх абаайы бадата» чохчойон 
олорорун удадан уербэтинэн етеру 
туйэр, онтон айыы кэкэт ойууннар 
атахтарынан быйа мэйийэн кэбийэллэр. 
Бу кэнниттэн удадан дьахтар «сытар

тохтообокко, тэйитэ анньан кэбийэн 
сииллэр, ити кэмнэ, атын дьон ейде- 
буллэринэн, уйуйуллар кийини бай- 
далтан ороон тайаараннар, тобус-толору 
кыйманнас уен уонна абаайы албына- 
келдьунэ буолбут урэххэ бырадаллар, 
оччодо эттэтээччи этэ-сиинэ эриэн 
уеннэртэн, бадалартан, кулгэрилэртэн 
уонна сир чиэрбэлэриттэн саналыы 
таныллар, дьэ ол сидьин уеннэр, чиэр- 
бэлэр абаайы уерэдэ уонна хомуйуна 
буолаллар [Худяков, с. 307-308]. Оттон 
эпоска арчыланыы сиэрэ-туома уейээ 
ойууламмыт уйуйууттан олох атын: кийи 
этэ-сиинэ киртэн-быртахтан ыраас- 
танан, хаттаан таныллан, айыы айыл- 
гытыгар хаттаан теннер, онуоха А ньы- 
манан ылланар алгыс тойуга эмиэ кеме- 
лейер.

18.2.1. Саха итэдэлинэн, кийи май- 
гыта-сигилитэ кини этигэр-хааныгар 
абаайы олохсуйарыттан алдьанар. Ол 
курдук Х1Х уйэтээди историческай 
уйуйээн туойулуурунан, Чоочо баайтан 
атадастаммыт ойуун ейун-саайын сити- 
йээри, сытыы-хотуу уолга абаайы 
кыыйын баайан, Манчаары ороспуой 
буолар суолга уктэммит. Онтон ыла уол 
быйыыта-майгыта тосту уларыйбыт. 
Биирдэ хаайыыттан курээн баран, ейес- 
хадаар майгыламмытыгар ойуун к^1тты- 
гастаадын билэн, Манчаары буруйдаахха 
тиийэн: «Мин албан ааппын алдьаппыт, 
таптыыр ойоду хоонньойуннарбатах, те- 
ретер одону телкелеппетех, иитэр 
суейуну куруелэппэтэх, аан ийэ дойду 
абыралыттан амсаттарбатах эн баар 
эбиккин», — диэн ыкпыт-туурбут. 
Ойуун, буруйун-аньыытын билинэн, 
к^1ыран, абаайы к^1ыйыттан босхолуох 
буолбут. Ити кэнниттэн Манчаары тута 
сымнаабыт, уйун олодун уйугар кийи- 
хара буолбута уйу [ПМЛС(Я), с. 153].

18.2.2. Улуу Куданса, тымныыны 
сымнатан, дьонун олодун чэпчэтээри, 
ойуунунан Чолбон сулуйу кэртэрэр, 
Уейээ дойду абаайыларын к^1тта
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кийитин кэтит нанадар туейун кетуру 
тарпыта — сурэдин быатыгар елуу чек- 
ченете» чохчойон олорорун дьахтар 
уербэтинэн тобулу анньар, ол кэннэ 
ойууннар улту тэпсэн кэбийэллэр. Ити 
курдук герой кутун-сурун абаайы уда- 
дана абылаабыт эбит, аптарын суох 
гыналларын кытта бэйэтэ тэнинэн елер. 
Удадан дьахтар кийитин ус хонук устата 
ыраас муора уутунан туруору хоруйан 
сууйар, ийэ кутун эргитэн алгыыр, буор 
кутун холбоон туойар, урун тыынын 
тебетун оройунан урэн киллэрэр, 
урдунэн ус тегул кетен куугунуур, 
онуоха кийи тиллэн, майгыта-сигилитэ, 
тереебут одо курдук уларыйан, олоро 
туйэр [СКК, с.47- 141].

Толоруута — ырыанан (А).
18.3. Ити курдук куруубай хааннаах 

кийиити — кыыс бухатыыры ыраас- 
тыыллар — кулуйун урдугэр тайыйан, 
онтон муора /  елер икки елбет мэнэ 
уутунан сууйан, абаайы кыттыспытын 
уурэллэр, тумугэр айыы майгыта 
теннер [СЯО, №  27, с. 126; №  53, с. 212; 
№  37, с. 152].

18.3.2. Улугэр абаайыны елербут 
герой кыргыйыы кэнниттэн «абаайы 
хаанын хааннаммыт, лиэйэй дьуйунун 
дьуйуннэммит, хара хоруо буолбут» 
[СКК, с. 128]. Дьахтар кийи барахсан 
бухатыыр туктэри дьуйунуттэн уолуйар. 
Ийэтэ кийитин кирин-быртадын туус- 
таах куелгэ сууйарыгар субэлиир. Бу 
куел елуу-туунук уутугар онноодор сы- 
мара таастар ултурутэ бараллар эрээри, 
Ньургун Боотур сетуелуургэ сананар. 
Быыйаабыт кэрэ куотун ийэтин субэ- 
титтэн мунаахсыйдар даданы, алгыс 
ыллаан баран, тимир сордон' буолан, 
елуу уутугар суунар. Кыыс ийэтэ, Ньур
гун Боотур урдук аналын билэр буолан, 
тургутан керерге санаммытын туйунан 
кэлин теннубутун кэннэ эдэрдэлиир 
тойугар билинэр [СЯО, №  66, с. 260; 
НБС, с. 188-207].

18.3.3. Дьиэтигэр эргиллэн ийэр

аймахтайарга сананар, ону тайынан, 
ымсыы кынчаал быйах одустарар уонна 
онтугар дэннэнэн елер. Куданса елугун 
кыырпада тустэдинэ, айыылартан айыл- 
лыбыт сир, халлаан хаамыытын ула- 
рытар санаалар уескууллэр. Куданса, 
елен баран, у&Р буолар. Уер - елбут 
кийи уоскуйбакка сылдьар кута, 
тыыннаах дьонно араас кыйалданы 
соннуур, ыарыыны, елууну-сутууну 
дьайар [Пекарский, т.3, стлб. 3146; 
ПМЛС(Я), с. 323-324].

18.3.1. Ойууну кыыран бутуутугэр 
арчы икки керунун — уоту уонна ууну 
туттан ыраастыыллар. Унан туспут 
ойуун тебетун урдугэр кутуруксуттара 
икки быйады аала-аалалар: «Хабыр 
дьоло!» (ус тегул), «Хатан тимир 
хабыаласта!» (ус тегул) дииллэр. Ойуун 
туойан кердейер: «Кунум дьоно, чэйин 
эрэ... Тебем оройугар, туерт суйуехпэр 
айыым кей сарыалын туйэрэн кулун!.. 
Онуоха дьиэлээхтэр: «Айыым кей 
сарыала тустэ! Кей сарыал! (устэ). Сулэ 
хаан суудуйдэ, кей садаан куедьуйдэ, 
ала кындыс сатыылаата. Кей сарыал! (ус 
тегул)» — дииллэр уонна ойуун тебетун 
оройугар хататынан уот садаллар 
[Худяков, с. 330]. Ойуун, кыыран бутэн 
баран суунар [Там же, с. 339, 349]. 
Ардыгар, ойуун уерун-сууругун атаа- 
раат, дунурун (кутуруксутугар) биэрэр, 
танайын устар уонна хотой кыыл куор- 
сунун кердуур. Онуоха ойууну тула 
еттуттэн эргийэ хаама сылдьаннар хо
той куорсунунан дьалбыйаллар: «Сулгур 
(ус тегул). Дом-дом! Албынтан куус- 
тээхтэрэ арахта, туекунтэн суруннэрэ 
кетте...» Онтон ойуун аны утулук 
кэтэрдэллэригэр кердейер уонна уту- 
луктэринэн ус тегул харадын, кулгаа-
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бухатыыры айыы намыБын удадан 
кыталык кыылга кубулуйан керсер 
уонна, куорсунун быБа тардан, 
батыйатын киртэн-быртахтан ыраас- 
татар [СЯО, №  31, с. 134].

18.3.4. Ууска абааБы абылаабыт 
бухатыыр дьахтара, кини эрин елер- 
дедунэ, манньатыгар уолун биэриэх 
буолар [Там же, №  74, с. 286].

18.3.5. Долган эпоБыгар герой абааБы 
сэмнэдин суорга толук уунар, елууну — 
сиэмэх хоптодо уонна уордаах эБэдэ 
биэрэр; суор, махтанан, Эр Содотоххо 
елбет м энэ уутун бэлэхтиир, оттон 
хоптолоох эБэ абааБылар саба 
туспэттэригэр, кыБалдата суох этэннэ 
олороругар алгыыллар [СОРП, с. 54]. 
Саха олонхотугар Илбис, теттерутун, 
бэлэх-туБах ыла сылдьаары, герой 
дьиэтэ-уота суох хааларыгар, наар 
охсуБа-кыргыБа сылдьарыгар алгыыр.

дын, муннун, айадын ньуухханар. Устэ 
сиргэ силлиир, устэ быылын тэбэнэр. 
Ол кэннэ илин оронно олорон, суунар 
[Там же, с. 346]. Ардыгар ойуун кыыран 
бутуутэ кутуруксут уокка сиэли уматан 
баран, ойуун муннугар-айадар буруо- 
латар [Ойуун, ч.1, с. 23]. Кытыан 
буруотунан кеннеру дьон дьахтар ур- 
дунэн атыллаабыт саатын, суеБу елуутэ 
турдадына, хотоннорун арчылааннар, 
саспыт абааБылары уурэллэрэ.

18.4. Этин ыраастыыр, арчылыыр 
кууБун туБунан арчы диэн саас 
ыытыллар туом туоБулуур. Этин эт- 
тэдинэ, сахалар инчэдэй, уБун (балтараа 
арсыын холобурдаах) талады ыланнар, 
баладаннарын тас истиэнэтин, тун- 
нуктэрин охсо-охсо арчылыыллар: 
«Копчук-копчук! УеБээнни дьабыннаах 
уеБээ кетун, аллараа дьабыннаах 
аллараа симиттин...» Ити туом, абаа
Былар дьиэ иБиттэн куотан тадыс- 
тахтарына, урдулэригэр этин тустун 
диэн оноБуллар. Бастакы этин 
эттэдинэ, уоту аБаталлар уонна сири- 
дойдуну ыарыыттан-елууттэн, бары 
быртахтан ыраастыырыгар кердеБеллер 
[Худяков, с. 275, 274]. Сахалар тартаран, 
иирэн ыалдьар киБини этин кеметунэн 
эмиэ эмтииллэр. Этин этэр кэмигэр 
ыалдьар киБини аБадас сиргэ таБааран 
олордоллор, онуоха этин этэн 
луБугурээтэдинэ, ыарыБах емурэн ере 
ходьох гына туБэрин кытта ыарыы 
абааБыта иБиттэн ойон тахсар [Там же, 
с. 275-276].
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19. ЫарыИахха кыырыы
19.1. Герой удадан ойодо кэргэнин

додорун Уейээ дойдуга байдалы 
туоратар убайыгар ойуун таетайын уонна 
дуетурун ыллара ыытар уонна айыыттан 
хаан тардыылаадын туйунан кэпсиир: 
«Былыр, одо сылдьан, ус хаттыгастаах 
урует халлааетета иитиллибитим.., елбуту 
тилиннэрэр, ыалдьыбыты эмтиир
дьодурдаадым». Таетайын кэтэн,
дуетурун ылан, Айыыйыкка уонна 
Иэйиэхсиккэ алгыс тылларын аныыр, 
Орто дойдуга кинилэр алдаан
туйэрбиттэрин санатар, кэргэнин елер 
елууттэн еруйуйэллэригэр кердейер: 
«Сууйан-сотон тилиннэрэргэ илин диэ- 
киттэн сылаас тыалла илгийиет, хаар- 
даах ардах адалан, урует селегейу, арадас 
илгэни таммалатыет!» Герой, этэ-хаана 
ойон, уруккутунаадар ессе тупсар [ВС, с. 
195-196]. Герой удадан эдьиийэ сурдьа 
алдьархайга тубэспитин туйээн керер 
уонна, кыталык кыылга кубулуйан, 
таайыгар — халлаан суруксутугар кетен 
тиийэн, дьуегэлэригэр уонна Дьейе- 
гейге илдьит ыытар. Дьейегей, илдьити 
тутаат, Сует Дьаайыетета этэр, ана- 
рааететыта Кехе Буурай кырдьадаска 
дьахтарга ойуун таетайын уонна дуету- 
рун ыытарыгар кердейуу илдьити тиэр- 
дэр [ВС, с. 147-148].

Толоруута — ырыанан (А).
19.2.1. Удадан Тимир Дурбу Куоттан 

тиксибит таетайа куйах ытык Дъылбыкса 
диэн ааттанар. Ус сиринэн эриллибит, 
сэттэ сиринэн хомуллубут..., сарынын 
хаптадайыгар «кун куегэйэр куйэетэ- 
лээх, ый сардаетата дьайалаах», 
еттуктэригэр улуу куел кулуйун отун 
бугулугар ханыылыы куегу кыайаан- 
нардаах.., икки муостаах таас-муус 
бэргэйэлээх, ус муостаах, туерт мун- 
нуктаах элэмэс дуетурдээх, улуу куел 
мууйун курдук икки аетыы кутуруктаах, 
ус Оксеку тебелеех былаайахтаах, дьэс 
к^1айааннаах, тодус чулугуруу тыайыыр 
хоболоох дуетурдээх, тайах уета сарынын 
быйыллыбыт уетуодун сада былаайахтаах

19.1.1.Ойуун ыетырар иччилэрин, 
абаайыларын ортотугар хайаан да былыр 
елбут ойуун уерэ баар буолар. Бу уер, 
ойуун кыырарыгар суолун-иийин ыйан- 
кэрдэн, салайан биэрэр.Ол ийин ойуун 
кыырыыта елбут ойуун уердэрин 
ыетырыыттан садаланар [Ксенофонтов, с. 
148]. Эттэтэр кийи кутуран туойар, ол 
аата кини ийигэр тердулэрэ — былыр 
елбут ойууннар киирэн ыллаталлар. 
Олбут ойуун уерэ уксугэр ийэ ууйунан 
бэриллэр. Кэпсииллэринэн, хаан 
уруута-аймада суох муна-тэнэ сылдьар 
ойуун уерэ баар буолар. Маннык уер 
ардыгар хайа эмэ сордооду ыллыыр 
ырыатынан сирдэтэн булар. Оттон хаан 
уруулара баар буоллахтарына, ойуун 
уерэ дьахтар еттунэн сиэн урууларын 
булар [Там же, с. 47]. Онон ойуун 
уеругэр-сууругэр хайаатар да кини 
тердулэрэ баар буолаллар, кинилэри 
эпоска, удадан курдук, уруу-аймах 
быйыытынан ааттыыр.

19.2.1. Кыргыс куйада, кемускуур 
суолтатын тайынан, итэдэли к^1тта ыкса 
ситимнээх буолан, ойуун таетайыгар — 
кумуга ханыылыы [Василъев, с. 156]. 
Хааннаах толугу туттубат айыы ойуун- 
нара тимир к^1айааннаах анал к^1ырар 
таетастара суода. Сиэр-туом ыытарыгар 
айыы ойууна дьахтар былырг 1̂ таетайын — 
кулун саетынньады, маетан куобах ти- 
риитэ дуулада бэргэйэни кэтэрэ [Там 
же, с. 159]. Эбэтэр урует убайа тыйыттан 
бэргэйэлээх уонна маетан еетнеех сарыы 
сонноох буолара [Худяков, с. 317]. Уейээ 
уонна Аллараа дойду абаайыларын кыт- 
та алтыйар сиэмэх ойуун таетайа кемус
куур суолталаада: санныгар сарын
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[Там же, с. 193]. Удадан иккис 
ырбаахытын ытык дылбыкса куйа±ым 
диэн ааттыыр. Бу ырбаахы уратыта: 
«суурук курдук эриэн бытырыыстаах, 
араас тегурук дьэс хоболордоох» [Там 
же, с. 148].

Толорууга — ырыанан (А).
19.2.2. «Уолумар удадан кыырар та- 

наБын хоболоро чугуун курдук аалыс- 
тылар, муус кыаБааннара чулугу- 
раатылар, кехсун кунэ улуу куел курдук 
кулумурдуу оонньоото, кыталык тимир- 
дэрэ кыталыктыы кынкынаатылар, 
сарын тимирдэрэ орулуу туойдулар, 
сототугар солко бытырыыстар охсу- 
луннулар, илиитигэр хампа быты
рыыстар эрилиннилэр, дунурэ одус 
курдук менурээтэ, былаайада берелуу 
улуйда, дьэс хоболоро куугунуу охсу- 
луннулар» [Ястремский, с. 124].

Толоруута — хоБоонунан (D).
19.2.3. Кулун Куллустуур иннигэр 

удадан дьахтар былаайадын уна илии
тигэр, дуербэ дунурун ханас илиитигэр 
тутан, «сототунан охсуллубут солко 
бытырыыстаах, харытынан охсуллубут 
хампа бытырыыстаах, кыБыл кемус 
кыаБааннаах» ойуун танаБын кэтэн 
турар, аны «адыс салаалаах айгырастаах 
ытардалаах»... «Аарыгын тыаБа ай- 
даарда, хоботун тыаБа куугунаата», 
хоролуу туойда (ойууннар кыырал- 
ларыгар ураанхай саха ейдеебет хоро 
тылынан санараллара)... «Тодус сири- 
нэн нуодайдаах ураа кемус бэргэБэтин 
кэтэдэр диэри кэдис гынан кэбистэ» 
[СКК, с. 32].

куйа±а диэн ылтаБын тимирдээдэ [Васи
льев, с. 181], хары унуодун бэлиэтиир 
хары диэн тимир лоскуйдаада [Алексеев, 
1984, с. 148]; ол боотур хары куйа±ар 
дьуерэлиирэ [Васильев, с. 181]. Саха 
уонна долган ойууннарын кумуларыгар 
киБи ойодосторун санатар, кыргыс та- 
калай куйа±ар майгылыыр тимир ылта- 
Быннары ининнэрэллэрэ. Ойуун ку- 
мутун уна энээригэр баар туерт муннук 
«хаппар» диэн тимир лоскуйун абаа- 
Былары кытта охсуБарыгар тоБуйан 
биэрэр куйада буолара. Ойуун танаБын 
хас биир ылтаБын тимирэ кини этин- 
сиинин кэбирэх сирдэрин абааБы хара- 
дын уотуттан кемускуурун болдомтодо 
ыллахха, куму кыргыс куйадар ханыы- 
лыы [Там же]. Е.П. Прокопьева суру- 
йарынан, сэрии кэмигэр ойуун танаБа 
куйах суолталанара: бэргэБэтигэр кы- 
лыс, сонугар ох саа, охтор ойууларын 
туБэрэллэрэ. Ойуун иччилэрэ, абаа- 
Былара сэрии дьонун санаталлара: кетер 
кынаттаахтар чуннууллар, атын абаа- 
Былар естееду утары кыргыБаллар [Про
копьева, с. 8]. Ойуун кехсутугэр тимир 
эбэтэр урун кемус кун /  кукэкэ диэн 
тегурук ылтаБыннаада, ол суттэдинэ, 
ойуун кууБэ еБуллэр, ону ааБан, елуен 
сеп. Боотур танаБыгар кунэ туеБун 
хаххалыыр, оттон кукэкэ диэн атадын 
танаБыгар сототун харыстыыр тимир 
[Васильев. С. 143-151]. Айыы ойуунун 
манан убаБа тириититтэн тигиллибит 
саныйада тимирэ суох буолар. А.А. Сав
вин суруйарынан, айыы ойуунун ытык 
дуулада бэргэБэтин манан эбэтэр элэ- 
мэс кулун баттадын сиэллэри, кедуллэ- 
ри, кулгаахтары сулэн ылан тигэллэрэ. 
Онуоха сиэлэ ойуун моонньун сабан, 
санныгар олорсо сылдьар, кулгаада че- 
рейе сылдьар гына онороллор... Ойодо- 
Буттан кердеххе, бу бэргэБэ кулун 
тебетун санатар. Сылгы — Айыы айбыт 
одото, онон ойуун, санынньадын, бэр
гэБэтин толору кэтэн, айыыларын ин- 
нилэригэр айыы одото буолан туруох
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тустаах [Алексеев, 1984, 150; Архив
1 2

19.3.1. Абаайыттан теннен ийэн 
,удадан Аллараа дойду диэки харадын 
бырахпыта: биир кийи аранаска сытар, 
ол анныгар кутаа уот оттубуттар, 
тегуруччу сурдээх суунэ дьон кулук 
курдук суедэннииллэр. Кэлин Уолумар 
бурэ дьуйуннээх кыыс буолан 
кубулунан, чугайаан кербутэ: кэрэ
бэйэлээх кийи «Уокка умайабын», - 
дии-дии ынчыктыы сытар, аттыгар 
ойуун кыыра сылдьар. Удадан: «Баарыан 
айаннаан ийэн кербут кийим эбит», - 
дии саныыр [Ястремский, с, 128-129],

19.3.2.1. Кыыра сылдьар ойуун
кинитээдэр куустээх удадан кэлбитин 
таайан: «Бууйа!.. Мин ырыам аан
модьодотун да ненуелээбэт.., куустээх 
ойуун кэллэ... Быыйанар кыахтаах 
буолладына, удадан абырыада», - диэн 
баран, танайын устар [Там же, с, 129],

Толоруута — ырыанан (А).
19.3.2.2. Кулун Куллустууру «нудьу- 

балай» кербет онорон баран, удадан 
дьахтар «айыылыы туойан дьалыйыйар», 
устэ чупчурунар уонна уейээттэн «серуу 
кетер манан етууну супту уруйдаан 
дунуругэр туйэрэн ылар», бу быатынан 
эрин эрийэ бырадар уонна холоругунан 
сереен, былыт урдугэр бырадаат, ус 
халлаан дьуулугэр ере кетутэн куугу- 
нэтэр [СКК, с, 318],

Толоруута — хойоонунан (D).
19.3.3. Кун Эрилик тереппуттэрэ уол- 

ларын быыйыырга кердеспуттэригэр, 
кыыс, кинини кэргэн ылыах эрэ буолла- 
дына, кыырарга себулэйэр. Удаданы 
хоннодун анныттан ылан, олбоххо 
олордоллор, ойуун танайын кэтэр- 
питтэрэ улахан буолан, суорданынан 
саба бырахпыт курдук, ханан да сыс- 
тыбат, дунуру туттарбыттара, олорор 
бэйэтинээдэр урдук буолан тахсар.

ЯНЦ, ф,5, оп,3, ед,хр, 301, л, 97],
19.3.1. Керуулэнии диэн ойуун ыытар 

туома — дьон-сэргэ дьылдатын билгэ- 
лээйин, телкелеейун [Пекарский, т,1, 
стлб, 1166], Онуоха ойуун ойох иннигэр 
кыырара. Соруга... дьылданы, телкену 
керуулэнии тайынан, урут буолбут 
тубэлтэ дьонно биллибэт еруттэрин, 
дьин теруеттэрин быйаарыы. Холобур, 
кийи тыыныгар турбут буруйдаады, 
уоруйады, атадастаабыт кийини чоп- 
чулаайын эбэтэр ес баайар кийи туох 
кэтэх санаалаадын таайыы [Васильев, с, 
190], Ойуун керуулэнэригэр, ытыйын 
сытыары хаастарыгар сыйыары тутан, 
чарапчыланан, ыраады чуннуурдуу 
одуулуур [Худяков, с, 343],

19.3.2. Ойууннар удадан куойарар 
куустээдин билинэллэрэ Саха итэдэ- 
линэн, ойуун удаданы кыайан сиэбэт..., 
кэнниттэн ситэн кэлэн, дьахтар теруур- 
ууйуур этин сытын ылладына, кыайан 
хамсаабат, турар да сириттэн сыда- 
рыйбат буолан хаалар, ол кэмнэ удадан 
куотар [Худяков, с, 358; Ксенофонтов, с, 
83-8], Этнографияда удадан туйунан 
матырыйаал олох сэдэх уонна уксугэр 
уйуйээннэ олодурар.

19.3.3. В.М. Кондаков кэпсээнинэн, 
дунур кээмэйэ олорор ойууну куойарыа 
суохтаах [полевые материалы автора] [О 
бубне черного шамана см, у 
Е,П,Прокофьевой: с,417], А.А. Саввин 
суруйарынан, айыы ойуунун дунурэ 
ньолбуйах буолар, ийэ кыылын 
«муостара /кулгаахтара» диэн ааттанар 
туерт резонатордаах. Дунур иитин — 
куойатын ийигэр, к^тыгыныы сылдьар
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Мустубут дьон, кыыс кыратын-бурэтин 
керен, кистээн кулсэн сыйыгырайаллар 
[Ястремский, с. 130].

19.3.4. Онтон удадан дунурун «дом, 
дом!» одуста уонна: «Уой, уой, уой!», - 
диэн дордоонноохтук, хатан бадайытык 
дьаайыйда [Там же].

9.3.5.1. Удадан, абаайыларын ыныр- 
таан, ыарыйах сытар дьиэтин хойуйда, 
дьулайыгар туерэх хамыйадын уурдарда 
уонна, тыыннаах куту тенуннэриэх 
буоллахпына, миэхэ хардаран тарбаххы- 
тынан «тыс» гына тыайатан, утуе 
бэлиэтэ тиэрдин диэтэ. Онтон, кини 
эппитин курдук, кынаттаахтар кэ- 
лэннэр, дьиэ ийин элиэтии кеттулэр. 
Бары олуйун диэн уолуйдулар [Там же, 
с. 131].

