Тазыл-тамырыс,
угы-тӧзис
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***
Калыгыныҥ тӱӱкизин билип јӱрген ойгор кӧгӱстӱ Иженер
Чапыев деп ӧрӧкӧн мынайда айткан эди: «Алтай улустыҥ
сӧӧктӧргӧ бӧлингени учына јетире шиҥделбеген. Јебрен
ӧйдӧҥ ала кӧп тоолу шиҥжӱчилер алтайларды бӧлӱктеп,
јӱзӱн башка адап койгон. Ол бӧлӱктер «сӧӧктӧр» деп адалып
калган. Је… улус бӱдӱмиле де, тилдериле де, мӱргӱӱлиле де
башкаланбаган. …Кылык-јаҥы да, тӧрӧгӧндӧр аайынча ла
јаштары аайынча адайтаны, байлайтаны – ончозы тӱҥей…»
XVIII-XIX чактарада бистиҥ ӧбӧкӧлӧрис бойлорын телеҥит,
ойрот деп адайтан. Олор бир канча бӧлӱктерге бӧлинген.
Алтайдыҥ кырларында јаткандары алтай-телеҥит деп
адалган. Туулу Алтайдыҥ кӱнчыгыш јанында јаткан эл-јон –
тӧӧлӧстӧр лӧ кӧбӧктӧр бойын Алтын-Кӧлдиҥ телеҥиттери
деп адаган. (XX чактыҥ бажында олор алтайлар деп аданып
баштаган).Чӧл Алтайда (эмди ол јер Алтай край деп адалат),
Том-Тура (эмдиги Томск кала) ла Аба-Тура (эмдиги Новокузнецк кала) јаар јерлерде јаткандары ак-телеҥиттер болгон.
Эмди ле олор бойлорын «телеуттар» деп айдыжат.
1897 јылда бу эл-јонды сӧӧктӧри аайынча тоолоордо, эҥ
кӧп улусту беш сӧӧк аҥылана берген. Ол тодош, тӧӧлӧс,
майман, иркит ле кыпчак сӧӧктӧр болгон.
Кажы ла сӧӧктӧ бойыныҥ тӧзи – кудайы, јайыгы, байлу
ӧзӱми, туузы, тындузы, таҥмазы бар.
Тӧс – мӱргӱп, алкыш-быйан сурап јӱрген кудайлары,
байаналары, анайда ок аҥдап-куштап азыранып јаткан
тайгалары, кырлары, ыйыктары. Тӧстиҥ учуры сӱреен јаан.
Тӧзиҥди тоозоҥ, салымыҥла јӱрериҥ деп, озодо јаандарыс
айдып салган. Салымды Эне-Јайаан беретен. Оныҥ учун кажы
ла кижи бойыныҥ тӧзин адап билер учурлу. Тӧс кижиниҥ тынын, курчузын оору-јоболдоҥ, анчада ла јеткердеҥ корулап јат.

Тӧстиҥ ээзи – сӧӧктиҥ тазылы, јӱрӱм берер кудайы.
Ӧбӧкӧлӧристиҥ кӧрӱмиле, сӧӧктиҥ тӧзи кижини, тындуларды
ла ӧзӱмдерди јер ӱстине јайап, олордыҥ тынын корулап јат.
Кижи оору-јоболго бастырза, ачу-коронго тӱшсе, байлу
кырыныҥ эдегине келип, су-кадыгын орныктырып, кӧксин
токынадып алар аргалу. Ол туунаҥ чыккан кутуктар, карасулар кижини эмдеер-томдоор ийделӱ. Бу суулар ончо арбӱткенге, кижиге тын берет. Кажы ла кижи байлу туузыныҥ
агаш-тажын ӱретпеске, кестирбеске албаданар јаҥду. Анайда
ок сӧӧгиниҥ байлу туузынаҥ улус талкан-јарма эдер баспак
сурап алат.
Сӧӧктиҥ улузы байлу кырына тоомјызын кӧргӱзерге,
Јажыл-Бӱрде ле Сары-Бӱрде оны кӱндӱлеп јат. Оны «Алтай кӧдӱргени», «Алтайдыҥ тӧзин такыганы», «Алтайга
мӱргӱӱл ӧткӱргени» деп айдар. Алтай кӧдӱрген мӱргӱӱлдерде
кажы ла сӧӧктиҥ байаназы, байлу туузы, атту-чуулу адаӧбӧкӧзи – ончозы алкыштарда айдылып јат.
Байлу (бай) деген сӧстиҥ учуры јаан. Оны «баалу», «агару», «байланар јер» деп оҥдоор керек.
Канча-канча сӧӧктӧрдиҥ тӧзи – кудайы тӱҥей (бир) болор аргалу эмезе бир ле сӧӧк канча-канча тӧстӱ болор.
Шиҥжӱчилердиҥ ижин кычырганда, Бай-Ӱлген – тодош,
майман, кергил, кыпчак, мундус, очы, тогус, тоҥжон, саал,
чапты сӧӧктӧрдиҥ кудайы. Ӱлгенди иркит ле сойоҥноҥ ӧскӧ
ончо алдтайлар кӧдӱрип јат.
Бай-Ӱлген – ол Курбустан кудай. Курбустанды ӰчКурбустан, Јайаачы (Јайуучы), Кудай, Буркан деп, база айдадыс.
Соојыҥла, От-Ээзи бойын ӱч бӧлӱкке бӧлиген болтыр.
Бойыныҥ јаркынынаҥ ла јалбыжынаҥ Кӱн-Курбустанды
јайаган. Ээчиде – Ай-Курбустанды. Ол бир келтейиле
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јарыдып, экинчизиле соодып, кӧлӧткӧлӧзин деп. Калганчыда,
Јер-Курбустанды бойыныҥ когынаҥ ла тордозынаҥ (тордо – сарју кайылтканда, тӱбинде артатан тор) јайаган.
Оны Кӱн јарытканда, ӧзӱмдер ӧзӧтӧн учурлу. Кӱн тыҥ изиткенде, Ай бойыныҥ кӧлӧткӧзиле ӧзӱмдерди кӱйбезин деп
кӧлӧткӧлӧӧр, серӱӱндеер. (М.А. Толбинаныҥ јууп алганынаҥ)
Алтай алкыштарда Ӱлген – «ӧрӧ турган Кудай», «ак айас»,
«кӱкӱртчи», «јалкынчы», «кӱйгекчи», «ӱч одынды кӱйдӱрип берген, ӱч очокты кадап берген», «айды-кӱнди јайаган» деп адалат.
Јажыл-Каан (ол јажыл ӧзӱмдӱ Алтай-Кудай) – иркит,
меркит, мӱркӱт, сойоҥ, коболы, комдош, јети-сары, байлагас,
чагандык, каал сӧӧктӧрдиҥ кудайы.
Кумандылар Чажы-Каан деп айдар. Айдарда, Чажы-Каан (Јажыл-Каан) – тӱндӱк алтайлардыҥ да байаназы.
Јажыл-Каан – Ӱлгенниҥ уулы, «ару тӧс» деп айдадыс,
теҥеринеҥ јааш јаадырып, ӧзӱмдер ӧскӱрип јат, јаман,
быјар немени јалкынла јыга согуп јат. Е.И. Каруновскаяныҥ
јетиргениле, Јажыл-Каан – Кӧк-Мӧҥкӱ кудайдыҥ кызы.
Кӧкӧ-Мӧҥкӧ (эмезе Кӧк-Мӧҥкӱ деп айдадыс. КӧкМӧҥкӱ – Бай-Ӱлгенниҥ уулы. Алтай улус кудайды Теҥери
эмезе Кӧк деп база айдып јат) – иркит, сойоҥ, коболы, меркит,
ара, модор, ӱлӱп, ӧлӱк, тӧрбӧт сӧӧктӧрдиҥ.
Каршыт («Каршит – Ӱлгенниҥ уулы» деп, А.В. Анохин*
темдектеген) – майман, тодош, кергил, тоҥжоон, чапты,
ӱлӱп, јабыр сӧӧктӱлердиҥ.

Бакты-Каан (Пагдыг-Каан, Абыган. Бакты-Каан –
Ӱлгенниҥ уулы, ару тӧс) – тӧӧлӧс, алмат, кӧбӧк, јӱс, табыска
сӧӧктӧрдиҥ.
Бура-Каан («Пура-Кан – Ӱлгенниҥ уулы» деп, А.В. Анохин
темдектеген) – шор, јӱстердиҥ.
Пырча-Каан («Бурча-Кан – Ӱлгенниҥ уулы» деп, А.В.
Анохин темдектеген) – чапты, комдош ло кӱзендердиҥ.
Кара-Куш (Мӱркӱт), («Кара-Куш – Ӱлгенниҥ уулы» деп,
А.В. Анохин темдектеген) – комдош, тогус, чагат – ӧскӧ дӧ
тӱндӱк алтайлардыҥ, анайда оок мундус сӧӧктӱлер кӧдӱретен
тӧс.
Каным («Эр-Каным – Ӱлгенниҥ уулы» деп, А.В. Анохин темдектеген) – кумандылар, чалкандулар, тубалар
кӧдӱретен тӧс.
Тумат-Теҥери – тумат, богускан сӧӧктӧрдиҥ кудайы.

*А.В. Анохин (28.10.1869-31.06.1931) – Тамбов областыҥ
Правые Ламки деп јуртында чыккан. Алтай калыктыҥ
кожоҥдорын ла кӱӱлик чӱмдемелин, этнографиязын, кам ла
буркан јаҥдарын шиҥдеген шиҥжӱчи. Алтай Республиканыҥ
краевед музейи оныҥ адын аданат.

Јайык – мӱргӱӱр эдим. Кам јаҥла болзо, јайык алу
аҥдардыҥ терезинеҥ эдилип јат. Темдектезе, койон јайык,
агас јайык, сарас јайык, јоонмойын јайыктар бар. Айдарда,
бу аҥдарды алтайлар байлап јӱрген. Буркан јаҥда јайык ак
ла сары сыйса бӧстӧрдиҥ тилбектеринеҥ эдилет.
Ончо алтайлар јайыктарын айылдыҥ тӧрине илет. Ол
кижини јаманнаҥ корулаар ийде-кӱчтӱ деп бодолот.
Таҥма – Јебреннеҥ бери таҥманы аттардыҥ белине,
байканына темдек эдип, кызу темирле ӧртӧп тургузатан.
Бийлер-сайыттар (чиновниктер), јайзаҥдар окылу бичиктерге сӧӧгиниҥ таҥмазын тургузатан.
З.Т. Тырысованыҥ айтканыла, сӧӧктиҥ аҥы, кужы,
агажы оныҥ тазыл-тамырына ийде берет. Темдектезе,
куш Теҥери-Јайаачынаҥ От-ийде-кӱч тӱжӱрет, аҥ ортон
алтайдаҥ – Јер-Эненеҥ Суу-ийде тӱжӱрер јаҥду, агаш ки-
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чинек алтайдаҥ (тӧмӧнги алтай, божогон улустыҥ сӱнези
јӱрер јер) Јер-ийде тӱжӱрет.
Кезик карындаш сӧӧктӧрдиҥ байлу агаштары, аҥдары ла
куштары тӱҥей болор. Је кезик сӧӧктӧрдӧ бойыныҥ ла байлу
аҥы ла кужы, агажы бар. Олорды билип, баалап јӱрер керек;
ӧлтӱрерге, ӱзерге, кезерге ле сындырарга јарабас.
Темдектезе, иркит кижини агаш ӧштӱлердеҥ корулаган
деп соојыҥ бар («Иркит» деп бажалыкты кӧрӱгер). Байлу
тындузы кижини кандый бир тӱбектеҥ корып, курчу берип
јат деп, јаандарыс айдып салган. Алтай улус анчада ла койонды байлап, «Кудайдыҥ сӱӱген тындузы» дежетен.
Кеп куучынла, кӧбӧк сӧӧктӱ кижи арка-ташта јӱреле,
койонныҥ куу бажын табарда, ого ырыс келген болтыр.
Ырысты јылыйтпаска, ол куу башты кемге де кӧргӱспей,
чеберлеп, сугуп салатан эрјине эмтир. Андый эрјинелӱ
кижиниҥ бала-барказы су-кадык јӱрер, кӧп мал-ашту,
ӱйедеҥ ӱйеге бай улус болор.
Ӧбӧкӧлӧрис бир кижинеҥ таркаган улусты бир укту
тӧрӧӧндӧр деп айткан. Бир ук-сӧӧктӱ јииттерге јурт тӧзӧӧргӧ
јарабас. Сӧӧги јаҥыс улус тӧрӧгӧн болбозо до, алыжарга база
јарабас. Тӧрӧгӧн улус алышканда, улус олорды јаман керек
эткен муҥду улус деп шоодот. Андый учуралды ӧбӧкӧлӧрис
сӧӧктиҥ чолозына кийдирген. Темдектезе, кыпчактарды
сӧккӧн чечен сӧс. Бу байды алтай калык «канатту» сӧстӧриле
мынайда керелеген:
Угы јаҥыс алышпас,
Сӱнелери бирикпес.
Сӧӧги јаҥыс алышпас,
Бала-барказы ӧҥжибес.
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Тодош
Алтай ичинде эҥ јаан сӧӧк – тодош сӧӧк. «Тодош» деп сӧс
тото/тодо (тордош) деп јебрен алтай сӧстӧҥ бӱткен. Бу сӧс
кожо чыккан, тӧрӧӧн, бир ӧбӧкӧниҥ деп учурлу.
Тодоштор Алтайда озодоҥ бери јуртаган деп, јебрен
тӱрктердиҥ кереестеринде бичилген. Јебреннеҥ бери тодоштор Алтайдыҥ кырларыныҥ кӱнбадыш јанын ээлеген
кыпчактарла колбу тудуп, Кадын сууныҥ кӱнбадыш јанынаҥ
ала Энесай сууныҥ јараттарына јетире јаткан. Олор суулу
ла одорлу јерлерде мал азырап, кырларды эдектей јадарын
јакшызынган.
С.П. Швецовтыҥ јетиргениле, 1897 ј. эдилген тооалышты кӧрзӧ, алтай улустыҥ ортозында эҥ кӧп тодош сӧӧктӱлер
болгон.
Тодоштор кара-тодошторго, туба-тодошторго, кыдаттодошторго ло манјы-тодошторго бӧлинет. Калганчы эки
тодоштордыҥ башказы јок болгон. Тодоштоҥ кӧп сӧӧктӧр
айрылган. Чаптыган тууга јуук јуртагандары чаптылар
деп адалган. Моҥолдордыҥ јанында јуртагандары чагандыктар боло берген. Олордый кара эмес – аксымак чырайлу
дегенин моҥолдоп «чагандык» деп айдар. Казахтарга јуук
јаткандарын казахтар «байлыгы аз» (байлыгы ас, јокту)
дежерде, олор байлагастар болуп калган. Анайда ок бу
сӧӧктӧҥ очы, јӱс, каал сӧӧктӧр айрылган.
Јаандардыҥ айтканыла, очы ла чапты сӧӧктӧр
тодоштордоҥ чыккан. Олорды бу јуукка јетире очы-тодош,
чапты-тодош деп айдыжатан. Анчада ла очылар тодошторго јуук.
База бир јетирӱле, алдында чапты ла јӱс сӧӧктӱлер ас
болгон. Бу эки сӧӧктӧ јайзаҥ да болбогон. Олор јайзаҥду,
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аайлу-башту јӱрерге, тодошторло биригип, карындаштар
болуп калган.
Кара ла туба-тодоштор кайдаҥ келген?
Тӱӱкилик куучынла, Эрчиш* сууныҥ јарадында јуртаган
эки тодош карындаш јуу-чак тушта истештеҥ качала, Алтайга келип, Ала-Бабырган кырда* шибеелентир. Олордыҥ
бирӱзи Аба-Јышка аҥдап барала, анда јуртай берген. Ол
тодоштоҥ ӧскӧн балдар туба- тодоштор деп адалган. Экинчи карындаш Урсул ичине јурт тӧзӧгӧн. Оныҥ балдары кара-тодоштор болуп барган.
Јаандарыс озогы тӱӱкини эбелтерде, ойроттордыҥ
каандыгы* оодыларда, тодоштордыҥ шибееленген јери
– Эн-Учук* деп туу. Кыдат – манјы-тодош сӧӧк кайдаҥ
табылган?
*Эрчиш – орустап Иртыш суу
*Ала-Бабырган (Бабырган) – бу кыр Кадынныҥ сол јарадында,
Майма јуртка одоштой турат. «Ала» – ол «ӧлӧ», «чоокыр» дегени.
Бис, алтайлар, ӧлӧ атты «ала-чоокыр» деп айдадыс.
*Ойрот каандык – эмезе Джунгар каандык (XVII чактыҥ 30-чы
јылдарында тӧзӧлип, ойроттордыҥ Джунгарияда каандыгы деп
адалган). Ол эмдиги Кыдаттыҥ тӱндӱк-кӱнбадыш келтейинде
турган. Бистер, алтайлар да, ол каандыкка кирип, ойрот калык
болгоныс.
*Эн-Учук – эмдиги Сростки деп јурттыҥ јанында турган туу.
Орустап Пикет деп кыр. Алтайлар ол кырды байлап, «эн учук»
деп айткан. «Эн» дегени «эҥ башкы, эҥ учурлу» дегени болор.
Эн учукты (орустап сухожилие) калыгыс јылкыныҥ, уйдыҥ
учуктарынаҥ эткен. Бу бек учуктарла эпшилер ӧдӱктер, арчымактар, аркыттар, борбыйлар, тажуурлар кӧктӧгӧн. Тӱктеҥ,
торконоҥ, кӱделинеҥ эдилген учуктар «учук» ла деп адалган.
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Кеп куучынла болзо, Эрчиш бажында Патлай деп тодош кижи јуртаган. Оныҥ ӱйи сууныҥ ириминде айланып
јаткан кеме кӧрӱп ийтир. Улус кемени јаратка чыгарып
келзе, оныҥ ичинде јаш бала кучактанып алган кыс отурган. «Сен кем? Ненеҥ улам мындый тӱбекке тӱшкеҥ?» деп,
улус сураарда, кыс айткан: «Мен кыдат кижи эдим. Кижиге барбай, барлу болуп калгам. Ол јаан уйат. Оныҥ учун
мени ӧлтӱрзин деп, адам јакыган. Ӧлтӱретен кижи меге
килеп, кайыҥныҥ тозынаҥ кеме јазайла, мени отургызып
ийген. Кемениҥ ичинде баламды таап алдым». Оноҥ ло
улус јӧптӧшкӧн: «Уулчак талайдаҥ чыккан учун, Талайман
деп атту болзын. Биске, кара-тодошторго, кыдат-тодош
карындаш болгой». Ол уулчактыҥ бала-барказы кыдат –
манјы-тодоштор болуп таркаган. (К.Е. Укачинаныҥ јууп
алганынаҥ).
Соојыҥла болзо, тодош кижини јоткон аҥырлардыҥ
уйазына кийдире соккон болтыр. Оныҥ учун тодоштордыҥ
јурты јараш, нак, корболонып ӧзӧр болуп калган.

Аҥырлар – Ай-Аруныҥ балдары
(соојыҥ)
Бир айылда ӱч карындаш јуртаган. Олордыҥ ортоны,
Ойрот – бойдоҥ. Аказы балдар азырабаган. Оныҥ ӱйи семтек
буурыл чачту, сары кӧстӧрлӱ, чала коркок, узун сынду болгон.
Кичӱ карындажы Ай-Ару деп быјыраш кара чачту, теп-тегерик
кӧстӧрлӱ, ак чырайлу јети јашка јеткен кысчак азыраптыр. Бир
кӱн баланы јаан јеҥези очоктыҥ ӱстинде јалбышка кӧдӱрип,
тилин узада чӧйип, чӧп јиген уй чылап, јалап турды. Коркыган бала тыҥ кыйгырып ийерде, уй саарга чыккан энези
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кийдире јӱгӱрип, балазын блаайла, тӧжӧккӧ салды. Ай-Ару
чала тынду ӱниле «Јеҥем мениҥ ӧкпӧ-јӱрегимди оозымнаҥ
чыгара тынала, јип ийген. Эмди мениҥ ичим куру» дейле, божой берген. Аҥдап барган карындаштардыҥ ортоны ла кичӱзи
аказынаҥ озо јангылап, аҥныҥ эдин айылга кийдиргиледи.
Ачу-коронго алдырган келин ыйлап, карындаштарга айтты:
«Алдында јеҥебис канча катап барлу болгон. Су-кадык ла
балдарын јада калган деп, сӧӧктӧп салатан. Јаҥы ла билдим,
бу кадыт балдарыныҥ ӧкпӧ-јӱрегин чыгарып, тынын алып
турган эмтир. Карган эмегенде эмди бала табылбас, оныҥ
учун улустыйын јип баштаган. Бу кижи эмес – алмыс. Оны
јоголтор керек». Кичӱ карындаш аркага барып, от салды. Ортоны айтты: «Јеҥебис, слер будак терип беригер. Бис курсак
белетейис. Баланыҥ сӧӧгин кӧдӱрижерге, удабас ла улус келип кӧлзӧӧр». От кӧҥжип келерде, будактар тудунган јеҥези
једип келди. Карындаштар оныҥ колы-будын кӱлӱп, чачынаҥ
тудала, оттыҥ ӱстине салып ийерде, алмыс кыс баланыҥ
ӱниле чыҥырала, кайылып калды. Эмегени алмыс болгонын
керелеерге, карындаштар кӱлде тӱжӱп калган коркок, узун
кӧк тырмактарды аказына кӧргӱзерге јӧптӧшкиледи.
Айылга киреле кӧргӧжин, межикте јаткан кысчак очокты
айландыра јӱгӱрип турат. Улус сӱӱнип, «Талып калган бала
тынданып келди» дежет.
Ӧй ӧткӧни билдирбеди, чыдап калган Ай-Арула та не де
болуп турганын Ойрот аказы сезип турды.
«Качан да мениҥ чачымнаҥ тудуп, отко салган јогыҥ ба.
Акыр-акыр ла, мен сен экӱни…» деп, алмыс ичинде кекенет.
Кызыл эҥирдиҥ кирерин сакып алала, кӧнӧктӧрин
кыҥырадып, алмыс кыс суулап барды. Ойрот јажынып,
кийнинеҥ истегенче ӧҥӧлӧди. Јоон тыттыҥ кийнине турала кӧрзӧ, алмыс туйгактарыла темденип, тайкылбас јерге

*Эјен (алтайлап) – Маньчжурия. Маньчжурия деп јер Маньчжу
деп јебрен ороонныҥ адыла адалган. Ол ороон XVII чактыҥ 1-кы
бӧлӱгинде Кытайдыҥ (эмезе Кыдат) тӱндӱк-кӱнчыгыш келтейинде турган.
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турала, чарадый кӧстӧри аҥданыжып, састаҥ бакаларды
ла чойлошкондорды карбайган колдорыла шӱӱреп, узун
тилин чӧйип, шӧлӱреде јудат. «Этсиреп калганым коркыш»
деп айдала, колдыранаҥ сууны кактап, силкинип, ойто ло
јаражай-Ай-Ару болуп кубула берди. «Алмысты ӱй кижиге бир
де катап јууктабаган эр кижи јес окло атса, тыны кыйылар»
деп, јаандардыҥ айтканын Ойрот эске алды. Ол јес окты
нӧкӧринеҥ сурайла, суу сузуп јаткан алмыс кысты адып салды. Алмыс балкаш бололо, саска кожулып, јок боло берген. Ол
јердеҥ аҥыр учуп чыгала, «Быйан-ан-ан!» деп табыштанып,
канаттарыла талбынып, уча берген.
Кӧрмӧстиҥ олјозынаҥ Ай-Аруныҥ сӱнезин јайымдаган
Ойротты албаты тооп, ӧрӧги Кудайдаҥ алкышту, карала
тартыжар кижи деп байлап јӱрер болды.
Аҥыр – байлу куш, оны адарга јарабас, кинчеги једер.
Аҥырлар – Ай-Аруныҥ балдары.
Шиҥжӱчилердиҥ јартаганыла, тодоштор ӱч бӧлӱкке
– кара-тодошторго, кыдат-тодошторго ло манјытодошторго бӧлинген. Калганчы эки тодоштордыҥ башказы
јок деп, ӧрӧ айдылган. Олор Эјен* кааннаҥ камаанду болгон,
чикезинче – Маньчжур (алтайлап Манјы эмезе Манјы-каан)
династиянаҥ. Урсул сууны јакалай јаткандары кара-тодоштор болгон.
Нениҥ учун бу тодоштор «кара» деп адалган?
Шиҥжӱчилердиҥ кӧрӱмиле, «кара» деп сӧс учурыла

«тӱндӱк» деп сӧсти темдектейт, «ак» – «тӱштӱк» деп
учурлу. Оныҥ учун Сибирдиҥ тӱндӱгинеҥ Алтайга келген
тодошторды кара-тодоштор деп айтканы бу болор.
Тодош сӧӧктӱлер байаттарда ла шорлордо база бар.
В. Радловтыҥ темдектегениле, тодоштордыҥ јети
тӧчининиҥ кажызында ла эки јайзаҥнаҥ болгон. Олор: Котуш – Намкай, Найманак – Тотоку, Муштой – Кӱчӱгеш, Падрай – Купа. Падрай ла Купа – экилези укту јайзаҥдар болгон
эмтир. «Ады-чуузы чыккан јайзаҥдардыҥ бирӱзи – Наамкай
Малаев. Ол Кайырлык турлузында он бир јайзаҥла курултай ӧткӱрип, Арасайга кирерге јӧп чыгарган. Ончо керекти
башкарып ӧткӱрген кижи ол болуп јат. Бу курултайдыҥ туружаачызы Боокол јайзаҥ керегинде аҥылап айткадый. Ол
олјочыларла, тонокчыларла кӧп катап јуулашкан. Олјоноҥ
чыгала, такып ла калыгын тартыжуга кӧдӱрген. 1744-1746
јылдарда оныҥ јӧбиле, Аба-Турада (эмдигиНовокузнецк кала)
шибеедеги орустарды оспо* оорудаҥ улам Алтайга кийдирбес
деп, јакаан чыгарылган. Кийнинде, Ойрот каандык чачыларда, курултайда берген јӧбинеҥ мойножып, улузыла тӧрӧл
кырларында арткан. Байла, Бооколдый улустыҥ шылтузында эмдиги ӱйе артып калган». (М. Клешев)
Тодоштордыҥ тӧзи (кудайы) – Бай-Ӱлген, Каршыт.
Јайыгы – койон. База бир јетирӱле: сыгын, койон, ак куу.
Койон јайыктыҥ алкыжы:
Тӧрдиҥ бажын тӧзӧлӧнгӧн,
Тӧрт шаҥкызы јайылган,
От бажын тӧзӧлӧнгӧн,
От шаҥкызы јайылган,
Јинји-топчызы јалтыраган
Куу канатту ару јайык,
Кой кӱндӱӱлӱ кыс-јайык.

Ӱч-Курбустан балазы,
Ӱч кыстыҥ кичӱзи
Койон чуузын чуулаткан,
Кой тӱнӱзин тӱнӱткен,
Кир јууктырбас ак јайык.
Ай-сыргалу агару јайык
От бажына шокшогон. (А.М. Сапышева айткан)
Байлу агаштары – кайыҥ ла чет (јаш тыт).
Байлу тайгазы – Ала-Бабырган, Эн-Учук.
Алтай калыктыҥ јадын-јӱрӱмин шиҥдеген јарлу билимчи
– А.В. Анохин бу кыр керегинде алтай улустаҥ соојыҥ угала,
эмдиги биске јетирген: «Бабырган ла Кӧк-Туу Кудай берген курут блаажып согушкан. Учураган ла немеле олор бой-бойын
шыбалаган. Бабырган агаштарды, јырааларды кодоро тартып, тап-тас Кӧк-Тууныҥ ӱстине чачарда, ол ӧзӱмдерле
бӱркеле берген. Кӧк-Туу јаранып, кӧк-јажыл ӧзӱмдериле аҥкушты, эл-јонды сӱӱндирип баштаган. Атыйлана берген
Кӧк-Туу Бабырганды јаан-јаан таштарла шыбалаган.
Олор согужып јатканча, курутты Адыган ла Чаптыган
деп эки карындаш уурдап јийле, уйуктап калган. Соокко
тоҥгондорына ойгонып кӧргӱлезе, баштары калыҥ ак карга бӱркелип калтыр. Оноҥ ло бери ол кар кайылбай, јебрен
мӧштӧрдӧҥ кижиниҥ де, тындулардыҥ да суузынын кандырар ийде алган.
Бабырганныҥ ончо келтейинеҥ калбаҥдашкан козыркозыр таштар – тындулардыҥ уйазы, калыктыҥ шибееленер-коруланар јери боло берген».
Таҥмазы – тоскуур (кејегелӱ, јӱректӱ), кулја, јаакту сырга, сулук.
Озодоҥ бери алтай улус ойын-јыргал тушта сӧӧктӧри аайынча чечеркежип маргыжатан, бой-бойын сӧгӱп-кокырлап
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шоодотон. Ого кем де ачынбайтан. Ол албатыныҥ тилиниҥ
байлыгын, кӧрӱминиҥ элбегин керелеген.
Тодоштор керегинде мындый кокыр сӧгӱштер бар:
Аланчыкту айлынаҥ тӱдӱн чыкпас бу тодош.
Айылга кирип келгенде, тӧгӱн айдар бу тодош.
Тоҥ агашты чокыган томыртканыҥ тенегин.
Тоҥ кышкыда той эткен тодоштордыҥ јаманын.
Тодош, тодош «торс» этти, тогус айак кӧчӧ ичти,
Јаргак штанын јара озырды, јанында айылды кӧчӱре
озырды.
Тодош, тодош «торт» эткен, тогус айак кӧчӧ ичкен,
Тогус орого толтыра чычкан.
Талырак тоныныҥ эдегин тудаган ийт јара тартты.
Торсыгында талырак тонду, талырада тырманып јӱрер,
Јардындагы јаргак тоны јарылганча тырманар тодош.
Тодош, тодош «торс» этти, тогус мыйгак «селт» этти.
Отурган јерин ойо озырды, јаткан јерин јара озырды,
Јалбак ташты јара озырды, сӧҥӱскенди сӧгӧ озурды,
Кажаанда малын ӱркӱде озырды.
Энези дезе ыйлап туруп, кӧнӧктӧ сӱдин чачарда,
Койдыҥ кӧдӧнине тийип барды,
Ол кой эмди јердиҥ аҥы – элик болуп калды.
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Тодоштор керегинде
Тодош сӧӧктӱлер эҥ ле кӧп. Олордыҥ кӧп сабазы Кан-Оозы,
Кӧксуу-Оозы, Оҥдой, Шабалин аймактарда јуртагылайт.
Орхон сууныҥ јанынаҥ табалган кереестерде (VI-VIII
чактар) тодоштор улу тӱрк каандыктыҥ кӱнбадыш келтейин
ээлеген деп айдылат. Бу таш кереестерде бичилгениле болзо,
Кӱли-Чур деген бийге баштадып, тодоштор VIII-чи чакта
табгачтарла, тогуз – огустарла, кыданьдарла, татабийлерле,
карлуктарла јуулашкан.
Анайда ок тодоштордыҥ ойгор уулы, Тонйукук, тӱрктердиҥ
ат-нерелӱ каандарыныҥ – Билге-каан ла Кӱл-тегинниҥ баштапкы болушчызы болгонын биледис.
Орус документтерде бичилгениле, ХVII ч. тодоштор башка
оток болуп јаткан. Ол тушта олордыҥ кезиги Саян кырлар
јаар јӱре бертир.
Ойрот-каан тужында тодоштор мундустарла, кыпчактарла, иркиттерле кожо эҥ ле кӧп улусту, тыҥ сӧӧктӧр болгон.
…Кажы ла сӧӧктӧ бойыныҥ байлаган туузы бар. Бат,
тодоштордыҥ байлаган туузы Бабырган деп кыр. Олор бу
кырды нениҥ учун байлаган? Кӧрӧр болзо, качан да, озо-озо
чактарда, Алтай јериске куба чӧлдӧр тӱбинеҥ канду ӱлдӱзин
тудунып, калју ӧштӱ табарган. Тодоштор олорло јуулажајуулажа келеле, кӱчи-чыгып, ас-мас улусту арткан. Олор
Бабырган тууга чыгып, ондо шибееленип, ӧштӱлердеҥ аргаданган. Мыныҥ кийнинде тодоштор ол тууны байлап, јаан
мӱргӱӱл эткен.
Тодоштор – јебрен сӧӧк. Олор керегинде бӱдӱн јарым муҥ
јыл кайра бичилген. Оны Моҥол јеринде таштардагы би15

