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КИИРИИ ТЫЛ

Сахалар былыр-былыргыттан дьоҕур даах 
мас уустарынан биллэллэр. Ону утумнаан, ки-
һи аймах кэрэҕэ дьулуһуута күүһүрэн, араас 
дьүһүннээх, тупсаҕай көстүүлээх дьиэлэр дьэн-
дэйдилэр. Бэйэ-бэйэлэригэр майгыннаспат, тус- 
туһунан оһуордаах, ойуулаах-мандар даах ол-
буордар, о.д.а. толору көстүүнү биэ рэр дьиэ 
тас тутуулара киһи хараҕар быраҕыллаллар.

Дьиэ туттуох иннинэ үчүгэйдик былааннаан, 
ититиитин суоттаан, дьиэ ис-тас тэрилэ (миэ-
бэл, камин, о.д.а) ханна туруохтаах миэстэлэ-
рин быһааран, барытын кичэйэн оҥорор ордук 
табыгастаах, туттарга чэпчэки буолар.

Бу кинигэҕэ, үүнэр көлүөнэ мас үлэтин мын-
дырдарыгар уһуйулуннун диэн, эдэр тутаач-
чыларга анаан сүбэлэр киирдилэр. 

Олох сайдарын тухары киһи, олоҕо тупсан, 
оҕо төрөтөн, уруу-аймах тэ ринэн, туспа уһаай-
балаах, гараастаах, толору хааччыллыылаах 
(дьиэ иһигэр туалеттаах, баан налаах) аныгы-
лыы тупсаҕай чааһынай дьиэни туттарга дьу-
луһар.

Кинигэҕэ киирбит сүбэлэри туһанан, кэрэ 
көс түүлээх, бөҕө-таҕа быһыылаах дьиэни тут-
туоххут диэн эрэ нэбин.

Н.Н. Степанов,
норуот маастара
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АКЫЛААТ Т¥¤ЭРИИТЭ

Иһигэр боробулуохалары баайта-
лаан, кумах уонна гравий бул каас 
сиэмэн (песчано-гравийная смесь) 
1/3 оҥорон куталлар. Бу сиэ мэн акы-
лаат үрдүттэн саҕалаан дьиэ хол-
лоҕоһо тахсар. Муоста сиһин эмиэ ити 
куппут акылааппыт үрдүгэр уураллар. 
Ачар баастаммыт буолан, муоста сиһэ 
түргэнник тэлгэ нэр, тэҥнииргэ дөбөҥ.

Алларанан, муостанан, тымныы 
киирбэтин диэн, сиэмэн акылаакка 
ис өттүнэн 5 см-даах полистиролу 
уурал лар уонна толору, муоста сиһи-
гэр диэри, кумах куталлар.

Билигин дьон үксэ дьиэтин бетон акылаат үрдүгэр тутар. Дьиэ ленточнай акы-
лаата көнө буоларын туһугар, аан бастаан сири 15 см дириҥҥэ диэри хаһаллар.

Ол кэнниттэн, ойууга көстөрүн курдук, хаптаһыннары 40—50 см үрдүктээх 
гына, ачар бааһынан тэҥнээн көрө-көрө, дьааһык курдук уураллар. Хап-
таһыннар ардылара 40 см аһаҕас буолуохтаах.

Бастакы көрүҥэ

1. Бетон ленточнай акылаат
2. Дьиэ истиэнэтэ
3. Полистироль — 5 см
4. Кумах
5. Хаптаһын. Пена
6. Муоста сиһэ
7. Муоста

Иккис көрүҥэ

1. Бетон ленточнай акылаат
2. Дьиэ истиэнэтэ
3. Полистироль — 5 см
4. Кумах
5. Полистироль — 10 см
6. Стяжка бетон
7. Кафель
8. Хаптаһын. Пена
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Төһө да саҥа сайдыылаах олох 
кэл битин иһин, биһиэхэ, Саха сири-
гэр, дьиэбит иһигэр үүппүтүн-сүөгэй-
битин, оҕуруоппут аһын хаһаанар-
бытыгар умуһах наада. Икки араас 
ньыманы көрүөҕүҥ.