19.3.5.2. Кулун Куллустуур удадан 
дьахтара ус тегул айыылыы туойан дьа- 
лыйыйар, онтон кун диэки еттунэн ус 
тегул холоруктаабытыгар айыытын 
танайа (уейэттэн) кэлэн хап гына туйэр. 
Ус тегул туннэри еттунэн холоруктуур, 
хоро тойугун туойар — кыырар танайа 
(уейэттэн) кэлэн саба туйэр. Дунурун 
ылан ус тегул охсор, устэ чупчуруйар 
(Чупчуруйуу — ойуун туттар аптаах ньы- 
мата, салгыны эдирийэн, ыраах сиртэн 
тугу бадарар кетутэн адалара эбэтэр 
абаайыларын ынырара). Тодус елуу 
терде ултуруйбут елуу ньукэн муора- 
тыттан ап чалахайын супту уруйдаан, 
дунуругэр туйэрэн ылар уонна ап-

гына, ус тодус (27) дьэс кендей куегу 
тимири иилэллэр. Иитин тас еттунэн, 
муостар урдулэринэн эргиччи айа кир- 
син тардаллар. Кирискэ хотой куорсу- 
нун кырбаан, холкутук толугуруу суурэ 
сылдьар гына быада баайан ининнэ- 
рэллэр. Ол дунур тыайыгар дордоон 
эбэн, улаатыннарар. Алгыска «кетер 
куорсуна» диэн аатырара. Дунуру, 
ойуун миинэр ата диэтэллэр даданы, 
араайа, ийэ-кыыла буолуон эмиэ сеп 
[Архив ЯНЦ, ф. 5, оп. 3, д. 301, л. 98-100; 
Алексеев, 1984, с. 150].

19.3.4. Ойуун танайын кэтэн, олбодор 
олорор, устэ улаханнык дьаайыйар уон
на устэ дунурун куускэ охсор [Алексеев, 
1984, с. 180]. Кийи ус кутуттан биирдэрэ 
этиттэн-сииниттэн арахсан айанныыра 
туул буолар, онон ойуун, дьаайыйан, 
кута айанна барарга бэлэмин кердерер.

19.3.5. Дьааны ойууннара абаайы
ларын ыныралларын И.А. Худяков 
чадылхайдык ойуулаабыта. Ойуун, бала- 
дан аан тайынаады муннугар тиийэн, 
илиилэрин икки еттугэр даллатан туран, 
уйаты тардан уйуннук: «О-о!..» - диэн 
уегулуур, сонно тута киниэхэ абаайыта 
киирэр. Ол кэннэ ойуун, абаайытын 
аатыттан ураты, арыый сен  куолайынан 
ыллыыр: «0гур-лас!..» (элбэхтэ хаты- 
лыыр). Додолоннуур уонна «Айакка!.. 
0ттукпун тойуттум», — диэн унсэргиир. 
Ойуун биллэрик баданатыгар тиийэн, 
тебетун тенкетен туран, уойа ибиги- 
риэр диэри илгистэр, ол аата ыйыс- 
тыбыт абаайытын таннары суеккуур. 
Онтон, баладан муннуктарын кэрийэ 
сылдьан, абаайыларын киллэрэ-киллэрэ 
суеккэтэлээн, барыларын биир сиргэ 
мунньар: кэлэдэй, дьахтарымсах, кийир- 
гэс, эбиитин харада, тыла суох додолон 
Кээлээнини, хабардатыгар /  кэтэдэр 
айахтаах чиччик абаайыны (кинини 
ойуулууругар ойуун хамсатын хабар
датыгар /  кэтэдэр тутан туран, та- 
баахтыыр), хайдах быйыылаахтык елбу- 
тун ымпыгар-чымпыгар диэри уустаан-
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хомуйун ырыатын ыллыыр [СКК, 
с. 318].

19.3.6. Удадан, олбодуттан туран, дох- 
суннук ... хамсанна. «Солко быты- 
рыыстара сототугар охсулуннулар, хам- 
па бытырыыстара илиитигэр эрилин- 
нилэр, кыталык кыакааннара кынкы- 
ныы тыайаатылар, куо±ас тимирэ дьин- 
чахчы хахаарда; ус тегул куну туннэри 
холоруктаата, дунурун былаайадынан 
туврэх бырахпыта — ойох тула эргийэ 
кетте, (дьолу биттэнэн) чадылдан курдук 
дьулайын тобулу тустэ» [Ястремский, с. 
131].

19.3.7. Ол кэннэ кини, сэттэ улахан 
эйэ тириитинэн буруллубут халданы 
тодо тэбэн, тайырдьа тадыста. Дьиэлээх- 
тэртэн уратылар бары кэнниттэн ба- 
тыстылар. Керен турдахтарына, удадан 
киэн  тэлгэйэни киэптээбит хородой 
муостаахтартан хара курэн торбойу 
арааран ылан, орто куел кэриннээх бы- 
лыт урдугэр бырахта, онтон бэйэтэ олор- 
до уонна былыттан эрэ намыйах бэс 
мастар урдулэринэн кете турда. Дьон 
олуйун сойуйдулар... Ону истэн, ыал- 
дьар кийи адата — дьиэлээх тойон ас- 
тынна. «Онтон атын хайдах буолуой? 
Дьолбутугар, бийиэхэ туйэн, тохтоон аас- 
тада», — диэтэ. 0р  етер буолбата, удадан 
кемулуек уелэйинэн аллараа куугунаан 
кетен киирдэ, илиитигэр утулук саданы 
тутан туран, уолларын ийэ кутун илдьэ 
кэлбитин, буор кутун сылгылаан адал- 
бытын туйунан туойда. Ол кэннэ уол 
адатыгар бии кэпсэтиилэрин санатта: 
«Кийиит гынар буоллаххына, тыыннаах

ураннаан кэпсиир ойуун уерун уо.д.а. 
Абаайылар хас биирдиилэрэ ырыаларын 
садалыыр тыллара тус-туйунан буолар. 
Хас биирдии абаайы кэлиитэ мустубут 
дьон к^1ттыылаах бэйэтэ ураты испэк- 
тээк [Худяков, с. 326-329 и др.].

Толоруута -  ырыанан (В /С).
19.3.6. [О гадании тюерях см.: 4.1.]. 

Куодас тимирэ ойуун та^аЪын иннигэр 
ыйанар. Ойуун Аллараа дойдуга елуу 
ньукэн байдалын урдунэн куодас буолан 
кетер. Куодас курдук, ууга умсаахтаан 
ылар, онно баар буомнарга тохтоон 
аайар [Архив ЯНЦ, ф.5. оп. 3, д. 301, л. 
122; Алексеев, 1984, с. 147-148]. Кыталык 
кыайаан удадан эрэ тандйыгар иилиллэр 
быйыылаах: олонходо удаданнар к^1та- 
лыкка кубулуйаллар. Ойуун былаайада 
туерэххэ туттуллар атын маллар курдук 
Орто дойдуну иччилэр эйгэлэрин к^1тта 
тиксийиннэрэр суолталаах. Кэлэр со- 
руктары чопчулуурга, иччилэр санаа- 
ларын билэргэ туйаныллар [Новик, с. 
133-134].

19.3.7. Ойуун елуу терде буолбут 
абаайы аатыттан хайдах еннеех сыл- 
гыны кэрэххэ тутталларын ыйар, бол- 
дьодун аныыр, ылымматахтарына, 
ыарыйах тыынын быйа тардыах буолан 
суойурданар [Худяков, с. 321, 330]. 
Ойуун дьиэлээх кийи аатыттан мэк- 
тиэйит буолар. Абаайы, кэрэх сылгыны 
кэмигэр биэрбэтэхтэринэ, ойуун дьиэ 
кэргэнин сиэх буолар [Там же, с. 324]. 
Болдьохтоох кэмнэ сылгыны «урун 
сиэлтэн хаппыт ергенунэн» баайаллар, 
туннугу устаннар, тэйиинин баладан 
ийигэр бырадаллар [Там же, с. 321]. 
Ойуун ыарыйах аттыгар кэлэн туран, 
абаайыга туйаайан этэр: «Бу эйиэхэ 
бэлэх адаллыбыт, тадыс — эйиэхэ биэ- 
дин туттаран, тереппуттэргэр утаа- 
рыам». Чочумча ааттайыннара туйэн 
баран, ойуун абаайы буолан, туннуккэ 
тиийэн, биэни керер-истэр, тэйиинин 
ылан туппахтыыр, биэни кууспахтыыр 
уонна абаайы дьиэлээхтэри кытта
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кутун YYP3h КИЛЛЭрИЭМ, ОТТОН «суох» 
диир ТYГЭffffЭp кутун yotY ТYhэpиэм, 
сонно тута уолун1 ол дойдуга аттаныа». 
Уолларын ойодо утарылайа сатаабытын 
YPДYнэн, тeрeппYттэрэ сeбYлэffнэрин 
биэрдилэр. Ы1арыйах, сонно тута тура 
эккирээт, тайырдьа ыстанна [Там же, с. 
131-132].

Толоруута — ырыанан (А).

19.3.8. Удадан, дьиэтигэр бараары 
хомуна сылдьан, Кыкыллаан одонньор 
эмискэ ыалдьыбытыгар, ойуун улахан 
уолугар эргэ биэриэх буолбутугар эрэ 
биирдэ эмтииргэ сeбYлэhэр. «Олох 
маска олордо, сиэл баайыылаах Yс тала- 
ды ылан ыарыйады дъалбыйда» [Там же,

хайдах быйыылаахтык быйаарсарын 
ойуулаан туойар. Ойуун аймах дьонун 
алгыыр, абаайыны биэдэ и^эрэр [Там 
же]. Кыырыы атын кeрYffэ: ойуун, 
абаайыларын ьотыртаан, тэйиинин туп- 
путунан ТYHHYК ненуе сылгыны керен 
туран, абаайы аатыттан ыллыыр, бэйэтэ 
тыын толуга буолар CYehYHY арбаан 
туойар, онтон тайырдьа тахсан сылгыны 
санныга кыратык тап гына охсор, сонно 
сылгы кута кетен, сууллан тYhэр [Там 
же, с. 335]. Эбэтэр ойуун, абаайы 
буолан, сылгыга олорон уйуннук туойар 
(онуоха тейе да айаас сылгы, хамсаа- 
бакка туран биэрэр), онтон тYhэн 
дьиэдэ киирдэдинэ, сылгыны елереллер 
[Там же, с. 322]. Ойуун бу туомун аата 
кэрэх диэн сылгы тириитин маска 
ыйыыр Yгэhи кытта биир баайыылаах. 
Ойуун хоту диэки тыада барар, кэн- 
ниттэн eлeрбYт сылгыларын сыардада 
тиэйэн илдьэллэр (кыйынын да, сайы- 
нын да). Онно тиийэн, тириитин тебе- 
ТYH, туйадын араарбакка, CYлэллэр. Биир 
да уетуоду алдьаппакка, этиттэн арааран 
ылаллар. У^уохтарын беде мас YPДYгэр 
тайааран тэлгэтэ уураллар, YPДYнэн ти
риитин, тeбeтYнэн хоту диэки хайыйын- 
наран, ыйыыллар. Этин ардыгар сиил- 
лэр эрээри, y^ y^  уоттууллар. Былыр 
кэрэх этин дьиэлээх кийи ытыктыыр 
дьонугар кYндY бэлэх гынан ыытара. Ол 
кэннэ ойуун содотодун эбэтэр кэрэх ту- 
руорууга кыттыспыт дьону кытта быра- 
йаайдайан алгыс туойар [Там же, с. 319].

Толоруута — ырыанан (А).
Кэрэх туруоруу — eлбYт CYeЙY кутун 

иччилэргэ, абаайыларга атаарыы, ытык 
дабатыы — тыыннаах CYeЙYHY анаайын 
[Ксенофонтов. С. 207].

19.3.8. Ардыгар ойуун кыырыыта дьал- 
быйыы туомуттан садаланар. Ойуун 
ыарыйах YPДYнэн дьалбыыр диэн YC, 
сэттэ эбэтэр тодус сылгы сиэлин CYY- 
мэхтэрэ баайыллыбыт таладынан дал- 
баатыыр. Ус CYYмэgи - кыра, сэттэни — 
орто, тодуйу — улуу ойуун баайаллар.
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с. 132-133].
Толоруута — хойоонунан (D).

1

19.3.9. Утуербут ойуун, бэлэх ылан, 
дьиэлиир, ол тухары дьиэлээх кийи 
уонна ойуун уолаттара ханна бааллара 
биллибэт. Уруккутунаадар дексе кыра 
кэйиини, бэлэди биэрбиттэрин удадан 
ылбат. «Кыра-бурэ кыыс» куйадан 
атыгар олорон айанныыр, кэнниттэн 
дьон кулуу-элэк гына хаалаллар. Тыада 
киирэн, сиргэ уеткуруйэр-куелэйийэр, 
атын имэрийэр-томоруйар, сонно тута 
бэйэтэ бэйэтинэн буола туйэр. Дьиэлээх 
хотун кэлэрин биттэнэн, тереебут туел- 
бэтигэр хотой тойон чаетырдыыр, бо- 
руллуо кыыл орулуур, етен кетер уетэр, 
кэдэ этэн чоргуйар, оттон дьиэ иччитэ, 
кулун буолан, кистээн дьырылатар, 
балта кыыс эдьиийин керсерге бэлэм- 
нэнэр. Уолумар, айаан-сиэн баран, айа- 
нын туйунан сийилии кэпсиир, онтон, 
олорон эрэн, илиитин уунар, ытарда- 
лара эйэетэлии туйуехтэригэр диэри 
ийиирэн саайар, онуоха икки уолан 
бэртэрэ атахтарыгар турбутунан туйэн 
кэлэллэр. Кинилэргэ адыс-балыстар 
кэргэн тахсаллар [Там же, с. 133-137].

Толоруута — хойоонунан (D).
19.4. Адас-балыс удаданнар иччилээх 

тууллэрэ туолар. Абаайы, аайар алба- 
йынан абылаан, тугу да аахайбат буол- 
бут улахан кыыйы атыгар мэетэстэн 
илдьэ барар. Ону керен, Айгыр удадан, 
тебетун илгистэн, бэргэйэтин киэр 
элитэр, холоруктуу ытыллар. Онтон 
кыырар тандйын кэтэр, холоругар се- 
реен, маетан тебелеех кыйыл сиэр 
атыыры адалар... тумулга ус сиринэн 
моойдоох кэрэх мас туруорар, тодус 
сайаан урдуккэ салама ыйыыр уонна

Дьалбыйарыгар, ойуун алгыыр. Сахалар 
итэдэллэринэн, ити кэметэ ойуун ыарыы 
тердун быйаарар эбэтэр, кыра уер мо- 
йуоктаабыт буолладына, сонно дьал- 
быйан уурэн кэбийэр [Алексеев, 1984, 
с. 180]. Ойуун дьалбыйыы кэнниттэн 
салгыы кыырар тубэлтэтигэр, дьалбы- 
йан, чу^нуур, хайа абаайы ыарыы терде 
буолбутун быйаарар [Новик, с. 25-26]. 
19.3.9. Ойуун, ейургэннэдинэ, куйадан- 
нык дьайан эбэтэр, саакка ыытан, иэс- 
тэйэр. Мааны дьахтар ыалдьыт ойууну 
аахайбатах аньыытыгар кус сыгынньах 
буолан хаалар [Ксенофонтов, с.191 и др.]. 
Ойуун, кыыран соругун ситистэдинэ, 
ыарыйах кутун-сурун быыйаан адаллым 
диир уонна уета кулгаадыттан суеккээн 
баран, илин диэки урэр [Худяков, с. 
324]. Ойуун, абаайыга тиийэн, уорбут 
кутун тенуннэрбэт тугэнигэр дьиэтин 
алдьатыах, уотун умуруоруох буолан 
суойурданар. Абаайы буруйун билиммэт: 
«Бийиги ылбатахпыт, эн алдайаан кэл- 
лит>, — диир. Онуоха ойуун тигээйи 
буолар уонна одус буолан кубулуна 
сытар дьиэлэрин иччитин муннун тигэр. 
Одус муннутуттан туойахта (бэргэйэ 
иннигэр тигиллэр тимир тегурук) 
буолан, ыарыйах кедере еспут кута теле 
кетен тахсар. Ойуун ыалдьар кийиэхэ 
адалбыт кутун кердерер уонна кулгаадар 
угар [Там же, с. 349.]

2

19.4. Ы1арыйах елледунэ: «Таппатах 
буоллада», — дииллэр, ол аата ойуун 
атын абаайыга кыырбыт. Оттон утуер- 
дэдинэ: «Таптада», — дииллэр [Худяков, 
с. 323]. Ойуун кыырбыт кийитэ утуер- 
дэдинэ, ол кэметэ атын кийи ыарый- 
дадына эбэтэр елледунэ, ойуун кийини 
(кыыс оннугар уолу эбэтэр теттерутун) 
толук туттубут дииллэр. Ойуун эттэ- 
тэригэр кини этин сиэбит, амсайбыт эрэ 
абаайы кэлин кемелеех буолар, онон 
ыарыйахха кемелеспетедунэ: «Ол аата,
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абаайыны \'отэр. Абаайы ону истэн, 
тонулу одуулаабытыгар, атыыр курээн 
хаалар, оттон абаайы айанын салгыыр. 
Удадан онуоха толкуйдуур: «Билбэккэ, 
уейэттэн таттарыылаах диэн сыыйа 
сылгынан y0nnYnnYM, онтум алла- 
рааттан тахсыбыт абаайы сылдьар эбит». 
Аллараа дойдуга тYhэн, уот оттон, кYeс 
туруоран, хара атыыр одуйунан Yетэр. 
Абаайы одуйу киэр YYРЭр. Онтон икки 
ойуун, одус буолан, Yс кYннээх тYYн 
харсыйаллар. Абаайы Y0дэн тYгэgэр 
тYhэр, удадан атын YРДYгэр нуктуу 
олорор эдьиийин мэнэстэн дьиэтигэр 
адалар. Ол эрээри абаайы, кeмYЛYeк 
уотуттан тахсан, Уолумары илдьэ барар. 
Айгыр, хомуйунун кYYhэ эстэн, тугу да 
гынар кыада суох буолан, туран хаалар 
[Там же, с. 125-126].

19.5.1. Айыы намыйын удаданнар 
геройу илгэ /  елбет мэнэ уу кeмeтYнэн 
тилиннэрэллэр [ВС, с. 74 СЯО 12, с. 62 
30, с. 130 68, с. 269, 270 и др.].

19.5.2. Айыы намыйын удаданнар — 
Ургэл, Ый, Kyh кыргыттара, — еле 
сытар кийини YРДYнэн Yстэ элиэтии 
кетен тилиннэрэллэр. Герой, кинилэри 
кэргэн ылыах буолан/ хоонньоспокко 
эрэ кэргэн ылбыта буолан/тарбадынан 
тыыппакка эрэ бииргэ утуйан туран, 
адалар. Герой, кинилэри керсерге бэ- 
лэмнэнэр аатыран, албыннаан эрдэ 
барар. Тиийэн бэйэтин танайын елбYт 
кэргэнигэр/адатыгар кэтэрдэр. Уда- 
даннар, елбYт кийини тилиннэрэн баран 
кербYттэрэ, атын кийи буолбутуттан 
сойуйан, кетен хаалаллар [ВС, с. 74-79, 
10-111].

Толоруута — хойоонунан (D).
19.6. Абаайы бухатыыра/кини адас-

билбэт абаайыта эбэтэр уйуйар кэмнэ- 
ригэр Yтэйэлээх эккэ тиксибэтэх абаайы 
ыарыйах кутун ыллада», — дииллэр [Там 
же, с. 356-357]. Ойуун ыарыы терде 
абаайыны кытта одус буолан харсар. 
Охсуйа сылдьар ойуун ойодо кэргэнэ 
сэрэппитин истибэккэ, уоран кере тах- 
сыбытыгар аралдьыйан, тебетYн кыра- 
тык кынначчы туттубутугар, охсу- 
йааччыта тYгэнинэн туйанан, муоста- 
рынан моонньун тердYгэр етерY тYЙэр 
[Ксенофонтов, с. 85-86]. YЙYЙээннэ 
кэпсэнэринэн, ойуун, муостада охтон 
тYЙээт, одус курдук менYРYY-менYРYY, 
илиилэринэн буору хайыйталыыр (одус, 
харсаары туран, атахтарынан буору 
логлорута тэбиэлиирин курдук), онтон 
дьулайыттан биир муос YYнэн тахсар. 
Ол курдук буору CYргэйэн, киирэр 
аанна тиийэн, модьодо аннынан буору 
хайан тайырдьа тахсар. Кини, одус, 
буолан, кестYбэт естеедY кытта тыын 
быйадайа тыынан, адылыы-ынчыктыы 
охсуйарын дьиэлээхтэр илэ-чахчы кере- 
истэ олороллор [Там же, с. 84].

19.5.1. Олонходо илгэ Аал Луук мас 
елбет мэнэ симэйинин кытта ситим- 
нээх. Ытык мас иччитэ от-мас одолоро 
арыалдьыттаах тахсар. Отойуттар уонна 
ойууннар эмтээх оттору туйаналлара.

19.5.2. Сахалар дьахтар булт тэрилин 
YРДYнэн атыллыырын аньыырдааталлар 
даданы, булт тахсыбатадына, сааларын 
кеннере диэн, дьахтар билбэтинэн, аан 
модьодотугар ууран атыллаталлар 
[Худяков, с. 217]. ТерYт култуурада те- 
РYYР-Ууйуур дьодур сир-ийэ терYYРYн 
кытта ситимнээх ейдебYл, онон олонхо 
удадана кийи YРДYнэн атыллыыра — 
арчылыырга дьYерэлии буолуон эмиэ 
сеп.

19.6. В.Я. Пропп остуоруйада быстах
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балыстара/луо балык уо.д.а. сиэ- 
бит/ыйыстыбыт айыы дьонун ге- 
рой/айыы намыйын удаданнар тилин- 
нэрэллэр [Худяков, с. 371; СОРП, с. 108
109; СЯО, №  31, с. 133 и др.].

Толорууга — хойоонунан (D).
Онуоха елбут дьон: «Учугэйдик да 

утуйдум», - диэбитинэн тиллэн 
кэлэллэр.

1

19.7. Олоетхо босхоет геройдара уксу- 
гэр Мулгун/Мулдьу/Мулдьуруун Беде 
диэн ааттаахтар, ол булгу, булгуруйуу 
диэн тылтан теруттээх буолуодар сеп 
[Пекарский, т.2, стлб. 1646]. Босхоет 
ыарыыттан (атадар кыайан уйуттубат, 
илиитигэр тугу да кыайан туппат сэ- 
ниэтэ суох буолуу) [Там же, т.1, стлб. 
509] герой урует Селегей куелгэ 
сетуелээн утуерэр [БМБ, с. 464-465; 
Пухов, с. 241], булгунньахха саах 
анныгар тереебут бухатыыр кэмэ 
туолбутун кэннэ суйуедэр турар [СКК, с. 
533; СЯО, №  27, с.126; СРТЯО, с. 204]; 
герой, кэргэнэ киниэхэ бэриниилээдин 
билэн, утуерэр [ВС, с. 232].

19.8. Герой ыарыйах кэргэнэ, эрэ 
кэлбитин керен, уеруутуттэн сурэдэ 
хайдан елер. Ону, хататынан уот садан, 
ол буруотун сыттатан тилиннэрэр [ВС, 
с. 230].

19.9. Уейээ дойду бухатыыра кыадын 
сутэрбит бухатыырга илгэ биэрэр, ол 
кэннэ атын куугэн буолбут келейу- 
нунэн этин-сиинин одунуохтуур, ал- 
гыыр [СОРП, с. 118].

19.10. вйденен кэлээт, Уолумар, аты- 
гар олоро туйээт, кетен хаалар, оттон

елуу туйунан ейдебулу ырытарыгар 
кийини сиэйини /  эттээйини ойуун эт- 
тэтиитигэр сыйыары тутар [Пропп, 1986, 
с. 93-95 и др.]. Саха ойууна эттэ- 
тэригэр абаайылар, суйуехтэринэн араа- 
ран, этин кырбастыыллар, хаанын суур- 
дэн ылан, хомуйан сир-дойду туерт 
хайысхатынан ыйаллар. Хаана ханна 
туйэрий да, ойуун ол эрэ хайысханан 
сылдьар ыйаахтаах, хаана таммалаабатах 
сиригэр елуер диэри таарыйа да со- 
руммат [Худяков, с. 309]. Ол кэннэ, 
уетуохтарын ыланнар, суйуехтэрин хол- 
бооннор, этин-сиинин хаттаан таетал- 
лар, ол кэннэ ойуун утуйа сыппыт кийи 
курдук уйуктан кэлэр [Ксенофонтов, 
с. 51].

19.7. Эпос босхоет геройдарын ити 
уратылара ойууннар эттэтэллэригэр, 
туохха да кыйаллыбакка, уетмут кэриэтэ 
сыталларын санатар. Эттэтэр кийини, 
ойуун буолаары кута уйуйуллан, атын 
дойдуга иитиллэ сытар дии саныыллара. 
Ханнык бадарар ыарыыны: «Абаайы 
сиэтэ», - дииллэрэ, ол аата, абаайы ыал- 
дьар кийи кутун Орто дойдуттан уоран 
илдьэр диэн ейдууллэрэ. Ыарыйах 
кутун тенуннэрэн, теттеру иетэрдэххэ 
эрэ утуерэр диэн итэдэйэллэрэ [Худяков, 
с. 308-309; Алексеев, 1984, с. 98-105]. 
Ойуун эпос босхоет бухатыырыныы эт- 
тэтэн эрэ баран, урдук аналын толорор 
[Ксенофонтов, с.73-74].

19.8. Кийи уетнадына, муннугар умайа 
сылдьар хататы чугайаталлар — сытын 
ыллын диэн [Худяков, с. 356]. Ыалдьар 
кийи этигэр хас да сиринэн туен уматан 
уураллар, ол аныгы кэметэ акупунктура 
точкаларыгар сеп тубэйэр.

19.9. Ат келейунунэн эмтииллэрэ 
[Там же].

