
1

Мария Кудачинова

КАНАТТУЛАР
КАЙКАДАТ

Оҥдой-Улалу
2018



2

Мария Соколовна Кудачинова

Канаттулар кайкадат: Куучындар:  Кире сӧс К.Э. 
Тепуков - Горно-Алтайск 2018. - 88 с.

82.3(2=632.1)-06
К191

©М.С. Кудачинова
©Э.А. Тепуков

К191



3

КИРЕ СӦС

Балдар, слердиҥ алдаарда ар-бӱткенде 
тындулардыҥ јӱрӱмин кӧргӱскен солун 

јетирӱлердеҥ ле кыска кеп куучындардаҥ турган «Ка-
наттулар кайкадат» деп тузалу бичик. Алтайыстыҥ 
тӱштӱгинде турган байлу ла агару Эре-Чуйдыҥ 
чӧлдӧринде ле кобы-јиктеринде јеезелеген аҥ-куштыҥ 
јӱрӱмиле јилбиркеп, оны ајарып јӱрген кижиниҥ, Ма-
рия Соколовна Кудачинованыҥ, кӧп јылдарга јууган 
шиҥдемел ижи киргениле бу бичик аҥыланат. Би-
чикти кычырала, тындулардыҥ јӱрӱми башка-башка 
болгонын слер ајарып, кӧпти билип алараар. Олордыҥ 
кезиги кайа-таштарда, јыраалу кобы-јиктерде  јӱрерин 
јарадат, база бир бӧлӱги ачык јерлерде – чӧлдӧрдӧ 
јеезелейт, ӱчинчизи – теҥериде кайып учат. Автор 
јаштаҥ ала кӧргӧнин-ајарганын эзедип, ойгор кӧгӱстӱ 
јерлештерине јолыгып, олордыҥ кӧргӧнин-укканын 
јууп, јериниҥ тындуларын чеберелеп јӱрзин деп, 
ӧзӱп јаткан ӱйеге јакып саларга амадайт. Чыккан-
ӧскӧн јериниҥ ар-бӱткенин чеберлеген, албатызыныҥ 
тӱӱкизиле јилбиркеген, тӧрӧл тилин сӱӱген  бала 
тӧрӧлчи кӱӱндӱ (патриот) талдама кижи болуп чыда-
ар. 

Телекейдиҥ кажы ла албатызында, кандый ла ӧйдӧ 
бойыныҥ чыккан-ӧскӧн јерин, оныҥ ар-бӱткенин, ӧткӧн 
лӧ тургуза ӧйин јакшы билген улус болгон. Бойыныҥ 
билгирлерин олор оос чӱмдемелдер, бичик ажыра, ӧскӧ 
дӧ эп-аргаларла јетирген. Бистиҥ ӧбӧкӧлӧрис тӧрӧл 
јери керегинде билгирлерин база соојыҥдар, чӧрчӧктӧр, 
кеп куучындар ажыра, анайда ок кайа-таштарга јурап, 
келер ӱйелерге арттыргыскан. 

Тӧрӧл јери керегинде билгирлер алары краеведение 
деп адалат. Оны шиҥдеп турган улус – краеведтер. 
Мындый улустыҥ тоозына Мария Соколовна кирет. 
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Ол кӧп јылдардыҥ туркунына школдо алтай тилдиҥ 
ле литератураныҥ урокторын ӧткӱрип, балдарла 
кожо јериниҥ ар-бӱткенин шиҥдеп, алтай калыктыҥ 
оос чӱмдемелин – табышкактар, кеп ле укаа сӧстӧр 
јууп, олорды кеендиктиҥ бир бӱдӱмиле – јурук ажыра 
кӧргӱзерине балдарды ӱреткен. Эмди оныҥ бу чене-
мелиле республиканыҥ кӧп ӱредӱчилери тузаланып, 
јозокту иштейт. Бу да бичик ӱредӱчилерге тузазын 
јетирип, урокторын, класста эмес таскадулу иштерин 
јилбилӱ ӧткӱрер деп алаҥзыбайдым.

Тындулардыҥ јӱрӱми кижинеҥ камаанду деп 
бичиктиҥ тӧс шӱӱлтези чокымдайт. Оныҥ јаражын 
кижи чеберлеп болор бо деп автор сананып, кезикте чо-
чып та турганын ајарадыс.

Алтайдыҥ кажы ла аймагында чыдап јаткан бала 
јаштаҥ ала мындый бичиктер кычырза, јериниҥ 
ӧзӱмдери ле тындулары, јер алдында кӧмзӧлӧнгӧн бай-
лыктары ла эмдӱ-томду агын суулары, эл-јонныҥ кеен-
диги ле тӱӱкизи, јӱрӱми ле ижи-тожы керегинде бил-
гирлер алар, кӧргӧн-укканын элбедер.

Бистиҥ республиканыҥ байлыктары учына јетире 
шиҥделбеген. Бу ла эмди партаныҥ кийнинде отурган 
слер, балдар, качан бирде ар-бӱткенниҥ кандый бир 
байлыгын тапкан геологтор, оны шиҥдеген билимчи-
лер болороор деп, мен иженедим.

Оныҥ учун баштамы класстардаҥ ала фенологиялык 
(фенология – јылдыҥ кажы ла ӧйинде тындулардыҥ 
ла ӧзӱмдердиҥ кубулталары керегинде  билим) 
шиҥжӱлер ӧткӱрип, јер-бойыныҥ газет-журналдарын-
да ар-бӱткен керегинде кепке базылган бичимелдерди 
јууп, бойыгардыҥ тӱп-шӱӱлтегерди бичип, кӧргӧнӧӧрди 
јурап ӱренигер. Мындый ишти баштаарга, слерге М.С. 
Кудачинованыҥ бичиктери болужын јетирер.

Автор Эре-Чуйда јаткан јерлештеринеҥ тындулар 
керегинде угала, олордыҥ чечен ле ээлгир эрмек-куу-
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чынын бир де кубултпай, бичимелдерине кийдиргени 
бичиктиҥ учурын бийиктедет. Озогы ӧйлӧрдӧҥ кел-
ген сӧстӧрди бу јердиҥ улузы ундыбай, тилинде алып 
јӱргенин олордыҥ эске алыныштары керелейт. Анайда 
ок ӧбӧкӧлӧристиҥ тудунган-кабынган не-немелериниҥ 
аттарын, мал-ашла, аҥ-кушла колбулу сӧстӧрди 
ајарганда, алтай тилдиҥ  телеҥит диалеги сӱреен 
јебрен, бай ла јараш болгоны иле кӧрӱнет.  

Бу бичикти кычырган балдар качан да болзо тӧрӧл 
тилиле оморкоп, јериниҥ ар-бӱткенин чеберлеп, 
јаандарыныҥ айдып бергенин ундыбай јӱрер.

К. Тепуков, 
РФ-тыҥ бичиичилер Бирлигиниҥ турчызы 
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АВТОРДЫҤ СӦЗИ

Элбек чӧлдӧрдӧ кыпту туулардыҥ капчал 
ӧзӧктӧринде ӧскӧн кижиге ар-бӱткен айлын-

дый болгон. Байла, оныҥ да учун ар-бӱткенде кубул-
талар, оныҥ тындулары – аҥы-кужы мени улай ла 
јилбиркедип јат. Кӧзимле кӧргӧн кочкорлор, јуҥма-
текелер ле азулу тындулар керегинде «Тындулардыҥ 
јӱрӱминеҥ» деп бичимелим бар. Ол бичимелде ӧркӧ-
тарбаганнаҥ ала кочкор-текелерге, маны деп кичинек 
аҥычакка јетире кӧргӧн-укканымды айткам. Оныла 
ӱредӱчилер урокторында тузаланып турганын кӧп ка-
тап кӧрӧргӧ келишкен. Ӱредӱчиге урокторго келиштире 
тузаланарга, кандый бир тынду керегинде јетирӱ керек 
болот. Оныҥ учун ээчий чыккан «Ӧйдиҥ јаҥылгазы» 
(2016 ј.) деп очерк аайлу бичикте айылдыҥ тындула-
ры – ат, тӧӧ, сарлык керегинде билеримче айдып сал-
дым. Бу бичиктиҥ кӧрӱзинде (Белтирдиҥ орто ӱредӱлӱ 
школында, 2016 ј.) алтай тилдиҥ ле литератураныҥ 
ӱредӱчилери бичик керегинде кӧп јылу сӧстӧр айдыш-
кан. Ол тоодо «Бу јаныста јӱрген тӧӧ, сарлык керегинде 
сӱреен ас билеристи оҥдоп алдыс» деп айткандарын эске 
алып, бистиҥ јердиҥ – Эре-Чуйдыҥ элбек чӧлдӧринде, 
тайга-таштарында кандый тындулар јӱргенин јаҥы 
ӱйеге айдып берзе, артык болбос деп сананып, ченел-
те эдип, кирезин-аайын кӧрӧргӧ, чырмайып бӱдӱрип 
јӱрген иш болор.

Ӧскӧн јеримниҥ аҥы-кужы астап, јоголып барат-
каны бир де јажыт эмес. Ӧткӧн чакта азыраган мал-
аштыҥ тоозы аайы-бажы јок кӧптӧй берерде, јерлик 
тындулар база астап калган. Ол до чакта чума оорула 
тартыжып турган дежип, јаан бочколор тургузып ал-
ган байкандар јайыла туратан. Ол ло тарбагандарды 
кырып, эдин бойлоры јип, ӱзин бочколорго јууп турган-
дарын Айута-Оозынаҥ кӧп јылдарга кӧргӧн эдим. Оноҥ 
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бери јарым чактаҥ ажа берди, је ол ло «чума» ойто ло 
эл-јонды тӱймедип јат. Ӧзӧктӧр, тӧҥдӧр ээнзирей бер-
ди. Ӧркӧ-тарбагандардыҥ ичегендери ээн болуп ка-
лар ба? Олор качан орныгар? Айса болзо, мынайда ла 
јоголып калганы ол бо? Газеттерди ачып, ајарып кӧрӱп 
јӱрзем, ӧркӧ керегинде мындый јетирӱ болды: «Чуйдыҥ 
чӧлинде, тайга-тӧҥдӧринде узун, барбак куйруктулар 
болгон». Шиҥжӱчилер (Новосибир каланаҥ) быјыл 
олорды шиҥдеп кӧрӧр болзо, ол барбак куйрукту ӧркӧлӧр 
јоголып калганы јарталган. Канаттулардыҥ турлузы, 
уйалары чик јок астап калганын ол ло шиҥжӱчилер 
база темдектеп јадылар.

Мынаҥ кӧргӧндӧ, келер ӱйеге кандый тындулар 
(азулу-тырмактулар, мӱӱстӱ-туйгактулар) арттып, 
олордыҥ кайкалы болор, айса болзо, олордыҥ ээнзиреп 
калган турлуларын ла јуруктарын кӧрӧргӧ келижер бе?

Сурактар сӱрекей кӧп. Каруузын кем берер? Качан 
берер? Канайып берер? Айдарга да кӱч болот. «Бу сурак-
тарга карууларды кижи эмес, ӧй берер» деп, кем де ай-
дар болор. Јок. Ӧй бурулу болбос. Буруулу јаҥыс кижи 
деп, кубулчаҥ јӱстӱлер бир де сананбай јат.

Ӧзӱмди тазылыла јулуп, јоголтып, аҥ-кушты уйазы-
ла, турлузыла чачып, чочыдып, ӱркидип, јана баспас, 
ӧрӧ ӧспӧс эдип, учына јууктадып келип ле јадыс.

Алтай јериске јаҥы келген XXI-чи чак једимдӱ болор 
деп иженер арга јок, нениҥ учун дезе рынокло кожо 
туристтеп јӱрер јошкын улус табылып, тайга-ташты 
эбирип, туу-кайаларга чыгып, ӱспести ӱзӱп, тутпасты 
тудуп, ар-бӱткенди тоноп, кунурадып турганы јылдаҥ 
јылга там ла илеленип кӧрӱне берди. Је јер-бойыныҥ 
улузы олорды арай ла јетире оҥдобой турганы ачымчы-
лу. Јылдар јылыжып, айлар айланыжып ӧткӧн соҥында 
ээнзиреп, кунурап арткан јеристи танып-таныбай 
јӱрерис. Ол ло туристтерди кӧп улус кӧкидип, ары-бери 
тартып, јаҥы «чӧрчӧктӧр» чӱмдегилеп ле оноҥ ӧскӧ дӧ 
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эп-сӱме табары сӱрекей кӧптӧй берди. Бу бистиҥ кату 
ӧйисте јериниҥ бастыра јажыттарын кӧргӱзерге чыр-
майбас керек. Алтайдыҥ јаражын кӧрӱп, оныҥ ару кей-
иле тынып аларга јӱргендерди миллиондорло тоолоор 
аргалу. Оныҥ учун јеристи, оныҥ аҥын-кужын канай-
ып коромју јок корып алар деген сурак бисте баштап-
кы јерде турар учурлу. Эмди де орой, је андый да бол-
зо, кажы ла кижиниҥ кӱр-кӧгӱзинде, агару сагыжын-
да ӧрӧги айдылган (јер, аҥ-куш, эл-јон, агын суу, ару 
кей) бу улу сӧстӧр бала-барканыҥ берилген јӱрӱмиле 
кожо, кожоҥ чылап, улалып барза, Алтайыс бар деп, 
ижемјилӱ арттар эдис.

Алтай јеристе, кажы ла аймакта, јурттарда сескир 
јӱректӱ улус ас эмес. Укканыла-кӧргӧниле соныркап, 
јилбиркеп куучындап, бичикке бичиирге јуунадыжып 
берген улус оны керелеп јат. 

Кажы бир аҥычак, куш-кучкаш керегинде айдып 
берген кижиге быйанду јӱрӱм. Анчада ла јерлештериме: 
Урелова Айнула Ӧркӧмӧшевнага, Еликпеева Тамара 
Ивановнага, Молчоева Радмила Боробашевнага, Кор-
доев Аркадийге ле куучынчы јеениме, Иван Мандыш-
кановко, алкыш-быйанымды јетирип јадым. 

М. Кудачинова 
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ЈЕРИ КЕРЕГИНДЕ КУУЧЫН

Айдыш Петровнаныҥ јери, аҥы-кужы керегинде 
куучынын эзедип, бала-баркага солун болзын деп 

айдып саларга сананган сагыш болор.
Бис ол тушта алты-јети класста ӱренип, школго ба-

рып, ойто јанып келеетсеес, бу ӧрӧкӧнди улай ла кӧрӱп, 
јакшылажып, јанынаҥ ӧдӧ берерис. Ӧрӧкӧнди ӱредӱчи 
болгон дежетен, је бис ӱренип турарыста, ол кижи 
школдо јок, амыралтага јӱре берген. Бистиҥ бир кайкап 
кӧрӱп турганыс мындый: ол ӧрӧкӧн та нениҥ де учун 
чӧлди ӧрӧ ак мӧҥкӱлӱ кырлар-туулар јаар улай ла кӧрӱп 
турары болгон. Та нени сананып, та нени ајыктап тура-
тан кижи, оны канайып сураарыҥ. Бис, бир канча бала, 
улай ла ӧрӧкӧнниҥ јанынаҥ ары ӧдӧрис, бери ӧдӧрис. Је 
бир катап јылу кӱндер, јаскы амыраш једип келген деп, 
бис кӧкип, сыр каткыда база ла барып јатсаас, Айдыш 
Петровна ойто ло айлыныҥ јанында турган. Ол ӧрӧ чӧл 
дӧӧн лӧ кырлар-тууларга баштанып, эриндери араай 
кыймыктап, нени де айдып тургандый билдирди. Эзен-
јакшы сурап, ӧдӧ конып ла јадарыста, бир тылбыраак 
нӧкӧрис, Тыйдак, айда салды:

– Слер, былар, улай ла нени ајыктап, кӧрӱп, сакып 
туразыгар?

Оос тутпас ӱӱребисти ийде салып турзаас, ол бисти 
укпай, та нени де сурап ла туру. Байагы ӧрӧкӧн удура 
база нени де айдат. Бис ончобыс токтой тӱштис. Эмди 
уйалбай, коркыбай, бу ӧрӧкӧнниҥ јанына јуулыжып 
келдис.

– Мениҥ нени ајыктап турганымды угарга ба? Мен 
ол чӧлди ажыра бӱӱрелерди, кырларды, ак мӧҥкӱлӱ ту-
уларды, капчалдарды, анда јӱрген тындуларды сана-
нып, улай ла кӧрӱп, кӧстӧрим бир де тойбой јат. Чынын 
айтса, балдарым, слер – бу ла деремнеде ӧскӧн улус. 
Слер нени де кӧрбӧгӧнӧӧр не, балдар. Арка-тууга чык-
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паган, ажу-тайга ашпаган, чакпынду суулар кечпеген, 
Кӱркӱреениҥ суузынаҥ кӧҥкӧрӧ јадып ичпеген слерге 
нени јартап айдайын, канай айдып берейин, балдар.

Бис бу кижиниҥ эрмегин угуп, айлыныҥ эжигинде 
турубыс. Кижиниҥ эжигинде узак турарга јарабас учур-
лу. Угарга турган кижи айылга кирер керек. Ол эжигин 
јаан ачып, бисти озо кийдиреле, бичиктер ээлеген кып 
јаар апарып, ӧрӧкӧн эрмек-куучынын улалтып ийди:

– Чӧлди, кырларды-тууларды кӱнӱҥ ле мынаҥ 
кӧрӱп, кураандап јӱрген ак чӧлимди, койлоп јӱрген 
кырларымды сананып отурбай база. Бежен-алтан јыл 
мынаҥ кайра колхоз кой саап, сӱдин толгоп (бу ӧрӧ сӱт 
толгоор завод туратан), государствого табыштырып 
турган ӧй болгон. Бир кижи канча кой саап турганын 
јетире билбей турум, кичинек болгон ушкужым. Је ку-
раан кӱдӱп јӱретем. Кураандарды эҥирде тудуп, кӧӧнӧп 
јат. Эмдиги ӱйе оны оҥдобос. «Кӧӧн» дегени армакчыга 
тӱҥей узун буу, је тыҥ ла јоон эмес, нениҥ учун дезе 
ого сабактар ӧткӱрип јат. «Сабак» дегени  кураандар-
ды буулаар чичке де эмес, јоон до эмес буулар. Сабак-
ты сарлыктыҥ тӱгинеҥ этсе јакшы дежетен, је андый 
тӱк-кылгаа келишпезе, койдыҥ да тӱгинеҥ кадып јат. 
Эҥирде кураандарды энезинеҥ айрып, кӧӧнгӧ экелип, 
сабактарла буулап јат. Кой деп ӱӱрди эртен тура бир 
беш саат киреде одорго чыгарып, атту койчылар чӧлдӧ 
кабырып јӱргӱлеер. Кураандарды бир сегис сааттыҥ 
кийнинде буудаҥ божодып, айдап, одорлодып кӱдер 
улус балдар болгон. Ол койлоп барган улус – јаҥы ла 
ӧзӱп келген, бир он јети-он сегис јаштулар. Койын одор-
лодып, он эки-бир саат киреде ӱделеп* экелер. Кой-мал 
маарашканча агын сууга барып, јергелей тургулап суу 
ичеле, јадынга једип, амырап јадар-јатпаста, кой саа-
чылар јаан эмес кӧнӧктӧр, бортоголор тудунып, койлор-
ды узун армакчыларга кылбалап, јинји чилеп тизеле, 
саап јадылар. Ол сааган сӱтти шӱӱп, айылдарында ту-
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дар. Оноҥ тӧӧлӱ кижи келип, флягаларга сӱтти урала, 
заводко јетирип туратан.

Ол ӱделеп келген кой эки-ӱч саат јадып, ойто ло одор-
го чыгар. Ӱдениҥ кийнинде койлорды бир эмеш тору-
гып калган балдар да  кӱдер аргалу болгон. Ол ӧйдӧги 
балдар кураандап, оноҥ ары кӱдӱчи болуп таскайтан 
эди. Эмди ӧскӧ ӧй. Ӧскӧ ӱйе ӧзӱп јат. Кӧргӧни кӧк от – 
телевизор.

Бу ла ӧйдӧ байагы ла тылбыраак нӧкӧрис база ла су-
рак берип ийди.

– Слер койлоп јӱререерде, койдоҥ ӧскӧ кандый бир 
тынду кӧрдӧӧр бӧ? 

– О-о, балам! Сен менеҥ кандый тынду кӧрбӧдигер деп 
суразаҥ кайдар эди. Мен кандый аҥ-куш кӧргӧнимди 
айтсам, кӧп сӧс боло берер болбой. Оныҥ учун кандый 
јерде, кандый тынду јӱрерин куучындайын.

Кандый ла тынду јердиҥ ӱстине бӱдерде, оныҥ 
јӱрер аҥылу јери бар болгонын кайкап кӧрӧриҥ. Азу 
тиштӱлердиҥ, тырмактулардыҥ ла туйгактулардыҥ 
турлу јерлери бойы алдынаҥ аҥылу болгонын кӧрзӧ, 
оныҥ туратан, јадатан јерлерин Кудай бойы лаптап 
кӧргӱзип бергени ол болбой. Таштарда, јылым кайалар-
да теке-јуҥма уулактарын ээчидип, ӱӱриле чубажып 
јӱргенин улай ла кӧрӱп туратаныс. Ыраак Јалаҥаш 
деп ӧзӧктиҥ оҥ јанында сӱрекей бийик боро туу бар. 
Боро тууныҥ эдегиле аккан сууныҥ јарадында кийис 
айылдар отуратан. Ол улустыҥ јазап турган јери бол-
гон. «Јазап» дегени јастыҥ айларын тӱгезип, јайлуга 
кӧчкӧнчӧ јадар јерди айдып јат. Бу ла јазап турган кор-
кышту бийик боро тууныҥ ары јанынаҥ бир ӱӱр јуҥма 
чыгып, кырдыҥ бажыла одыра барала, анда кӧлӧткӧ 
болгончо јаткылайтан. Ол јерде кујур бар болгон бол-
бой. Кӧлӧткӧ јаанай берзе, олор ол ло келген јолыла 
кайаларга јаба ӧдӱп барар. Ол јуҥма-текениҥ турлузы 
болгон јер эди. Јылдаҥ јылга олор анда ла турлулап 
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јӱретен. Јоон текелер таҥдакталып, јаан-јаан мӱӱстери 
база јарт кӧрӱнип, тууны ажып баратан. Эки ӱӱр кой 
бир он-он беш метр кире олордыҥ алды јанында отоп 
јӱретен. Анайып койлоп јӱрӱп, кайа-ташты, туулардыҥ 
бажын ээлеген теке-јуҥманы ајыктап турбай. Ол до 
аҥдардыҥ ӧштӱлери база бар, балдар. Онызы дезе 
мӧҥкӱлӱ ташту тууларда јӱрер азу тиштӱ, тырмакту 
ирбис деп чоокыр аҥ болор. Ирбис керегинде кӧп бичип 
те јадылар. Ого каршулу, јажытту аҥдаш ӧткӱрилип 
турган учун, ирбистердиҥ  тоозы чик јок астап барган. 
Ирбис турлу јеринеҥ ырап јӱре береле, кайра бурылып 
келетен деп, олорды шиҥдеп турган улус айдыжат.

Эмди, балдар, бис јабызай тӱжӱп, кырларды кандый 
тындулар ээлеп турганын кӧрӱп ийектер. Бийик кыр-
ларда јерлик кой-кочкорлор турлулап јат. Олордыҥ 
турлу јерлери Чагаан-Бургузынныҥ бажынаҥ ала 
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Мукурдыҥ, Јӱрек-Тууныҥ ла Туйук-Јарыктыҥ, Ӧлӧ-
Тууныҥ кырларына јетире болгон. Кочкорлор кан-
дый ӧйдӧ, кандый чакта бистиҥ кырларды ээлеп 
баштаганын чокымдап айдып болбозыс, је таштарда, 
кайаларда јуруктарды ајарып кӧрзӧ, анда јуралган 
теке-јуҥмаларды ла кочкорлорды танып ийер арга-
лу. Мынаҥ кӧргӧндӧ, бу тындулар јебрентик кижиниҥ 
јӱрӱмиле тудуш болгоны јарталат.