Бастакы көрүҥэ. Оҥкучаҕы хаһан 
баран, аллараа муостатыгар сиэмэн 
куталлар. Ол кэнниттэн, дьиэлии саа-
һылаан, кирпииччэ ууран ойоҕосто-
рун таһаараллар. Онтон, мас өһүө 
тү һэрэн үрүттээн, аан оҥороллор. 
Буор-сыыс түспэтин курдук, даҥ ку-
тан, муоста сиһигэр диэри көмөллөр. 
Итинник умуһах кыһыннары-сайын-
нары сөрүүн буолар. Умуһахтан 50 см 
диаметрдаах турбаны, муоста анны-
нан ыытан, таһырдьа быктарыахха 
сөп. Сайын бу турбаны арыйдахха, 

уму һах куһаҕан сыта, сиигэ тахсар. 
Кыһынын сабан кэбиһэллэр.

Иккис көрүҥэ. Маҥнай тэлгэһэҕэ 
тиит маһынан өһүөлээн, үрүттээн, 
аан наан ампаар туталлар. Ол кэннит-
тэн, бэрэбинэлэрин нүөмэрдээн ба-
ран, ыһаллар-көтүрэллэр. Онтон, 
дьиэ иһигэр эрдэ хаһыллыбыт уму-
һах ха киллэрэн, нүөмэрдэринэн та-
ҥал лар. Үрдүн эмиэ даҥнаан баран, 
50 см диаметрдаах турбаны, муос-
та сиһин аннынан ыытан, таһыр дьа 
бык тараллар. Ол кэннэ муоста си-
һи гэр диэри буор куталлар. Маннык 
уму һах, мас буолан, сылаас буолар. 
Ол иһин, турбаны арыйан, кыһы-
нын сөрүүкэтэллэр, са йынын сиигин, 
куһаҕан сытын та һаа раллар.

УМУ¤АХ О¢О¤УУТА

БУЛУУ¤У ХА¤ЫЫ

Булууһу ким хайдах сөбүлүүрүнэн, 
сатыырынан оҥорор. Сорохтор үөһэт-
тэн ааннаах, сорохтор утары хааман 
киирэр гына оҥороллор. 

Иккис көрүҥэ икки ааннаах буо-
лар. Оннук оҥоһуулаах булууһу со-
роҕор «икки этээстээх булуус» диэн 
ааттыыллар. Бастакы аанын арыйан 
киирэр хоско — түргэнник туттуллар 
аһы уураллар. Иккис аанын ары йан 
киирдэххэ — дьэ, уһун кыһыны быһа 
аһыыр аһы хаһааналлар. Уонна бу 
иккис этээһи, ириэ диэн, сотору-со-
тору арыйбаттар. Ол иһин ик кис хос-
тон ас ылар түгэннэригэр, со роҕун 
соторунан ылардыы бастакы этээс-
тэригэр уураллар. Итинник булуус 
аана хам сыстан хаалар, ону куруук 
көйөн, доргутан арыйыахха наада.

Үөһэттэн ааннаах булууһу ин
чэ ҕэй, уу киирэр сиригэр тутуу.

Бастаан сындыыһын ампаардыы 
2,5х2,5 м гына тиит маһынан 2 м 
үрдүккэ диэри туталлар. Онтон бу-
луус дьааматын 1,5 м дириҥҥэ диэри 
хаһаллар. Инчэҕэй сиргэ дьаамаҕа уу 
бөҕө киирэр, ону баһан кэбиһэллэр. 
Ол кэнниттэн бэлэм сындыыһы дьаа-
маҕа таҥан туруораллар. Үрдүнэн 
аан ныыллар. Булуус сындыыһа сир 
ньууруттан 50—60 см быган тахсар. 