чиктер керелейт. Ол тушта – эмдиги Алтай, Моҥол, Кыдат
ла Казахстанныҥ јерлеринде тӱрктердиҥ каандыгы деген
сӱрекей кӱчтӱ, јаан ороон болгон. Шак ла бу ороонныҥ бир
келтейинде тардуштар – эмдиги тодоштор јуртаган. Олор
– кӧп јуулашкан јуучыл улус. Олордыҥ ортозында ойгор санаалу, бичикчи улус кӧп болгон. Андыйлардыҥ бирӱзи – VII
чакта јӱрген ойгорчы Тонйукук.
Василий Ойношев, филология билимдердиҥ кандидады
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Чапты
Чапты/чапту деп сӧс атту-чуулу/ады јарлу деп
јарталат.
Кеп куучынла, XVIII чактыҥ ортозында Майма сууныҥ
јарадында јаткан Чапты-каанныҥ эл-јонына ӧштӱ табарган болтыр. Аҥдап-куштап азыранып јӱрген кырыныҥ
јанына олор Кочкорбай деп казах ӧштӱниҥ черӱзин оодо согуп, Алтайдаҥ сӱрген. Оноҥ ло бери Чапты-каанныҥ улузы
бойын чаптылар деп адаган. Кырды байлап, атту-чуулу
каанныҥ адыла Чаптыган деп адап салган.
Чапты сӧӧктиҥ карындаштары: тодош, очы, тоҥжаан
(тоҥжон), јӱс, каал, саал, байлагас, чагандык.
Чапты ла јӱс сӧӧктӧр тодоштордоҥ айрылган. Анчада
ла чаптыларыҥ отогы ла јайзаҥы – тодошторло јаба, бирлик, мӱргӱӱлдери тӱҥей болгон. Оныҥ учун чапты ла тодош
сӧӧктӱлерге алыжып, айыл-јурт тударга јарабас.
Чаптылар сары ла кара деп бӧлинет.
Ӧбӧкӧлӧристиҥ јетиргениле, јети уулду чапты кижи
эмдиги Новосибирск облазыныҥ телкемдери јанынаҥ Туулу
Алтайга келип, Сайдыста Чаптыган деп кырдыҥ эдегине
јуртын тӧзӧгӧн болтыр. Ол мында аҥдап-куштап байыйла,
Кадынды ӧрӧ кӧчкӧн. Оныҥ уулдары эки Јаламанда јуртап,
бала-барказын таркаткан.
Амыр-энчӱ берген алтайына эригип, аҥы-кужыла азыраган туузын санап, ол кижи ойто кайра кӧчкӧн эмтир.
Чаптылардыҥ тӧзи – Бай-Ӱлген, Каршыт, Пырчакан.
Јайыгы – койон.
Байлу туузы – Чаптыган, Кара-Кайа.
Кеп куучынла болзо, Алтайыста Чапты-каан деп баатыр
јуртаган. Ол тӱште иштеп, эҥирлер сайын от-очогыныҥ
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јанында топшуур согуп, кожоҥдоп отуратан. Оныҥ куулгазын коо ӱни кырларга торгуланганда, аҥдар-куштар јуулып
келетен. Је бир кӱн сакыбаган элчи кара јетирӱни јетирип
айдыптыр: «Алтай ичинде эҥ кӱчтӱ Бабырган баатыр сеге
јуу јарлап јат. Ар-јӧӧжӧҥди, эл-јоныҥды табыштырзын деп
некейт. Сакып тур, кара кускун учуп келер. Бабырганныҥ
келгени ол болор». Ачынбас бойы ачынган Чапты-каан от
калапту согушка белетенип, кара кускунды сакый берди.
Узак та сакыбады, кара кускун учуп келди. Агаш-таш шуулажып, јер силкинип, кӱӱлеп тургажын, Бабырган једип келген мында турды. Эки баатыр бой-бойын кап алып, кӱреже
берди. Одус кӱн ӧтти, кем де јер тайанбайт. «Ийде-кӱчис
тӱҥей эмтир, Чапты-каан. Амыр-энчӱ айрылыжатан эмтирис» деп айдала, Бабырган Кадын сууны кечип, јана берди.
Арып-чылаган эки баатыр тӧжӧк-ширдегине јадып, тереҥ
уйкуга алдырды. Јетен јыл ӧдӧ берди, кемизи де ойгонбоды.
Баатырлар учы-учында отогыныҥ куйактанар-шибееленер
байлу туулары болуп кубула берген.
Байлу агажы – чет (ийне бӱрлӱ јаш агаштар).
Таҥмазы – сулук, тоскуур.
Ӱстиги Апшыйактуныҥ чаптылары кичӱ изӱ айдыҥ
бажында Баатыр-Бажы деп кырды байлап, оныҥ эдегине
мӱргӱӱл ӧткӱрет.
Ойын-јыргалдарда чаптыларды мынайда сӧгӧтӧн:
Чапты кижиниҥ тӧбӧзи куртту.
Ээринде каажы јок,
Эдеги эби јок.
Чапты, чапты опту,
Айылга кирзе, копчы,
Аркага чыкса, кожоҥчы.
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Кара-Кайа ла Чапты-Каанныҥ јуулашканы
(соојыҥ)
Озогы-озогы одус ӱйеде* кара котон-кыргыс Алтайды
јуулаарга келген. Чапты-каанныҥ јерине једерде, ол сары
тайга болуп кубулган.
Кара кыргыс бир ӧзӧккӧ келеле, Чаптыган кырга учурлай, сары чачту кыс тайган. Мыны кӧрӧлӧ, Чаптыган тас
колтыгын* ача соккон. Ӧштӱ эл-јонды кырып, тирӱ артканын
олјолоп, мал-ажын айдаган.
Котон* черӱниҥ калју кылыгын эл-јон ундыбазын деп,
арткан-калган улус ол ӧзӧкти Котон-Кара деп адаган.
Кара кыргыс анаҥ ары барала, Кара-Кайа деп тайгага
једип, кара кыс тайган. Мыны кӧргӧн Кара-Кайа јерди куу
туманла ороордо, тайгалар бажы бӧктӧлӧ берген. Канча-канча
айларга, јылдарга кара кыргыс Алтайдыҥ албатызын таппай
чӧкӧйлӧ, кал черӱзин ээчидип јанган.
Ӧштӱ ырбай берерде, Кара-Кайа Чаптыганга ачынып
айткан: «Кара кыргыс сары кысты сеге тайарда, сен сӱӱнеле,
албаты-јоныҥды ӧлӱмге бергеҥ». Оноҥ Чаптыганды кара
корумла аткан, кайа-ташла ооктогон. Чаптыган Кара-Кайага
удурлажып, оны тегенектӱ јырааларла јулдаган.
Чын ла, эмди Чаптыганга чыксаҥ, корумдар, кайалар теҥкейген
турар. Кара-Кайага барзаҥ, ӧдӱп болбос тегенектӱ јырааларга
туйуктадарыҥ. (Ч.М. Алтайчинованыҥ јууп алганынаҥ)
*озогы-озогы одус ӱйеде – бистиҥ ӧйдӧҥ озо одузынчы ӱйе
*тас колтыгын ача соккон – алтайлардыҥ кӧрӱмиле, кырдыҥ
«колтыгы» улустыҥ да, тындулардыҥ да тыны јӱрер јер эмезе
јуулу-чакту ӧйдӧ эл-јонныҥ јажынар јери. Мында Чаптыган
колтыгын ачып бойыныҥ улузын ӧштӱге табыштырат
*котон – Энесайдыҥ јебрен кыргыстары болгодый
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Очы

Каал

Очы – кичӱ дегени болор. Озогы јаҥла болзо, ада-энези
божоп калза, олордыҥ айыл-јурты кичӱ уулына келижетен.
Јебрен тӱрк тилде кичӱ уулды «оттигин» деер. Ол «от-очок
чеберлеер кижи» дегени.
Айдарда, эҥ учында тодоштордоҥ айрылып барган улусты очылар – кичӱ карындаштар деп айтканы бу болор.
Очы сӧӧктиҥ карындаш сӧӧктӧри: тодош, чапты, јӱс,
тогус. Кара-тодоштор очыларды сары-тодоштор деп айдыжатан. Эмди ле кӧргӧжин, очыларда ак чырайлу, кызыл-сары
сагалду да улус бар. Очылардыҥ чук јаткан јери – Кан-Оозы
аймак.
Очылар кара ла казах-очыларга бӧлинет.
Очы ла кара-тодош карындаштарга биригип, јурт тӧзӧӧргӧ
јарабас.
Очылардыҥ тӧзи – Бай-Ӱлген.
Бажырган тайгазы – Кумалыр-Бажы.
Байлу агажы – кайыҥ.
Таҥмазы – отык.
Очыларды мынайда кокырлап сӧгӧтӧн:
Очы оро была чычар,
Ойдык была јӱгӱрер.
Кеп куучынла болзо, бир јаш балалу келин јуу-чактаҥ качып, аштап-суузап јӱрген болтыр. Арга-чыдалы чыгарда, ол
кабайды кайыҥга илип, баланыҥ оозына оныҥ јулугы тамчылап јатсын деп, будагын эптештире эҥийле, јӱре берген.
Тодош сӧӧктӱ кижи баланы табала, «Кичӱ карындажым
– кайыҥ-очы бол дейле, азырап салтыр. (Т.М. Садалованыҥ
јууп алганынаҥ)

Каал сӧӧк база тодош сӧӧккӧ карындаш деп чотолот.
Каалдар кӧп јаш јажаар, бӧкӧ, чыйрак, јалтанбас, озодо
самара-бичик кычырар јайалталу улус болгон деп, јаандарыс
айдыжатан. Анайда ок олордыҥ ортозында камдар кӧп болгон.
Кеп куучынныҥ јетиргениле, каал сӧӧктӱ кижи одуга
келеле, камчызыла эликтиҥ канын булгаган. Оноҥ ло бери
каалдар аҥчы улус болуп калган. Олордыҥ јурты тапчы,
улузы ас.
Каалдарды мынайда сӧгӧтӧн:
Чардыҥ чий терези чапчакту,*
Чагал агаш бышкылу,
Јиткелери ойдыкту јалку каалдар.
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*чапчак – чеген, кымыс ачыдар теренеҥ эткен саба

Чагандык ла байлагас

Јети-сары – чарка

Чагандык ла байлагас сӧӧктӧр база тодоштордоҥ айрылган деп, каргандар айдып салган. Кеп куучынла болзо,
ойроттордыҥ бир јаан бӧлӱги моҥолдордыҥ каандыгында
јуртаган. Олор Чингис-каанныҥ ак маанызын каруулдап
турган учун, чагандык* деп моҥолдорго адаткан.
И. Чапыевтиҥ темдектегениле, моҥолдордыҥ јанында
јуртагандары чагандыктар боло берген. Олордый кара эмес
– аксымак чырайлу дегенин моҥолдоп «чагандык» деп айдар.
Бистиҥ улус олорды ак-тодоштор дежетен.
Шиҥжӱчилердиҥ айдыжыла, чагандыктар сойоҥ сӧӧктӱ
улуска јуук, нениҥ учун дезе, олордыҥ тӧзи (Кудайы) јаҥыс
– Јажыл-каан.
Казахтарга јуук јаткандары байлыгастар (байлагастар)
болуп калган. Олорды «байлыгы ас – јокту» деп, казахтар
адаган.
Байлагастардыҥ тӧзи – Бай-Ӱлген.
Байлу тындузы – агас.
Сӧгӱжи:
Бажы куртту байлагас.

Байлагастарга карындаш сӧӧктӱ улус – јети-сарылар
эмезе чаркалар. Олор Энесайдыҥ јети-сары деп сӧӧктӱ
кыргыстарынаҥ таркаган. XVIII чактыҥ бажында олорды
Джунгарияга кӧчӱрген. Је Джунгар каандык јайрадыларда,
јети-сарылардыҥ јайзаҥы, Кулјукай, јуу-чактаҥ арткан-калган улузыла Јаш-Турага* келип, орус каандыкка кожулган.
Тӱӱкилик куучынла, чаркаларда Кулјукай деп баатыр
кептӱ кижи болгон. Ол кижи моҥолдорго олјолоткон
болтыр. Ӧштӱ тоноп алган јӧӧжӧзин тӧӧгӧ коштоп, КерКечӱде* Кадынды кечип јаткан. Тӧӧ тошты ойо базып,
тӧрт саныла сууга тӱже берген. Кулјукай тӧӧни кӧдӱреле,
суунаҥ чыгарып ийерде, моҥолдор ого быйанын јетирип,
јайымга божоткон. Ол Кӱпчегеннеҥ ыраак јок Ӱлегем ичи деп
јерге барала, јуртай берген. Чарка баатыр бир кызык јерди
чедендейле, ары-бери ӧткӧн улусты туйуктап ӧлтӱреле,
кайнадып, јип туратан. Оныҥ јеени Саадаш мыны угала,
тыҥ карыккан. Таайы эҥирде оттыҥ кырында уйуктап
јадарда, ол оны адып салган.
Байла, мынаҥ улам улус јети-сарыларды сӧгӧтӧн:
Јети-сары уул,
Кечӱниҥ оозын бӧктӧбӧ,
Кеен јолыҥ ачып бер,
Кердиҥ оозын тартпа.
Тӧзи – Јажыл-Каан.

*чагандык – «чаган» деп сӧс моҥолдоп «цаган» – «ак» дегени

*Јаш-Тура – эмдиги Бийск кала
*Кер-Кечӱ – Кӱпчеген јурттыҥ ла Јаан Јаламан-Оозы деп
јердиҥ ортозында Кадынды кечер озогы кечӱ
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Кулјукай
(соојыҥ)

Озо-озо чакта сӱрекей казыр, калју, каныркак, улус
јиир Кулјукай деп кижи јӱрген. Ол керек дезе бойыныҥ
тӧрӧӧндӧрине де килебейтен.
Бир катап Кулјукайга ӱйиниҥ ачызы айылдап келген. Ол
айылга кирип келзе, јестези отко тӧгӧлӧнип, ары баштанып
алган јатты.
Ачызы табыланып отура берерде, эјези отто турган казанды собырып, Кулјукай јаар кӧзиле кӧргӱзип айтты: «Бар-барт
эдип, бајамныҥ бажы кайнайт».
Мыны угала, уул сӱреен кайкады. Ол лаптап казан јаар
кӧрзӧ, чын ла, казанда кижиниҥ сабарлары, кулактары кайнап турды. Олордыҥ ортозында кижиниҥ бажы да кайнап
турганын ајарды.
Удабады, айылчы энчигип болбой, тышкары чыкты. Ол
ло тарый адына минип, ары болуп чаба берди.
«Акыр, эҥир кирзе, ӱйимниҥ карындажын быжырып јиир»
деп сананып, уйуктаачы болуп јаткан Кулјукай тура јӱгӱрди.
Ӱйиниҥ айткан сӧстӧрине ачынып, оныҥ ӱстине ле барды.
«Сен мениҥ јийтен кижимди ӧнӧтийин божодып ийдиҥ! Эмди
оныҥ ордына сени јиирим!» дейле, ӱйиниҥ эмчектерин курч
бычагыла кезе соголо, отко тиштеп салды. Тирӱге ле канын
ичип ийди.
Оныҥ кийнинде Кулјукай экинчи катап кижи алган. Бу
ӱйи база ла улуска килеп, кайнап турган казанды улуска
кӧргӱзе булгап туратан. Улус тургуза ла кача беретен.
Бир кӱн байагы уул келзе, эјези јок болды. Ачу-корон солунды угала, ол эјези учун ӧчин аларга, Кулјукайдыҥ јаҥы
ӱйинеҥ болуш сурады. Олор јӧптӧжӧлӧ, кижиниҥ эдиле
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азыранган, канын ичкен јутпаны јоголторго, эп-арга бедирегиледи.
– Кулјукай тереҥ уйкуга киргенин канай билер? – деп,
уул сурады.
– Будыныҥ чоҥ эдине – сӧӧгине јетире шибеейле сайза,
ол кыймыктанбаза, тереҥ уйкуга бастырганы бу болор.
Куучындашканы аайынча, уул ок-јаазын белетейле,
эжиктиҥ кийин јанына јажынды. Келин шибеейди алып, уйуктап јаткан Кулјукайдыҥ тӧҥмӧк эдине сайарда, ол кыҥыс
та этпеди. Мыны кӧрӧлӧ, токынай берген јиит Кулјукайдыҥ
киндик тужына адып ийди.
Киндигине аттырган јутпа огыра-багыра тура јӱгӱрип,
илӱдеги ок-јаазын ала койды. Эжиктеҥ чыгара калыйла,
бодолгон ло јер јаар адып, айлыныҥ јанында ӧскӧн борбок
јырааны кодоро тартканча, јыгылып калды. Ол борбок јыраа
оныҥ улус каруулдаза јажынатан јери болгон.
Кулјукай ӧлӧ берерде, «Кижиниҥ эдиле курсактанган
јутпаныҥ јӱреги кандый болот не?» деп айдыжала, улус оныҥ
кӧксин јара кезип, јӱрегин кӧргӧн эмтир. Јутпаныҥ јӱреги
эки башту, ого ӱзеери тӱктӱ болгон.
Кижиниҥ јӱреги тӱктӱ бололо, эки айры болгондо, андый
кижи улус јийтен јутпа болор деп, озогы улус айдатан.
Кулјукай Чике-Таман боочыныҥ алдында, капчал јерде,
јаткан дежет. Ары-бери ӧткӧн улусты тудуп болбозо, кийнинеҥ
истеже беретен. Улус тӱжер манакай да каскан болтыр.
Кулјукайдыҥ бажы базыларда, Алтай ичиниҥ эл-јоны
јылдаҥ јылга кӧптӧп, амыр јада берген.
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Тоҥжон
Тоҥжондорды Алтай ичинде башка-башка адап јат: тоҥжаан,
тоҥшан, тоҥужан. Олордыҥ карындаш сӧӧктӧри: јети-сары,
тогус, кӧжӧӧ, ӱлӱп, јарык. База бир јетирӱле, тоҥжондор
кумандылардаҥ таркап, суу-тоҥжондорго, туу-тоҥжондорго
ло чарлызактарга бӧлинет. Суу-тоҥжондор Бий сууныҥ
јарадында јаткан, туу-тоҥжондор Кадын келтейинде јуртаган.
Кеп куучынла, јуулу-чакту ӧйдӧ моҥол укту Батый-каанга олјолоткон эмдиги алтайлардыҥ ӧбӧкӧлӧриниҥ кезиги
Јайыкка* да јеткен болтыр. Тоҥжондордыҥ отогынаҥ ӱч карындаш шыралап јӱреле, иркит сӧӧктӱ кижиге туштаган. Ол
ӧрӧкӧн уулдарга айдыптыр: «Бистиҥ тӧрӧлис кӱнчыгышта
– ак-чаҥкыр Алтайда». Оноҥ ло уулдар Алтайын бедиреп
баскан. Учында олор Майма-Чаргычакка једеле, ӱч башка
барган: эҥ јааны Аба-Јыш барып, кузуктап азыранган. Оноҥ
таркагандар тоҥужан сӧӧктӱ тубалар болуп калган. Ортоны Оймон ичи јаар ууланган. Анда аш ӧскӱрип, аргалу-чакту
јада берген. Кичинеги Јайлагуш-Кадрин деп јаан тайгаларды
кӧстӧп барган. Ол бу алтайга келеле, аргалу-чакту јадарым
ба деп, темдек бедиреген. Оныҥ билгениле, темдек мындый
болгон: оро казала, тобрагын ойто кайра урар. Тобрак орого
толбозо, бу јерге јадарга келген эл-јон ач-тӱреҥи јадынду болор. Тобрак ороноҥ ажа берзе, аргалу-чакту јада берер. Ол уул
ороны казала, тобрагын кайра уруп ийерде, оро ажына берген.
Мындый айалганы кӧрӧлӧ, уул Јайлагуш деп алтайга јурт
тӧзӧгӧн, арбынду мал-аш азырап, аҥдап-куштап јаткан.
Онойып тоҥжондор Алтай ичине таркаган.
База бир кеп куучынла, бир кижиниҥ балдары јаантайын
божоп калатан. Учында ӱйи божоп каларда, кабайда јаш
балазы арткан. Ол кижи оттыҥ айагында кӱлге бала*Јайык – Урал
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зын кӧмӱп, јылулап чыдаткан. Ол баланаҥ чыккан улус
тоҥжон сӧӧктӱ боло берген.
Тӧзи (кудайы) – Бай-Ӱлген, Каршыт.
Јайыгы (байаназы) – эрјине-ат, аргымак.
Байлу тайгазы – Манјӱректиҥ јанында Кӧк-Туу (КӧкКайа), (кезик улус Суу-Каан дежер) деп кыр (орустап Синюха). Кеп куучынла, Кӧк-Туу Адыган (Ада-Каан) баатырдыҥ
ӱйи болгон. Бир катап Адыган Бабырган уулына ачынган
эмтир. Ол ок-јаазыла уулын адып јадарда, энези, Кӧк-Туу,
кыр болуп кубулала, уулын бӧктӧп ийген. Оны кӧрӧлӧ, адалууулду ачу-коронго бастырып, эки башка сала берген. Адыган
ӱйин јоктоп, Бабырган энезин санап јӱреле, база кырлар
болуп, кыймык јок тура берген дежет.
Байлу агажы – мӧш.
Таҥмазы – саракай, кулја, отык, тоскуур.
Тоҥжондорло чечеркеп маргышканда, олорды мынайда
сӧгӧтӧн-шоодотон:
Ару деп, тошко конгон,
Јараш деп, торко эдинген,
Јеҥил деп, ӧкпӧ азыктанган,
Јылу деп, чӧбрӧ одынданган тоҥжондор.
Тоҥ кышкыда той эдип,
Торбоктыҥ бажын сӱрӱжип,
Боом ашкан тоҥжондор.
Тоҥжон кижи кыназыла* балык кармактаган.
Тоҥжон, тоҥжон «торт» эткен,
Тогус айак кӧчӧ ичкен,
Тойынбаган ийт-тоҥжон.
*кына – кижиниҥ кыймазында јӱрер курт (орустап солитёр – глист)
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Аргымак

(тӱӱкилик куучын)
Арыкпай јайзаҥныҥ јаҥыс уулы, Бойкош, јуу-чак болордо, Казах јерине олјого барган. Ол јараш дезе, јараш та,
јарындуга туттурбас уул болгон. Оны ойрот баатыр дежип,
казахтардыҥ јаан бийи кӱйӱ эдип аларга сананган. Ол кача
бербезин деп, оныҥ кийнинеҥ каруулчыктар јӱрген.
Бир кӱн Бойкош сууга барыптыр. Сууны сузуп јадала
кӧрзӧ, сууны тӧмӧн малдыҥ богы агып келген. Лаптап кӧрзӧ,
ол сегис кырлу бок эмтир. Бу тегин аттыҥ эмес, аргымактыҥ
богы деп таныйла, Бойкош сӱӱнип кожоҥдогон:
Аргымактыҥ богы деп,
Мыны кемиҥ таныйтан?
Арыкпай-таајы* уулы деп,
Мени кемиҥ таныйтан?
Эрјинениҥ богы деп,
Бокты кемиҥ таныйтан?
Эркиндӱ* јайзаҥ уулы деп,
Бойкошты кемиҥ таныйтан?
Мынайда кожоҥдоп турарда, кожо суу алып барган бала
сурады:
– Бок тудала, бодоп неге сӱӱнип туруҥ?
– Аргымактыҥ богын таныйла, Алтайымды санап
кожоҥдодым.
Ол бала казах бийге ончозын тӧкпӧй-чачпай куучындап
берген. Мыны уккан казахтар аргымакты табарга умзанып,
бар-јок малын јуудырган. Бойкош ончо малды эбирип келзе,
аргымакка тӱҥей мал јок болтыр.
*таајы – орустап принц
*эркин – јайым
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– Кайда сениҥ аргымагыҥ? – деп, казахтар ӧчӧп баштаган.
– Бу јаан сууныҥ бажында јурт бар. Андагы малдаҥ барып
кӧрӧр керек – деп, Бойкош айтты.
Чын да, сууныҥ бажында база кулга келген эмеген-ӧбӧгӧн
эки карганак јуртаптыр. Олордо, таакылу јабага ошкош, колыбуды кыскачак бир јаман кула айгыр болгон. Бойкош оны кӧргӧн
лӧ бойынча, аргымак бу эмтир деп таныган. Кула айгырды
казахтар кӧрӧлӧ, ичтери селеҥдежип каткырышкан. Айгырга
Бойкошты миндиреле, ары-бери јелдир, кӧргӧйис дешкен. Айгыр јелип-јелбей, кӱӱн-кӱч јогынаҥ тапыл-тупыл эдип јелип
турарда, казахтар Бойкошты камчылап, «Бу аргымак эмес,
кодырлу јабага турбай» дежип электеп, ӧчӧгилеп турды.
– Бӱтпей турган болзогор, атты ээртейле, эки кап кумак
артындыраар. Меге бир бууш тал чыбык беригер.
Казахтар уулдыҥ айтканыла эттилер.
Аргымактыҥ эди изип, колтыгынаҥ ак кӧбӱк агып келерде, Бойкош эки каптыҥ кулактарын кезе чапкан бойынча, тал
чыбыкла аттыҥ јалмажына сокты. Аргымак, канадын јайып
ийгендий, шуҥып ийди. Бойкош дезе сӱӱнип кожоҥдоды:
Кускун таҥма куркулдап,
Куу тебедим дебезин.
Кулугур казах мактанып,
Мени туттым дебезин.
Каргаа таҥма каркылдап,
Кас теберим дебезин.
Казах таҥма калактап,
Бойкошты туттым дебезин.
Казахтар калактажып, Бойкошты једип тударга, бир
кӱндӱк јерге сӱрӱшкен, је аргымакка једишпеген.
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Алтайына јууктап, Бойкош кожоҥдогон:
Тарбагатайдыҥ талайын
Кечпезегим – ол кечсин.
Талбак бӧрӱктӱ казахка
Јӱрбезегим – ол јӱрзин.
Тӧрбӧтӧйдиҥ талайын
Кечпезегим – ол кечсин.
Телбек бӧрӱктӱ казахка
Јӱрбезегим – ол јӱрзин.
…Аргымай јайзаҥныҥ отто турган кӱлер казаны кенейте
кӱлӱрей берди. Ӧрӧкӧн алаҥ кайкап, маҥзаарып айтты:
– Кӱлер казан кӱлӱрезе, аргымак маҥтайтан деп уккам.
Олјого барган уулым аргымакты таныйтан. Ол келип јаткан
эмес пе? Аргымакты токтодып болбозыс. Ат ӱстинде уулды
аҥтара тартып алар тегеек* белетегер. Урукчы кижи атты
уруктаар*, чалмачылар – чалмадаар.
Токтоду јогынаҥ ал-тайгалар ажып, эди-каны изиген
аргымакты улус чалмадап-уруктап болбогон. Ат ӱстинде
уулды бир карганак тегеектеп алган. Кӧрӧр болзо, уулдыҥ
ӧлгӧни-тирӱзи билдирбес. Улус оны кийиске салала јайкаарда,
энделген санаазы ордына кирип, мынайда айткан:
– Эрчиштиҥ суузын кечеримде, ол јанында кара бее киштеген. Ол аргымактыҥ энези ошкош. Оноҥ ло билинбей калдым.
Аргымак анаҥ ары барып јадала, Кан-Јабаганга токтогон,
оныҥ учун ол јер койго-малга кин-алтай дежет. Каракол ло
Кайырлык ӧзӧктӧрдӧ аҥданган, оныҥ учун бу јерлер салкындак. Чуйга једеле силкинген, оныҥ учун ол јер борјоҥду*.

Кӧжӧӧ
Кӧжӧӧ сӧӧк – тоҥжон сӧӧккӧ карындаш. Кеп куучынла
болзо, кӧжӧӧ сӧӧктӱ улус Мыҥат деп атту јерде бӱткен.
XVIII чактыҥ ортозында олордыҥ отогы олјого барган эмтир. Улус кӧргӧжин, јуу-чактаҥ ээнзиреп, оодылып-чачылып
калган јуртта кӧӧш јаткан. Олор кӧӧшти аҥтарып ийерде,
анда уулчак отурган. «Кӧӧштиҥ алдына јажынып, тирӱ
арткан бала кӧжӧӧ сӧӧктӱ болзын» деп, улус айдыштыр.
Анайып, ол уулчактаҥ таркаган балдар кӧжӧӧ сӧӧктӱ болуп барган.
Јайыгы – ак койон.
Кӧжӧӧлӧрди мынайда сӧгӧтӧн:
Кӧжӧӧ кижи кӧӧрӧҥкӧй,
Кӧӧш казаны ажыҥкай.
Кӧӧштиҥ алдына кирип аларда,
Кулагын чычкан јип койгон.
Кӧжӧӧлӧрдӧ кӧӧшлӧ колбулу чӱм-јаҥ бар. Олордыҥ балдары токтобой турза, јаҥы чыккан баланы кӧӧштиҥ алдына
јажырала, ӱстине ак койонныҥ терезин ле талканнаҥ туткан
баланыҥ сӱрин салып, кам алкыш айдып камдайтан.