Балдар, бис кырларда, тӧҥдӧрдӧ, кобыларда ичегендӱ, 
айыл-јуртту тарбагандарга кӧп токтобой, олор кере-
гинде куучынды ӧдӧ конзоос кайдар? – деп, ӧрӧкӧн сура-
ган аайлу биске баштанды.

– Мен тарбаганныҥ ичегенин де кӧрбӧгӧм. Ол кере-
гинде база угар кӱӱним бар – деп, оос тутпас нӧкӧрис 
ойто ло айтты.

– Андый болзо, бу тынду керегинде кыскарта ай-
датан турбайыс. Ээн јер болбос. Кандый ла кырлар-
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да, тӧҥдӧрдӧ ӧркӧ-тарбаган ичеген казып, билезиле 
јуртайт. Кезик ичегендери јаан болор, анда кӧп тар-
багандар јадар. Јылу, айас кӱндерде олор ичегенинеҥ 
чыгып, ары-бери маҥтажып, отоп, кӱнзеп отургы-
лаар. Быјылгы балдары бой-бойыла согужып ойноп, 
маҥтажып турар. Мындый балдарын боро бала де-
жер.

Тарбагандар ичегеннеҥ чыгып, отоп, суу ичип, 
кӱнзеп турган ӧйдӧ бир тарбаган каруулчык болуп, бут 
бажына содойо турар. Кейде тейлеен (тейлеген) эмезе 
кижи кӧрӱнип келзе, арткандарына айдып, тыҥыда 
канча катап «аҥкыйт-аҥкыйт» дезе, ончозы јуулыжып, 
ичей берер (ичегенине кирер). Каруулчык тарбаган 
кандый ла ӧштӱзин билер. Олор: кижи, ийт, бӧрӱ, тӱлкӱ 
ле оноҥ до ӧскӧзи. Тарбаганныҥ терезиниҥ ӧҥи јердиҥ 
кыртыжынаҥ камаанду. Олор ак, кап-кара, сарызымак, 
борозымак та болор аргалу.

Соојын чӧрчӧктӧрдӧҥ кӧрзӧ, тарбаган бойыныҥ 
бӱдӱмиле кижиге тӱҥей, је јаҥыс ондо эргек јок деп 
айдылат. Ол нениҥ учун эргек јок болгоны керегинде 
сӱреен јилбилӱ чӧрчӧк бар. Ол керегинде башка куучын 
болор, балдар.

Бу куучын мында ла токтоп калгадый болгон, је Ан-
гелина сурады:

– Ийт ле тарбаган согушса, кемизи кӱчтӱ болгой не? 
Слер андый учурал кӧрдигер бе?

Мениҥ јанарга меҥдеп те турганым коркышту, 
нениҥ учун дезе айылда јаш кураан-уулактар болгон. 
Оныҥ учун «Кӧп баскындабай, јанып кел» деп, энем 
јакыган эди. Эмди канайдар? Чыгып барарга, база эп 
јок, отурып угарга келижип јат.

Карган ӱредӱчи јымжак кӱлӱмзиренип, куучынын 
баштады:

– Кырлардыҥ колтыгында кобы-јиктерде койлоп 
јӱрген кижи нени ле кӧрӧр. Чындап, јоон ийт болзо, 
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тарбаганды ӧлтӱре тудуп ийер. Оогош кӱчӱк ийт бол-
зо, тарбаган артыктап чыгардаҥ айабас. Ийт ле тар-
баган урушса, тарбаганныҥ табыжы кижиниҥ эмезе 
баланыҥ ӱнине тӱҥей. Кышкы-кыйгы да, ый да ошкош 
болуп билдирер.

Мениҥ бир нӧкӧрим мындый учурал куучындап 
јӱретен. Бир катап энезиниҥ тамагы оорыган. Ол ӱч 
кӱн нени де ажырып јибеген. Тӱнде јӱк арайдаҥ ты-
нып, уйуктап болбой конор. Ыраак јайлу јурт, кайда 
барар. Энезине санааркап, койлоп јӱре берген. «Не 
болуп јат? Канайтты?» деп, эҥиргери келип јатса, 
айылдаҥ јаан ыш чыгып турар. Кайкап, айлына једип 
келзе, энези ле јаан эјези сыр каткыда кап-кара јаан 
тарбаган сойгылап јат. Угар болзо, эјези одындап бар-
ган. Оору энези јаҥыскан јатса, кижи коркор табыш, 
ый-сыгыт угулган, кем де кышкырып та тургандый. 
Ийт айылдаш улустыҥ балазын тудуп ийген деп са-
нанып, тура јӱгӱреле, тышкары чыгып келзе, кајуда 
ийт нени де тудуп, силкип тургандый кӧрӱнген. Бала 
ыйлагандый табыш угулып ла турган. Тамагы оору 
кижи коркып-чочып, бойы да билбес јанынаҥ тыҥыда 
кышкырып, јӱгӱрген болтыр. Кышкы-кыйгыла ба-
рып јадарда, тамагынаҥ кандый да болчок неме јерге 
тӱшкен. Анаҥ ла ого тынарга, јеҥил боло берген. Ийт 
јарты јок неме силкип турган јерге једип келер болзо, 
ол јоон тарбаганла согужып, оны ӧлтӱре тудуп салтыр. 
Мындый учурал болуп, тамагы јазылганы керегинде 
ӧрӧкӧн каткырып куучындаар болгонын кӧп улус эске 
алып јӱретен.

Ол ӧйлӧрдӧ койчыларда ак тӧштӱ, колдоры база ак 
јаан тайгылдар болгон. Оныҥ учун јоон тарбагандар-
га кӱчи једип турганы ол болор. Эмдиги ӧйдӧ, балдар, 
андый ийттер јоголып калган. Ийттер эмдеп турубыс 
дежип, олорды бир јерге јууп, кандый да коронду неме 
јидирип турарда, бу укту ийттер араайынаҥ јоголып 
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калганы ол эмей. Бистиҥ улус тарбаган дезе, ӧркӧзин 
кожо айдыжатан јок беди. 

«Ӧркӧ» дейле, бу кижи нени де санана бергендий бо-
лордо, бис отурган јеристе кыймыктана бердис. Бу ла 
ӧйдӧ Айдыш Петровна, јаҥы ла кӧрӱп ийген чилеп би-
сти ајыктайла, куучынын улалтты:

– Акыр ла, балдар. Ӧркӧ деп айттыс па? Ол до база 
аҥ эмей. Ӧркӧни де  чакпылаган ӧй болгон. Бир катап 
бистиҥ айлыска арчуулла бӧрӱгин јаба буулап алган 
кижи келген. Ол мылтыгын айылдыҥ иргезине јӧлӧйлӧ, 
эжиктеҥ кирген. Аҥчы кижи болгоны арчымагынаҥ 
билдирип турган. Байагы кижи чайлап отурала, мен 
јаар кӧрӱп, энемнеҥ сурады: «Ӧркӧгӧ кӱчи јеткей не? 
Менде чакпылар бар, бир канчузын арттырып салай-
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ын. «Госторг» јакылта берген. Ас та болзо, бӱдӱрер ке-
рек. Кӱске јетире бир он беш-јирмени де чакпылап ий-
ген болзо, јакшы болор эди». 

Чакпы курыырга, мени јаан эјем ӱреткен. Ӧркӧлӱ 
тӧҥдӧргӧ чакпылар салып, тӱшкендерин айылга эке-
леле, јазап сойоло, терезин агашка кере тартып курга-
датам. Ӧркӧ сойып, ӱйе-сӧӧгин омырарга ӱренип алга-
ны артык эмес. Кандый ла тындуныҥ ӱйе-сӧӧги тӱп-
тӱҥей. Јаан тындуныҥ сӧӧктӧри јаан, оогош тындуныҥ 
оогош ло болор учурлу. Кажы ла ӱйе-сӧӧкти ылгап, оны 
айрып билерине шак ла ӧркӧлӧп јӱрӱп ӱренгем деп ай-
дарга јараар. Је ӧйлӧр ӧдӱп, јылдар јылыжып барган 
да болзо, тындуныҥ тынын кыйары јеҥил керек эмес. 
Ол тушта мен бу ла слер кирези болгом. Јаан улустыҥ 
јакылта сӧзинеҥ кыйыжып, тууралаар арга болбос 
учурлу деп, бисти јаандарыс ӱреткен. Олор нени эдерин 
айтса, сен оны бӱдӱрер учурлу. Ол туштагы јадын-јӱрӱм 
бӱгӱнгизинеҥ башка болгонын јартап ийейин. Баштап-
кызында, мениҥ ӱйем јуу-чактыҥ ӧйинде чыгып, шы-
раны кӧп кӧргӧн. Аштаган, ачынага алдырткан, «ада» 
деп агару сӧсти ак-јарыкка чыгарда, бир де катап айт-
паган. Јарым ӧскӱстер болгоныс учун, нени јаан улус 
айткан, оныҥ ончозын бӱдӱретен учурлу болгоныс… 
Эмди ары-бери кӧлӱктӱ барып јаткамда, ӧркӧлӧр кезик-
те јол кечире маҥтажып ӧтсӧ, олордыҥ алдында кан-
дый да буруум бар деп сананып каларым. Бистиҥ боро 
чӧлисте кандый тындулар барын билеригер бе? – деп, 
ӧрӧкӧн бистеҥ сурады.

Бис бой-бойыс јаар кӧрӱп, нени айдарын билбей, 
эпјоксынып, тӧмӧн кӧрӱп отура бердис. Ол ӱредӱчи бо-
луп кӧп јылдарга иштеп, бистий кӱлӱктерди кӧргӧн лӧ 
эмей. Оныҥ учун бистеҥ база нени де сурабай, бойы ку-
учынын баштап ийди:

– Бис кайа-таштардаҥ, кырлардаҥ баштап, ичкер-
леп келдис. Эмдиги куучынды бӱӱренеҥ баштайын. 



18

Тайгалардыҥ ла чӧлдӧрдиҥ ортозында оҥкок-теҥкек 
јаан эмес тӧҥдӧрди бистиҥ улус «бӱӱре» дежер. Ол ло 
бӱӱреде тоҥкок деп куйругы јок тынду бар. Ол јайы-
кыжы боро тонду јӱрер. Тоҥкок, ӧркӧ чилеп, ичебес – 
кышкыда ичегенге киреле, јас келгенче јатпас. Јиир 
курсагын белетеп, кыш та болзо, отоп јӱрер тынду. Орус 
тилле бу тындуны ла сыгырганды бир сӧслӧ сеноставка 
деп айдыжар. Сыгырган – сары ӧҥдӱ, база куйрук јок 
аҥычак. Ол корым таштарлу кырларда јӱрӱп јат. Сы-
гырган, кижи чилеп, сыгырып турар учун, байла, анай-
ып адалган болор. Ол нениҥ учун куйрук јок болгоны ке-
регинде соојын да бар. А боро тонду тоҥкок деп аҥычак 
керегинде бир де кеп куучын укпаган эдим. Бу куйрук 
јок тынду озогы ӧйдӧ бистиҥ јеристе јок болгон болор 
бо? Чактар ӧткӱре ӧскӧ таланаҥ келген тынду эмес 
пе деп, база сананадым. Бу тындуныҥ бир аҥылузы – 
ичегендери кӧп болоры. Бир ле јерде бой-бойынаҥ ыра-
ак эмес ичегендер јадар. Кижи оҥдобос: та кажызын-
да тоҥкоктор бар, айса болзо, бир ичегеннеҥ чыгып, 
база бирӱзине кирип јӱрер аҥычак болбой. Кижинеҥ, 
тындулардаҥ ол тыҥ ла коркор деп, оны  айтпагадый. 
Ол ло ичегендердиҥ ортозында отоп ло јӱрер. Јуу-чак 
тужында улус тоҥкокко база чакпы салган болтыр. 
Оныҥ эди койонныҥ эдине тӱҥей деп куучындажып 
турганын база уккан эдим. Ӧткӧн чактыҥ бежен-алтан 
јылдарында тоҥкоктор чӧлдӧ дӧ јӱргӱлейтен. 

Бистиҥ чӧлисте бир аҥылу тынду бар. Ол – јалман*. 
Анайда ок јалман куба чӧлдӧрди  база јеезелейт. Кӧп 
улус бу тындуныҥ адын да билбес. Тӱнде барып јаткан 
кӧлӱктердиҥ јолында ары-бери калып турган тынду 
јалман болор. 

Эмди мен беш-алты јашту тужымда јалман 
кӧргӧнимди айдып берейин. Бистиҥ айлыс ол туш-
та Таркытыныҥ суузыныҥ улдузында отурган. Кой 
ӱделеп келзе, саарын саап, саан эдип турган јылдар 
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болгон. Кӧк эчкиниҥ сӱди нениҥ учун јоголып калган 
деп, эјемдер кӱнӱҥ ле кайкап туратан. Ол ненеҥ улам 
болгонын кем де билбес. Бир кӱн улус чайлап отурарда, 
айылдаҥ чыгып келзем, кӧк эчки тӧстӧк јерде јадыры. 
Оны кандый да јаан кулактарлу боро неме эмип јат. 
Мен чочып, кайкап, јаан табыш чыгарып ийген ош-
кожым. Боро ӧҥдӱ тынду ары бололо, эки колын јерге 
тийгиспей, талтаҥдап базып баратты. Ол ло тушта 
оны сӱреен лаптап кӧргӧм. Бу аҥычак эки јаан кулакту, 
узун буттарлу, колдоры кыска, узун куйругы кийнинеҥ 
сӱӱредилип калтыр. Кийнинде јаанап келеле уксам, 
јалман јаҥыс та эчкини эмес, јаткан уйды – ийнекти де 
эмер. Ол туруп келген уйдыҥ эмчегине калбактанып 
калатан деп, кӧлдӧрдӧ јайлап турган улус куучындап 
туратан. Јалман эмген ийнектиҥ эмчегиниҥ чилбизи 
балутып калар дежетен. Мынаҥ кӧргӧндӧ, бу тынду 
сӱтке карузып јӱретен эмтир. Кижиниҥ айлына кирип, 
нени-нени шоктогонын укпагам.
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Јалманныҥ ичегени ӧркӧ-тоҥкоктыҥ ичегенинеҥ 
башка. Оныҥ ичегени јер дӧӧн чип-чике кире берген 
јадар. Темир казыктыҥ орды деп кӧрӧриҥ. Сананып 
кӧрӧр болзо, оныҥ колдоры кыска, а буттары чичке, 
узун учун, ого кирип-чыгап јӱрерге, мындый ичеген, 
байла, јарамыкту. Јалман кӧп сабада тӱнде јӱрер учун, 
оныҥ јӱрӱмин улус јетире билбес. Тӱнде јолды кечире 
калып турза, улус оны кӧрӱп, чӧлдиҥ база бир саҥ баш-
ка аҥычагы деп айдыжат.

Јалман деп аҥычак Моҥгол јеринеҥ келип, бистиҥ 
чӧлдӧрди ээлеп јӱрген тынду болтыр. Моҥгол јеринде 
ол элбеде таркаган деп кычырган эдим. Јалман база 
элезиндӱ – сайлу Орто Азияда таркаган. 

Бистиҥ калыкта тындулар керегинде кӧп кеп куу-
чындар, соојын чӧрчӧктӧр бар, је јалман ла тоҥкок ке-
регинде бир де јетирӱ јок. Айса болзо, бу тындулар ӧскӧ 
јерлердеҥ чӧлиске келип, бӱӱрелерде турлулап јӱрген 
болор бо? Шиҥдегедий, ајару эткедий сурак, чын ба, 
балдар?

«Алтайдыҥ Чолмоны» газетте тоҥкоктор керегинде 
бир кичинек јетирӱни А. Урелова бичиген: «Јуу-чак ал-
дында бистиҥ јерде тоҥкок јоголып калган. Улус олор-
ды јуулажып барган дежер. Тоҥкоктыҥ ырымы јакшы. 
Јуу-чак болбозын деп, ок-таарыны ӱреер аҥычак». 

«Айылга келзе, бу улустыҥ ийнеги ӧзӧр» деп, Арык-
паева Т. укканын айткан эмтир. Је андый куучын бар 
да болзо, мен тоҥкок айылга киргенин бир де катап ук-
пагам.

Бистиҥ улустыҥ тындуларды ылгап билери 
чычкандардаҥ кӧрӱнип јат. Бир катап јайлуга кӧчӱп, 
једип келдис. Кӧчӱреечи кижи тӧӧлӧрди чӧгӧрип*, 
айылдыҥ кандый кийистери коштолгонын кӧрӱп тур-
ган. Баш болзын! Бу ла ӧйдӧ кошту атан* ары болгон. 
Арткандары огырыжып, турарга умзангылап јатканын 
не деп айдар! Улустыҥ тал-табыжы јайлуга јайыла бер-
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ген. Кӧрӧр болзо, атан-тӧӧ каразымак чычкан кӧрӧлӧ, 
оны балбара базарга огырып, силкинип, кожын арай 
ла јайратпаган. Атанды ээзи мыйлазынаҥ* тудуп, ток-
тодып болбой турганча, ол чычканды, карын, балба-
ра базып ийген. Оноҥ ло тӧӧ токынап, чӧгӧртип јада 
берген. Тӧӧлӧрдиҥ кошторын тӱжӱрип, айылды туда-
ла, чайлап отурган улус чычканды эске алып, куучын 
улала берди. Угар болзо, соојыҥдагы тӧӧ лӧ чычканныҥ 
маргыжы чын болгон керекке тӱҥей болтыр. Тӧӧ мар-
гаанды чычканга алдартып, оны чактар ӧткӱре кӧрбӧс 
болуп калганы ол дежет.

Мынаҥ кӧргӧндӧ, чӧрчӧк лӧ јӱрӱм бек колбуда. Оны 
кижи канай кайкабас дезеер, балдар.

Улус чычкандарды мынайда бӧлийт: ак чычкан, 
суу-чычкан (ол јаратта уйалу), айылда јӱрер боро 
чычкан, тазаа-чычкан (јазап базып болбос чыч-
кан).

Чычкан кебинде кижини ӧчӧп мынайда айдар де-
жет: «Сен кандый да бай болзоҥ, мениҥ богымды јип 
јӱрериҥ».

Азулу, тырмактулардыҥ јааны болгон айу ӧрӧкӧн ке-
регинде чӧрчӧк аайлу куучын бар. Оны слерге айдып 
берейин.

Озо-озодо Јайаан (Јайаачы) айуны кижиге тӱп-тӱҥей 
эдип јайаптыр. Оноҥ кӧрӱп јӱрзе, ол айу деп тындуныҥ 
кӱчтӱзи сӱреен болгон. Ол јер ӱстине тынду неме арт-
тырбай, јиирин јип, јибезин тегин ле кырып-ӱзӱп, ӧзӱп 
турган агашты тазылыла кодоро тартып, таш-тайганы 
јемирип јӱрген. Јайаан мыны кӧрӱп, нени эдер, канай-
дар деп сананып, айуныҥ эки эргегин јоголтып ийген. 
Бастыра кӱч эргектерде болгонын Јайаан билген. Оноҥ 
ло айу кӱчин јылыйтып, јобожой берген. Ол ӧйдӧҥ ала 
айу не келижер, оныла ажанып јӱрер болуп калган. Айу 
јаш ӧлӧҥди де отоп јӱрер. Јердиҥ кыртыжын кодорып, 
тӱртӱп, курт-коҥысты да терип јиир. Чымалыныҥ 
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уйазын бузып, јемзенип ажанар. Мӧттиҥ јыдын алза, 
агашка чыгып  тамзыктанар. Мӧттӱ агашка чыгып 
болбозо, оны јыга согуп та ийер аргазы бар. Кӱскиде 
јыраалардыҥ кады бышса, кызылгаттап, бороҥоттоп, 
кобы-јикти эбирип јӱрер. Кузук бӱткен јылда оны тойо 
јип, семире берер. Оноҥ ичегенине киреле, табажын 
соорып, кыш туркунына уйуктап јадар тынду. Кузук, 
кат-тамзык јок јылдарда айу мал-ашка табару да эдип 
јӱрер. Је кандый да болзо, айу Алтайыстыҥ эҥ јаан, эҥ 
кӱчтӱ, эҥ тоомјылу аҥдарыныҥ бирӱзи болор.

Бу куучынды алмат сӧӧктӱ Аркадий Кордоев (57 
јашту) јааназынаҥ уккан.

Ӧрӧги айдылган куучында айуныҥ эргектери ке-
регинде тегин айдылбаган. Кижиниҥ кижи болуп 
јӱргенинде, эки эргеги база сӱреен јаан учурлу. Јалку 
кижини «Эргеги јок» деп, улус тегин айдышпаган. 

Тырмактулардыҥ јӱрӱмин кӧрзӧ, борсык деп 
ичегендӱ аҥныҥ ару-чегин кайкап кӧрӧр аргалу. Оныҥ 
ичегени канча-канча эжиктӱ болор. Кажы ла эжиктиҥ 
оозы, јалмап салгандый, ап-ару. Богы бир ле јерде боло-
тон эмтир. Ол ичегенин той балкашту кырлаш тӧҥдӧ 
казып јат. Борсык уйазынаҥ ырада барып, јемзенип 
јӱрер учун, ичегени ару болоры ол болбой.

А тарбагандар канча кире кӧп болор, анча ла кире 
ичегени бокту болор, јыды ыраактаҥ ла билдире берер. 
Оныҥ да учун «Кӧп тарбаган ичеген каспас» деп, эл-
јондо тегин айдылбаган эмес пе.

Тарбаганду јерлерде эки-јаҥыс јаан эмес теп-тегерик 
ичегендер јадар. Билер улус «Ол јоонмойынныҥ иче-
гени» дежетен. Је ол јоон мойынду аҥычакты бир де 
кӧрбӧгӧм. Ичеп, токынап калган тарбагандардыҥ иче-
генин чике ле ӱстинеҥ казып, ары кире берер. Анда 
тарбагандарды јип, узак амыр јадар дежет. Кезикте 
улус тарабаганга чакпы салганда, ого јоонмойын тӱжӱп 
калатан. Ол чакпыны улус чачып ийетен, нениҥ учун 
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дезе ого тарбаган качан да тӱшпес. Не дезе, темир-
ге јоонмойынныҥ јыды ӧдӱп калар. Бу аҥычак кӧп лӧ 
сабазында бирдеҥ јӱретенин улус ајарат. Је беш-алты 
кире јоонмойындар атту да кижиге чурап турган учу-
ралдар база болгон. Мынаҥ кӧргӧндӧ, ол – казыр аҥ. 
Јоонмойын тарбаганга кӧрӧ, оборы чичке, је мойны 
јоон. Оноҥ улам улус оны јоонмойын деп адаган. Бу 
аҥга бистиҥ улус аҥдабай јат. Је садуда јоонмойынныҥ 
терезинеҥ кӧктӧгӧн эр улустыҥ бӧрӱктери туштап јат.

Јер-бойыныҥ улузыныҥ айдыжыла болзо, 
јоонмойынды, ӧркӧ-тарбаган чылап, аҥга чотобос. Не 
дезе, бу тынду кижиниҥ сӧӧгиниҥ ӱстине де ичеген ка-
зып, анда јеезелейт. Је ол кандый да болзо, Алтайыста 
јӱрген аҥычак деп билип јӱрер керек.

Јоонмойындар та кандый да шылтактаҥ улам кет-
киндеп барып јатканын кӧргӧн улустыҥ куучынын ук-
кан эдим. Бу керек 1970 јылдардыҥ ортозында болгон. 
Јеҥил кӧлӱктӱ кижи Акташтыҥ ары јанында Боро-Тал 
деп јерди ӧдӱп баратса, чубашкан тындулар јолды ке-
чип, кыр ӧрӧ чыгып јаткан. Бу ал-камык тындуны ти-
скинчи баспаска, токтой тӱшкен эмтир. Байагы узун-
узун тырмакту немелер кӧлӱк ӧрӧ чыгып, шил ажы-
ра улусты ајыктап та турган. Бу аайы-бажы јок кӧп 
јоонмойындар чубажып баратканын кӧрӧлӧ, коркыганы 
керегинде мениле кожо иштеген Светлана Аркадьевна 
Сабина куучындап туратан. 