2

19.10. Илбийэллэригэр силлииллэрэ.
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абаайы, улту туйэн, тебетун анаара 
хайы барар, анаар харада тэстэр, анаар 
илиитэ, адыс ойодойо тостор. Абаайы 
эмээхсинэ эрин этин-сиинин бигээн 
керер, онтон урдугэр силлиир уонна 
керуулэнэр, онуоха кэргэнэ, биир 
харада, биир илиитэ, атада суох, быйа 
охсор анаара да хааллар, тиллэн кэлэр 
[Ястремский, с. 128]. Айыы геройа эмиэ 
ити ньыманы туттар: дьиэ хайаайынын 
ата дьиэтигэр адалар; герой инитин 
сууйар, онтон силинэн одунуохтаа- 
бытыгар елбут кийи тиллэн кэлэр [СЯО, 
№  34, с. 142].

19.11. Ыарыйады кэргэнэ кыалыгын 
ойуорунан билэр. Сууйар-сотор, этин- 
сиинин ириэнэх сыанан одунуохтуур.. 
Уола, адатын кетеден ылан, уут куелгэ 
илдьэр... Атыыры сиэлиттэн харбаан 
ылан, туейун кетуру тардар уонна 
илиитин ийирдьэ уган, ойодосторун 
арыйа баттаан, адатын ол ийигэр угар 
[СЯО, №  21, с. 112].

19.11. Сайарыыны (гепатиты) сото- 
рутаадыта туттубут суейулэрин тирии- 
тин сылытан, онно суулаан эмтииллэрэ, 
онуоха тирии сайаран хаалар (автор 
хомуйбут матырыйаала). Дьахтар теруу- 
ругэр ыраастамматадына, тарбыйады 
елерен, ол ийигэр олордоллор (ийиттэн 
итийэн, хаана убаатын диэн) [Худяков, 
с. 394].

20. Хаттаан тереейун
20.1. Абаайы эмээхсин, хоннодун ан- 

ныгар тимир бийиги кыбыммытынан, 
елбут уолун кердуу барар. Туойар: «Ал- 
дьархайбыын!.. Ыы-ыы!.. Одом котоку... 
одом унуодуттан биир эмэ кыырпах 
кестере дуу». Ыта /  бэйэтэ биир унуоду 
булбутун бийиккэ угар. Герой, абаайы 
эмээхсин дьиэтигэр киирээри туран, 
бурэ дьуйуннээх тулаайах уолга кубулу- 
йар уонна бийиги хамсата олорор 
эмээхсинтэн хоннороругар кердейер, 
кини уолун утуе тылынан ахтар: «Урут 
туунун хонон, кунуйун таарыйан аайар 
этим, ас амтаннаадын айыырым..., кини 
миэхэ убайым кэриэтэ буолара». Эмээх
син бийиги бигииригэр кердейер уонна 
утуйа барар. Герой эмээхсини уонна 
бийиктээх одону елертуур [Ястремский, 
с. 28-30; СЯО, №  22, с.104; №  24, с. 113
114 и др.].

20.2. Абаайы кута, Аллараа дойдуга ту- 
йэн ийэн, итэдэс онойууламмытын

20.1. Ойуун кутун ийэ кыыла, ыйык 
мас уйатыгар сытыаран, баттаан тайаа- 
рар уонна абаайы удаданна ииттэрэ 
биэрэр. Удадан, ойууну ылан, бийиккэ 
уган бигиир, ейех хаанынан эмсэхтиир 
[Ксенофонтов, с. 60-61].

20.0.2. Уйуйээннэ кэпсэнэринэн, 
биир кийи елен баран, туох буоларын
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суланан ытыыр уонна саанар: «Ьэйэм 
кыайан иэстэспэтэхпинэ — ыччаттарым 
иэстэйиэхтэрэ. Эн умнубутует кэннэ, 
уол одоет ох саанан онньуурун, кыыс 
одоет кыптыый тутарын садана мин 
бэйэбин санатыам» [СРТЯО, с. 78; Архив 
ЯНЦ, ф.5, on. 7, д. 22, л. 321]. Эмиэ 
итинник хабааннаахтык геройтан иэстэ- 
йиэх буолан, абаайы удадана суойур- 
данар [СЯО, №  40, с. 159; №  45, с. 175; 
№  74, с. 287]. «Абаайы харада, сурэдэ 
уонна быара холбойо тустулэр, суол 
устун суурдулэр уонна эт-сиин уун- 
нэрэн, хаттаан тиллэн, адьарай буолан, 
эргиллиэхпит диэн ыллаатылар» [СЯО, 
№  67, с. 268].

Толоруута — ырыанан (В).

20.3. Герой абаайыны кытта тебелерун 
оройунан тугэдэ биллибэт уедэн тугэдэр 
туйэллэр. Ол дойдуга улуу ойууннар, 
удаданнар, елен баран, ус тегул 
уетуохтара кетедуллубутун эрэ кэннэ 
куттара дьабыннарыгар кетеллер 
[Ястремский, с. 95].

20.4. Герой, кетер буолан, иккистээн 
теруур дойдуга айанныыр. Ус халлаа- 
ны, тодус байдалы туораан.., халлаан 
аанынан ыетырыа буолан аайар. Аал 
Луук мас суунэ улахан уругар кетер 
буолан олорбутугар, халлаан куола- 
каллара лыеткыныы тыайаабыттарыгар, 
мас ура сууллан кетеру баттыы туйэр. 
Ырай боруотатынан адыс таетара бил- 
гэйиттэрэ ус тимир бийиги туппутунан 
тахсан кэлэллэр. Кетеру ылан, саамай 
улахан бийиккэ укпуттарыгар сонно 
тута кыйыл одо буолан ытаан эйээрэр... 
Уолу курустаал дыбарыаска уон а±ыс сыл

барытын истэ-билэ сыппыт. Онтон, хара 
одус кэлэн, ииниттэн хостоон тайааран, 
Аллараа дойдуга туйэрбит. Онно баар 
одонньор, ытыйыгар ууран ыаран'натан 
керен баран: «Уейээ теруур ыйаахтаах 
эбит», - диэбитигэр теттеру илдьибит- 
тэр. Онтон суор кэлэн, Уейээ дойдуга 
тайаарар. Уейээетети одонньор, ыты
йыгар ууран ыараетнатан керен баран, 
ойуун майын уейээн'гси уйатыгар уура 
сытыаран, ус сыл устата маетан табаны 
эмтэрэллэригэр соруйар. Ити тухары 
били кийи кыччаатар-кыччаан суутук 
эрэ сада буолар. Ус сыла бутуутэ 
одонньор саетата: «Маннык ааттаах 
дьахтарга иетэн, бу курдук ааттаах- 
суоллаах кун сирин кереер», - диир. 
Ыллаан-туойан, алдааннар, аллараа 
(Орто дойдуга) утэйэллэр. Кийи ейун 
сутэрэр уонна ханна, хайдах 
сылдьыбытын тайыччы умнан кэбийэр. 
Ьиэс саайын туолан эрэ баран, урут 
теруу сылдьыбытын, Уейээ дойдуга 
хаттаан тиллибитин ейдеен кэлэр [Там 
же, с. 62-65].

20.0.3. Хотугу сахаларга кут о±о диэн 
ейдебул баар, ол аата урут олорбут кийи 
кута иккистээн теруурэ [Там же, с. 102].

20.4. Улуу ойуун ада ууйугар устэ 
эргиллэн теруур. Аадьа ойуун туйунан 
кэпсиир буолаллара: кини, елен баран, 
солодон тоетустарыгар Кыйылтай 
Удадан буолан тереебут. Ьу сотору 
кэминэн уйустээн теруехтээх дииллэрэ. 
Ойуун бэйэтэ этэрэ уйу: «Ьастаан мин 
тоетус ойууна этим, биирдэ, суппут 
табаларбын кердуу сылдьан, батаска 
дэетнэнэн елбутум, ол кэннэ саха 
буолан тереебутум. Сийим аллараатыгар 
удьундхпар тириитэ суох миэстэ баар. 
Ол, урут теруу сылдьан ылбыт баайым 
онно. Аны еллехпунэ, ыт келелеех 
омуктарга теруехтээхпин» [Там же, с.
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устата буебэйдээн иитэллэр. Бухатыыр 
буола улааппытыгар, халлаан 
иитээччилэрэ киниэхэ ат аныыллар, 
сайд аат иетэрэллэр [СЯО, 74, с. 287
288].

20.5. Герой эдьиийэ удадан айыыларга 
туйаайан ыллыыр: «Миигин теретен 
Орто дойдуга туйэрэргитигэр, ус тегул 
кубулуйар куттаах оетороететут, 
эппиккит: «Удадан дьахтар буолуоет, ус 
тегул елууттэн куотуоет» [ВС, с. 149].

Толоруута — ырыанан (А).

20.6. Хорсун сырыыларынан албан 
аатырыан бадарар герой аймах дьо- 
нуттан «тиийэн баран теннубэт дой- 
дуну» ыйалларыгар модьуйар. Уейэттэн 
этиллэн тереебут урдук аналын то лор- 
ботодуттан санаардаан, герой устунан 
ыалдьар уонна, елееру сытан кэриэйин 
этэн ыллыыр: «Муус булгунньах урдугэр 
миигин кемеерует. Хоруобум урдугэр 
биир да курдьэх буору бырадар буо- 
лаайадыт». Кутуйах буолан, дьиэтигэр 
киирэн, саетайа айманан ытыы олорон, 
кини туруулайыах бухатыырдарын аат- 
таабытын истээт, атын ыетыырдыыр 
уонна айаетета турунар [СЯО, №  9, с. 55
56].

Толоруута — ырыанан (А).

с. 65-66].

20.5. Улуу ойууну сиргэ кемпеттер, 
араетаска харайаллар. Онтон, араетас 
сытыйан суулуннадын ахсын, ус, алта 
эбэтэр тодус ойууну кыырдаран, ойуун 
уетуодун ус тегул кетеделлер [Там же, с. 
48-49]. Биир ойуун араетайа маннык 
оетойуулаада: «Олбуту, дулуету аетаар- 
даан, хайан, куорчах хоруоп оеторон 
сытыарбыттар. Куорчады ачаахтаах 
улахан тиит икки ардыгар ыйаабыттар. 
Кэпсииллэринэн, хоруоптаах мас 
эмэдэрбитигэр былыр икки тегул уетуох 
кетехпуттэр... Хоруоба сууллан тустэ- 
динэ, ойуун хаан уруу аймахтара еет- 
нерунэн керен, ус суейуну елерен, 
ыйыах ыйаллар уонна ойуун уетуодун 
атын маска кейереллер... Усуйун уетуох 
кетеделлеругэр, ойуун кырамтатын 
сиргэ кистииллэр» [Там же].

20.0.6. Улуу ойуун, устэ эргиллэн эрэ 
баран, бутэйиктээхтик елере «иччи- 
лэртэн таттарыылаах ойууннар устэ, 
оттон мелтех, куйадан ойууннар биирдэ 
эрэ эттэтэллэр» диэн ейдебулу чопчу- 
лаан биэрэр [Там же, с 68-69]: ойуун 
биир олодор устэ эттэппэт, хас саета 
тереетедун ахсын олодор биирдэ 
эттэтэр.

20.07. Былыргы сахалар ейдебул- 
лэринэн, ойуун хайан да кийилии елбет, 
кинини атын ойуун сиир [Там же, 
с. 71].
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УРУУ

Суктэр кыыска уруу сиэрэ-туома (ийэлээх а±атыттан арахсан, тереебут 
дьиэтиттэн суктэн барыыта уонна кэргэнин аймах-билэ дьонун кытта 
керсуйуутэ) оло±ун икки аны  хыйытар: о±о саайа кулум гынан ааспыт кэмигэр 
уонна кэргэн тахсан, кэскил тэринэр кэмэ тирээн кэлэригэр. Кэргэн ылар уол 
уруу кэмигэр, «бэйэтин» сириттэн тахсан, «атын» эйгэттэн кыыс сугуннэрэн, 
эргийэн кэлэр буолла±ына, суктэр кыыс айана эргийбэт биир хайысхалаах — 
«бэйэтин» дьиэтиттэн арахсан, «туора» сири-уоту ненуелээн, «атын» сиргэ 
тиийии. Ол ийин урууга сыйыаннаах ейдебуллэр ардыгар ел буту харайыы 
тиэрминнэригэр дьуерэлиилэр:

1) «а±айын (балтын) унуо±ун тенуннэрии» — икки а±а ууйа кыргыттарын 
хардары-таары кэргэн ылсыылара/бэрсиилэрэ. Эдэр кийи сурдьулаах кыыйы 
кэргэн ылар; сотору кэминэн анарааныта кутуетун балтын ойох ылар [Слепцов, 
с. 14].

2) «унуох атастайыыта» — кыыс атын ийэ ууйун кийитигэр кэргэн тахсар 
тугэнигэр, кутует ийэ ууйун кийитэ кийиит дойдутуттан кэргэн ылыах тустаах 
[Там же]. Ити тиэрминнэри «унуох тайаарыыта» диэн кийини харайыы ейде- 
булун кытта тэннии тутуохха сеп.

3) итиниэхэ ис хойоонунан «о±о оннугар керер кэйии» чугас. Кэргэн ылар 
кийи кыыйы а±атын дьиэтиттэн сугуннэрэн барарыгар, тереппуттэригэр о±оло- 
рун оннугар биэ хаалларара [Там же, с. 54].

4) «елуутун суолун сабан кэлбит кийиит» диэн кийиит суктэригэр, хаар 
хойуутук тустэ±инэ этэллэрэ [Там же, с. 37-38].

Уруу ыытыллар кэмигэр кийиит кыыс оло±ун тутула тердуттэн уларыйар: 
сылдьар ыыра кыарыыр — хаппахчыттан тахсыбат, ол аата кенулунэн хаамара 
хааччахтанар; сирэйин туулээх танайынан саптар — «атын» эйгэни керуе-би- 
лиэ суохтаах; дьахтар суктэн кэлбит танайын елле±унэ кэтэрдэллэрэ уо.д.а. 
Атыннык эттэххэ, уруу кыыс «бэйэтин» а±а ууйуттан арахсан барыыта кини 
елбутугэр дьуерэлии, онтон «атын» сиргэ — кэргэнин дойдутугар тиийэн, хат- 
таан тиллэр.

Уруу ити ис хойооно эпоска кыыйы абаайы бухатыыра уорар сюжетыгар — 
абаайы, кыыйы уоран, Аллараа дойдуга илдьэригэр дьэнкэтик кестер. Кийиит 
кыыйы /  герой суктэр балтын уорууттан ситимнээн, эпос тутула (композиция- 
та) сахалыы уруу сиэрин-туомун биир тийилик ойуулаайынтан аттарыллар: 
аналлаа±ы ыйдаран, кэргэн кэпсэтииттэн са±аланар уонна, кыыс кылгас кэм нэ 
елерун ханарытан кердерер муччургэннээх быйылааннары киллэрэн туран, 
суктэр кыыс быыйаныытынан /  хаттаан тиллиитинэн /  Орто дойдуга эргил- 
лиитинэн тумуктэнэр.

Кыыс бухатыырдар тустарынан олонхо сюжеттарыгар уруу атыннык (уоруу- 
та суох) ойууланара «ийэ ууйун» тутулун туйунан ейдебуллэр сабыдыалларын 
кестуутэ буолуон сеп. Ити эпическэй угэс сыыйа умнуллан барыыта, кыыс бу- 
хатыыр эр кийи герой уобарайынан солбуллуута, уерэхтээхтэр санааларынан, 
олонхщ о дьахтар сурун геройдаах сюжеттар быдан эрдэтээ±и кэм нэ уескээ-
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биттэрин туойулуур [СРТЯО, Пухов]. Дьиэ кэргэннэ а±а байылыыр-кейулуур 
оруолун кытта тэнинэн  эпоска кийи аймах дьахтар ебугэтин оннугар эр кийи 
терут суруннуур миэстэни ылар. Кыыс бухатыыр туйунан олонхолор уратыла- 
ра: дьахтар кэргэн тахсар кийитин бэйэтэ кенулунэн талара, эрин бэйэтин дой- 
дутугар кейеруутэ норуот ейе-санаата ити кэм нэ атын тайымнаа±ын туойу- 
лууллар. Эр кийи геройдаах олонхолорго герой айыы айма±ын эрэ кыргытта- 
рын кэргэн ылар /  айыы кыргыттарын атын омук кутуеттээччилэртэн быы- 
йыыр буолла±ына, дьахтар суруннуур сюжеттарыгар кыыс бухатыыр абаайыга 
(бэйэтэ билиэн ылан, хамначчыт гынан, суейу керерге уерэтэн баран) кэргэн 
тахсыыта хамначчыт абаайы айыы бухатыырыгар кубулуйуутунан быйаарыллар 
[СЯО, №  10, с. 58; №  11, с. 60; №  12, с. 65; СРТЯО, с. 95, 102]. Ону аайан А.Д. 
Попов «Кылааннаах Уйуктаах Кыыс Ньургун» олонхотугар [Таттинский 
улус,Жехсогонский наслег, краткая запись Я.В. Стручкова 1940 г. : Архив ЯНЦ, 
ф.5, оп. 8, д. 40; СРТЯО, с. 98-100] кыыс бухатыыр саха кэлиэн иннинээ±и олох- 
тоох биистэртэн теруттээх курдук ойууланар: танайа суох «кус» сыгын- 
ньах, онуоха абаайы хамначчыта култуураны олохтуур геройга (!) ханыылыы ки- 
нини ас астыырга уерэтэр, тимир уустарыттан бухатыыр танайын а±алан 
таныннарар, ат булан биэрэр (ол аата айыы суейутугэр сыйыарар, кэлин «саха 
суейулээх» дьоннору керсер, ол аата кыыс сахалартан атына бэлиэтэнэр). Бу 
сюжекка кыыс бухатыыр, сиргэ аан бастакы кийи буоларын тайынан, «кини эр 
кийитэ, дьахтара биллибэт» эрээри, кестер дьуйунунэн дьахтар [СРТЯО, с. 99]. 
Олонхо дьахтара айыы кийитигэр кэргэн барартан аккаастанан, абаайы хам- 
наччытыгар кэргэн тахсар. Кэргэнниллэр «кун айма±ын кемускуур» ыйаахтаах 
уол о±олоноллор. Абаайы хамначчыт тыла суох курдук (Уолумар икки Айгыр 
икки хамначчыттара айыы икки, абаайы икки анардаах Суодалба бастаан утаа 
эмиэ санарбат) [СЯО, №  16, с. 73; Ястремский. С. 140]. Кыыс бухатыыр абаайы 
уолугар кэргэн тахсар халбаннаабат эпическэй матыып ийэ ууйун теруттээччи 
дьахталлар сахаттан атын теруттээхтээхтэрин (ба±ар, тонус хааннаахтарын) 
туйунан эрдэтээ±и ейдебуллэргэ оло±урар.

Кыыс бухатыыр уобарайа кэлин уда±анынан солбуллар, дьахтар кууйэ 
ойуун абын-хомуйунун байылыырынан /  кууйунэн быйаарыллар. К^1ыс буха- 
тыырдар, сиргэ ункуруйээт, эр кийиэхэ кубулуйан эрэ баран, хорсун быйыы- 
ны онорон, албан аакка тиксэллэр [СЯО, №  12, с. 61; СРТЯО, с. 116]; кини он
нугар кэргэн тахсар хамначчыта охсуйар [СО, №  11, с. 59-60]; айыы намыйын 
уда±ан кемелейер [СРТЯО, с. 101, 104]. Уолумар уда±ан бэйэтигэр уонна бал- 
тыгар кэргэн тахсар дьоннорун уоран а±алара, бийиги санаабытыгар, уруу сиэ- 
ригэр-туомугар буолбакка, ордук ойуун ыарыйахха к^1ырарыгар чугас.

Уруу туйумэхтэрэ, олонхо геройдарыгар сыйыаннаах сурун сиэр-туом 
быйыытынан, суду эпическэй памятниктар тутулларын биир тийилик хол- 
бууллар.
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12 таблица

Оло^хо сюжета Терут култуура кестуутэ
1 2

1. Эр-ойох буолар сааска уктэнии
1.1. Саайын сиппит герой айаабат да, 

утуйбат да буолар. Тереппуттэригэр этэр: 
«Суурэр атахтаах кыыл-суел, араайа, ке- 
тер кынаттаах биийин ууйа барыта атыыр- 
даах-тыйылаах, арай мин олодум тухары 
тонолодум унуодун хоонньойо сытабын... 
Тыс тэллэдим тымныйда... Ыныыр сыт- 
тыгым салгытта... Тэннээх додорго наады- 
йабын... Ханас еттубэр сытар хотун ойо- 
дум суох. Кэргэн буолуох дьахтарда ыйан 
кулун» [ВС, с. 125; 105; Худяков, с. 179].

Толоруута — ырыанан (А).
1.2.1. Хороччу улааппыт кэрэ бэйэлээх 

кыыстарын тереппуттэрэ: «Харахтаах 
кербетун, кулгаахтаах истибэтин, тыллаах 
быйа эппэтин» диэн урун кемус 
хаппахчыга кистииллэр [ВС, с. 113]. Герой 
хаппахчы ийиттэн кыыс ытыырын истэр: 
«Суумматадым утумэн буолла, дьонно 
кестубэтэдим быданнаата» [СЯО, № 35, с. 
145].

Толоруута — ырыанан (А).
1.2.2. Кэргэн тахсар кыыс илии-атах 

кыргыттарыгар уонна сурдьуларыгар, 
дьиэттэн кетеден тайааран, адыс атахтаах 
алтан аранаска олордоллоругар соруйар 
[Ястремский, с. 102].

Толоруута — ырыанан (А).

1.1.1. Терут култуурада эр-ойох буолар 
саайы кэйии, ордук бытаарыы суер- 
гулэнэрэ; хойутаабыт кийи «итэдэс оно- 
йуулаах» аатырара [Байбурин, 1993, с. 65]. 
Сахада кыргыттар 1б - 21, уолаттар 20-25 
саастарыгар ыал буолаллара, дьаданылар, 
тутатына сулуу телуур кыахтара суох 
буолан, хойутуу 30-гар кэргэннэнэллэрэ 
[Слепцов, с. 18].

1.1.2. Кэргэн ылар санааларын 
таайтаран этэллэр: «Саптар санынньадым 
тымныы буолла... Тэннээх додор булар 
кэмим кэллэ» [Худяков, с. 158].

Толоруута — тылынан.

1.2. Хаппахчы («хаппах» диэн тылтан) — 
баладан ийигэр утуйарга анаан онойул- 
лубут кыракый хос, саайын сиппит кыыс 
ороно турар сирэ — туос эбэтэр тирии са- 
быылаах буолар. Кыыс утуйар оронугар, 
ойо быйан, ойуор туйэрэллэр: «Ойуор- 
дьардаа ойуулаах оронун тайынан хобо, 
чуораан киэргэллээх сабыыны тартылар» 
[Пекарский, стлб. 3320]. Кийиит кыыс 
дьуегэлэригэр эрэ арыаллатан хаппах- 
чытыттан тахсар, ону аада биллэрэн, хобо, 
чуораан кылыгырыы туйэллэр. «Саас- 
тарын сиппит кыргыттар, дьиэдэ атын эр 
кийи киирдэдинэ, хаппахчыларыгар ту
йэллэр уонна халын быыс быыйынан 
уора-кесте одуулууллар» [Серошевский, с. 
556]. Кийииттиир кыыс куннээди олодун 
угус «аньыы», «туктэри» хааччахтаан, 
елбут кийиэхэ майгылыыр: хамсаабат 
(хаппахчы эрэ ийигэр сылдьар), илии- 
тинэн туттубат (дьиэ улэтигэр кыттыспат), 
кербет (сирэйин амнах танайынан саптар 
[амнах (аннах) — кийиит, елбут кийи
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сирэйин сабыыта], санарбат (айах атан 
сэлэспэт). Санарбат буолуу, «ейге кетен 
туспуту тун-тан тыллайыы, кеннеру 
кэпсэтии хааччахтаныыта» итэдэл, сиэр- 
туом киэнник тардаммыт биир бэлиэ 
кестуутэ буолар [Байбурин, 1993, с. 67]. 
Саха угэйинэн, кэргэн кэпсэтиигэ, уруу 
кэмигэр кэргэн тахсар кыыс оннугар 
тереппуттэрэ /  ада саастаах аймахтара 
кэпсэтэллэр, кыыс бэйэтэ айыылары, 
иччилэри эрэ кытта алтыйар, ону да ырыа 
ненуе [См. ниже песни невесты].

2. Аналлаады ыйан биэрии
2.1.1. Герой кими кэргэн ыларын 

уксугэр ийэтэ ыйан биэрэр [СЯО, № 1, с. 
20; № 27, с. 124; № 51, с.200; ВС, с. 102 и 
др.]. Угэс курдук ада — эр кийи онно 
орооспот [Пухов, 1962, с. 132]. Биир олон- 
ходо икки саастаах кыыйы ыйан биэ- 
рэллэр [СЯО, № 30, с.132].

2.1.2. Герой додоругар быыйаабыт 
кыыйын кэргэн биэрэр уонна додоро 
сотору балыстаныадын билэн-билгэлээн, 
ол одо улааттадына, кэргэн ылыах буолар 
[СЯО, № 36, с. 150].

Толоруута — ырыанан (А).
2.1.3. Сэдэх кестуу: герой адата уолугар 

уейэттэн ыйаахтаах кыыйын туйунан кэп- 
сиир: абаайы кыыйа, сэттэ ыйдаах ыара- 
хан сылдьар айыы дьахтарын одотун дьу- 
лайын ненуе куоттаран, уоран ылан иитэр 
[ВС, с. 125]. Ол эрээри, герой салгыы ийэ- 
тин субэтин ылынар [см. ниже: 2.4.1.-2.4.2.]

Толоруута — ырыанан (А).
2.1.4. Ардыгар уол ийэтэ /  дойду иччитэ 

геройу «унуода кытаата илик» диэн 
айанна ыыппаттар [Ястремский, с. 103].

Толоруута — ырыанан (А).
2.1.5.1. Ийэлэрэ уолаттарын адаларыгар 

ыытар: «Сири-дойдуну кэрийбит кийи 
кини билиэдэ, ханна учугэй дьахтар баа- 
рын, ханна омук ааттаахтара баалларын». 
Онуоха одонньор кийи этэр: «Мин тугу 
билиэмий? Икки харада суох буолан, 
сэтиигэ испэтэдим дуо? Удадан дьахтар, 
ону-маны керееччу-билээччи, ийэдит 
ыйыа буоллада» [СКК, с. 214].