*тегеек – балык тудар илмек, орустап багор
*урук – ат тудар илмек
*борјоҥду јер – кујур (той балкажы тусту јер)
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Тӧӧлӧс
Тӧӧлӧс сӧӧк Алтайда база бир јаан сӧӧктиҥ бирӱзи. Оны
кеп сӧс мынайда керелейт:
Тӧӧдӧҥ јаан мал јок,
Тӧӧлӧстӧҥ јаан јурт јок.
«XVI-чы чактыҥ ортозынаҥ ала XVIII-чи чактыҥ баштапкы эки онјылдыгына јетире Кӱнбадыш Сибирдиҥ јеринде
Телеҥет каандык болгон ине. Адалган каандыкка тӧӧлӧстӧр,
кумандылар, чалкандулар, тубалар, шорлор кирген. …
Телеҥет каандыкка бириккен бу тӱрк албатылар бойыныҥ
кӱӱниле Джунгар Улус деп государствого кирген…» деп, И.
Тенгереков бичиген.
Озодо тӧӧлӧстӧр Алтын-Кӧлди эбиреде, Ак-Чолушпа ла
Башкуш ӧзӧгиле јуртаган. Олорды Кӧчерен (Черен) јайзаҥ
башкарган деп, орус шиҥжӱчилер бичиген. В.В. Радловтыҥ
«Из Сибири» деп бичигин кычырганда, тӧӧлӧстӧрди Катыра, Онок, Чотый, Ойоҥ, Пеленек, Чаппан деп јайзаҥдар
башкарган. Бодоштыра айтса, Катыра – Кату-Кара, Онок
– Боконок. 1860 ј. Чаппан Кеҥиде Радловко туштап турарда, 22 јашту эҥ јиит јайзаҥ болгон. Кийнинде јылдарда
тӧӧлӧстӧрдиҥ јайзаҥдары: Быйанты – Чаппанныҥ унугы,
Каха – Боконоктыҥ уулыныҥ уулыныҥ уулы, Јалбак –
Быйантыныҥ карындажы.
«Тӧӧлӧс сӧӧктӧҥ алмат, кӧбӧк, тас, тӧрт-тас, јети-тас,
оргончы, јабак, тӧрбӧт сӧӧктӧр айрылган. Бу сӧӧктӧр озодоҥ
бери карындаш сӧӧктӧр деп бодолгон. Азыйда олордыҥ отогы ла јайзаҥы јаҥыс болгоны – олор бирлик сӧӧк болгонын
кӧргӱзет. Тӧӧлӧс оток (волость) 1625 ј. Бий сууны јакалай болгон.
Айрылган тастардыҥ ла тӧрт-тастардыҥ отогы 1600 јылдарда
Кӱнбадыш Сибирде болгон» деп, И. Чапыев темдектеген.
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Кеп куучынла, тӧӧлӧс сӧӧктиҥ табылганы мундус сӧӧклӧ
тудуш болтыр. Бир калапту јуу-согуш болгон јерде сок јаҥыс
кыс бала тирӱ артыптыр. Ургун јаҥмырдыҥ кийнинеҥ ол
бир болчок мӧндӱр (мус*) ле арбаныҥ эки чарагын тапкан.
Оны јийле, ол игис эки уулчак чыгарган. Удабай ол кыс кижиге барала, база бир уулду болгон. Уулдар чыдайла, баркызын алып, ӱч башка барарга јӧптӧштир. Јӧӧжӧни ӱлежип
келерде, бир тӧӧ лӧ бир куча артып калган. Ол тушта
карындаштардыҥ эҥ кичӱзи айткан: «Тӧӧлӧрди мен кабыргам. Оныҥ учун тӧӧ меге келижер». Мыны угала, адазы
айдыптыр: «Тӧӧ артыгын алган учун, адыҥ Тӧӧлӧс болзын.
Сенеҥ таркаган бала-барка да тӧӧлӧстӧр деп адалзын».
Игистердиҥ бирӱзи айдыптыр: «Мен койлорды кабыргам.
Куча мениҥ болор» дейле, кучаны мӱӱзинеҥ ала койордо, мӱӱзи кодорыла берген. «Мус каанныҥ јеени болорыҥ.
Кочкордыҥ мӱӱзин кодоро тарткаҥ учун, адыҥ КочкорМундус болзын» деп, адазы айткан. Ада-энезине одын-суу
белетеп јӱрген игистиҥ эжи айткан: «Нени алкап беререер,
оны ла аларым». Уулыныҥ айтканын адазы јарадып, каруу
берген: «Сен де Мус каанныҥ јеени. Тӧп санааҥ учун, Чулум*Мундус бол».
Тӧӧлӧстӧр лӧ мундустар бир канду карындаштар болбогон,
је олор эне угыла тудуш болгоны мынаҥ јарталат.
«Тӧӧлӧстӧҥ кӧп јон јок, тӧӧнӧҥ јаан мал јок» деген кеп
сӧстиҥ учурын ајарганда, тӧӧлӧстӧр тӧӧ мал ӧскӱрген улус.
Экинчизинде, бу отоктыҥ јуртаган бир јериниҥ ады Тӱмечин.
Бу сӧс моҥол тилдеҥ «тӧӧниҥ одоры» деп кӧчӱрилет.
Ӱчинчизинде, тӧӧлӧстӧр казахтарга ла кыргыстарга јуук
јаткан. Байла, олор чылап тӧӧ туткан.
*мус – мӧндӱр, тош
*чулум – чын, чындык, кӱӱнзек
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Тӧӧлӧстӧр кижиге барган кыстарына мӱргӱӱлдиҥ чӱми
эдип јайык беретен. Оныҥ кыйразын кӱреҥ аттыҥ јалына
буулайтан. Байла, оны керелеп, тӧӧлӧс таайларын мактап,
јеендери јаҥарлайтан:
Кӱркӱреде јыргаган
Кӱр-тӧӧлӧстӧр – таайларым.
Кӱркӱреде јелдирген
Кӱреҥ-јеерен эрјинем.
Бир кеп куучынла болзо, јуу-чактаҥ ба, айса јаан оорујоболдоҥ бо, тӧӧлӧстӧр арай ла болзо кырылып калбайтыр.
Је олор тӧӧниҥ эдин јип, аргаданган дежер. «Тӧӧниҥ эдин
јип, тирӱ арткан тӧӧлӧстӧр» деген сӧгӱш сӧс ӧрӧ айтканын
керелейт.
Тӧӧлӧстӧрдиҥ тӧзи – Бакты-Каан (Адыган эмезе Абыган).
Кеп куучынла, кара-тӧӧлӧс сӧӧктӱ кижиниҥ уулдары –
Оргончы, Јети-Тас, Кӧбӧк.
Алтын-Кӧлдиҥ кӱнчыгыш јарадында ла Беле ӧзӧктӧ
(Улаган) јуртаган кара-тӧӧлӧстӧрдиҥ байлу тындузы – айу.
Тӧӧлӧстӧрдиҥ јайыгы-байаназы – сыгын, элик, тооргы,
тас.
Байлу кыры – Алтын-Туу, Кадын-Бажы (Ӱч-Сӱмер),
Тӱмечин, Абаган.
Јебреннеҥ бери Алтайда јаткан калыктар Кадын-Бажы
кырды башка-башка адаган. Темдектезе: Ак-Сӱӱри (сӱӱри
башту, ак карга, тошко бӱркелген кыр), Мусту-Туу (мус – тош),
Ӱч-Айры, Кӧк-Мӧҥкӱ (мӧҥкӱ – орустап вечный).
Ӧбӧкӧлӧристиҥ кӧрӱмиле, Кӧк-Мӧҥкӱ – Кан-Алтайдыҥ
коручызыныҥ, Ӱч-Курбустанныҥ, јеезелеген јери.
Байлу суузы – Алтын-Кӧл.
Байлу агажы – карагай, мӧш, кайыҥ, терек.
Таҥмазы – тоскуур, ширее, ай, кулја, сулук.
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Кокыр сӧгӱштери ле мактаган сӧзи:
Тӧӧлӧс аттаҥ тӱрӱлген,
Тӧҥӧзӧккӧ сайылган.
Саҥысканды шайрадып,
Саап ичкен тӧӧлӧстӧр.
Тӧӧ мал јаан да болзо, сагыш јок,
Тӧӧлӧс бай да болзо,
Тӧринде кайырчагы јок.
Тӧӧлӧс ӧчӧшсӧ, сӧӧгин бербес,
Тӧӧ јескинзе, балазын албас.
Тӧӧ бажынаҥ кӱн кӧргӧн,
Тӧӧниҥ эдин јип,
Тирӱ арткан тӧӧлӧстӧр.
Тӧӧлӧс тӧрин бербес,
Ӧлзӧ, сӧӧгин бербес.
Тӧӧлӧстӧҥ кӧп јон јок,
Тӧӧнӧҥ јаан мал јок.
Тӧбӧ чачы јайылган тӧӧлӧстӧҥ улу ук јок,
Тӧрт таманы тайбайган тӧӧнӧҥ јаан мал јок.
Тӧӧ јимеги – јимекей,
Тӧӧлӧс кызы – абакай.
Тӧр бажынаҥ тӱшпес,
Тӧжи кӱйӱк тӧӧлӧстӧр.
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* * *
Соојыҥла болзо, јер-телекей Кер-Јутпа деп балыктыҥ
ӱстинде турган болтыр. Та нениҥ де учун ол кыймыктанарда,
јер келтейе берген. Оноҥ улам корон соок башталган. Алтайда
јуртаган эл-јон, оны јеезелеген тынар тынду кырыла берген.
Бир кӱн Умай-Эне арткан-калган эки кызын кучактанып,
олордыҥ тынын корып аларга, тӱштӱк јаар атанган. Једер
јерге јетпей, Умай-Эне балдарыла кожо чарчап, ӱч сӱмерлӱ
кыр боло берген. Умайдыҥ бажы – ортозындагы узун сӱмер,
кыстарыныҥ баштары эки кырында оогош сӱмерлер болуп
кубулган. Алтайды тӱбектеҥ айрыырга, Умай-Энениҥ ӧгӧӧни
– Алтай-Ээзи Ӱлген кудайдаҥ болуш сураган. Оноҥ ло Алтайда амыр-энчӱ јадын орныккан. Ӱч-Сӱмер – агару, байлу
кыр деп адаткан.
* * *
База бир јетирӱле, Јебрен Индостанныҥ ӧткӧн тӱӱкилик
јолын кӧргӱскен «Махабхарата» эмезе «Великое сказание
о потомках Махабхараты» деп бичимелде айдылганын
ајаруга алза, Алтай – кежиктиҥ, јаан ырыстыҥ, јыргалдыҥ,
сайралдыҥ, билгири јаан ла агару ӱредӱлӱ улустыҥ јери, ойгор санаа-шӱӱлтелӱ кижиликтиҥ туразы. Кӱн кудайлу индус
каандардыҥ угы-тӧзиниҥ јааны Аксу деп сууныҥ јарадында
чыккан болтыр. (Кӧргӧжин, Аксу бистиҥ Кӧк-Суу аймакла
агып јаткан Ак-Кем деп суу. Јебрен тӱрктер сууны кем деп
айдатан).
Анда ла бичилгениле, Меру деп кыр – Јердиҥ тектирмези
(орустап ось), јер-телекейдиҥ ӧзӧги. Оныҥ да учун бу кыр
тӧрт теҥистиҥ кажызына ла јетире тӱп-тӱҥей ыраагында
турат. Оймон ичинде јаткан каргандардыҥ эске алыныжыла,
олордыҥ ӧбӧкӧлӧри Ӱч-Сӱмерди Мӧрӱ (Мёрю) деп адайтан.
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Шиҥдеечи В.В. Сапожниковтыҥ бичигенин бодоштыра
кӧчӱрзе, «Теҥкейишкен карлу кырларды алтайлар агару деп
байлап, качан да олордыҥ ӱстине чыкпайтан. Анчада ла эҥ
тыҥ Ӱч-Сӱмерди байлап, биске ол јаар јууктаарга да, оны
лаптап ајыктаарга да јарабас дежетен».

Алтын-Кӧл
(соојыҥ)
Качан да јебрен чакта Алтайда ачана болгон. Тайга-таш
соой берген, аҥ-куш та јоголгон. Албатыныҥ мал-ажы кырылган. Салган аш ончо кӱйген, оноҥ тоҥгон. Эл-јон аш-курсак
бедиреп јер сайын база берген.
Бир кижи ат бажынча алтын табала, оны айакча ашка
солыырга сананган. Ол балдарын торо ӧлӱмнеҥ аргадаарга,
Алтайды алты айланып, узак баскан болтыр.
Алтынга ашты кем де солыбаста, ол Тӧӧлӧс-Кӧлдиҥ бажында турган Чабдар деп кырга чыгала, «Ат бажынча алтын
айакча ашка турбаган болзо, элен-чакка кӧл тӱбинде јатсын.
Бӱгӱнги кӱннеҥ ала кӧлди улус Алтын-Кӧл деп адазын» дейле, алтынды кӧлгӧ чачып ийген.
Эмди тӧӧлӧстӧрдиҥ кӧлин Алтын-Кӧл деп айдадыс.
(Ч.М. Алтайчинованыҥ јууп алганынаҥ)
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Јети-тас, тӧрт-тас ла тас

Алмат

Озогы чактарда «тастар» деп адалган сӧӧктӧрдиҥ јаан
биригӱзи болгон. Ого јети-тастар, тӧрт-тастар ла тастар
кирген. Тастар јебрен огустардыҥ* калдыктары болгон.
Тӱӱкичилердиҥ бодоштыра јетиргениле, тӧӧлӧстӧргӧ
карындаш болгон јети-тастар, тӧрт-тастар ла тастар Эрчиш
сууга јуук јерлерде јаткан. Јуу-чактаҥ улам Сибир каандык
јайрадыларда, олор Ак-Умар* сууныҥ Бажына ла Тӱндӱк
Алтайга кӧчкӱлеген.
Байлу кужы – тас. База бир јетирӱле, јоло* деп куш.
Сӧгӱжи:
Кӧбӱктӱ казан кайнатпас,
Коҥжоорлу аркыт тургуспас
Јери кичектӱ јети-тас.

Карындаш сӧӧктӧри: тӧӧлӧс, кӧбӧк, јабак, коболы.
Тӧзи – Бакты-Каан.
Јайыгы (байаназы) – койон, кас.
Байлу тындузы – кас.
Байлу агажы – карагай, корбо тал.
Байлу туузы – Башкуш.
Таҥмазы – саракай, кас, кулја, сырга, тоскуур.
Шабалин аймактыҥ Каспа јуртында ла Оҥдой аймактыҥ
Алтыгы-Талду јуртында јаткан алматтардыҥ ла ӧскӧ дӧ
сӧӧктӧрдиҥ байлу туузы – Короты-Бажы – Јал-Мӧҥкӱ. Ол
кырдыҥ бир ады Сарлык (мал) эмезе Сардык (моҥол сӧс) –
мӧҥкӱ (тошту тайга). Кезик улус Тарлык дежер.
Ӧбӧкӧлӧристиҥ јетиргениле, Тарлык деп атту баатыр
Алтайдыҥ тӱндӱк кыйузын ӧштӱнеҥ корулаган. Тары эткен
кыр деп, билимчилер бодоштырат.
Тӱӱкилик куучынла, Тарлык (Тарылык) деп тууда куй
таш болгон. Мында ок-тары эдетен. Куйдыҥ ичи ӧчӧмикборо ӧҥдӱ јымжак кӱкӱр* таштаҥ турган. Алтайлар оны
теермендеп ийеле, саҥысла кожо кайнадатан. Оноҥ бу чейинтиге айуныҥ эмезе тарбаганныҥ ӧдин кожуп, ок-тары
јазайтан.
Алматтарды сӧгӧр сӧс:
Алгый казан ажынчак,
Алмат кижи ачынчак.

*огустар – VII-XI чактарда Тӧс лӧ Орто Азияда јаткан
тӱрк тилдӱ калык
*Ак-Умар – орустап Обь суу
*јоло – орустап белоголовый орел
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Алмыстаҥ таркаган алматты
Ачындырарга, арбандырарга јарабас.
*кӱкӱр – орустап горючая сера
39

Билимниҥ јартаганыла, алматтар керейлердеҥ* таркаган. Чуй ичиниҥ алматтары – Кӧбӧгӧштиҥ калдыктары.
Алматтар алмыс эненеҥ чыккан деп јаандарыстыҥ
айтканын кеп куучын мынайда керелейт: «Эки карындаш,
Тӧӧлӧзӧк лӧ Кӧбӧгӧш, аҥдап барган. Кайра јанып јадала,
ийни будын сындырып алган. Тӧӧлӧзӧк аказы оны апарып
болбой салала, курсак-тамакты, јадар јерди белетейле,
сала берген. Кӧбӧгӧш јаткажын, сӱреен јараш кыс келеле,
оны ырада апарган. Јииттер бой-бойына јарап, эптӱ-јӧптӱ
јуртай берген. Удабай олордо уулчак чыккан. Бу ӧйдӧ аказы
карындажын аларга кайра келеле, оны таппаган. Кӧбӧгӧшти
ӱйи тамзык курсакла азырап, карузып јӱрерде, ол јанарын
да ундып салган. «Ӱйим эт-јууны кайдаҥ алып турган?»
деп, бир кӱн Кӧбӧгӧш сананган. Аҥдап бараачы бололо, ӱйи
нени эдер деп кӧрӧргӧ, јажынала кетеди. Кӧргӧжин, келин
колын ӧрӧ кӧдӱреле, балтырынаҥ эт кезип, оны оттогы
казан јаар салып ийди. «Бу мен алмысла јуртап јаткан
турбайым!» деп сананала, Кӧбӧгӧш сӱреен тыҥ коркыган.
Ол уулын алала качар дезе, алмыс ого эки де алтам эттирбей, тудуп алар. Ырыс болуп, удабай Тӧӧлӧзӧк једип келген.
Карындажыныҥ бӱдӱш-бадыжы саҥ башка болордо, ол серене берген. Јаражайды кӧрӧлӧ, бу алмыс деп, аказы сескен.
Ол тӱрген-тӱкей мылтыгын октойло, алмысты адарда, ол
оттыҥ куйнына јыгылган. Карындаштар кӧрӱп ле турганча, алмыс келин курумчы* боло берген.

Алмыс эненеҥ чыккан уулын Кӧбӧгӧш Алмадак деп
адаган». Алмадактыҥ бала-барказы Алтай ичине алмат
сӧӧктӱлер болуп таркаган деп, соојыҥ јетирет.
Алмыстарды кезик улус сары деп айдар, кезиги кара деер.
Оноҥ улам алматтардыҥ кезиги сары-алмат, кезиги караалмат болуп калган.
Бу соојыҥла болзо, алматтар кӧбӧктӧрдӧҥ таркаган.
Улу энези – алмыс болгон учун, олор алмат сӧӧктӱлер болуп
калган.

Тӧӧлӧзӧк лӧ Кӧбӧгӧш
(соојыҥ чӧрчӧк)

*керей(лер) – тӱрк укту эл-јон. Олор Керейлен (орустап
Керулен) деп сууны јарттай јаткан учун, керейлер деп адаткан. Јайлузы эмдиги Улан-Батор (Моҥолдыҥ тӧс калазы)
кала турган јерде болгон. Керейлер јебрен тӱрк бичик-билик
билген. Керей каандык Моҥол каандыкла најылажып јаткан
*курумчы – кийистиҥ ӧӧни

Эки карындаш јуртаган. Аказыныҥ ады – Тӧӧлӧзӧк, ачызы дезе Кӧбӧгӧш болды. Кыш келерде олор јыш јаар аҥдап
бардылар. Барып јатканча, Кӧбӧгӧштиҥ чаназы јыгынныҥ
алдына кире берерде, ол будын сындырып алды. Тӧӧлӧзӧк карындажын јӱктенип апарарга сананган. Је оны ӧрӧ кӧдӱреле,
ыраак апарар аргазы јогын билди.
Арга јокто, аказы ыжык јер табала, карындажына јапаш
тудуп берди. Аҥныҥ семис эдин кӧптӧдӧ борчолойло, кургак
одынды чогуп, отты чоктондыра кӱйдӱрип салды.
«Кӧк чыкса, келетен турум» деп айдала, Тӧӧлӧзӧк јана
берди. Кышкыда уйуктап јаткан агаштардыҥ ортозында
Кӧбӧгӧш јаҥыскан артып калды.
Бир катап ол јапажыныҥ эжигин ачып, таҥдакты
ајыктап отурган. Кенетийин агаш ортозынаҥ кардаҥ апагаш
кийимдӱ, кандык чечегиндий качарлу, узун кап-кара чачту
кыс чыга базып келди. Ол айылга кирип, отты јаанада салды.
Чий этти алала, Кӧбӧгӧштиҥ шыркалу будына јыжып ийерде, сынык бут чӱрче ле бӱде берди. Ол ло эҥирдеҥ ала кыс
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Кӧбӧгӧштиҥ абакайы болуп, јапашта артты. Ырысту Кӧбӧгӧш
аҥдап јӱрер болды. Абакайы аҥ эдинеҥ тамзык курсак азып,
терелерин ийлеп, ӧгӧӧнине јылу тон-ӧдӱк кӧктӧп турды.
Бир јыл ӧтти. Тӧӧлӧзӧктиҥ сурузы да јок. Ӱйи Кӧбӧгӧшкӧ
уулчак чыгарып берди. Ол айдары јок сӱӱнип, билезин алганча јанарга сананды. «Јол бедиреп кӧрӧйин» деп айдала,
айлынаҥ чыгып, беш-алты ла алтам эдерде, коркышту куйун
келди, јаан салкын онтой берди. Азарынаҥ коркып, кайра
јанар деп сананды. Уулчагын чочытпаска, эжикти араай
ачып ийзе, ак эчки отты ажыра калып турат. Эчки Кӧбӧгӧшти
кӧрӧлӧ, агаш ортозына ойлой берди. Оныҥ ӱйи кижи эмес –
алмыстыҥ бойы болгонын јарт билди.
Ол ло тарый «Кӧбӧгӧ-ӧш! Кӧбӧгӧ-ӧш!» деген кыйгы
ыраактаҥ угулды. Кӧбӧгӧш аказыныҥ ӱнин танып ийди. Ол
уулчагын эликтиҥ терезиле оройло, ӱкпекке салып, эжикти
ачты. Бозогоныҥ ары јанында карга сыралган аказы турды. Оныҥ бычкак ӧдӱги алары јок ӱлтӱрептир, бӧрӱк-тоны
да самтараптыр. «Бу јышта мен сени узак ла бедиредим. Је
кандый јаттыҥ, карындажым?» деп айдала, Тӧӧлӧзӧк ачызын кучактай алды. Кӧбӧгӧш озо баштап кемзинип айтпай
турала, учкары не болгонын ӱзе куучындады, чуудагы уулын
кӧргӱсти.
Уулчак аказына сӱреен јарады. Тӧӧлӧзӧк оны Алмадак деп
адайла, карындаштарын айлына экелген.
Алмадак сӱреен чечен аҥчы болуп ӧсти. Јаҥыс ла атту
аҥдап болбос болды. Кандый ла атка мингенде, онызы эртенгизинде ле ӧлӱп калатан. «Тӱнде Алмадактыҥ адына кандый
да улус минип, оны кыйнап јат. Оныҥ аайын кӧрӧр керек»
деп, карындаштар јӧптӧштилер.
Аҥныҥ мӱӱзинеҥ кырба јелим кайнадала, атты бажынаҥ
ала куйругына јетире сӱртӱп койдылар. Таҥ эртен олор

армакчыда атка келер болзо, апагаш койондый, алмыстар
аттыҥ сыртына сырылып калтыр.
– Э-э, колго узак кирбей турган кулугурлар, эмди туттурдаар ба? – бир ӱнле карындаштар кыйгырды.
– Јурчыбыс Тӧӧлӧзӧк, биске тийбегер! Кӱйӱбис Кӧбӧгӧш,
бисти божодып ийзеер! Уулыбыс Алмадак, бис сеге эр-јажына
кул болуп јӱрейис – деп, алмыстар јалынып ыйлашты.
Је ӱч карындаш алмыстарга килебей, сары тегенекле алары јок эдип чыбыктайла, айга-кӱнге чертендиреле, божодып
ийдилер.
Кӧп јылдар ӧтти. Карындаштар карып-јажап, ӧбӧкӧлӧриниҥ
алтайына јана берген. Алмадактыҥ балдары алмат сӧӧктӱ
болуп Алтай ичине таркаган. Эмди аҥчылардыҥ одузында
ба, улус јуулган айылдарда ба ак башту каргандар алмыстыҥ
уулы керегинде чӧрчӧкти коолодо кайлап отургылайт.
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Кӧбӧк
Карындаш сӧӧктӧри: тӧӧлӧс, алмат, јабак, моҥол.
Тӱӱкичилердиҥ јартаганыла, «кӧбӧк» деп сӧстиҥ бӱткени
«Ак-Кӧбӧк» деп чӧрчӧктӧ баатырдыҥ адыла колбулу.
Озогы улустыҥ куучыныла болзо, кӧбӧк сӧӧктӱлердиҥ
тӧс угы Јарынак деп кижинеҥ таркаган. Кӧбӧктӧрдиҥ эҥ
јаан бӧлӱктери Эре-Чуйда јуртагылайт.
Бир соојыҥла, оргончы-тӧӧлӧс кижи карындажына кӧк
ийнекле энчи берип алкаган: «Кӧпӧгӧш ийнек берип јадым.
Бала-баркаҥ кӧбӧк сӧӧктӱ болуп, эл-јон ортодо тарказын».
Мынаҥ кӧргӧндӧ, «кӧбӧк» деп сӧс «кӧк» деп сӧстӧҥ бӱткен.
Экинчи соојыҥла, кӧбӧк кижи ак куунаҥ ла куулгазынду ак кӧбӱктеҥ бӱдӱп, кӧлдиҥ тӱбинеҥ чыккан… Айдарда,
«кӧбӧк» деп сӧс «кӧбӱк» деп сӧстӧҥ бӱткен болор бо? Байла,
оныҥ учун кӧбӧктӧрди шооткондо айдыжатан: «Сууныҥ
кӧбӱги деп ӱрӱп ичейин дезем, кижи кӧбӱги сен болтырыҥ».
Эре-Чуйда кӧбӧктӧр ак, кара ла тас-кӧбӧктӧргӧ,
јытастарга бӧлинет, тӧмӧнги алтайлардыҥ ортозында аккӧбӧктӧр, сары-кӧбӧктӧр лӧ моҥол-кӧбӧктӧр бар.
Ак-кӧбӧктӧрдиҥ, јабактардыҥ ла јытастардыҥ
ӧбӧкӧзи – ук-тӧзиниҥ јааны XVII чакта эл-јонын ээчидип, Том
сууныҥ јарадынаҥ (эмдиги Кӧмӱр (Кемерово) областьтыҥ
јери) Алтын-Кӧлгӧ келген. Оны тӱӱкилик куучын мынайда
керелейт: «Кӧбӧк, јабак ла јытас сӧӧктӧр эки карындаштаҥ
– Јабагаш ла Кӧбӧгӧштӧҥ таркаган. Олордыҥ адазы ойгор
кӧгӱстӱ, баатыр кептӱ Јарынак деп кижи болгон. Оныҥ јаан
уулы, Јабагаш, јӱк бир уул азыраган. Ол уулдаҥ таркагандар јабак сӧӧктӱ улус болуп барган. Кӧбӧгӧш сойоҥ кааныҥ*
*каа сойоҥдоп – каан
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Јытасай кызыла јурт тудуп, јети уул чыдаткан. Олордыҥ
уулдарынаҥ ак-кӧбӧктӧр таркаган. Је јетинчи, кактанчы
уулын Кӧбӧгӧш ӱйине учурлай, Јытас деп адаган. Бу уулдыҥ
бала-барказы јытас сӧӧктӱ болуп, база Чуй ичинде таркаган».
Јытас ла јети-тас сӧӧктӧрди булгабас керек. Олор эки
башка сӧӧк деп, бу куучын јартайт.
Моҥол кӧбӧктӧр кайдаҥ келген? Кеп куучынла болзо,
озодо Алтайды моҥолдор ло казахтар улай ла тоноп-јуулап
туратан. Олорло Бӱдӱки баатырга баштаткан эрлер тартышкан. Бӱдӱки карган-тижеҥдерди, эпшилерди бала-барказыла, анайда ок Агуна эжин ле јаш балдарын ӧштӱлердеҥ
качырып, Тура-Тур деп тайгага чыгарган. Јуу-чак тымый
берерде, тайгада јажынган улус ӧзӧккӧ тӱжӱп кӧргӱлезе,
тоноткон-ӧртӧткӧн Алтайы ээнзиреп калтыр. Айландыра
не де јок. Тирӱ арткан улус ӧштӱге олјолотконы билдирип
турган.
Бир катап Агуна кандыктап јӱреле кӧрзӧ, суула кабай
агып келеткен. Кабайда моҥол уул бала јаткан. Ол баланы
аргадайла, «Моҥол-кӧбӧк сӧӧктӱ карындажым болзын» деген.
Анайып моҥол-кӧбӧктӧр Алтайда таркаган.
Моҥол-кӧбӧктӧр Алтайда таркаганын Јыбан Транов
мынайда јетирет: «XVIII чактыҥ 50-чи јылдарында кыдат
черӱ албатызын саткан Амыр-Санаага баштадып, кеен Алтайга табарган. Олор албатыны ӱзеге шыку кырып, Алтай
ичин ээнзиредип салган. Тоолу ла алтай ӧрӧкӧ аба-јышка,
капчал корумдарга барып, коруланып арткан. Алтай ичинде јыт-јыбар арчылып, токыналу ӧйлӧр келерде, алтайлар
бирдеҥ-экинеҥ биригип баштаган. Телкем кобы-јиктерге
отоктор тӧзӧгилеп, јӱрӱмди улалткылаган. Ондыйлардыҥ
тоозында Кан-Јабаган ичинде Шиберди кобыда кӧбӧк сӧӧктӱ
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алтайлар јуртаган. Бир канча ӧй ӧткӧн кийнинде алтайлар Моҥол јерине баргылап, саду ӧткӱргилейтен. Бир андый
саду ӧткӱрген ӧйдӧ балдар јок кӧбӧк сӧӧктӱ кижи јирме беш
байталга ӧскӱс уулчак толыйла экелген. Ол уулчакты Темичи деп адайла, моҥол-кӧбӧк сӧӧк берген.
Тас-кӧбӧктӧрдиҥ таркаганы мындый: «Бир катап
кӧбӧк сӧӧктӱ којойым кижи сойоҥ укту кижиниҥ айлына
кирип келзе, айыл ээзи кызыныҥ сурастап тапкан балазын
буурга, кара-чоокыр јип кадып јаткан. Ол кижи уулчакты
айрып, азырап алган. Уулчак тас башту болгон. Ол эр кемине једеле, јурт тӧзӧп јадарда, адазы оны алкап айткан:
“Балдарыҥ да, олордоҥ до таркагандар тас-кӧбӧктӧр болзын”».
Кара-кӧбӧктӧрдиҥ ӧбӧкӧлӧри сойоҥ укту улус болгон
деп, каргандар айдыжатан. Кӧрӧр болзо, торо ӧйдӧ Эре-Чуйга
Кара- Сойоҥ јеринеҥ бир јурт улус келип, мында јадарга, аккӧбӧктӧрдиҥ јайзаҥынаҥ суранган болтыр. Јайзаҥ олорго
килеп, јӧпти берип јарлаган: «Јонго јон кожулды. Мынаҥ
ары кара-кӧбӧк сӧӧктӱ карындаштарыс болороор».
Кӧбӧктӧрдиҥ тӧзи – Аба-Каан, Кӧкӧрӱниҥ Кӧк-Ыйыгы.
Байлу агажы – арчын, терек, карагай ла кайыҥ.
Байлу аҥы – койон, сыгын; кужы – мӱркӱт, куу.
Кӧбӧктӧрдиҥ байлу куштары мӱркӱт ле куу да болзо, ончо
алтай калык чылап, олор аҥырды, турнаны, телгенди, тарбачыны, шоҥкорды байлап јат. Куу – јаҥыс ла алтай калыкта эмес, бастыра телекейдиҥ калыктарында ару-чектиҥ ле
сӱӱштиҥ темдеги. Бу куштар эштӱ, бой-бойына кару, сӱреен
јараш куштар. Олорды ӧлтӱрген кижи јакшы јӱрӱм јӱрбес,
јуртынаҥ улус короор деп, озодо алтай улус бу куштарды
байлаган. Эжин јылыйтканда, олордыҥ келтейи калактап
учуп јӱреле, ӧлӱп калат.

Мӱркӱтти байлаганын кеп куучын мынайда керелейт:
«Алтын-Кӧлдиҥ јарадында кӧбӧк карындаштар јуртаптыр.
Ийни туйказынаҥ јеҥезине кӧзин салган эмтир. Бир катап
аҥдап јӱреле, аказы теҥкейген кайалардыҥ ортозындагы
туйукка тӱжеле, чыгып болбой калган. Ийнизи аказына
болушпай, јана берген. Бу туйукта мӱркӱттердиҥ уйазы болгон. Эне-адазы экелген ӧркӧ-чычкандардыҥ, јыланкелескендердиҥ эдин азатпайлар тӱбекке тӱшкен кӧбӧклӧ
ӱлежип јийтен.
Мӱркӱтчектердиҥ канат-куркуны тыҥый берерде, кӧбӧк
эр олордыҥ буттарына армакчыны буулайла, экинчи учыла
бойыныҥ кӧксин эбире тартып, кайанаҥ тӧмӧн божодынып
ийген. Куштар кижини агаш-ташка согултпай, јерге чебер
тӱжӱрип салган. Оноҥ ло бери кӧбӧктӧр мӱркӱтти «Тыныс
алган байлу кужыс» дежет».
Арчынды байлаганы керегинде мындый кеп куучын бар:
«Озо-озо чактарда бир кӧбӧк сӧӧктӱ келинниҥ ӱч јашту балазы ойноп чыгала, јылыйып калган. Оны улус канча кӱнге
бедирейле таппаган. Бир кӱн келинниҥ айлына таныш эмес
кижи келеле, «Комыдап ыйлабай, Кӧк-Ыйыктыҥ эдегине бар
деген». Келин айткан јерге барза, балазы арчын агаштыҥ
алдына конып, аштабаган да, тоҥбогон до эмтир. Оныҥ
учун кӧбӧктӧр арчынды сӱреен байлап јат».
Таҥмазы – саракай. Саракай – Умай-Эне ле теҥериниҥ
јайааныла колбулу. Бу таҥма ӱч ӧйликти бириктирип јат:
ӧткӧн, эмдиги ле келер ӧйди.
Кӧбӧктӧрди сӧгӧр чечен сӧстӧр:
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Кӧӧш казан кӧбӱрчеҥ, кӧбӧк кижи кӧӧрӧҥкӧй.
Кӧби кӧп кӧбӧк, кӧмӧкӧйи куртту кӧбӧк.