Андый кӧп аҥычактар кайда барып јатканын кижи 
кайдаҥ билер. Оны јаҥыс ла Јер-Эне билип, кӧчӱрип, 
апарып јаткан болбой.

Мыны угала, јаҥыс ла тийиҥдер кеткиндеп, ары-бе-
ри кӧчӱп турган эмес турбай деп, кижи сананар. Кижи-
ге бары-јогы билдирбес јоонмойындар јуулыжып, кет-
киндеп барып јатканын кӧрӧргӧ, билерге, база солун 
болтыр. Тындулардыҥ ары-бери кӧчӱп турганын јаҥыс 
ла ар-бӱткен билер. Тындулар – ар-бӱткенниҥ балда-
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ры. Олор Јерле, Айла, Кӱнле, кейле сӱрекей јуук, кижи 
билбес колбуда. Оныҥ да учун кӱс, кыш, јас, јай кандый 
болорын олор чик јок озо сезип, билип јадылар. 

Тырмакту аҥдар керегинде сӧзис учына једип бара-
дыры. Је андый да болзо, јаан эмес тырмактулар кере-
гинде айдып ийели.

Олордыҥ бирӱзи киске кире оборлу маны деп тынду.
Кары јука јылдарда манылар тӱниле јемзенип, 

чӧлдӧргӧ јетире тӱже бергенин койлоп јӱреле, кӧрӧргӧ 
келишкен эди. Манылар – кӧп лӧ сабада којогорлу, 
јаан эмес таштарлу јерде јӱретен аҥычактар. Кискече 
ле неме, је тӱги сӱреен тыгыш учун соокторго чыдам-
кайы ол болор. Бу тындуныҥ јуузы ӧкпӧниҥ оорузы-
на јарамыкту дежип, эмденип те тургандарды кӧргӧм. 
Бу кичинек аҥычакты койчылардыҥ аҥчы ийттери 
де тудуп туратан. Эмдиги бистиҥ казыр-калју ӧйисте 
оныҥ тоозы астап, јоголып та калардаҥ айабас. Оныҥ 
да учун маныны койчы-малчы улус кӧрзӧ, ончобыска 
сӱӱнчи болор.

Кырсак. Ол тӱлкӱнеҥ кыскачак, куйругы база узун 
эмес.

Эки башка тӱлкӱ бар. Олор: кырдыҥ кызыл тӱлкӱзи 
ле чӧлдиҥ ӧлӧ тӱлкӱзи.

Бир ӧйдӧ јоголып јӱре берер, оноҥ кӧрзӧ, ойто кӧрӱнип 
келер, јаҥыс ла бистиҥ кырларда јӱрер аҥычак бар. Ол 
– манынаҥ эмеш јаан, кырсактаҥ оогош, ӧҥиле тӱлкӱге 
кеберлеш кыскылтым-борозымак аҥ. Оны улус аарчы 
дежер, нениҥ учун дезе кышкыда ӧҥи ап-ак болор. Бу 
оборы јаан эмес аҥ койго табарып, ичегезинеҥ ары јип 
салар аргалу. Јаан Теректе койго эки аарчы кӱреҥ кӱсте 
табарган. Малдыҥ ээзи бирӱзин јыга чабып салганын 
кӧргӧни керегинде Николай Топчы деп кижи айткан.

Ол аарчы деп тынду керегинде мен бала тужымда 
уккан эдим. Эки ӱй кижи чайлап отурала, аҥ-куш кере-
гинде куучындашканы санаамда арткан. Олордыҥ ай-
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дыжыла болзо, та кандый да аарчы деп јеткерлӱ аҥ та-
былган. Олор бой-бойыныҥ куйругынаҥ тиштенижип 
алала, кардыҥ ӱстиле барып јатканын јылкычылар, 
сарлыкчылар кӧргӧн. Бу аҥ оок малга табарып тур-
ганын кӧрӱп, коркып-чочып калган малчылар улуска 
јетирген.

Кийниндеги јылдарда аарчы керегинде бир де угул-
баган. Бу аҥычак барып-келип туратан болгодый.

Тырмактулар бой-бойынаҥ аҥыланып турганын 
илелеп салалы. Борсык, јоонмойын, јеекен, сарас 
– јыдулыкту аҥдар. Эмди «јыдулык» деп сӧстиҥ учу-
рын јартап алалы. Бу аҥдар ӧштӱлеринеҥ коркыза, 
олордыҥ куйругыныҥ алдындагы бес «чочып», аҥылу 
јаман јыт чыгарып јат. Ол јыттаҥ ӧштӱлер кайра 
кӧрбӧй, качып баратан эмтир. Айдарда, олор бойын ко-
рулап билер аҥдар деп айдарга јараар.

База ла бала тужымда бир учурал кӧргӧним ун-
дылбаган. Ол јайгыда Айута оозында болгон эди. 
Эҥиргери табыш эмес табыш боло берген. Айылда от-
урган улус меҥдеп, чыгара јӱгӱришкен. Ајыктап турза-
быс, кырдыҥ эдегинде эки айылдыҥ ийттери та нени 
де торсыктайт, ӱрӱш эмес ӱрӱш угулып јат. Јаан эјем 
айтты: «Ол ийттер борсык тозып алган, ого ӱрӱп јат». 
Мен борсыкты оҥдоп турганым јок. Јаҥыс ла бистиҥ 
ак тӧштӱ кара тайгылыс ол тындуны тудуп салар бо-
лор деп санангам. Анайып турганча, ийттер јер сайын 
качып, ары болуп таркай бергенин кӧрӧлӧ, кайкап кал-
дым. Борсык бойыныҥ јолыла араай јӱре берген. Айыл-
га кирип келзем, энем ле эјем каткырыжып, «Ийттер-
ди борсык јыдулыгыла чочыдып, сала берген. Је Кудай 
кандый ла немени коруланып јӱрер эдип јайаган эмей. 
Јыдулык эмес болзо, борсыкты ийттер јара тартып са-
лар эди. Аргаданып јӱре бергени јакшы» дежип, сӱӱнип 
отургылады.

«Ол ло ӧрӧ айдылган јоонмойында база бес-јыдулык 
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бар. Оныҥ учун ол ийт-куштаҥ коркыбай, бирдеҥ-
экинеҥ де јӱретени ол. 

«Јеекен јеринде кӱчтӱ» деп, тегин айдылбаган эмей. 
Јеекен шокчыл неме деп, тарбагандап јӱрген аҥчылар 
айдыжатан. «Бир катап уулдар Кӧк-Ӧзӧктиҥ ичиле тарба-
гандап јӱреле, одузын ачык јерге арттырып, «Је, ого не та-
барар. Мында тарбагандардаҥ ӧскӧ не де јок» дежеле, јӱре 
берген. Эҥиргери олор одузына келгилезе, бар-јок курсак-
азыгы тӧгӱлип-чачылып калган. Јиирин јиген, јибезин 
шоктоп, јер сайын чачып, кийим-тудумды не де јыртып 
салган. Мынаҥ кӧргӧндӧ, анда јаҥыс тынду болбогон деп, 
Ильяш јееним каткырып айдатан» деп, эјем куучындаган.

Јеекенди мен кӧргӧм деп, тӧгӱн сӧс айтпайын. 
Улустаҥ укканымды айдып турбай. Јеекен керегинде 
куучындажып, Тамара сыйным мындый солун айткан: 
«Бис ол тушта Кынчыл деп јерде сарлыктыҥ ферма-
зында отурганыс. Фермада бала-барка толтыра, ары-
бери сыр јӱгӱриште болгылаган. Угуп турзам, «Сойып 
јат, сойып јат» дежер. Мен балдарла кожо «Сойып јат» 
деген јер јаар бардым. Једип келеле кӧрӧр болзо, кой 
до, эчки де эмес, та кандый да узун-узун тырмактарлу, 
ийтке тӱҥей коркымчылу неме эмтир. Уулчактар чум-
дуркагылап, анаҥ-мынаҥ тудушкан улус болуп тур-
дылар. Кижи јилбиркегедий нени де кӧрбӧдим. Кӧрӱп-
кӧрӱп турала, кайра бастым. Тал-тӱштиҥ кийнинде 
бастыра улус јуулыжып, байагы сойып јаткан немениҥ 
эди бышкан дежип, јигилеп јат. Та кем де «Тырмакту 
немениҥ эди оок-тобырдыҥ эди быжарына тузалу» дей-
ле, биске, балдарга, эт берип кӱндӱлегени сагыжымда 
арттып калган. Эттиҥ амтаны ундылып калган. Ол 
кандый этке тӱҥей болот не деп сананзам да, эзиме бир 
де кирбей јат. Анайып јӱрӱмимде бир катап учурал бо-
луп, јеекенниҥ эдин јигеним, ол болор».

Эмди јарт болзын деп, «Баланыҥ эди быжар» деге-
нин јартап ийерге.
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Баланыҥ эди бышпаза, кийнинде эдинеҥ балу чы-
гар, не-не боло берзе, балутып турар деген сӧс болор.

Јеекен – тырмакту аҥ. Ол база јыдулыкту учун бой-
ын аргадап јӱрер. Јӱрер, аҥдап базатан јери, јажынып 
јӱргедий, јыраалу јер болор. (Ајарыҥкай кижи оны се-
зип, кӧрӱп ийер). Бойыныҥ јӱрӱп турган јерине ӧскӧ 
нени де кийдирбеске, бастыра јанынаҥ темдектеп јат. 
Оныҥ да учун «Кырдачы кижи јеекенге тӱҥей» деп, те-
гин айдышпаганы ол болбой.

Эре-Чуйдыҥ элбек чӧлиниҥ улузы бу јыдулык деп 
сӧсти эрмегинде кӧп тузаланып јат. Биледе «эҥ ки-
чинеги», «кенјези» деп айтпай, балазын эркеледип, 
«Бу мениҥ јыдулыгым» дежер. Јаҥы чыккан баланы 
Јыдулык деп адап, узун јӱрӱм јӱрзин деп алкаганы бо-
лор.
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Кучкаштыҥ уйазында ӧрӧ ӧспӧй, јуура кадып калган 
азатпайды база јыдулык деп айдыжар.

Ишти-тошты чыҥдый этпес кижини «Сен, кӧӧркий, 
јыдулык турбайыҥ» деп, каткы да эдип тургылаар.

Тӧрӧл јеримниҥ улузынаҥ терип јӱрзеҥ, нени ле угуп 
аларыҥ. Бир јуулышкан јерде азыраган малы керегинде 
куучын башталза, ол эчки ле койды ылгаштырып, не 
аайлу кӧп сӧс айдылар. Койдыҥ  туйгактарыныҥ орто-
зында кичинек јыдулык (тырмактыҥ каразынча бес) бар 
учун, оны «јылу тумчукту» дежедис. А эчкиде андый бес 
јок. Ол – «соок тумчукту» мал. Јылкы малдыҥ туйгак-
тарын ачып ийзе, база кичинек бес кӧрӧриҥ. Ол кичи-
нек бестерде – јыдулыктарда эмеш јыт бар. Оныҥ учун 
јылкыны да «јылу тумчукту» мал деп айтканы ол болор.

Эмди бабырган* кандый аҥ болгоны керегинде би-
лип алалы. Бабырган – тийиҥге кеберлеш јаан эмес 
аҥычак. Тийиҥге тӱҥей болордо, оныҥ ӧҥи боро, је 
эки колтыгыныҥ алды куштыҥ канаттарына тӱҥей. 
Чындап айтса, јарганаттый челдӱ (плёнкалу). Оныҥ 
учун агаштаҥ агашка, тийиҥ чилеп калыбай, кӧп са-
базында учуп јат. Мен бабырган керегинде јилбиркеп, 
бичиктердеҥ кӧп нени де таппадым деп, канайып ай-
дар. П.В. Кучияктыҥ «Аза-Јалаҥын» ачып, лаптап кы-
чырганым мындый: «Айылдыҥ кийин јанында койу 
кара агашта јобош, чала чӧйӧ шыҥкылдууш табыш 
база угулды. Онызы бойыныҥ јараш эжерин бедиреп 
турган барбак тӱктӱ бабырган агаштаҥ агашка эки кол-
тыгында терезин талбайтып учуп, коолодо кожоҥдоп 
турган эмтир». Бу јолдыктардаҥ аҥычактыҥ табыжы 
шыҥкылдууш деп билип алдыс, Айдарда, «бабырган» 
деп сӧстиҥ тазылы оныҥ табыжыла колболу эмес. «Ба-
быр» деп сӧс биске нени де айтпай јат. Бир мындый 
шӱӱлте болгон: ол аҥычак багырып турган учун, улус 
оны бабырган деп адаган. Је П.В. Кучияк «шыҥкылдууш 
табышту» деерде, ол багырбай јат.
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Бабырганды нениҥ учун анайда адап турганын 
таныш-кӧрӱш улустаҥ кӧп катап сурадым. Кӧпти 
кӧргӧн, билген кижи деп, Кӧкӧрӱниҥ музейиниҥ 
директорынаҥ, Край Адарович Бидиновтоҥ, бабырган 
керегинде суразам, мынайда айтты: «Мен андый тын-
ду кӧрбӧгӧм. Чаган-Оозыныҥ школында ӱренип ту-
рарымда, уулдар кандый да боро неме сойып јаткан. 
Бӱдӱминеҥ кижи коркыгадый неме турган. Тӱгин кӧрзӧ, 
тийиҥге тӱҥей, тумчугыла кушка тӱҥей, тырмактары 
узун деп кӧргӧм. База катап андый неме кӧрбӧдим».

Кара агашту јерде јаткан эмезис, чӧлдиҥ улузы бил-
гени ле ол болбой.

Бабырган керегинде Улагандагы таныш-
кӧрӱштердеҥ сурадым. Ол тоодо Александр Кирилло-
вич Баграшев – алтын бозогоны алтап салган кижи. Бу 
кижи ӧткӧн јылдарда тийиҥдеп туратан. «Тийиҥдеп 
те јӱретем. Андый бабырган-јарганатты атпадым да, 
кӧрбӧдим де. Оныҥ колтыгында, јарганаттыҥ канады 
ошкош, кичинек канат бар дежетен. Је бойым бир де 
кӧрбӧгӧм» – деп, ол куучындады.

Эмди кайра бурылып, Чаган-Оозына једип, эл-јонноҥ 
суразабыс, олор айдыжар: «Ол јылдарда бабырган бисте 
кӧп јӱретен. Калганчы јылдарда оны ла кӧргӧн кижи 
јок боло берди. Онызы та барып-келип туратан, айса 
болзо, кижиге кӧрӱнбей јӱретен бе – оны айдар аргабыс 
јок».

Курай јурттыҥ кижизи айткан эди: «Бабырганды 
база тегин атпас. Оныҥ эдин јиген кижи «»јо-о» ло «јо-о» 
деп ӧҥзӱреп, оорып јӱрер». 

Толтыра, бӱткӱлинче, улус нени де айтпай јат.
Бир јакшынак куучынды Улаган јурттаҥ ӱредӱчи, 

бичиичи, эл-калыктыҥ чӱмдемелин јуунадаачы Н.Н. 
Санина бичип алганын «Улаганныҥ укаалу сӧзи» деп 
бичиктеҥ кӧрӱп алдыс. Кожоҥчы, кокырчы Зоя Исаа-
ковна Манзырованыҥ айтканын бир эмеш кыскартып 



30

ийдис: «Кӱзӱҥи кӧк чечектер Ӱлген кудайдыҥ кӱзӱҥизи 
болгон. Оныҥ табыжы јерге де угулып туратан. Јердеги 
тындулар ол ӱнди укса ла, тура калатан. Ол ӧйдӧ Ба-
бырган деп аҥчы јуртаган. Аҥдап јӱрзе, ого кӱзӱҥиниҥ 
ӱнинеҥ ӧскӧ не де угулбас. Аҥчы Бабырган теҥериге 
айылдап јӱрӱп, эптӱ ӧй келиштирип, кӱзӱҥини уурдап,  
јерге тӱжеле, аркада чыкту јерге јажырып салган. Ол 
чечек чечектеп, јабыс кеминде ӧскӧн. Ууры эткен учун 
Ӱлген Бабырганды каргаган: «Куш болзо, кушка тӱҥей 
эмес болзын. Јакшы учар куркун ӧспӧзин. Ӧскӧ куштар-
га тӱҥдежип, кӧптӧп база ӧспӧзин».

Бабырганды теп-тегин адарга јарабас. «Кардым оо-
рыйт, јодом оорыйт» дейле, адар аҥ болор.

Ӧрӧ айдылган јетирӱлерле кожо бала тужымда ук-
кан бир куучыныма јууктажып келдис. Бистиҥ айыл-
га туматтардыҥ угынаҥ та кем де келген. Озогы улус 
сӧскӧ чебер болгонына ајару этсе, ол кижи меге таай эје 
болгон болор. Укканымныҥ учуры мындый: 

– Маа та богурганныҥ эдин јидирген, та база нени 
јидирген. Кӱнӱҥ ле бир јерим ачып-сыстап отурар. 
Бир су-кадык кӱн јок. «Јо-о» ло «Јо-о» деп турарым. «Јо» 
јогынаҥ отурбазым. Эмди база не деп айдарым. 

– Је слерди, эјемди, не деп айдар. Угы-тукумы коо-
мой улус болгон болзо, јидирген болбой деп айдар эдим. 
Слерди андый јут немеле азыраганы тегин сӧс не. Јаш 
јаанап јат. Сарсу-сап сыстадып турбай. База не деп ай-
дар оны – деп, келген кижи айдат.

– Бу аҥ да эмес, куш та эмес тындуны тийиҥге тӱҥей 
кӧрӱп, болгобой адып ийзе, оныҥ эдин де, терезин де 
албас, туура таштап ийер неме деп угуп јӱретем. Је 
кайдаҥ билер, байагы ач кӧс кижи чачпай, бир јанынаҥ 
билбей де калып, бала-барказына јидирип, амзадып ий-
ген кийнинде, олор оорып, сыстап јӱретен – деп, эјези 
кижи эрмектенди.
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– Чындап, бу неме Кудайдыҥ алдына кандый кинчек 
эдип салган эди? Сагыжыма јетире кирбейт, эје.

– Ол теҥериге чыгып, та нени де уурдап алып, јерге 
тӱшкен учун, оны Кудай богырып, колы-будын ныкый 
тудуп, јажына сыстап, оорып јӱрзин деп каргап салган. 
Оныҥ учун оны богурган дежери ол деп, озогы улус 
айдыжатан. Нени ала согуп, уурдап экелгенин ундып 
отурым. Јаман неме ле дежетен эди. Мен оны Јаан-
Теректиҥ бажынаҥ кӧргӧн эдим. Ары јаны кара агаш, 
анаҥ ажып келетен эмес пе. Је кӧрӧрин кӧргӧн эдим.

– Мен кӧрбӧгӧм. Је јаан улустаҥ богурган деп тынду 
бар деп угуп турбай. Кинчек эткен неме ле дежер. Ол 
кандый кинчек, јартап база кем айдар дезеер.

Мындый куучын болуп, бу эки кижи узак куучында-
жып, таҥкызын тартып отургандар.  

Шак бу ӧйдӧ ол богурган деп аҥды укканым ол эди. 
Учы јок то болзо, сӧс эзимде арттып калды. Кандый да 
јарабас кылык эткен (ууры) учун Кудай оны богурып 
(каргап) салган деп айдыжар.

Сӧстӧҥ улам сӧс чыгар деп, эл-јондо тегиндӱ айдыл-
баганы јарт. Бир катап Владимир Кучуковичле эрмек-
тежип отурала, мындый солун куучын уккам: «Јайлу 
јуртка кӧчӱп келзе, богурган, кӧрӱк деп тындулар айыл-
га јууктап ла келзе, улус олорды сӱрӱп турар. Олорды 
не сӱрӱп турган дезе, ырымы јаман тындулар дежер».

Ол богурган ла кӧрӱк айылга јууктап кирзе, кӱкӱрт-
јалкын тӱжер дежип, јаан улус олорды ырада сӱрдӱрттип 
туратан. Кӧрӱк ле богурган нӧкӧрлӧжип јӱреле, байа-
гы кӧрӱктиҥ сыртын-белин тырмагыла јара тартып, 
кара јолдор арттырып салганы ол. Кудайдыҥ алдына 
кинчек эткен учун богуртып койгон аҥычак јӱрӱмде де 
кандый болотон эди. Улустыҥ куучыныла, богурганды 
јеткерлӱ, јаман аҥ деп, Алтай  јердеҥ чыгара сӱрерде, 
олор бу јаан чӧлдиҥ бери учындагы сок јаҥыс тууга ба-
рып токтогон учун, ол тууны Богурган деп айдыжата-
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нын энемниҥ энези – таай энем куучындап отуратан.
В. Вербицкийдиҥ айтканыла болзо, ол туу Бабырган 

деп кижиниҥ адыла адалган.
Уккан-кӧргӧнисти айдып салдыс. Кӧптӧдип кожоры 

да јок, астадып айдар арга база јок.
Богурган богурып салган, «богурулу учун» де-

ген сӧсколбу јеристе, улустыҥ тилинде, бистиҥ ӧйдӧ 
јоголбогон деп айдар керек. Је андый да болзо, бу јаан 
эмес аҥычактыҥ – тийиҥниҥ ады керегинде айры-
тейри куучын барын учына јетире оҥдоп болбой, нени 
уккан, анайда ла арттырып јадыс.

Албаты-јонноҥ сурап-угуп, бир јерде чӧкӧп, бир туш-
та сӱӱнип, кайкал сӧстиҥ учына чыгып, каламды ту-
ура салып ийеримде, мындый табыш келди: «Ол куш 
та эмес, тийиҥ де эмес, кижи јескинер јӱдек немени 
богурып салган неме эмей деп, озогы улус айдыжатан. 
Оны кем богурган? Онызын билбезим, сураарга јарабас 
учун богурган деп билерим» деп, алтын бозогозын ал-
тап салган эрдиҥ эри – Унтаков Валерий Николаевич 
јартап куучындаганын кожуп ийдис. Унтаковтор бу ла 
Чаган-Оозы деп јерде јуртаган тамыр-тазылду улус бо-
лор. Сӧӧги болзо, кӧбӧк. Кӧкип те, куучындап та билер 
улустыҥ угынаҥ чыккан кижи.

Тазылы јок «бабырган» деп сӧс араайынаҥ јарталып, 
«богурып салган» деген сӧстӧҥ богурган болуп калганы 
ол деп јартаар арга бар боло берди.

Бу учурыла кату сӧс улустыҥ тилинеҥ араайынаҥ, 
байла, јоголып, ундылып калганы ол болбой деп, келер 
ӱйеге айдып салар арга боло берди.
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Сӧзлик

*ӱделеп – кой-мал тӱште суу ичип јанганы 
*јалман – орустап тушканчик
*чӧгӧрип – тӧӧни јаткырып (јаттырып) турганы
*атан – арутап (акталап) койгон иркек тӧӧ
*мыйла – тӧӧниҥ чылбыры
*бабырган – орустап белка-летяга
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КАНАТТУЛАР КАЙКАДАТ

Оныҥ кийнинде бир канча катап туштажарыста, 
бу ӧрӧкӧн биске ар-бӱткенниҥ канаттуларыныҥ 

јӱрӱмин мынайда кыскарта куучындаган эди: 
– Бистиҥ калык кӧп куштарды байлап јат. Ол тоо-

до аҥыр деп сууда јӱрер сӱреен јараш куш болор. Кан-
Куурайдыҥ чӧлдӧриниҥ ӱсти јанында, Чуй сууныҥ 
ары келтейинде, Балтырганду деп ӧзӧк бар. Шак бу 
ӧзӧктиҥ оозындагы сайыр тӧҥдӧ*, айылга тӱҥей эдип 
оок таштардаҥ тӱнӱктеп јазаган јерде, эҥиргери тыҥ 
тал-табыш башталган. Оны кайкап, мында јадып тур-
ган улустаҥ сурадым. Анда аҥырлардыҥ уйа тартып 
турган јери деп, олор јартадылар. Оноҥ ол јаан эмес ко-
олды кечип барала, кӧргӧним ол болор. Кой-эчки ары-
бери чубажып, бу тӱнӱктӱ айылдарды бузып турганы 
иле кӧрӱнип турган. Аҥырлар ол ло кереге айылга 
тӱҥейлеп эткен јерде тегин ле ташту-сайлу јерди ой-
дыктап, уйалап отургандарын кӧрӱп, кайкаган эдим. 
Ол аҥырлар бу ташту јерге јымыртказын салып, алаҥ-
ачык јерде салкынга соктырып, јаашка сабадып, чы-
дажып отургандарын кӧрӱп, кижи канайып килебес. 
Оныҥ кийнинде олор азатпайларын ээчидип, чур-
чуманакла бу јаан эмес сууны кечип, кезиктери таш-
тарга кысталып чыгымдалып та тургулаза, бу ӧрӧги 
јаан эмес кӧлгӧ једеле, анда јайыла балдарын ӧскӱрип-
чыдадып, кӱс келзе, јылу јер јаар уча бергилейт. Аҥыр 
деп јап-јараш куштыҥ уйазы мындый иле јерде – сайда 
болгоны мени сӱрекей кайкаткан эди, оныҥ учун слер-
ге оны аҥылап айдып отурбай. Бу суула јӱзӱп јӱрер 
куштыҥ јуҥы сӱреен јылу учун, мындый ачык јерде 
уйа тартып турганы ол деп, оҥдоор керек. 

