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СИЭР-ТУОМ Ы РЫ АЛАРА

Р.И. БРАВИНА,
историческай наука доктора

Аан дойду бары норуоттарыгар музыка — сиэр-туом биир ситим булгуччу- 
лаах сор±ото буолар эрээри, угус култуураларга эпической уонна терут сиэр- 
туом музыкаларын тэннии туган уерэтии уксугэр кыаллыбат. Холобур, туур, 
монгол омуктарын эпостара, хайа са±аланыа±ыттан хара бутуер диэри, кай, хай 
диэн уларыйбат биир куолайынан хабар±а ырыатын санатар ньыманан толорул- 
лар. Оттон дьин олоххо, тун былыргыттан ордон кэлбит алгыыр-абылыыр 
айылгылаах, араас кэмнэ уескээбит иэйии (лирика) уонна ункуу матыыптара 
холбойон, сиэр-туом ырыаларын музыкатын эгэлгэтэ араас буолар. Сахаларга 
эрэ олоххо да, олонхо±о да ылланар сиэр-туом ырыаларын таныылара, сорук- 
тара уонна ылланар (А, В, С) ньымалара биир баайыылаахтар.

Олоххо персонажтарын ырыалара дьин олоххо туттуллар сиэр-туом ис 
хойооннорун арыйаллар. Олонхо±о да, олоххо да орто дойду дьоно урдук айыы- 
лары, иччилэри уонна абаайылары кытта ырыа ненуе алтыйаллар. Ол ордук 
олонхойут сиэри-туому хойуйарыгар кестер: уейээ-аллараа дойду кестубэт 
куустэрэ, ойууну тыыннаах тылбаасчыт оностон, кини ырыатыгар-хойоонугар 
холбойон этитэллэр. Ырыа эрэ ненуе, ус дойду аартыктара айыллан, кэпсэтэр, 
ейдейер кыах уескуур. Ырыа алыптаах тыла ус дойдуну уейээттэн аллараа 
биир ситим холбуур. Бастаан утаа керуугэ сиэр-туом ырыата уейээ-аллараа 
туйаайыллыбат, аттыгар сылдьар чопчу кийиэхэ ананар курдук. Холобур, дьах- 
тар кэргэнигэр ыйаахтаах ыйа-кунэ туолбутун ыллаан биллэрэр, теруур майгы 
тэриирин бэлэмнииригэр кердейер; суктэр кыыс дьиэтиттэн-уотуттан тэйэн, 
тереебут терут буоруттан арахсан эрэриттэн хараастарын хойуйар. Омос 
кердеххе, кинилэр ырыалара уейээ-аллараа туйуламмат эрээри, теруур дьахтар 
анаар ата±ынан ииннэ уктэнэн турарын быйыытынан, Айыыйыта добун хал- 
лаантан араначчылыы туйэр, оттон кийиит кыыс, суктэн, алайа дьиэтиттэн бу- 
катыннаахтык арахсарыгар кини бэйэтэ да, дьоно-сэргэтэ да иччилэрин уйа- 
дыйа ахталлар. Ол ийин елер-тиллэр тынаайыннаах тугэннэригэр кийиит, 
теруур дьахтар айыыларга, иччилэргэ, аймах билэ дьонноругар туйулуур тылла- 
ра быйаччы тиийэрин инниттэн, кэпсэтии майгытынан буолбакка, алыптаах 
ырыа ненуе кердейеллер-ааттайаллар. Олонхо сиэригэр-туомугар орто дойду 
уонна атын дойду персонажтара биир сиргэ сэргэстэйэ сылдьар курдуктар 
эрээри, сиэр-туом сокуоннарынан эмиэ ырыа эрэ ненуе алтыйаллар.