2.1.5. Ийэлэрэ уолаттарыгар кыыс араа- 
йын кердертеен баран, этэр: «Итилэри

2.1. Уйуйээн быйыытынан, ардыгар 
тереппуттэр, дексе теруу илик одолорун 
кэнэдэскитин холботолуох буолан, илии 
охсуйаллара. XVII-XVIII уйэлэргэ «бикик- 
тээх кэпсэтии» диэн баара, ол аата бэйэ- 
бэйэлэрин сэргиир, олохторо-дьайахтара 
атылыы ыалларга уоллаах кыыс одолор 
тереетехтерунэ, улааттахтарына холбуох- 
пут диэн илии охсуйаллара. Бийиктээх 
кэпсэтиигэ, сулуу, энньэ теленуутэ уйаан, 
телебурун уйунуу балачча чэпчиирэ. Туох 
да уларыйыы тахсыбатадына, одолор 
саастарын ситтэхтэринэ, уруу тэри- 
йэллэрэ... Аны «быалакыы» диэн угэс 
баара. Биириттэн уон-уон биир саас- 
тарыгар диэри сылдьар одолору кэпсэ
тэллэр. Ардыгар бу одолор биэс-алта 
саастарыттан бииргэ иитиллэн тэ^^э  
улааталлар. Кыра одолору кэргэн кэпсэтии 
наар утуенэн эрэ мунурдаммата. Одолор 
улаатан, ейдерун тутан, холбойортон ак- 
каастааннахтарына, телеммут сулуу, бэ- 
риллибит энньэ инниттэн меккуер 
куедьуйэн, ардыгар суут дьуулугэр кытта 
тиийэрэ [Слепцов, с. 17]. Ыал буоларга 
бастакы хардыынан — кийиит буолуох 
кыыйы сыымайдаан, талан, кэпсэтэн, 
дьонун себулэннэрин ылыы буолар... Уол 
адата, кыыс дьоно тейе кыахтаах ыалла- 
рын ыраахтан сурайан истэ-билэ сатыыр, 
онтон уола кыыйы себулуу кердедунэ, суо 
румньу (дуруускайыт) ыытар. X1X уйэ 
садаланыытыттан уол бэйэтэ, ээр-сэмээр 
сылдьан, кэргэн ылыах кыыйын кердуурэ. 
Саайын сиппит кыыстаах ыалга туох эрэ 
сылтадынан кэлэн, билбэт дьонугар
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сирдэххитинэ, бэйэдит талбыккытын 
ылыаххыт буоллада дии» [Там же, с. 216].

2.2.1. Эр содотох геройга аналлаадын 
кинини ииппит, бувбэйдээбит сир-дойду 
иччитэ ыйар [СЯО, № 17, с. 78; № 35, с. 
144; № 68, с. 270 и др.].

Толоруута — ырыанан (А).
2.2.2. Геройга аналлаадын ыйар 

соруктаах эдьиийэ — айыы дьадыл удадан 
кетен кэлэр [НБС, с. 323; Пухов, 1962, с. 
61, 131 и др.].

Толоруута — ырыанан (А).
2.2.3. Добун халлаан тэнсиктэрэ 

айыылар сорудахтарынан геройга анаммыт 
кыыйы ыйан биэрэллэр [ВС, с. 183-184; 
СЯО, № 22, с. 103, 107; Ястремский, с. 21
22 и др.].

2.2.4. Бухатыырдар меккуердэрин хал
лаан суруксуттара архыыбаларын бэрийэн, 
кыыс терууругэр «от-мас иччилэрэ эрики- 
дьирики кыргыттар» суруйбуттарын булан 
ылан быйаараллар [Архив ЯНЦ, ф. 5, оп. 7, 
д. 22, л. 271-272; СРТЯО, с. 71-72].

Толоруута -А  /  D.
2.3. Айыы бухатыыра геройга урун 

тыынын еруйуйбутун ийин балтын кэргэн 
ыларыгар кердейер [СЯО, № 4, с. 33; № 5, 
с. 36; № 33, с. 136-137 и др.].

Толоруута — ырыанан (А).

2.4.1. Герой аналлаадын туйээн керер 
[СЯО, № 31, с. 132; № 34, с. 141]. Ийэтин 
субэтинэн Олуу ньукэн байдалын туму- 
йугар тиийэн, биэ елерен, эттээн-кыр- 
бастаан «от-мас, сир-дойду, уу-сиик ич- 
чилэригэр» диэн уллэрэн, бэрик-туйах 
биэрэн баран утуйар [ВС, с. 184].

2.4.2. Утуйар икки утуйбат икки ар-

киирэн, кылгас кэмнэ олороро... Ол кэн- 
нэ адата уол кыыйы тейе себулээбитин, 
кыыс санаатын билэ диэн тустаах дьон- 
норун ыытара. Уоллаах кыыс харахта- 
рынан хайдайа, сурэхтэринэн себулэйэ 
кердехтерунэ, дьэ биирдэ, кэргэн кэпсэтии 
садаланара [Слепцов, с. 16-17].

2.2. Иччилэр инникини телкелуур 
дьодурдара кинилэр халлаан Дьылда кини- 
гэтин билэллэринэн быйаарыллар [уейээ 
кер]. Терут итэдэл быйыытынан, теруех- 
тэрин инниттэн куттара бииргэ иитил- 
либит дьон, бэйэ-бэйэлэригэр ананан, кун 
сирин кереллер. Олонходо халлаан илдьит 
тиэрдээччитэ кийиит аатын аат- 
тыырыгар, кини ийэ кута герой ийэ кутун 
кытта бииргэ иитиллибитин туйунан этэр. 
Ол ийин кинилэр, бэйэ-бэйэлэригэр ана
нан тереебут буоланнар, холбойуох тус- 
таахтар [СЯО, № 59, с. 231]. С.В. 
Ястремскай суруйарынан, кийи биир кута 
а±а кут (салгын кут) диэн ааттанар. 
Айыыйыт уонна Иэйиэхсит кийи ус кутун 
холбоон та^алларыгар дьуерэлии куту 
талаллар, кэлин сирдээди олохторугар 
анабыллаах буоллуннар диэн [Ястремский, 
с.5].

2.3. Бу тугэгснд кийиит кыргыттары 
хардарыта атастаспаттар эрээри, тыын 
ийин тыыны утары ууналлар [см.ниже: 
6.1.]. В.Л. Серошевскай олонходо ини-бии 
геройдар биир ыал адас-балыс кыргыт- 
тарын кэргэн ылыыларын дьин олоххо 
баар суолунан бэлиэтиир. Уруу кэмигэр 
кийиит адас-балыйа, кутует эбэтэр кутует 
адата, убайдара баттадын кербеттерун 
курдук, тебетун былаатынан кичэйэн 
баанар, ол аата кыыс кийиит тэнэ ки- 
йииттиир угэйи тутуйар [Серошевский, с. 
542].

2.4. Ардыгар уол себулуур кыыйын 
бэйэтэ булладына, суорумньу ыыталлара. 
«Онуоха арыт уол додотторун илдьэ сыл- 
дьар, сородор кийиит кыыйы кербекке 
эрэ, дьон кэпсээнинэн сирдэтэн суо
румньу ыытар, оттон терут былыр уол, уу 
ньуулдьадай одо сырыттадына, тереп- 
путтэрэ эбэтэр аймахтара эрдэттэн кэп-
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дынан сытан, кэннигэр аан тыайын, онтон 
тайахтаах кийи киирэрин уонна кимниик 
эрэ кэпсэтэрин истэр. Эмээхсин эрбии 
тыайын курдук кыыкынас салата бэлэх 
эти хайгыыра ийиллэр, онтон аттыгар баар 
одонньору сыалаах ойодосторунан кунду- 
луу сатыырын, биирэ: «Онноодуну манна, 
маннаадыны анараа гынан, тугу холбоон- 
илбээн..., хайа сиртэн адалбыттара бил- 
либэт», - диэн эти бырадарга соруйар. 
Эмээхсин геройу кемускэйэр, одонньор, 
амсайан баран, эти хайдыыр. Онтон 
эмээхсин одонньортон ким да истибэтигэр 
герой аналлаадын ааттыырыгар кердейер. 
Одонньор эмээхсин ааттайыытын ылынар 
[ВС, с. 184-188].

Толоруута — хойоонунан (D).

сэтэн, илии охсуйаллара» [ Там же, с. 537].

3. КыыИы уоруу, курэтии
3.1.1. Герой, киниэхэ тэннээх утар- 

сааччылары кейутэн, киэйэтин сири лог- 
лорута тэбиэлии, сарсыардаттан кылыйын 
ере ууммутунан тура эккирии сырыт- 
тадына, балтын уораллар [СЯО, № 58, 
с.225-226; № 65, с. 252-253; № 66, с. 258]. 
Герой балтын уоруу, естеех охсуйууга 
ынырыытыгар тэннэйэн, одун охсуйууга, 
куен керсуйуугэ салайар.

3.1.2. Айыы кыыйын уоруу /  абаайы ку- 
туеттээйинин туйунан уоруллубут кыыс — 
кеме кердеен, уорааччы абаайы — уедэн, 
геройга идьит ыыталлара герой аналлаа
дын ыйар сюжет матыыбыгар ханыылыы.

Толоруута -  ырыанан А/В.
3.1.3. Илдьит тиэрдээччилэр: геройга 

кетен тиийэр кетердер эбэтэр кыыс 
ырыата, бийиги керуубутугэр, кэргэн тах- 
сар кыргыттар удадан дьодурдаахтарын кэ- 
рэйилииллэр. Ити дьодурдар утары туруу- 
лайар хоодуот удадан кийииттэргэ эрэ 
буолбакка, телкелере хайдах салалларын 
кэтэйэн, ытыыр-сонуур кэрэ куоларга 
эмиэ баар.

3.1. Кууйунэн кыыйы уоруу — эр-ойох 
буолуу терут былыргы майгыта буолара 
ардыгар сиэргэ-туомна кестен аайар. Ону 
М.П. Овчинников маннык ойуулаабыта: 
«Бастаан уол адата ыалларын мунньар, 
ойууну ынырар. Ойуун Уейээ айыыга бэ- 
лэх-туйах уунан туран, кыыйы уоруулара 
соргулаах буоларыгар унэр-суктэр. Ол 
кэннэ толору сэбилэммит дьон, кутует- 
тээччи уолан байылыктаах аттарыгар бэ- 
лэх-туйах тергуулэнэн, кыыс дьиэтигэр 
айанныыллар. Дьиэдэ тиийэн, сэргэ ат
тыгар тохтоон, биир эрээт буола кэккэ- 
лэйэ тураллар. Онуоха утары кыыс дьонун 
«сэриитэ» тахсар. Ойуун ыйыытынан, 
икки «сэрии» бэрт былдьакар курэхтэрэ 
садаланар: одунан ыталлар, тусталлар, 
ардыгар охсуйаллар. Ыалдьыттар хоттох- 
торуна, дьиэдэ суурэн киирэн кыыйы 
«уораллар». Кутуеттээччи, кыыйы атыгар 
мэнэйиннэрэн, кэннин диэки хайыс- 
пакка, сэриитин иннигэр айанныыр. 
Биир-икки сыл аайыыта, кутует кийи 
кыыс дьонугар кэлэр, дьиэдэ киирэн сы- 
гынньахтаммат, сирэйин кистии туттар 
[См.: Слепцов, с. 14]. В.Л. Серошевскайтан 
садалаан, угус чинчийээччилэр урууга 
ыытыллар курэхтэйиилэргэ кыыйы уоруу 
былыргы угэйин суола-иийэ ордон 
хаалбытын бэлиэтииллэр [ПМЛС(Я), с. 78, 
131; ИПРЯ, 1 ч , с. 123]. Онуоха курэх
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3.2. Ардыгар герой кыыйы уорар: атынан 
ойутан ийэн, харбаан аайар, энньэтэ суох 
илдьэ барар. Кыыс тереппуттэрэ, сойуйан, 
кербутунэн туран хаалаллар [СЯО, № 9, с. 
54,55].

3.2.2. Герой тулаайах, уол буолан 
кубулунан, кыыйы тылыгар киллэрэн 
курэтэр [См.ниже: 7.4.]

3.2.3. Тереппуттэр кыргыттарын суос- 
таах-суодаллаах ини-биилэргэ биэрэргэ 
куйэллэллэр: «Кыргыттарын, алдаабакка 
эрэ, тайырдьа тайаардылар уонна кэнни- 
лэриттэн тута ааннарын хатаннылар». 
Кэлин ини-биилэр, кыргыттары босхо- 
лоон, дьиэлэригэр тенуннэрэллэр. «Онуо- 
ха кыргыттар адалаах ийэлэрэ ини- 
биилэри одолорун курдук керустулэр, 
кыргыттарын суейунэн энньэлээтилэр 
уонна, эрдэрин дойдуларыгар атааран, 
алгыы хааллылар» [СЯО, № 33, с. 137, 
138].

3.3. Абаайы уксугэр кыыйы, дьиэ 
эркинин кетуру тардан, уоран барар [ВС, 
с. 116; СЯО, № 24, с. 116; № 50, с. 119; 
СКК, с. 499; Ястремский, с. 73 и др.].

Толоруута — хойоонунан (D).

былдьайыы уонна эккирэтийэн сырсыы 
ханарытан кердеруллэр. Е.С. Новик уонна 
А.К. Байбурин кыыс уонна уол дьоннорун 
«естейуулэрэ», утарыта туруулайыылара 
уруу сиэрин-туомун биир ураты кестуутэ 
буолар диэн суруйалларын бийиги 
ылынабыт: «Сибиир элбэх норуоттарыгар 
кыыс суктэн кэлэр сиэригэр-туомугар 
кыыйы уоруу, эккирэтийии, суолга 
тойуйуу уо.д.а. киирэллэр. Итиниэхэ 
кэргэн ылыы былыргы керунэ кестен 
аайар. Уруу сиэригэр-туомугар икки 
еруттэр куентэйиилэрэ кэргэннии буолар 
дьон туох да уруу-хаан булкаайа суох, 
туора ада ууйун дьоно буолалларын 
кэрэйэлиир. Урууга ыытыллар курэхтэр, 
сана уруулар икки еттуттэн бэрт 
былдьайыыларын сиэрэ-туома кыыйы 
уоруу — кутует уол ада ууйун олодор 
улахан суолтаны ыларын туойулуур» 
[Новик, с. 186, 187].

3.2. Кыыс, дьоно утаралларын урдунэн 
бэйэтэ кенул еттунэн уоралларыгар 
себулэниитэ курэтии диэн ааттанар. 
Кэргэннии буолуу ити майгытын сурун 
теруетунэн дьаданы теруттээх уол 
халыымы телуур кыада суода буолар. 
Итиниэхэ кыыстаах уол бэйэ бэйэлэрин 
себулууллэрэ, таптыыллара эмиэ улахан 
суолтаны ылар... Тереппуттэр себулэн- 
нэрэ суох ыал буолуу, экзогамия (ада ууйун 
ийигэр кэргэн ылары бобуу) кытаанах 
тутулларын кэйэр буолан, суергулэнэрэ... 
Эдэр дьон, тереппуттэриттэн куттанан, 
атын улууска курууллэрэ [Слепцов, с. 13]. 
Кыыйын Наахара бухатыыра кэлэн 
уорбутугар, Тыгын улаханнык уордайбыт. 
Кууйунэн кутуеттээччи, Олуенэ анараа 
кытылыттан туран, одунан Тыгын унуу- 
тун унту ытан, улахан куустээдин кердер- 
бутугэр эрэ арыый аматыйбыт [Эллэйада, 
с. 58; ПМЛС(Я), 301].

3.3. Анараа дойдуга тиэрдэр суол тыын- 
наахтар суолларын кытта быйа охсуйуо 
суохтаах [Байбурин, с. 113]. Ол ийин 
елбуту, аанынан буолбакка (тонус, палео
азиат омуктары тайынан, илинни сла- 
вяннарга эмиэ), чуум эркинин ере кетеден 
/  туннук ненуе эбэтэр дьиэ эркинин 
кетурэн тайаараллар [Там же].
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3.4.1. Кыыс суктэн, кэргэнин дойдутугар 

айаннаан истэдинэ уоран барыылара [См.: 
10.10. Девушка в нижнем мире].

3.4.2. Быыйаммыт айыы кыыйа геройга 
кэргэн тахсыан бадарбат: «абаайы майгыта 
киниэхэ инмит». Герой кыыйы арчылыыр 
кыйалдаттан елерерге куйэллэр, «биир ый 
муора уутугар сытыарар», онтон 
тилиннэрэр [СЯО, № 37, с. 152].

3.4. Билиэннэ тубэспит айыы кыыйа 
Аллараа дойдуга сырыытын туйунан эпос 
сюжетын матыыба олонхо ойуулуур-дьу- 
йуннуур, уйулданы аймыыр, долгутар 
эгэлгэлээх еруттэрин ситэрэн, кууйурдэн 
биэрэр. Толорооччу, ойуун ырыатын-тойу- 
гун уратыларын табатык туйанан, истээч- 
чилэр кыыс ытаан-соноон айманарын 
сурэхтэринэн-быардарынан ылынан, тэн- 
нэ хараасталларын /  олонхо дойдутун 
устун умсугуйан туран айанныылларын 
ситийэр.

4. Кыыс кэргэн тахсар кийитин ыйыы уонна талан ылыы
4.1. Биирдэ кыыс бухатыыр саайыран 

эрэрин толкуйугар одустаран, кэргэнэ суох 
анаардас сылдьарын ейдуу туйэр. Ытык 
мастан кердеспутугэр, сарсынны кунугэр 
тиит мас урдунэн хара былыкка манан 
аттаах кийи кестен кэлэн этэр: «Эн миэхэ 
кэргэн тахсарга себулэйэр буоллаххына, 
ханас илиин ылгын тарбадын хаанынан 
бигэргэтиэх тустааххын» [СЯО, № 11, 
с. 58-59].

Толоруута — ырыанан (А).
4.2.1. Кыыс бухатыыр герой кэргэн 

ыйыппытыгар кинини бэйэтин уонна 
сурдьун кууйунэн байыйар эрэ кийиэхэ 
эргэ тахсар айыылартан ыйаахтаадын 
туйунан этэр [СЯО, № 34, с. 143].

Толоруута ырыанан (А).
4.2.2. Адата кыыйыгар кутует уолу 

булбутун туйунан ийитиннэрэр. Кыыс 
бухатыыр: «Куен керсен, бэрпитин 
быйаарыстахпытына эрэ себулэйиэм», — 
диир уонна бухатыырдар курэхтэйэр таас 
очуос хайаларыгар тарбахтарынан тарды- 
йан, куустэринэн холойон керуехтэрин 
кенуллууругэр кердейер. Иккиэн куустэ
ринэн тэннэйэллэр уонна холбойорго 
себулэйэллэр [СЯО, № 63, с. 246].

4.2.3. Кыыс бухатыыр, абаайы инээн- 
нээбитигэр, куустэринэн холойорго этэр. 
Тэннэстэхтэринэ, айыылар онойууларын 
курдук ылынан, кыыс кэргэн тахсыах 
буолар. Абаайы кууйунэн кыыс буха- 
тыыры байыйар эрээри, тэн курдук кес- 
тееру, охсуйарыгар кууйун анаарын эрэ 
туйанар [СЯО, № 12, с. 63-64].

4.1. Анардас дьахтар, тереппуттэрэ елен, 
тулаайах хаалладына, уйэтин тухары ай- 
махтарыгар батталга киирэрэ... урун 
харадын ере кербет, тыла суох чадарга 
кубулуйара. Убэ-мала аймахтарын бас 
билиитигэр кейере. «Ол ийин саха дьах- 
таллара хайаатар да кэргэн тахса са- 
тыыллар, онноодор кытаанах майгылаах, 
хадыс сыйыаннаах эрдэрэ елледунэ, ис су- 
рэхтэриттэн айыйаллар» [Серошевский, 
с. 553].

4.2.1. Эпоска дьахтар саамай куустээххэ 
кэргэн тахсар, ол ийин сэриинэн киир- 
сии /  быйыйы, куустээди быйаарар оон- 
ньуулар ыытыллаллар, кэргэн тахсар кыыс 
сурдьун /  кыыс бухатыыры бэйэтин кытта 
кыргыйаллар.

4.2.3. Уксугэр кутуеттуур уол уонна эргэ 
тахсар кыыс бэйэ-бэйэлэрин билсибэт, 
ардыгар хайан да харахтаабатах да буо- 
лаллар. XIX уйэ бутуутугэр тереппуттэр 
одолорун дьылдаларын талбыттарынан 
дьайайаллара арыый сымныыр. Кыр- 
гыттар кэргэн тахсар кийилэрин туйунан 
бэйэлэрин санааларын айадастык этэр 
буолан бараллар. К^гыс аккаастаннадына,
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4.2.4. Сурдьун быыйаабытын ийин 
кыыйы куустэринэн геройга эргэ биэр- 
биттэригэр, кыыс ыт одотугар кубулуйар. 
Онуоха тириитин уоран ылан уоттаа- 
быттарыгар, илиитинэн-атадынан бада- 
наны хам кууйан туран, туох да ийин 
бэриммэт. Кыыс кэлин герой баа- 
йырбытыгар, кинини буебэйдии, харайа 
сылдьан, айынан-харыйыйан, санаатын 
ууран, дьэ, таптыыр [СЯО, № 3, с. 27-31; 
№ 4, с. 33-34; СРТЯО, с. 47-53 и dp.J.

4.3.1. «Кыыс бухатыыр, айыы кийитин 
кытта кыргыйан, сири-дойдуну тодута 
тэбистилэр. Тамара судьуйалара, суруксут- 
тарын ыытан, сиэрдээх эппиэккэ ту- 
руордулар уонна бу дьону холбоотулар» 
[СЯО, № 47, с. 185]. Айыы дьадыл 
удаданнара, кыыс бухатыыр абын-хому- 
йунун ейулэн, аналлаадын кытары иллээ- 
тилэр [Там же, № 51, с. 202].

Толоруута — ырыанан (А).
4.3.2. Ойуун герой адас-балыйыгар адата 

кутует уолу булбутун кэпсиир уонна 
дьолун муччу туппатыгар субэлиир [СЯО, 
№ 63, с. 246].

Толоруута — ырыанан (А).
4.3.3. Танара дьуулугэр Урун Айыы 

Тойон геройга: «Эн тереебутун кэннэ 
сэттэ куес быстына буолан баран, эйиэхэ 
ойох буолар аналлаадын тереебутэ» диир 
[СКК, с. 64].

Толоруута — хойоонунан (D).
4.4.1. Кыыс, хаайыыга олорон, кинини 

быыйыахтыах бухатыыры туйээн кербутун 
туйунан ытыы-сонуу кэпсиир [СЯО, № 9,

тереппуттэр илии охсуспуттарын да урду- 
нэн кэпсэтии кетуллэрэ... Уол, кэргэн 
кэпсэтэ кэлэн олорон, хаппахчыга олорор 
кыыска сиир этиттэн кэйии ыытар. Кыыс, 
уолу себулуу кердедунэ, этин ылан сиир, 
оттон теттеру ыыттадына, кутуеттуур 
кийи сонно тута хомуммутунан барар... 
Манна бэлиэтээн аастахха, кэргэн 
кэпсэтиигэ ордук уол санаата быйаарар, 
байыйар суолталаада [Слепцов, с. 16].

4.2.4. Эпос бу матыыба, одо турбат ыа- 
лыгар одо тереетедунэ, ыт одотунан ула- 
рытан, о±ону уоруу сиэригэр-туомугар ха- 
ныылыы. В. Л. Серошевскай бэлиэтээби- 
тинэн, одону кэлин тереппуттэригэр те- 
нуннэрии кыыс/ыт, тириитэ умайан, кийи 
дьуйунун ыларыгар дьуерэлии [Серошев- 
ский, с. 547]. Уейээ ахтыллыбыт матыры- 
йаалы ситэрэн биэрдэххэ, одону иитэ ыл- 
быт дьон дьиэлэригэр киирэллэригэр: «Ыт 
одотун буллубут», - дииллэр, онтон одо 
арыый улаатыыта кинини «Ыт уола (кыы- 
йа)», - диэн ааттыыллар. Одону ,терее- 
тун кытта ыт тириитигэр суулаатахха, 
тыыннаах хаалар диэн итэдэйэллэрэ 
[Архив ЯНЦ, ф. 47, оп. 2, д. 82, л. 22, 23].

4.3. Халлаан дьуулун, дьылда кини- 
гэтигэр бииргэ суруллубут аналлаахтар 
тустарынан уейээ кер: 2. 2. Бийиги санаа- 
бытыгар, Дьылда кинигэтигэр Аар хатын 
маска уйалаах Аан Алахчын хотун сы- 
йыаннаах курдук: бу кинигэ лиистэрэ — 
туос араналара. Кулун Куллустуурга кэр
гэн тахсыахтаах удадан Танара дьуулун 
иннигэр туруорсар: «Тордо сиикпитин 
сииктээн, туос аранабытын араналаан, 
бутэй дьуулбутун тобулун!» [СКК, с. 60].

4.4. Кыыс хайа диэки дойдуга кэргэн 
барыадын сэрэбиэйдэнэр. Онуоха, куллээх 
чоду тынырадар уурунан баран, этэр:
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9, с. 54; ВС, с. 126]. Кыыс, туБээн, кинини 
быыБыырга анаммыт бухатыыр аатын 
билбитин туБунан ыллыыр уонна сурдьун 
бухатыырга барарыгар кердеБер [ВС, с. 
182-183].