Ону үрдүгэр, барыта көмүллүөр диэ-
ри, мас, устуруус сыыһын, буор, ха-
тырык, от куталлар. От-мас сыыһа 
көстүбэтин диэн, үрдүнэн буорунан 
бүрүйэллэр. 

Булуус үрдүгэр 4х4 м кээмэйдээх 
ампаар туталлар.

Булуус дьааматыгар аҥаарыгар 
диэри уу киирдэҕинэ, туолуор диэ-
ри эбии ууну куталлар. Дьэ уонна 
ха һан муус буолан тоҥорун күүтэл-
лэр. Улахан тымныы түспүтүн кэннэ, 
анньыынан көйөн, уутун аҥаары-
гар диэ ри оботтороллор. Онтон эмиэ 
тоҥорун кэтэһэллэр. Оннук үстэ-
түөр тэ хатыланар. 

Уутун барытын оботторон баран, 
булуус иһигэр киирэн ойоҕосторун 
муу һун көйөн ыраастыыллар. Түгэ-
ҕэр уу кутан тоҥороллор уонна ыраас 
хаа ры куталлар. Инчэҕэй буора-сирэ 
дөйө тоҥорун кэтэһэллэр. Оччоҕо са-
йыннары уу киирбэт, ирбэт тоҥ муус 
буолар. Оччоҕо булуус туох да ку-
һаҕан сыта-сымара суох буолар.

Сирэ ирбэтин диэн, кыһынын ынах 
сааҕын, сайынын от-мас сыыһын уон-
на тураҥ буору ыраахха диэри кутан 
таптайан биэрэллэр. Кэлин бу тураҥ 
буор, силис тардан, сир-сир курдук 
буолар.
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Тураҥ буору от, мас сыыһын,
ыраахха диэри кут

Туолуор диэри уута кут

Муус

Муус

Тоҥорун көрөн, уутун 
кыралаан оботтор

Уутун барытын оботтор.
Булуус иһин көйөн ыраастаа

Муус

Ыраас хаар

Уу

Уу
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ДЬИЭ ХОЛЛО¡О¤УН 
ТУТУУ

Холлоҕос тутуута дьиэ биир саамай 
уустук оҥоһуута буолар. Дьиэ мунну-
гун уонна баһыытын хайдах оҥорор-
гуттан дьиэ ичигэһэ тутулуктаах. 

Урут да, билигин да бетон ленточ-
най акылаат үрдүгэр бастаан рубе-
роид, онтон паакыла ууран бастакы 
эргиирин таһаараллар. Итинник дьиэ 
холлоҕоһун, тутуллан тахсыбытын 
кэннэ, сорох сиринэн киһи кыайан 
тыыхайдаабат буолар уонна кэлин, 
уу-хаар түстэҕинэ, паакыла ууну, сии-
ги оборон сытытар. Ол иһин билигин 
бетон акылаат уонна бастакы эргиир 
ыккардыгар биирдии миэтэрэ буо-
ла-буола 20 см-даах хаптаһыны уган 
баран, биирдэ дьиэ холлоҕоһун та-
һаараллар. Истиэнэни таһааран ба-
ран, өһүөлэри уураллар. Бу манна 
дьиэ үрдэ сааллар. Иккис этээстэнэр 
буоллаҕына, кэлин иккис этээс муос-
тата сааллар.

Кэлин дьиэ холлоҕоһо тутуллан, 
сарайа, үрдэ бүппүтүн кэннэ, акы-
лаат уонна бастакы эргиир ыккарды-
гар хаалбыт хайаҕастарын уу-хаар, 
сиик, салгын киирбэт гына пенанан 
ыстаран толороллор. Пена ууну, сии-
ги оборбот буолан, маһы сытыппат 
уонна мас хайаҕаһын, хайдыбытын 
барытын бүөлүүр.

Аныгы техника үйэтигэр сорох дьон 
дьиэ муннугун, баһыытын эрбии нэн 

хайа быһан оҥороллор. Ол гы нан ба-
ран, оннук оҥоһуулаах муннук атар, 
баһыытын иһэ аһаҕас, быһах бии тэ 
да сатаан киирбэт гына ыбылы түһэр, 
сатаан тыыхайдаммат буолар, оччоҕо 
истиэнэ тымныйар.