То±о саха ырыата итинник алыптаах куустээ±ий? Айыылар, иччилэр орто 
дойду икки атахтаа±а куннээ±и тубугу быйаарсар кеннеру тылларын 
ейдеебеттер, хойоон буола холбоммут, уерэ-дьуерэ саайыламмыт, ырыа буолан 
ылланар хомо±ой эрэ тыллары ылыналлар. Ол ийин сахалар ойууннары, алгыс- 
чыттары, олокхокуттары, мэнэриктэри, тойуксуттары атын айдарыылаахтар, 
иччилээх тыллаахтар диэн ураты ытыктыыр этилэр. Тыл иччитэ былыргы фи
лософ Платон «идея вещей» диэн ейдебулугэр дьуерэлии аан дойду тутуллан
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турар улуу кууйэ буолар. Онноо±ор, дор±оон буолан тахсыбакка, искэ ботугу- 
раан этиллибит алгыс тыла иччилэнэр, ол буолар ей-санаа кестубэт эрээри, 
ейуллубэт кууйугэр итэ±эйии сурун теруетэ. П.Н. Назаров «Мас Батыйа» 
ологсхотун геройа — айыы айма±ар туораттан киирбит тогс кийи — туйээн, айыы 
дьахтара кэп туонан ытыырын истэр уонна ураагсхай саха тылын тейе да бил- 
бэтэр, кэбэ±эстик ейдуур — дьахтар айманар тыллара иччилэнэн, кини ейугэр, 
сурэ±эр-быарыгар сугэ-батыйа буолан, быйаччы тиийэллэр [Орто Халыма 
улуука, Сиэн Кувл нэкилиэгэ, 1945 с. Д.Г. Жирков сурукка тукэрбитэ: ССНК ар- 
хыыба, ф.54, оп.7, д. 107; СЯО, № 31, с. 132-134; СОРП, с. 105-112]. Тыл иччи- 
тин негсуе ологсхо геройдара агсаардас айыылары эрэ кытта алтыспаттар, 
былдьайыктаах кэмгсэ этиллибит тыл ураты иччилэнэр майгытынан бухатыыр- 
дар иэдээгсгсэ тубэспит кэрэ куолар суланар, энэлийэр тойуктарынан сирдэтэн, 
кинилэри быыйыы, еруйуйэ ыстаннараллар.

Былыргы култуура±а ырыа иччилээх тылын кийи эрэ барыта байылаабата. 
Ойуун, ырыайыт уейэттэн айдарыылаах буоланнар, ураты турукка киирдэхтэ- 
ринэ, ырыа тыла уейэттэн туйэн этитэр. Кинилэр, атын, айа±ас эттээх, кер- 
буеччу харахтаах ичээн дьон тэгсэ, атын эйгэни кытта ырыа негсуе быйаччы ал- 
тыйаллар, уостарынан айыы, иччи ыллыктаах санааларын борогс ураанхайдар- 
га ылыннарыылаахтык тиэрдэллэр. Сиэр-туом — ис дьигсэр киэгс куйаар араас 
эйгэтин бииргэ ситимниир аналлаах. Ааспыт уонна билигсгси оло±у, кэнэ±эски 
кэлэр кэми эндэппэккэ аа±а билэр айыылар, иччилэр сыыйа-халты тахсар 
теруетун айыы дьонугар быйааран биэрэллэр, оттон кердейуутун сатаатахха, 
санааларын таптахха, куус-кеме буолаллар. Итинник алтыйыы уейээгсгси 
айыылар уонна сирдээ±и дьон биир тэгс сыйыаннаах политеистическай ситим- 
нэригэр эрэ кестер.

Ологсхо±о уонна дьигс олоххо сиэр-туом ырыалара дьон/ойууннар атын 
куустэри кытта алтыйыыларын олохтууллар. Орто дойдуга тахсар араас алдьар- 
хай, бары быйылаан тердун-тебетун быйаараллар, айыылары, иччилэри кытта 
ситимнииллэр уонна аан дойду тутулун, кестубэт эйгэ туйунан терут ейде- 
буллэри арыйаллар.

Бу кинигэ±э ологсхо ырыатын-тойугун толору уерэтэр сыалтан саха сиэ- 
рин-туомун туйунан этнографическай уонна мифологическай матырыйааллар 
ырыттыллыбыттар, терут ырыаларга тэгснии тутан чинчийиллибиттэр. Маныа- 
ха олоххо персонажтарын тылларын-естерун толоруу уратыларын («толоруу ньы- 
мата» графа±а буукубанан бэлиэлэр) ыйдыбыт:

А — дъиэрэтии ырыа, ологсхо айыы персонажтара ыллыыллар: Уейээ дой
ду айыылара, кийини-суейуну арагсаччылыыр иччилэр, айыы айма±а дьон, бу- 
хатыыр ата, айыы хотойо.

В — Аллараа дойду эр дьонун, абаайылар ыллыыр ньымалара, а.э. кутуруу.
С — дэгэрэн ырыа, кулуулээх персонажтар ыллыыллар: абаайы дьахталла- 

ра, Симэхсин эмээхсин, Сорук Боллур.
D — хойоонунан этии ньымата.
Р — кэпсээн быйыытынан толоруу.
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