Аҥыр ла чылап, алаҥ-ачык јерде, јаан эмес болчок 
таштардыҥ ортозына, јымыртказын салар куш – тур-
на. Турна деп кушты бис ончобыс јакшы билерис. Олор 
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кӧлдӧрлӱ эмезе бир эмеш састу јерлерде јӱрерин јарадат. 
Койды айдайла барып јатса, бу ла колдыҥ-буттыҥ ал-
дында бир болчок чоокыр јымыртка јадар. Акыр, ол оо-
дылып калган болбой деп сананып, кайра келип кӧрзӧ, 
ол ло бойы јадар. А турналар ол јымыртказынаҥ ыраак 
барбай, јуугында ла араайынаҥ јӱрер. Бу куш кӧп са-
базында бир ле бала ээчидип јӱргенин кӧрӧр аргалу, је 
кезикте эки де балалу јӱрер. Турнаныҥ балдары јайыла 
ӧрӧ ӧзӱп, кӱскиде јоон турналарла теҥ-тай бололо, ко-
мыдалду ӱнденип, кийис айылдарысты айланып, јылу 
јерлерге уча берет. Ол анайып база бир јай ӧдӧ бергенин 
керелейтен эди. Калганчы јылдарда турналардыҥ то-
озы кӧптӧй бергенине кӧргӧн кӧс тӧ сӱӱнип јат. Јарым 
чак мынаҥ озо олор анда-мында ла кӧрӱнип јӱретен. 
Мындый јараш кеен куштыҥ кӧптӧгӧни кӧскӧ јылу 
эмей. Турна – бистиҥ улустыҥ база бир тооп јӱрер 
кужы. Турна керегинде ӱлгерлер де бичилет, кожоҥдор 
до чӱмделет. Олорды слер, балдар, билереер.

Калганчы јылдарда тоозы сӱреен кӧптӧй берген куш-
тар – ол тейлеен эмезе тейлеген. Јурттарда тейлеен-
дер токтыҥ эмигинде тизилип калган отурарын кем 
де кайкабас боло берген, нениҥ учун дезе ол јылдаҥ 
јылга там ла кӧптӧйт. Одус-тӧртӧн јыл мынаҥ кайра 
бийик теҥериде эки-јаҥыс ла тейлеен кайып јӱргенин 
кӧрӧтӧн эдис. 

Бистиҥ амыр чӧлиске јайлап аларга, ӧскӧ дӧ јаан 
куштар келип турганын улус кӧрӱп ле јат. Олордыҥ 
тоозы нениҥ учун аайы-бажы јок кӧптӧй бергениниҥ 
шылтагы биске јарт эмес. Тейлеен керегинде эки кеп 
куучын јӱретен. Ол куучынныҥ бирӱзинде тейлеен – 
јеҥӱчил, экинчизинде дезе, ол шорлу артат. Оны мен 
слерге, балдар, айдып берейин.

Озо-озо чакта јеристе коркышту аҥчы кижи 
јуртаган. Аткан огы бир де куру барбайтан. Бир ка-
тап аҥчы тейлеенге айткан: 
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– Мен сӱреен чечен аҥчы болорым. Бийик теҥериде 
кайып јӱрген сени де адып ийерим.

– Маргыжар болзо, маргыжар – деп тейлеен айдала, 
уча берген.

Эртенгизинде ол мерген аҥчыга тӱжӱп келерде, 
аҥчы мактанып кекенген:

– Мениҥ огым, тейлеен, сеге тийбезе, мен јердиҥ 
ӱстине јӱрбезим. Эки эргегимдти кезе чабала, јерди ка-
зып, ары кире берерим. Је учуп чык. Бийиктей берзеҥ, 
јыга адып ийерим.

Тейлеен нени де айтпай, уча берген. Ол бийиктеп, 
кайып учуп барадарда, аҥчы адып ийген. Ок тейлеен-
ге тийбей, јӱк сол канадын кыртыштай јыра тартып 
јӱре берген. Оноҥ ло бери тейлеенниҥ канадында јаан 
арсак – јыртык болуп калганы ол дежет. Мактанчак 
адучы эки эргегин кезе чабып, кижи кеберин јоголтып, 
кара јерди ичеген эдип казала, кире берген. Ичегенге 
кирип јадала, мындый сӧстӧр айткан дежет: «Мен 
эмди аҥчы эмезим. Мен тарбаган болуп, јердиҥ ал-
дында јӱрейин. Ары-бери ӧткӧн улустыҥ азыгы болуп, 
канјаазында јӱрерим». Анайып аҥчы кижи тарбаган 
болуп кубуларда, бу аҥныҥ бӱткени, табылганы ол де-
жет.

Бу кеп куучыннаҥ улам, аҥчы улус «Огым мерген, 
чечен» деп мактанбас, байланып јӱрер болуп калган.

Экинчи кеп куучын мындый: 
Бир катап талаҥ-келеҥ кийис айылдыҥ јанына 

учун келзе, улус эртен кӧчӧр дежип, нек-сагын шик-
пеерип турган. Мыны кӧргӧн талаҥ-келеҥ тейлеенге 
једип айткан:

– Ой, ӧрӧкӧн, эртен бу айыл кӧчӱп јат. Маргыжып 
кӧрӧлик. Кем эрте ойгонор, ол кандый ла угулган та-
бышты ӧткӧнип, ӱниле кӧргӱзерге, ӱренип алар бол-
зын.
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Тейлеен угар-укпаста, талаҥ-келеҥге кизиреди:
– Сен, кичинек неме, мени кӧр. Мен сенеҥ канча ка-

тап јаан. Мен сенеҥ эрте ойгонорым. Кӧчӱп јаткан 
айылдаҥ кандый табыш угулар, ончозын ӱренип ала-
рым.

– Слердиҥ айтканаарча ла болзын. Слерге бийиктеҥ 
ончозы кӧрӱнип јат – деп талаҥ-келеҥ айдала, та неге 
де меҥдеп, уча берди.

Кучкаш учуп чыгарда, тейлеен сананган: «Кӧӧркийди 
сени, мениле маргаандажып јӱргенин кӧрзӧӧр». Ол бу 
кезем кекеништӱ санаазыла артты, а талаҥ-келеҥ – 
эртечи кучкаш кӧп санааркабады. «Тӱҥей ле мен эрте 
ойгонорым» деп бек сананала, тӱнеп, амырай берди.

Таҥ бозорып адып келерде, талаҥ-келеҥ ойгонып, 
кийис айылдыҥ јанына једип келди. Кӧрӱп отурза, 
койчылар койлорын айдап, сыгырып, кишкирип баш-
тай бергиледи. Талаҥ-келеҥ бу табыштыҥ ончозын 
ӧткӧнип, ӱренип алды. Анайып отурганча, ӱй кижи 
сӱт кайнаткан казанды кыргышла кырып баштады. 
Талаҥ-келеҥ оны да ӱренип алды. Айылдыҥ кийизин 
алып, улус иштенип ле јат. Удабай кошту тӧӧлӧр 
јолын алып, јӱре берди. Јуртта не де јок. Јӱк ле сок 
јаҥыс аксак јабага јамандыра киштеп, базып јӱрген. 
Бу ла ӧйдӧ курч кӧстӧрлӱ тейлеен учуп келбей кайт-
ты. Аксак таакылу јабаганы ӧткӧнип, јӱк ле киштеп 
билери ол дежер. Оноҥ  тейлеен угуп турза, кем де сы-
гырып, кой-мал айдаган. Ары-бери кӧрзӧ, бир де неме 
кӧрӱнбес. База эмеш угуп-кӧрӱп турза, кечеги марга-
анга кычырган кичинек кучкаш таштыҥ ӱстине от-
урала, јӱзӱн-башка эдип кожоҥдоп турды. Тейлеен оны 
кӧрӧлӧ, маргаанды ойнодып ийгенин билип ийди.

Бу маргаанда эртечи талаҥ-келеҥ коркымчылу тей-
леенди акалап чыкканын кӧрдис.

База бир јилбилӱ куучынла болзо, тейлеен бӱдерде, 
куйругы бӱдӱн болгон эмтир. Адучы оны адарда, огы 
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канадына эмес, куйругына тийген. Оноҥ улам оныҥ 
куйругы айры болуп калган.

 «Куштардыҥ ады алтайлап» деп тейлеен керегин-
де солун јетирӱ 2016 јылдыҥ кӱӱк айыныҥ 12 кӱнинде 
«Алтайдыҥ Чолмоны» газетте јарлалган. Оны  Мукур-
Таркатыныҥ орто ӱредӱлӱ школында биологияныҥ 
ӱредӱчизи А.Ӧ. Урелова бичиптир. Бу ӱредӱчи бир канча 
куштар керегинде энезинеҥ – Урелова Мерјен-эјебистеҥ 
(1929 ј. кижизи) укканын мынайда јетирет: «Тейлеенди 
(јер-бойыныҥ айдыжыла) улус тармачы куш деп ай-
дып јат. Кӱскиде куштардыҥ эҥ ле бажыла тейлеен 
барар. Озогы јаандарыстыҥ айтканыла, куштарды 
баратан јолында јаан јутпа јылан тозоло, ӧткӱрбей, 
јудуп јадар. Тейлеен озо барала, јыланды уйуктада 
тармылаар. Ол ло ӧйдӧ куштар ӧдӱп барар. Куштар 
јаскыда ойто јанар башта ол јылан-јутпаны тейлеен 
база ла уйуктадар. Бастыра куштар ӧткӧн кийнинде 
тейлеен эҥ ле учында јанып келер.

Аҥыр деп кушка тийбес, адып јибес. Оны кубакай куш 
дежер. Кӱскиде барып јадала, балдарын согумдап јип са-
лар. Јаскыда эки бойы ла јерине јанып келер куш дежер.

Кулады деп куш бар. Оныҥ ӱзин эм-том деп, улус 
тузаланган. Бу кушты адар ла кижи адар аргалу. 
Куладыныҥ канадын да эм дежетен эди. Кезик улус 
бу кушты сары дежип туратан. Бир ле кушты улус 
башка-башка адаар, оныҥ учун ончозы керегинде толо 
билип алары кӱч болуп јат».

Айнула Ӧркӧмӧшовна куштар керегинде укканын 
бичип салганы кажы ла јилбиркеек кижиге тузалу бо-
лорында алаҥзу јок.

Эмди мен бала тужымда болгон бир учуралды эске 
алып, айдып ийейин. Јайгы кӱн. Энем суулап ба-
рып јаткан. Кенетийин кандый да табыш боло берди. 
Кӧрзӧм, кучкаш учуп келеле, јабынтыныҥ – теебирдиҥ 
алтыгы учына кире берди. Ачык јерде, чӧлдӧ, јажынар 



39

јер јок учун карчаганаҥ коркып, айылдыҥ кийизине 
киргени ол. Анайып тынын корып учуп келген кучкаш-
ты энем де, эјелерим де чыгарып туратан. Ол кӱн ай-
ылда мен энемле кожо арткам. Энем суулап барарда, 
јажына берген кучкашты карчагага чыгарып беретен 
кижи мен болуп калдым. Јабуныҥ алды дӧӧн колымды 
сугуп, кучкашты тудуп алзам, кӧӧркийдиҥ јӱрегиниҥ 
согулып турганын не деп айдар! Кучкашты кийистеҥ 
чыгарбай, энеме кыйгырдым: 

– Эне, мен оны чыгарбазым! Ол кӧӧркий коркып, тыр-
кыражып туру. Андый оогош немеге килебей, канайып 
чыгарар. Ол анда, карын, отургай. 

Энем каруузына айтты: 
– Озо-озо чактарда ол отурган карчага јаҥыскан арт-

кан сок јаҥыс кижиге курсагын табып јӱрерине болуш-
кан. Карчага кижиге болушкан куш учун, оныҥ јемин 
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чыгарып беретен учурлу. Кӧрзӧҥ, таштыҥ ӱстинде кар-
чага сакып отуры.

Энем суулу эки агаш кӧнӧктӧрин јерге тургузып, 
меҥдеп барала, кучкашты чыгарып ийди. Сакып отур-
ган карчага оны тургуза ла тудуп алган эди.

Оныҥ кийнинде кӧп-кӧп јылдар ӧткӧн. Тумат сӧӧктӱ 
улустыҥ угында шак ла ол карчагага азыраткан кижи 
болгон деп, «Моҥолдордыҥ эрјинелӱ кеп куучыны» 
деген бичиктеҥ кычыргам. Ол учуралды кайкайла, 
«Алтайдыҥ Чолмоны» газетке бичиген эдим. Бичиме-
лим «Јилбиркедер бичик» деп адалган.

Тумат – кыпчак сӧӧк дежер. Кыпчактар олорды «Слер 
кыпчак эмезеер» дежип туратанын бис, балдар, угуп 
туратан эдис. Ол туматтар – мениҥ таайларым. Олор 
кайдаҥ келгенин билип аларга, оноҥ-мынаҥ кӧрӱп, Е.И. 
Кычановтыҥ «Властители Азии» деген бичигин кычы-
рарымда, туматтар Байкалдыҥ јанында јаткан калык 
болтыр. Олор Чингис каанга бакпай, коркышту тарты-
жып, јерин таштайла барганы керегинде билип алдым. 
Јаандарыс «Бис Бай-Кӧлдӧҥ келгенис, оны ундыырга 
јарабас» дежип, араай куучындажып отургылайтанын 
эске алдым. XII чакта јуунаҥ качып, Алтайдыҥ кырла-
рына келгенин ХХ чакка јетире айдыжып јӱрген улус 
– кортык улус эмес эмей. Чындап айтса, тууразынаҥ 
келген – кирген сӧӧктӧр јанында јаткан улустаҥ ыл-
галышпаска, олордыҥ сӧӧгиле база тузаланып јат. Ан-
дый сӧӧктӱ улус – тумат-кыпчактар, моол-кӧбӧктӧр лӧ 
ӧскӧлӧри де. Ӧс, тургун калыктаҥ башка болбоско, нак 
јадарга умзанган сагыш деп оҥдоор керек.

Туматтардыҥ байлу кужы, байла, карчага. Оныҥ 
учун канча чактар ӧткӧнчӧ, олор бу кушты байлап 
јӱргени ол болтыр.

Ӧскӧ ӧй. Ӧскӧ ӱйе. Ол карчага деп кушты бистиҥ ӧйдӧ 
кем де байлабай, билбей, ундып салган эмей. Јаандарыс 
«јана» берген. Јаш улус кайдаҥ билзин.
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Канаттулардыҥ јӱрӱмин ылгап келзеҥ, кайкага-
дыйы кӧп учурап јат. Бис куучыныста билер ле куштар 
керегинде айдып јадыс. Бистиҥ јурттаҥ ыраак эмес 
Саҥысканду деп суу бар. Ол сууныҥ бажы јердеҥ чыккан 
кара суулардаҥ башталат. Бу сууныҥ оҥ јанында кӧл 
бар. Кӧлдиҥ коолында колхоз креалинле кой-эчки јунар 
ванна эткен. Ол кошмок кӧлгӧ киретен учун, сӱреен кӧп 
балыктар саста јатканын бир де ундыбайдым. 

Улус. Ӱӱр-табын койлор. Саста толтыра балык. Тал-
табыш. Саҥыскандардыҥ кӧбизин. Олордыҥ табы-
жын не деп айдар. Ол учуралдыҥ кийнинде кӧл арута-
лып, улус балыктап туратан.

Бу саҥыскан деп куш бистиҥ ӧйдӧ сӱреен аста-
ган. Оны бистиҥ улус јаман куш деп айдышпай јат. 
Айылдыҥ јанына келзе, айылчы келериниҥ белгези 
деп айдыжар. Саҥыскан коомой-коокымай куштардыҥ 
тоозына кирбей јат.

Саҥыскан керегинде балдардыҥ тилин темиктирер 
амадулу Караҥ Кошевтиҥ кыска ӱлгери бар.

Саҥыскан, саҥыскан,
Сары чӧлдӧ ол аскан.
Эмди јаҥыс саҥыскан – 
Сары чӧлдӧ јаҥыс каан.
Кӧстиҥ јажын ол тӧгӱп,
Саҥыс чайнайт јаҥыскан.

Улустыҥ эрмек-куучынында саҥысканды адаза, 
оныла коштой кускун деп куш адалып јат. Та нениҥ 
де учун бу куштар ӱлгерде, јаҥар кожоҥдордо бир ке-
минде айдылар. Темдектеп айтса, «Саҥыскан учпас 
сары чӧл, /Кускун учпас куба чӧл». Бу канатту куштар 
учуп ӧдӱп болбос сӱреен јаан, элбек чӧлдӧрдиҥ кемин 
кӧргӱзип, тӱҥдештирип айтканы болбой. Сары да чӧли, 
куба да чӧли суу јок, ӧзӱм јок јерлерди јартаганы деп 
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билип јадыбыс. XIX чакта Јоло-Кайырлыктыҥ бир ки-
жизи, бай ады Учар-ака, кӧп јерлерле  јорыктап, тилдер 
ӱренип јӱреле, мындый ӱлгер чӱмдеген болтыр:

Кускун учуп ашпаган
Куу тайганы мен ашкам.
Саҥыскан учуп ӧтпӧгӧн
Сары чӧлди мен ӧткӧм.

Оноҥ ары ӱлгер јаҥар кожоҥго тӱҥейлеже берет.
Адалар кӧрбӧгӧн јер кӧрдим, /Энелер кӧрбӧгӧн јер 

кӧрдим. Автордыҥ «куу тайга» дегени ӧзӱм јок бий-
ик кырлар. Андый бийикте кара јыраа да ӧспӧй јат. 
Туулардыҥ бажы кугарып ла јадар. Тайгалардыҥ бий-
игин, байла, кускунныҥ учужыла кемјиген. Кӧп чӧлдӧр 
ӧткӧнин саҥысканныҥ учужыла, кай чӧрчӧктӧрдӧ чи-
леп, кемјип турганын кӧрӧдис. «Саҥыскан учуп учы-
на јетпес /сары чӧлдиҥ учында, /Кускун учуп учына 
јетпес /куба чӧлдиҥ учында /Каан јуртап јатты» 
деп, кай чӧрчӧктӧ айдылат.

Эмди куучынды саҥысканнаҥ туураладып, кускун 
деп кушка кӧчӱрип ийели. Кускунды кажы ла кижи 
јакшы билер, нениҥ учун дезе ол јайы-кыжы мында 
ла јӱрер. Кеткин куштар чылап, ӧскӧ јерге учуп барбас. 
Ӧскӧ куштарга кӧрӧ

кускун деп куштыҥ ӱни де, учса, канаттарыныҥ 
табыжы соок эзиндий билдирип, кижини, малды чо-
чыдып ийер аргалу. Бистиҥ улус бу кушты јердиҥ ка-
зыр аҥыныҥ, бӧрӱниҥ, элчизи дежер.  Кускун бийикке 
чыгара учуп, кайда, кандый мал јӱргенин кӧрӧлӧ, ол 
казыр нӧкӧрине айдып беретен дежип, улус бу кушты 
јаман куш дежетен. Бӧрӱ малды тудуп јизе, оныҥ сеги-
не кускундар јуулыжып келет. Экинчи јанынаҥ кӧрзӧ, 
улус кускунды каргышчы куш дежип, кӧп учуралдар 
айдыжып туратан. 
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«Озо-озо баа бирде бир уул кускунныҥ уйазын то-
скырып, оныҥ азатпайларыныҥ буттарын, канат-
тарын сый согуп баштактанган болтыр. Анаҥ ол уул 
јаанаган, эр кемине једеле, кижи алып, бала-баркалу 
болгон. Је балдарыныҥ колы-буды кемдӱ болуп, канча-
канча ӱйеге улалган. Оныла урушпагар, балдар» деп, 
јаандарыс бисти улай ла јакыйтан эди.

Бу куучын чын болгон бо, айса болзо, балдарды чочы-
дып айткан сӧс пӧ, онызын айдарга кӱч. 

Кап-кара, бир де темдек јок ат болзо, улус оны «Кап-
кара, кускун-кара ат турбай» дежер. Та нениҥ де учун 
оны «Каргаадый кара» деп айдышпас, а кускунныҥ ка-
разыла тӱҥдештирер.

Он ӱч јаштаҥ ала тайга-ташта адазыла кожо сарлык-
таган кижи куучындаган: «Адам ол кускунды коркыш-
ту коокымай куш деп айдар. Ол кӧп учуп, мал-ашты 
узак айланып, кортылдап турза, кезикте оны адып 
та турбай. Адар тушта бычагын јерге сайып ийер. 
Кускунныҥ каргыжы јетпезин дегени болбой. «Аткан 
кижи мен эмес, мениҥ бычагым мында» деп айдынып 
турар. Кийнинде јылдарда кускун керегинде куучын да 
укпагам. Ол ло адамнаҥ укканымды-кӧргӧнимди ай-
дып отурбай. Кускун – јаман куш. Ол каргышчы неме 
не. Оныла урушпаза, торт. Кускунныҥ каргыжы 
ӱйенеҥ ӱйеге улалар деп, кӧп улус айдыжатан».

Бис бу куучында куштардыҥ ончозы керегинде айдар 
амаду тургуспай јадыс. Нениҥ учун дезе канаттулар-
ды билип алгадый бичиктер кӧп табылар. Бис алтай – 
телеҥит кижиниҥ кӧзиле ас та болзо канаттулар кере-
гинде билип аларга чырмайган ийде болор. Темдектеп 
айтса, кӱскиде аркала базып јӱрзеҥ, ачу-корон кандый да 
куш табыштанар. Мӧштӱ јер болзо, «болт» эдип, јолыҥа 
тобого келип тӱжердеҥ айабас. Ол тарал деп куш бо-
лор. Чала черткен тобогозы јолыҥда јадар. Кузуктыҥ 
тӱжӱми бийик болзо, таралдыҥ тобоголоры кӧп учура-
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ар. Тарал бийиктеҥ кӧрӱп, тобогоныҥ эҥ јаанын, эҥ 
јакшызын талдап алар аргалу. Оныҥ да учун таралдаҥ 
арткан тобоголордо кузуктар талдама болоры јарт.

Тарал керегинде Караҥ Кошевте мындый модор бар:

Кара тарал аралда,
Арал кара таралду.
Кара тарал тарак алат,
Кару балазыныҥ бажын тарайт.

Эмди, балдар, бийик кырларда јӱрер кап-кара куш 
керегинде айдайын. Бу куштыҥ оборы каргаанаҥ ки-
чинек, чокыжы ла буттары кып-кызыл. Јаан тайгалар-
да салкын-шуурган болуп турза, бу куштар ичкерлеп, 
кыштуларга учуп келеле, илип салган терелердиҥ 
јуузын чокып, табыштанып туратан. Бу куштыҥ ады 
– чымдык. Оны орус тилле альпийская галка эме-
зе клушица деп, эки башка айдыжат. Чымдыкты улус 
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јаман куш деп айтпай јат. Ол кижиге де, мал-ашка да 
коомойын јетирбей турган куш болуптыр.