Толоруута — ырыанан (А).
4.4.2. Кыыс сурдьулара, кутует уол 

уонна суктэр кыыс уеБэттэн аналлаах буо- 
лалларын чопчулатаары, ойууну ынырал- 
лар. Ойуун, дуербэ дуиурун туппутунан, 
АйыыБыты алгыыр уонна эбир хамыйа- 
дынан туерэх кэбиспитэ кытыытынан 
сыта туБэн, герой суорума суолланарын 
билгэлиир: «Бу дьахтар эн аналыи 
буолбатах! Эйиэхэ анамматах дьахтар! Бу 
дьахтарга эн кулут-чадар эрэ буолар 
кыахтааххын! БиБиги одобут эйигиннээдэр 
уон тегул ордук!». Ол эрээри, герой кыыс 
сурдьуларын кытта кыргыБан, хотуталаан, 
син биир кэргэн ылар [Ястремский, с. 71
74].

Толоруута — ырыанан (А).
4.4.3. КыыБын уордарбыт ада, герой 

кэлбитигэр, муиатыйа тоБуйар: «Туул-бит 
таайтарарынан, миэхэ кутует одо буолар 
киБи маннык ааттаах...» уонна герой 
аатын этэр [ВС, с. 222].

Толоруута — ырыанан (А).
4.5.1. Герой кыыс бухатыыртан кеме 

кердеебутугэр биирэ хардарар: «Миигин 
кэргэн ыл, оччодо эн балтыгын быы- 
Быадым». Уруу кэнниттэн кэргэнигэр 
суктэн тиийэн, балтын босхолууругар 
кемелеБер [СЯО, № 46, с. 181-182].

4.5.2. Кыыс кэргэн тахсарга тылланара /  
бэлиэ хаалларыыта олонходо айыы кыы- 
Ба, абааБыттан куотан иБэн, умуллубут 
кутаа оннугар кыыннаах быБах сытарын 
булан ыларыгар кестер. Герой кинини 
суоллаан ситэн кэлбитигэр, кыыс этэр: 
«Айаным устатын тухары испэр куутэ, 
эрэнэ истим, елер ыйаадым суох буол- 
ладына, хайа эмит киБи кэлэн, уруи 
тыыммын еруБуйуе диэн». ХолбоБоллор 
[ВС, с. 118-119, СЯО, № 39, с. 159].

4.6. Кыыс-бухатыыр миинэр мииэтин 
абааБы бухатыыра уорара кини кутует- 
тээБинигэр тэинээх буолан, кыыс буха
тыыр абааБы уолун бэрт курэстэБэргэ 
ыиырар уонна кыайыылаах тахсар [СЯО,

«Кэргэн суктэр хайысхам диэки кет; елуех 
буоллахпына, уеБээ тадыс, кэргэн тахсы- 
бат буоллахпына, тула эргийэ кет»... 
Эбэтэр уоттаах чоххо тыиырадын 
кырынан уурар, хайа диэки буруолуур - ол 
диэки кэргэн барар ыйаахтанар [Худяков, 
с. 197]. Д.М. Павлинов бэлиэтээбитинэн, 
Дьааиы уонна Халыма уокуруктарыгар 
кэргэннии буолар дьону телкелетерге 
ойууну ыныраллар эбит. Ол алгыБын су- 
рукка тиспитигэр олодуран, С.Д. Мухо
плева кэргэн кэпсэтии иннигэр эбэтэр 
кэлин кэргэннии буолуохтаах дьону бил
гэлиир алгыстаах сиэр-туом ыытыллара 
диэн тумук оиорор [Мухоплева, с. 23]. Ити- 
ни олоихо матырыйааллара бигэргэтэллэр. 
Толоруута — ырыанан (А).

«Ыал буолар ырыада» хоБуйулларынан, 
«аал уот оттор аналлаах додорун, ...одо 
теретер телкелеедун булан адалан, ... адыс 
уонун туолуор диэритин арахсыбат анал
лаах, тодус уонун туолуор диэритин 
тонолуйбат додор гынан олорбута уБу» 
[ЯНП, ч.2, с. 214].

4.5. Дьахтар наар дьиэтигэр олорор 
буолан, кэргэн тахсыах киБитин кердуурэ, 
таба таайан булара тердуттэн кыаллыбат. 
Билэрэ эрэ аймах дьоно, оттон саха 
угэБинэн, уруулуу дьон ыал буолаллара 
улахан аньыыга тэинэБэр [Серошевский, с. 
561]. Айыы кыыБа бэйэтинэн кэргэн 
тахсарга тылланыыта эпоска сэдэхтик 
кестер. Ол оннугар эримсэх абааБы кыыБа 
ойох буоларга (олоихо аайы) тылланар. 
Кыыстара кэргэн тахсарыгар эрэллэрин 
сутэрбит тереппуттэр кэлин кини кэлэ- 
рин-барарын аахпат, аахайбат буолаллар. 
Булумньу одолору сахалар атын одолору 
кытта тэиинэн тутан таптыыллар: «Одо 
суодунаадар булумньу одо ордук», — 
дииллэр. КыыБын сутэрбит дьахтар 
сулуута икки тегул аччыыр [Там же, 
с. 557, 559].

4.6. Атын аттар баалларын урдунэн 
уоруллубут ат айыылартан, бухатыыры 
кытта биир баайыы телкеленен
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№ 10-12, с. 57-65]. айыллыбытынан, «ийэ-ада алгыйын ылбыт 

ытык сылгы» буолар ураты суолталаах 
[Архив ЯНЦ, ф.5, on. 7, д. 56, л. 31; СРТЯО, 
с. 111]. Н.В. Емельянов ыйбытынан, кыыс 
бухатыырга тереппуттэрэ бэлэхтээбит 
аттара, кыыс кэргэн тадыстадына, кини 
анал суейутэ буолар уонна, ыал ада 
байылыга елледунэ, дьиэ-кэргэн уллэстэр 
убугэр-айыгар аадыллыбат [СРТЯО, с. 
110-111].

5. Кэргэн кэпсэтии
5.1. Кыччыгый быраат, орто убайын 

аатыттан суорумньу буолан, дьиэлээхтэри 
эдэрдэлии туойар [СКК, с. 224-225]. Герой, 
суорумньу буолан тиийэн, кыыс кэпсэтэр 
[См. ниже: 6.1.1., 6.1.6. и др.].

Толоруута — ырыанан (А).
5.1.2. Кутуеттээччилэр: герой /  абаайы 

кэлэннэр, кыыс ийэлээх адатын эдэрдэ- 
лээн туойаллар: бэйэлэрин ааттарын- 
суолларын, хантан хааннаахтарын, кимтэн 
кииннээхтэрин билийиннэрэллэр.

Толоруута -  ырыанан А/В.
5.1.3. Ардыгар айыы кийитэ бэрт 

холустук кэргэн ыйытар: «Барар-барбат 
тылгын биллэр! Тамара табатын курдук 
таннаннын, сир симэдин курдук симэ- 
нэннин тахса одус!» [СКК, с. 225].

5.2.1. Кыыйы кэргэн биэрэр туйунан 
дьиэ кэргэн, бары субэлэрин холбоон, 
быйаараллар [СКК, с. 278; СРТЯО, с. 49].

5.2.2. Герой балтыгар кутуеттуу кэлбит 
кийини бэрт курэстэйэргэ ынырар; ута- 
рылайааччытын кыайан баран, ыалдьытын 
кууйун-уодун, хорсунун хайгыыр уонна 
кини этиитин ылынар [СЯО, № 65, с. 257].

5.3.1. Дьоно кыыстарыттан ыйыталлар: 
«Ити кийигэр... барадын дуу, барбаккын 
дуу? Барар-барбат тылгын биллэр эрэ» 
[СКК, с. 282].

5.1. Суорумньунан бас-кес, ыланна- 
рыылаах тыллаах, кыыс адата ийигэр 
киллэрэр кийилэрин талаллар... Суо
румньу, дьиэдэ киирэн, саната суох кему- 
луек иннигэр тиийэн, иттэ туйэн баран, 
дьиэлээх тойону утары олох маска оло- 
рунар. Ыраадынан эргитэн, буолары- 
буолбаты лахсыйан баран, этэр: «Эйиги 
кийилээх уйугут, бийиги эмиэ кийи- 
лээхпит, бу дьону бийиги кийибит ийэ
лээх адата холбуохтарын бадараллар». 
Дьиэлээх кийи ейдеебетех курдук туттар. 
Онуоха суорумньу: «Кыыс одо атыылаах, 
сулуулаах буолар», «Дьоллоох кыыс те- 
руебут сириттэн, ийэтиттэн-адатыттан 
ыраах эргэ барар» диэн угэ-хойоон кы- 
бытан, кэлбит соругун этэр [Худяков, с. 
158-160]. Сорох ардыгар кыыс кере 
сылдьар уол дьиэдэ киирэн: «Аппын кер- 
дуу сылдьабын», — диир, онуоха кыыс 
адата, оностон олорон, хантан сылдьарын, 
ким диэн кийи буоларын ыйыталайар; 
оччотугар уол ада ууйун ааттыыр, хантан 
сылдьарын этэр, урууларын-аймахтарын 
аада ахтар [Серошевский, с. 536].

Толоруута — тылынан.
5.2. Икки еттуттэн себулэстэхтэринэ, 

кэпсэтии садаланар: кыыс сулуутун, эн- 
ньэтин телебурун кээмэйэ быйыллар, те- 
йеде теленере, уруу болдьодо ыйыллар. Ол 
кэннэ одолору холбуур «илии охсукуу» 
(туулээди холбуу тутан), «утулук атас- 
такыы» (утулук ийигэр харчы уган) туом 
толоруллар [Слепцов, с. 30].

5.3. Адалара суорумньулуун кэпсэтэ 
турдадына, кыыс ийэтэ, одотуттан: «Ба- 
рыан дуо?» - диэн сэмээр ыйытар. Кыыс, 
себулэйэр буолладына: «Бэйэдит
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5.3.2. Эмээхсин, дунурун уйуйуччу 

охсо-охсо алдаата: «Одолорум салгын 
куккутун холбуу туойдадым буоллун! Ийэ 
куккутун кэккэлэтэ туойдадым буоллун! 
Сургутун-куккутун холбуу домноотодум 
буоллун!». Ол кэннэ сиэнэ кыыс кэргэн 
тахсарга себулэйэр [СКК, с. 539-540].

Толоруута — ырыанан (А).

5.4.1. Абаайы кэргэн ыйыппытыгар 
герой /  кыыс сурдьа /  айыы аймадын 
кыыс бухатыыра атыыр аккаас биэрэллэр. 
Дуолан охсуйуу садаланар.

Толоруута — ырыанан (А).
5.4.2. Кыыс ийэлээх адата абаайы уола 

кутуеттээйинигэр аккаастыылларын биир 
керунунэн (бадардар айыы уола быыйыы 
кэлиэ диэн) бэрт курэстэйиини 
тэрийиилэрэ буолар.

Толоруута — хойоонуна (D).
5.4.3. Кыыс адата геройу бийирии керер 

да, кыыйын абаайы уола уруттаан 
кэпсэппит буолан, геройга илин 
былдьайааччытын елердун диэн санаанан 
салайтаран, абаайы барбыт суолун ыйан 
биэрэр [Ястремский, с. 25].

Толоруута — ырыанан (А).
5.4.4. Кыыс бухатыыр кэргэн тахсарга 

тутатына тейеде да себулэспэт, угэс 
курдук кэргэн ыйытааччыны хайаатар да 
охсуйууга ынырар.

Толоруута — ырыанан (А).
5.4.5. Абаайы кыыйын адата Эр 

Содотоххо (уус кийи аатыттан суорумньу 
буолан кэлбит эрээри, бэйэтэ ыйытар 
курдук туттар) аккаастыыр: «Айбыт 
адатын, эмиийдээбит ийэтин, хантан 
хааннаадын, кимтэн кииннээдин билбэт 
эр содотох кийиэхэ кыыспын 
биэрбэппин» [Ястремский, с. 18].

Толоруута — ырыанан (В).
5.4.6. Дьоно кыыстарын геройу елбут 

диэн атын кийиэхэ кэргэн биэрэллэр. 
Герой, кэлэн, дьахтар эрин куен керсен 
кыайар, онуоха анараанныта, дьахтары 
тарбадынан да тыыппатадын уонна 
теттеру биэрэрин туйунан этэн туран, 
тыыннаах хаалларарыгар кердейер [Там 
же, с. 98-99].

Толоруута — ырыанан (А).

билэдит», — диир. Оттон аккаастанар 
тубэлтэтигэр тугу да быйаара барбат. 
Дьоно кер дейен-ааттайан бардахтарына, 
ытыы туйэн баран, уксугэр тереппуттэрин 
тылын ылынар [Худяков, с. 160-161]. Терут 
былыр кыыс ыйыта кэлбит дьон 
харахтарыгар кестубэтэ, оттон кэргэн 
кэпсэтэр уол кыыйы кере сатыыра 
омнуоланара [См.: 8.0.].

5.4. Кыыс адата себулэнин биэриэн 
туттуннадына, сулуу телебурун ере байан, 
урдуктук этэр уонна туох да ийин 
туйэрбэт [Худяков, с. 161]. Кыыс адатыгар 
уос ahap /  сыкаах хокнорор диэн кэйии 
ыыталлар. Ада кийи кэпсэтиини ылыммат 
буолладына, кэйиини теттеру ыытар [Там 
же, с. 159]. Суорумньулар, кэпсэтэр 
кыыстарыгар дьиэтигэр кэлэн баран, 
остуолга кэйиилэрин: сайыл тириитэ, 
арыгы, харчы уураллар. Онтон, барбыта 
буолан, тахсан бараллар. Аттарыгар от 
хаптара туйээт, теттеру киирэллэр. Дьиэ- 
лээхтэр кэйиини ылан, уурбут буоллах- 
тарына, дьэ, кэпсэтии садаланар. Онуоха 
кыыс адата, бэргэйэтин кэтэн, остуолга 
олорор. Ыйытар кыыстара иннинэн буо- 
лумматадына, аны атын кыыстарын ыйы- 
таллар. Аккаас хайан бадарар ейургэстээх 
буолар. Кэргэн тахсартан аккаастаммыт 
кыыска хайа да кийи тутатына суорумньу 
ыытара омнуоланар, онон сылын туол- 
ладына эрэ ыйыталлар [Серошевский, 
с. 537-538]. Экзогамия сокуонунан, угэс 
курдук кыыстарын бэйэлэрин ада уус- 
тарын кийитигэр эргэ биэрэртэн тутту- 
наллара, ону «Биир туелбэлээдэр кэргэн 
тахсыбыт кыыс дьоло суох буолар», 
«Дьоллоох кыыс эргэ ыраах сиргэ барар» 
диэн ес хойоонноро туойулууллар. «Арды- 
гар кэпсэтиилээх уол, кыыс бэйэ-бэйэлэ- 
рин сиргэнэ, абаайы керсуулэрэ.., туруу- 
лайан туран булгуруйбаттык бырачыас- 
тыыллара болдомтодо ылыллара» [Там же, 
с. 561].
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6. кэргэннии
6.1.1. Герой балтын кэргэнин сурдьуту- 

гар ойох биэрэр [Пухов, 1962, с. 131].
6.1.2. Герой кутуетун балтын кэргэн 

ылар [СЯО, № 29, с. 129; № 32, с. 136].
6.1.3. Герой инитэ кутуетун балтын ойох 

ылар [СЯО, № 51, с. 203].
6.1.4. Герой инитэ санайын балтын 

кэргэн ылар [СЯО, № 33, с. 137; Пухов, 
1962, с. 130-131].

6.1.5. Герой додоругар балтын кэргэн 
биэрэр; додорун балтын быыйыыр уонна 
инитин кытта холбуур [НБС, с. 479-484, 
487-488].

6.1.6. Герой инитигэр кэргэн буолар 
кыыйы булан биэрэр, онтон кэргэнин 
сурдьугар кыыс булар уонна этэр: «Эйиэхэ 
додор буолар ойох адаллым; эйигиттэн 
уорбут адайын оннугар» [СЯО, 9, с. 54-55].

6.2.1. Олонхо бухатыырдара халыым 
телеебеттер. Абаайы бухатыырдара халын 
халыымы телуех буолан эрэннэрэллэр 
эрээри, айыы дьоно, кыргыттарын 
абаайыга эргэ биэрбэт буоланнар, 
кураанах тылга хаалар [Пухов, 1962, с. 130].

6.2.2. Хонуу ардаа еттугэр абаайы 
бухатыыра тодус эр кийи, адыс дьахтар 
суорумньулаах, халыымын суейутун 
уурбутунэн тустэ [ВС, с. 116].

6.2.3. Герой кэргэн кэпсэтэригэр кыыс 
быраатыгар этэр: «Эйиэхэ курум кэйиини 
элбэди биэриэм. Атыытыгар угус суейуну 
уурэн адалыам. Сулуутун уу харчынан 
кутуом» [Ястремский, с. 71].

Толоруута — ырыанан (А).
6.2.4. Кыыс бухатыыр Ургэл Тойон 

уолуттан балтын ыйыттара суорумньу кэл- 
битигэр утары илдьиттиир: кутует уол, 
аналлаадар бэйэтэ кэлэн, эдэрдэр, харах- 
тарынан хайдайа керсен, себулустэхтэри- 
нэ — холбойуохтара [СЯО, № 12, с. 65; 
СРТЯО, с. 124]. Кыыс бухатыыр абаайы 
кулутугар, сулуу суейутугэр анаан, куруе-

буолуу майгыта
67Т Олонходо ахтылларынан, а±акын 

(балтын) укуо±ун твнуннэрии, укуох 
атастакыыта диэн икки еттуттэн 
кийииттэри атастайан кэргэннэнии 
былыргы керуннэрэ бааллара. Онуоха 
тустаах ада ууйун кытта уруу-хаан 
тардыйаллара. Кэргэннэнии бу керунэ 
икки ада ууйун аймах холбойугун 
уескэтэрэ [Слепцов, с. 15].

6.2.1. Ыал буолуу сурун керунунэн 
кэргэн кэпсэтии ненуе суейунэн халыым 
телеейун буолара. ХХ уйэ садаланыыта 
халыым уруу туйумэхтэринэн бэриллэр 
угус элбэх кэйииттэн, бэлэхтэн турара. 
Онтон улахан чаайа сулуу, кэпсэтиилээх 
дьон туох эрэ теруетунэн 
холбоспотохторуна, суейунэн теннеруллэр 
[Там же, с. 19].

6.2.2. Сулууга бэриллэр абаайы суейутэ 
наар куйаданы эрэ адалар: олох-дьайах 
сатарыйар, ыарыы-дьан турар... Айыы 
дьоно, ону бил эр буолан, абаайы сулуу- 
тугар наадыйбаттар. Ол ийин олонхойут 
кырдьык-хордьук абаайы сулуутугар 
телуур суейутун ойуулаан-дьуйуннээн, 
ахсаанынан аадан бардадына, истээччилэр 
сонньуйан кулсэллэр [Пухов, 1962, с. 142].

6.2.3. Эпоска айыы аймадын геройдара 
энньэлээх дьахтары сугуннэрэллэр, оттон 
абаайы бухатыыра халыым телеен кэргэн 
ылар. Дьахтар телкете энньэтиттэн быйач- 
чы тутулуктаада... Олонхо геройдара кэр
гэн кэпсэтиилэригэр айыы аймада кэскил- 
лээх санаатынан, хорутуулаах толкуйунан 
абаайы ууйун байыйара дьэнкэтик кестер. 
Ол курдук, кийиит энньэлээх кэлэрэ 
бийирэнэр: суейу-ас илдьэ кэлбит дьахтар 
эрин аймахтарыттан дьойун сыйыаны 
эрэйэр толору бырааптанар. Теттерутун, 
халыым телеен, кэргэн ылыы дьахтары 
атыыласпыкка тэннэйэр, онон эр кийи
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xahaa тутарыгар соруйар [Там же].

6.2.5. «Tehe сулууга одобутун биэриэххэ 
себуй?», — диэтэ эмээхсин улахан тойон 
уолугар. Онуоха кийиит таайа хардарда: 
«Сулуу диэн адам ийэм даданы сулуу куту- 
Бан ылсыспатахтара; мин бэйэм даданы 
сулуу телеен кербетедум; инилэрбэр дада
ны сулуу куттадым диэн ейдеебеппун. 
Мантан ол тодус киБи уйэтэ айаннаан тии- 
йэр сир уБу; (кутует киБи): «Сулуу биэ- 
риэм этэ», - диэн теттеру кэлэ сылдьыа 
дуу? БиБиги: «Атах соболоно ылыахпыт», - 
диэн бара сылдьыахпыт дуу? Мин бэйэм 
эрэ барбат киБибин. Анабыллаах хотун 
ойодун кытта себулэстэдинэ — ыныыры- 
гар мэнэстэн илдьиэдэ буоллада дии. 
СуеБу-ас энньэ илдьиэдин — бэйэтигэр 
даданы суеБу-ас элбэх киБитэ буолуода» 
[СКК, с. 278-279].

Толоруута — хоБоонунан (D).
6.2.6. Ол эрээри, ити олонходо кыыс кэп 

туонар ырыатыгар геройга тереппуттэрин 
туБунан кэпсииригэр, адата: «Адыс уон 
адыс ынах суеБуну биэрэн туран,.. туерт 
уон туерт сылгы суеБуну сулуу кутан 
туран»... - ийэтин кэргэн ылбытын ахтар 
[СКК, с. 132].

6.3.1. Герой сулуу телеебет — быыБаабыт 
кэрэ куотун /  охсуБууга кыайан, кыыс 
бухатыыры кэргэн ылар. Ардыгар эр дьон 
кыргыттары уорар кэриэтэ илдьэ бараллар: 
герой инитэ, кэрэ куону харбаан ылан, 
атыгар мэнэстэн ыстаннара турар [СЯО, 
№ 8, с. 51; Ястремский, с. 37, 54], кыыс 
тереппуттэрэ кэннилэриттэн нэБиилэ 
алдаан эрэ хаалаллар.

6.3.2. Суодалба, сиэн быраатын оннугар 
оонньууларга курэхтэБэн, кыайыылаах 
тахсар; дьон аБаан-сиэн аймалаБа олор- 
дохторуна, ойон туран, уокка тодус 
кытыйа ис миинин тодо ыБар уонна ыым- 
даам буруо быыБынан Буура Дохсун 
санаатын уурбут Туйаарыма Куотун курэ- 
тэн илдьэ барар [СЯО, № 16, с. 74].

6.3.3. Герой инитигэр, додоругар уонна

ойодун кулут кэриэтэ атын киБиэхэ 
атыылыан да сеп [Окладников, 1955, с. 
379]. Былыр халыым сэттэ керунтэн 
турара: 1. Сулуу — халыым сурун чааБа, 
уруу ыБылыннадына суеБунэн теленер; 2. 
Курум — халыым сордото уруу аБыгар 
ананан, суеБу этинэн бэриллэр; 3. Сыкаах 
хокнорор — кыыс адатын себулэнин 
эрэйэр кэБии; 4. Хоонньокор кэкии — 
кутует уол кыыс тереппуттэригэр 
хоонньоБорго себулэн' ылар телебурэ; 5. 
Быа тэнитиитэ — кыыс энньэтигэр ураБа 
биэрэллэригэр теленер халыым сордото; 6. 
Кврдуур кэкии — кутует кыыБы 
сугуннэрэн айанныырыгар атыыта; 7. О±о 
оннугар кврвр кэкии — уол дьоно кыыс 
тереппуттэригэр одолорун оннугар 
хаалларар кэБиилэрэ. Итини таБынан, 
кутует уол кыыс аймахтарыгар угус элбэх 
бэлэх тунэтэр [Слепцов, с. 19].

6.3. Уруу сиэригэр-туомугар икки 
еруттэр курэхтэБиилэригэр олодуран, В.Л. 
Серошевскай былыр «Кийиит кыыс — 
сэрии «булда», булуута» буолар диэн са- 
наада кэлбитэ. «Икки еттуттэн сана ай- 
махтар теБе да ытыктабыллаахтык сы- 
Быаннасталлар, хайдах эрэ бэйэ-бэйэ- 
лэрин уорбалаБар, бэрт былдьаБар курдук 
тутталлар. Кэлбит бэлэх барыта тунэ- 
тиллэрин, сулуу, кэБии албына-туекэйэ 
суох теленерун кере-истэ, кэтии-маныы 
сылдьаллар», онноодор кэргэн кэпсэтиБэ 
олорон кэтэнэллэр, ити барыта сэриигэ 
естееду чуннааБыны санатар [Серо- 
шевский, с. 534-535, 540 и др.]. БиБиги Е.С. 
Новик уонна А.К. Байбурин керуулэрин 
ылынабыт: уруу араас туБумэхтэригэр 
ыытыллар курэхтэр, сурун сыаннас — 
кыыс атыытын туБэрбэт иБин /  «бэйэ 
елуу дьолун муччу туппат» иБин сыра- 
лаБыыга сытар [урууга ыытыллар курэх 
оонньуулары аллараа кер].

6.3.3. Герой, арааБа, кыргыттары бэйэтэ

116



1 2
уус ИДЭЛЭЭХ КиЬиЭХЭ (кыргыс сэбин OffOT- 
торбут атыытын оннугар) хотун о й о х  

буолар аналлаахтарын булан адалтыыр 
[С Я О , №  9, с. 54; №  22, с. 102; 
Ястремский, с. 18].

6.4. Кыыс бухатыыр ардыгар СЭриигЭ 
билиЭн ылбыт, к и н и э х э  бЭриниилЭЭх 
кулут буолбут абааБыга ЭргЭ тахсар [С Я О , 
№  10, с. 57-58; №  11, с. 59-60; №  12, с. 
60,65]. Бу кЭргЭнниилЭр сыБыаннара мат- 
рилокальнай — дьахтар баБыйар тутуллаах 
буолан, ЭрдЭрЭ ойохторун ада ууБугар 
олохсуйаллар. Эр киБи геройдаах олои1- 
ходо маннык сыБыан омнуоланар: «Тереп- 
путтЭригЭр (кЭргЭн тахсан баран) хаалбыт 
кыыс дьоло суох» [ВС, с. 107]. Маннык 
кЭргЭннии сыБыан герой, ус сыл ада 
кылыныгар олорон баран, дойдутугар тен- 
неругЭр э м и э  кестер [С Я О , №  23, с. 110].