Кӧбӧктиҥ тамагы куртту,
Улузы кӧп, кӧбизи кулга јараар.
Кӧбӧктиҥ казаны кайнабас,
Чегендӱ аркыт тургуспас.
Кӧбӱргежин, кӧӧш казан сообос,
Кӧӧрӧп-јаарап куучындаза, кӧкизе,
Кӧбӧктиҥ куучыны тӱгенбес.
Кӧӧш казан кӧбӱрчек,
Кӧбӧк кижи ачынчак.
Кӧбизи – кӧп кӧбӧк,
Кӧп сабазы кул кӧбӧк.
Кӧӧш казан кӧбӱрчек,
Кӧбӧк кижи кӧӧрӧм,
Кӧнӧргӧлӱ айрак тутпас,
Кӧбӱктӱ казан кайнатпас.
Кӧбӧктиҥ улузы кӧп,
Кӧбизи кулга јараш (јараар),
Табагы куртаган.
* * *
Јебренде Алтайдыҥ бир кеен ӧзӧгине кӧбӧк сӧӧктӱ бай
кижи отогыла кӧчӱп келген. Ол тушта эл-јон арчын деп
агашты билбейтен. Кӧчкӱндер ыжык кобыныҥ ичине кийис
айылдарын тудуп, кӱлер очокторын тургузып ийген.
Кӧбӧктӧрдиҥ јааны меестеги арчынды солун кӧргӧн.
Ол оны ӱзӱп экелеле, турундардыҥ ортозына салып, от
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ӧзӧктӧптир. Арчын чыдырап кӱйерде, айылдыҥ ичине јараш
јыт јайыла берген. «Кандый јараш јыт!» дежип, балдар айылга кийдире јӱгӱришкен. Кенетийин оттоҥ онту-калак, ый
угулган. Айыл ээзи лаптап кӧрзӧ, арчын чачту јараш кыс ыш
ӧткӱре јиргилјинделип турды. Оныҥ сынган арчын чачынаҥ
кан агат. «О, Кудай! Кайрако-он, баш бол!» дейле, айыл ээзи
арчынды оттоҥ чыгарып, тӧрдӧги эҥ ару јерге байлап-чектеп
илип салды. Ӱйдеги каргандар арчынныҥ сынган, кӱйген
шыркалу јерлерин ак сӱтле эмдеп-томдоп сӱртеле, ак бӧсти
эки ӧлӱнеҥ* тиле јыртып, таҥып ийген. (Мынайып кыйрајалама табылган). Сӱттиҥ тамчызы тийген шыркалардыҥ
каны токтоп, ак бӧс-кыйрала таҥган сыныктар тудуштала
берген.
– Мен – Бурканныҥ элчизи. Арчынныҥ уйалары – јердеги
јуртым, иштенетен, тын арутайтан ийдем – деп, јиргилјинкыс айтты.
– Калак-кокый, арчынды Бурканныҥ агажы деп таныбадыс, ӧрӧкӧн! Бир јаманысты таштагар – деп јалынала, улус
мееске барып, уйалу арчынныҥ сынган саптарын ак кыйраларла таҥган. Ак сӱдиле, эјигей-быштагыла, сарју-курудыла
арчынды чӧктӧгӧн. Арчын агаштыҥ ӱстинде Буркан-кыс база
катап ыш болуп јиргилјинделип кӧрӱнеле айткан: «Мынаҥ
ары кӧбӧктӧрдиҥ кезиги от ажыра, арчын ажыра Бурканныҥ
элчилериле куучындажып, оору-јоболдуларды јазып турар.
Кӧрӱнбес немени кӧрӧр, угулбас немени угар. Албаты-јон АкБурканныҥ алкыжын олор ажыра алар. Бу аргалары балабарказына тӱжӱп, ӱйенеҥ ӱйеге улалар».
*ӧлӱ – не-немениҥ јалбагын кемјиген алтай кемјӱ. Тереге
эмезе бӧскӧ ус сабарды салып, оныҥ јалбагыла јырткажын,
«бир ӧлӱ» деп айдарыс, эки сабарды салза, эки ӧлӱ болор, о.а.
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Ыйыктардыҥ адышканы

Оноҥ ло бери улус арчынды агару агаш деп байлап, малашка тепсетпес болуп калган. Эл-јон арчынныҥ јуртынаҥ
ырада кӧчкӧн. Оноҥ ло бери кӧбӧктӧрдиҥ тӧринде арчыннаҥ
јазаган јайык турар боло берген.
Оорыган-јобогон кижи арчынныҥ јуртына барып, сӱттеҥ
эткен курсак-тамагынаҥ чӧктӧп, айдынып, алкыш-быйан
сурайтан. Кажы ла уйанаҥ эки саптаҥ арчын алатан, кӧп
ӱспейтен. Ӱскенде, ат-арчын ӱзетен, кой-арчынды ӱзерге
јарабас. Кой-арчын – ӱрендӱ эне арчын.
Арчынды ӱскенде, кӱнчыгыш јаар эбиртип, сыбыра тартып сындырар. Сыбыра тарткан арчынныҥ чобра кадары
сарбайа артып, кӱннеҥ кӧлӧткӧлӧп, ӧзӧгин кургатпас.
Ӱзӱп јаткан кижи угы-тӧзин, ады-јолын адап, нениҥ учун
алып ла канча сап ӱзӱп јатканын айдып, бажырып сурап јат.
Алтай кижи Сары-Бӱр ле Јажыл-Бӱрде айлыныҥ ичин арчынла аластап, отко арчын салып, сӱттеҥ эткен аш-курсакла
одын чӧктӧйт. Айылдыҥ тӱнӱги Теҥериле (кудайла) тудуш.
Отко салган курсактыҥ тату јыды Теҥери ӧрӧ чыгып, арбӱткенге, ак айаска тӱрген једет. Оныҥ учун айылга ырыс,
ээлерине су-кадык келип јат.
Арчынла аластанза, кижиниҥ курчузы тыҥыйт, оорујоболы јазылат.
(Танытпас Акулованыҥ јууп алганынаҥ)

Ада-Тӧрӧл учун Улу јуу башталар јыл Ирбистӱниҥ ыйыгы
кенетийин «кӱрс-јырс» эдип сӱреен тыҥ кӱркӱреерде, ол ло тарый Кӧкӧрӱ-Бажыныҥ ыйыгы, мылтык аткан чылап, «јырс»
эделе, «кӱл-кӱл-кӱл» деп кӱлӱреерде, јердиҥ ӱсти селеҥдей
берген. Мыны улус угала, «Ыйыктар адыжа берди, чак болотон эмтир» дежип комыдашкан. Бу байлу ыйыктар адышкан
кийнинеҥ, узак та ӧй ӧтпӧй, сӱрекей јаан јуу башталган.
Граждан јуу да алдында ыйыктар анайда адышкан деп,
ол јердиҥ улузы эске алгылайт. 1930 јылдарда кӧп улус билелериле акту јерге айдаткан, кезиги кайра јанбаган. Јылан
бажы тирилгенде, јыл бажы айланганда, арткан улус ол ыйыктарга барып, Алтайын кӱндӱлеп туратан.
Каргандардыҥ айдыжыла, јебренде ыйыктардыҥ адышкан (шыбалашкан) кезик таштары бой-бойына јетпей, јерге
тӱшкен эмтир. Ол једеген таштар эмди ле чӧлдӧ јатканча.
(К.В. Яданованыҥ јууп алганынаҥ)
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(чын болгон керек)

Јабак
Х чакта јабактар Эрчиш* бажында јаткан деп, биске тӱӱки
јетирет.
Кеп куучынла, кӧбӧк лӧ јабак сӧӧктӧр КайраканЈарынактыҥ уулдарынаҥ, Кӧбӧгӧш лӧ Јабагаштаҥ, укталып
барган. (Бу керегинде «Кӧбӧк» деп бажалыкта база кыскарта
берилген). Эл-јон ортодо теле* сӧӧктӱ Јарынак деп кижи јаан
тоомјыда јӱрген. Ол тереҥ кӧгӱстӱ, ойгор санаалу, болотон
керектерди озолодо билип салар јаан јайалталу эр болгон.
Оныҥ учун оны албаты Кайракан* деп байлап адайтан.
Кеп куучынныҥ јетиргениле, «Кайракан-Јарынактыҥ
Кӧбӧгӧш уулы Јытасай деп сойоҥ* укту ӱйинеҥ јети уулду болгон. Адазына учурлап, Кӧбӧгӧш эҥ јаан уулына Теле
деп ат берген. (Теленеҥ тӧӧлӧстӧр таркаган. Теле сӧӧкти
сойоҥдор* телеҥит* деп айдатан). Ортон уулын бойыныҥ
адыла Кӧбӧгӧш деп адаган. Бу уул Јарынак улдазын тӧзӧп,
база не-немени билбес јердеҥ билип, укпас јердеҥ угуп салатан. Оныҥ учун улус оны Кӧбӧгӧш дебей, Кӧбӧк-Јарынак деп
*Эрчиш – Иртыш суу
*теле – бу сӧӧкти телӱ эмезе тӧӧлӧс деп адайтан. Экинчи
јетирӱле, Јарынак ак-кӧбӧк сӧӧктӱ кижи болгон
*Кайракан – бийик тоомјыда, алкышту дегени. Алтайдыҥ байлу тууларыныҥ ээлерин ле кудайларды Кайракан деп адап јат
*сойоҥдор – эмдиги Туваныҥ улузы
*телеҥит (телеҥиттер) – XVII чакта тоозыла эҥ кӧп тӱрк
тилдӱ кӧчкӱн калык. Олор Сибирдиҥ кӱнбадыш ла тӱштӱк
келтейинде чӧйилген элбек телкемдерде ары-бери кӧчӱп јаткан.
Чикезинче, эмдиги Том-Тураныҥ (Томск кала) ла Бараба чӧлдиҥ
(Барабинск) тӱндӱк јанынаҥ ала тӱштӱкте Алтайдыҥ кырларына јетире јерди ээлеген. Телеҥиттердиҥ кезик отокторы
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байлап адайтан. (Кийнинде бу уулдаҥ кӧбӧктӧр таркаган).
Бежинчи уулын Саал деп кижиге учурлай адаган. Не дезе,
Кӧбӧгӧш кижи алып, айыл-јурт тударда, Саал деп кижи
ого “саап ич” деп, сагалду эчки сыйлаган, “ӱрен аш эт” деп,
саанакту аш берген. Айдарда, Саалдаҥ саал сӧӧктӱ улус таркаган. Алтынчы уулына айткан: «Кӧзиҥ чокту, алыптаҥ
јалтанбас курч болтыр, алмын-јилмин Алмат бол». Бу
уулдаҥ алматтар таркаган. Ол уулына айдыптыр: «От
кырында орынду, орой тӱшке уйкулу Оргончы деп атту бол».
Оргончынаҥ оргончылар таркаган. База бир уулын Кыпчак
деп не адаган, јарт эмес. Ол уулдаҥ кыпчактар ӧскӧн. Эҥ
кичинек уулын Јытасай энезине учурлап, Јытас деп адаган.
Јытастаҥ јытас сӧӧк таркаган.
Јабагаш аказы сок јаҥыс уул азыраган. Ол до уулын
бойыныҥ адыла Јабагаш деп адаган. Јабак сӧӧктӱлер бу
уулдаҥ таркаган».
Јабактар кӧбӧктӧрдиҥ карындажы болордо, олордыҥ
јайыгы, байлу туузы ла тындузы тӱҥей.
Алтайга чӧлдӧҥ келген кыпчактар – киргин-кыпчактар.
Айдарда, олор ӧскӧ кыпчактар.
Сӧгӱжи:
Айгыры бееге кӱчи јетпес јарбынчак јабак.
Кӧчӱп, јуртына јетпес јаман јабак.
Јамандашкан, талашкан,
Торбокло той этпес јаман јабак.
моҥол Алтайдыҥ тӱндӱк-кӱнчыгыш јанында јаткан. Анайда
ок эмдиги Туваныҥ јеринде, Кӱнчыгыш Сибирде Иркит сууныҥ
(эмдиги Иркутск калала агып јаткан суу) бажында ла Моҥолдыҥ
Хубсугол (Хубсугул) кӧлин јараттай јаткан. Эмдиги бистер,
алтайлар, олордыҥ калдыктары болодыс
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Саал
Саал (сагал) деп сӧӧк казах калыктыҥ кара-сакал деп
сӧӧгине јуук деп, тӱӱкичилер јетирет (Г.Н. Потанин). Анайда
ок саал сӧӧктӱ эл-јон салыр деп тӱрк тилдӱ калыкка база јуук.
Салырлар Кыдат јеринде јаткан, ӧбӧкӧлӧри Узбек јериниҥ
Самарканд калазыныҥ јуугында туулып, ак-јарыкка таркаган. Олор орто чактарда тӱрк укту огустардыҥ* эҥ кӱчтӱ
эл-јоны деп чотолгон.
(Тӧс саалдар керегинде «Јабак» деп бажалыктаҥ база
кычырыгар).
Саал (сагал) сӧӧккӧ карындаш сӧӧктӧр: кӧбӧк лӧ тӧӧлӧс.
Саалдар кер, сары, кара, айу, киргин ле тургун-саалдарга бӧлинет.
Киргин-саалдар Калка (тӱндӱк Моҥол) јеринеҥ келген учун, олорды калка-саалдар деп база айдып јат. Олор
Кош-Агаш аймакта кӧп туштайт. Анайда ок саалдар Оҥдой
аймактыҥ Јодро јуртында бар.
Кеп куучынла, ӧскӱс калка баланы саал сӧӧктӱ кижи
азырап, калка-саал сӧӧктӱ болзын деген. Ак-Чолушпаныҥ
саалдары тургун-саалдар деп сӧӧктӱ. Бу саалдар Кош-Агаш
та аймакта таркаган.
Кер-саалдар Моҥолдыҥ Комду (Кобдо) суузыныҥ ары
јарадынаҥ келген деп јаандар айдыжатан. Олор, байла, кер
аттарлу болгон.
Кеп куучынла, кер-саалдар кӧчӱп барадала, азып-тозып јӱрген уул бала тапкан болтыр. Баланы бедиреп келерин билип, олор айуныҥ балазын ӧлтӱреле, ӧртӧп ийген.
Уулчактыҥ эне-адазы келерде, «Бала божоп каларда, сӧӧгин
*огустар – орустап огузы.VII-XI чактарда Тӧс лӧ Орто
Азияда јаткан тӱрк тилдӱ калык
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ӧртӧп салдыс» деп тӧгӱндеп, баланы бергилебеген. Ол уулдаҥ
таркаган улус айу-саалдар болуп барган.
Саалдардыҥ Тӧзи (кудайы) – Бай-Ӱлген.
Таҥмазы – тажуур, јаа.
Байлу туузы – Сайлукемниҥ Сары-Ыйыгы.
Сӧгӱжи:
Саганакту арбаны согуп болбогон,
Сагалы сарбаҥдаган эчкини сойып јибеген саалдар.
Сарыларын бӧрӱ јиген,
Саадагын салкын алган,
Сагалын сарлык јиген…
Сагалду эчкизин ӧлтӱр јип болбос,
Саганакту арбазын чарап јип болбос.
Карадаҥ кара тайгага сӧйкӧнип,
Бийдине чыдабай ӧлгӧн сагал.
Саадагын салкын алып,
Саралазын бӧрӱ јип…
Энечи саал бий болбос,
Улак терези ийге*кирбес.
Баштапкы кокыр сӧгӱштиҥ учурын кеп куучын мынайда
јартайт: «Эчкини сойоло, арбаны соголо, курсак эткен кижи
јалчы болор эмтир. Оныҥ учун јети саалдыҥ бирӱзи де
кыймыктанбаган. Бой-бойына ӧчӧжип, тартыжып јадала,
олор торолоп калган».

*ийге – тере уужаганы
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Оргончы

Мундус

Оргончы сӧӧктӱлер – Оркон* ичинде јаткан тӧӧлӧстӧрдӧҥ
айрылган улус деп, тӱӱкичилер темдектейт. «Оргончы» деп
сӧс «Оркон» деп сӧстӧҥ бӱткен дежер.
Тӧс оргончылар Кӧбӧгӧштиҥ угы-тӧзинеҥ барган.
(«Кӧбӧк» деп бажалыкты кӧрӱгер). Олордыҥ ӧскӧ бӧлӱги
ачана-торо ӧйдӧ Чуй ичине јыш јеринеҥ келген Боокту деп
туба кижинеҥ таркаган.
Оргончыларды сӧгӧр сӧс:
Оро-јара јийле,
Орого толо чычала,
Ойто кайра казала,
Богын јиген оргончы.

Мундустардыҥ карындаш сӧӧктӧри: тӧӧлӧс, кыпчак ла
кергил. Алтай улустыҥ ортозында кара ла сары-мундустар, болочай,
тиберек (чеберек), чулум, болос деген бӧлӱктери бар;
кочкор бӧлӱги кичӱ-телеҥет деп карындаштарлу. Байат
јеринде кочкор-мундус ла чулум*-мундус таркаган.
Албатыныҥ јартаганыла, «мундус» деп сӧс «муҥду» (уйат
јок) деп сӧстӧҥ бӱткен. Соојыҥдагы шӱӱлтени ајарганда, ол
«сурас» деп сӧстиҥ учурын алат. Озодо кыс кижи сурастап
бала тапканда, оны улус јаратпай, «уйатту» дежетен.
Соојыҥла, јуу-чактаҥ арткан сок-јаҥыс бала аштап-суузап јӱреле, јаан мӧндӱрлӱ јаҥмырга учураган. Јут-јулакай
токтоордо кӧргӧжин, оныҥ отурган јеринде бир болчок
мӧндӱр јаткан. Оны јара тудуп ийерде, буудайдыҥ эки чарагы чыгып келген. Кыс буудайды јийле, барлана берген. Ол
тенип јӱреле, калыҥ јуртка туштап, кижиге барган. Ненеҥ
улам барланганын уулдыҥ тӧрӧӧндӧрине айткан болтыр.
Айы-кӱни једерде, ол эки уулчак тапкан. Барган эрдеҥ база
бир уул чыгарган.
Балдар чыдап келерде, адазы олорго иш ӱлештирген:
бирӱзин кой кӱтсин деген, экинчизине тӧӧ кабырткан,
ӱчинчизи ада-энезине одын-суула болужып јӱрген.
Уулдар эр кемине једерде, энчизин ӱлештирер ӧй келген.
Јӧӧжӧни тӧрт башка ӱлеерде, бир тӧӧ лӧ сыҥар мӱӱстӱ бир
кочкор артып калган. Карындаштар олорды блаажып турала, экӱзи айдыптыр: «Койды сойоло, јаба јип салар керек». Је
ортон карындаш јӧпсинбеген. «Мен кой кӱткем. Кочкордыҥ

*Оркон (Орхон) – эмдиги Моҥолдыҥ јериле аккан суу

*чулум – «Тӧӧлӧстӧр» деп бӱкте јарталган
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артыгын мен аладым!» дейле, кочкордыҥ мӱӱзинеҥ кап
алган. Карындаштары кийнинеҥ туткан. Койды тарткылап турганча, мӱӱзи кодорыла берген. Ол тушта адазы
айткан: «Кочкор мӱӱзин кодоро тартканы Кочкор-Мундус
болзын». Тӧӧ кӱткен кичӱ карындаш айткан: «Кой кабырган
карындаш артык кочкор алды. Тӧӧлӧрди мен кӱткем, арткан тӧӧни мен аларым». Ол тушта адазы айттыр: «Тӧӧ
артыгын алганы Тӧӧлӧс болзын». Јӧӧжӧгӧ ӱстӱкпей турган
уулына бурылып айтты: «Јаан уулым, мус мырчактаҥ*
јарылгаҥ. Мус (Тош) каанныҥ јеени болорыҥ, адыҥ ЧулумМундус болзын».
«Мундустаҥ эл ӧзӱп, муҥга једер эл болды. Кочкордоҥ эл
ӧзӱп, тоолоп болбос эл болды. Тӧӧлӧстӧҥ эл ӧзӱп, кӧп тӧчин*
эл болды» – деп, каргандарыс айдатан.
Билим бичиктерди кычырганда, кыдат, казах тонокчыл
ӧштӱлерле кӱӱн-кайрал јок тартышкан мундустар кӧп. Темдектезе, Эрелдей* деп эр иркит сӧӧктӱ Бӱдӱки кайныла кожо
кыдаттарга садынган Чаадактыҥ јуучылдарыла, Кочкорбай
деп казахтыҥ тонокчыларыла кӧп катап јуулашкан. Учыучында Эрледей Кочкорбайдыҥ бажын баскан деп јетирӱ бар.
1992 ј. В.Н. Тадыкинниҥ Казан калада тӱрк билимчилердиҥ
конференциязында эткен докладында бичилген: «Јебрен
тӱрктердиҥ тӱӱкилик энчилеринеҥ кӧргӧндӧ, мундус сӧӧк
јаҥыс та алтайларда эмес, онойдо ок кыргыстарда, хака*мус мырчак – мӧндӱр
*тӧчин – «тӧртӧн ӧрӧкӧ» дегени. Айдарда, бир тӧчинде
тӧртӧн ӧрӧкӧ улус
*Эрелдей – јайзаҥныҥ темичизи болгон. Алтай Арасейге
кожулган кийнинде алтайлардыҥ баштапкы тӧчининиҥ
(дючина) јайзаҥы боло берген
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старда, тӱндӱк казахтарда ла бир кезек ӧскӧ дӧ тӱрк калыктарда туштап јат… Олор бойлорын «Мен ту ас» дежетен.
Оны эмдиги тилге кӧчӱрзе, «Мен тууныҥ кижизи» дегени.
Бу тӱрк сӧс кубула-кубула келеле, учында «мундус» болуп
калган».
Тӧзи (кудайы) – Бай-Ӱлген, Каршыт, Каракуш*.
Байлу кыры – Кара-Кайа. (Бу кыр Чой аймакта).
Байлу тындузы – бука, койон, бӧрӱ, мӱркӱт.
Байлу агажы – мӧш, кайыҥ.
Таҥмазы – јӱректӱ сегис јаҥы ай, кӱн, тоскуур, сулук.
Сӧгӱштери:
Бука јуулып мал болбос,
Мундус јуулып эл болбос.
Мундус, мундус – муҥ алу*.
Уйдый сӱзеген, ийттий ӱреген,
Аттый тебеген, айудый тудаган мундус.
Мус мырчактаҥ јарылган Мус каанныҥ јеени.
Мундус, мундус муналу,
Бука јуулып уй болбос,
Мундус јуулып јурт болбос.
Јайзаҥдары: Боктуш, Эрелдей, Бекеш, Бакай, Апанас,
Корты, Козунай, Тӱжеген, Пӧтӱшке, Боробаш, Темей, Купаҥ,
Адыјок.
1991 ј. курултайда тудулган јайзаҥы: Николай (Кӱндӱчи)
Алексеевич Мегедеков.
*каракуш кумандылап – мӱркӱт
*алу – тенек
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Кергил
Кергилдер кара-кергилдерге, ак- кергилдерге ле
тас-кергилдерге бӧлинет.
Карындаш сӧӧктӧри: кыпчак, мундус, тӧӧлӧс.
«Кергил» деп сӧстиҥ бӱткени эмдиге јетире јарты јок
артат. Је јаандарыстыҥ айтканыла, бу сӧс «кере-тас» деп
оҥдомолло колбулу. Бис кӱреҥ атты «кер ат» деп аҥылайдыс,
тӱк эмезе чач јок болзо, «тас» деп айдадыс. Анайда ок бистиҥ
јерде тас деп куш бар. Бу куштыҥ бажы тас. Билимчилердиҥ
бодоштыра јартаганыла, кергилдердиҥ угы-тӧзи тас сӧӧктӱ
улусла бирлик. Айса болзо, јебренде олордыҥ кӱреҥ чырайын
аҥылап, «кер-тастар» деп айткан болор бо?
Кеп куучынла «тас» деп аҥылаганы мындый болтыр: «Кергилдерде Јес-Бука деп баатыр болгон. Ол Кадынныҥ кӧчкӧлӱ
бийик тайгаларында аҥдаарын сӱӱйтен. Кӧчкӧ карды колыла кыймыктадып, эмезе јаҥыландыра кыйгырала, оныҥ алдыла ӧдӧ конотон. Је бир катап ол кӧчкӧлӧ јарыжала, карга
кӧмдӱрип салган. Јес-Буканыҥ јаан уулы, Јес-Казан, Кадын
ичинде ле јуртап арткан. Кичинеги – Чычканак тогус уулын
ээчидип, јуу-чакту ӧйдӧ Эрчиш сууны јараттай кӧчӱп јӱрген.
Баскындап јӱрген балдардыҥ эҥ кичӱзи арыйла, тыттыҥ
тӧзине уйуктап калган. Бала изӱде тере бӧрӱктӱ јадарда,
тас бажыныҥ тӧбӧзинде кејегези бийттеп калган. Мынаҥ
улам кергилдерди «Кејегези куртту тас» деп шооткылайт».
Кеп куучында «кергил» «керки*» деп сӧстӧҥ бӱткен. Угар
болзо, кергилдер јебреннеҥ бери Алтайда јуртаган. Олор
темир согуп, ӱлдӱ-кылыш, кӧӧ-куйак эдер устар болгон. Јуујепселдеҥ башка алтын-мӧҥӱннеҥ јӱзӱн-јӱӱр кееркемелдер

јазайтан. Кергилдер мал-аш тутпаган болтыр, оныҥ учун
ары-бери кӧчкӱндебей, кышкыда тураларда јаткан. Малта
тудунып, агаштаҥ тудунар-кабынар эдимдер эдип турган
учун, олорды керкилӱлер дежетен.
Кергилдер ле кыпчактардыҥ тӧрӧӧнзишкенин база ла
кеп куучын керелейт. Ол ло ӧрӧ айдылган Чычканактыҥ асмас кергилдери Алтайына јанып, кыпчак сӧӧктӱ јайзаҥга
баккан. Анайып, кергилдер ле кыпчактар карындаш сӧӧктӧр
боло берген.
Тӧзи (Кудайы) – Бай-Ӱлген.
Байлу туузы – Јал-Мӧҥкӱ, Ӱч-Эҥмек, Бабырган.
Байлу аҥы, кужы – сыгын, бӧрӱ, томыртка.
Байлу агажы – тал, кайыҥ.
Таҥмазы – кас, ай, јӱрек, кејегелӱ тоскуур.
Сӧгӱжи:
Кергил, кергил, кере-тас,
Кејегези куртту тас.
Атка минзе, чабыган тас,
Айылга кирзе, копчы тас,
Аркага чыкса, кожоҥчы тас,
Аракы ичсе, чалчык тас.
Оромбыла чычатан,
Ойдыкбыла сийетен.
Кејегези чычаҥдап,
Кериш бедиреер кергилдер.
Атка минзе, бӧкӧ тас,
Айылга кирзе, копчы тас.

*керки (јебрен сӧс) – малта
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Кыпчак
«Кыпчак» дегени кӧп тӱрк калыктардыҥ биригӱзи. Кыпчактар јебрен ӧйдӧ Алтайдыҥ тууларынаҥ ала Кӱнбадыш
Европага јетире, Орто Азиянаҥ ала Јайыктыҥ тууларын
эдектей ле Эдилди (Волга) јакалай јуртаган… Эмди де телекейде муҥдар тоолу кыпчактар бар. Олордыҥ кӧп сабазы
бистиҥ ороондо…
Кыпчактардыҥ биригӱзи орто чакта јайрадылган. Олор
кӧп тоолу албатыларга кожулала, олорды јаҥынаҥ тӧзӧӧрине
турушкан. Кыпчактардаҥ мундус ла кергил сӧӧктӧр айрылган. Је оныҥ эҥ калганчы ла бузулбас бӧлӱги – кумандар,
эмди кумандылар деп адалат. Бӱгӱнги кумандылар –кыпчактар болуп јат» деп, Иженер Чапыев айткан.
Карагол, Кеҥи ле Беш ичиниҥ кыпчактарын Кутук
јайзаҥ башкарган. Кыпчактарда Ирбизек деп баатыр кептӱ
кижи болгон. Ол ат-нерелӱ кӱрешчи деп, Алтай ичинде јарлу.
Кыпчактардыҥ карындаш сӧӧктӧри: мундус, кергил ле
тӧӧлӧс.
Алтай улустыҥ ортозында кыпчактар сары, кара, котонкыпчактарга бӧлинет, анайда ок ак, сурас, акча, тарга,
кӧдӧнчи, кутус дегендери де туштайт.
Кыпчактардыҥ ӧскӧ дӧ бӧлӱктерин Кан ичинде
јуртагандардыҥ кеп куучыны мынайда јартайт: «Озодо бир
сокор кыс сурастап бала чыгарган эмтир. Балаҥныҥ сӧӧги
не деп сураганда, кыпчак ла деер. Бир катап эр кижи келеле,
«Мен – баланыҥ адазы. Уулымды кӧрӧргӧ келдим. Баламды
окшойло, белин сыймап салайын» деп јайнаарда, келин ого
бӱдӱп, балазын кӧргӱскен. Эр кижи баланы алала, кача берген. Кийнинде ол уурдап апарган сурас-кыпчак јети уулду
болгон. Уулдар чыдаарда, ол балдарын бӧлиир деп, той-јыргал

эткен болтыр. Јылкы малды сойоло, тепшиге этти чыгарып, јергелей отурган уулдардыҥ алдына салган. Малдыҥ
казызын алып јигенин «казах-кыпчак болорыҥ» деген. Карта
тутканын – карта-кыпчак, јал алганын – јалчы-кыпчак,
кыйма јигенин – кӧдӧнчи-кыпчак, тарга (кабырга) алганын
– тарга-кыпчак, баарын (буурын) јигенин – барс-кыпчак деп
адаган. Јетинчи уул нени де јибеген. Уулдар айыл-јуртту
болуп, јер-башка барарда, адазы база катап кижи алып,
база бир уулду болгон. Бу сегизинчи уулына ол айдыптыр:
«Адымды ададып јӱр, сурас-кыпчак сӧӧктӱ бол».
База бир кеп куучынла, Кан ичинде јуртаган Токпок деп
кыпчак кижи уулдарын айлына алдыртып, малдыҥ эдиле
кӱндӱлеген. Кол алып јигенин «Котон-кыпчак бол» деген,
кабырганы тутканын – тарга-кыпчак, карта алганын
– кӧдӧнчи-кыпчак, јал талдаганын – јалчы-кыпчак, сары
јууны јигенин – сары-кыпчак, «Сурас уулым сурас-кыпчак
бол. Калганчы уулым казах-кыпчак бол» деген.
База бир јетирӱле, бир бӧлӱк кыпчактар Котыйан
кааныныҥ адыла котон-кыпчактар деп адаткан.
Казахтардыҥ олјозынаҥ качкан кыпчак кыстаҥ уул бала
тууларда, ол казах-кыпчак сӧӧктӱ боло берген. Оноҥ таркагандар – казах-кыпчактар.
Кутус-кыпчактардыҥ кылык-јаҥын чокымдап,
ӧбӧкӧлӧрис мынайда айткан: «Корон-сары јыланныҥ ӧзӧгинеҥ
чыккан шулмус кыпчак». Бу чечен сӧс кыпчактарды кутус деп аҥылаганын, байла, јартаган. Анайда ок сарыкыпчактардыҥ таркаганы база јыланла колбулу.
Эре-Чуйда кыпчактар мынайда бӧлинет. Олор: ак,
кызыл-кӧс, јайат, тумат, кӧдӧнчи, мойынчы, јалчы,
табыт деп кыпчактар.
Кызыл-кӧстӧр Эјен-каанныҥ черӱзин Чуйдаҥ ойлоткон.
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Ол јуучыл кыпчактардыҥ кӧстӧри казырына кандалып калатан учун, олорды кызыл-кӧстӧр деп адаган болтыр. Јалчы,
кӧдӧнчи-кыпчактар – јалданып мал кӱдӱп, јылкыныҥ карта-кыймазын ла јалын јип јӱргендери. Мойын челдегендери
мойынчы-кыпчактар болуп калган. Соојыҥла болзо, бир
кыпчак кижи табыт (табылгы)* агаштыҥ тӧзинеҥ јаш
бала табала, табыт-кыпчак сӧӧктӱ уулым болзын дейле,
азырап салган. Оноҥ таркагандар табыт-кыпчак сӧӧкту
улус болуп кӧптӧгӧн.
Шиҥжӱчилердиҥ јартаганыла, ак-кыпчактар ла
кызыл-кӧстӧр јаҥыс кыпчактар. Олордыҥ таҥмазы – ай.
Јайа аларга, јалданып иштеп јӱргендери јайаткыпчактар деп адалган.
Кыпчактардыҥ арткан бӧлӱктери чокымдалганын кеп
куучын мынайда јартайт: «Моҥол јеринде јуулажала, јанып
келеткен Кайракан-Јарынак (Ол керегинде «Јабак» деп бажалыкты кӧрӱгер) Байан-Ӱлгейге келеле, арыган-чылаган
јуучылдарын ӱч кӱнге амырадып, јаан јыргал ӧткӱрген.
Эҥ талдама кызыр беениҥ эдин эҥ талдама јуучылдарга
ӱлеген. Арказын кезип береле, «Ак-кыпчак бол» деген, учазын
алганы – кӱндӱчи-кыпчак деп адаткан, бут келишкени – тумат-кыпчак, јал јигени – јалчы-кыпчак, кыйма келишкени
– кӧдӧнчи-кыпчак боло берген».
Тӧзи – Бай-Ӱлген.
Јайыгы – койон.
Байлу (ыйык тайгазы) туузы – Ирбистӱ, Ак-Туру,
Кӧкӧрӱ.
Байлу тындулары – сыгын, бӧрӱ, турна.
Байлу агажы – мӧш, кайыҥ.