Үчүгэй тутааччы дьиэ баһыытын 
кичэйэн олус дириҥник хаспат. Мас 
көхсүтүгэр тэҥ гына оҥорор. Эбии ус-
туруустаан тэҥнээн биэрэр. Оччоҕуна 
сэлэпиискэнэн сурааһынныырга, ба-
һыытын хаһарга, тыыхайдыырга да 
быдан чэпчэки буолар. Кэлин истиэ-
нэ паакыланы ыбылы түһэр, сал гын 
оонньообот, ичигэс буолар. 

Сыыһа
/ истиэнэ иһэ аһаҕас /

Сөп
/ паакыланы биир
тэҥник баттыыр /
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МУННУГУ О¢ОРУУ

Дьиэ муннуга хайдах оҥоһуллубутуттан көрөн, маастар 
хай даҕын быһаарыахха сөп. «Элиэ кутуруга» муннук ойдум-
туо уонна көстүүтэ соччото суох буолар.

Оттон көнө муннук — тас көстүүтүгэр үчүгэй, оҥоһуутугар 
боростуой уонна бөҕө. Көнө муннугу оҥорорго сэлэпиискэ 
суолун ордорон ылар ордук. Оччоҕо истиэнэтин тыыхай-
дыырга чэпчэки буолар, эбиитин сылааһы үчүгэйдик тутар. 
Маһы түһэрэн баран муннугун тэҥнииллэр. 

Аллараа хартыскаҕа көстөр дьиэ истиэнэтэ икки өттүнэн 
устуруустаммыт. Муннуга сууйан тутуллубута дьиэ тас көс-
түүтүн олус киэргэтэр, тупсарар: көнө, тэҥ, ыраас. Уус киһи 
илиитинэн имэрийэн-томоруйан оҥорбута ыраахтан киһи ха-
раҕар быраҕыллар.

Бүлүү куорат биир биллэр мас ууһа 
Николай Афанасьевич Прокопьев

Истиэнэ баһыыта Көнө муннук
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ДЬИЭ САРАЙА

Сарайы дьиэ хайдах былааннаах 
тутуллубутуттан, киирии аан ханан 
турарыттан көрөн оҥороллор. Били-
гин үксүн кыһын хаары туппат, үр-
гүлдьү сиргэ түһэрэ турар тимир че-
репицаны саайаллар. 

Үөһэттэн түспүт хаар кытаанах, 
ыарахан буолан күрдьэргэ элбэх би-
риэмэни, эрэйи, күүһү-сэниэни ылар. 
Онон уулуссаттан киирэр кэлииккэт-
тэн дьиэ ааныгар диэри сытар суолга 
сарайтан хаар түһэн мэһэйи оҥор-

ботун курдук былаанныахха наада. 
Биир этээстээх дьиэ хаара 2 миэтэ-
рэҕэ диэри, икки этээстээх дьиэ хаа-
ра 5 миэтэрэ ыраахха түһэр. Ол эбэ-
тэр хаар түһэн тугу эмэ алдьатыан, 
биитэр улахан мэһэйи оҥоруон сөп. 
Ону туоратар сыалтан эрдэттэн бы-
лаанныыр ордук. 

Халдьа туруоран, самыыр уута 
атын сиргэ (иһиккэ) түһэр гына оҥо-
руохха сөп. Урут сиипэртэн хаар ула-
ханнык түспэт буолан, хаар-самыыр 
уутун туһанан олорон аас тах пыт.
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МУОСТА СИ¤Э

Дьиэҕэ биир саамай сүрүн оруолу муоста ылар. Муоста сиһин эрдэттэн ха-
таран, хатырыгын суллаан, тус-туспа кээмэйдэринэн бэлэмнээн, быһат таан 
көнө сыттык маска хатараллар. Үчүгэйдик хаппыт муоста сиһин суоран ба-
ран, уһун көнө линиэйкэнэн (бэрэбиилэнэн) кээмэйдии-кээмэйдии устуруус-
тууллар. Маннык көбүс-көнөтүк устуруустаммыт систэри, сотору-сотору 
ачар бааһынан тэҥнээн, бетон акылаат үрдүгэр тэл гэтэллэр, оччоҕо муоста 
эк ки рээбэт, хамсаабат. 