6.5.1. Олонгодо элбэх ойохтонуу холо- 
бурдара син бааллар: геройдар адалара 
икки кэргэннээх [С Я О , №  34, с. 139], адыс 
ойохтоох [Там  же, №  24, с. 112].

6.5.2. Герой, тапталлаадын /  адатын 
тилиннэрээри, сымыйанан уеБээ дойду 
кыргыттарын кэргэн ылбыта буолар [В С , 
с. 77-79; с. 110-111].

6.5.3. Герой уеБэттэн анаммыт кэргэн 
ылыахтаах кыыБа елер, онуоха быыБаабыт 
атын кыыБын, энньэтиттэн аккаастанан 
туран ойох ылар. Кэлин герой абааБыны 
хотон, елбет мэнд  уутун булар уонна 
урукку тапталлаадын тилиннэрэр. 
ТаптаБар аналлаахтар холбоБорго 
себулэБэллэр. Герой кыыБырбыт-абарбыт 
ойодо кыраан-таныйан, кыталыкка 
кубулуйан, халлаан'нд кетер [С Я О , №  45, 
с. 171, 174-175].

6.5.4.1. Олонхо сэдэх кестуутэ: герой 
абааБы кыыБыттан уонна кини бы- 
раатыттан куттанан, атаар илиилээх, 
андар атахтаах кийиити дьиэтигэр су- 
гуннэрэн адалар [С Я О , №  28, с. 127].

6.5.4.2. Герой (Хара Кыырчыт) биирдэ 
куел таБыгар тунулданнаах ньуурдаах 
Хаачылаан Куону керсер, онуоха кыыс 
кини аналлаада буоларын этэр. Айыы 
кыыБын кэргэн ылар туБугар герой 
абааБы ойодун суох гыныахтаах [Т ам  же].

6.5.4.3. Ол эрээри абааБы ойодо, ете

себулуу кербетех буолан, чугас дьонугар 
додор-ойох биэртэлиир. Кэргэн кэпсэ- 
тиигэ эдэрдэри кытыннарбаттара. Х1Х 
уйэттэн эрэ садалаан, тереппуттэр одо- 
лорун санааларын ыйытар буолбуттара.

6.4.1. XVII-XVIII уйэлэргэ сорох тубэл- 
тэдэ быстар дьадагсы кутуеттээччи 
халыым телуурун оннугар ада кылыныгар 
хас да сыл улэБитинэн сылдьара... Кэр- 
гэннэнии ити керунд улаханнык тэ- 
нийбэтэх быБыылаах, онноодор XIX-XX 
уйэ садаланыытыгар ити майгы олох сэ- 
дэхтик кестере [Слепцов, с. 15].

6.4.2. Кырыымчык олоххо куБэйтэрэн, 
улэлээн, келеБун тодон, кэргэн ылыы 
хотугу омуктарга, чуолаан дьукээгирдэргэ 
ордук тэнийбит.

6.5. Сахалар элбэх ойохтонуулара XVII 
уйэ бутуутэ бэлиэтэммитэ: «сахаларга эр 
киБи хас дьахтар айадын иитэр кыахтаах 
да, соччо ойохтооох». Элбэх ойохтонуу би- 
ричиинэтэ Ф.И. Лангас комиссиятын 1789 с. 
матырыйаалларын хомууругар сырда- 
тыллар: бастатан туран, сахалар одолорун 
олох кыра саастарыгар кэргэн кэпсэп- 
питтэрэ, саастарын ситтэхтэринэ бэйэ- 
бэйэлэрин кытта теруку сепсеспеттер, 
таптаспаттар, онтон сылтаан, иккис ойох- 
тоноллор; иккиБинэн, элбэх сыл бииргэ 
олорон баран, ойодо одоломмотодуна, эр 
киБи сыччах одолонор эрэ бадаттан иккис, 
уБус кэргэни ылар; усуБунэн, баай дьон, 
тус-туспа алаастарынан тутар элбэх 
суеБулэрин кердерееру, хастыы эмит 
ойохтоноллор: бэйэ киБитэ туора дьон- 
ноодор баайын-дуолун кыБаллан-му- 
Бэллэн туран керер-истэр, оттон хам- 
наска улэлиир дьон'н'о олох-дьаБах сата- 
рыйар; тердуБунэн, ыарытыйар, онноодор 
иирээки, харада, тыла, илиитэ, атада суох 
буолбут ойохторун араарбаттар эрээри, 
сахаларга дьиэ-уот, суеБу керуутэ барыта 
дьахтар санныгар суктэриллэр угэБинэн, 
урукку кэргэннэрин дьиэлэригэр хаал- 
ларан туран, са^а ойоду адалаллар; бэси- 
Бинэн, сурэхтэнии иннигэр хас да ойох
тоох буолладына, биир кэргэнин кытта 
бэргэБэлэнэр, атыттарын, бэйэтиттэн
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керен, кистэлэн кэпсэтиини билэн, 
кэргэнэ утуйа сыттадына, анаар илиитин, 
анаар атадын кэрдэн ылан, итэдэс сиригэр 
холбуу туттар, сирэйин тириитин хастаан 
ылан сыйыарынар уонна, болдьоммут 
кэмнэ куелгэ тиийэн, унуунэн айыы 
кыыйын етеру туйэн, улаханнык эчэтэр 
[Там же].

6.5.4.4. Абаайы кыыйа, дьиэтигэр тен- 
нен, уларсыбыт илиитин, атадын, сирэйин 
уйулан, геройга хат сыйыарар. Айыы 
кыыйын адата алдьархай тахсыбытын 
туйунан геройга илдьиттээбитигэр, суурэн 
тиийэн кыыс тыыннаадын баттайар. 
Урдук айыыларга унэн-суктэн кер- 
деспутугэр, айыы дьадыл удаданнар 
халлаантан туйэннэр кыыйы тилин- 
нэрэллэр [Там же, с. 127-128].

6.5.4.5. Герой аналлаадын кэргэн ылар, 
оттон урукку ойодун абаайы кулутугар 
кэргэн биэрэр [Там же, с. 128].

6.6.0. Сорорат (эр кийи кэргэнин балтын 
ойох ылыыта) былыргы кестуулэрин Хаан 
Дьаргыстай I уонна II чаастарын холбуур 
матыыбыгар керуеххэ сеп.

6.6.1. Герой абаайыны кытта кыргыйа 
киириэн иннинэ кэргэнин кытта 
хоонньойортон туттунар: «Айыы кийитэ 
быртадырдахпына (дьахтары кытта 
утуйдахпына).., абаайы миигин байыйыа. 
Мин кинилиин ыраас-сырдык хааннаах, 
чэбдик-чэгиэн эттээх-сииннээх куен 
керсерум ордук буолуо» [ВС, с. 154].

Толоруута — ырыанан (А).
6.6.2. Герой, кыайыы кетелленен кэлэн, 

утуйар. Утуйар икки утуйбат икки 
ардынан нуктуу сытан, дьахтар нарын, 
намчы салата сипсийэрин истэр: дьахтар 
аатын этэр, тереппуттэрин туйунан кэп- 
сиир уонна сэттэ саайыттан ыла абаайы 
эккирэтэрин унсэр, быыйыырыгар аат- 
тайар. Герой, харадын кырыытынан кэрэ 
бэйэлээх ийэттэн теруу туспутунэн 
сыгынньах кыыс турарын керен, аттыгар 
сытарыгар этэр. Сарсыарда (ыарахан 
буолбут) кыыс, сииктии симэлийэн, сутэн 
хаалбытыттан герой кыйыйар, абарар [ВС, 
с. 162].

6.6.3. Герой, дуолан охсуйууга туруу- 
лайан, дьахтарын кэргэн ылан, дьиэтигэр

араарбакка, одолорун кытта илдьэ олорор. 
Ол аата, суейунэн айахтарын иитинэн 
олорор сахаларга хайаайыстыбада дьахтар 
суруннуур суолтатыттан элбэх ойохтонуу 
олохтоммут, уксугэр сууйунэн суейулээх, 
киэн оттуур ходуйалаах, мэччирэн 
сирдээх баай аранада ити майгы ордук 
тэнийбит [Слепцов, с. 11-12; Серошевский, 
с. 550-551]. Манчаары естуйбут таайа 
Чоочо баай алта уонча алаайы бас билэр 
эбит. Олортон отуччата Чоочодо бас 
бэринэр ыаллардаада. Алаастарга биэс- 
алта одьулуун ойох курдук Чоочо 
хонуталаан аайар дьахталлара олороллоро 
[ПМЛС(Я), с. 136].

6.6.1. Сорох архыып матырыйааллара 
сахаларга ХУП-XVIII уйэлэргэ сорорат 
былыргы хаалынньана кестен аайарын 
туойулууллар. Ол курдук Х1Х уйэ 
санатыгар Игнатий Попов одолонор 
бадаттан тереебет бастакы кэргэнин 
балтын ойох ылбыт [Слепцов, с. 15-16].

6.6.2. Эпоска сахалар сурэхтэниэхтэрин 
иннинэ тутуйар левират угэстэрэ - улахан 
уол елледунэ, кыра быраата кини ойодор 
кэргэннэрэ уонна баайын-дуолун — нэйи- 
лиэстибэдэ ылара — хайан да ахтыллыбат. 
А.И. Гоголев суруйарынан, левират поли
гамия (элбэх ойохтонуу) биир керунэ 
буоларын тайынан, нэйилиэстибэ хаалла- 
рыы сурун майгыта этэ... Ол эрээри, 
кэнникинэн левират уонна сорорат кэр- 
гэннэнии ураты керуннэрин быйыытынан 
уйуйээннэ эрэ ахтыллар буолбуттар [Там 
же, с. 15-16]).

6.6.3. Олонходо сорорат атын холобу-
рунан буолар: герой абаайы уорбут
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сугуннэрэн иБэн, биир саастаах уол одону 
сиэппит сыгынньах дьахтар турарын 
керер. «Чап-чарааБынан керен, нарын- 
намчы куолаБынан надыллык ыллаан, 
уолун илдьэ барарыгар кердеБер» [В С , с. 
164-165].

Толоруута — ырыанан (А).

6.6.4. Сарсынны туунугэр барыта 
хатыланар (уоллара номнуо ус саастаах). 
Бу сырыыга кун уота халтарыйар 
ырбаахылаах дьахтар герой эдэр ойодор: 
«Эн мин балтым буоладын. Мин эн 
кыайан одоломмоккун билэбин», — диир 
уонна одотун иитэ ыларыгар кердеБер: 
«0лер-сутэр куннэр бу уол эйигин 
быыБыада» [Т ам  же, с. 165-166].

Толоруута — ырыанан (А).

6.6.5. Герой уолун ийэтиттэн кинини 
кытта хааларыгар кердеБер, оччотоодута 
курээн хаалбытын сэмэлиир, хомуруйар. 
Ойодун туБунан этэр: «Мин, кинини 
таптаан, хотун-додор ойодунан талан 
ылбытым буолуо дии саныыгын. Суох, 
сырыым таах хаалыан кэриэтин диэн 
кэргэн ыллым... Мин кинини, чугас 
аймадым курдук эрэ санаан, сырдык- 
ыраас аргыс гынан, илдьэ иБэбин» уонна 
сыгынньах дьахтары — бэйэтин ойодунан, 
уолу — одотунан билинэр [Т ам  же, с. 167]. 
Герой кылгас эрэ кэмнэ икки ойохтонор, 
онтон бастакы ойодун додоругар кэргэн 
биэрэр [Там  ж е с. 175].

кыыБын кердуу бараары хомуммутугар, 
кыыс дьоно кинини аБынан, этэллэр: 
«...биБиги хороччу улааппыт ессе биир 
кыыстаахпыт, ону кэргэн ыл... абааБыга 
барыма! Биир сымыыт ханна сытый- 
батадай? Биир биэ ханна кулун- 
наабатадай?» — ол эрээри, герой син биир 
айанна турунар [В С , с. 224].

6.6.4. Терут дьуул-куолу сиэринэн, 
дьахтар эриттэн арахсара тердуттэн 
кыаллыбата. Эр киБи ойодун хаБан 
бадарар араарыан себе. Онуоха кини, 
куппут сулуутун теттеру тенуннэрбэтиттэн 
атын, туох да эппиэти сукпэтэ [Слепцов, с. 
64]. Дьахтар, кэргэнэ атадастыырын 
тулуйбакка, арыт бэйэтин ада ууБугар 
куруур. Ону дьоно, олохтоммут угэБи 
тутуБан, теттеру утаараллар эрээри, ойодо 
курээбит эр киБи, буруйга-сэмэдэ 
тиксэрин таБынан, дьон-сэргэ кулуутугэр 
барар, онон эр дьон ойохторун курэппэт 
буола сатыыллар [Серош евский, с. 553].

6.6.5. В.Л. Серошевскай, уБуйээннэргэ 
олодуран, сахаларга терут былыр инцест — 
хаан уруу убай-балыс холбоБуулара уонна 
беледунэн (группанан) кэргэннии буолуу 
баарын туБунан суруйар [Т ам  же, с. 540
541, 544]. Ол туоБутунан сахаларга 
«тереппут уолум/кыыБым» (нууччалыыта 
«сын», «дочь») диэн тустаах тыллар 
суохтарын, уолу, кыыБы чуолаан ким 
одото буоларын ыйбакка, урдуттэн саба 
бырадан уопсай ааттыылларын ыйар [Там  
же, с. 541, 545-546]. Ити тыллар туур 
омуктарга барыларыгар, сахаларга курдук, 
элбэх суолтада, ол иБигэр, тереппут ододо 
эмиэ сыБыаннаан туттуллара, онон 
биБиги санаабытыгар, ааптар сабадалаа- 
Бына тердуттэн олодо суох.
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7. Туйэ барар
7.1.1. Куруубай хааныттан ыраастаммыт 

Кулун Куллустуур терут дойдутугар, иэри- 
мэ дьиэтигэр барар бадатын биллэрби- 
тигэр, удадан дьахтар: «Мин бар дьонум... 
ытайа-сон'ойо олороллоро буолуода, ону 
баран сэргэхситиэххэ, тыыннаахпытын 
биллэриэххэ сеп буолаарай»? - диир [СКК, 
с. 143].

Толоруута — ырыанан (А).
7.1.2. Кутуеттээччи кийи, кыыс буха- 

тыырга кэлэн, киниэхэ кэргэн тахсарга 
себулэйэр буолладына, кэнниттэн батыйа- 
рыгар этэр уонна тургэн улугэрдик сутэн 
хаалар. Кыыс, кинини ситэ баттаан ылан, 
дьиэдэ теннен, ыксаабакка олохтоохтук 
олорон кэпсэтэргэ ынырар. Кини. кийиит 
сиэринэн тагснан-симэнэн, баайын-дуо- 
лун хомунан-тэринэн эрэ баран, уол дой
дутугар айанныырга бэлэмин этэр. Ол 
эрээри бухатыыр салата суох иннин диэки 
айаннаабытын кубулуппат. Соннук айан- 
наан, кутует дойдутугар тиийэллэр. Кыыс 
бухатыыр, дьиэдэ киирэртэн аккаастанан, 
атыттан туспэккэ олорор. Онуоха эр кийи 
кууйунэн сойон дьиэтигэр киллэрээри 
гыммытыгар, кыыс теле мехсен, дьиэтин 
диэки ыстаннара турар [СЯО, № 74, с. 
285-286; СРТЯО, с. 171]). «Кыыс бухатыыр 
кэргэн тахсартан аккаастаммат, — диэн 
быйаарар Н.В. Емельянов, — кини, кэргэн 
тахсарга себулэйэр эрээри, олохтоммут 
угэйи кэспэккэ, бухатыыр модьуйарын 
курдук, аайан ийэн кэргэн барыан бадар- 
бат..., бухатыыр этиитин ылыммакка, туо- 
ра садьыйбат.., кини Орто дойду дьонун 
теруттуур-ууйатар ыйаахтаадын билэр 
уонна ол урдук аналын толорорго бэлэм. 
Дьиэлээхтэр кинини тейе да бочуоттаан 
керустэллэр, кийиит кыыстыы танвыба- 
тадын, симэммэтэдин керен, соччо аахай- 
батахтарын бэлиэтии керен, теттеру ыс- 
таннарар» [СРТЯО, с. 171].

7.2. «Чугас дьоннорун хоболоодунан 
хомуйан, ыраах ыалларын табыктаадынан 
тардан, уон ордуга икки чэчири астылар» 
[СКК, с. 146]. Сорук-боллур уол ыал- 
дьыттары ыныртыы суурэр [Ястремский, 
с. 55].

Толоруута — хойоонунан (D).

7.1. Ьылыр сахаларга икки уруу ыы- 
тыллара: бастакыта — кийиит суктуутэ — 
кыыс дьиэтигэр уонна иккийэ — уруу ма- 
лаакына — уол дьиэтигэр-уотугар. Икки 
уруу тэрээйиннэрэ бэйэ-бэйэлэрин хаты- 
лыыллара, ол курдук, сиэр-туом тэлгэйэ, 
баладан ытык, бастыгс миэстэлэригэр 
(сэргэ, ойох, аан модьодото) туйаа- 
йыллара. Бастакы уруу кэнниттэн кутует 
кыыс дьиэтигэр хас да кун хоноро. И. С. 
Гурвич, итини болдомтодо ылан, бастакы 
урууну матрилокальнай кэргэннии сы- 
йыан тободо диэн сыаналыыр [Гурвич, 
1977, с. 132]. Манна биири бэлиэтиир 
тодоостоох. Кийиит, кэргэнин дьиэтигэр 
суктэн тиийэн баран, сыл буолан баран, 
дьонугар кэлэн барара [Худяков, с. 174]; 
терут былыр дьахтар бастакы одотун 
тереппуттэрин дьиэлэригэр одолоноро. 
Кэргэнэ, кэлэн, одолоох дьахтары бутэ- 
йиктээхтик бэйэтигэр кейерен илдьэрэ 
[Серошевский, с. 547]. Бийиги санаа- 
бытыгар, манна экзогамия сокуона сурун 
суолтаны ылар. Дьахтар, тереппуттэригэр 
кэлэн, кылгас кэм^э ыалдьыт быйыы- 
тынан кэлэн барыыта, кини омук анала 
буолан, дьонуттан-сэргэтиттэн букатын- 
наахтык арахсарын кэрэйилиир уонна, 
кийи елен баран, дьиэтигэр-уотугар 9, 40 
хонуктарыгар кэлэн, биллэн аайарын са- 
натар [Байбурин, с. 87].

7.2. Табык — «сиэртибэ» диэн суолталаах 
монгол теруттээх тыл, муннуктуу быйыы- 
лаах мас олоххо ыйаммыт сылгы хатарыл- 
лыбыт тириитэ, сиэртибэ биэрэллэригэр, 
кийи елледунэ, обургу содус суллугэс ма- 
йынан, содооччунан охсоллор; туерт мун- 
нук быйыылаах иигэ тиириллибит сылгы, 
одус тириитэ. Табык, саха саныырынан,
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7.3.1. «Икки уолан кийи ат тэйиинигэр 
туйэннэр, бастын сэргэлэригэр сиэтэн 
адалан, баайан кэбистилэр, дьиэдэ диэри 
кэрэмэс сайыл тириитин тэлгэтэн кэбис
тилэр» [СКК, с. 147] /, куех оту 
тэлгэттилэр [Ястремский, с. 107].

Толоруута — хойоонунан (D).
7.3.2. «Тодус еттуттэн тутаннар, адыс эр- 

киниттэн ейееннер, сэттэ кийи сиэтэн, 
дьиэдэ киллэрдилэр» [ВС, с. 103]. «Ааны 
астылар, бастын олбох онордулар, сиэл- 
лээх, тыстаах аас атыыр тириитин тэлгээн 
кэбистилэр» [Ястремский, с. 107].

Толоруута — хойоонунан (D).
7.4.1. Ийэтэ кыыйын танара табатын

тыас тайаарар ебугэ ытык тэрилэ, хас да 
керуннэ арахсар: кыырай табык — 12 ынах 
суейу тириититтэн таныллар; квй табык — 
9 ынах тириититтэн; лвквй табык — 7 
тирииттэн; кэрэ табык — 3 тирииттэн; хобо 
табык — биир тирииттэн онойуллар 
эбиттэр [Шейкин, 1996, с. 93]. Ытык 
табыгы, ойууннарга алдатан, бэлэх-туйах 
уунан туран, урдук сиргэ /  булгунньахха /  
хайа, сыыр тумуйугар туруораллар; ада уу- 
йун табыга дьонно-сэргэдэ ытыктанар, 
айыылаах аймах кийи анараа дойдуга 
аттанарын эрдэттэн биттэнэн, дордоон 
буолан, билинниэдэ диэри тыас тайааран 
биллэрэ турар диэн кэпсииллэр... [Пекар
ский, стлб. 2531]. «Былыр ада уустар 
бэйэлэрин кыахтарын ийинэн, бииртэн 
уон икки суейу тириитигэр тиийэ туттан, 
табык араас керунун оностоллоро уйу. 
Табыгы уол одо тереетедунэ туруо- 
раллара... Онуоха бу табыкка одо кутун- 
сурун инэрэллэрэ уйу... Ол инэрэл- 
лэригэр табыгы устэ охсоллор, ол аата ус 
кутун (ийэ кутун, салгын кутун, буор ку- 
тун) холбоотохторуна, дьэ, кини сирдээди 
олодо садаланар. Уол одо улаатан, ыал 
буолар уруутугар ойууну ыныраннар, 
табыгын сэттэтэ одустараллар... Онтон, 
кырдьан, бу олохтон арахсар тугэнигэр, 
эмиэ ойууну ыныран, аны тодуста одус
тараллар бу табыгы, ол аата, ийэ кутун 
арааран, тохсус халлааныгар урдук айыыга 
атаараллар... Дьэ, ол кэннэ бу табыгы 
уматаллар» [Архив ЯНЦ, ф.5, оп. 3, д. 373, 
л. 2, 3].

7.3. Халыым сордото телеммутун кэннэ 
болдьоммут куннэ кутует урууларын-ай- 
махтарын кытта кийиит дьиэтигэр айан- 
ныыр. Угэс быйыытынан, ый санатыгар 
эбэтэр ый толорутугар суолга туруналлар. 
Ити кэмнэ ыал буолар дьону дьол-соргу 
куутэр диэн итэдэйэллэрэ. Кутуету эр 
дьонтон тустээх тунуруттэр, дьахталлар- 
тан тустээх хододойдор, ынырыылаахтар 
уонна бэйэлэрин бадаларынан барсар 
тунуруттэр уонна хододойдор арыаллыыл- 
лар. Бастын тунурунэн ааттанар уол адата 
инникилиир [Слепцов, с. 31].

7.4. Кийиит, мааны суктэр танайын
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курдук таныннаран, сир симэдин курдук 
симээн, таБааралларыггар соруйар [СЯО, 
№ 35, с. 145].

7.4.2. Айыы бухатыыра кыгыс бухатыырга 
кыайтаран баран, урун тыынын 
быспатыгар кердеБер уонна илин-кэлин 
кэбиБэр киэргэли бэлэх уунар. Кыыс 
бухатыыр киэргэли ылан кэтэрин кытта 
кемус сарбынньахтар хам тутан ыланнар, 
ыга кэлгийэн кэбиБэллэр. Бухатыыр киБи 
сонно тута урдугэр туБэн, кыыБын ылар 
уонна тэйэн баран, ап-хомуБун тылларын 
этэн кэлгиэтиттэн босхолуур [Архив ЯНЦ, 
ф.5, on. 7, д. 60, л. 484-485; СЯО, № 75, с. 
290; СРТЯО, с. 162].

7.5. Кутует киБи бэйэтин билиБиннэрэн 
ыллаабытын, кыыс себулэнин биэрбитин 
кэннэ одонньор «дьолго алдаата, эмээхсин 
уербут-кеппут куолаБынан кылыБахтаан 
туойда» [Там же].

7.6. «Биир аттаах киБи биэ уерун унту 
уурэн адалла.., уол кырдьадас эмис биэни 
одуурдаан тутта.., уеБун быБа тарта.., 
тириитин суллэ.., кырбастыы эттээтэ. 
Куесчут киБи буБарда... Хотороннор, 
адаллылар, тунэттилэр...» [ВС, с. 103-104]. 
АБы-уелу учугэйдик хастаммыт туоска 
уураллар [Ястремский, с. 119].

Толоруута — хоБоонунан (D).
7.7.1. «Уруу ыБыадын ыстылар, арыы 

тиит сада арадас чэчири астылар, кейуер 
кымыБынан киэн туБулгэ тартылар, суон

сэргэ кемус курдаах, бедехтеех, моой си- 
мэхтээх, суБуох киистэлээх, куннээх бас- 
тыналаах, илин-кэлин кэбиБэрдээх буо- 
лара. Ытардалара уонна биБилэхтэрэ ар- 
дыгар кыБыш кемус буолара [Там же, с. 36]. 
Онноодор сайын хайаатар да туулээх са- 
ныйах, дьабака бэргэБэ кэтэллэр [Худяков, 
с. 166-167]. Кийиит суктэр танаБыгар кии- 
рэрэ кыабака симэдэ — сыппа сыалы- 
йатыгар тигиллибит тобугар диэри охсул- 
лар алтан киэргэл тиэрбэстэргэ хобо, 
чуораан ининнэрэллэр. Кийиит кутует 
дьиэтин боруогун бастаан атыллыырыгар, 
кэргэн тахсар кыыс ырааБын, тыырыл- 
лыбытынан кыыгБыш уонна бэйэ киБитэ 
буоларын кэрэБилээн, хобо тыаБа чылы- 
гырыы туБуехтээх [Слепцов, с. 36, 53].