Бийик тайгаларда, капчал ӧзӧктӧрдӧ, кайаларлу, 
тӧҥдӧрлӱ јерлерде јӱрер, јайгыда ла кышкыда ӧҥин 
кубултып ийер куш бар – ол шоҥкор. Ол кышкы-
да ак-чоокыр тонду, јайгыда каразымак-кӱреҥ тон-
ду јӱрер. Шоҥкор бойыныҥ тӱрген учужыла бастыра 
куштардаҥ аҥыланат. Ол бийик кайанаҥ учуп тӱжеле, 
ӧркӧ-чычканды тудуп, андый ла тӱрген учужыла бий-
икке чыга конор. Мындый јурукты бис јайгыда Мукур 
ичинде ӧлӧҥдӧп јӱргенде кӧрӱп, сӱреен кайкайтаныс. 
Капчал јерде бийикке чыгып-тӱжӱп учкылап турган 
шоҥкорлорды тӱжине ӧлӧҥ јууп турала ајыктап, учу-
жын јарашсынып кӧрӧтӧн  болгоныс. 

Је јылдар јылыжып ӧдӧ лӧ берди. Мен бу кушка са-
кыбас јанынаҥ туштап калдым. Кары јаан кыш болгон. 
Јылу кӱн болордо, такааларды (таактарды) чыгарып ий-
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еле, айылга кирип, удабай ойто чыктым. Кӧрзӧм, куш-
тар недеҥ де чочып, бир јерде јуулыжып калтыр. Кай-
кап, јанына базып келзем, ме сеге дегендий шоҥкор ак 
такааныҥ тал-ортозын јип салтыр. Ол чочыган бойын-
ча, тураныҥ јабынтызы јаар учуп, јажына берген. Эмди 
јаан јурттыҥ јанында, кырлу-тӧҥдӱ јерде, јайы-кыжы 
учужып, чыҥырыжып турганын улай ла угуп турбай. 
Балдарын учурып турган ӧйдӧ шоҥкорлордыҥ табыжы 
ыйлап турган немедий билдирер куш эмтир. Кӧп лӧ са-
бада бу куштар бирдеҥ учуп, туралардыҥ, агаштардыҥ 
ӱстинде јемин кетеп, узак ӧйгӧ отурганын кӧрӧр аргалу. 
Ары-бери учса, чичке ӱниле чыҥырып јӱрер. Ол табыш-
ты такаалар укса, тургуза ла  јажына берер. Анайда ок 
такаалар тейлеенниҥ эмезе шоҥкордыҥ канаттарыныҥ 
табыжын сӱрекей капшай сезип, бир јерге јуулыжып, 
јажынар толук бедиреп тургандарын кайкап кӧрӧриҥ.

Такаалар каргаанаҥ коркыбас, оныҥ јанында баскы-
лап јӱрер. Такааларга – кандый канаттулар ӧштӱлер, 
а кандыйы олорго тийбес деп билерин кӧргӧндӧ, кажы 
ла тынду недеҥ коркорын, недеҥ коркыбазын билетен 
болтыр. Ол ло шоҥкор кейде учуп јӱрӱп, кускундарла, 
каргааларла согужып турганын улай ла кӧрӧргӧ кели-
жет. Шоҥкор оборыла кичинек те болзо, јем блаажып, 
јаан куштарла согужып јӱрет.

Јайы-кыжы «кар-р, кар-р» деп калактап, јурттыҥ 
ичиле улустыҥ тӧгӱп чачканын терип, јип јӱрер кар-
гааны кем билбес дезеер, балдар.

«Карлу кӱнде каргаа да солун» деп, бу куш керегинде 
јопондордо кеп сӧс бар. Коркышту јаан кар, эбиреде ап-
ак. Ончо неме теҥериле тудуш кӱнде карарып каргаа 
кӧрӱнерде, јӱрӱм улалып јат деген сагыш кижиниҥ ба-
жына эбелип келгенин кӧргӱскен јолдыктар деп, оны 
оҥдоп јадырыс. Кӱскиде теҥери бӱркелип келгенде, 
анда-мында каргаалар «Кар келер, кар келер» деп ка-
лактап учса, јӱрӱм кижиге тыҥ ла сӱӱнчилӱ эмес деп 
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билдирер.  Је канайдар оны, каргааны. «Кар-р, кар-р» 
деп, кар келерин ырымдап айдар сӧзи ол до.

Таай эјемде балдарга айдар сӧзи болгон: «Бир ка-
тап соок тӱжӱп, тош тоҥуп турган ӧйдӧ каргаа ка-
сты ээчип, сууга кирип баштаган. «Сен, каргаа, ка-
найып туруҥ?» дезе, «Мен билерим, мен билерим» деп 
айдар. Анайып јӱреле, каргааныҥ табаштары ӱжӱп 
божогон». Бу куучында јаан ӱредӱлӱ учур бар. «Кас 
ээчибе – ӧйинеҥ ӧтпӧ» дегени болор. Мынаҥ да ӧскӧ 
кӧп куучындарды алза, каргаа эмеш тенексӱ болгоны 
кӧргӱзилет. 

«Каргаазы јок јурт болбос» деп, бистиҥ улус айды-
жат. Оныҥ учуры мындый: каргаа јаантайын кижиле 
кожо јӱрер, не келижер, оныла јемзенип јӱрет.

Каргаа керегинде бир куучынды соныркап уктым. 
Бу ла јаскы иш-тош ортозында, маала ажын саларга 
белетенип турган ӧйдӧ, таныш-кӧрӱш Кабак деп кижи 
келди. Барды-јокты куучындажып турганча, эки кар-
гаа тал-табышту Оҥдой суузы јаар учкылады. Олорды 
кӧрӱп, Кабак айтты: «Бу каргаа деп куш сӱреен эпчил 
неме эмтир не. Канча јылга такааныҥ уйазын канай-
ып бектебедим деп айдар. Сеткалап-чарып, бир кичи-
нек ачык јер арттырып салгам. Оны каргаа кайдаҥ 
билзин – эбире бастыра чарыма. Бир ле кӧрзӧм, ол 
арттырып салган ачык јердеҥ киреле, такааныҥ јаан 
јымыртказын тиштенгенче, арал јаар уча берди. Бу 
каргаа деп кушла тартыжып, оныҥ эпчилин кӧрӱп, 
кайкаар неме эмтир не. Бис, улус, куштарды неме 
билбес, тенексӱ деп бодойдыс».

«Мениҥ укканымла, каргаа кургадып салган курут-
ты уурдайла, ары болор дежетен. Канатту немениҥ 
кӧзи курч, кирер-чыгар јерди билип ийетен туру. Ак-
јарыкта кандый ла неме курсактанарга эбин беди-
реп јатканын кӧрзӧ, олор сӱреен санаалу» деп, мен 
Кабактыҥ куучынын јӧмӧдим.
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Каргаа керегинде куучынды токтодып, куштардыҥ 
– канаттулардыҥ эҥ кӱчтӱзи, бӧкӧзи болгон мӱркӱтти 
эзедип кӧрӧликтер. Бу кушты тайга-ташта јӱрген улус 
кӧрӱп, кылык-јаҥын билип турбай. Ајарып, ајыктап јӱрер 
болзо, олордыҥ да кылык-јаҥы башка болгонын койчы-
лар айдыжып јат. Бу бистиҥ тайгада эки мӱркӱттиҥ уй-
азы бар. Бирӱзи – Какта, экинчизи – Калан- Эҥирдиҥ 
ичинде. Ол эки мӱркӱт бой-бойынаҥ база башкаланып 
турар. Какта уйалу мӱркӱт койдыҥ јаҥы чыккан кураа-
нын кетежип, тебеле апарып турганын улай ла кӧрӧриҥ. 
А ол Калан-Эҥирдеги мӱркӱт малга каршузын јетирбей 
јат. Мӱркӱт ле мӱркӱт бой-бойынаҥ база башкаланып 
турганын анаҥ кӧрӱп турбай деп, кӧп улус айткан. Ол 
ло ӧйдӧ келиндердиҥ бирӱзи темдектеген: «Ол мӱркӱт 
деп немеердиҥ јуды коркышту неме турбай кайтты. 
Оныҥ уйазыныҥ јанында (кайаныҥ тӧзинде) тен не 
јок деп айдар: тарбагандардыҥ баштары, табаштары, 
койондордыҥ сӧӧк-тайактары, олордыҥ јырта тарт-
кан терелери, оноҥ до ӧскӧ немелер. Куру сӧӧктӧрди 
уйазынаҥ чыгара чачып, эдиле азатпайларын азыра-
ар куш эмтир не. Оны кижи бу ла койлоп јӱрӱп кӧрӱп 
турбай». Бу куучынла јӧпсинбес арга јок. Тууразынаҥ 
келген, јерди билбес кижи оны кайдаҥ билип алар.

Мӱркӱттиҥ уйазы бийик кайа-таштарда болор. Оны 
ӱстинеҥ тӧмӧн кӧрӱп болбос, алтыгы јаны бийик, једип 
болбозыҥ. Мӱркӱт – кӱчтӱ, казыр куш. Је андый да бол-
зо, Азия талада оны јаштаҥ ала ӱредип, аҥдап турганы 
текши јарлу. Колго ӱреткен мӱркӱт коркышту эптӱ эдип 
кӧктӧгӧн тере бӧрӱктӱ, кӧстӧрин бӧктӧп ийер тере эдим 
барын бала тужымда казах калыктаҥ кӧрӱп јӱретем. 
Ол керегинде база тайга-ташка, мал-ашка јӱрӱп тур-
ган кижи – Адыкенов Александр Јашпаевич айткан: 
«Мӱркӱт ле шоҥкор – карындаш куштар. Олорды јаш 
тужынаҥ ала ӱредип, аҥдап јадылар. Бу эки куштаҥ 
башка канаттулар кижиле кожо аҥдап јӱргенин 
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кӧрбӧӧн јок бедим. Мӱркӱт кӱчиле кижини чочыдар 
да аргалу, а шоҥкорлор бойыныҥ тӱрген учужыла 
телекейди кайкадат». Бу ла кижи оноҥ ары мынайда 
куучындаган: «Бистиҥ тайгаларда чымдык деп, кы-
зыл тумчукту, кара ӧҥдӱ куштар бар. Олор – айдыҥ-
кӱнниҥ аайын белгелеер куштар. Јуулыжып, табыш-
танып, ичкерлеп турза, салкын-шуурган башталар. 
Бир кайкап кӧргӧним, чымдык кӱскиде ӧлӧҥниҥ тазы-
лын отоор. Ол, байла, ого эм-том неме болбой кайдар».

Мӱркӱт керегинде айдып тура, бир укканымды ка-
найып јажырып саларым. Ол керек, бодоштыра айтса, 
XIX чактыҥ ортозы киреде болгон ошкош. Ол туш-
та сагалдардыҥ кӧп јаны Алтын-Кӧлдиҥ јаказында 
јуртап јаткан. Бир катап јайдыҥ јараш, айас кӱнинде 
кийистиҥ ӱстинде ойноп отурган бӱдӱн-јарым јашту 
баланы кенетийин мӱркӱт учуп келеле, тебеле, кӧл 
кечире апарган. Байагы баланыҥ ыйы кӧлдиҥ тал-
ортозына јеткенче угулып барган учун, улуска тӱни-
тӱжи амыр јок боло берген. Кажы ла кижиниҥ кула-
гында баланыҥ ыйынаҥ ӧскӧ не де угулбас боло берерде, 
сагалдар бу јерди таштайла, Белгибашка келип, кара 
сууныҥ јанында јуртай берген. Олорго мында да амыр 
болбогон: сары-тымула оорыгылап, Чуйдыҥ суузын 
ӧрӧ баргылайла, Эре-Чуйга јеткилеген. Барып јадала, 
олор ол кара сууны Сары-Тыму деп адагылаган. (Сары-
тыму бистиҥ ӧйдӧ сардыма*  болуп адалган, је оныҥ 
учы-бажын таппай да јадыс).

Чакпыртту ӧй келерде, ол ло сагалдар Аркыт ичине 
баргылаган. Олордыҥ артканы арттып, кезиги Кӧк-
Суу оозыла айланып, ӧскӧ јерлерде јуртай берген. 

Бу куучынды меге айу-сагалдардыҥ јеени – Ман-
дышканов Иван куучындаган.

Алтын-Кӧлдиҥ јаказында јаткан улус керегинде кепке 
кирген куучындар кӧп, је бу мӱркӱт керегинде јетирӱ база 
бир чӱмдӱ сӧс болуп, тӱӱкибисте арттып калатан эмтир.
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Эмди бистиҥ куучыныс озодоҥ бери эл-јон ортодо ку-
учынга кептелип кирген учуралдар керегинде болор. 
Баштапкы куучынды Римма Арыкпаевна энезинеҥ – 
Евдокия Севостьяновнанаҥ угуп, бичип алган.

Озо чакта Чай ла Такаа сӱреен јуук нӧкӧрлӧр болгон 
дежер. Олор кӱнӱҥ ле јем бедиреп, кожо учуп јӱретен. 
Бир катап эҥирде ток-тойо ажанала, Чай айткан:

– Бӱгӱн Кудайдыҥ болужыла тойо курсак јидис. Эр-
тен Кудай биске кандый јем-курсак бергей не?

– Кудай сеге курсак берип јат па? Эртен бис курса-
гысты учуп јӱрӱп табарыс. Курсакты Кудай бербей 
јат. Оны бойыс тапканыс, мынаҥ да ары бойыс ла 
табарыс.

– Меге курсакты табарга, Кудай болужып јат. Ку-
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дай бербезе, менде курсак табар арга јок – деп, Чай чы-
нын айткан.

– Мен Кудай јогынаҥ ла учуп јӱрӱп, курсагымды 
табарым – деп Такаа айдала, јолло базып бараткан 
кижиниҥ будыныҥ алдына келип тӱшкен.

Оноҥ ло Такаа кижиниҥ колынаҥ азыранып јӱргени 
ол болор. Кудай дезе Такааны учуп јӱрӱп ажанбас эдип 
каргап салган. Чай деп куш Кудай берген курсагын јип, 
јараш канаттарын јайа салып, учуп јӱрет.

Оноҥ ары Римма Арыкпаевна кускун деп куш кере-
гинде энезинеҥ укканын мынайда айткан: «Бистиҥ 
улус кускунды јердиҥ немезиниҥ (бӧрӱниҥ) элчи-
зи дежер. Кускун койдыҥ јаш коргоолын тиште-
неле, нӧкӧрине апарып, кӧргӱзип јат. Кандый јерде 
ээзи јок мал јӱргенин кӧргӱзип, койдыҥ ӱстиле учуп 
турза, малга улай ла јердиҥ немези табарып јат. 
«Канаттарыныҥ алды куркулдап учар кубакай куш 
деп, адам, Севостьян ӧрӧкӧн, айдар болгон».

Римма Арыкпаевнаныҥ энези бала тужында база бир 
кӧргӧнин  кызына айткан. Кӧрӧр болзо, энезиниҥ адазы 
јердиҥ немезин ӧлтӱреле, бажын агашка илип саларда, 
кускундар ары-бери учуп, ол баштыҥ кӧзин бир де чо-
кыбаган. Оны кӧрӱп, «Кускун бӧрӱниҥ кӧзин чокыбас» 
дегени чын турбай деп, улус куучындажар болгон. 

«Кускун коомой куш дешкени, байла, ол болбой. 
Јеткерлӱ неме не јакшызын экелер» деп, Евдокия Сево-
стьяновна ӧрӧкӧн куучынын тӱгезип айтты.

Ӧрӧкӧнниҥ айтканыла канайып јӧптӧшпӧс. «Кускун 
кубакай», «Кускун кижини каргап салар, оныҥ каргы-
жы ӱйенеҥ ӱйеге барар» дегенин мен де кӧп катап угуп 
јӱрген эдим.

Бу ла ӧрӧкӧн јеенине, Радмила Боробашевна Молчое-
вага, база бир «Чуй ла Кадын» деп, солун кеп куучын 
айдып бертир.

Чуй ла Кадын јебренде Јайаачы болгон. Јерди канай-



52

да јайаза эптӱ болор деп, олор отурала јӧптӧшкӧн. 
Чуй Кадынды озолоп айткан:

– Мен јерди элбек чӧл эдип јайаарым.
– Мен јерди боочыларлу, ажуларлу, кайыр-каскак бо-

лор эдип јайаарым – деп, Кадын туура алган.
Чуй оныла јӧпсинбей, јерди элбеде јайап баштаган. 

Ол Куйактанарга једеле, амырап отурза, Кара-кас 
деп килиҥ-кара куш учуп бараткан. Ол оны тудала, 
мынайда јакыган:

– Меге тыштанып алар керек. Кадын јерди кайыр-
каскак эдип јайап турза, мени ойгозып ий.

Чуй јадала, уйуктай берген. Кара-кас јем бедиреп 
учуп-тӱжӱп турала, Кадынды ајарбай калган. Чуй ой-
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гонып келзе, Кадын канча јерди ӧдӱп, боочылар, ажулар 
јайап, јӱре бертир. Мыны кӧргӧн Чуй ачынала, Кара- 
кастыҥ бажын јара чапкан. Бойы Кадынды сӱрӱжип 
барадала, ачынганына оны ӧдӧ конгон. Оноҥ токынап, 
кайра Кадынга бурылган. Олор кучактай алыжала, 
анаҥ ары кӧндӱгип, јӱре бергилеген.

Эмди кӧрӱп турза, Чуйдыҥ јайаган јерлери элбек 
чӧлдӧрлӱ, јайым-телкем јалаҥдар. Кадын тӱшкен 
јерлер кайыр-каскак болуп барган.

Кара-кас деп килиҥ-кара куш Чуйга бажын јара чап-
тырала, бажыныҥ чике ортозында кып-кызыл чийӱлӱ 
болуп калган. Эмди ол айдыҥ-кӱнниҥ аайын белгелеп, 
кыйгырып јӱрер. Айас кӱндер турар болзо, ол «тор-р, 
тор-р» деп табыштанар. Сооктор, јут белгелезе, «сийу-у, 
сийу-у» деп, чӧйӧ-чӧйӧ кыйгырып отурар. «Кара-кас кый-
гырып јат, јут болор» дежип, улус ӧлӧҥин капшай бугул-
дап, тартып баштаар, нениҥ учун дезе эки-ӱч кӱннеҥ 
јазымы јок ай-кӱн ӱрелип, јут-јулакай башталар.

Бу куучынныҥ учы база болгон. Мен оны ундып сал-
дым. Јӱк ле Куйактанар деп јеристиҥ адыла колбулу 
болгон учун бу ӱзӱкти ундыбагам.

(Куучындап берген кижи јабак сӧӧктӱ Е.С. Толоева. 
Ол 1932 ј. чыккан). 

Элдиҥ-јонныҥ оозында јӱретен «Ӧскӱс-Уул» деп 
чӧрчӧк кептӱ куучын бар. Бу куучынды эске алып, кӧп 
улусла куучындаштым. Учы-учында ӱредӱчи Урелова 
Айнула Ӧркӧмӧшовнаныҥ айдыжы мындый:

«Озозында ӱч уулду бир ӱй кижи јуртап јаткан. 
Јокту болгон учун, јиир курсагын јонноҥ јонып, сура-
нып, балдарын азырап јӱрген. Бир катап уулчактар эр-
тен тура ойгонып келзе, энези кыймык јок јадар. Анайып 
балдар энезин јылыйткан. Айылда јиир курсак јок болгон. 
Јаан аказы – Ӧскӱс-Уул айылдар сайын базып, карындаш-
тарына курсак табарга барган. Је улустыҥ ийттеринеҥ 
коркып, бир де айылга кирип болбой, «Ыйт-ыйт, ийдигер-
ди согоор» деп айдып јӱреле, куш болуп калган. Ол эмди де 
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эҥир-караҥуйда «ыйт-ыйт» деп јаман табыш чыгарып, 
ӱнденип јӱрер. Улус ол кушты ӧскӱс-уул дежер.

Анайып, јаан аказы – Ӧскӱс-Уул карындаштарына 
курсак табарга барала, улустыҥ ийттеринеҥ кор-
кып-чочып, айылдарына кирип болбой јӱреле, айлына 
кайра јанбаган. Эки карындажы аказын сакып, аш-
тап-суузап отурала, ортоны база ла курсак бедиреп 
барган. Ортон уулчак барып јатса, јолой кӧп ийнектер 
јӱрер. Ол сайгак болуп кубулала, ийнектиҥ арка-сыр-
тына кадалып, канын соорып баштаган. Ол ло ӧйдӧҥ 
ала изӱлерде уйга – ийнекке амыр-тыш бербес кортон-
сайгак табылганы ол дежет.

Айылда арткан кенје карындажы ээн айылда – 
от-очоктыҥ јанында акаларын канча кӱнге сакып 
отурган. Курсак табар, экелер деген акаларын ол 
тӱни-тӱжи сакып-сакып, учы-учында куп-куу кам-
кӧбӧлӧк (эмезе от-тарт) деп јаан эмес кӧбӧлӧк бололо, 
отко тӱжӱп калган. Эмди де ачык от кӧрзӧ, бу кам-
кӧбӧлӧктӧр јуулыжа берер. Оны улус «от-тарт, от-
тарт» дезе, ол бойы ла барала, отко калып ийер».

Бала тужымда кыштуга кӧчӱп ле барзабыс, караҥуй 
эҥир кирзе, кандый да «ыйт-ыйт» деген табыш угулар. 
Айылдыҥ тӧр јанында ташту, бийик эмес кайалу кобы 
болгон. «Кобыныҥ кийнинеҥ база ла «ыйт-ыйт» баш-
талды. Ӧскӱс деп неме кандый коркышту. Энези бол-
гон болзо, јажына мынайып ыйлап јӱрбес эди. Ӧкпӧ дӧ 
болзо, этке бодоп јип, чейдем де болзо, чайга бодоп ичип, 
балдары  тойу болор эди. Энениҥ эркези, энениҥ эптеп 
билери, калбакча да тапканын балдарына ӱлештирип, 
олорды азырап јӱрери – энениҥ учурыныҥ јаанын кере-
лейт» дежип, энем ле таай эјем узак ла куучындажар.

Ӧскӱс-уул деп куш «ыйт-ыйт» деп јаман ӱнденип, 
уйазы јаар барганы билдиретен болгон. 

Бу чӧрчӧкти угала, јӱрӱмде эне кижиниҥ учуры јаан 
деп, кажы ла кижи оҥдоор учурлу.
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УЛУСТЫҤ КАЙКАП КӦРГӦНИНЕҤ,
АЙДЫШКАНЫНАҤ АЛГАН КУУЧЫНДАР

Улай ла тайга-ташта јӱрӱп турган кижи не-
ни-нени соныркада айдып ийзеҥ» деп, Иван 

Мандышкановтоҥ сураган эдим. Бу кижи бу ла 
кӱскиде, куран айдыҥ орто-учы јаар болгон бир учурал-
ды коркышту кайкап кӧргӧнин куучындады: «Айылдыҥ 
јанында ӧлӧҥ јайала, оны јуунадып јӱрзем, кандый да 
табыш па, та не де боло берген. Бу не деп ӧрӧ кӧрзӧм, 
јурттыҥ ӱсти – кара-бајырт тейлеен. Кӧп деп не-
мези неге тӱҥей деер, муҥ ажыра болбой. Тейлеендер 
јылу јерлер јаар учарга белетенип, бир јерге јуулыжып 
турган эмтир. Јаан удабай тейлеенедер айланыжып 
турала, бийиктеп-бийиктеп чыгала, кейдиҥ кандый 
да тебӱзине (поток) кирип, канаттарыла талбыбай, 
олорды јайып, тӱргендеп-меҥдеп, Моҥгол кыйузы јаар 
јӱре берди. Мен узак ла кӧрӱп турдым. Байагы кара-
бајырт куштар, сереҥкениҥ агажыныҥ бажындый 
болуп, јоголо берди. Бот, андый учурал кӧрдим. Тейле-
ен – јаан куш. Бир кӧрзӧ, једип келген турар. Анаҥ бир 
ајыктап, кайда эди бу дезеҥ, јок. Кеткин куш јӱре бер-
ген дежер. Мен оны эмди јакшы билдим ошкош. Олор 
кейдиҥ тебӱзиле барып, келип турган учун, оны кижи 
кӧрбӧй калатан эмтир.