Таҥмазы – ай, сулук, тоскуур.
Сӧгӱш сӧзи:
Ӱч ӧлгӧн сары-корон јыланныҥ
Ичинеҥ чыккан сары-кыпчак.
Бу сӧгӱшти кеп куучын мынайда јартайт: «Озо ӧйлӧрдӧ
кыпчактар јыландарла јуулашкан. Учы-учында бир кыпчак
ла бир јылан арткан. Јылан кыпчакты јеҥеле, ажырып ийген.
Је кыпчак эр курында кыстанган малтала јыланныҥ кардын
јара сайала, чыга берген».
Тейлегенди киштедип,
Айгыр салган кыпчактар.
Кучыйакты чыйыктадып,
Кулун салган кыпчактар.
Кийдире базып ийдин алган,
Кийдире базып, келдин алган,
Комыргай аркытту,
Куу јодо бышкылу,
Тейлеген айгырлу,
Саҥыскан беелӱ
Кинчектӱ кыпчак.
Кейине болуп келдин алган,
Кызылына болуп кызын алган кыпчак.
Кыпчак, кыпчак кырылган,
Кызын алып тирилген.
Аланчыктаҥ астыгып,
Алты јылга тениген.

*табыт (табылгы) – орустап таволга, таволжник деп агаш
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Сӧгӱштиҥ учурын аайлаарга, бу кеп куучын биске болужар. «Озо-озодо изӱ оорунаҥ* улам ончо кыпчактар кырылып
калган болтыр. Јӱк бир Мамыт деп эр кижи сыйныла кожо
арткан. Мамыт алты јылдыҥ туркунына ак-јарыктыҥ
ӱстиле базып, угын улалтарга, эш-нӧкӧр бедиреген. Је кем
де ого барбаган. Арга јокто Мамыт сыйнын алган. Оноҥ ло
кыпчактар кӧптӧп таркаган».

Кыпчактар
(соојыҥ)

Сап-сары, сары-корон јылан јӱрген болтыр. Ол јаантайын
улуска јаманын јетиретен: аҥчы кижиниҥ – ийдин, јоктуныҥ
– сок јаҥыс адын, база бирӱзиниҥ балдар азырап турган уйын
чаккан турар.
Бир јокту кижиниҥ уйы ӧлӱп каларда, бозузы артып калган. Ол кижи бозуныҥ јаанаарын сакып, «Бозу чыдаза, балдарыма уй болор» деп иженип јӱрген. Је јылан оны да чагып
салган. Кӧӧркий кородоп, јыланды ташла балбара согорго келеле аткан: «Јокту-јойуны ыйлаттыҥ, кӧзиниҥ јажын ичтиҥ,
бир де јакшы этпедиҥ! Јылыжыҥ да, короныҥ да јаман! Мен,
сен чилеп, албатыга јаманым јетирип јӱрген болзом, туку
ла качан ӧлӱп калар эдим». «Сениҥ ач-ӱрениҥди кӧрӧйин!
Мендий болгылап калбазын!» деп айдала, јылан јӱре берген.
Бир кӱн јылан јылып баратса, ол кижиниҥ эки јашту
балазы ойноп јӱрген. Јылан ӧнӧтийин јылтырууш эрјинезин
куйругына саларда, бала оны тудар болуп, кийнинеҥ барган.
Јылан там ла ырап, баланы апарган эмтир. Бала уйуктап
*изӱ оору – тиф
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јатканда, ол оны эмештеҥ чагып, эди-канына коронын божоткон. Кӧрӧн эди-канына ӧдӧрдӧ, бала саргара берген.
Јыланныҥ уулы чыдайла, адазындый, јаман кылыкту
болуп калган. Ол бир де јакшы керек этпейтен: айландыра
улуска кара сананар, мал-ажын уурдап јиир. Онойып турала,
уулдыҥ айыл-јурт тудар ӧйи јеткен. Кижи аларга турза, кем
де ого балазын бербейтен. Учында ол сӱреен казыр кылыкту
манјы-тодош кижиниҥ балазын албанла алган. Тодош кыс
оныҥ кылыгына чыдабай качарда, кыпчак уул ого боочы
јерде јаба једижеле, мойнын омырып ийген. Оноҥ ол сойоҥ
укту кижиниҥ кызын уурдап экелген. Онызы да качарда,
ол ого једижеле, кӧлдиҥ јанына тайып салган.
Бир катап кыпчак эр агаштыҥ тӧзинде одуланып
јадарда, колын тузакка шыркалаткан тижи бӧрӱ келген. Ол
бӧрӱни јазала, улустыҥ малын кырып тур деп ийген. Бӧрӱ
јаантайын кой тудуп экелетен. Анайып турала, олор эмегенӧбӧгӧн болуп јуртай берген. Тижи бӧрӱ ле сары-кыпчак эр он
беш уул азыраган. Эҥ јаан уулыныҥ кинин моҥол эмеген
кескен учун, оны адазы моҥол-кыпчак деп адаган, тумат
эмеен кинин кескени – тумат-кыпчак, казах эмеен кескени
казах-кыпчак болуп калган. Арткандары сары, ак, кара,
тарга, јалчы, барс, такаа, таајы-кыпчактар ла оноҥ до
ӧскӧ кыпчактар болуп таркаган. Олор, бӧрӱ ошкош, казыр,
јыландый, сары чырайлу, кызыл кӧстӱ улус болгон. Учында
олор чӧлдӧрдӧ јадар кӧчкӱн улус боло берген.
(Т.М. Садалованыҥ јууп алганынаҥ)
* * *
Шиҥжӱчилердиҥ јартаганыла, сары-кыпчактар
кӱнбадышта таркаган, ак-кыпчактар – тӱштӱкте, каракыпчактар – тӱндӱкте.
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Казах-кыпчактар казах укту эненеҥ чыккан болтыр.
Шотон-кыпчактар (шотоҥ-кыпчактар) – сӱреен
јуучыл улус. Шотоҥ – керишчеҥ, согушчаҥ дегени.
Котон-кыпчактар – олјого барала, моҥол болуп калган тӱрк отоктыҥ улузы. Олор XVII – XVIII ч. бажында
Кӱнчыгыш Туркестанныҥ тӱрк каандыктарына кирип,
Манјы (Маньчжур) Кыдатла јуулашкан.

Сурас-кыпчак
(кеп куучын)

Котон-кыпчак эр сокор эпшиниҥ сурастап тапкан балазын
айрып аларга мекеленген болтыр. Ол ээрлӱ ат јединип келеле
айдыптыр: «Мен – баланыҥ адазы. Бойыҥды да, балаҥды да
азырап саларым». Кӧӧркий ого бӱделе, атка минип јадарда,
«Баланы бер, тудуп турайын» деп айдала, ол эр кижи баланы
алганча маҥтада берген.
Кыпчак малдап јӱреле, ол ӱй кижи кайда, канай јӱрет деп
соныркап, ыраагынаҥ кӧрӱп туратан. Бир кӱн кӧрзӧ, сокор
келин момондордыҥ тобрагын сыймап, эки эмчегиниҥ сӱдин
саап, кыпчактарды каргап турган: «Тӱкӱрейин, кал-тенек
кыпчактар! Угыҥ јаранып-корболонып ӧссӧ дӧ, эркек бӱткени,
сен ошкош, шотоҥ, тенек, казыр болзын. Кыс бӱткени, мен
ошкош, бажы-кӧзинеҥ оору болзын. Санаалу уулыҥныҥ
јӱрӱми кыска болзын. Јӱрӱми узун уулыҥныҥ санаазы кыска
болзын!». Кыпчак эр удура айткан: «Бис уйаланып, корболонып ӧзӧрис, кин болорыс. Кӧп болорыс, бай болорыс! Боро
тобракка сааган сӱдиҥнеҥ боро айгырлу мал бӱтсин, кара
тобракка сааган сӱдиҥнеҥ кара айгырлу мал бӱтсин».
Кыс тура калбай аткан ла: «Кыс балдарыҥ, мен чилеп,
јурт јок јӱрзин, улустыҥ јуртына кирип јӱрзин».
Уурдап алган уулчак чыдаган, кижи аларда, азыраган
адазы оны алкап, «сурас-кыпчак бол» деген.
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Кудайгулыныҥјажыды

эмезе котон-кыпчактар кайдаҥ келгени керегинде
Алтайлардыҥ XVII-XVIII чактарда, Ойрот-каан тушта
јӱрген јӱрӱмин тегин улустаҥ болгой, бис, тӱӱкичилер де,
чала-была билерис. Кезик улус тӱӱкизин ӧбӧкӧ-кумранын
билбей јадып, тескери шӱӱлте де айдып јӱрет. Темдектезе,
мусульман јаҥды ла оны јаҥдаган кыргыс, татар, башкир,
казах, узбек, туркмен, карачай, балкар, турок ло оноҥ до ӧскӧ
кӧп-кӧп бисле угы јаҥыс карындаштарыбысты алтайлардаҥ
чек туура-туш улус деп таҥмалап турган улус бар.
Јер-телекейдиҥ ӱстинде алтайларла угы-тӧзи, тили јаҥыс
150 миллион кире тоолу тӱрк калыктар јуртап јат…
Ойрот каанныҥ эли јайрадылар алдында, 18 чактыҥ башкы јарымында, алтай улустыҥ отокторыныҥ бирӱзи Кыпчак
оток болгон. Ол отоктыҥ јайзыҥы Кутук эди. Кутуктыҥ башкарган улузыныҥ кӧп сабазы Кырлык, Јабаган, Јоло, Кеҥи,
Бешпелтир (Шабалинниҥ) ӧзӧктӧрдиҥ ортозында јуртаган.
Ол јерлерде кыпчактар эмди де сӱрекей кӧп. Алтайлар Арасейге колжулган да кийнинде Кутук узак јылдардыҥ туркунына кыпчактардыҥ отогын башкарган эди.
Кутуктыҥ угы-тӧзи керегинде орустыҥ документтеринде
сӱрекей јилбилӱ неме бичилген. Оныҥ адазын, Кудайгулы
деп атту кыпчак кижини, ойрот каан «Бухарадаҥ» алты кара
киштиҥ терезине садып алтыр. XVIII чакта орустар Бухара
деп Орто Азия ла Чыгыш Туркестанды адайтан. Чыгыш Туркестан эмди Китайда Синьцзян автоном район деп адалган
тӱрк укту улус јуртаган јер…
Кыпчак отоктыҥ јайзаҥдары кыпчак сӧӧктиҥ котон (кор69

тон) ло сурас кезектеринеҥ болгон. Сурастар – котондордыҥ
корбозы. Олор котондордоҥ XIX чак киреде айрыланган. Котон-кыпчакты кезик улус кортон-кыпчак деп айдар.
Эмди кортон-котон деп сӧстиҥ учурын казып кӧрӧли. Орус
алфавиттиҥ буквалары бистиҥ тӱрк тилдердиҥ «к» ла «х»
табыштардыҥ ортозындагы табыжысты бир учуралда – «к»
буква ажыра, экинчизинде «х» ажыра темдектеп турган учун,
котон деп сӧс «хотан» дегенине тӱҥей деп, кезик шиҥжӱчи
ајарбаган да болор.
Хотан – (Котан) деп јер кайда эди? Синьцзянныҥ ӧзӧгинде!
Котон деп сӧс Кудайгулыныҥ тӧрӧли јаар апарып јаткан
эмес пе?
Хотан-Котан эки атту болтыр. Оныҥ база бир ады Кордан
эмтир. Байагы «кортон» деп сӧс база чыгып келген эмес пе?
Кыпчактар Котан-Кордан деп јерге кайдаҥ барган болотон? Тӱӱки тӱйинтилерин тӱзеткен улус айдар, кыпчактар
алдында јаан калык болгон, Алтайдаҥ Кара талайга јетире
јуртаган деп. Кыпчактарды мен керек дезе быјыл Турция барып јӱреле, Стамбулдаҥ таап алдым. Ондогы кыпчактардыҥ
кӧп сабазы Кара талайдыҥ јаказында јуртап јат дежет.
Алтайдыҥ кыпчактарыныҥ кӧп сабазыныҥ ӧбӧкӧкумраны Кыпчак отокко кирген. Эмди олордыҥ ач-ӱрени
Кан-Оозы, Оҥдой, Шабалин аймактарда јуртап јат. Кыпчак
отокко кыпчактарга карындаш, олордыҥ јуртында јаткан
мундус ла кергил сӧӧктӱ улус, оноҥ башка-башка сӧӧктӧрлӱ
ӧскӧ дӧ улус кирген.
Г. Самаев, тӱӱки билимдердиҥ кандидады
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Майман
Калыгыныҥ тӱӱкизин јакшы билер Иженер Чапыев
ӧрӧкӧнниҥ айтканыла болзо, ”Майман – найман” деп адалган
улус моҥолдорго јуук јуртаган. Маймандардыҥ кезиктери
Тӧбӧт-Тангут (Тибет) јаар барган, кӧп сабазы Моҥолдо арткан. Бӱгӱнги кӱнде олор Алтайда, Казахстанда, Киргизияда
чук јуртап јат.
Анайда ок узбектердиҥ, кара-калпактардыҥ ортозында ас
эмес. Темдектезе, Кыргызстанда кара ла кӧкӧ-маймандар бар.
Эрчиш бажында јуртаган маймандар Казах јериниҥ
чӧлдӧрин ле алтай чӧлдӧрди ӧдӱп, Бийдиҥ ле Кадынныҥ
белтирине кӧчӱп келген болтыр.
Орус шиҥжӱчилердиҥ јетиргениле, 1640-чи јылдарда
маймандар Бий сууны јакалай јуртаган. Эмдиги Майма суу
ол тушта Майман суу деп адалган эмтир.
Маймандардыҥ кезиги Кадынды ӧрӧлӧп, Оймонго јеткен.
Кезиги Урсул јаар ашкан, кезиги Куйус-Чамалда токтогон.
Алтайга табарган кыдаттарла, моҥолдорло, казахтарла маймандар кӱӱн-кайрал јок јуулажып, тӧрӧл јеринеҥ
олорды кӧп катап чыгара сӱрген. Бойлорын моҥол сӧслӧ
“тебелдер” – јалтанбастар деп оморкоп адагылайтан.
Бир кожоҥдо ол керегинде мынайда айдылат:
Теке-куча мӱӱзи эдим,
Сӱзип ийердеҥ айабазым.
Тебел-майман уулы эдим,
Айдып ийердеҥ айабазым.
Бу јуучыл албаты бӱдер кебинде ийттеҥ чыккан, ийт
буурлу эл болтыр. Оныҥ учун “ийт” дегени “майман” деп
айтканы деп, соојыҥ јетирет.
Маймандар кара, сары, кӧгӧл, кӧкӧ-маймандарга
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бӧлинет. Кара-майман ла кӧгӧл-майман эки башка бӧлингени
керегинде мындый кеп куучын бар: «Эки карындаштыҥ
јааны маска алып, темирдеҥ кӧӧ-куйак сулаар ус болгон,
ийни ого болужып, кӧмӱр кӱйдӱрип-ӧчӱрип јӱрген. Олор таары да эдип билер болгон. Бир катап иштенип јаткан карындаштарга таныш эмес кижи базып келеле, јашылажыптаныжып, “Не сӧӧктӱ улус болороор?” деп сураган. Кӧӧ эдер
сулачы “Сӧӧгим кӧгӧл-майман” деерде, кӧмӱр тудунганы
“Мен кара-майман болорым” деген. Анайып карындаштар
эки башка бӧлинген. Оноҥ ло “Кӧӧ эдер кӧгӧл-майман, кӧмӱр
кӱйдӱрер кара-майман” деп айдыжар боло берген».
База бир јетирӱле, майман отоктыҥ туба укту кӱйӱзи
јууга барбай мойноордо, отоктыҥ јааны оныҥ мойнын кезе
соккон болтыр. Оноҥ улам олорды мынайда шоодотон-сӧгӧтӧн:
Куйус-Чамал бажына
Кӱреелей конгон кӱр-майман.
Кӱреҥ јараш кӱйӱзиниҥ
Мойнын кескен ийт-майман.
Кӱр-Чамал бажында
Кӱреелей јуртаган кӱр-майман.
Изӱ дейле, таш одурган,
Килеҥ дейле, тошко јаткан.
Кӧмӱрди ӧчӱреле, кӧӧ топчы эткен,
Кӧктӧнчини илейле, кејим эткен.
Теке мӱӱзи тегерик, сӱзеринеҥ айабас,
Тенек майман балазы айдарынаҥ айабас.
Куча мӱӱзи тегерик, сӱзеринеҥ айабас,
Кутус майман балазы айдарынаҥ айабас.
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Кажат бажында јуртаган
Карап* терези бӧрӱктӱ кара-майман.
Кӧгӧл-майман сас јерин таштаган,
Как јерге конгон.
Кӱмӱл-Чамалдыҥ бажын кезе јуртаган
Кӱрмӧлгӧндӱ кӱр-майман.
Кӱзен јакшы Тойийди
Јуртына таштаган ийт-майман.
Маймандардыҥ карындаш сӧӧктӧри: јарык, јабыр,
јабак, меркит.
Каспа (Шабалин аймак) ла Алтыгы-Талду (Оҥдой аймак)
јурттарда јаткан маймандардыҥ байлу туузы – КоротыБажы – Јал-Мӧҥкӱ. Ол кырдыҥ бир ады Сарлык (Тарлык).
Арткандарыныҥ – Себи бажыныҥ тайгалары, анайда ок
Јал-Мӧҥкӱ.
Тӧзи (кудайы) – Каршыт.*
Јайыгы – байлу тындузы – ак ийт.
Байлу агажы – кайыҥ.
Таҥмазы: јер сайын аҥыланып јат, је кӧп сабазында –
чорго. Темдектезе, кӧгӧл-маймандардыҥ – ай, кејегелӱ кулја;
кара-маймандардыҥ – јӱректӱ ай, кејегелӱ чорго, кејегелӱ
кулја.

*карап – карчага
*Каршыт – Ӱлген кудайдыҥ бир уулыныҥ ады
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* * *
Себи бажыныҥ тайгалары (эмезе Себиниҥ ажузы)
Алтайыстыҥ ӧзӧгинде турат. Кандый ла ӧйдӧ ол калыгыстыҥ
тӱӱкизинде јаан учурлу. Чаадакка баштаткан кыдат черӱ
јуулу келерде, Тӧдӧт баатырга баштаткан алтай јуучылдар
олорды Себиниҥ ажузында тозып, кӱӱн-кайрал јок кырган.
Оноҥ Јаламан ла Ӱлегем суулардыҥ ортозына кийдиреле,
ӧштӱниҥ черӱзин оодо соккон. Чаадак ас-мас јуучылдарыла
јанып барадала, эмдиги Ийин јурттыҥ јанында БичиктӱКайага бу кунукчылду ла темей јорыгы керегинде бичиген
болтыр.
Бу јуу-согушта алтай јуучылдар кӧп корогон. Олор ӧштӱни
истеп токтойло, Јал-Мӧҥкӱ кырга чыгып, тӧрӧл јери чачылып-тепселип калганын кӧрӧлӧ, тыҥ кородогон. Ачуга
алдырган алтайлардыҥ кӧстӧриниҥ јажы агып турганча,
«Кан-Алтай» деп кожоҥ бойы ла чӱмделе берген:
Ӱстиртинеҥ кӧрӧрдӧ,
Ӱч толукту Кан-Алтай.
Тууразынаҥ кӧрӧрдӧ,
Тогус булуҥду Кан-Алтай!
Кајузынаҥ кӧрӧрдӧ,
Камчы сынду Кан-Алтай.
Келтейинеҥ кӧрӧрдӧ,
Кејим сынду Кан-Алтай!
Јаскы конгон јуртыҥа
Јажыл торко јайгандый,
Кӱски конгон јуртыҥа
Кӱреҥ чекпен тӧжӧгӧндий.
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Кайран Алтайым деп,
Камыгым каны тӧгӱлди.
Алып-эрлер јакшызы
Јеҥ јастанып јыгылды.
Тоҥ будакту карагай
Тоҥкойордоҥ јайлазын.
Тобул бӱткен Алтайым
Ээн калардаҥ јайлазын.
Как будакту карагай
Касталардаҥ јайлазын.
Кайран бӱткен Алтайым
Каҥкайардаҥ јайлазын.

Боор

(тӱӱкилик куучын)
Боор – майман сӧӧктӱ Солтон деп кижиниҥ уулы. Солтонды кыдаттар Короты-Бажына тудала, кой ӧзӧгӧн чилеп,
кыйнап ӧлтӱрген. Боор Чаадакла кожо Тӧбӧттӧ ӱренген. Ол
ойгор кӧгӱстӱ, бичик-билик билер кижи болгон. Ӱредӱзин
тӱгезип, Боор Алтайы јаар јанарда, Чаадак Эјен каанга болужарга арткан.
Бир катап Боор улузыла кожо Кеҥиде конуп јадарда,
Чаадакка баштаткан черӱ олорды курчап алган. Чаадак
Боорды “Олјого кир!” деп некеп кыйгырган. Боор удура кыйгырган: “Эки каанныҥ тергезине эки башка бардыс. Энем
берген эскизи јок, адам берген артыгы јок. Эмди менеҥ нени
некедиҥ?” Чаадак удура каруу берген: “Эјен каанныҥ јерине
кожо јӱреек, кожо јуртаак!” Боор арга јокто айдыптыр: “Кол75

го тӱшсе, эр јобош. Тӧргӧ тӱшсе, куш јобош. Колыҥа тӱже
бердим”.
Чаадак Боорды улузыла кожо олјолоп, Эјен јерине апарала, кӧп јылдардыҥ туркунына јылкы кабырткан.
Бир катап элчи кижи келеле айткан: “Јакшы јӱрзин деп,
сени кӧчӱрерге келдим”. Арыган-чылаган элчи амырап јада
берген. Оныҥ карманынаҥ ак чаазын кӧрӱнип турарда,
Боор алала кычырган. Анда мынайда бичилиптир: “Боорды Алтайдаҥ ырада изӱ талага апарыгар”. Уйкуда кижини
Боордыҥ улузы сууга чачала, јол-јорыкка белетене берген.
Олјоноҥ качкан улус Комдуныҥ јарадына келерде, сууныҥ
агыны билдирбей турган. Олор апчы тосты кӱйдӱрип, сууга
чачала, агынын билип алган. Сууны кечеле, Боор Ак-Билек
карындажына «Јаҥдап, кӱлер казык када» деп айткан. КошАгаштыҥ Тӧжӱ деп тайгазына келгилеерде, Чаадак черӱзиле
јидижип келеле, ат бажынаҥ кыйгырган: “Слер курчуда!
Багыгар!” Огы ӧштӱге јетпезин Боор билип, карындажына
айткан: “Бис сени ӧлӧҥгӧ оройло, кӧҥдӧй мылтыкты будыҥа
буулап саларыс. Мен мынаҥ адаачы кижи болуп, мылтыкты
шыкайла отурарым. Сен јылып барала, адарыҥ”.
Ак-Билектиҥ мылтыгы “јырс” ла эдерде, Чаадак
аҥтарыла берген. Боор кайаныҥ бажынаҥ кыйгырган:
“Чаадак, мен сени адып салдым! Черӱӱҥ јанзын!”. Оноҥ ло
јеҥдирткен Чаадактыҥ черӱзи Эјен јаар јанган. Ӧштӱниҥ
бажы базыларда, Боор Куладыда, Куу-Чуу деп јерде мӱргӱӱл
эдип айткан: “Эрчиш бажы алтайда ӧскӧн эдим. Алтай солып, јуртап калдыс. Јал-Мӧҥкӱ тайгада, Короты-Бажында,
адамды кыдаттар ӧлтӱрген. Ол кырга мӱргӱп јӱрӱгер!”
Боор Каракол ичинде јуртап, јӱс сегис јаш јажаган. Ӧрӧкӧн
мынайда айдып отуратан: “Малдыҥ јаҥыс кылындый эмикле
куучындажар ӧй келер. Теҥериниҥ тӱбиле темир куш учар,

Кӧгӧл-майман сӧӧктӱ Кулја деген кижи ӱч уулду болгон:
јааны – Манјы, ортоны – Байыҥка ла кичӱзи – Аргымай.
Кулјаныҥ уулдары иштеҥкей, аракылабас, таҥкылабас, тойјыргалду јерлерге барарын сӱӱбес улус болгон. Олор ончозы
малдыҥ кийнинеҥ баскан. Ада-энези јада каларда, уулдарына тӧрт муҥга јуук мал арткан. Уулдар ол мал-ашы, јӧӧжӧни
ӱлежеле, кажызы ла алдынаҥ јада берген ӧйлӧрдӧ Аргымайга
26 јаш болгоны керегинде јетирӱ М.П. Швецованыҥ бичимелинде туштайт.
Манјыныҥ малы Тӧгӧрик ле Каракол бажында, Кайырлык, Јоло, Тоотой суулардыҥ ӧзӧктӧринде турганын билимчи Л.П. Потаповтыҥ «Очерки по истории алтайцев» деген
бичигинеҥ кычырадыс. Адазыныҥ туткан аҥдары Манјыга
келишкен. Арткан эки уулы ӱлӱзин аказынаҥ акчала алган,
не дезе, олордо аҥдарды айдап апарар арга јок болгон. Кульджин Манјы муҥдар тоолу јылкы ӧскӱрген, укту айгырларды
садып алала, беелерине кожуп, малдыҥ угын јарандырар иш
ӧткӱрген. Ол бийик сынду јаан аттар ӧскӱрип, садып туратан.
Уйларды база кӧптӧткӧн. Торбоктор эки-ӱч јашка јеткенде,
Самаранаҥ келген којойымдарга садып ийетен. Оноҥ узак
јӱргӱскени кожулта јок болор деп айдатан. Чарларды ЈашТурага апарып садатан. Кӧп тоолу койлорын јайгыда эки
катап кайчылайтан. Јаскы тӱгин садатан, кӱскизинеҥ јаан
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оны кӧрӧрӧӧр. Алтайга батпас мал азырараар”. Ӧлӧр алдында
ол айдыптыр: “Бичигимди бойымла кожо ӧртӧп салаар”.
Оныҥ сӧӧгин Сетерлӱниҥ Быркан-Јалаҥында Којогор
деп јерде ӧртӧгӧн. Эмди ол јерди улус байлап јӱрет. Ары кижи
чыкпас, агажын кеспес.

Кульджиндер

кийистер бастыртала, кереге айылдарды јаҥыртатан, јаан
ширдектер, сырмактар, тӧжӧктӧр, јайулар белетейтен. Анайда ок кийисти садып та туратан. Ол кийисти колло бастырбай,
атла тартып эдетен.
Јерлик сыгындарды тудала, аҥдарыныҥ тоозын
кӧптӧткӧн. Сыгындардыҥ мӱӱстерин Кош-Агаш ажыра
кыдаттарга, моҥолдорго ло Тӧбӧттиҥ улузына саткан.
Школ ачала, ӱредӱчи јалдап, бойыныҥ, тӧрӧӧндӧриниҥ ле
најыларыныҥ балдарын ӱреткен. Оныҥ уулдары орус тилди
јакшы билер бичикчи улус болгон. «Православный благовестник» (1910 ј.) деп журналдыҥ 109 бӱгинде Манјы керегинде
мынайда бичилген: «Кульдин Манди предложил составить за
его счет букварь для детей алтайцев и поместить в ней нравоучения, составленные им в стихотворной форме. Он своими
стихами познакомил священников и получил одобрение…».
1986 јылда Манјы Кульджин Алтайдыҥ тургун
калыгыныҥ адынаҥ II-чи Николай каанды ширееге отургузар кӧдӱриҥиде турушкан.
1900 ј. оны маймандардыҥ јайзаҥына такып туткан. Је
Томсктогы православный комитет оны јаратпай, бу јамыга
јӧптӧбӧгӧн.
Алтайга саду капитал кирерде, тургун калыкка тонокту ӧйлӧр келген. Бу уур, кату јылдарда Манјы ла Аргымай
Кульджиндер ээлемин јаҥы ӧйдиҥ некелтелерине келиштире
тӧзӧгӧн баштапкы алтай аргачылар болгон.
…Аргымай Кеҥиге кӧчӱп келеле, эки кат тура туттурган.
Ӱстиндеги катта ӱч кыпка билезин јаттырган, бир јаан кыпта
келген бийлер ле кӱндӱлӱ айылчылар конотон. Алдындагы
катта – магазин, арткан ӱч кыпта курсак белетеер ле эҥ
керектӱ ишчилер јаткан. Эки кат алмарда садатан јӧӧжӧ
болгон. (Ол алмар эмди ле ол јеринде турганча). Алмардыҥ

јанында сарју эдетен завод болгон. Аргымай немец укту
инженер јалдайла, сарју белетеер ишти јозокту баштаган.
Сарјуны Ойрот-Турага апарып садатан. Кузук арутайтан ла
кургадатан завод аайлу неме Кеҥи оозында турган.
Эмдиги Новокузнецкке јуук бир јердеҥ Аргымай укту
айгырлар садып алала, кайлык беелерге кошкон. Оныҥ эҥ
талдама тайларын ӧскӧ кайлык байталдарга кошкон. Эҥ
артык байталдарды база ӧскӧ кайлык тайларга кожуп, тогузынчы ӱйеде јаҥы ук ӧскӱрген. Оны «Кузнецкий ук» деп
адаган. Укту айгырларын ол бистиҥ алтай јабыс беелерге
кошкон. Оноҥ улам Аргымайдыҥ укту малы адазы ошкош
јӱгӱрӱк, седеҥ бӱдӱмдӱ, энези ошкош чыдамкай, курсакка
тыҥ талдамал јок болгон.
Малдыҥ угын јарандырар ишти кӧндӱктирерге амадап,
Аргымай Мыклай каанныҥ черӱзине аттар тургузар болуп
молјонгон. Мындый эп-сӱме ажыра ол ижинде буудактарды
ӧдӱп чыгар аргалу болгон. Ол јаҥыс та јӱгӱрӱк, чыдамкай
јуучыл аттар ӧскӱрген эмес, анайда ок уур кош тарттар мал
база ӧскӱрген.
Аргымайдыҥ мал уктап ӧскӱргени – билимде јаҥы ачылта. Андый ачылта эткен кижиге билимчи-учёный деп ат берилип јат. Айдарда, Аргымай бистиҥ калыктыҥ баштапкы
билимчизи болгон деп айтса, јӧпсинбес кижи, байла, табылбас.
Манјы «Орловский» дейтен укту мал ӧскӱрген деп јетирӱ
база бар.
1921 ј. Аргымай јӧӧжӧзин, укту малын – ончозын бойыныҥ
кӱӱниле Совет јаҥга табыштырган да болзо, ол до, аказы
Манјы да акту јерге буруладып, тындары кыйылган.
1924 ј. аймактыҥ зоотехниктери Аргымайды селекционер
деп адап, оныҥ малын «Аргымайдыҥ угы», «Аргымайдыҥ
малы» деп адап ийген.
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Манјы ла Аргымай Кеҥи ӧзӧктиҥ јалаҥдарына суу агызып, мал одорлодор иш баштаган.
Бу улустыҥ јӱрӱми ле салымы јаҥыс ла тӧрӧӧнтуугандарыныҥ ачу-короны ла оморкодузы эмес, ол бастыра
алтайлардыҥ јылыйтузы, ачузы, оморкодузы. Ол бистиҥ
тӱӱкибис, калыгыстыҥ, ада-ӧбӧкӧниҥ ӧткӧн јолы.
Аргымай ла Манјы каны ажыра эмес те болзо, је
бойлорыныҥ кӱӱн-санаазыла, эткен керектериле, албатызына кӱчи јеткенче болушканыла, ӧскӧ калыктарла теҥ
ӧссин деп амадаганыла, бичик-биликке ӱредип алар деп
кӱӱнзегениле – ончобыска кару, оныҥ учун кажыбыска ла
тӧрӧгӧн.
Калыгы Аргымай ла Манјыны алтай эл-јонныҥ эҥ артык
ууларыныҥ бирӱзи болгон деп, јажына айдып јӱрер.
В.А. Муйтуева, философиялык билимдердиҥ кандидады
* * *
Манјы 1895 јылда 7 тӧчинниҥ* (дючинаныҥ) јайзаҥы
болгон.
XIX чактыҥ учында Аргымай база бу ла 7 тӧчинниҥ
јайзаҥы болгон.