7.5. Кыыс туБэ барар уруутугар ырыалар: 
а) кутует аал уот иччитин аБатарыгар [См. 
ниже: 8.5.; Серошевский, с. 518-519], 
алгысчыт, кийиит адатын оронугар оло- 
рон, кутуеккэ байылыат олоду, телкелеех 
угус одону, уллэ уксуур суеБу баайы 
тустээн ыллыыр [Мухоплева, с. 18, 39]; б) 
иккис кунугэр кутует адалбыт кэБиитин — 
биэ этин, анаан ууруллубут суеБу тебетун 
[8.5] аттыгар кыргыс батаБын батары 
анньаллар; ол таБыгар, ойуун, кымыстаах 
чороону тутан туран, уоту аБатар, Айыы- 
Быты алгыыр: «Икки омук хааннаады 
кытартыыр кун онорбутун», — диэн 
кийиит кыыска, дьиэлээх дьонно дьолу 
тосхойугар ааттаБар [Худяков, с. 165-166]; 
в) тереппуттэр эбэтэр алгысчыт, уоту 
аБатан баран, кутует кэБиитин сиир кэтэ- 
Биилээх куннэрэ, дьоллоох тугэн уумму- 
тун бэлиэтээн туран, дьолу-соргуну керде- 
Беллер [Мухоплева, с. 39].

Толоруута — ырыанан (А).
7.6.1. Уруу аБын-уелун тэлгэБэдэ бэлэм- 

нииллэр (кыБынын уруу ыытыллыбатын 
кэриэтэ), уот оттоллор, хас да суеБуну 
охтороллор.., буБараллар [Худяков, с. 164].

7.6.2. Кеннеру куннээди аБылыктан 
кунду-мааны аБа-уелэ, айады минньи- 
тэрин таБынан, айыыларга, иччилэргэ 
ананар буолан, ураты суолталанара [Бай- 
бурин, с. 211-212].

7.7. Уруу аБа-уелэ буБан бэлэм буол- 
бутугар, кийиит эдэр о±о аймахтара 
муоста±а от бырахтылар, ол урдунэн сака
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саалы, халын хаБапы адыс атахтаах алтан 
аранаска сааБылыы кыстаатылар. Ол 
таБыгар урдук сиргэ уунэр адыс салаалаах 
куех оту тэлгэттилэр... Кутует киБиэхэ 
сырдан эБэ тириитинэн олбох онордулар, 
ол урдунэн сур бере туйгуна, бэдэр кыыл 
бэрдэ, кырымахтаах киис кэрэтэ 
тириилэри уллуктуу уурдулар» 
[Ястремский, с. 107-108].

Толоруута — хоБоонуна (D).
7.7.2. Биэ охторон, астаатылар, 

тунэттилэр, аБаатылар. Тус-бас киБилэрэ 
эт тунэттэ. Тулаайах ододо (геройга) сото 
бетедете тигистэ. Кытаанах эккэ тииБин 
тоБутан, одо эрэйдээх ытаата: «Мин 
туспар биир ыстыылык итир, чохочу 
кестубэтэх муна дуу» [ВС, с. 109].

Толоруута — хоБоонунан (D).

7.8. Урууга ырыа ылланар, олонхо 
толоруллар [СЯО, № 8, с. 53; № 67, с. 268].

елеруллубут суеБу тириитин тэлгии уур- 
дулар. Былыргы сахалар остуоллара 
маннык диэн быБаардылар... Ол кэннэ эт 
тунэтээччи эти, елуу-елуу уллэрэн, кеме- 
леБеечулэригэр биэртэлээтэ, ону ылан, 
ыалдьыттарга тунэттилэр. Кыратык аБыы 
туБэн баран, уол адата илиитигэр сыалаах 
эти туппутунан туран кэллэ уонна, ки- 
йиит адатыгар туБаайан тус-бас тыллары 
этэн туран этин туттарда; ол кэннэ тохтуу 
туБэн баран.., дьоБун тылынан додуБуол- 
лаан, этин кийиит ийэтигэр, онтон 
салгыы атын аймахтарга ыыталаата [Серо- 
шевский, с. 520]. МалааБын'Н'а баар ки- 
Биэхэ хас биирдиилэригэр аБы елуулээн 
тунэтии уопсай дьолу елуулээн уллэриигэ 
тэннэБэр. Урууга тунэтиллэр бутун суеБу 
этэ — мустубут дьон бииргэ холбоммут 
толору кээмэйдээх дьоллорун бэлиэтэ 
буолар. Эт тунэтээччи дьону сирэйдэри- 
нэн керен (дуоБунастарынан, саастары- 
нан, одо-дьахтар диэн арааран), тунэтэр. 
Сиэр-туом кундутугэр-маанытыгар тотор 
эрэ инниттэн аБаабаттар, суолтата 
онноодор лаппа дирин [Байбурин, с. 128]; 
урууга бутун суеБу этин икки ерут 
тэнинэн уллэстэн сиэБин сана аймах- 
тары бииргэ тумэр, холбуур, бу дьон кэнэ- 
дэскитин биир телке елуулээхтэрин 
бигэргэтэр. Урууга этиллэр тыл-ес ис 
хоБооно сунньунэн биир: «Мантан антах 
биБиги бэйэ дьоно буо^убут, аймах- 
тастыбыт, онон, уруу дьон быБыытынан 
ейдеБен, ейеБен, эйэ дэмнээхтик оло- 
руохха» диэн. Сана аймахтыылар бэйэ- 
бэйэлэрин «тунурум, хододойум» диэн 
туБуулаан ааттыыллара, дордоон буола 
хатыланан, сана олохтоммут аймахтыы 
сыБыаны кэрэБилиир уонна бедергетер 
[Серошевский, с. 521].

Толоруута — тылынан (Р).

7.8. АБаан-сиэн баран, ыалдьыттар ту- 
Булгэлэргэ муста^ар, тойуксут ымыыр, 
олонхоБут туойар, таабырын таайсаллар, 
оБуохай дьиэрэйэр [Худяков, с. 164; 
Серошевский, с. 521]. ¥рдук айыыны ал- 
дааннар, кымыстаах чороонннорун ере 
кетеделлер [Серошевский, с. 523].________
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7.9. КиэБэ буолан, утуйар кэм кэллэ... 

Кыыс утуйардыы сытта. Герой, сыгын- 
ньахтанаат, кыыс суорданын анныгар 
дьылыс гынна [ВС, с. 104; СЯО, № 35, 
с. 145].

7.9. Кыыс себулэнтсн ылыыттан халыым 
толору теленуер диэри элбэх кун-дьыл 
ааЪарынан, уоллаах кыыс уруу иннинэ, 
кэпсэтии кэнниттэн хоонньойоллоро, ол 
кэннэ кутует кийиит кыыска сылдьар, 
хонор — кутуеттуур [Худяков, с. 160]. 
Былыр кутует хоонньоБорго себулэн ылар 
телебурун хоонньоБор кэБии адалара 
[Слепцов, с. 319]. Ол эрээри кыыстаах уол 
уруу сиэрэ-туома толору ыытыллыбытын 
эрэ кэннэ эрдии-ойохтуу аатыраллара.

8. Кийиит дьиэтигэр квстубэт KYTY6T.
«Герой тулаайах о±о±о /  тара±ай киИиэхэ кубулуйуута» сюжет матыыба

8.1. Герой, кыыс дойдутугар кэллэдинэ, 
уксугэр кутувттуу кэлбит абаайылары ке- 
рер уонна атын кистээн /  туохха эмэ кубу- 
лутан баран, бэйэтэ бурэ дьуйуннээх ту
лаайах ододо кубулуйар: «кэдэрги эрилли- 
бит илиилээх.., сараччы уллубут истээх, 
бада курдук быччайбыт харахтаах.., эриэн 
торбос сонноох, торбос бэргэйэлээх, тор- 
бос клин атадын тыБа утулуктээх, кэлин 
атадын тыБа этэрбэстээх; кутурук кур- 
даах.., эриэн кыл киристээх иинэдэс мас 
ох саалаах, эриэн талах охтоох» [ВС, 
с. 108; СЯО, № 7, с. 43; № 8, с. 50; № 38, 
с. 155; № 39, с. 157; № 45, с. 173].

8.2. Кийиит кыыстан ураты, бары ту
лаайах одону кулуу-элэк гыналлар. Кыыс 
одону сууйан баран, бэйэтин кытта хап- 
пахчыга — атадар сытыарар. Туун кыыс 
туйээтэдинэ, кэрэ дьуйуннээх уоллуун 
куустуЪан сыталлар, сарсыарда содотодун 
уБуктар [ВС, с. 109; СЯО, там же].

8.3. Тулаайах уол абааБы кутуеттэр орто
лоругар эриллэ сылдьан, кини одун

8.1. Кэргэн кэпсэтиигэ угэс быБыы- 
тынан кутуеттээччи бэйэтэ сылдьыбат, 
суорумньу анардастыы бэйэтэ кэпсэтэр, 
быБаарсар. К^гыс адата уксугэр кутует 
уолу, тереппуттэригэр дьуерэлии тутан, 
туох ханнык киЪитин сабадалыыр [Худя
ков, с. 159]. Кутуеттуур киБи суорумньу- 
луун кэлистэдинэ даданы, кэргэн кэпсэ
тии кинитэ суох садаланар: суорумньу ки- 
нини, кистии-саба баладантан утааран кэ- 
биБэр [Там же, с. 160].

8.2. Былыр «илии охсуБуу» кэнниттэн 
суорумньу, тахсан, кутует уолу батыБын- 
наран киллэрэр, онуоха кутует кийиит- 
тиир — ийэ кынна, кыыс адастара, санас- 
тара баалларына бэргэБэтин устубат, суту- 
руотун сабар уЪун ырбаахылаах буолар, 
итинник угэБи кийиит тойоно, хотуна, 
эрин убайдара баалларыгар эмиэ тутуБар 
[Там же, с. 160]. Халыым чааБа те- 
леммутун кэннэ уол кутуеттуур: ус- 
туерт куннэ кыыс дьонугар кэлэн барар. 
Кутуеттээччи кыыс дьиэтигэр элбэх бо- 
бууну, хааччады тутуйан, бэрт сэмэйдик, 
керсуетук сылдьар. Ол курдук, одо- 
дьахтар майгытынан баладан ханас ет- 
туттэн быкпат, тас танаЪын устубакка эрэ, 
ургулдьу хаппахчыга аайан, онно киирэн, 
кыыБы кытта олорор, дьиэлээхтэргэ хайа 
кыалларынан биллибэт-кестубэт буола 
сатыыр [Слепцов, с. 35].

8.3. Уол кийиити сугуннэрэ кэлэригэр, 
дьиэлээхтэр тахсан, кэлбит дьон аттарын
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болдойон кереллеругэр кердейер. Ол 
сылдьан, биир абаайыны харахха ытан 
елерер. Онтон, теттеру кубулуйан, бэйэ 
бодотугар туйэр [ВС, с. 110; СЯО, № 38, с. 
155; № 39, с. 157; № 45, с. 174; № 64, с. 
249-250].

8.4. Эр тулаайах кыыс итэдэйэрин 
туйанан, [СЯО, № 8, с. 50], ат суурдуутун 
кэмигэр ата субэлээн [СЯО, № 11, с. 60; № 
22, с. 110], кыыйы уорар.

8.5. Герой кыыс дьиэтигэр араастаан 
кубулуйар: кутуйах буолан кыыйы уорар 
[СЯО, № 9, с. 54]; абаайы бухатыырыгар 
кубулуйар эрээри, айыы бухатыырдарын 
кытта тэететэ абаайылары утары охсуйар 
[№ 55, с. 219-220]; Симэхсин Эмээхсин 
бурэ дьуйуннээх уолугар; герой, абаайы 
кутуеттэрин чуетнаан баран, тулаайах одо 
эрэйдээди елерен, кини таетайын таетнар 
[Архив ЯНЦ, ф.5, on. 7, д. 102, л. 85-113; 
Пухов, 1962, с. 124, 184-185]. Кулун 
Куллустуур кэргэн ыларыгар, кыыс дьиэ
тигэр ыытыллар тодус хонуктаах уруу 
былайын тухары «уйуктубакка, утуйан 
тигинэтэр» [СКК, с. 148-149].

тэйииннэрин туталлар, арай кутует 
тэйиинин ким да ылбат [Там же, с. 162]. 
Баладаетета бастакынан кутует суорум- 
ньуну кытта киирэр уонна, кыыс ийэлээх 
адатыгар сугуруйэн, алгыстарын ылар, он
тон уоллаах кыыс былааттарын атастайал- 
лар, ол кэннэ кутует теттеру тахсан барар 
[Там же, с. 163].

8.4. Урууга кутует уол тустаах туетурут- 
тэри, ыалдьыттары уонна дьиэ ада байы- 
лыгын кытта кэккэлэйэ уета диэки ойох 
иннигэр олорор эрээри, тустаах суорумньу
КЭННИГЭр, бэргэйэтин КЭППИТИНЭН, ДЬ01Г1Г0
квхсутунэн, сирэйинэн истиэнэ ДИЭКИ туг- 
нэри хайыйан олорор, кэннин диэки тврут 
эргиллэн кврбвт. Кутует додорун кытта 
ыалдьыттартан туспа ийиттэн айыыллар. 
Ол олорон айыттан елуулээн, кийиит 
кыыска «уос ahap» диэн ааттаан, кэйии 
ыытар [Там же]. Кийиит дьуегэтинээн 
хаппахчы кэннигэр олорор, кини уолга 
харда кэйии ыыппат [Там же, с. 164]: 
киниэхэ астан туспа ирээт анаммат, ол он- 
нугар уолга икки кийи елуутун биэрэллэр 
[Там же, с. 165]. Араайа, сиэр-туом 
айыттан кыыс ирээтэ саета аймахтарын 
уопсай елуулэригэр киирэр быйыылаах. 
Эдэрдэргэ айы-уелу уруу айын туетэтэр 
дьон буолбакка, аймах дьонтон биирдэрэ 
кистии-саба туспа ууран биэрэр [Серо- 
шевский, с. 524].

8.5. Сурун «буруйдаахтар» кийиит эрэ 
буолбакка, кутует эмиэ уруу айыгар- 
уелугэр, оонньуутугар-керугэр, сэйэ- 
нигэр-сэппэнигэр терут кыттыспаттар, 
дьуру саетарбаттар. Кутует, кийиит туйэ 
барар уруутугар кэлэн баран, аттыттары 
кытта дьиэдэ киирбэт, содотодун тэлгэйэ 
тайыгар хаалан, илин — тахсар кун сарда- 
етатын диэки хайыйан туран... уетэр- 
суктэр. Онтон ыалдьыттартан саамай 
эдэрдэрэ тахсан, уолга кымньыытын тут
таран, сиэтэн дьиэдэ киллэрэр. Кутует, 
тебетун тееткетен, харадын сабан, кинини 
батыйар. К^гыс ийэлээх адата алгыыл- 
ларыгар, сиэтэн киллэрбит кийи уолу, 
кэтэдиттэн ылан, ус тегул сиргэ тиийэ 
бокулуон одустарар... Кутует, бутэйдии 
буспут ат байа угуллубут хаайадын арыйан, 
харадын аттыгар баар сыаттан устэ
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8.6. Олонхо кэрэ куолара, угэс курдук, 
бааллара-суохтара биллибэт: саната-инэтэ 
суохтар, туохха да орооспоттор. «Кыр- 
гыттар бары кэрэ дьуйуннэринэн ааты- 
раллар. Олонходо кинилэр кэрэ сэбэ- 
рэлэрэ ойууланар, хантан хааннаахтара, 
кимтэн кииннээхтэрэ ахтыллар, адалаах 
ийэлэрэ кемус ньээккэ дьиэлэригэр иип- 
питтэрэ этиллэр. Кинилэртэн сылтаан 
араас тыл-ес барар, меккуер уескуур, ес 
санаа уескуур, иирсээн теруттэнэр, ол 
кэннэ бухатыырдар дуолан охсуйуулара 
садаланар, сир-дойду ултурутэ тэпсиллэр, 
кэрэ анаардар кэскиллэрин урдук айыы- 
лар телкелелууллэр, арай кыргыттар онуо- 
ха дуолай кыттыспаттар» [Пухов, 1962, 
с. 119].

8.7. Тулаайах одо уобарайа кутует кийи 
кийиит кыыс дьиэтигэр ыытыллар уруу 
туйумэхтэригэр: кэргэн кэпсэтиигэ, ку- 
туеттуур кэмигэр, туйэ барар урууга бил- 
либэккэ-кестубэккэ сылдьарын арыйар.

кымаахтаан ылан, биир-биир уокка кэби- 
йэр [Серошевский, с. 518-519]. Ол кэннэ ат 
тебетун ойох иннигэр уураллар, онуоха ха- 
радын кере сылдьар курдук, быыкаа 
тымтыктарынан халтайаларын тэптэ- 
рэллэр, айадын атыталлар, кулгаахтарын 
чоротоллор [Худяков, с. 162]. Эдэрдэр ат 
тебетугэр унэллэр [Серошевский, с. 523
524], туунун ат тебетун эдэрдэр орон- 
норун анныгар уураллар, кутует, сарсыар- 
да туран, ону миинэн олорон, ханарытан 
бастакы хоонньоспут тууннэрин хойуйан 
кэпсиир [Слепцов, с. 34]. Бу уруу биир су- 
рун бэлиэтэ Дьейегей айыы итэдэлин, бы- 
лыр аты танара оностон, унууну кытта 
ситимнээх буолан, эпос «сылгы — герой 
ийэтэ» диэн сюжет матыыбын кытта дьуе- 
рэлии. Быйыыта, эдэр ыал олохторун кис- 
тэлэннэрин, аньыыларын-хараларын ба- 
рытын урдук айыылар билэ-истэ сыл- 
дьалларын туойулуур [См. ниже].

8.6. Кутует уол кийиит дьиэтигэр сыл- 
дьар майгыта, араайа, кестубэт «туора» 
кийи кэлэн кыыйы «атын» дойдуга илдьэ- 
рин кэрэйилиир: ону ыарыйах дьиэтигэр 
ойуун кыырарыгар кини иччилэрэ, абаа- 
йылара кестубэттэрин кытта тэннии ту- 
туохха сеп.
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9. Уруу курэх оонньуулара — дьол былдьайыы
9.1. Уруу курэх оонньууларыгар, кутувт 

туе бэйэтэ эрэ буолбакка, кини додор, ай- 
мах дьоно эмиэ кытталлар: кутует уол 
таайа Суодалба еыреыыга баетыыр [СЯО, 
№ 16, с. 74; Ястремский, с. 108; 146-147; 
Пухов, 1962, с. 87]. Урууга ыытыллар ку- 
рэхтэр бары керуннэрэ тэнинэн олонхо 
аайы баар буолбат.

9.2. Ыетана араае керунэр курэхтэ- 
йэллэр. Ким ыраах туепутун туос ууран 
бэлиэтииллэр. «Ардыгар куелу кыйа ту- 
руоруллубут баданалар урдулэринэн ойол- 
лор» [Ойунский, с. 306].

9.3. Хапса±ай туеталлар. Куен кереер бу- 
хатыырдар, ньылбы еыгынньахтанан ба
ран, тодуе еарыы дьапталда тигиллибит 
сыалдъа кэтэллэр. Кылыы — «анаар атахха 
дугунан уон биирдэ (улахан курэхтэйии- 
гэ — 12-тэ) ыетаныы. Ыетаннахтарын аайы 
бэлиэ туоетар икки ардыларын арыта 
кэнээн ийэр. Ким ыраах ыетаммыт ол 
кыайыылыых тахеар» [СКК, с. 592].

9.5. Ох еаанан сыал ытыы. Илин хал- 
лаанна ап чарай быа±а ыйаммыт, еоду- 
рууттан хоту, онтон теттеру аргыый еыда- 
рыйан биэрэн ийэр о±ус бэрбээкэйэ еыал 
буолар. Урдугэ кийи харада ыларынан. 
Сыалы табан, одуе бэрбээкэйин туерт аны 
улту ыталлар. Сыалы таппыт — телкете 
туетэнэр — кэргэн ылар [Там же]; еир- 
халлаан икки ардыгар кийиит кыые кута 
угуллубут туу мээчигэ ыйанан турар [СЯО, 
№ 34, с. 14]; герой мээчик быатын быйа 
ытар [№ 9, с. 56]. Олонходо мээчик ки
йиит кутун кытта еитимнээх: герой кыые 
кутун мээчиккэ кубулутар уонна хоон- 
ньугар уктар [№ 59, с. 232; № 74, с. 288 и 
др.]; иччитэ дьахтар кутун миинэр ата ары- 
лыае куе еымыытыгар холоонноох еырдык 
тааека кубулутар: уейэттэн ыйанар быата 
еуох, алларааттан иннэр олбодо еуох 
буолан, таайы абаайы кыайан таба туппат 
[ВС, с. 120].

9.1. Кыые туора аймахха еуктэн барыыта 
икки ада ууйун уейэттэн анаммыт еоргу- 
ларын хаттаан елуулээн уллэриигэ ха- 
ныылыы, ол ийин курэх оонньуулар уруу 
бары туйумэхтэригэр ыытыллаллар.

9.2. Олонходо уонна дьин олоххо уруу 
еиэрин-туомун оонньууларыгар туетуук- 
тар, кууетээхтэр, быйыйдар, айаетаахтар 
курэхтэйэллэрэ [Слепцов, с. 50].

9.3. Кыргые уонна оонньуу курэхтэригэр 
киирэллэрэ: хапса±ай, одунан далла мэндэ- 
йии, олонхо байдалын туора тардыллыбыт 
быа урдугэр куен кереуйуугэ дьуерэлии 
халбас хара, икки беледунэн мээчик 
сэриилэкии [Василъев, с. 133-135].
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10.1. Герой дьиэтигэр аттанар бадатын 
биллэрэр. «Ону истээт, кыгыстарын тэрий- 
дилэр, ох курдук оборон, тупсадайдык 
симээтилэр; ытыллыбыт охтуу, кырыллы- 
бытынан кынтаттылар» [ВС, с. 163].

Толоруута — хойоонунан (D).
10.2. «Аттанар кунугэр кийиит кыыс, 

ийэлээх адатын икки ардыларыгар олорон, 
тереппуттэригэр, аймахтарыгар, кулут- 
чадар дьонугар куйаданы биттэнэн, эттэ- 
тыынна, санарда-инэрдэ: «Туун туйээн, 
кунус биттэнэн билэбин.., сорго-мун'н'а 
аттанан эрэбин быйыылаах... Алдаан! 
Бырайаайдарын!» [Там же, с. 163-164].

Толоруута — ырыанан (А).

10. Кийиит

10.3. Герой, умнайыт одонньор (кер 
уейээ: тулаайах одо) буолан кубулунан, 
урууга кэлэр. «АЪаттылар, куех хонуу 
урдэлигэр олортулар уонна «Кийиит 
кыыйы атаарыы» тойугун ыллыырыгар 
кердестулэр». Онуоха «умнаЬыт» 
дьиннээх аатын арыйар, кутуету 
сырсарыгар соруйар уонна кийиити кытта 
кетен хаалар [СЯО, № 59, с. 236].

Толоруута — хойоонунан (D).

10.1. Эдэр кыыс хайаатар да кэргэн тах- 
сан, дойдутуттан арахсар аналлаадын ес 
хойоонноро кэрэйилииллэр: «Тереебут 
туелбэтигэр олохсуйбут кыыс дьоло суох 
буолар»; «Дьоллоох кыыс дойдутуттан 
ыраах кэргэн барар».

10.2. Научнай улэлэргэ кийиит быра- 
йаайдайар ырыата сиэр-туом тийилигэр 
киирэрэ бэлиэтэммэт [Мухоплева, с. 19]. 
Ол эрээри, олонходо кыыс тереппуттэрин 
икки ардыларыгар олорон ыллыыра бэ- 
лиэдэ ылыллыан сеп. И.А. Худяков суру- 
йарынан, кийиит, кутует уол кым- 
ньыытын быатыттан ханас илиитинэн 
тутуйан туран «унэр», дьиэлээх дьонун 
кытта бырастыылайар [Худяков, с. 167]. 
Бэчээккэ тахсыбыт суктэр кыыс 
ырыаларыгар кыыс тереебут-уескээбит 
ийэ сирин кытта бырайаайдайар, урууга 
этиллибит кэс тыллары саныыр-ахтар, 
себулуур кийитигэр эргэ биэрбэтэх- 
тэриттэн хомойор-хоргутар [ЯНП, ч. 2, с. 
218-221]; аччыгый одо буолан, ынах 
хомуйан айдаара оонньуура аны ааспытын 
санньыйа ахтар, кыыс одо буолан тереебут 
кыйалдатыгар «атыыга ананан, сыанада 
быйыллан» барарыттан хараастар, «туо- 
раттан киирбит туос кээйэхтээх буолан, 
туттар илиибиттэн одуу быйылла, этэр 
тылбыттан эдэ булулла.., ханас диэки 
хомунан.., кийини кытта кэпсэппэт 
кистэлэн тыллаах, этэн ийэн кэхтэр ки- 
йииттиир кэптээх.., одо-уруу муомурдан, 
улэ-хамнас улбуруйэн.., кедулум айа 
курэнсийэн.., эргэ кийи элээмэтэ 
буоламмын.., «уйун дьоллоох аатыран» 
хаалыах бэйэм турдадым...» диэн быдан 
дьылларга уйадыйа бырастыылайар [Там 
же, с. 226-233].

Толоруута — ырыанан (А).
10.3.1. Тереппуттэрэ /  алгысчыт ки

йиити алгыыллар [Мухоплева, с. 19, 47-48]. 
Кыыс миинэр атын тэйиинин уол бэйэтин 
атыгар холбуу баайар, ол кэмнэ хаалааччы 
дьонтон ада саастаахтара эбэтэр кыыс ада
та, кыыс кехсугэр кымыс ыйа-ыйа, дьол- 
го, байылыат олоххо алгыыр [Слепцов, 
с. 37].

Толоруута -  А /  D.

сугуннэрии
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10.4.1. Олонходо кыыйы абаайы буха- 
тыыра уорарын туйунан сюжет матыыба 
баар буолан, кутувт кийиити кымньыы- 
тын туттаран сиэтэн тайаарара ахтыл- 
лыбат. Ол эрээри кутувт итинник майгы- 
нан кыыйы дьиэтигэр сиэтэн киллэрэрин 
туйунан аллараа квр: 11.3.2.