Ӧткӧн јай меге база бир солун сый эткен деп сана-
нып, слерге куучындап отурым».

Иван јеенимниҥ кӧкип, каткырып туруп айтканын 
кулакка салып, эмди слерге јетирип турбай. Кажы 
ла јуртта кара-бајырт тейлеен кайда уйалап турган, 
та нени јип јӱретен болбогой. Кезикте чогулып, эмик-
те отурган бу куштардаҥ кижи де чочый берер арга-
лу. Јарым чак мынаҥ озо мындый кӧп тейлеен учуп 
јӱргенин јаандарыс кӧрбӧгӧни јакшы эмей. Тегин де чо-
чып, коркып јӱретен улус та не ырым дежер эди. Бу ка-

«
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наттулар кандый ороондо јӱрӱп, нени јип, нени тарка-
дып учуп турганын бис кайдаҥ билерис. Бис тырмакту 
ӧркӧ-чычкандарла, тарбагандарла јуулажып турала, 
кырларыс-тӧҥдӧрис ыҥ-шыҥ болуп калды. Ол тын-
дулар эмди качан бирде орныгар ба, айса мынайып ла 
јерис ээн јадар ба? Келер ӱйе нени кайкап кӧрӧр, канай-
ып јӱрер деген ле оноҥ до кӧп оок-тобыр сурактар тура 
ла берет. «Сурактарга карууларды ӧй берер, ӧй бурулу 
болор» дежер, је андый эмес. Бастыра ла керектер учун 
јаҥыс ла КИЖИ деп тынду каруулу болор. Оны унды-
бас керек!

Мында тегин ле эрмек-куучынныҥ учы-бажынаҥ ук-
канысты кӧрӧли. Улус, кыстар, келиндер јуулган (тойго 
белетенип турган ӧй) јерде кем нени кӧргӧнин айдыжып 
јат. «Бир катап полевой станга барып јадала, бис, кӧп 
улус, бу ла Ӱч-Тураныҥ ары јанында кӧп кускундар сек-
ке тӱшкенин кӧргӧнис. Машинаны токтодып, байагы 
кара кускундарла кожо ап-ак кускундар јӱргенин кӧрӱп, 
не аайлу кайкаган эдис. Эки-јаҥыс кижи болгон болзо, 
тӧгӱн дежер эди. Бис, кӧп улус болгоныс, оныҥ учун 
айдыжып, улуска куучындап турбай. Ол кара кускун-
дарла кожо ак кускундарды ончобыс кайкап кӧргӧнис. 
Кускун кара болор деп, камык улус билер, ак кускун 
база болор неме турбай. Нениҥ сеги деп ајарбадыс. 
Ого чогулып, чокып јаткан ак ла кара кускундарды 
кӧргӧнис чын болгон». Таныш-кӧрӱш улустаҥ канатту-
лар керегинде нени-нени айдып ийзегер деп сураза, ӧрӧ 
кӧрӱп, «Јок. Мен тен андый неме билбезим» деп акта-
нып, сала берер эмтир. Кӧп улус отурган јерде куучын 
чыкса, кем нени кӧргӧнин айдып, јартай берер. «Бир ка-
тап бис Јаан-Ортолыкта ӧлӧҥдӧп јӱреле, нени кӧргӧн 
эдис, кыстар?» деп бирӱзи баштаза, куучыннаҥ нени-
нени јартап аларыҥ. Мен тынбай да угуп отурдым. 
Нени кӧргӧн улус болотон? Јаан удабай бирӱзи айтты: 
«Чын дезеҥ. Оны кижи телевизордоҥ кӧрӱп турбай. 
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Коркышту јаан неме талдыҥ ортозынаҥ чыгып кел-
ген не. Је ол – бир пеликан деп куш. Ол та кайдаҥ ке-
лип, базып јӱрген кӧӧркий. Биске ајару этпей, Чуйдыҥ 
суузын ӧрӧ базып, талдардыҥ ортозына кире берген. 
Ол та кӧлдӧрлӱ јер болордо ӱӱринеҥ астыгып, арт-
тып калган куш болбой. Та нени јип, јемзеп јӱргенин 
бис кайдаҥ билерис. Је пеликан деп кушты кӧрӱп, база 
кайкап арттыс».

Ӧрӧ келиндер, кыстар ак кускун кӧргӧнин айткан бол-
зо, Курайдаҥ келген Радмила ап-ак каргаа кӧргӧнин 
кайкап куучындады:  «Бир катап эртен тура ол ло 
мал-ашла божобой јӱрзем, каргаалар  коркышту ла 
калактажып турар. Ӧрӧ кӧрзӧм, кейде эки кара каргаа 
ла бир ап-ак каргаа та нени блаажып турган. Олор со-
гушкылап туруп учуп, арал јаар барган. Оны кӧрӱп, ак 
каргаа деп неме бар турбай деп кайкап, кийнинеҥ узак 
кӧрӱп турдым. Кижи улай ла ӧрӧ кӧрӱп, каҥкайып 
јӱрбей јат. Оныҥ учун кейде не болуп турганын – јаан 
табыш чыкпаза, кӧрбӧй дӧ калар. Кандый ла тынду 
– куш та болзын, аҥ да болзын, кижини кайкадып ла 
јат».

Улустыҥ куучынын угуп отурала,  сагыжыма бир 
учурал кире тӱшти. Мен та канча јашту болбойым. Чӧл. 
Јай. Кеен ӧй. Таркытыныҥ суузыныҥ ары јанында бир 
ак башту (арчуулду) кижи отурар. Тӱжине ле кӧрзӧм, ол 
ло бойы бир ле јерде отурар. Эки кӱн кыймык јок отуры. 
Оны кӧрӱп-кӧрӱп, энемнеҥ сурадым: «Ол ак кийимдӱ 
кижи бир де кыймык јок канча кӱн нени эдип отуры?» 
Энем каткырала айтты: «Ол ак башту тас деп куш. 
Бир тойып алза, канча кӱн болчок таштыҥ ӱстинде 
отурар куш». Оныҥ кийнинде ол тас деп куштарды 
ајарып кӧрзӧ, база башка-башка болотон эмтир. Је эҥ 
ле јааны ачык, чӧл јерлерде јӱретен ошкош. Оныҥ да 
учун кӱнбадыш јаар баштанып, таштыҥ ӱстинде, ак 
башту кижи чилеп, отурары ол болтыр. 
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Бис чӧлдиҥ јӱзӱн-башка оок-тобыр куштары-куч-
каштары керегинде нени де айтпадыс. Је андай да бол-
зо, билерисле ӱлежип кӧрӧли. Ол ло јайу-учы, тӧмӧнги 
јерлерде јелечи деп кучкашты алза, мындый куучын 
бар: «Мынаҥ озо бир кижи чадыр айылда очоктыҥ 
ӱстине аарчы-курут кургадып турган. Бир кӱн кӧрзӧ, 
јайуныҥ учында кучкаш уйа јазап алган эмтир. Оны 
чеберлеп, кучкаштыҥ азатпайлары чыдаганча, ол 
јайузын албаган. Бу учуралдаҥ улам бу кучкашты 
јайу-учы дежер». (Р.Б. Молчоеваныҥ угуп алганы).

Бу кучкаш керегинде мениҥ энемниҥ айтканыла 
болзо, «озо чакта бир байдыҥ аарчы кургадып тур-
ган јайузыныҥ учынаҥ кучкаш аарчы чокып ийген. 
Бай кучкашты согуп ӱркиткен. Оныҥ ла кийнинде 
бу бай јоксырап, мал-ажы чыгымдап јӱре берген. Ол 
учуралдаҥ улам улус чочып, кара башту кучкашты 
јайу-учы деп, кежиктӱ деп учурлап айдып, чеберлеер 
болуп калган».

Јайу-учы аарчы јип јӱрзе, ол јакшыныҥ ырымы де-
жер. Бу куйругы узун, бажы кара кучкашты улус база 
ајыктап ла јат. Олор эрте јуулыжып турза, кӱс капшай – 
эрте келер, а бу кучкаштар јайым јӱрзе, кӱс (оройтып ке-
лер) узак туруп, улус ӧлӧҥ-чӧбин бӱдӱрип алардыҥ ыры-
мы дежетен. Кайдаҥ билер, бу кучкаш јайдыҥ учын бел-
гелеп јӱретен болор бо? Бириктирип сананза, бу јараш 
кучкаш эл-јонло эптӱ-јӧптӱ јӱретен деп билип јадыс.

Ар-бӱткенди ајыктап јӱрзе, кижини кайкадар учу-
ралдар табыла ла беретен турар. Бистиҥ айыл-јуртыс 
кырдыҥ эдегинде, школдоҥ анча-мынча деп айткадый. 
Јаскыда ишке јеткенче, канча јӱзӱн ӱндӱ кожоҥдор 
укпазыҥ. Кажы ла кучкаштыҥ бойыныҥ кожоҥы бар 
эмей. Олордыҥ эҥ ле тыҥ табыштузы кӧктӧштӧр бо-
лор. Кӧктӧштӧр кыштап, тӱндӱк јаар барып јат деп би-
чигенин мен тӧс јердиҥ газеттеринеҥ кӧп катап кычы-
рып туратам. Иш-тош ло деп кыймыктап, кыймырап 
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јӱрӱп, ол кӧктӧштӧрди кем ајарып турган деер. Амы-
рап-тыштанып, кайда да меҥдебей јӱрӱп кӧрӧр болзо, 
ол кӧктӧштӧр јайы-кыжы бисле кожо јӱретен болтыр. 
Бу кирнестениҥ ӱстине канча јылга улай уйазын тар-
тып, азатпайларын азырап алат. Уйазын чачып, тургу-
за ла јӱре бербес. Оны узакка эбирип, айланып јӱретен 
јаҥду кучкаш эмтир.

Ол ло кӱнӱҥ ле кӧрӱп туратан боро кучкаш бир јыл 
јокко јуук боло берген. Ишке бараатсам, садту јерде бир 
эки-ӱч кучкаш кӧрӱнзе, ол солун билдиретен. Бир кӱн 
ӱредӱчилердеҥ «Боро кучкаш кӧрӱнбес, кайда барган 
болотон?» деп суразам, олор каткырыжып, «Ол кайда 
барар, мында ла» дешти. Анайып, эрте јастаҥ ала ол 
боро кучкаштар астап, кӧрӱнбей барганын кожо иштеп 
турган улус ончозы айдыжып, кайкап туратаныс. Анаҥ 
кӱскиде, јер силкиништиҥ кийнинде, байагы боро тон-
ду кӱлӱктер ойто ло «чик-чирик» дешкилеп, кажаан-че-
денди ээлей берди. Ырада учуп болбос бу боро кучкаш 
та сезимдӱ болгон эмес пе? Айса ӧй анайып келишкен 
бе? Мындый учуралды кӧргӧн учун айдып отурым.

Ак-јарыкта кандый ла тындулар бар. Олордыҥ ор-
тозында эҥ сагыштузы – кижи дежет. Кижи эрмекте-
нип те билер, сананып, шӱӱнип те билер, је андый да 
болзо, јер-энеле оныҥ колбузы айдары јок ас ошкош, 
нениҥ учун дезе ол ло боро кучкашка турбас болгоныс 
чын дезеер? Тындулар канча кире јерге јуук, анча ла 
кире ӧдӱп турган керектерди сезип, кижинеҥ озо билип 
јат. Ар-бӱткенде болорго турган кубулталарды (салкын-
шуурган, ургун јааш, мӧндӱр, о.ӧ.) мал-аш, ийт-куш 
кижинеҥ чик јок озо сезип јат. Ол керегинде ийт, киске 
азыраган улустыҥ кӧп куучындары бар.

Бистиҥ айдарга турган сагыжыс – куштарды билимде 
(наукада) канайда бӧлип, ылгап турганы эмес, а тегин ле 
јылдаҥ јылга, кӱннеҥ кӱнге кӧрӱп, бирде кайкап, бирде 
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чочып, кӧргӧнин билип алары болгон.  Оныҥ учун кем 
нени кӧргӧни, кайда кӧргӧни, кандый учуралда кӧрӱп, ке-
зикте кайкаган, коркыган да учуралдар болуп јат. 

Бир катап јерлеш кижини кӧрӧлӧ, барды-јокты су-
ражып, солун-собыр нени кӧрӱп турганын сурадым. 
Байагы орто јашту эр кижи чала туура кӧрӱп куучын-
дады: «Кӧзнӧктӧҥ кӧрзӧм, кийим илип турган бууда 
ӱкӱ ӱрпейген отуры. Чыгала, ӱкӱни ӱркидип ийдим. 
Эҥиргери болгон. Урсул јаар уча ла берген. Эртенги-
зинде эбире базып јӱрзем, ол ӱкӱ мылчаныҥ кийин 
јанында ӧлӱп калган јадыры. Оны кӧрӧлӧ, та нениҥ де 
учун коркыдым. Ӱкӱ кижиниҥ айлына не келер? Ол та 
јакшы, та јаман неме, билбей јӱрӱм. Ол ӱкӱ керегинде 
улуска айтсам, «Кар јаан, калыҥ, чычкандаар арга јок, 
оныҥ учун кижиге келип турганы ол» дежет. Онызы 
чын болбой. Курсагына јетпей јӱрген неме не».

База бир учурал бу ла калыҥ карлу кыш керегинде 
ӧдӧр. Соок, карлу кышкыда шоҥкорлор до кижинеҥ кор-
кыбай, бу ла кӧзнӧктиҥ алдында агашта боро кучкаш-
ты тудуп алган ажанып отурар. Бу јыл бистиҥ эжикте 
тоозы јок боро кучкаштар ла кӧктӧштӧр кыштап, ты-
нын алды. Олорло кожо бир јаан ӱкӱ орой тӱнде келип, 
чычкандап јӱрер болгон. Кар чоокыр болуп кайылган-
ча, ол ӱкӱ келип-барып јӱргенин кӧп катап кӧргӧнис. 
Ӱкӱ сӱрекей чебер куш болтыр. Ол бийик агашка чы-
гып, бастыра табыштарды угуп, ылгап, ӧйин сакып от-
урар. Чычкандап, аҥдап алала, таҥныҥ јарыгыла арка 
јаар ырап, јӱре берер. Чындап айтса, бу аркада ӱкӱниҥ 
табыжын укпаганыс. Анаҥ кӧргӧндӧ, бу ӱкӱ ыраак 
тайгалардаҥ келген деп айдарга келижип јат.

Јаан јурттыҥ јаҥы оромы тудулып, јаҥы тураларга 
кирип турарыста, мында јараш бӧрӱктӱ бӧбӧлјин деп 
куштар кӧп јӱретен, је тал-табыштаҥ улам олор эмди 
јоголып калды.

Таҥ эртеде туруп келзе, кајуда талаҥ-келеҥниҥ 
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каткызы, сыгырыжы угулар болгон. Ол до эмди астай 
берди. Талаҥ-келеҥ деп кучкаш база айылга јууктап, 
бу ла јиилектӱ јыраалардыҥ тӧзинде уйалап турганы, 
оны кырдалап*, ары-бери, ӧрӧ-тӧмӧн учуп, кижини ары 
ла бар деп айткандый, канаттарыла талбып турганын 
кӧп катап кӧрӧргӧ келижет. Јылдаҥ јылга турлу болгон 
кајуларын кижи ээлеп келзе, олор до кайда барар. Мын-
да ла кожо-колбоо јӱрӱп ле јат.

Кандый да ајарыҥкай болзо, ол кейде, бийикте јӱрер 
канаттулардыҥ јӱрӱми биске јарт эмес болор, је андый 
да болзо, чырмайып, нени-нени билип аларга турбай.

Бир катап отурзам, Александр Кириллович кире 
конгон. Ол ло бор-ботко деп куучындажып отурала, бу 
кижи сакыбас јанынаҥ мындый солун јетирген:

– Улаганныҥ ажузында балыкту кӧлдиҥ ээзи болуп, 
оны эбиреде базып јӱреле, коркышту кӧп кара куштар 
та кайдаҥ да учуп келеле, карлу, тоҥып калган кузук-
ту мӧштӧргӧ конып, байагы тоҥ кузуктарды јокко јуук 
эде јип турганын ајыктап кӧргӧм. Тайга-ташка јажына 
јӱрӱп, мындый кайкамјык учурал кӧрдим. Ол не куш-
тар болот не? Слер билереер бе?

– Кузук јип турган болзо, тарал эмес пе? – деп, мен 
удура сурадым.

– Тарал эмес, јаан-јаан, кап-кара куштар. Олордый 
оборлу куштар бир де кӧрбӧдим. Тоҥ кузукты анаар ла 
јип турганын узак ла кӧрӱп турдым.

– Тоҥ кышкыда учуп, тоҥ мӧшти сындыра базып, 
јип јӱрер та кандый коомой неме дезеҥ?

– Јаҥыскан олорды ајыктап турала, чала коркый да 
бердим. Кижи нени ле кӧрӧр эмтир. Кӧп мӧштӧрдиҥ 
кузугын јип, сындырып, кӱнчыгыш јаар ууланып јӱре 
бергиледи. Бу кап-кара, јаан-јаан куштарды кӧрӱп, 
кижи кайкаар да, коркып, чочыыр да болтыр деп са-
нанып калдым – деп, Александр Кириллович араай 
кӱлӱмзиренип айтты.
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Чынын айтса, јер-телекейди, ажу-тайгаларды ӧдӱп 
јӱрер канаттулардыҥ јӱрӱмин кижи ончозын кайдаҥ 
билип јӱрер. Эки-јаҥыс учуралды кӧрӱп, кайкап, ол эме-
зе чочып-коркып та калатанын улустаҥ угуп јӱредис.

Улаганныҥ ажузы керегинде куучын болордо, мениҥ 
сагыжыма база бир учурал кире конды. Ажуныҥ бери 
јанында кӧп кӧлдӧр бар. Олордыҥ ортозында бир кӧк-
јажыл ӧҥдӱ тегерик јап-јараш кӧлди улай ла ајыктап 
ӧдӧтӧнис. Бир катап орой кӱс турган. Улаганнаҥ бери 
ажып келзеес, кӧлдиҥ ары учында эки эжер ап-ак ку-
улар јӱрген. Бис оны кайкап кӧрӱп, јӱре бердис. Асты-
гып јӱрген куштар болбой деген сагыш кӧгӱске арттып 
калды.

Акыр, куулар деерде, мениҥ ӱренчигим – Артем Сур-
кашев сураган:

– Урсулдыҥ ол јанына коноло, кӧп куулар сууны ӧрӧ 
учуп барганын слер кӧргӧнӧӧр бӧ?     

– Јоок. Мен оны кӧрбӧй калдым. (Бистиҥ айлыс јаан 
суунаҥ туура, кырдыҥ эдегинде туруп јат).

Артем эмди сӱӱнип, класста балдарга куучындап јат: 
«Олор андый  ап-апагаш, коркышту јаан куштар бол-
тыр. Адам мени «Капшай тур! Кууларды чыгып кӧр! 
Олор удабай ла учуп јӱре берер» деп ойгоскон. Капшай ла 
чыгып, сууны кечире кӧрзӧм, чын ла, куулар јӱргӱлери. 
Кырдыҥ ары јанынаҥ кӱн чыгып келерде, олор јаан ка-
наттарыла талбып, тыҥ табыш јогынаҥ учуп јӱре 
берди». 

Куу деп куш Алтай јеристе ас учурап турганы јарт. 
Куулар ас та учурап турган болзо, эл-јон бу кушты 
учурлу куш дежип јат.

Эл-јонло колбу тудар канаттулар керегинде нени би-
лерин суражып јӱрӱп, бир мындый кеп куучынды Мол-
чоева Радмила Боробашевна бичип алган: «Озо чакта 
тейлеен-кыс бала болгон. Энезиниҥ эркези, адазыныҥ 
ардагы деп ӧскӧн. Оноҥ ада-энези божоп каларда, сок 
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јаҥыскан арттып калган. Бу баланы бир уул сӧстӧп, 
айыл-јурт туткан. Је байагы уулдыҥ кылык-јаҥы ко-
омой болгон. Ол келинди согуп, айткылап турар. Мын-
дый јурт тутканча, тейлеен болуп теҥериде учуп 
јӱрейин деп сананып, келин айлын чачала, јӱре берген. 
«Кижиниҥ јуртын кӧрӱп-тудуп болбогон болойын. Ай-
канатту куштардыҥ алын-кийнин кӧрӧйин, келер-
барардыҥ јайаанын корыйын» деп айдала, тейлеен 
боло берген. Анаҥ ла бери тейлеен кеткин куштардыҥ 
кийнинеҥ барар. Јаскыда ончо куштардыҥ јолын 
кӧрӱп, озо келип јат». 

(Бу куучынды 1948 јылда чыккан јабак сӧӧктӱ Дюре-
кова Таисия Содосевна энезинеҥ угала айткан).

Тейлеен деп куш јылдыҥ ла ол ло уйазына јанып ке-
лет. Бу учуралды бис те кӧрӱп јадыс. Бистиҥ оромноҥ 
ыраак јок кайада тейлеенниҥ уйазы бар.

Тейлеен керегинде куучындар башка-башка болтыр. 
(Канайып улус айткан, анайда ла арттырып јадыс).

«Алтын-Моҥус» деп куштар керегинде кеп куучынды 
база айры-тейри айдыжып јат. Бу бичимелде мен таай 
эјемди (1906 јылда чыккан, Јаан-Теректе јуртаган 
Малчиновтордоҥ артканы) эзедип,  айдып турум.

Мениҥ таай эјем саҥысканды кӧрзӧ лӧ, «Сениҥ учун 
јеристе эмди алтын-моҥус јоголып калган. Сен эмес 
болзоҥ, андый јараш куш бистиҥ јаныста јӱрер эди. 
Сен буруулу» деп айдар болгон. Мен бала тушта ол 
саҥыскан деп куш не аайлу кӧп болгон. Эмди кӧрӧйин 
де дезе, кӧрӱнбес болуп калды.

Бир катап јайгыда Чоокыр-Агашта отурарыста, таай 
эјем айылдап јӱрген. Ол тушта бу алтын-моҥус кере-
гинде кеп куучынды айдып берген: 

«Озо-озо, озо чакта јеристе Алтын-Моҥус деп бай 
јуртаган. Оныҥ кийген кийиминиҥ јаражына кижиниҥ 
кӧзи кылбыгар. Мандык-торконоҥ кӧктӧгӧн кеп-
кийимине јӱзӱн-јӱӱр ӧҥдӱ учук салынган, тен солоҥыдый 
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билдирер. Бу бай кижи тоозы јок кӱнге той эткен. 
Абакайыныҥ кийген кийими – ак торко кӧйлӧк лӧ кара 
килиҥ чегедек. Чегедекти аайы-бажы јок тана-топчы, 
јинји кеелеген. Јӱзӱн-башка куйка-јинјилер эки тулуҥын 
кеелеген. Келин јараш јинји-топчызын кӧргӱзерге, улай 
ла айылдап јӱрер боло берген. Айлын ээлебес јаш келин-
ди улус кайкажып, «Бу јаан бай кижи јалчыларын иш-
тедип билер, јаҥыс болчок ӱйине канайып кӱчи јетпес» 
дежип каткырыжып турганы байдыҥ кулагына база 
угула берген. «Айылзак келин копсок, јалку болор. Јаан 
байдыҥ ӱйи мынайып базып јӱргенин кӧрӧргӧ, уйатту» 
деген табыш јон ортодо јайыла берген. Бай кижи ӱйин 
токтодып, мынайда айдыптыр: «Сен айлыҥды ээлебей, 
база баскындап јӱрзеҥ, бажыҥ јарылар». «Бажым канай 
јарылар? Ол неге јарылар?» деп, тенексӱ келин бажын 
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ары-бери булаҥдадып отурарда, бай ӧбӧгӧни «Мындый 
айылзак, копчы, јалку эмеендӱ болгончо, кижи кӧрбӧс 
јер дӧӧн куш болуп уча бередим» деп айдала, тӱнӱктеҥ 
учуп чыккан. Јылу тала јаар јӱре берген куш – алтын-
моҥус болуп калган. Оныҥ копчы, јалку ӱйи шартыл-
дап, саҥыскан болуп арттып калганы ол. Саҥыскан 
байдыҥ кийдирген кеен-јараш кийимин эмдигенче уш-
тыбай, бажын ары-бери булгап, кажы јаны јарылар деп 
ајыктанары ол эмтир. Алтын-моҥус деп јараш куш 
јылу јерде јӱрер болуп калган».