Јабыр
Билимчи Л.П. Потаповтыҥ шиҥдегениле, јабырлар
наймандарла (маймандарла) каны јаҥыс карындаштар
болгон. Јабырлар бойын “Агару мӱркӱт куштаҥ бӱткенис”
деп айдатан болтыр. Анайда ок меркиттер бойлорыныҥ тазыл-тамырын база бу кушла колбоп турганын ајаруга алза,
јабырлар ла меркиттер – карындаш сӧӧктӧр.
Маймандардыҥ карындаштары учун, јабырлардыҥ
кӧдӱретен тӧзи база Каршыт (Мӱркӱт).
* * *
Кеп куучынла, кыдаттарла јуулашкан ӧйдӧ бир майман
кижи јуу-чак токтоордо, кыдат балага туштаптыр. Кӧрзӧ, ол
бала колында мӱркӱт кучактанып алтыр. Ол кижи ӧскӱс балага килейле, адына учкаштырып, айлына экелген. Уулчактыҥ
мӱркӱдин эжик бажын корыыр байана эдип байлаган. Кыдат
бала сӧӧк јок болгон учун, «Јабарып келгеҥ учун, јабыр сӧӧктӱ
бол, јабыр-майман карындажым бол» дейле, майман эр оны
азырап салган.
База бир кеп куучынла, Орузак деп кара-майман сӧӧктӱ
кижи Чуй сууныҥ јарадына базып јӱреле, мӱркӱттиҥ
уйазынаҥ бир јашту уулчак тапкан. Ол баланы алала,
“Јабыр сӧӧктӱ болзын” деген. Јабырлар Чамал аймакта таркаган.

*тӧчин – тӧртӧн ӧрӧкӧ улус
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Иркит

*Бӱдӱки – XVIII ч. јӱрген алтай баатыр,темичи, јайзаҥ.
Ӧбӧкӧзи – Куранаков (Куранаев). 1763 ј. Чаадак оныҥ билезин
олјолой берген. Бӱдӱки бала-барказын некеп, Комду сууда
турган Чаадакка једеле, олјого кирген. Коктыйак темичиле
кожо билелерин алып, олјоноҥ качкан. Алтайына једеле,
Бабырганда токтогон. Кийнинде јайзаҥ боло берген. (Г.П.
Самаев)
*Эрелдей – јайзаҥныҥ темичизи болгон. Алтай калык
бойыныҥ кӱӱниле Арасейге кожулган кийнинде баштапкы
тӧчинниҥ јайзаҥына тудулган. (Г.П. Самаев)

Анайда ок бу ла ӧрӧкӧн иркиттер керегинде мынайда
бичиген: «Кочкорбай ла Чаадак алтайларды јуулап турар
тушта иркит сӧӧктӱ Тӧдӧт алтайларды баштап, калапту тартышкан… Оноҥ улам иркиттер керегинде бир оос
ӱлгерде мынайда айдылган:
Комдынаҥ келген Кочкорбайдыҥ
Колдорын кезе чапкан.
Эјеннеҥ келген Чаадактыҥ
Эки будын сый аткан».
Иркиттердиҥ ле меркиттердиҥ отогы ла јайзаҥы јаҥыс
болгон.
«XVIII чактыҥ ортозы киреде Кан-Чарас ичиндеги иркиттерде ат-нерелӱ улус кӧп болгонын билерис. Темдектеп айтса, Тӧӧдӧкӧ (Бӱдӱки), Толдой, Тузан, Тӱӱкей, Карчага, Чече деп баатырлар болгоны текши јарлу. Олордыҥ
ат-нерези Алтайын корыганы учун јарлалган… Тонокчы
кыргын Кочкорбайды Тузагаш јалкытканы элбеде јарлу.
…Иркит баатырлардыҥ ат-нерези “Кызалаҥду јылдар”
деп романда бичилген... Бодоштыра алза, XVII чак киреде
Бӧӧрӧгӧш деп кижи эл-јонды кыргындардыҥ, сойоҥдордыҥ ла
калкалардыҥ тонокчы табаруларынаҥ кӧп катап корулаган» деп, тӱӱкичи Н.А. Шодоев бичиген.
Толдой ло Тузагаш деп карындаштар – кыдат-моҥол, казах ӧштӱлерге удурлашкан алтай јуучылдарды башкарган
ады-чуузы чыккан эрлер.
Иркит, сойоҥ ло коболы сӧӧктӧрдиҥ тӧзи (кудайы)
– Јажыл-Каан. (Јажыл-Каан – ол јажыл ӧзӱмдӱ Алтай).
Байлу туузы – Кӧкӧ-Мӧҥкӧ (Кӧк-Мӧҥкӱ).
Анайда ок Јоло јурттыҥ јанында турган Ӱч-Межелик
кырлаҥды улус байлайт. Анчада ла Јаан ла Орто Межеликти
иркиттер байлап, оныҥ эдегине мӱргӱӱл ӧткӱрет.
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Озодоҥ бери иркит сӧӧктӱ улус Чарас бажында, Кан, Јабаган
ла Кырлык ичиле јуртаган эмтир. Олорды Омбо јайзаҥ башкарган деп, билимчилер бодоштырат. Тӱӱкилик иштердеҥ
кӧргӧндӧ, иркиттердиҥ јайзыҥы Бӱдӱки* (оны Тӧӧдӧкӧ деп база
адагылайтан) болгон. Ол мундус сӧӧктӱ Эрелдей* кӱйӱзиле кожо
казахтардыҥ баатыры Кочкорбайла, кыдаттарга садынган
јайзаҥла – Чаадакла кӱӱн-кайрал јогынаҥ јуулашкан. Иркиттер сары ла кара-иркиттерге бӧлинет. Карындаш сӧӧктӧри
– меркит (мӱркӱт), сойоҥ, коболы, таҥды, ӱлӱп, богускан,
тумат сӧӧктӧр. Эҥ јуук карындаштары меркит, сойоҥ ло коболы. «Бу сӧӧктӧр ончозы туваларда бар. Мынаҥ кӧргӧндӧ, иркит
ле оноҥ айрылып, алдынаҥ башка болуп калган сӧӧктӧрдиҥ
туваларла колбулузы јарт кӧрӱнет» деп, Иженер Чапыев
темдектеген эди. Оны чындалта керелеген кожоҥ бар:
Ирик тере тонысты
Ийт-татакай дебегер.
Иркит-сойоҥ бойысты
Ийде салып ийбегер.

Байлу тындузы – мӱркӱт, сыгын, койон.
Байлу агаштары – ыргай*, кайыҥ, эргиш ле аспак.
Кайыҥды байлаганы керегинде Акулова Танытпас эјекей
мындый соојыҥ айткан: «Булуттарга тӱртӱлген кайада
мӱркӱт уйа тудуп, јымырткаларын баскан болтыр. Кенетийин јымырткалардыҥ бирӱзи уйанаҥ чыгара чачылала,
јерге тӱжӱп јадарда, кайыҥ бӱрлерин саҥ ӧрӧ јууй тудуп,
јымыртканы тудуп алган. Удабай ол јымыртканаҥ уул
бала туулган. Ол туйук кара кабакту, кайыҥ ошкош, јараш
ла бырчыт, мӱркӱттий, кӱчтӱ ле јалтанбас болгон. Бу
мӱркӱт-уулдаҥ иркиттер таркап, јуулу-чакту ӧйлӧрдӧ
Алтайды ӧштӱлердеҥ корыган».
База бир соојыҥла, «Јуулу-чакту ӧйдӧ ончо јуучылдар
кырылып каларда, сок јаҥыс иркит эр арткан болтыр.
Ӧштӱниҥ табарузын сакып, ол агаштарга бӧрӱк-тонноҥ
кийдиреле, мылтык-бычакты илип, отты айландыра
тургузып салган. Тӱнде келген ӧштӱниҥ кайучыларына ол
јуу-јепселдӱ јаан черӱ деп билдирген». Байла, оныҥ учун иркиттер ыргай, кайыҥ, эргиш ле аспак агаштарды чеберлеп,
байлап јӱрет.
Кебинде иркиттер мӱркӱттеҥ таркаган деп, ӧрӧ айдылган.
Оны “Тодош эне” деп соојыҥ чӧрчӧк керелейт.
Каспа (Шабалин аймак) ла Алтыгы-Талду (Оҥдой аймак)
јурттарда јаткан иркиттердиҥ ле база бир канча сӧӧктӧрдиҥ
байлу туузы – Короты-Бажы – Јал-Мӧҥкӱ.
Сары-иркиттердиҥ таҥмазы – куйрукту ай, јӱректӱ ай.
Кара-иркиттердиҥ – куйрукту айдыҥ јаҥызы.
Кокыр сӧгӱжи:
Иркит, иркит ириҥдӱ,
Иргезинеҥ ары куртту,
*ыргай – орустап жимолость
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Ийттиҥ буды азыкту,
Иртпек јиген иркиттер.
Ириҥдӱ бут азыкту иркит.
Иркит, иркит ириҥдӱ,
Јыраа јаазын тартып албас,
Јаман адын минип албас,
Јаман катын ӱредип албас.
Адазы – ыргай, энези – кайыҥ.
Сыра* јаазын тартып болбос,
Јаман адына минип болбос,
Јаман катын ӱредип болбос иркит.
Ириктиҥ будын ийттиҥ будына толып јиген,
Айгырдыҥ будын апсанныҥ будына толып јиген иркит.
Кара эчкиниҥ бажын блаажала, кайанаҥ ашкан,
Борсыктыҥ бажын блаажала, боочынаҥ ашкан иркит.

*сыра – орустап жердь
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Кочкорбай

(«Кызалаҥду јылдар» деп романнаҥ алынган ӱзӱк)
Алтайдыҥ агаштары алтын-сары бӱрлӱ боло берген ӧйдӧ
тонокчыл кыргын Кочкорбай кара-сары адыныҥ эдин «кадырып», ыраак јорыкка белетеерин баштаган.
Былтыр ол Алтай јаар тонокко барып јӱреле, кӧӧкуйак тонын эки јердеҥ ойо аттыртып койгон келгенин
Кочкорбайдыҥ јаан ӱйи, Шунаш, эске алынды. «Анайып
ла тенип јӱреле, ол ӧлтӱртип койор, сӧӧги кажы бир јерде
ирип-чирип јадып калар. Акыр, ол кичӱ ӱйин, Юнасты, сӱӱп
јат. Оныҥ айткан эрмегине јӧпсинер болор бо?» деп сананала, Шунаш Юнасты бойына кычырды. «Коҥырбай былтыр
калмыктардыҥ јери јаар тонокко барала, ойто келбеген.
Кочкорбайды ӧлӱмнеҥ оныҥ кӧӧ-куйак тоны аргадаган. Сен
оны тонокко барба деп айтсаҥ, ол сениҥ сӧзиҥди угар» деп,
Шунаш Юнаска айтты.
Кочкорбай бойыныҥ кӧӧ-куйак кийимин каптаҥ чыгарып,
ок-саадагын алып, једикпес јерлерин јазап отурды.
– Согум эдер мал бойыста да бар ине, сен тонокко барбазаҥ
кайдар…
– Сени анайда айт деп, Шунаш тектирген эмтир. Слер, ӱй
улус, чачтараар узун да болзо, санаагар кыска. Оныҥ учун
эр улустыҥ керегине киришпегер.
Ӧбӧгӧниниҥ казыр ӱни ле кезем эрмеги Юнасты ӧӧркӧдип
ийди. Юнас катап айдынып болбой, ыйлап отурды. Ӱйи ыйлай берерде, ол эпјоксынып, ӱйиниҥ бажын сыймай согуп,
мекелеп айтты:
– Калмыктардыҥ јеринде мениҥ кара-сары адыма једер
јӱгӱрӱк те јок, кӧӧ-куйак тонымды ӧткӱре адар баатыр да јок.
Тегине ле ыйлаба, экем.
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…Карчага айлыныҥ јанында одын јарып турарда, Кӱркеш
јортып келеле, ат ӱстинеҥ эзендешти. Карчага малтазын
туура таштап, Кӱркештиҥ адын алып, чакыга буулап эрмектенди:
– Эки тууныҥ бажы эмес, эзен јӱрзе, тушташпай дегени
бу ине.
…Кӱркеш – Карчагала кожо јуу-чакты ӧдӱп чыккандардыҥ
бирӱзи. Эки нӧкӧр ӧткӧн ӧй лӧ болгон керектерди эске алынып, эрмек-куучындарын угушкан. Ӱчинчи кӱнде эртен тура
Кӱркеш келген амадузын нӧкӧрине куучындаган:
– Былтыр ла башкыјыл – эки јылга улай, јылдыҥ ла
кӱскиде, кыргындардыҥ баатыры Кочкорбай келип, бисти
тоноп амтажыды… Эмди база ла келер ӧйи јууктап келди.
– Таҥманы кызам јерге тозуп алала, јалкыдып ийбенеерде, амтажыбай база – деп, Карчага айтты.
– Былтыр мен олордыҥ бирӱзин јыга да аткам, је Кочкорбайды эки катап адарымда, согоондорым тыгынбаган. Ол
кӧӧ тонду эмтир. Бистиҥ улус мени Тузагаш* акага ла слерге
ийген, ол таҥманы јалкытсын деп сураган.
– А бу слер, Јодралуныҥ јуучылдары, јаҥыс кыргынга
чыдабас канайып калганаар? Шымдыш, Быјык, Кӱркеш
деген баатырлар кайда? – деп, Карчага, нӧкӧрин оос туткан
аайлу, эрмектенди.
– Бис ӱчӱлебис ого эки катап удурлаштыс. Ол јаҥыскан
*Тузагаш – сары-иркит сӧӧктӱ Омбо јайзаҥныҥ јаҥыс
сӧӧктӱ бӧкӧ-баатыры. Ол Толдой карындажыла кожо
кыдат-моҥол черӱнеҥ, анайда ок тонокчы казахтардаҥ
тӧрӧлин, албатызын корыган јуучылдарды башкарган.
Алтай тӱӱкилик куучындарда Кочкорбайды ӧлтӱре аткан
баатырлар башка-башка адалып јат. Олор: Эрелдей, Бакай,
Тӧтӧ, Эскичек, Ӧскӱс-Уул
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эмес. Оныла кожо тӧрт-беш кижи келет. Кӱчис јетпей, ас-мас
малысты кыргындарга уурдадып ла блаадып турганыс ол
ине – деп, Кӱркеш айтты.
Карчага нӧкӧрлӧриниҥ сураганы аайынча, Кочкорбайга
удурлажар арганы шӱӱп, белетеништи баштады. Ол саадагын
алып, оныҥ тисмезин, јаазын шиҥдеп кӧрӧлӧ, согоондордыҥ
баштарын курчыдып, јазап алды. Кӧӧ-куйак кийимдӱ кижини
саадакла јыга адар арга јогын билип, ӧштӱниҥ незине аткажын, кору болоры керегинде сананып отурды…
Тузагаш ла Карчага Јодралудагы нӧкӧрлӧрине келеле,
тонокчы кыргындарды тозотон јерди шӱӱжип, Шыҥ-Оозы
деп кызымды кӧстӧп баргандар. Ол јерди айландыра ајыктап
кӧрӧлӧ, эки баатыр нӧкӧрлӧрин эптӱ јерлерге отургызып,
бойлорына эки јер талдап алган. Талдап алган јердиҥ бирӱзи
– чакырым кире јерде – бери келип јаткан кижи јап-јарт
кӧрӱнип турар каруузын јер, экинчизи – ӧштӱни тозып, былча
аткадый эптӱ јер…
Тозуул башталганынаҥ ала ӱчинчи кӱнде Карчага
кыргындардыҥ келип јатканын кӧрӱп ийди. Тӧрт кижи келеткени керегинде нӧкӧрлӧрине јетирӱ эдип, Карчага кызымдагы
тозуулда отурган Тузагашка меҥдеди.
Кыргындар аттарын јеле бастырып келетти. Кату јолго
ло таштарга аттардыҥ туйгактарыныҥ тийген табыжыныҥ
јаҥыланганы там ла јууктап угулат.
Тозуулда отургандарга Кочкорбай бежен кулаш кире јердеҥ
кӧрӱнип келди. Ол улузын баштап келетти. Оныҥ кара-сары
ады улам ла бажыла ойнойт. Кочкорбайдыҥ кӧӧ тоныныҥ
эдеги ээрдиҥ каажы тужынаҥ кайра ачылып калган эмтир.
Тозуулга Кочкорбай јууктап келерде, Тузагаш он ло кулаш
кире тууразынаҥ ээрдиҥ каажын чала кыйа шыкайла адарда, кыргын «Ой-байай! Ой-байай!» деп кыйгырып, кӧҥкӧрӧ

јада берерде, нӧкӧрлӧри баатырын эки јандай колтыктай
тудуп, кайра качтылар.
Карчага ла Кӱркеш, Шымдыш ла Быјык аттарына минип, кыргындардыҥ кийнинеҥ учуртып, олорго јаба једип,
туткылап алды.
Тузагаштыҥ согооны Кочкорбайды ичеелей тыҥ шыркалап, оныҥ тын эдин табара тийген эмтир. Кочкорбай эки
катап келеле, алтайлардаҥ сегис ат апарган. Ол аттар учун
кыргындардыҥ аттарын Кӱркеш ле Шымдыш айрып аларга
албаданган.
– Аттарысты албагар, бис јери-јуртыска једип ле барала,
сегис јылкыны экелип берерис – деп, Кочкорбай јалынды.
Кыргындар Карчаганыҥ некелтези аайынча, Алтайга
тонокту келбес болуп, уурдап апарган аттарды јарым айды
ӧткӱрбей табыштырар болуп чертенген. Олордыҥ кажызы ла
чертин бӱдӱрериниҥ кереези эдип, Карчаганыҥ колындагы
согоонныҥ бажын јалаган.
Кыргындар кара-сары аттыҥ кӧксине эки ширдени јаба
таҥала, корбо талдарла орын аайлу неме эделе, Кочкорбайды
ого јаттыргызып, ары болуп јорткылады.
Тузагаш ла Карчага нӧкӧрлӧрин баштап, айлы-јурты јаар
уулангылады. Анча-мынча ыраакта јортып келеткен Кӱркеш,
нӧкӧрлӧри јаар кӧрӱп куучындады:
– Јети јыл мынаҥ озо кыргындар келип, бисти тоногон.
Ол тушта бисте атту кижи јаҥыс ла ака-бий* болгон. Ол
јаҥыскан кыргындарды истеп барган. Алты-Коолдогы кызымдагы кайаныҥ ӱстине чыгала ајыктаган. Кыргындар
олјолоп апараткан шаҥкылу кысты јолдо таппай калала,
бедирегилеп турган. Кыстыҥ јажынган јери јаар бир кыргын
барып јадарда, ака-бий «Ой, кыргын!» деп кыйгырып ийерде,
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*ака-бий – Карчага

кыргын кайа јаар каҥкаҥдап, «аа» деерде, ака-бий оныҥ оозы
дӧӧн адып ийген. Оозында согоон кадалып калган нӧкӧрин
кыргындар кӧрӧлӧ, ӧзӧкти тӧмӧн кут јок качкан…
– Ол кемниҥ кызы болгон? – деп, Быјык сурады.
– А бу бистиҥ Токтонныҥ јуртап отурган ӱйи ине – деп,
Кӱркеш айтты.

Чече – кӱргӱл-сары чачту, ак чырайлу, узун сынду, таларкак јарынду, јирме тӧрт јашту омок-шулмус кижи. Ол тогус
јашту тушта ада-энези јадын оорунаҥ* улам јада каларда,
оны јайзаҥныҥ Терки деп малчызы чыдадып койгон. Амырэнчӱ ӧйлӧрдӧ Чече јайзаҥныҥ малын кабырган.
…Эҥиргери ӧштӱниҥ черӱзи тоозын-тобракты быркырадып, Шыҥ-Оозына келеле, одулана бергенин Чече кӧрӱп,
Карчагага тил јетирген. Кандый да болзо, эртен тӱшке јетире
ӧштӱни Кайрукунды ӧткӱрбезин деп, Карчага Чечени сураган.
Эртен тура јер јарыырыла, ӧштӱниҥ черӱзи ойгонып,
кӱн чыгар алдында, ичкерлеп ийген. Ӧштӱниҥ кайучылары
боомныҥ керилге јолыла ӧдӱп јадарда, Чечениҥ аткырлары
олорды јыга адып ийген. Ӧштӱниҥ черӱзи токтой тӱшкен.
Алтайлардыҥ тозуулын курчаар арга јок. Боомды керий барган керилге чичке јол. Оҥ јаны – јылым кайалар, сол јаны
– Чарастыҥ суузы келип тӱӱлген иримдӱ бурылчык. Ӧштӱ

боомды маҥ бажына ӧдӱп чыгарга, јуучылдарын ӱч катап
кӧдӱрген. Је олордыҥ аттары бийик ле кадалгак боомго чыгара маҥтап болбогон. Тозуулга јӱк ле бӧкрӧҥ маҥла келип,
алтайларга јыга аттыртып турган.
Эҥ учында ӧштӱ Чарастыҥ суузын кечерге турганын Чече
билеле, эки бӧлӱк тозуулчыларын ӧштӱниҥ кечип чыккадый
јолы јаар ийген.
Чечениҥ јуучылдарын курчаарга, ӧштӱниҥ черӱзине Чарасты эки катап кечер керек. Озо сууныҥ сол јарадына кечеле,
оноҥ чакырым кире јердиҥ бажында ойто оҥ јаратка чыгар
керек. Је сол јаратка кечкен баштапкы бӧлӱк јуучылдардыҥ
кӧп сабазын Чечениҥ ийген јуучылдары кыра аткылап ийген.
Ӧштӱ тал-тӱшке јетире эки јӱстеҥ ажыра улузын кырдырган. Боомныҥ јолына бир бӧлӱк јуучылдар арттырала,
арткан черӱзин бӧлӱктебей, ончозын суу јаар чурадып ийген.
Ӧштӱ эки јандап курчап келерде, Чече јуучылдарыла кожо
калапту удурлажып, ӧштӱге тыҥ коромјы эткен. Окторы божой берерде, тоолу арткан алтайлар кара кайа кууп барган.
Алтайлардаҥ беш-алты ла кижи артканын ӧштӱ кӧрӱп ийеле,
олорды тирӱге тудуп аларга албаданган. Кийнинеҥ келип
јаткан ӧштӱлерди алтайлар эптӱ јерге тозуп алала, ӱлдӱле
чапкылап турган.
Эҥ учында Чече јаҥыскан арткан. Ол бӱгӱн эки катап
чыгып јӱрген кайаныҥ* бажында эмди сол колында ӱлдӱлӱ,
оҥ колында јаан ташту турды. Оноҥ ыраак эмес беш-алты
кулаш јерде ӧштӱниҥ јети јуучылы тын јок јатты. Кайаныҥ
ӱстинде бош таш та артпаган. Јууктап келген ӧштӱни Чече
ӱстинеҥ тӧмӧн калганчы ташла тӧбӧлӧп ийди. Је ол ок ӧйдӧ
оныҥ кийин јанынаҥ ӧштӱлер ээчий-деечий чыккылап келген.

*јадын оору – тиф оору

*алтай албатыныҥ ат-нерелӱ уулыныҥ ады-чуузы ундылбазын деп, ол кайаны албаты Чече деп адаган.

И.В. Шодоев

Чече

(«Кызалаҥду јылдар» деп романнаҥ алынган ӱзӱк)
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Чече олорго удурлажып, ӱлдӱле киргилеп-киргилеп турала, бажына тыҥ шыркаладып ийген. Кара-кӱреҥ кан јарды
дӧӧн јайрай берген. Јер-теҥери айланыжа берерде, Чече
«Айлу-кӱндӱ теҥерим ару турзын, агаш-ташту Алтайым тыным алзын!» деп кыйгырала, бийик кара кайанаҥ Чарастыҥ
суузыныҥ айланыжып јаткан ирими јаар калып ийген.
И.В. Шодоев

Тӱӱкейдиҥ ӧлӱми

(«Кызалаҥду јылдар» деп романнаҥ алынган ӱзӱк)
Кӱнчыгыш Моҥолдо јуртап јаткан Эзенниҥ уулы ЭрЧаадак* алтайларды олјолоп аларга умзанган. Ол бежен кире
јуучыл јууп алала, Чуйды тӧмӧн келген. Беш ичине келерде,
оныҥ јуучылдары Борбый деп карган кижини тудуп экелген.
– Сен нени эдип билериҥ? – деп, бий сурады.
– Мен јарынчы кижи эдим.
– Тургуза ла јарын таап экелигер – деп, Эр-Чаадак
јакарды.
Кӧдӧчилери эки куу јарын экелерде, ол јарындарды Борбыйга берип айтты:
– Мениҥ јолымды не сакып јат – јеткер бе, јеҥӱ бе?
– Мен јаҥыс ла эртенги кӱнди билип айдар аргалу кижи
– деп айдала, Борбый јарынныҥ бирӱзин алды.
Ол јарынды куу ӧлӧҥлӧ ороп, отко салды. Јарын карара кӱйе берерде, оны оттоҥ чыгарып, чийӱлене јарылган
јерлерин кӧрӱп эрмектенди:
*Эр-Чаадак – кыпчак сӧӧктӱ јайзаҥ болгон. Ол бойыныҥ
кӱӱниле цин-кыдаттарга садынган. Экинчи јетирӱле –
мӱркӱт, ӱчинчизиле – майман
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– Келген јолыгар бӱгӱнги кӱнге јетире ару эмтир. Эртен мынаҥ ары баратан јолыгар бу, је јолыгарда јаан буудак болотон эмтир. Ол – бу кӧрӱнип турган кара меҥдер.
Јуучылдараардаҥ ас ла болзо он кижи божоор. Оноҥ арыгы
јолыгарды кӧрӱгер, там ла чичкерип бараат – деп, јарындагы
чийӱлерди сыргалјын ӧлӧҥлӧ кӧргӱсти.
– Айтканыҥ тӧгӱн болзо, бажыҥды кезерим. Сен мени
коркыдар деп турган эмтириҥ. Эртен бисле кожо барарыҥ –
деп, Эр-Чаадак кизирт этти.
Тӱӱкей бийик кара таштыҥ ары јанына ак-боро адын
ла Айтпасты арттырып койоло, бойы келип јаткан ӧштӱни
каруулында кӧрӱп отурды. «Келип јаткан ӧштӱ мениҥ
согоондорымнаҥ эки катап кӧп эмтир. Андый да болзо, эптӱ
јерге тозып алала, бир канчазын кыра адар» деп сананала,
манакай ошкош таштардыҥ кыбына кирип алды.
Келеткен улустыҥ ортозында карган Борбый болды. Оны
албанла экелеткенин Тӱӱкей билип ийди. Јуучылдардыҥ
ортозына сӱт-ак ат минген таларкак кижи келетти. Ол
тонокчылардыҥ бийи болор деп, Тӱӱкей эреетип кӧрди.
Ӧштӱниҥ баштапкы бӧлӱк јуучылдарын ӧткӱрип ийеле,
кийниндеги бӧлӱкте бийин адайын дезе, озо ӧткӧн јуучылдар
јана болды. Олор Тӱӱкейди курчап ийгедий болгон. Анайдарда, Тӱӱкей баштапкы бӧлӱктеги јуучылдарды бирдеҥ јыга аткылай берди. Кийниндеги бӧлӱк анча-мынча ыраакта агашту
тӧстӧк јаар ууланган. Тӱӱкей ӧштӱниҥ он экинчизин јыга
адала, он ӱчинчи согоонды саадакка салып, тисмени тартып
ла јӱрерде, оҥ јанынаҥ ӧштӱниҥ согооны кардын јара эреп
ӧткӧн. Алдынаҥ ӧрӧ јылып келген ӧштӱни Тӱӱкей јастыра
кӧрбӧгӧн. Ол он ӱчинчи огыла оны былча адып ийди. Ичинеҥ
чыгып келген ичеелерин эдектенип, ичине јаба тудуп алала,
ӱйиниҥ јанына базып келеле айтты:
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– Мен кӱн ашканча ӧлбӧзим. Сен тургуза ла Тӧӧдӧкӧгӧ*
маҥтат.
Ол саадагын ӱйине береле, ӱлји балкашту арал јаар басты.
Айтпас ак-борого минеле, эки кӧзиниҥ јаштары, јаҥмыр
кептӱ, тӧгӱле-тӧгӱле, ӧбӧгӧниниҥ јакылтазын бӱдӱрерге
маҥтатты.
…Тӱӱкей јӱк ле арайдаҥ ӱлјини ӧдӱп, кургак ортолыктагы
койу јыраалардыҥ бирӱзиниҥ тӧзине јада берди.
Эр-Чаадак шыркалу баатырды таппаган. …«Карган
ырымчыныҥ айтканы чын болды. Таҥкы тартым ӧдиҥ туркунына он ӱч јуучыл јоголып калды. Ол менеҥ коркып, јетире
айтпаган. Јарынды мен бойымныҥ кӧзимле кӧргӧм. Мынаҥ
ары мениҥ барган изим бар, ойто айланар изим јок турган»
деп, бойында сананды.
Јуучылдары ак-боро атту ӱй кижини Эр-Чаадакка экелдилер. Айтпас јалынып эрмектенди:
– Алтайдыҥ атту-чуулу баатыры Тӱӱкей јаан шыркаладып ӧлди. Ол мени албан-кӱчле ӱй кижи эдип алган. Мен
бойымныҥ кӱӱнимле слерге багарга келдим. Слерге чындык
болгонымныҥ темдеги эдип, оныҥ ак-боро јуучыл адын ла
ай-саадагын экелдим. Мениҥ ада-энем Калка јеринде, мени
анаар кожо апарыгар.
– Ырымчыны бери экелигер – деп, Эр-Чаадак јакару берди.
Анча-мынча ыраактаҥ Айтпастыҥ эрмегин угуп, оныҥ
сӱмеленип келгенин билип отурган Борбыйды бийге экелдилер.
– Бу кадытты билериҥ бе?
*Тӧӧдӧкӧ – сары-иркит сӧӧктӱ Омбо јайзаҥыҥ јаҥыс сӧӧктӱ
бӧкӧ-баатыры. (Эненеҥ чыгарда ады – Бӱдӱки)

– Эйе, билерим. Тӱӱкей деп баатырдыҥ ӱйи – деп, Борбый
эрмектенди.
– Ада-энези кайда?
– Калка јеринде. Кыс тужында оны Тӱӱкей албанла тудуп
экелеле, ӱй кижи эдип алган.
– Айтканыҥ тӧгӱн болзо, бажыҥ кезе чабыларын билип
туруҥ ба? – деп, Эр-Чаадак айтты.
– Баш болзын, ӧрӧкӧн, качан да тӧгӱн сӧс айтпайтам – деп,
Борбый бийге мӱргӱди.
…Айтпас ӧҥжӱк кеп-чырайыла бийдиҥ јӱрегин «тармалап» ийген. Эр-Чаадак оны јанына отургызып, кожо ажанган.
Моҥол бий јанында јапсып отурган келинниҥ тӧҥмӧгин ле
белкенчегин араай сыймай тудуп турды. Эр-Чаадак улай ла
бажын тырмап турарда, Айтпас отко одыннаҥ јарыда салып
ийеле айтты:
– Узак јорык-јолго јӱреле, бажаар бийттеп калган болгодый. Оттыҥ јаркынына кӧрӱп берейин.
Бий келинниҥ кӱлӱмзиренген кӧстӧри јаар кӧрӧлӧ,
тизезиниҥ ӱстине бажын салып, јада берди. Айтпас бийдиҥ
бажын сабарларыла сыймап, бийттерди тудуп, ӧлтӱрип отурды. Эр-Чаадак келинниҥ ичин сыймай тударда, ол калактап
ийди. Кӧӧ тонныҥ темир куйактары келинди кыйып турганын Эр-Чаадак сезип, тоныныҥ колтык топчыларын чечип,
колын јеҥинеҥ чыгарып алды.
Айтпас бийдиҥ бажынаҥ кезикте чын бийт тудуп, кезикте
тудаачы болуп, турундарды ичкерледип, отты јаанада одырат. Бийдиҥ колы келинниҥ белкенчегине там ла бадалып,
коштой јатсын деп турганын Айтпас сезип, Эр-Чаадактыҥ
кулагына араай шымыранды:
– Сениле кожо јадарга, мен бу оттыҥ јанында отурган
кижинеҥ кемзинип турум.
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Бий ӧрӧ ӧҥдӧйип кӧрӧлӧ јакарды:
– Сен каруулчык болзоҥ, оттоҥ тӧрт-беш кулашка ыраак
тур.
Айтпас турундарды база ла катап ичкерледеле, «Бу
Тӧӧдӧкӧ канайып калды. Кӧзи јетпей туру эмеш пе?» деп сананала, кӧӧ тонныҥ ӧмӱрин кайра салып ийди.
Каруулчык ӧрӧ туруп базарда ла, бийдиҥ кыйгы-кышкызы ла калак-короны јанындагы агаш-ташка јаҥылана берген.
Айтпас арал јаар јӱгӱрерде, каруулчык оныҥ бажын корый алып, ӱлдӱле чабарга ла јӱрерде, Тӧӧдӧкӧ оны јыга адып
ийген.
Јаан шыркалу бий болушчыларын кычырала, ӱни чыгыпчыкпай айткан:
– Мени аткан кижи сӱрекей тыҥ кӱчтӱ баатыр эмтир.
Кӧрӱп тураар ба, оныҥ согооны ӧжӱнимди сый адала, кӧксимди
ӧдӧлӧ, јерге кире берген. Экинчизи бистиҥ јуучылдыҥ тӧжин
ле јардын оодо согуп, кызыл тытка кадалып калган. Алтай
келинниҥ ак-боро адын ла саадакты карган ырымчыла кожо
мында таштагар. Ол баатыр удабас келер, тургуза ла качып
јанаалыктар…
Јер јарып келерде, Тӧӧдӧкӧ лӧ Айтпас каруузынга чыктылар. Моҥолдордыҥ одузы – ээн.
– Ой, бистиҥ боро атты јединип алган бу кем болотон?
Кече олјодо бир алтай кижи јӱрген. Бу кижи ол болор бо? –
деп, Айтпас айтты.
Ол кижи Айтпас ла Тӧӧдӧкӧ отурган тӧстӧк јаар ууланды.
Айтпас Тӱӱкейдиҥ ак-боро адын ла саадагын алып шымыранды:
– Ӧрӧкӧн, слерге јаан алкыш болзын.
– Сен келериҥде ле, керек тегин эмезин мен сезип ийгем
– деп, Борбый эрмектенди.