10.4.2. Абаайы уруу кунун-дьылын бол- 
дьуур. Кыыс сулардаах тэйиини туппу- 
тунан Ытык маска тиийэн ат кврдвйвн 
ыллыыр: «Адыс атахтаах анала буоллум. 
0лвр буоллахпына, (миигин кытта кв- 
муллэр) хоолдьуга ат буоллун». Суларын 
бырахпыта кыра, бурэ кулунчукка тубэйэр 
[ВС, с. 114-115].

Толоруута — ырыанан (А).
10.5. «Кийииттээх кутувт тодус моон- 

ньулаах бастын сэргэни кун хаамыытынан 
тула эргийдилэр, (тврвппуттэрэ) хааман 
ийэн, кыыстарын алдаатылар. Атыттар 
уруй хайыытаатылар уонна намыын куо- 
ластарынын алгыы туойдулар: «Аал уоту 
оттунун, алайа дьиэни тэринин, алтан 
сэргэни анньын! Твруур одону твлквлввн, 
иитэр сувйуну уксэтин! Кун сырдыгар 
кулуккутун, ый аннынан суолгутун хара 
кулуктээх быйа хаампатын!» [Ястремский, 
с. 119].

Толоруута — хойоонунан (D).
10.6.1. «Кийииккэ баайдарын ус гыммыт 

биирин тыырдылар. Сулуутун кийинэн- 
сувйунэн биэрдилэр. Сувйу туйадын тыа- 
йынан, одо ытыыр санатынан додуйуол- 
ланан айаннарыгар туруннулар» [ВС, 
с. 110; Пухов, 1962, с. 100-101].

Толоруута — хойоонунан (D).
10.6.2. Тврвппуттэрэ: «Сувйутэ, тал быт 

танаскытын ылын» диэбиттэригэр кийиит 
эттэ: «Кулуннартан ууннэрин, тор- 
бостортон томторуктарын, ийиттэртэн 
хамыйах ылабын». Эдэрдэр айаннаатылар. 
Кулуннар: «Бийиги уунэ суох хаал- 
баппыт», — диэтилэр уонна кэнни- 
лэриттэн суурдулэр. Биэлэр: «Одолорбут 
барбыттарын кэннэ бийиги хаалбапп^гт!», — 
диэтилэр. Атыырдар: «Уврбутуттэн

10.3.2. Эргэ суктэр кыыйы ийэтин 
алгыБын кэнниттэн акка олордоллор, 
онуоха кыыс энньэ кулут квхсугэр 
уктэнэн, атын миинэр [Ойунский, с. 335].

10.4. Кыыс сиэтиллэн барара туора 
дойдуга барарын бэлиэтэ [Байбурин, с. 73, 
83]; кутувт кыыс дьиэтигэр киирэрин 
тэннээн квр: 8.0.5. Кийиит сирэйин (саха- 
ларга к^грынаас /  саарба /  биэ тирии- 
тинэн) саптара киэнник тардаммыт угэс 
[Худяков, с. 166]. Кийиит тугу да кврбвтв 
уруу атын сиэригэр-туомугар, итэдэлгэ 
эмиэ арыллар: кинини, кымньыы быа- 
тыттан туттаран, хаамтараллар (харада суох 
сиэтээччилээх буолар), бэйэтин дойду- 
туттан букатыннаахтык арадан, (влвргв 
тэннээх) атын сиргэ аттанара, онно тии
йэн тиллэрэ.

10.5. Кутувт кийииттиин сэргэ тула эр- 
гийбиттэрин кэннэ, кымыстаах чороону 
туттараллар, дьиэдэ хаалааччылартан 
биирдэстэрэ кыыс квхсугэр: «Бу курдук 
дьоллоох буол!» дии-дии хамыйадынан 
кымыйы кыыс атын кэннигэр ыйар 
[Худяков, с. 170]. Олонходо этиллэринии, 
суктэр кыыйы, тврвппуттэрэ эрэ буол- 
бакка, атаарааччы барыта алгыы хаалар.

Толоруута -  А /  D.

10.6.1. Былыр кэргэннии буоларга 
кутувт убэ-айа суолта ылбата. Сана ыал 
олодун-дьайадын тэринэригэр кийиит 
тврвппуттэрэ анаабыт энньэлэрэ онкул 
уурара [Ойунский, с. 355].

10.6.2. Сибиир норуоттарын урууларыгар 
сыйыаран, Е.С. Новик «халыым» уонна 
«энньэ» диэн вйдвбуллэр уксугэр икки 
вруттэр, хардарыта бэлэх-кэйии 
биэрсэннэр, эдэрдэр туспа буруо тайааран, 
ыал буолан олороллорун кыахтарын 
ийинэн хааччыйалларын, тэрийэллэрин 
ыйар [Новик, 1984, с. 183-184].

10.6.3. Энньэ кээмэйэ (сувйунэн /  хар- 
чынан) сулуу твлвбуругэр тэннэйиэхтээх,
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быстыбаппыт!» — диэтилэр. Ити курдук 
тарбыйахтар, ынахтар, одустар эмиэ ба- 
тыйан бардылар; хахмыйады — ийит- 
хомуос, дьиэ тэрилэ барыта батыста, ол 
кэнниттэн дьон-сэргэ хомунан хонунна. 
Кыыс тереппуттэрэ уонна Симэхсин 
Эмээхсин эрэ туран хааллылар. Эмээхсин, 
баладан урдугэр туран, туос ылан уматта 
уонна кыыска хайыытаата: «Харадын' 
кырыытынан ханас диэки кер эрэ!». Кыыс 
эргиллэ биэрдэ — баайын хайа таппыт 
анаара турбутунан хаалла. Ол ийин суктэр 
кийиит, тебетун эргитэн, кэннин диэки 
хайыйыа суохтаах, оччотугар анаммыт 
дьоло тереппуттэригэр хаалар» [ВС, с. ISO- 
131; СЯО, № 57, с. 224].

10.7. Атынан буолбакка, «борон хайыйа- 
рынан» айанныыр Эр Содотох абаайы 
кыыйын (сэриитин сэбин-сэбиргэлин 
онотторбут ууйугар атыытын ийин кэргэн 
биэрээри) кехсутугэр ыга баанар уонна 
айанна турунар [Ястремский, с. 20]. Ити 
майгынан бэйэтин кэргэнин адалар [с. 30]: 
«сугун — кехсугэ уурун» [Пекарский, стб. 
1281].

10.8.1. Эдэрдэр, кийиит дьиэтиттэн хон- 
нон айаннаан ийэннэр, туун ытык мас 
анныгар хоноллор. Кийиит майы, уоту 
«хаана суох сыанан, арадас арыынан», 
кымыйынан айах тутар. Хатын мас икки 
аныы арыллар, сир-дойду иччитэ тахсан, 
эдэрдэри алгыыр [Ястремский, с. 120].

Толоруута — ырыанан (А).
10.8.2. Кутует дьонугар эрэ буолбакка, 

иччилэргэ бэлэх-туйах биэрии булгуч- 
чулаадын ойуун абаайыларыгар киирсэр 
тыыраахы туйунан ес номох кэрэйилиир. 
«Былыыр-былыр тыыраахы кыыс дьахтар 
эбит... Ол Уейээ дойду уолугар эргэ 
суктубут, онтон суктэр кийиит хайаан да- 
даны хайах кэйиилээх буолуох тустаах уйу. 
Тыыраахы тойонун аахха суктэн тиийэн 
баран керуммутэ, арай хайада суох уйу. 
Онтон тойоно аах, абаран-сатаран, 
«хайаах!» диэн сутэрбит хайадын кердуу 
сылдьар тыраахы кетер буоларга

ону тайынан, кийиит тереппуттэрэ кэпсэ- 
тии тайынан кыыстарын бас билиитигэр 
анаан энньэ сордотун сэмсэ диэн биэ- 
рэллэр: энньэ сир, урака, симэх - танас-сап, 
киэргэл, ийит-хомуос уо.д.а. Кийиит угус 
элбэх кэйии, бэлэх адалар: эт, дьэнкир 
арыы, кырынаас, сайыл тириитэ туу- 
тэхтэри, сэргэ бэлэ±э диэн биэ, иччилэргэ 
анаан ыйыыр бэлэх уо.д.а. [Слепцов, с. 242].

10.6.4. Чинчийээччилэр елбут ирээт 
баайын ирдэйэ теннубэтин /  элбэди ылба- 
тын диэн иинигэр угуллар малы (мал-сап, 
кенсук ас, харчы уо.д.а.) кытта энньэни 
тэннии туталлар [Байбурин, с. 111].

10.7. Кийиит эргэ барарын «араарыы» 
уонна «сугуннэрии» диэн ааттыыллар. Ити 
икки тыл И.А. Худяков улэтигэр тэнинэн 
туттуллар [Худяков, с. 166, 434], кэнники 
тыл нууччалыы быйаарыытын чинчи
йээччилэр туруору тылбаайынан аадаллар 
[Пекарский, стб. 2381] эрээри, олонходо 
ахтыллар сэдэх, холобур, кийиити тыйыс, 
судургу (хотулуу?) майгынан илдьэ барыы 
угэйэ буолуон эмиэ сеп. «Суктэр — 
кехсугэ ууруу» уруу сиэригэр-туомугар 
кестер: «суктэр кыыс — тереебут дьиэ
титтэн арахсар кыыс» [Там же, стб. 2380].

10.8. Кийиит кэргэнин дьиэтигэр суктэн 
ийэн, аара суолга тохтоон аайара (елбуту 
халдьаайыга тайаарарга тэлгэйэ айадар, 
суол арахсыытыгар тохтуулларын кытта 
тэннии тут) атын дойдуга тиийэргэ баар 
буомчаны (кыраныыссаны) туораайыны 
чинэтэн биэрэн, сиэр-туом тийилигэр 
суол суолтатын арыйар [Байбурин]. Бу хо- 
лобурунан сирдэтэн, уерэхтээхтэр анаан- 
минээн чопчулаан суруйбаталлар даданы, 
кыыс дойдутун ытык майыгар тохтоон, 
бырайаайдайан, бэлэх-туйах биэрэрэ 
былыргы уруу сиэригэр-туомугар киирэрэ 
диэн сабадалыахха сеп. Сиэл баайар туом 
тейе да научнай литературада киирбэтэдин 
ийин, олонхо матырыйаалыгар сигэн- 
нэххэ, кыыс хайаатар да сирин-дойдутун, 
алайа дьиэтин аал уотун, тэлгэйэтигэр 
сэргэ иччитин кытта бырайаайдайыах 
тустаах.

Толоруута, быйыыта — ырыанан (А).
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анаабыттар...» [ПМЛС(Я), с. 192].

10.9. Эдэрдэр, суейулэрин уурэн, 
силигилии ууммут оттоох хонууга хоно- 
еруу, «уот оттунан, куес буйарынан 
ыллыы-туойа, кулэ-уерэ, чабырдах этэ, 
таабырын таайса олордулар» [ВС, с. 104]. 
Суейулэрэ кэннилэриттэн батыйар. Герой 
бухатыыр уолугар уонна кийиит кыыска 
анаан, хонор сирдэрин, тэллэх ороннорун 
олордулар. Манна хонон баран, оронун, 
тэллэдин, ийитин-хомуойун барытын 
олорчу хаалларан баран, салгыы айан- 
ныыр. Кер, оннук баай дьон этилэр [Там 
же, с. 167-168].

Толоруута — хойоонунан (D).

10.9. Кийиит адатын ууйун сириттэн- 
уотуттан тадыста да, «бэйэтин киэнэ» 
уонна «атын» диэн ейдебуллэр солбуйсан 
биэрэллэр [Байбурин, с. 179]; икки ада уус 
быысайан сытар сирдэригэр тиийэн, 
кийиит сирэйин сабыытын айар, атын 
тэйиинин ылан, бэйэтэ салайан айан- 
ныыр, ааспыт олодун ахтан-харыйыйан 
ытыыра-сонуура тохтуур. Ол эрээри, кэр
гэнин дойдутугар уктэниэр диэри атын 
биллибэт сир-уот куттал санааны уескэ- 
тэр. Тойонун дьиэтигэр диэри 10 биэрэстэ 
хаалладына, кийиит атын бэйэтэ салайара 
уурайар, сирэйин кырынаас эбэтэр бэдэр 
тириитинэн теттеру саптар [Худяков, 
с. 167-168].

11. Суктэн ийэр кийиити уоруу
11.Угус олонходо, суол арахсан, араас 

дойдуга тиэрдэр тодойугар суктэн ийэр 
кийиит абаайы /  тонус бухатыырын 
керсер. «Кыыйы уоруу» олонхо-остуоруйа 
классическай сюжета кийиит, дьонуттан 
арахсан, туора сиргэ-уокка айанныырын 
чопчулаан бэлиэтиир: кийиит дьин олоххо 
туора сиргэ суктэн барыыта Аллараа 
дойдуга туйэригэр ханыылыы тутуллан, 
кыыс суктуутэ туора сиргэ уонна елбут 
кийи анараа дойдуга аттаныыта майгынна- 
йыыларын арылхайдык кердерер.

11. Кутует, дьиэтиттэн арадан, кыыс 
дьонугар тиийэн, соругун ситийэн, 
дойдутугар теттеру эргиллэр буолладына, 
кийиит, тереппуттэриттэн арахсан, ыйаах- 
таах кэргэнин дьиэтигэр киириэр диэри 
кимэ-ханныга биллибэт, сир-халлаан икки 
ардыгар сылдьар курдук. Кийиит ити 
иэрэн-сааран балайыанньатын кинини, 
суолга керсен, уоруу ессе ордук кууйурдэр 
[Байбурин, с. 77].

12. Уруу
12. 1. Кийиит, сана сиргэ-уокка уктэнэн 

баран, бастакынан, кэргэнин дойдутун 
иччитигэр, Айыыйыт таптаан сынньанар 
баарадай тиитигэр туйулаан, тойук туойар, 
бэйэтин ааттаан, тереппуттэрин ахтан 
туран, «кийи ууйун теруттуу, суейу баайы 
уескэтэ» кэлбитин этэр. Бэйэтин бэлэдин 
«кэлэр кэскил иннигэр ситии быаны 
тардарын, сылгы сиэлин баайарын» этэр 
уонна кеме, тирэх буоларыгар кердейер. 
Онтон: «Чуох!» - диэн баран, эбир 
хамыйадынан кымыйынан ыйар [Архив 
ЯНЦ, ф.5, on. 7, д. 45, л.2; СРТЯО, с. 76].

Толоруута — ырыанан (А).

12.1. Чинчийээччилэр кийиит кутует 
дойдутун иччитигэр анаан сиэл баайар 
туому толорорун бэлиэтииллэр. Н.А. 
Виташевскай суруйарынан, суктэр кыыс 
дьоно кутует дьиэтигэр диэри икки-ус 
биэрэстэ хаалбытын кэннэ тохтууллар. 
Тохтобул кэмигэр кийиит сир-дойду 
иччитин айатар... Айаннаан ийэр дьон 
кийиит суотугар уссэнэллэр [Мухоплева, с. 
20]. Кийиит, сейургэстээн туран, алгыс 
туойар уонна майы кымыйынан ыйар. 
«Былыр сэргэ туруораллара. Онуоха ус 
эдэр кийи ус чэчири, тебелерун холбуу 
тутан, анньаллар уонна этэллэр: «Урайа ус 
сурун баданалара буоллуннар» [Слепцов, с. 
38; алгыс из архива В.М. Ионова см. там 
же, с. 150].
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12.2. Yc курдуулаах, урДУгэР Yc сиэрдийэ 
тебете нуодайдаах модол урайа 
бэлэмнииллэр [Ястремский, с. 119, 121].

12.3. Сэргэ аттыгар кийиити икки кыыс 
керселлер: аты, икки уостуганыттан 
ыланнар, икки YPYн ^ myc чуорааннары 
баайаллар. Онтон, ейеен, аллараа 
тYhэрэллэр [ВС, с. 107].

12.4. Дьиэдэ, «кымньыы туттаран сиэтэн 
киллэрдилэр» [Там же, с. 131]. «Сэргэ 
тврдуттэн дьиэ±э диэри кувх от 
тэлгээтилэр; Yc тегYл тодуста CYГYPYЙДЭ, 
Yc тегYл тодуста бокулуон уурда. Икки 
кыыс аанна туора тиит лабааларын 
туттулар; ону кийиит тYеhYнэн силэйэн 
киирдэ» [Там же, с. 107].

Толоруута — ырыанан (А).
12.2.1. Былыр кийиит энньэтигэр урайа 

булгуччу киирэрэ [Там же, с. 38, 41].
12.2.2. Кийиит сэргэтин найаа YPДYк 

гымматтар, Yер, абаайы харахтарын 
хатаатахтарына, кийиит онноодор елYен 
да сеп дииллэр [Там же, с. 39].

12.3. 1. Кийиит атын YYнYгэр YPYн 
кемYC киистэлэри, тегYPYк тимирдэри, 
ардыгар тимэх энин баайаллар. КYTYет 
тэлгэйэтигэр киирдэхтэринэ, эр кийиэхэ 
сыстыбатах икки кыыс (улахан кыргыттар 
суох буоллахтарына, кыыс одолор) сырсан 
кэлэн, ол киэргэллэри тодо тардан 
ылаллар [Худяков, с. 170].

12.3.2. Кийиит, тэлгэйэ сэргэтин иччи- 
тигэр анаан, сэргэ бэлэдэ диэн ааттанар 
биэни баайар. Алгысчыт сэргэ иччититтэн 
кийиити абаайылартан харыстыырыгар, 
бэлэди ыларыгар кердейер [Мухоплева, с. 
20-21].

Толоруута — ырыанан (А).
12.4. Сэргэ аттыгар киэргэли CYерэн 

ылбыт «икки кыыс кийиити ейеен, 
атыттан тYЙэрэллэр. Ардыгар... кийиит 
атын тэйиинин икки дьахтар туталлар; 
тэйиини уна еттYттэн туппут дьахтар ийэ 
буолбут аатырар. Кийиит, сирэйин 
(дуулада баай — киис, орто баай — бэдэр, 
сэниэ кийи — буобура, олох дьаданы — 
биэ тириитинэн) саптан, сэргэттэн дьиэдэ 
диэри хас да баайыы тYYлээgи ууран 
аайар, кэргэнин ийэлээх адатыгар тиийэн, 
сиргэ тиийэ бокулуоннуур, онтон кYTYет 
тереппYттэрэ, дьиэдэ киирэннэр, кийиит 
оронун бэйэтэ адалбыт сабыы- 
тынан хаххалыы тардаллар. Тэлгэйэдэ 
туран хаалбыт кийиит «ийэтин» кытта 
олонходо ойууланар сиэри тутуйан, дьиэдэ 
киирэллэр: аанна икки тебелерYттэн 
холбуу баайыллыбыт сымнадас лабаалары, 
эбэтэр икки синньигэс тойодону... туора 
туталлар, ардыгар аанна кеннерY кураа- 
нах кыра тойодону анньаллар. «Ийэ» 
тойодолору таарыйбакка, анныларынан 
тенкейен аайар, оттон кийиит тYеЙYнэн 
лабаалары икки аны силэйэн эбэтэр 
тойодолору тойута тардан аайар [Худяков, 
с. 170, 171].

12.5. Кийиит, кемYЛYек тас ет^гэр
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12.5.1. Кийиит, дьиэдэ киирэн, икки /  ус 

тиит лабаатынан уот оттор. Биир олонходо 
кийиит этэр: «Уйэлэр тухары кийиит 
(кэргэнин дьиэтигэр) уот оттон киирдин!». 
«Сабыы кэннигэр киллэрдилэр, 
сайыардылар, олортулар» [ВС, с. 131, 107; 
СЯО, № 45, с. 175].

Толоруута — хойоонунан (D).
12.5.2. Кэргэнэ абаайыны кытта охсуйа 

сырыттадына, ата иччитэ дьахтары мэнэ- 
йиннэрбитинэн, «ус дойдуну тодуста эрги- 
йэ суурдэ, ол кэннэ дьахтары тодус сыл 
етехсуйбут кэргэнин дьиэтигэр адалла, 
кыйыл чодо кытара кылайар уоту хайан 
тайаарда. «Сэттэ сыл тухары умуллума!» 
диэн алдаан, уоту уматта» [ВС, с. 120-121].

Толоруута — ырыанан (А).
12.5.3. Герой кэргэнин аллараа дойдут- 

тан босхолоон тенуннэриитэ кийиити 
дьон-сэргэ ортотугар теннерер сиэрин- 
туомун кердерер.

сейургэстээн туран, уоту айатар. Сирэйэ 
сабыылаах. Аттыгар турар ойуун кийиити 
алгыыр, онуоха кийиит, кехсутунэн туран, 
эргийбэккэ, тайырдьа тахсар, онтон 
кэннинэн хааман, теттеру киирэр 
[Слепцов, с. 42].

Толоруута — ырыанан (А).
Кийиит уоту айатар уонна алгыс этиллэр 

кэмигэр кыыстаах уол тойон адалара, 
кинилэргэ кехсулэринэн буолан, 
сирэйдэринэн ардаа диэки хайыйан, 
кымыстаах чороону тутан тураллар. 
Кийиит уоту айатаатын кытары иккиэн, 
«Уруй!» - диэн баран кымыстарын 
ийэллэр. Тэлгэйэдэ турар ыалдьыттар ити 
майгыны хатылыыллар. Былыр онуоха 
ойуун баар буолар [Там же, с. 41]. Кийиит 
кэйиитин: сылгы буспут тебетун, хааны, 
арыыны, арыгыны — кемулуек иннигэр 
остуолга уураллар. Кийиит, киирэн, уокка 
ус хардадайы, ус тырыынканы уурар. Ол 
кэннэ ойуун уоту алгыыр. Ити кэмнэ 
кийиит ханас оронно баладан хоту 
еттугэр олорор. Ойуун, алдаан баран, икки 
илиитигэр бэргэйэтин иннигэр тутан 
туран, уоту бэйэтигэр ынырар курдук 
хамсанар. Ол кэннэ уоту кийиит адалбыт 
кэйиитинэн кундулуур: эт, арыы 
кырбастарын бырадар, уруумкэ арыгыны 
кутар. Онтон хаалбыт кундуну бэйэтигэр 
ылар [Мухоплева, с. 21].

Толоруута — ырыанан (А).
Ардыгар ийэ буолааччы дьахтар алгыс 

этэр, кутует урууларыттан кийииккэ утуе, 
сылаас сыйыаннаах буолалларыгар 
кердейер. Сиэр-туом сиппитин кэннэ 
кийиит тодус тегул уокка сугуруйэр. 
Кийиит хайдах уот отторунан кутует 
тереппуттэрэ туох-ханнык — кичэллээх 
эбэтэр дьаладай хайаайка буоларын 
сылыктыы сатыыллар [Слепцов, с. 41]. 
Кийиити тойонноох хотуна сыллаабаттар: 
сирэйэ сабыылаах [Худяков, с. 173]. 
Кийиит уот оттор алгыйа [Архив ЯНЦ, 
Слепцов, с. 151-152].

Толоруута — ырыанан (А).
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13.1. Адас-балыс кыыс бухатыырдар, кэргэн тахсан, одолонон, ама дьахталларга 
кубулуйаллар. Уолумар балтын иччилээх туулун кэнниттэн, кыырар танайын кэтэн, 
дунурун туппутунан тэлгэйэдэ тахсан, урукку майгытынан буолбакка, айыы удадан 
буолан кыырар: «Илиитигэр атыыр кутуруга дэйбиири аптаах дьалбыыр оностон 
далбаатанар уонна алгыыр», айыы тодус улууйугар туйаайан, кеме кердуур. Ол кэннэ 
дьиэдэ киирэн, тойон эрдэрин сэрэтэр, онуоха анарааннылар, сэптэрин-сэбиргэл- 
лэрин туппутунан, кемускэнэргэ бэлэм утары суурэн тахсаллар [С Я О , №  16, с. 73; 
Ястремский, с. 139-140; СРТЯО, с. 135-136]. Бухатыырдар: «Аал уот суойугар 
сыламнаабатадым, айыы намадан айын айаабатадым», - диэн угустук унсэргии 
былаастаан суланаллар. Олонхо геройдарыгар, уейэттэн ыйыллыбыт хорсун 
сырыыларын кыайан-хотон тумуктуехтэригэр диэри, дьиэдэ хонор-еруур, тото 
айыыр-сиир кенуллэммэт, кинилэр нэйирбэт, мелтеебет туйуттан орто дойду 
утуетуттэн туттунуох тустаахтар [С К К , с. 599].

12.2. Герой кэргэннэнэн баран, кууйэ ейуллэр, абаайы бухатыырыгар хотторор, 
билиэннэ тубэйэр /  елер. Бу сюжет матыыба олонхо бастакы келуенэ геройдарыгар 
сыйыаннаах: уола, улаатан, адатын босхолуур /  тилиннэрэр [П ухов, 1962, с. 123].

13.3. Бухатыыр, кэргэннэннэдинэ, муччургэннээх сырыыларга кыттыйара тохтуур, 
инники куеннэ аал уотун, дьиэ кэргэнин дьоло-соргута тахсар. Ол ийин улуу буха
тыырдар ус дойду бары бухатыырдарын кытта куен керсен эрэ баран биирдэ кэргэн 
ылаллар. Онноодор биир эмит куустээх бухатыыр хаалбыт буолладына, герой тейе да 
кэргэннэннэр, ол бутэйик утарылайааччытын кытта куен керсуйуедэр диэри дьахтары 
кытта сылдьыспат... Кэргэнниилэр, таптал имэниттэн кененен, кехсулэринэн сытан 
утуйаллар [Ойунский, с. 305].

13. Бухатыыр кэргэн ылан баран kyy6 yh cyt3Phht3

Кийииттээх кутувт кэргэннии буоллулар да±аны, кшуллэринэн кврулээбит, 
талбыттарынан дъакаммыт кэмнэрэ бутэр, кэргэннээх дъон быкыытынан дъокун- 
наахтык тутталлар. Уруу сиэрэ-туома сурун геройдары култуура атын такымы- 
гар такаарар. Олокхо уруута — вбугэ дъон холобур буолар бастакы уруулара, онон 
дъиннээх олоххо ол угэс быкыытынан сал±анар.
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