Канаттулар керегинде улустыҥ куучынын укса, кӧп 
лӧ куштар эҥ  озо кижи болгон, оноҥ куш болуп кубул-
ган болуп јат. А нениҥ учун, недеҥ улам кубулганы 
јетире айдылбай јат. Оныҥ учун бир кезек куучынды 
туура арттырып салдыс.

Куштар керегинде билеристи, уккан-кӧргӧнисти ай-
дып, учына једип келдис.

Канаттуларды кайкап, угуп-кӧрӱп те јӱрзебис, 
бистиҥ јаҥысла болзо, јарадып, јаратпай да туратаны 
бар. Эмди бир-эки сӧслӧ оны кӧрӱп ийели. Темдек эдип 
ӱкӱни алалы. Алтай-телеҥит кижиге бу тӱнде јӱрер 
јаман ырымду куш. Мындый ла јаратпас куштары – ол 
кӱӱк, јараш бӧрӱктӱ бӧбӧлјин. Бу куштар айылдыҥ 
јанына келип кожоҥдоп турза, јаман сезип турган деп, 
ырада сӱрӱп јат. Анайда ок кускунды јаман – ыралу 
куш деп јаратпай јадылар.

Ол ло јаман деген ӱкӱниҥ јуҥын казах калык ырыс, 
кежик экелер деп, кыстардыҥ бӧрӱктерине јаба кӧктӧп 
јат. Јаҥы той эткен улустыҥ кӧжӧгӧзине јаба кӧктӧп, 
јаман неме табарбас деп байлап јат. 

Орус калык-јонды алза, олордо ӱкӱнеҥ ойгор куш јок.
Је бистиҥ кыскарта быжулагыныс мындый болуп 

калды. Кем-кем билериле ӱлежип айтса, сӱӱнип угуп 
аларыс деп иженип јӱрер керек.

Эмди отура тӱжӱп, озогы улус айылга кирзе, «јакшы-
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јакшы ба» деген сӧстиҥ кийнинеҥ бала-барказын, мал-
ажын сурап угала, ийт-кужы кандый дежер. Онызы бул-
таартып, «Јердиҥ немези малга табарбай туру ба? Ончо 
ло амыр-тыш па?» деген сурак болтыр. Ачык айтпай, 
јажырып, бултаарта айдып, ӱй-сай улус ийттеҥ-куштаҥ 
аргаданып јӱретен. Ол ло јууныҥ кийниндеги јылдарда 
бу казыр аҥ база кӧп лӧ болгон. Оныҥ учун сагыжымнаҥ 
бир чыкпас энелердиҥ јакылталу сӧзи: «Койлоп јӱрзеер, 
маат-мут табарарга келзе, слер бир де коркыбай, мынай-
да айдыгар: «Кӧк таай, канайып туругар? Ары барыгар 
биске табарбай». Ол токыналу јӱрген ӧйдӧ, чын ла, кайра 
бурылып јӱре берер, је кезикте ол сыр маҥла келзе, тургу-
за ла ала койып ийер, ол эмезе јара тартып ийетен.

Кой-мал кӱткен улус бу тындуныҥ кылык-јаҥы ке-
регинде анда-мында эрмекти чыгарып ийетен эди. 
Кезикте олор ӱӱр койдыҥ ортозынаҥ ӧдӱп чыгар, бир 
де табару јогынаҥ. Онызы ол тындуныҥ та кандый 
кӱндери болотон.

Бу тынду табаруга келип јатса, койлоп јӱрген кижиниҥ 
кенетийин уйкузы келип, сабалта берер, ол ло ӧйдӧ база 
ала койор аргалу. Оныҥ учун койчы кижи тӱни-тӱжи 
сергелеҥ болор учурлу. Малчы-койчы кижиниҥ сӧзи 
теп-тегин бир де болбогонын бу учурал керелейт.

База ла Таркатыныҥ суузыныҥ сол јарадында 
јайлап турган ӧйис. Бис эјемле экӱ кураандап јӱргенис. 
Ӱдениҥ ӧйи. Улус койлорды кылбалап тудуп саар. 
Сууныҥ јарадында бир эмеш талдар ӧскӧн. Кӱн кан-
дый да боромтык болгон. Кураандарла кожо бир кан-
ча уулактар бар. Эјемле экӱ јергелей – коштой отурыс. 
Кураандардыҥ кӧп сабазы токынап, јада берген. Бир 
таакылу кышкы кӧк уулак јаныста отоп јӱргенин кӧрӱп, 
коркышту уйкуга алдарттып отурганыс.

Кой саалган деп бисти кычырып ийерде, кураанда-
рысла кожо јанып келдис. Бастыразы энелерине удура 
барып, эмгилей берген. Јаҥыс ла ала эчкиниҥ уулагы 
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јок. Та качан ала койгон? Ол уулак бистеҥ, кӧп лӧ дезе, 
беш-алты ла алтам јерде отоп јӱрген не. Андый куулга-
зынду табару эдер аҥ болтыр.

Мен бу кӧк таайды оогош тужымда сӱрекей јуук 
јанынаҥ кӧргӧн эдим. База ла ол јайлу јуртта болгон. 
Айлыстаҥ ыраак эмес таштарда ойноп јӱрзем, бир јаан 
ийт келип јат. Лаптап кӧрзӧм: јаан ийт, бел-арказы ка-
разымак, изӱде тилин чыгарып алган. Јанымнаҥ ӧдӱп, 
мени база кӧрӱп ле барды. Алтыгы айылдарда мындый 
ийт јок. Бистиҥ айылдыҥ ӱсти јанында бир де айыл 
болбогон. Ӱдеде улус јуулып келерде, мен кӧргӧн ийдим 
керегинде куучындадым. Энемдер оп-соп болуп, «Ол 
ийт эмес. Бу немени айылдаҥ ыратпас» дешкиледи.

Экинчи катап бу јердиҥ немезин мен койлоп јӱрӱп, 
Айуты-Оозында кӧргӧм. Эҥиргери кой айыл јаар бу-
рылып, токуун отоп барып јаткан. Колымда бичиктӱ 
кожо ло барып јатсам, кийин јанымда койлор та нени 
де кӧрӧ берген. Мен база ајыктай бердим. Койлордыҥ 
јанында кыскылтым не де туру. Тӱлкӱ дезе, куйругы 
кыска, сыны тӱлкӱнеҥ бийик. Ары-бери кӧрӱп јыт алып 
турала, кайра бурылып, бойыныҥ јолыла јӱре берген. 
Ол кыскылтым бӧрӱ эмтир, олордыҥ тоозы ас, малга 
табарып, чыгым этпес тынду болтыр.

Бала тужымда бир учуралды коркышту кайкап кал-
ган эдим. Кӱс болгон. Бистиҥ айыл Саҥысканду ба-
жында отурган. Эҥиргери тӱш. Айылда јык толо улус. 
Изӱ курсак јип, јайды кандый ӧткӱргендерин куучын-
дажып отурган ӧй. Бу ла тушта та кем де кожолоҥго* 
адын буулап, табыш чыгарды. Отурган улус ончозы 
чыга конгон. Байагы келген кижи «Кӧрӧӧр ол келет-
кен немелерди!» деп айдып, сабарыла кӧргӱсти. Бу то-
озыны буркурап келип јаткан немелерди улус танып, 
«Кайдаҥ келип јат?» деп, бой-бойынаҥ суражып тур-
ганча, тайганаҥ тӱшкен кижи айтты: «Мен тӱкӱ ле 
бӱӱрениҥ алты јанында келип јадала, ол Ирбистӱниҥ 



68

чӧлинде тоозын кӧдӱрилип, бырт эдип турганын кай-
кап ла келип јаттым. Анаҥ кӧрзӧм, бу кӱлӱктер эмтир. 
Јолой мал-аш толтыра да болзо, бир де табару јок, ке-
зикте ортозынаҥ да ӧткӱлейт».

Айылдаҥ чыккан улус олорды кӧрӱп, баштап ба-
раткан јаан, јоон кӱлӱктерди аҥылап, кийин јанында 
кыскылтым немени ајыктап, бу не барып јаткан деген-
дий, узак турган. Улус айылга киреле, «Бу эки ыйык 
эрмектӱ болуп јат. Кӧкӧрӱниҥ ыйыгында не де болуп, 
бу немелер јоголып, астап, Ирбистӱнеҥ алдырткан, 
олор керекке барып јат. Оныҥ учун јолой кан чыгарбай, 
барып јатканы ол эмей. Ол эки ыйык улай ла анайып 
ӱлежип турганын озогы улус айдыжып турганын кижи 
угуп јӱрген неме эмей» дежип, каҥзазын азып, куучын-
дажып отурган.

Бу куучынды чӧрчӧк деп айдайын дезем, ол меҥдеп 
бараткан немелерди кӧзимле кӧргӧм. Меке-тӧгӱн деп 
айдарга, јаан улус не тӧгӱндеп айтсын. 

Ар-бӱткенниҥ ончо јажыдын кайдаҥ билетен эдис. 
Мал азыраган улус бу тындуныҥ чике адын бир де ада-
бай јат. Оны адап, кычырарга јарабас. Ол тен сакыбас 
јанынаҥ једе конып келер деп, оны «јердиҥ немези» ле 
дежер. Оныҥ учун мен база анайда ла айдып, бичип 
јӱргеним бу болор.

Ол јердиҥ немези керегинде јерлежим, эл-јонго ал-
кыш-быйаны јеткен, ары јанынаҥ сезимдӱ ӧрӧкӧн – 
Јыдунова Салбак эјебис эске алынган: «Ол тушта бис 
он алты-он јети јашту балдар болорыс. Бис экӱни, 
Малчинова Быйдый ла мени, сарлыкчы эдип Кара-Чат 
јаар ийген. Мылтык деп неме кайдаҥ келет. Бис экӱге 
колхозтыҥ јаандары «Мылтык эдип, узун уну агаштаҥ 
буулап, јӱктенип јӱреер» дешти. Бис экӱ узун агаштаҥ 
мылтык эдип, алып јӱрерис. Сарлыкты јылдыс койыл-
за, тӱнеп турган јерге экелип, кондырып аларыс. Бир 
катап база ла сарлыгысты айдап, барып јадырыс. Ту-
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уразында тӧҥнӧҥ бир неме элес эткен. Бисте энемниҥ 
ак тӧштӱ јаан тайгыл ийди болгон. Бис экӱниҥ иже-
нип јӱргенис јаҥыс ла ол ийт. Ийдис барган, ол ло бойы 
јок. Тӱниле сакыган, ийдис јок. Таҥды адырып, ийдисти 
бедиреп барар болзо, не де јок – јаҥыс ла јелбер куйругы 
арттып калган. Корып јӱрген ийдис јок. Экӱ «быштак» 
сыгып ийдис. Ол кату јыл болгон. Кара-Чат, Чаган-
Бургызынныҥ, Тӱҥкелӱниҥ улузы ийт јок арткан 
эмей. Је «јаманныҥ јайааны јаан» деп, тегин айдылба-
ган болбой. Байагы сарлыктар чыгым јок кыштаҥ чы-
гып алды. Ол јердиҥ немези јаткан тындуга качан да 
табарбас. Оны сарлыктыҥ буказы тожоп јӱре берзе, 
бедиреп туруп, кӧрӱп турбай. Јаткан буканы эбиреде 
сары-чоокыр эдип сийип, јӱре берер. Ол кыймыктаган 
тындуны сӱрӱжип тудуп, јара-буза тартып турбай. 
Малда јӱрген кижи кандый шыра кӧрбӧй јат. Ол ту-
жында сананарыҥ, бу шыра-шырканы кижи качан да 
ундыбас деп. Је ӧй ӧдӱп, шӱӱнип, артары арттар, арт-
пазы ары барган јолло јорголоп јӱре беретен эмтир».

Ол ло бежен јылдарда база бир учурал керегинде куу-
чын јӱретен. Бу керек база ла Мукур деп ӧзӧктӧ болгон. 
Кышту јурт. Койчы уул ийдиле кожо кӱнӱҥ ле койлоп 
јӱретен јерине јердиҥ немези келген. Малга табару 
этпей, тууразында јӱрген. Оноҥ бир ле кӧрзӧ, ийди ол 
јердиҥ тындузын ээчип, бир де кайа кӧрбӧстӧҥ јӱре бер-
ген. Оныҥ кийнинде, эки-ӱч јыл ӧткӧн соҥында, бир кӱн 
койдыҥ учы јаар ол ийди кӧрӱнип келген. Таштыҥ ары 
јанына ээзине баштанып узак отурала, ойто ло сала бер-
ген. Ол ийтти база кем де кӧрбӧгӧн, учурабаган дежетен. 
Јӱрӱмде андый учуралдар база болуп туратан эмтир.

Эмди ӧткӧн чакты арттырып, бу XXI чакта болгон 
учуралдарды кӧрӱп ийели. Јерлеш келин айткан: «Ол 
јердиҥ немези коркышту ӧштӧҥкӧй деп, мен билерим. 
Бир катап ол тындула уружып турган уулдардыҥ 
машиназыныҥ кӧлӧсӧзи јарылган дежип, бистиҥ турлу-
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га келип, јазап алала, атана берген. Ӱч конбоды, бистиҥ 
малга табару болды. Олордыҥ изин, јыдын алып једе ко-
нып келгени ол деп билип ийбей. Сагыштузы кижинеҥ де 
артык болбой, оныҥ ӧтпӧс, јӱрбес јери јокко јуук».

Бу учурал ӱч-тӧрт јыл мынаҥ кайра бистиҥ оромныҥ 
ортозында турган тураныҥ ээзиле болгон. Ол бир буды 
темир кижи аҥдап, кӧп бийик тайгаларга чыгып, бу ка-
зыр аҥныҥ кӱчӱктериле база берижип турган болтыр. 
Кӱскери-јай бу аҥчыныҥ уйына табару эдип, јӱре бер-
ген. Ол јердиҥ немези Јаан Јаламанныҥ бажынаҥ бери 
истеп, јаан јуртка келип, керегин бӱдӱрип барганы ол 
дежип, билер улус айдыжып јӱргенин уккам.

Бу аҥды кӧрӱп, угуп јӱрзе, кылык-јаҥы, сагыштузы, 
ӧчин алып билериле кижиге тӱҥей деп айткадый. Мын-
дый сагышту тынду кайдаҥ келген, кайдаҥ бӱткен де-
ген сурак тургуза ла тура тӱжер. Ол суракка база ла 
чӧрчӧктӧҥ алган учуралла каруузын айдып салалы. Ол 
кеп куучын мындый:

«Озо-озо бир кижи кӧчӧр алдында бир ийди будын 
сындырып, јаан аксак болуп калган. Је кӧчӱп барар 
јолды канайып токтодор. Ийдин эски јуртка артты-
рып, сӧзин берген: «Айыл-јуртты једер јерге јетирип, 
ӱчинчи кӱнде бурылып, сени апарарым». Ийт ээзин 
сакыган, сакыган, је ол ӧйинде келбеген. Ийт база ӱч 
кӱн сакыган. Ээзи јок ло јок. Јетинчи кӱнде ийт ачы-
нып айткан: «Сен мени кирелеп, мекелеп, јуртка арт-
тырган болзоҥ, мен эмди сениҥ коручылыҥ болбой, 
ӧштӱӱҥ болуп, мал-ажыҥа табарып, тудуп јип, јем 
эдип јӱрерим». Мынайда айдала, эки-ӱч катап силки-
нип, кӧк тонду бӧрӱ болуп калган.

Ол ӧйдӧҥ бери канча кире ӧй ӧткӧн кем де кемјӱзин 
билбес, је јердиҥ ӱстине байагы ла кижиниҥ јаманыла 
мындый казыр азулу аҥ табылып калган».

Эр кижи – ээзи айткан сӧзине турбаган учун мындый 
керек болуп калган.
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Сӧс деп неме коркышту тыҥ ийделӱ. Айткан болзо, 
каруузына турар керек деп, јакшы оҥдоп јӱрер керек. 
Ол биске, ончобыска, јаан ӱредӱ болзын: тежик оозым 
бар дейле, тегин сӧс айтпай јӱреер деп јакарып јат.

Ийт-куш керегинде куучынды улатып айдарга, ка-
тап ла јериме, чӧлиме, јоныма бурылып јадым. Бис 
бала тужыста Эре-Чуйдыҥ улузында ак тӧштӱ, эки 
колы ак, калтар, кӧзиниҥ ӱстинде эки кӧстӱктӱ кап-
кара јаан-јаан тайгылдар болгон. Алтан јылдардаҥ 
арай озо пастыхтардыҥ ийттерин эмдеер деген иш 
башталып, олорды јурттыҥ ӱстиги јанына јууп, буулап 
туратан. Бу ла эмдештеҥ улам кайран ийттер ӧлӱп, ку-
нурап барган. Эмди кӧрӧйин де дезе, ол укту ийттерди 
таппас. Ол тайгылдардыҥ кӱчин, баазын бис, ада јок 
јарым ӧскӱстер, сӱреен јакшы билерис. Койлоп јӱрзеҥ, 
сениҥ тайгылыҥ койдыҥ коручылы эмес, а сениҥ 
јуук нӧкӧриҥ болор. Тӱнде кой кӱзеттеп отурза, база 
ла байагы ийдине иженер. Бир катап јайгыда, айдыҥ 
тӱнде, кобыны тӧмӧн коркышту јаан неме келип јат. 
Эки ийттиҥ ӱрӱжинде аай-бажы јок. Энем сурады: «Бу 
не ӱрӱш? Ийттерле не болуп туру?» Мен удура: «Кобы-
ны тӧмӧн бир јаан кара неме келип јат. Ат кирези бар». 
Энем орыннаҥ туруп, «Бу јуукта кер ат та јок. Не атазы 
базып јӱрӱ? База бир кӧр» деди. Мен эжиктеҥ шыгалап, 
«Ийттер ӧрӧ ойто сӱрӱп апарып јат» деп айдала, энем-
ди коркыбазын деп сананып, «Та кандый да аҥ болбой, 
коркор не де јок» дедим. Анайып конып алдыс. Эртезин-
де улустыҥ чочып-коркып турганы билдирбеген. Ол 
Кӧк-Ӧзӧк бажынаҥ ашкан айу болгонын кийнинде ле 
угуп турбай. Анда олорды кем де тоскырып, чочыдып 
ийерде, туура ӧзӧктӧргӧ барып турганы ол эмтир. Мал-
га-ашка ийт-куш табару этпес амыр-тыш јайлу јурттар 
болгон. Бистиҥ ӧйдӧ олор ээн арттып калды. Улус 
бойыныҥ малыла кайда эптӱ, анда ла јайлап, бойыныҥ 
табыла јӱрер ӧй келген.
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КАЙ ЧӦРЧӦКТӦРДӦ 
ИЙТТИҤ-КУШТЫҤ УЧУРЫ

Эл-јонныҥ јаҥар кожоҥдоры, кай чӧрчӧктӧри 
јебрен чактардаҥ ала јирме биринчи чакка једип, 

бала-барканы, јаҥы ӱйени – јашӧскӱримди кӧкидип ле 
кӧӧрӧдип јат. Кандый ла оос чӱмдемелди алзабыс, анда 
кижиле кожо ийт-куш, эрјине ат јогынаҥ куучын бол-
бой јат. Алып баатырлардыҥ јӱрӱмин кӧрзӧ, олордыҥ 
эҥ јуук нӧкӧри ле канады – аргымак аттары. Баатырга 
јаан тартыжуларында ат, ар-бӱткен, агын суулар кечӱ 
берип, ажу тайгалар ажу берип, болужын јетирет.

Темдек эдип, кай чӧрчӧктӧрдӧ кандый канаттулар 
туружып турганын кӧрӧликтер. «Маадай-Кара» деп эҥ 
јаан кай чӧрчӧктӧ (атту-чуулу А.Г. Калкин кайлаган) 
куулгазынду Бай-Терек ӧзӱп јат. Ол теректиҥ эҥ ба-
жында – эки кӱӱк. Бу кӱӱктер тегин эмес:

Бирӱзи эмди оныҥ болзо,
Ӧлӧтӧнниҥ тынын билер. 
Бирӱзи эмди оныҥ болзо,
Ӧзӧтӧнниҥ јажын билер.
Јаман јӱрер јӱрӱмдӱни
Јайнадатан алтын кӱӱк.
Јакшы јӱрер јӱрӱмдӱни
Кӧкидетен коҥыр кӱӱк.
Бу мӧҥӱн терек тал-ортодо
Эки тӱҥей кара мӱркӱт
Отуратан јаҥду болтыр.
Ол мӱркӱттердиҥ ай-канады, ак булуттый,
Тырмактары, курч алмыстый.
Теҥериниҥ тӱбиле канатту куш учурабас,
Јер ӱстине айры санду аҥ бастырбас.
Ончозыныҥ тозучызы – эки мӱркӱт
Какшып, акшып отуратан болтыр.
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Ол ло Бай-Теректиҥ тӧзинде
Эки тайгыл – Азар, Казар
Јылдык јердеҥ јыт алат,
Айлык јердеҥ кӧс кӧрӧт…
Эрлик-Бийдиҥ кара јолын
Кезе кетеп, ӱрӱп јадат.

Бистиҥ амадубыс – чӧрчӧктӧрдӧ кандый канатту-
лар нени бӱдӱрип турганы болор. Бу ла «Маадай-Кара» 
деп кай чӧрчӧктӧ Кӧгӱдей-Мерген сары-корон талайды 
кечип болбой јӱреле, ӱч кармакчынаҥ кечӱ сурап, ка-
руузын аларда, эки тӱҥей кускун ла эки тӱҥей сары 
саҥыскан кечӱни айдып берер дешкен. Ол канаттулар 
ӧрӧ учуп, тӧмӧн учуп, кечӱни айдып бербеген. Эки кара 
кускун аттыҥ эки кӧзин сураган, эки сары саҥыскан 
аттыҥ јоорын сураган. Баатыр кижи кускундарга кӧмӱр 
берген, эки сары саҥысканга чобралар чачып берерде, 
олор анда ла карылып арткан. Сары-корон бу талайды 
эрјине ады калып кечкен. Баатырды ат – эрјинези ар-
гадап јат.

«Эр-Самыр» деп кай чӧрчӧктӧ Эр-Самыр баатыр аба-
кайын кыйнаган Эрлик-Бийдиҥ сары-корон кызыныҥ 
тынын кыйып болбой, кускун чылап кууктап ийди, 
саҥыскан болуп шайрап ийди. Бу ла ӧйдӧ кускун, 
саҥыскан учуп келип, куу сӧӧкти чокый берди. Оноҥ 
ары ӧштӱзин – Кара-Бӧкӧни истежип барып јадала, 
каргаа учуп учына јетпес, кускун учуп учына јетпес 
кулузыны јок кара кумакту чӧлди Эр-Самыр баатыр 
кайкап кӧрӧт. Шак бу јерде тудужып, ӧштӱзин – Кара-
Бӧкӧни акалап, јеҥип јат. Ада-энезиниҥ јерине меҥдеп, 
баатыр јанып јат.

«Алтай-Буучай» деп кай чӧрчӧктӧ эки шоҥкор, эки 
тайгыл, ӱч ат учурап јат. Алтай-Буучайды эки ӧштӱзи 
меке-тӧгӱнле тынын кыйып ӧлтӱрип саларда, эки ады 
мӱркӱт болуп кубулып, Алтай ӱстин алты айланып, 
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јердиҥ ӱстин јети айланып, эм-томды табала, эки эр-
гегин бириктирип, эптеп, тиргизип алганын кӧрӱп 
јадыс. Баатырды тиргизип аларда, Алтай-Буучай эки 
ӧштӱзин – Аранай ла Шаранайды тазылы јок эдип, јер 
ӱстинеҥ јоголтып ийди. Садынчак ӱйи – Эрмен-Чечен 
ле эркелеп азыраган кызы – Јараа-Чечен баатырга 
јалынып, мында јӱргӱлейт. Алтай-Буучай олорго ачы-
нып, 

Оҥ колыла талайды,
Ол экӱни катай сокты.
Тоозындый олор буркурай берди,
Тумандый кайыла бергиледи.
Алтай-Буучай баатыр 
Темене-Коо абакайлу
Амыр-энчӱ јуртай бербей кайтты.