…Карчага он кире улусту Чакырды ажып, Беш ичине једип келеле, сууныҥ јарадыла олјочылардыҥ барып
јатканын кӧрӱп ийди. Ол табыш јок ӧштӱге јууктап алала,
кенейте табару эткен. Ӧштӱниҥ улузынаҥ јирме кирелӱ
јуучыл качып чыккан. Ӧлгӧн ӧштӱлердиҥ ортодо эки аланчыкты карганала колбой шӱлјип јазаган тӧжӧктӧ кӧӧ-куйакту,
јаан шыркалу бий јатты. Ӧлӱп јаткан бийдиҥ јанына Карчага јортып келеле, кыдаттарга багала, алтайларды кырган
Эр-Чаадакты танып ийди. Ол кабышпай чарчалып турган
колыла јерге тайанып ӧҥдӧйӧлӧ, Карчаганы кӧрӧлӧ, јыгыла
берди. Оны «Тӧӧдӧкӧ лӧ Тӱӱкейдиҥ бирӱзи аткан ине. Олор
кайда не?» деп сананала, јӱреги чочыды.
…Карчага Тӱӱкейдиҥ айлына тал-тӱш киреде једип келеле, агаш јандап јаткан Тӧӧдӧкӧни таныды. Ол јоон тоормошты ойып, межик эдип јатканын Карчага сезип ийди. Тӧӧдӧкӧ
эзендешпестеҥ Карчаганы кучактай тудала, ыйламзырап
айтты:
– Кӧстиҥ оды ӧчти, кӧгӱстиҥ каны кургады. Албатыныҥ
баатыры божоды.
Карчага јуучыл нӧкӧриниҥ јанына келип, јылу ла кереес
эрмек айтты:
– Ӧштӱлер оодо согулды, арткан-калганын кырарыс. Алтайыс амыр болор, албатыыс амыр јуртаар. Алтай сынында
сӧӧгиҥди јуурыс, ады-јолыҥ албатыда ундылбас.
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И.В. Шодоев

Карчага*
Эки јӱс одус сегис јыл кайра кыдаттар ла моҥолдор Алтай
јериске табарып, канду јуу баштаган…
Карчагага баштаткан алтай эрлер олјочыларга сакыбаган
јанынаҥ табарулар эдип, јеҥӱлер алып турды. Је ӧштӱниҥ,
чымалыдый, кӧп черӱзине чыдагадый кӱч бир ууш алтайларда јок болгон. Оныҥ да учун кӱстиҥ соокторы келерде,
Карчагага баштаткан алтай эл-јон Чарасты тӧмӧн орус
каанныҥ јерине барган. Анда јуртаган орустар јуу-чактаҥ
арткан-калган, ачу-коронго ло тӱреҥиге бастырган улусты
кыштадып, ӧлӱмнеҥ корып алган.
Јаскары-јай јердиҥ ӱсти јажара берерде, Карчага баатырга Алтайына јанар санаа амыр бербей турды. Ол адын ээртеп,
тӧрӧлин кӧстӧп атанып ийди.
Ол Аба-Туразы, Коргон, Шуҥмара, Айты-Кӧл, Шыҥ-Оозы
деп јерлерди ӧдӱп, Јодралуга келди. Мында Карчага ШибееКојогор деп тууныҥ бажына чыгып, јер-алтайын ајыктады.
Агын суулары јалтырашкан, јажыл ӧзӱмле бӱркелген, алачоокыр чечектер јайканышкан Алтайы ого ээн ле ӧчӧмик
билдирген. Эрјине малдаҥ мал да јок, эл-калыктаҥ кижи де
артпаган јер. Алтай ыҥ-шыҥ.
Карчага агын сууларды јакалай кобы-јиктерди эбиреде
шиҥдеп турала, он чакырым кирези јерде, чет агаштардыҥ
јаказында јойу кижи јӱргенин кӧрӱп ийди. Карчага меҥдейшиҥдей адына мине соголо, ол кижиге јолугарга јелдиртип
ийди. Јойу кижи Карчаганы база кӧрӱп ийеле, арка јаар

меҥдеди. Карчага карамдыктагы јеҥес чадырга јууктай
јортып келеле, айылдыҥ ээзин тышкары чыксын деп, ат
ӱстинеҥ кыйгырды.
Анча-мынча болбой ӱйдеҥ бир эр кижи ле бала кучактанган келин чыккылап келди. Карчага эр кижини тургуза ла
таныды. Ол ӧштӱге удурлажа јуулашпай, нӧкӧрлӧрин таштап
качкан Бартла деп кижи болгон.
Бартла коркыганына кугарып, эриндери тыркыражып,
тизе бажына отура тӱшти:
– Карчага, мен бурулу. Ӧлтӱрер болзоҥ, ӧлтӱргейиҥ. Је
сок јаҥыс уулыма ла эжиме тийбе деп, сенеҥ сурап турум!
Карчага камчызын кончына сугуп, тижин кыјырадып
кимиректенди:
– Сендий ле коркынчактар учун Алтайым артады, эҥ
јакшы эрлер јыгылды, эл-јоным короды. Тыныҥды кыйарга,
меге не де эмес. Чыдадып јаткан балаҥ учун јӱргейиҥ. Бӱгӱн
кажы ла алтай кижи меге баалу. Уулыҥды Эне-Алтайыҥныҥ
куйагы болгодый, эл-јоныҥныҥ атаанын алгадый эркин эр
эдип чыдадып койгын.
Карчага адыныҥ оозын бурый тартала, бӱдӱш-чырайы
јарып, ӧкпӧзи ӧчӱп, токыналу айтты:
– Ылтам ла Кайсынга кӧч.
Јуу-чактаҥ, тородоҥ, оору-јоболдоҥ тирӱ арткандар Кайсын деп ӧзӧккӧ јуулыжып, јурт тӧзӧди.
И.В. Шодоев

*Карчага – кара-иркит сӧӧктӱ бӧкӧ, ака-бий
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* * *
Бир катап Буркан јерге тӱжӱп, сӧӧктӧргӧ карындаш
ӱлеген. “Меге ле карындаш керек јок. Јалку, шалыр кӧлчиндер
иш этпей, колдорын јайып алала, “бер” деп айдыжар. Олорды
азыраганча, јаҥыскан ичсем-јизем торт, тойу јӱрерим” деп,
иркит кыйгастанып, тере тоныла туй бӱркенеле, уйуктап
калган. Ойгонып келзе, Буркан теҥери дӧӧн ойто сала бертир. Ӧскӧ сӧӧктӧр сӱӱнген, јаҥы табышкан карындаштарыла
бары-јогын ӱлежип, айылдажып тургулады. Иркит јаҥыс ла
карындаш јок арткан эмес, анайда ок турлуланар јер де јок артыптыр. Бийиктеҥ, шаҥ чылап, та не де табыштанып ийди.
Ӧрӧ кӧрзӧ, агашта тас деп куш отурды. “Буркан мени иркитке
карындаш бол. Јуртайтан јереер сас болзын деген” деп, тас
айтты. “Куш карындаш керек јок меге!” дейле, иркит тасты
аткан. Тас уча берген. “Сас јер керек јок меге!” дейле, састы
ӧртӧгӧн. Ӱлӱш сас кӱйбеген. “Карындажы – тас, јуртайтан
јери – сас” деп, иркиттер керегинде эмди албатыда айдыжат.

Алтайда тодош сӧӧктӱ сӱреен јараш бала јуртаптыр.
Оны кӧрӧргӧ, уулдар ыраак јерлердеҥ келетен. Мыны улус
јаратпай, кысты јамандажа берген. Ада-энези де уйатка
тӱштис деп, кызын сӱргӱлеп ийген. Кыс эл ортодо базып
јӱрерде, балдар оны ташла шыбалайтан, уйлар сӱзетен, аттар
тебетен, “Ары јӱр! Бала-баркабысты ӱребе!” деп, эмеендер
калактажатан. Шыралу јӱрӱмге чыдабай, кыс арка-таш јаар
јӱре берген. Канча јыл базып јӱргенче, он јети јажы толгон.

Бир кӱн ол аҥырлардыҥ уйазына туштаган. Кӧрӱп турза,
иркек аҥыр тижизине карузып турат. Олорды кӧрӧлӧ, “Менде мындый биле, мынча балдар болгон болзо кайдат. Меге
карузыыр мындый ла эштӱ болгон болзом. Билелӱ, балдарлу
болзо, кандый јаан ырыс” деп, кыс кӱйӱнип сананган. Бу ла
ӧйдӧ булуттардыҥ ары јанынаҥ Ай чыгып келген. Ай кӧрӱп
тургажын, иркектӱ-тижилӱ аҥырлар отурган, олордыҥ
јанында кыс турган. Кижи ле куштардыҥ најылыгын кӧрӧлӧ,
Ай бойыныҥ суркурууш чогын јер јаар ычкынып ийген. Чок
аҥырлардыҥ ӱстине тӱжерде, олор чочыйла уча берген. Чок
анаҥ ары јылбыраарда, кыс оны тудуп алган. Чок кыстыҥ
эди-канына шиҥип, оныҥ чырайын там јарандырган.
Кыс анаҥ ары барган. Ол бийик кырга чыгып барза,
кайаныҥ јырыгында мӱркӱттер уйалаптыр. Мӱркӱттер оны
чек керексибей турган. Бу куштар тӱлкӱни, албааны (кишти), камдуны тулуптап јийле, терелерин арттырып салатан
эмтир. Кыс аҥныҥ учугын кадып, ол терелерле бойына јӱзӱнјӱӱр бӧрӱк-тон кӧктӧгӧн. Јанындагы таштыҥ саҥызы агала,
кӱскӱ болуп каларда, ол оноҥ кӧрӱнип, тӱжине ле јаранып
отуратан.
Мӱркӱттер аҥдап учкулай бергенде, уйада иркек азатпайы артатан. Ол ӧрӧ кӧргӧндӧ, учы-кыйузы јок теҥери
кӧгӧрӧтӧн. Тӧмӧн кӧргӧндӧ, учы-тӱби јок тамы караратан. Бир
катап оныҥ кӧзине јаражай-кыс илинген. Азатпай кыстыҥ
јаражын кайкап, анаҥ кӧзин албай турды.
Коштой уйада тижи азатпай артатан. Азатпайлар чыдаза,
олорды бириктирер деп, эне-адазы туку качан кудалажып салтыр. Је кижи келгенинеҥ бери иркек мӱркӱт оны керексибей
барганын тижизи ајарды. Ол учарга ӱренип алала, таш чылап,
кыстыҥ ӱстине тӱжерге сананган. Оныҥ кӧзин ойо тырмайла,
тамы дӧӧн чачарга умзанган болтыр. Је иркек мӱркӱт канат-

100

101

(Т. Акулованыҥ јууп алганыла)

Тодош эне

(соојыҥ чӧрчӧк)

тарыла кысты бӧктӧп алган. Тижи мӱркӱт кӱнӱркегенине
кайага согулала, ӧлӱп калган. Эҥирде оныҥ эне-адазы келеле, кызыла не болгонын сезип ийген. Олор нени де айтпай,
кызыныҥ сӧӧгин алып, ырада кӧчӧ берген. Иркек мӱркӱттиҥ
эне-адазы нени де аайлабай турган. Эртенгизинде адазы
аҥдап уча берерде, эне мӱркӱт јажынала, керектиҥ аайын
билерге сананган. Кӧрӱп турза, кыс кере тӱжине кӧктӧнгӧн,
кӱскӱниҥ алдына айланып јаранган. А уулы курсак та јиирин
ундып, сӱӱшле толгон кӧзин кыстаҥ албайт. Энези јажынган
јеринеҥ чыгып, уулын мекелеген: “Адаҥ бу кылыгыҥды билзе,
тыныҥды кыйып салар. Уйатка калганча, јаҥыс уулым јок
болзын деер. Мен сеге мӱркӱттердиҥ кыстарыныҥ эҥ јаражын
экелерим”. Оноҥ кыс јаар кӧрӧлӧ айткан: “Мынаҥ ырбабазаҥ,
ӧлтӱре тебип саларым!”
Кыс коркыганына кайанаҥ тӱжӱре јӱгӱреле, мӧштиҥ
тӧзине јапаш тудуп, јуртай берген. Јаражай јӱре берерде,
мӱркӱттиҥ балазы, јаан ооруга алдыргандый, јада берген.
Ада мӱркӱт балазына килейт, нени де аайлабайт.
Энези, арга јокто, булуттар ӱстинде алтын ӧргӧӧдӧ јаткан
Кайраканга баштанган:
– Мен, куштардыҥ кааныныҥ ӱйи, слерге суракту келдим. Уулым јерде јӱрген кижиниҥ балазына санаазын салып,
ӧлӧргӧ јат. Оны кижи эдип, кысты мӱркӱт эдип кубултсаар,
сурап турум. Ач кӧзин ајарып, оны кижи деп мӱркӱттер билеле, тепкилеп салар. Ол јиилек те јип јӱрген болзо, аҥдардыҥ
терезин јууп, ач ла јуунчак кылыгын кӧргӱскен. Канайдар,
јаҥыс уулым ӧлгӧнчӧ, кижи болуп кубулзын.
– Мен мӱркӱттерди јалынбас эдип јайагам. Сенде –
каргааныҥ јӱреги. Уулыҥды кижи эдип кубултала, јер дӧӧн
тайарым. Сен каргаа болуп шайрап јӱр – деп, Кайракан ачынып айткан.

– О, Кайракан, уулым ла тирӱ јӱретен болзо, каргаа да
болуп шайрап јӱрерим – дейле, эне мӱркӱт јарылган јӱрегин
тудунып, јыгыла берген.
Кайракан ачынала, ургун јаҥмыр, јаан мӧндӱр јаадырган.
Јалкынныҥ јалтылдажына, кӱкӱрттиҥ кӱзӱрежине чыдабай,
кыс кайага јапшына берген.
“Коркыба, кӧӧркийим! Мынаҥ ары бис айрылышпазыс”
деген сӧстӧрди кыс угала, чочый берген. Кӧрзӧ, јанында кара
кабактарлу, коҥжок тумчукту уул турган. Кыс мӱркӱтти
танып ийген.
“Бис экӱ эмди ӧлзӧӧс тӧ кем јок” дейле, уул кысты кабыра
алып, Кайраканга удура кӧргӧн.
Бу айдары јок јаан сӱӱшти Кайракан кӧрӧлӧ, алтын камчызын кончына сугуп, алтын ӧргӧӧзи јаар кире берген.
Јылдар ӧдӱп, ол экӱнеҥ иркиттер таркап барган. Ада
мӱркӱт божоор алдында балдарын алкап айткан: “Јерге
берген ӱреним – мӱркӱттиҥ балдары. Уулдарым, мӱркӱттер
ошкош, атту-чуулу аҥчылар болзын. Јайа салган канадымда
канча јуҥ, анча кире балдарлу болзын”.
Иркиттердиҥ мӱркӱт кушты байлап јӱргени бу болор.
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Сойоҥ
Ӧбӧкӧлӧристиҥ јетиргениле, сойоҥ сӧӧктӱ улустыҥ тӧрӧли
– Кемчик (Сойоҥ јери эмди Тува деп руспублика). Айдарда,
сойоҥдор Алтайыска анаҥ келген. Олордыҥ јуук карындаштары – иркиттер ле коболылар. Олор кемчик, комды,
сары ла кара-сойоҥдорго бӧлинет. База бир јетирӱле,
сойоҥдордыҥ карындаштары – иркит, алмат сӧӧктӱлер.
Кеп куучынла, сары-сойоҥдор Чуй, Аркыт, Јаан
Јаламанда ла Кичинек Јаламанда јаткан. Качалаҥду ӧйдӧ
олор ӧштӱге кырдырып, тирӱ арткандары олјого кирип айдадарда, бу јерлер кӧп јылдарга ээн арткан.
Билимчилердиҥ шиҥдегениле, XVII-XVIII чактардыҥ
јарымызында сойоҥдор Чуй, Аркыт, Оймон ичиле јуртаган.
Сойоҥ сӧӧктиҥ тӧзи – Јажыл-Каан.
Байлу тайгазы чокымдалбаган. Је ӧбӧкӧлӧристиҥ айдып
салганыла, ончо алтайлардыҥ байлу туузы, тӧс тайгазы –
Кадын-Бажы. Алкыштарды да ајаруга алза, кажы ла сӧӧк
алканганда, Кадын-Бажын адап јат. Айдарда, сойоҥдордыҥ
байлу туузы – Кадын-Бажы. Јажыл-Каан деп база темдектелген.
Байлу аҥы – койон, кужы – мӱркӱт.
Байлу агажы – кайыҥ, тал.
Таҥмазы – сырга (јаакту). База бир јетирӱле, јаа, кулја.
Сӧгӱш сӧзи:
Сойоҥ, сойоҥ “сорт” эткен,
Чолтык бычагы курч,
Чоокыр ады јӱгӱрӱк,
Аралга кирзе, кожоҥчы,
Аркага чыкса, саҥысчы.
104

Сойоҥдор

Олор кемдер? Туулу Алтайга качан
келген?
…Алтай сойоҥдор кемдер болгонын улус јазап билбес:
олор Туванаҥ да келген дежет. Је бу шӱӱлте, мен бодозом,
јаан да болзо, јарымдай чын. Бу суракта билимчилердиҥ
бурузыла булгаш болуп калган. Оны эмеш јартап ийели.
«Сойоҥдор» деп алдында туваларды адап турган болгон,
је олор бойлорын качан да «сойоҥ» деп адабаган, а «тыва»
эмезе «тува» дежетен. Алтайларды (телеҥиттерди) база не
ле деп адаган эмес пе? Монголдор – урянхайлар деп, орустар – калмыктар, татарлар, ойроттор, о.ӧ. деп адагылайтан.
Сары-сойоҥдор ло кара-сойоҥдор тувалардыҥ сӧӧктӧриниҥ
бирӱзи. Оныҥ учун «сойоҥ» ло «тува» деген сӧстӧрди коштой
тургузарга јарабас. Темдектезе, В.В. Радлов «Сибирьдеҥ» деген ижинде «XIX чактыҥ башталганында Улу-Кемге (Ульгумен) бежен биле сойоҥдор кӧчӱп келген» деп сӧстӧрин «бежен
биле тувалар» деп кычырар керек. А олордыҥ канчазы сойоҥ
сӧӧктӱ болгонын кем де билбес.
Алтай сойоҥдор тувалардаҥ чыккан деп, јарлу шиҥжӱчи
Л.П. Потапов база бичиген. Качан кыдаттардыҥ Цин
каандыгыныҥ черӱзи Ойрот јерин јуулап аларда (1755
јылда), сойоҥдор Туулу Алтайга келеле, мында токынап,
алтайлардыҥ сӧӧктӧриниҥ бирӱзи боло берген деп шӱӱлте
Л.П. Потаповтыҥ ончо бичиктеринде бичилген. Айса болзо,
канча да кире сойоҥ сӧӧктӱлер ол ӧйдӧ бери база келген, је Г.П.
Самаевтиҥ «Туулу Алтай XVII чактаҥ XIX чактыҥ ортозына
јетире: политикалык тӱӱкизинеҥ ле Арасейге киргениниҥ
сурактары» деп бичигинде орус документтер аайынча, 1745
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јылда Чуйда сары-сойоҥдорго баштаткан отоктор болгон деп
бичилгени бар.
Андый болзо, сойоҥдор ол кемдер?
Мен бодозом, сойоҥдор – алтайлардыҥ јебрен сӧӧктӧриниҥ
бирӱзи. Олор керегинде баштапкы јетирӱлер кыдаттардыҥ
Суй каандыгыныҥ (581-618 јј.) бичиктеринде туштайт.
Анда айдылганыла болзо, сеян-ту (сойоҥдор) деген эл
тӱрктердиҥ теле биригӱзине кирип, Алтайдыҥ (эмдиги
Монгол Алтайдыҥ) јанында јуртаган. Билимчи Г.Е. ГруммГржимайло кыдаттардыҥ Тан каандыгыныҥ (618-907 јј.)
бичиктерин шиҥдейле, сойоҥдор бӱгӱнги Монголиядагы
Гобийский Алтай дейтен јерде јатканы керегинде шӱӱлте
база эткен.
Тан каандыктыҥ бичиктеринде айдылганыла, 546 јылда
тӱрктердиҥ тугю биригӱзи сойоҥдор кирген теле биригӱни
бойына бактырып алала, оныҥ ийдезиле тӱндӱк чӧлдӧрди
бийлеген. Теле биригӱ хундардыҥ калыгы деп анда ок бичилген.
Тӱрктердиҥ каандыгы эки јара бӧлинген кийнинде, теле
биригӱге алдында кирген элдер сойоҥдорго ло уйгурларга баштадып, канча катап тӱймеен кӧдӱрген. Учы-учында олор Хели-каанныҥ черӱлерин 627 јылда оодо соккон.
Качан Хели-каанды кыдаттар 630 јылда олјолоп аларда,
тӱрктердиҥ Кӱнчыгыш каандыгы јайрадылган, а артканкалган элдер тыҥып келген сойоҥдорго кожулган. Бу ӧйдӧҥ
ала Тӧс Азияныҥ кӱнчыгыш јанында јаҥы Сойоҥ каандык
тӧзӧлгӧн. Ого эмдиги Туваныҥ, Монголияныҥ, Хакасияныҥ
ла Алтайдыҥ јерлери кирген. Сойоҥ каанныҥ черӱзи эки
јӱс муҥ јуучылду боло берген. Је андый да болзо, бу каандык
јаан удабай база јайрадылган.

Чындап, озо баштап сойоҥдордыҥ каандыгыныҥ черӱзи
јеҥӱлӱ јуулашкан, је 641 јылда Инан-каанга баштаткан черӱ
тугю ле кыдаттарга оодо соктырткан. Инан-каан божогон
кийнинде, оныҥ уулыныҥ – Бачжоныҥ черӱзин тюгу ле кыдаттар 646 јылда база катап јеҥген. Олор беш муҥ кижини
ӧлтӱреле, одус муҥнаҥ ажыразын олјолой берген.
Бу айалганы тузаланып, уйгурларга баштаткан калыктар
сойоҥдорго удура тӱймеен кӧдӱрип чыккан. Уйгурлардыҥ
башчызы Тумиту сойоҥдордыҥ бийлеген јерин айрып алган,
а 648 јылда арткан-калган сойоҥдорды эмдиги Монгол Алтайда кыдаттар оодо соккон. Мыныҥ кийнинеҥ сойоҥдор тушбашка тоскырылып, Азияныҥ тӱӱкизинеҥ јоголгон. Байла,
ол ло ӧйдӧ сойоҥдор эмдиги хакас, алтай, тува албатылардыҥ
ӧбӧкӧлӧрине кожулып, сойоҥ сӧӧк болуп артып калган.
Оныҥ учун сойоҥдордыҥ тӱӱкизин VII чактыҥ ортозынаҥ
бери ол албатылардыҥ тӱӱкизиле кожо кӧрӧр керек.
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В. Соенов, тӱӱкилик билимдердиҥ кандидады, профессор

Коболы

Ара

Коболылардыҥ јуук карындаш сӧӧктӧри иркит ле сойоҥ
деп, ӧрӧ айдылган. Андый да болзо, сойоҥ ло коболы – ол бир
сӧӧк деп, јаандарыс темдектеген. Айдарда, коболылардыҥ
мӱргӱген кудайы, байлаган тындузы, агажы, тайга-туузы сойоҥдорло тӱҥей.
Бу эки сӧӧктиҥ карындаш болгонын кеп куучын мынайда керелейт: «Јуулу-чакту ӧйдӧ сойоҥ кижи кайыҥда илип
салган кабай таптыр. Анда јаткан ӧскӱс баланы ол “коболы
бол” деп алкап, азырап салган».
Мынаҥ улам, коболыларды мынайда сӧгӱп јат:
Корбо талда кок јок,
Коболы кижиде ук јок.

Аралардыҥ карындаш сӧӧктӧри: таҥды, модор, тумат,
богускан. Олор пырат-араларга ла калјан-араларга
бӧлинет.
Каргандардыҥ айтканыла, «Аралар Моҥолдоҥ келген.
Олор карагай агаштаҥ бӱтке кара-пырат улус дежер олорды».
Р. Кулакованыҥ бичимелинде («АЧ» 23.04.2019 ј.) айдылат:
«Тӱӱкинеҥ кӧргӧндӧ, XVIII чакта Россия Тӱштӱк Сибирьди
колго алып баратканын билип, Джунгар моҥолдор Сибирдиҥ
казактарыла јуу-согуш баштаган. Ол ло ӧйдӧ Кыдаттыҥ
Цинь империязы бу аҥ-кужыла, ӧзӱмиле байлык ла элбек
јерлерди база мензинген. Джунгария олорло база јуулажып
баштаган. Энесайды јакалай јаткан кӧп албаты канча
јылдарга улалган јуу-чактаҥ кырылып, чучурап, јер-башка
качып, Джунгария јерине олјого баратан. XVIII чактыҥ 40-чи
јылдарында олордыҥ кезиктери олјоноҥ качала, бойыныҥ
тӧрӧлине (эмдиги Красноярск крайдыҥ јерлери) келген. Пырат ла калјан дейтен аралар арка-тууны керип, Алтайдыҥ
Чарыш суузыныҥ јараттарында токтогон. Алтай кеп куучындарда олорды «Моҥолдоҥ келген албаты» дейтен. Темдектезе, 1746 јылда Ӧскеменниҥ (эмдиги Усть-Каменогорск
кала, Кӱнчыгыш Казахстан) јаказында орус казактар јети
качкын туткан. Олор – ара укту Хотон деп кижи уулдарыла
кожо болгон.
Аралардыҥ аттары чапкырыла, чыйрагыла, талдамазыла макка чыгатан».
Соојыҥда айдылганыла, аралардыҥ малыныҥ коручылы
– теҥеринеҥ тӱшкен маҥдайында ак таҥмалу, кызылјеерен ат.
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Аралар Кан-Оозы аймактыҥ Кайсын, Кӧзӱл, Кан-Карасуу
деп јурттарында чук јадатан.
Кеп куучынла, ара сӧӧктӱ кижи јаш бала табала, айлына экелип азыраган. Уулчак јыгылала, очокко тӱртерде,
маҥдайыныҥ ӱсти јарыла берген. Сорбуланган јердеҥ чач
чыкпаста, азыраган адазы оны калјан-ара сӧӧктӱ болзын деген. Анайып, ол уулчактаҥ таркаган аралар калјан-аралар
болуп таркаган.
Ара сӧӧктиҥ тӧзи – Кӧкӧ-Мӧҥкӧ*.
Байлаган туузы чокымдалбаган. Је ӧбӧкӧлӧристиҥ айдып
салганыла, ончо алтайлардыҥ байлу туузы, тӧс тайгазы –
Кадын-Бажы.
Байлу тындузы – агас.
Байлу агажы – карагай, кезик улус јойгон дежер.
Таҥмазы – куйрукту јаҥы ай. Таҥманыҥ учуры: айдыҥ
јаҥызы кижиге јакшызын јетирер. Ай јаҥыда – јердиҥ ӱсти
ару.
Пырат-араларды мынайда сӧгӧтӧн:
Кара-пырат – кату темир тӧдӧгӧзи.
Кара агаштыҥ ӧзӧгинеҥ чыккан кара-пырат.

*Кӧкӧ-Мӧҥкӧ – Ӱргӱлјик-Кӧк эмезе Теҥери-Кудай деп айтканы.
Кезикте Кӧк-Мӧҥкӱ деп айдадыс. Кӧк-Мӧҥкӱ – Бай-Ӱлгенниҥ
уулы. Алтай улус кудайды Теҥери эмезе Кӧк деп, база айдып
јат
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Аралар
Бистиҥ ӱргӱлјинеҥ* озо II чакта арины деп ук-нация болгон. Јаткан јери – Энесай сууныҥ эки јарадын јакалай элбек
јерлер (эмдиги Красноярск крайда). Олор тӱрк деп аданган
албатылардыҥ тоозына кирип јат. Јебрен чактарда ариндер
кӧчкӱн, јаҥыс јерге токтобос, јаантайын јуулажар, ӧскӧ укту
албатыны бактырар, јерлерин блаажар кӧп албаты болгон.
Ариндер иштеҥкей, уй-мал ӧскӱрер, јерле иштеер, темирдеҥ
јазалдар эдер узун сынду, сары чачту, чаҥкыр кӧстӱ улус
болгон деп бичилген.
Валерий Рябиковтыҥ бичигин кычырза, мындый
јолдыктар бар: «Ариндердиҥ изи Тӱндӱк Кавказта, Орто
Уралда арткан. Арменияда ӱч јаан кыр Ара, Арагац, Арарат
деп адалат, је ариндерле чын колбу бары-јогы јарт эмес. Ол
ӧйлӧрдӧ удмурттарды база ары, аряны дежетен, тӱштӱк
јерлери «арская земля» деп адалган, Ара деп кала да болгон.
Айса болзо бир ле калык болгон…».
1200-чи јылдардаҥ ала Чингис-кааныҥ ӧйлӧрине јетире
ӧткӧн јаан јуу-согуштарда кӧп албаты кырылып, качып, собырылып кайылган. Ариндердиҥ бир бӧлӱги, байла, качып,
Кара ла Каспий талайлардыҥ јараттарыла Орто Азияга
јеткен (археологиялык казынтылар оны керелейт).
Сибирьде башка-башка укту кӧп калык јаткан (ол тоодо
сибирдиҥ скифтери), тоозыла эҥ ле кӧби кыргыстар болгон. Ӧскӧ ӧс калыктар олорго калан тӧлӧгӧн, мынаҥ улам
јаантайын јуу-согуш болотон. XVII чакта орус казактар
келген. Ондо јаткан бастыра албатыны бир сӧслӧ «кеты»
деп адаган. Казактар чактаҥ чакка јаткан албатыныҥ
*ӱргӱлји – орустап вечность, эра
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јерлерин блаажып, сӱрӱп, ӧлтӱрип, бала-барказын олјолоп
баштаган.
Энесай сууныҥ эки јанында јаткан мал-ашту, аҥдапбалыктап јӱрген албатыларды ариндердиҥ башчызы бактырып, калан тӧлӧттирген. Ол сӱреен сӱмелӱ, кандый ла
керектеҥ алдырышпай, тирӱ чыга берер учун, кыргызтар
оны Тӱлкӱ деп чололойтон. Бу чоло аттаҥ улам орустар
ариндердиҥ јерин «Тюлькина земля» деп айдатан. Ариндер узак ӧйгӧ орустарга да, кыргыстарга да калан тӧлӧбӧй
јӱрген. Тӱлкӱниҥ уулыныҥ уулы, Татыш, орус казактарла
јаантайын согужар коркышту јуучыл кижи болгон. Учында
шыркаладала, Энесай сууныҥ ортолыгында олјого киреле
божогон. Ол јер «Татышев остров» деп адалат.
Эмди ле Карасноярск крайда Аринское, Бугачево
(Татыштыҥ уулыныҥ ады), Кубеково (ариндердиҥ
башчыларыныҥ бирӱзи) деген јурттар бар.
Ариндер кыргыстарла јер блаажып, јаантайын јуулажатан.
Красноярск кала тӧзӧлип турарда (1630-чы јылдар), ариндер
казактарла кожо кыргыстарга табару эдетен. Бу ла јуусогуштардаҥ улам ариндер јер-сайын качып астаган. Бодоштыра алза, кайда да 1740-чи јылдарда ариндердиҥ башчызы
Тадзян улузын эмдиги Хакасияныҥ јерине экелген. Ӧй лӧ
кожо олордыҥ кӧп сабазы хакастар болуп калган. Эмди сананза, ариндер Киргизияда, Кыдатта, Моҥолдо, Удмуртияда,
Хакасияда, Орто Азияда бар болор. Андый кӧп болгон албаты
чек јоголбос учурлу.
Р. Кулакова
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Модор, монгол (моол), ӧлӱк, ӱлӱп
Билимчи Г.П. Самаевтиҥ шиҥдегениле, модорлор –
јебрен тӱрктердиҥ калдыктары. Чикезинче, модорлор – хакас калыктыҥ кайбал деп адалган бӧлӱги. Олордыҥ кезиги
олјого киреле, тӱштӱк алтайлардыҥ тоозына кирген.
Модор сӧӧктиҥ карындаштары – ӱлӱп, ӧлӱк ле монгол
(могол, моҥол, моол) сӧӧктӧр.
Модор ло ӧлӱк – јаҥыс сӧӧк.
«Ӱлӱптер Майма, Ыжы (орустап Иша) сууларды
јараттай јаткан. Сӱӱген курсагы кандык ла саргай болгон»
деп, јаандарыс айдатан.
Кеп куучынла, Пуктуш деп мундус јайзаҥ косколоҥду
ӧйдӧ биригип калган ӱч кайыҥныҥ јигинде јаткан јаш бала
тапкан. «Адаҥ сениҥ – кара таш, энеҥ сениҥ – јулугыла азыраган ӱч кайыҥ» дейле, оны Терлик деп адаган. Ол баланаҥ
ӱлӱп сӧӧктӱ улус таркаган.
Экинчи јетирӱле, Пуктуш Сойоҥ јеринеҥ (Тува) ӱлӱп
сӧӧктӱ ӧскӱс уулчак экелген. Анайып Алтайда ӱлӱп сӧӧктӱ
улус таркаган.
Ӱлӱптердиҥ тӧзи – Каршыт.
Модорлордыҥ тӧзи – Кӧкӧ-Мӧҥкӧ (Кӧк-Мӧҥкӱ).
* * *
Кеп куучынла болзо, Алтайга јаан чак тӱшкен. Кызалаҥду
јылдарда албаты айыл-јуртын таштап, тайга-таш сайын
јажынып јӱрген. Качып јӱрген улуска ӧштӱ једижип келерде,
бир јиит келин чууда балазын чымалыныҥ уйазына салган
эмтир. Ыргай агашты ээй тартып, јулугы уулыныҥ оозына
бир тамчынаҥ тамчылаар эдип салала, «Ыргай агаш энеҥ
болзын, јулугыла азырап салзан» дейле, сала берген.
113

Ырыс болуп, баланы бир кижи табала, азырап салган. Ол уул карындаш та, нӧкӧр дӧ јок чыдаган. Алтайда
модорлордоҥ арткан сок јаҥыс кижи ол уул болгон.
Бир катап ол кӧрӱп турза, сууда јадык агып бараткан.
Оныҥ ӱстинде бала отурган. Модор уул бу моҥол (моол)
сӧӧктӱ уулчакты бойына карындаш эдип алган.
Анайып модор ло моҥол сӧӧктӧр карындаш болуп калган. Азыйда модорлордыҥ келиндери ыргай агашты байлап
адабайтан, сындырбайтан.
Чуй ичиниҥ моголдорыныҥ таҥмазы – тоскуур.

Моол сӧӧк керегинде
(кеп куучын)

Бурут
Г.Н. Потанинниҥ шиҥдегениле, буруттар Орто Азияныҥ
кыргызтарынаҥ айрылып, Алтайга XVIII ч. келген. Олор субактар казып, аш ӧскӱрген болтыр. Тегин улустыҥ айдыжыла, эмди Оҥдой аймактыҥ Ийин, Кичӱ Јаламан, Шашакман
ла Ӧлӧтӱ јурттарында учураган јебрен субактарды бурут эл
эткен. Оноҥ олор Чуй јаар јӱре берген ошкош деп бодогылайт.
База бир јетирӱле, тайгада азып-тозуп јӱрген бурут
сӧӧктӱ моҥол уулчакты майман кижи аргадайла, бурут-майман болзын деген. Оноҥ ло бери бурут ла майман сӧӧктӧр карындаш болуп калган. Анайда ок буруттар
Байаттаҥ келген деп шӱӱлте бар.

Аба-Јарынак деп кӧбӧк сӧӧктӱ јайзаҥ моол-калкала
(моҥолдор) јуулашкан болтыр. Ол ӧйдӧ косколоҥноҥ, јуучактаҥ улам баскындап јӱрген эки калка уулчак ол кижиге
туштаган. Ол ӧскӱстерди айлына экелеле, сарызын – сары-моол, каразын кара-моол болорыҥ деген. Бир кӱн ол
балдарды моҥолдор бедиреп јат деген табыш угулган. АбаЈарынак балдарды сугала, эки ийтти ӧлтӱрип, јарындарын
кургадып салган. Моҥолдор једип келерде, Јарынак ол
јарындарды кӧргӱзип, балдар божоп калган деп айткан.
Анайып Алтайда сары-моол ло кара-моол сӧӧктӱ улус
таркаган.
(К.В. Яданованыҥ јууп алганынаҥ)
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Таҥды, богускан, тумат

Меркит (мӱркӱт)

Таҥды, богускан, тумат сӧӧктӧр Байат* јеринеҥ келген
дежет.
Олор аралардыҥ карындажы болордо, мӱргӱген тӧзи
база Кӧкӧ-Мӧҥкӧ (Кӧк-Мӧҥкӱ).
Ончо алтайлар чылап, бу ӱч сӧӧктиҥ улузы Кадын-Бажы
– Ӱч-Сӱмерди байлап јат.
Таҥдыларды мынайда сӧгӱп јат:
Тал агашта кок јок,
Таҥдыларда ук јок.

Меркит сӧӧктӱлер Байат јеринде чук јаткан. Карындаш
сӧӧги иркит, јабыр («Майман» деп бажалыкты кӧрӱгер).
Кеп куучынла, меркиттер мӱркӱттеҥ таркаган улус
эмтир. Л.П. Потаповтыҥ јетиргениле, олор айылдарында
мӱркӱттиҥ тырмактарын илетен. Соојыҥ чӧрчӧклӧ, мӱркӱт
– куштардыҥ кааны. Оноҥ улам меркиттер бойлорын бий
укту-тӧстӱ улус деп чотогон.
Олорды мынайда сӧгӧтӧн:
Меркит, меркит, беш меркит,
Бежилези бий меркит.
Бежилези јакалу меркит.
Мус бӱрчектеҥ јарылган
Музыкай каанныҥ јеени.
Меези чайбу меркиттер,
Мергедеп берген немени
Отура ажырар меркиттер.
Меркит мен дебес,
Мӱркӱт деп айдар меркиттер.
Мӱркӱт болуп јӱрерге,
Таш бажына чыгып болбос меркиттер.
Чаараш чадыр тут болбой,
Чарбайа јадар меркиттер. (Тандина Ф.П.)

*Байат – Бачат, Кӧмӱр (Кемеровский) областьта
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Чорос
Чор деп ойрот сӧӧктиҥ калдыктарыныҥ ийде-кӱчи
Тӱрк каандык ичинде тыҥыырда, олордыҥ отогы чорос
деп адалган болор деп, билим иштер јетирет. «Чорос» деп
сӧсти орус тилге князь деп кӧчӱрерге јараар. Айдарда, чорос
сӧӧктӱлердиҥ ӧбӧкӧлӧри укту-тӧстӱ бийлер болгон эмтир.
Тургуза ӧйдӧ чорос сӧӧктӱлер бистиҥ јерге Байаттаҥ
келген.
Чоростордыҥ тӧзи – Буркан (Ӱлген).

Тӧрбӧт, ойрот
Тӧрбӧт лӧ ойорот сӧӧктӧр тазыл-тамырыла, тӱӱкиде
ӧткӧн јолыла чоросторло бек колбулу деп, тӱӱкилик иштер
темдектейт.
Ойрот сӧӧкти кӧргӧжин, Алтай ичинде мындый сӧӧктӱ
улус ас туштап јат. Темдектезе, XX чактыҥ 80-чи јылдарында
Кош-Агаш аймакта ойрот сӧӧктӱ бир ле кижи болгон.
Тӧрбӧттӧрдиҥ тӧзи – Ӱлген, Кӧк-Мӧҥкӱ.
* * *
Ойрот укту Амыр-Санаа (? -1757) јайзаҥ тӧрбӧт сӧӧктӱ
болгон.
1745 јылда таайы Калдан-Черен (Галдан-Церен) каан
божоп каларда, ол ширееге отурарга амадап, Калданныҥ
ширеезинде отурган Табачы аказына јуу јарлаган. Амадузын бӱдӱрерге, ол кыдаттардыҥ цин эмезе манјы (маньчжур)
династиязыныҥ императорынаҥ черӱ сураган. Анайып,
Амыр-Санаага баштаткан цин черӱ Джунгар каандыкты
аҥтарып, оныҥ калыгын, ол тоодо алтайларды бир кичинек
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карамы јогынаҥ кырып салган. Амыр-Санаага ширее келишпесте, ол бойыныҥ эткен јастыразын оҥдоп, черӱ јууйла,
ойто циндерле јуулажа берген. 1756 јылда джунгарлардыҥ
бу тӱймеенин циндер кӱӱн-кайрал јогынаҥ јаба баскан. Чымалыдый кӧп цин черӱге Амыр-Санааныҥ јуучылдарыныҥ
кӱчи јетпесте, ол Арасей јаар качкан. Бу ла 1756 ј. алтайлар
бойыныҥ кӱӱниле Арасей каандыкка кирген. 1757 јылда
Амыр-Санаа оорыйла, Тобол-Турада (эмдиги Тобольск кала)
јада калган.
Мынайып, јаҥга јӱткиген Амыр-Санаа јастыра кӧрӱмиле,
тӧрӧлин тепседип-јайрадып, оныҥ калыгын ӧштӱлерге кырдырып салган. Ол ойроттордыҥ кааны болотон салымду,
ӱстиги ороонноҥ алкышту, эл-јонын башкарар Кудайдыҥ
јерде чыгартулу кижизи деп, бойын сананган.
Оныҥ ады-јолы алтай фольклордо јаантайын туштап јат.
Амыр-Санаа керегинде тӱӱкилик куучындар
калмыктардыҥ ла урянхайлардыҥ оос чӱмдемелдеринде
база туштайт.
* * *
1897 јылда билимчилердиҥ тооалыжыла, алтай эл-јон
јуртаган 7 тӧчинде 36 сӧӧк бары јарталган. Олордыҥ 35 бу
бичикте кӧргӱзилген, је 36-чы суузар деп сӧӧк керегинде
јетирӱ кайдаҥ да табылбаган. Ол ӧйдӧ суузар сӧӧктӱ 1 кижи
темдектелген.
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Туба сӧӧктӧр

*Кучум-каан (чыккан јылы јарт эмес, божогон јылы –
1598 ј.) – Сибир каандыктыҥ кааны. 1582-1585 јј. Ермакла
јуулашкан.
Сибирди бактыраачы орус черӱле ол јӱрӱминиҥ учына јетире
тартышкан.

XVIII чактыҥ тӱӱкилик иштеринеҥ кӧргӧндӧ, тубалар –
Арасейге ле Джунгарияга киштиҥ терезиле калан тӧлӧгӧн эл.
Тубалардыҥ байлу туузы – Чамалдаҥ ала Балыкчы
јуртка јетире чӧйилген Јолду деп кырлар, Ӱймен.
Олордыҥ аҥдайтан јерлери Алтын-Кӧлдиҥ тайгаларынаҥ
ала эмдиги Абакан ла Таштагол калалардыҥ јерлеринде турган кырлар болгон.
Јалан сӧӧктӱ тубалар Кӱзе сууны јараттай аҥдайтан, тогустар – Каракокша суу аккан ӧзӧктӧрдиҥ кобы-јиктеринде,
кӱзендер – (Ӧӧн) Бий сууныҥ бажында ла Алтын-Кӧлгӧ јуук
јерлерде, чагаттар – Абакан сууныҥ бажында. Анайда ок бу
эл балыктап азыранган. Сууларында анчада ла алабуга, бел,
корты, кызык ла чараан деп балыктар јӱретен. Олордыҥ јери
јӱзӱн-јӱӱр каттарга, јиир ӧзӱмдерге бай болгон. Улус кызылгат, бороҥгот, кара уй-јиилек, беле, тайа, тийиҥгат, торбос,
јумурт (јодра) терип-кадырып тамзыктанган. Калма (калба),
јышкын (кӧжнӧ), кӧбӱрген (маҥыр), чилгем, кандык-саргай
ӱзӱп-казып курсагына кожуп јиген. Кӱс-јас кузуктап, оны
садып аргаданган.
Тубалар сӱӱри уу, сӧӧлтӧ деп чӧбрӧ чадырларда јаткан.
Кезиктери јер тураларлу болгон, орус та тураларда
јаткылаган. Олор оны ыспа дежетен.
Чай ичер айактарды, јалбак айактарды (козут) ла калбактарды (кожык) кайыҥнаҥ, оныҥ тозынаҥ, тазылынаҥ
ла урынаҥ (мешкезинеҥ) кескилеген. Ӧскӧ дӧ агаштардаҥ
кӧнӧктӧр, чӱлмектер (горшоктор) эткилеген. Курсак белетеер
казандары чой болгон
Тубалар јышта јаткан учун, олорды «јыш кижи» дежетен.
Олорды мынайда шоодотон:
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Аба-јыштыҥ сӧӧктӧри
Јебренде тӱндӱк алтайлардыҥ ӧбӧкӧлӧри Уралдыҥ
кырларына јетире јаткан. Бир кеп куучынла, кезик алтай
сӧӧктӧр Кучум-каанныҥ* улузы болгон. Јуу-чактаҥ улам
Сибир каандык јайрадыларда, тогус, чагат, тибер, јарык, јӱс,
кӱзен, чалканду, шакшылык сӧӧктӱ улус ӧбӧкӧлӧри туулган
Алтайга јангылап келген.

Туба, туба, тубачак,
Тумчук бажы карачак.
Ээринде каажы јок,
Эдегиниҥ эби јок. (алт., Б. Курманов)
Туба, туба, тубачак,
Тумчугыныҥ бажы карачак.
Ыжы, Майма јуртту,
Ышту саргай азыкту. (алт., И. Константинов)
Тува, тува, тувачак,
Тумшугы туйук тува.
Атка минсе, чабаган,
Арагы ичсе, чочиргег.
Нъонува кирсе, тил йох. (туба, Г. Чапканаков)
Турган агашта тӧҥӧш јок,
Туба кижиде туруш јок. (алт.)

Јарык
Јарыктар Аба-Јыштаҥ таркап, Чамал-Бажында чук
јаткан. Карындаш сӧӧктӧри: комдош, кӧжӧӧ, јалаҥ. («Майман» деп бажалыкты кӧрӱгер). Јарыктарда кара, сары,
сыгынчы (согоончы) деп бӧлӱктер бар.
Јарык сӧӧктӱлердиҥ кӧдӱретен тӧзи (кудайы) – Каным.
(Бу тӧсти јыштыҥ ончо сӧӧктӧри кӧдӱрген). Анайда ок
олордыҥ тӧзи Јажыл-Каан деп јетирӱ бар.
Озодоҥ бери байлап, кӧдӱрип јӱрген туузы – Чамал бажы.
Той-јыргалда јарыктарды мынайда сӧгӧтӧн:
Ӧлӧ беениҥ кӧдӧнин јалап,
Ӧлгӧн эрдиҥ катына кирип,
Јаргак тонын кийген јарык. (туба, Г. Чапканаков)
Сыгынчыларды шооткондо айдыжатан:
Сыгын мӱӱзи айакту,
Сыгын тӱги јастыкту сыгынчылар.

Туба тууганын таныбас деген. (алт.)
Тубада туруш јок. (алт.)
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Комдош (комнош)
Комдош сӧӧктиҥ бӧлӱктери: кӧбӱрчи (кӧмӱрчи), кадыбас* (каду аас, катувас), тас, кийис-бӧрӱк, палан-комнош.
Тас-комдоштор Чамал ичиле таркаган. Кеп куучынла,
олор тас деп кушка аҥдаган учун, тас-комдоштор деп адаткан болтыр. Палан-комдоштор дезе Аба-Јышта палан* јип
азыранган.
«Кадыбас-комдоштор темир кайылтып, каду эдип билер
улус болгон». (В. Радлов) (Эмди олор Алтай крайга кирген
јурттарда туштайт).
Кӧмӱрчилердиҥ јадын-јӱрӱми кӧмӱрле колбулу болгон. (Олордыҥ кӧбизи Кызыл-Ӧзӧккӧ јуук јурттарда јадат).
Кӧмӱрчи ле кадыбас-комдоштордыҥ ортозы јуук. Кадыбастар сӱреен калју кылык-јаҥду болгон. Олордыҥ эпшилери
де эр киндиктӱлеринеҥ артпайтан учун, «Кадыбас-комдош
кыстардыҥ кожоҥынаҥ алмыстар качып барган» дежетен.
Комдоштордыҥ кӧдӱретен тӧзи, байаназы (кудайы) –
Пырча-Каан, Каракуш. Анайда ок Јажыл-Каан деп јетирӱ бар.
Байлу тайгазы – Ужубе-Албачан.
Байлу агажы – кайыҥ, балан.
Байлу тындузы – камду.
Таҥмазы – сырга.
Комдошторды сӧгӧтӧн сӧс:
Комдоштор мал сойзо,
Ичегезин ӱлежип јиген.
Катына, балазына бербес,
*кадыбас – темир сулачы, орустап кузнец
*палан (балан) – орустап калина
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Торолодып салар. (туба, Г. Чапканаков)
Комургайдыҥ куртын јип јӱреле,
Комдуныҥ* суузын салла кечкен комдош.
Комдош комургайдыҥ куртын терип јиди,
Кара комыргайга кысталды. (алт., И. Константинов)
Комдош улузы ончозы кӧзи јок.
Сары тийиҥ саткынга келген сары-палан. (туба, Г. Чапканаков)

*Комду – Моҥолдо агып јаткан суу
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Јӱс
Јӱс сӧӧктӱ тубалар Ӧӧн (Бий) сууны ӧрӧлӧй аҥдапкуштап јаткан.
Бӧлӱги: саргайчы, сары, тау (тав), шаҥмак (шанмай),
ийт, шор. Кеп куучынла болзо, озо-озо ӧйлӧрдӧ Алтайда
јӱс башка сӧӧктӱ калык јуртаган. Эҥ калганчы – јӱзинчи
сӧӧкти јӱс деп адаган. Јӱс сӧӧктӱ улус узбек, башкир ле ӧскӧ
дӧ тӱрк калыктарда бар.
Јӱстердиҥ кӧдӱретен тӧзи, байаназы (кудайы) – БураКаан.
Байлу тайгазы – Кара-Кокша (Сарапшы), Кара-Кайа.
Байлу агажы – чиби.
Сӧгӱшкенде айдар чечен сӧзи:
Эрге барган кызына
Кайыҥ-Сурдыҥ балтырганын
Энчилеп берген јӱстер.
Эликке аҥдаар уулыныҥ
Арчымагын суккан јӱстер.
Шаҥмылар ат озурган озуракту,
Ӧӧнниҥ бажына аҥ аҥнаган јӱстер,
Тырганыҥ бажына айу бедреген јӱстер. (туба, Г. Чапканаков)
Кеп куучынла, сойоттор* кыдаттарла кожо Алтай-

га јуулу-чакту келеле, Кадынныҥ сол јарадында јаткан
јӱс сӧӧктӱ отоктыҥ јерине токтоп, олордыҥ кыстарын
албан-кӱчле аларга умзангылаган. Је јӱстер кыстарын
бербей мойножордо, ӧштӱ олорды кӱӱн-кайрал јогынаҥ
ӧлтӱре берген. Јӱстер Јаан-Ыжы сууныҥ бажындагы Эзелек
кайаныҥ алдына јажынып, ӧштӱнеҥ шибееленген. Сойоттор јӱстердиҥ кийин јанынаҥ келеле, согоондорло адып,
таштарла тӧбӧлӧп, кырып салган. Јӱстердиҥ ортозынаҥ
јӱк бир кӧчӧлӱ келин таштыҥ алдына јажынып, тирӱ арткан. Ӧй ӧдӧрдӧ, ол келинниҥ уулынаҥ јӱстер таркап барган.

Јӱс сӧӧк
(соојыҥ)

Јӱс деп ук-албаты сӱрекей кӧптӧй берген. Кудай кӧрзӧ,
јӱстер тӱрген ӧзӱп, уурданып баштаган. Олор Кудайдаҥ да
коркыбай, Ээн ле Кара-Кайа деп тайгаларына да бажырбайтан. Кудай ачынала айткан: «Јӱстердиҥ баштары јӱс акчага да турбазын. Билелеринде јӱӱлгек кижинеҥ болзын. Јӱс
кижинеҥ ӧтпӧй, бирдеҥ ӧлӱп турзын».
Оноҥ ло јӱстердиҥ билелеринде бир кижинеҥ јӱӱлип,
тенексӱ боло берген. Олор јӱстеҥ ӧтсӧ, бирӱзи ӧлӱп турар. Јӱс
сӧӧктӱ улус оныҥ учун алтан јашты ӧтпӧс. Јӱс кижиниҥ јӱк
бирӱзи јӱс јаш јажаар боло берген.
(М.Ч. Алтайчинова айткан)

*сойоттор – кӱнчыгыш Саянда јаткан јебрен самодий*
укту эл. Бир канча шылтактардаҥ улам бу эл тӱрк тилдӱ
боло берген. Кийнинде буряттарга јуук јатканынаҥ улам,
сойоттордыҥ кийген кийими, јиген курсагы, мал азырайтан ченемели буряттарла тӱҥейлешкен, тили де олордыҥ
тилине кӧчӧ берген

*самодийлер – Россияныҥ тӱндӱгинде јаткан ӧс калык:
ненецтер, энцтер, нганасандар, селькуптар
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Кӱзен
Кӱзен сӧӧктӱлердиҥ кӧдӱретен тӧзи (кудайы) – ПырчаКаан, Каным. (Канымды јыштыҥ ончо сӧӧктӧри кӧдӱрген).
С.А. Токаревтиҥ шиҥдегениле – Кыргыс-Каан.
Байлу тындузы – кӱзен деп сууда да, јерде де јӱрер аҥ.
Байлу туузы – Салоп (чалкандап Ава-Солог). Бу кыр Бий
сууныҥ оҥ јарадында, Турачак јурттыҥ јанында теҥкейген
турат. Салоп јер-бойыныҥ улузына ай-кӱнниҥ аайын айдып
берет. Темдектезе, оныҥ бажы булутла бӧктӧлип калганда,
кыйалта јогынаҥ јааш јаайт. Анайда ок кӱзендер азыйда
Солоу, Кан-Аршын ла Кара-Тӧбӧ (чалкандап Кара-Тово)
деп кырларга мӱргӱген.
Байлу агажы – карагай.
Кӱзендердиҥ бӧлӱктери – тонжорок, медевӱш, кӧӧс,
бӧтӧвӱк.
Сӧгӱжи (сӧккӧн эрбек):
Куру кулундак мултук салынып,
Ӧӧн ӧрӧ аҥнаан эрден учалу кӱзен.
Актаган тайгасыныҥ бажы јок,
Кайыҥ-Сур сууныҥ пелтири јок,
Кӧрӱк тайылгалу кӱзендер. (туба, Г. Чапканаков)
Кӱлдӱ ӧтпӧк блаашкан,
Кӱле-јара талашкан кӱзен.
Јаман кыстары кижиге барбас,
Јоон колы Ӧӧнгӧ кирбес.
Кеп куучынла болзо, Шалканак ла Кӱзенек деп эки карындаш болгон. Ач-торо јыл болордо карындаштардыҥ бирӱзи
Куу сууны ӧрӧ аҥдап барган. Ол карындаштаҥ чалкандулар таркаган. Экинчизи, Кӱзенек, Ӧӧн сууны ӧрӧ аҥдаган.
Кӱзенектеҥ кӱзендер таркаган.
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Ӱч карындаш ла алмыс
(соојыҥ)

Ӱч кӱзен карындаш аҥдап јӱрген. Кажы ла эҥир одузына келгилезе, азык-тӱлӱгин не де јип салган турар. Учында
карындаштардыҥ бирӱзи «Слер јип турган болбойоор?» деп
ачынып айткан. «Бис эмес. Ӧскӧ неме јип турган!» деп, экӱзи
ӱн алышкан.
Карындаштар мынайда ачыныжып, ӧскӧ јерге баргылаган. Мында да азыкты не де јип баштаган. «Аш-курсакты
алмыс јип турган болор бо? Ийиндеримди калас бурулагам»
деп сананала, серенген уул ай-саадагын белетеп, алмысты
кетеер деп, одуда арткан. Ол чирик тӧҥӧшти тонло оройло,
оттыҥ јанына, кижи уйуктап јаткан чылап, јаттыргызып
салган. Јажынган јеринеҥ кӧрӱп јатса, алмыс ӧгӧӧн бу ла
келди. Ол ӧҥӧлӧп келеле, јаткан «кижиниҥ» ӱстине калыды.
Јес тырмагыла оны аайы-бажы јок тырмай берген. Бу ӧйдӧ
аҥчы оныҥ ӧкпӧ-јӱрегин ӧткӱре адып ийген. Је алмыс кайра
болуп, кижиле тудужа берген. Тудужа-тудужа, алмыстыҥ
кӱчи астап, аҥчыга айткан: «Мениҥ тыным кыйар кызыл
сапту кестегеш* ӧдӱгимниҥ таманында. Мени ӧлтӱрзеҥ,
кӱреҥ кӧрмӧзиҥ болорым. Бала-баркаҥа, ак быйаныҥа коомой болор. Божодып ийзеҥ, болужарым». Је аҥчы ого бӱтпей,
тынын кыйып ийген.
Оноҥ ло бери кӱзен сӧӧктӱ улус кӱреҥ кӧрмӧскӧ тайылга
эдетен болтыр. (К.Е. Укачинаныҥ јууп алганынаҥ)

*кестегеш – тубалап бычак
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Тиргеш
Тиргештер – Кебезенде чук јаткан. «Тиргеш» дегени
недеҥ де туура калбас, шулмус кижи дегени. Тиргештер
сойоҥ-туваларга јуук улус.
Олор Ӱлемен деп јерди байлаган.
Кӧдӱретен тӧзи (кудайы) – Каным. Анайда ок ЈажылКаан деп јетирӱ бар.
Кокырлап айдар сӧзи (сӧгӱжи):
Тиргеш кӧдӧнинеҥ чыккан куртла
Алтын-Кӧлдӧҥ балык кармактайт. (туба, Г. Чапканаков)
Тепши бажынаҥ теркилеп јиген тиргеш.
Тургуза ӧйдӧ тиргеш сӧӧктӱ улус јоголып калган деп
јетирӱ бар.

Јибер (тивер)

Тогус
Тогустар укту-тогустарга, кара ла сары-тогустарга
бӧлинет. Тогус сӧӧктӱлердиҥ кӧдӱретен тӧзи (кудайы) –
Каным, Јажыл-Каан.
Байлу туузы – Јамбаш. Бу кырдыҥ кӱнбадыш келтейинде Сал-Кӧл (бир ады Ээлӱ-Кӧл) деп кӧл бар. Кӧлдиҥ суузы
ла балкажы кижини јӱзӱн-базын балулардаҥ јазат. База бир
јетирӱле: Ужубе – Јалбаган.
Байлу тындузы – камду, айу.
Байлу агажы – аспак.
Таҥмазы – кеме.
Сӧгӱжи – кокыр шоодылганы:
Тогус айак кӧчӧгӧ тойбогон тогус,
Тогус ийттиҥ кӧдӧнин одыра јалаган тогус,
Кызыл ийттиҥ кӧдӧнин кыйа јалаган тогус.

Чагат (чаат)

Јиберлер (йивер, тибер – јибер) укту-јиберлерге ле калча-тиверлерге бӧлинет. Калчалар сӱреен калју улус деп, јон
ортодо айдыжатан.
Јибер сӧӧктӱлер Аба-Јыштыҥ ончо сӧӧктӧриле кожо Каным тӧсти (кудайды) кӧдӱрген. Анайда ок Јажыл-Каан деп
јетирӱ бар.
Байлу агажы – јодра.
Сӧгӱжи:
Йетип туман тӱшсе,
Йетип калтан йивер.
Карарып туман тӱшсе,
Карарып калтан йивер. (туба, Г. Чапканаков)

Чагат – улузыныҥ тоозыла эҥ јаан сӧӧк. Н.А. Баскаковтыҥ
шиҥдегениле, чагаттар кара, сары, таг (туу), кӧлчагаттарга бӧлинет. «Чааттар (чагаттар) Кучум-каанныҥ
улузы болгон эмтир». (В. Вербицкий). Алтайга Байаттаҥ
келген.
Чагат сӧӧктӱлердиҥ кӧдӱретен тӧзи (кудайы) – БайӰлген, Каракуш. Анайда ок Јажыл-Каан, Каным деп јетирӱлер
бар.
Чагаттарды сӧгӧр кокыр:
Балтырганга ла бай чагат,
Бастыразына болзо јокту чагат.
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Шалканыг - шакшылык
Чалкандулар озодоҥ бери Куу сууны ла Бий сууны
јараттай јаткылаган. Анайда ок Кууга сол јанынаҥ кирип
турган Байгол, Тогоно, Садра, эмди Бийка, Чуйка деп адалган сууларды јараттай јерлерди ээлеген.
Олор бойлорын «бис шалганнуч, бис куг* кижи» дежетен.
1625 ј. озо, Кузнецкий шибее тудулгалакта, олорды калмыктар, татарлар, јыштыҥ татарлары деп адап туратан,
оныҥ учун олор эмди де бойлорын кезикте «пис тадар кижи»
деп адагылап јат.
Кузнецкий шибее (1625 ј.) тудуларда, каанныҥ
јакарузыла, шибеениҥ јааны Е. Баскаков чалкандулар
јаткан јерлер јаар казактарды аткарган. Анайып, бу ӧс калык алу аҥдардыҥ терелериле каанга јасак (калан) тӧлӧӧр
боло берген.
Л.П. Потаповтыҥ јетиргениле, орустар келгелекте,
чалкандулар кыдаттарга албан (калан) тӧлӧгӧн. Бу ӧйдӧ
олор кумандыларла, шорлорло, тубаларла, ӧскӧлӧриле де
најылажып јаткан. Кӧп сабада олор аҥдап, балыктап азыранган. Анайда ок абылла*јерди јымжадып, арба ӧскӱрген.
Чалкандулар темирдеҥ айылда тудунар-кабынар эдимдер
эдетен, ол: казандар, тагандар, сускулар, бычактар, аттыҥ
јепсели, јуулажар ла аҥдаар тушта керектӱ кӧӧ-куйактар,
јыдалар, ӱлдӱлер, согоонныҥ баштары, јер ижинде керектӱ
абылдар.

Кат терип, јиир ӧзӱмдер казып, курсак-тамагына кожулма
эдетен.
Чалканду (шакшылу) сӧӧктӧр: алыйан, акпаш, аксак,
јазол, јарты, јеткер, кольшащ, кара тувен, коодом, кызыл
кӧс, кожо, корты, корокой, кӱзен, ньондокой, пардыйак, поктарк, серт, талай, телвеш.
С.Ч. Пустогачеваныҥ јетиргениле, шакшылыктардыҥ
тӧзи – Кыргыс-Каан.
Соојыҥла, Кыргыс-Каан – байлу тууныҥ кызы болтыр.
Кокырлап айдар сӧгӱжи:
Шалканыг сӧгӱ шалканактаҥ јибал.
(Бис, чалкандулар, чалканнаҥ (ачу) ары).

*куг – куу
*абыл – орустап мотыга
132

133