Кай чӧрчӧктӧрди кайып кӧрӱп, ончозына токтоор 
арга јок, оныҥ учун «Ӧскӱс-Уул» деп чӧрчӧккӧ токтой 
тӱжели. Бу чӧрчӧктӧ Кан-Кереде деп каршулу куш 
бар. Ол куш бир катап Таајы-байдыҥ јаан уулын тудуп 
апарган. Экинчи уулын тудуп аларга сӱрӱжип јӱрерде, 
кырдыҥ бажында отурган баатыр-уулчак – Ӧскӱс-Уул 
Кан-Кереде јаар таш чачып ийерде, оныҥ меелӱ бажы 
ойылып, ӧлӧ берген. Ӧскӱс-Уул Таајы-байдыҥ уулын – 
Эрке-Мӧндӱрди ӧлӱмнеҥ айрып алган.

Ӧскӱс-Уулдыҥ адазы, Ӧлӧҥ-Мачай, ӧлбӧс болуп 
бӱткен бойы ӧлӱп каларда, јаҥыс уулы энезиле, Барбаа-
Багайла кожо арттып калган. Адазыныҥ арттырган 
акчазыла ала ийт ле ала кизек садып алган. Бир ка-
тап Ӧскӱс-Уулга Эрке-Мӧндӱр јолыгып, адазына барып 
туштазын деп сураган. Таајы-бай ого уулын аргадап, 
Кан-Кередени јоголтконы учун куулгазынду алтын 
јӱстӱк сыйлап берген. Оны уккан ачап Караты-Каан 
Ӧскӱс-Уулга бичик ийип јат. Бичикти тӱнӱктеҥ мӱркӱт 
экелип тӱжӱрип ийген. Экинчи бичикти база мӱркӱт 
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јетирген. Ӧскӱс-Уул Караты-Каанныҥ эки јакылтазын 
ак-чек бӱдӱрген. Ӱчинчи бичикти кара кускун Ӧскӱс-
Уулдыҥ чакызына тӱжӱрип ийбей канайтты. Караты-
Каан кородоп, Ӧскӱс-Уулды темир тӱрмеге отургызып 
саларда, ала ийди ле ала кизеги сӱмеленип, эбин таап, 
абакайдыҥ колында алтын јӱстӱкти Ӧскӱс-Уулга та-
быштыргандар. Албаты-јон јуулыжып, Ӧскӱс-Уулды 
мактагылап турдылар. Айткан сӧстӧри мындый болды: 
«Кан-Кередениҥ бажын ойо соккон, Караты-Каанды 
јоголткон, калапту быытыр Ӧскӱс-Уул, ундыбазыс 
бис сени».

Кай чӧрчӧктӧрдӧ аҥ-куш јок бир де чӧрчӧк јок. Ол ло 
Малчы-Мергенниҥ колы-будын сындырып, Айбычы 
бай кӧчӧ берген. Ол тӱни-тӱжи ыйлап-сыктап, јылып 
јӱрӱп, курсагын азыранып јӱрген. Бир катап амырап 
јадарда, кула чычкан келеле, будыныҥ балузын кемир-
ген. Малчы-Мерген ачынып, чычканныҥ эки будын сый 
тудала, чий* јаар чачып ийген. Ол чычкан ыйлап, кӧк 
ӧлӧҥгӧ јылып једеле, оны ийне тижиле кыркып јийле, 
озогызынаҥ он артык, алдындагызынаҥ алты артык 
болгоны Малчы-Мергенге јарамыкту болгонын айдар 
керек. Ӧчӧп келген кула чычкан эм ӧлӧҥди кӧргӱзип, 
Малчы-Мергенге тын берерде, ол озогызынаҥ он артык 
болуп, сыр кожоҥло јӱре берди.

База бир «Сары-Каан» деп чӧрчӧкти эске алынып ий-
ели. Сары-Каан јалчыларына коркышту казыр, калју 
болгон. Бир катап бӧднӧ учуп келеле, оны чокыырга, 
маҥдайына конуп алган. Бӧднӧни јалчызы эки колыла 
тударга јадарда, каан арбанып, «Сен кандый тенек, ка-
натту кушты кем кызыл колыла тудар. Оны мениҥ 
темир маскамла сок!» деди. Јалчызы темир маскала 
байдыҥ маҥдайын оодо согуп салган. Тенек, калју бай 
анайып јоголгон.

Канатту куштар керегинде јаҥыс ла чӧрчӧктӧрдӧ 
айдылып турган эмес, анайда ок олор эл-јонныҥ јаҥар 
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кожоҥдорында кӧп учурап турганын айдар керек. 
Јаҥар кожоҥдор бойыныҥ айдылганыла башка-башка: 

Алтай-јерин сананып, санап, санааркап айдынганы 
бар. Темдектезе: 

Кадынды тӧмӧн кас келди,
Канады алды бош келди.
Кайран јерим сананзам,
Кара кӧстӧҥ јаш келди.

Эрчишти тӧмӧн кас келди,
Эки канады бош келди.
Эне-адамды сананзам,
Эки кӧстӧҥ јаш келди.

Келер ӧйгӧ ижемјилӱ кӧргӧни. Темдектезе:

Тӱнде чыккан јымыртка
Тӱлӱреп учар куш болор.
Тӱӱнчектеги бу бала
Тӱбинде барып јурт тудар.

Караҥуйда чыккан јымыртка
Калырап учар куш болор.
Кабайдагы бу бала
Качан-бирде јурт тудар. 

Шоодып, кокырлап айдылган јаҥарлар. Темдектезе:

Тоҥ агашты чокыган
Томыртканыҥ тенегин.
Тоҥ кышкыда той эткен
Тоҥжоондордыҥ тенегин.

Алтай чӧрчӧктӧрдӧ кижи ыраак талаларда јӱргенин 
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саҥыскан, кускун деп куштардыҥ учуп ӧдӧриле кемјип 
темдектеери кайкадып јат. Бу куштардаҥ башка эҥ 
тӱрген учушту шоҥкор бар, эҥ кӱчтӱ деген мӱркӱт те 
бар. Мындый сӧсколбулар улайын туштап јат:

Саҥыскан учуп, учына јетпес сары чӧл. /Кускун 
учуп, учына јетпес куба чӧл.

Кускун учуп ашпаган куу тайганы ашкан. /
Саҥыскан учуп, учына јетпеген куба чӧлди ӧдӱп бар-
ган.

Ол эмезе: 
Кускун учпас куба чӧл, /Саҥыскан конбос сары чӧл.
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ЭЛДИҤ ТИЛИНДЕ ЭПТЕЛГЕН СӦСТӦР

Бийикте, кейде, теҥериде учуп јӱрген ай-канатту 
куштардыҥ јӱрӱми кайкал болзын деп, келер 

ӱйеге айдып саларга, улус билерин, кӧслӧ кӧргӧнин, кай-
каганын, бирде чочыганын айдыжатан болтыр. Оныҥ 
да учун бичимелде айткан сӧсти артык дебей, укккан 
сӧсти ундытпай, элдиҥ айтканын эптеп, јонноҥ уккан-
ды јастырбай, канаттулардыҥ канадыныҥ учынаҥ 
чала тудуп, тутпай ширтеген сӧс. Шиҥжӱ эдерге эмес, 
кижи ле ар-бӱткенниҥ билдирер-билдирбес колбузы 
илелелген бир куучын болор. 

Бу куучында актӱ кӱӱнинеҥ турушкан улус бар. 
Олор: Ӱрелова Айнула Ӧркӧмӧшевна – биолгияныҥ 
ӱредӱчизи, Еликпеева Тамара Ивановна – кеендиктиҥ 
– музейдиҥ ишчизи, Молчоева Радмила Боробашевна 
– тӱӱкиниҥ ӱредӱчизи, Толоева Римма Арыкпаевна – 
балдардыҥ садыныҥ ишчизи ле ӧскӧ дӧ улус.

Бир де болзо эрмек айдып берген улуска ак јӱректеҥ 
алкыжым айдадым. 

Аҥ-куш, ар-бӱткен, ийт-куш ла кижи – ончозы бир 
тизӱде болгоны иле-јарт кӧрӱнип јат. Оныҥ да учун 
бистиҥ чечен тилдӱ, тереҥ кӧгӱстӱ эл-јоныс туку  ка-
чан кижиниҥ кылык-јаҥын канаттуларла тӱҥейлеп, 
ойын-каткы, кокыр эдип салганын кӧрӱп ийели: 

«Саҥыскан чылап, сары таҥда нени эдип јӱрӱҥ?» 
(Амыры јок тегин ле базып јӱрген кижини айдыжат). 

«Кускун чылап, амыр-тыжын ундыган садучылар 
толо боло берди».

«Кӧр, ол бир саҥыскан келип јат. Нени јетирип келгей 
не?» (Сӧс тутпас, кӧргӧнин айдып, базып јӱрген кижи). 

«Сен ол тойдо болдыҥ ба?» деген суракка каруузы: «Мен 
кускун бедим, кызыл ла чыккан јерге меҥдеп баратан». 

«Ары кӧрзӧ, айу ошкош, кӧргӧн кӧзи, мӱркӱт ошкош, 
кӱдӱр-мадыр эрдиҥ эри болтыры». (Мактап айтканы). 
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«Је теҥериниҥ текези болбо, тӱҥей ле јерге 
согулбазыҥ». (Кӧп куру куучын айдар, улай ла комыда-
арын сӱӱр улусты айдар). 

«Каргаа чылап, неге калактап барадырыҥ?» (Астам-
чы, јок ло јок деп јӱрер кижини айдар). 

«Тейлеен чилеп, нени ширтеп туруҥ?» (Нени-нени 
узак ширтеп турар кижи керегинде). 

«Сен, карчаганаҥ коркыган кучкаш чылап, нени 
эдип отурыҥ?» (Унчукпай, шык ла отурган болзо). 

«Боро кучкаш чылап, неге бозорыжып отурыҥ?» 
(Боро, куу чырайлу кижини айдып јат).

«Каракас чылап, бажыҥ јара чаптырып алдыҥ». 
(Ишти чокым, чыҥдый бӱдӱр деп айткан сӧс).

«Кӧп кӱӱктебе». (Куру сӧс, тегин эрмек айтпа дегени).
«– Сен эјемниҥ јыдулыгы дезеҥ?
– Эйе, мен энемниҥ эҥ кичинеги – кенјези болорым.
– А сен «јыдулык» деген сӧсти билериҥ бе?
– Куштыҥ уйазында кургап калган азатпайын 

«јыдулык» дежетен јок беди.
– Эйе-эйе. Оныҥ база бир учыры бар. Је ол керек те 

јок».
«Ӱкӱ чилеп, ӱрпейип јӱрген немени не деп айдар».
«Ӱкӱ чилеп, ӱрпейип отурбай, койды кичееп, кӱдӱп јӱр».
«Мечиртке чилеп, эки кӧзиҥ алайтып отурбай, айт-

кан сӧсти аайлап-баштап угуп јӱр».
«Ӱкӱ чилеп ӱкӱстеп, курсактыҥ ӱстине тӱшпей јӱр».
«Талдыҥ бажында отурган кучкаш чылап, јӱрӱмде 

сырлажып, тыркырап, коркып, чочыбай јӱреер».
«Тойу тас чылап, јайканбай, кӧнӱ базып јӱрӱгер».
Јаандарыс канаттулар ажыра бултаартып, кижи-

ни, бала-барказын анайып јакып, тӱҥейлеп, јакшы-
јаманын илелеп айдатан деп кӧрӱп јадыс.

Эмди, балдар, канатту куштар керегинде табышкак-
тар кӧрӧлик. (Табышкактарды «Алтай табышкактар» 
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деп бичиктеҥ алып јадыс. Бичиктиҥ авторы К.Э. Ука-
чина. 1981 јылда Горно-Алтайск калада кепке базылып 
чыккан).

1. Кӱс олорды аткарар,
Јас олорды јандырар.  (Кеткин куштар)
2. Курап-тереп тон эттим,
Кулунду бееге бербезим.  (Куш уйа тартканы)
3. Былтыр барган сары айгыр
Быјыл келип киштеди.  (Тейлеген)
4. Эртен тура сары јабаа киштеп јӱрген.  (Тей-

леген)
5. Тајы кыштуда таш айылду.  (Талаҥ-келеҥ)
6. Агы – агастый,
Каразы – килиҥдий,
Базыды – каргаадый.  (Саҥыскан)
7. «Та-арт, та-арт» этти,
Тартыжайын дезем,
Табылбай калт.  (Талтар)
8. Кӱр-кӱр ӱндӱ,
Кӱреҥ тере тонду.  (Ӱкӱ)
9. Кырда кызыл кӧстӱ уулдар ойнойт.  

(Кӱртӱктер)
10. Кӧлдӧҥ кызыл айак кӧрдим.  (Аҥыр)

Сӧзлик

*сайыр тӧҥ – элезин-сайдаҥ турган тӧҥдӧр
*сардыма – јердиҥ ады (сары тыму деп сӧстӧҥ бӱткен)
*кырдалап – корулап, астамдап
*кожолоҥ – кийис айылды эбиреде буулаган армак-

чы
*чий – кургак јерде ӧзӧр ӧзӱм
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УЧ СӦС

Ар-бӱткенле бек колбуда јуртаган эл-калык бала-
барказына оны кичееп, корулап јӱретенин јаш 

тужынаҥ ала јакып айдатан. Оныҥ учун бу кобы-јикте, 
тайга-ташта ӧскӧндӧрис ар-бӱткен ле анда јӱрген аҥ-
кушты айдары јок оҥдоп билер. Је јаан јурттарда, го-
родтордо ӧзӱп-чыдаган балдарга аҥ-куш керегинде би-
лип алары јеҥил керек эмес. Келип јаткан јаш ӱйеге ар-
бӱткенде јӱрген тындулардыҥ јерин, турлузын билип 
алзын деген шӱӱлтеле, алтай кижиниҥ кӧзиле кӧрӱп, 
кеп куучындарыла, чӧрчӧктӧриле таныжып,  јерине – 
тӧрӧлине кӱӱниле тартылып ӧссин деп сананып, бир де 
сӧстӧҥ болзо, јуулган бичимел болор. 

Эл-јондо бир ойгор кеп сӧс бар: «Канаттулар – кай-
кадар, мӱӱстӱлер – мӱргӱдер». Чындык сӧс. Оноҥ туура 
базар арга јок. Бастыра канаттуларды ла мӱӱстӱлерди 
билип, олор керегинде айдар арга јок. Оныҥ учун эҥ 
бийик, кырларлу ла чӧлдӧрлӱ Эре-Чуйдаҥ баштап, эл-
калыктыҥ билерин угуп, тургузылган иш деп кӧрӧр ар-
галу.

Эмдиги ӧйдӧ кайда, не керектӱ деп кӧрӧргӧ тур-
ган кижи нени ле табар. Бичимелдиҥ амадузы – јер-
бойыныҥ улузынаҥ  тындуларды кӧрӱп, бирде кайкап, 
јилбиркеп, бирде коркып, чочып та турганын угуп ала-
ры болгон. Оныҥ учун улустыҥ айткан кеп куучын-
дарын, соојыҥдарын, чӧрчӧктӧрин тыҥ кубултпай, 
сӧстиҥ эрчимин айдылганы аайынча арттырарга чыр-
майганыс. Экинчи јанынаҥ, јерлештеримниҥ јымжак 
айдыжын катуландырып ийбес сагыш база бар.

Ак-јарыкта бӱдерде, кандый ла тынар тындуныҥ 
јӱрӱми кижиге тӱҥей. Олор до јери, турлузы, уйазы 
учун тартыжып, коруланып јӱргӱлейт. Турган јеринде 
(ареал обитания) кандый бир каршулу керек боло бер-
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зе,  кандый ла тынду ӧскӧ јерлер јаар тынын алып кӧчӧ 
беретенин улус јакшы билер. Јерин – турлузын таштап 
барган тындуны кеткин дежетен. Кеткин тындуныҥ 
тӱги тазап, тырмактары сынып калар. Јаҥы јерди беди-
реп јӱрген тындулар чакпыга-тузакка да тӱжетен эди. 
Бала тужыста олорды койчылардыҥ ийттери де тудуп 
туратанын кӧрӱп, кайкап калатаныс. Эмди улустаҥ 
угуп јӱрзе, јоон, јаан да аҥдар јеринеҥ ырап баратан 
болтыр. Оок-тобыр тийиҥдер улай ла кӧчӱп јат. Олор 
кузукту, чочогойлу јерлерди та кайдаҥ билетен болбо-
гой, билип, сезип ийген турар.

Бир солун кӧчӱшти бу ла Акташ јурттыҥ ары 
јанында Боро-Тал деп јерде сӱреен кӧп јоонмойындар 
јолды ӧдӱп јатканын улус кайкап, чочып кӧргӧнин ай-
дыжып туратан. Јеҥил јорукту кӧлӱкке јол бербей чу-
бажып бараткан тындуларды базып ийбеске тискинчи 
токтой тӱжерде, бу тындулар машина ӧрӧ чыгарда, шил 
ӧткӱре узун тырмактары отурган улуска иле кӧрӱнген. 
Бу јаан эмес аҥычактар јуулыжып, кӱнчыгыш јаар уу-
ланып барып јат. Андый кӧп јоонмойындарды кем де, 
качан да кӧрбӧгӧн учурал болуп јат. 

Ар-бӱткен ле оныҥ аҥ-кужы (кижи билип сеспес, 
бойыныҥ колбузы бар) сӱрекей јуук учун кейде, јерде не 
болорын ажындыра билип јадылар. Кижи кандый да бий-
ик учса (космосты бактырган балзын), је ар-бӱткенниҥ 
јаҥын качан да учына јетире билип албазы јарт кӧрӱнип 
јат. Ар-бӱткеннеҥ јаҥыс ла алар деген ӱредӱле аайы-ба-
жы јок аҥдаш болуп, канча кире тындуларды јеринеҥ 
чочыдып, ӱркидип, Эре-Чуйдыҥ чӧлиниҥ јараш аҥын 
– јееренди ол чактыҥ јирме-одузынчы јылдарында 
јоголтып салган. Ол ло ӧйдӧ Алтайыста тырмакту чо-
окыр аҥ болгон деп, јаан јаштулар эске алынып ту-
ратан. Ол «чоокыр аҥ» дегени леопард ошкош. Ол ло 
јирме-одузынчы јылдарда арслан чӧлдӧҥ бери аҥдап 
јӱргени керегинде бичикте јетирӱлер база бар.
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Сӱреен јаан куштар (дрофа) бу ла тегенектердиҥ 
ортозында баскылап јӱргенин улус айдыжатан. Ол 
куш кунан эчки кире болор деп, бир кижи айткан. База 
бирӱзи эске алынза, кышкы (анай) уулак кире деер. Бу 
куштар ол чактыҥ тӧртӧн јылдарына јетире кӧрӱнип 
јӱретен. Анаҥ ла јылыйып калган. Машина – кӧлӱк деп 
неме табылып, келген улус кӧптӧп, јер-бойыныҥ чӱм-
јаҥы бузулып, тындулары качып, ӧскӧ јерге јӱре берге-
ни ол эмей.

Бу ХХI чактыҥ јирмезинчи јылдарына једип јетпей, 
бийик тууларда, кырларда јӱрген бир кезек тынду-
ларга (ирбис, кочкор, теке-јуҥма, тооргы) аҥдаары 
токтодылган да болзо, је келер ӱйелерге олордыҥ арт-
тары чочыдылу айалгада. Ирбистердиҥ турлузы бол-
гон ыйык тууныҥ адын улус Ирбистӱ дежер болгон. 
Бӱгӱнги кӱнде мында не де јок. Олор јер сайын таркап, 
араайынаҥ јӱре берген. Јаҥыс ла Кош-Агаштыҥ јабыс 
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кыр-тӧҥдӧринде јӱретен киске кире маны – манула-
лар бежен јыл мынаҥ кайра аҥдап, тоҥкок-чычкан бе-
диреп, чӧлдӧ лӧ јӱретен. Эмдиги ӧйдӧ оны кӧргӧн улус 
јокко јуук.

Калганчы јылдарда чума деп табыш чыгып, ӧркӧ-
чычкан, тоҥкоктордыҥ тоозы астап калган деп, јер-
бойыныҥ улузы айдыжат. Је чындап айтса, маны 
база – керткин. Бу тындуныҥ тоозы кӧп – сегис јӱстеҥ 
ажыра деп газеттерде айдылат. Маныга чума оору та-
барбай турганын кайкаар арга бар эмтир. Маны деп 
тынду таштардыҥ алдына, тӧҥдӧрдиҥ кыпту таш-
тарына јажынып јӱрер сӱрекей чебер, кортык аҥычак 
деп билерим. Олор Ирбистӱ јанында јӱретен болгон. 
Ар-бӱткенди корулаар парктыҥ ишчилери тооны кан-
дый да техникалык приборлорло шиҥдеген деп, иже-
нип сананар болбойыс. Айткан сӧскӧ бӱдер бе, бӱтпес 
пе? Аҥ-кушка јарамыкту «Сайлугем» парк тӧзӧлгӧн. Бу 
парктыҥ ижи керегинде кӧпти айдар аргалу. 

Ол кочкорлор, текелер кажы ла ташта тегин јуралбаган 
эмей. Анайда ајарып сананза, јебрен чактарда бу тынду-
лар кӧп болгоны јарт. Бистиҥ ӧйдӧ кочкорлорды кейдеҥ 
«кӱдӱп» баштаганына бир де сӱӱнер аргабыс јок.

Ӧткӧн чактыҥ јетенинчи јылдарынаҥ ала јоон 
аҥдардыҥ – сыгындардыҥ мӱӱстери учун олорго 
кейдеҥ табару эдилерде, јокко јуук болуп калды.

Бистиҥ калју јирме биринчи чакты кӧрӱп отур-
за, кӧпти сананып каларыҥ. Је андый да болзо, бир-
эки сӧсти айдып салалы. Ол ло кочкорлор кайа-таш-
ка чыгып, јуҥма-теке чилеп, коруланар аргазы јок. 
Олор јабыс кырларда, тӧҥдӧрдӧ јӱрер тындулар. Эмди 
угуп-кӧрӱп јӱрзе, олорды јуук јанынаҥ туристтерге 
кӧргӱзерге, јол јазап турубыс деп, парктыҥ ишчилери 
айдыжат. Анайып јазап эткен јолдорго сӱӱнерис пе, ый-
лаарыс па? Онызын јаҥыс ӧй кӧргӱзер деп, ичте чым 
эдип арттып калар. 
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Ӧскӧ улус, ӧскӧ ӱйе келген. Олор келер ӱйе керегинде 
нени сананып јӱрет не?

Сурактар кӧп. Каруулар астап јат.
Ол ло коруга алынган кочкорлор керегинде 

«Алтайдыҥ Чолмоны» газетте «Кырларыс ээн артпа-
зына иженер керек…» деген бичимелим 2016 јылда 
јарлалган. Јерлештерим бу бичимелле тузаланып, 
јуун-сходтор ӧткӱрген.

Эмди бу бичимелде кочкорлордыҥ тоозын кӧрӧли: 
2009 јылда Алтайдыҥ кырларында 382 кочкор болгон. 
2010 јылда – 579 тынду, 2011-2012 јылдарда – 687, 2013 
јылда 650 болуп астап јат. 2014 јылда олордыҥ тоозы 
800-ке јеткен болтыр. Орто тооло јылдыҥ ла 150-170 
курааннаҥ кожулып, ӧзӱп турганын соныркап угар-
кӧрӧр боло бердис. Бу ӧдӱп јаткан јылда Алтайда  1800 
кочкор бары керегинде радио ажыра эдилген јетирӱде 
айдылган.

Мынаҥ кӧргӧндӧ, јерлик тындулар сӱрекей јаан ӧзӱм 
алынып јат. Ого бӱдер бе, айса болзо, алаҥзып арттар 
ба?
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