МУОСТАНЫ 
СААЙЫЫ

Муоста былаахытын, булгуччу ик-
ки кырыытын хатырыгын суллаан ба-
ран, эрдэттэн бэлэмнэммит көнө, тэҥ 
сиргэ сыттыктаан ардайдыы, салгын 
охсор гына, эрийэ тарпатын диэн 
үчүгэйдик баттатан куурдаллар. Үчү-
гэйдик куурбут муоста маһа аппат, 
тыаһаабат буолар.

Муостаны саайыы арааһа элбэх. 
Олортон маска кэмчи, саайарга су-
дургу биир маннык көрүҥ баар.

Былаахыны 6 см-даах бурускууга 
тыыраллар.

Муоста маһын тиксиһиилэрин биир 
сискэ утарыта көрсүһүннэрэн саай-
дахха, сиигэ дьиэ ортотугар көстө 
сытара киһи хараҕар быраҕыллар. 
Эбиитин маска ороскуоттаах буолар.

Үһүс ойууга көстөрүн курдук ута-
ры тиксиһиилэрин үчүгэйдик көнөтүк 
бы һан холбоотоххо, холбоммут сиигэ 
биллибэт, көстүбэт буолар.

Муоста тыаһаабатын, үчүгэйдик 
ып сыстын диэн тоһоҕотун чугас-чу-
гас гына ойоҕоһуттан, бурускууну 
бу   рус кууга сыһыаран, саайаллар. 
Бас  таан үстүү бурускууну бэйэ-бэйэ-
лэ рин кыт  та холбоон баран, муоста 
сиһигэр саа йаллар. Оччоҕуна муос-
та хоппой бот, тыаһаабат буолар. 
Ута рыта хол боо һун буолан, кыра да 
бурускуу быраҕыллыбат, барыта тут-
туллар, ту һа ҕа барар. 

Муоста сааллан бүттэҕинэ, бөдөҥ 
шкурканан аалан тэҥнииллэр. Он-
тон кыра шкурканан нарылаан тэҥ-
нииллэр. Бу маннык муоста өҥүн күн 
уота уларыта илигинэ, уһаппакка 
хар баан, быыллаан утары лаахтыыр 
ор дук. Күн-хонук аастаҕын аайы, 
лаах тамматах муоста киртийэр, өҥө 
ха раарар.

Муоста сиһин устуруустаан, биир 
тэҥ гына көннөрөн, тэлгэтэн, тэҥнээн 
баран лаахтаатахха, биир кэлим көнө, 
остуол ньуурун курдук буолар.
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КУМАХ СИРГЭ 
СИЭПТИК 

О¢О¤УУТА

Бастаан дьиэттэн 1 м тэйиччи 2,5 м 
дириҥнээх дьаама хаһаллар. Онтон, 
уу сир анныгар барарын курдук, түгэ-
ҕэ аһаҕас 3 м3-даах тимир киэлини 
(ёмкость) түһэ рэллэр. Ол кэнниттэн 
100 мм диа метрдаах турбаны, дэл-
би таҥаһынан эрийэн, суулаан ба-
ран, унитазтан сиэп тиккэ тардаллар. 
Арыйан көрөргө, оботторорго кыра 
соҕус аанныахха сөп. Сиэп тик иһигэр 
биир куул туус куталлар. Көстүбэт 
гына опилканан бүрүйэллэр уонна 
көмөн кэбиһэллэр. Дьиэ иһигэр душ 
турбатын унитаз турбатыгар холбоо-
тоххо, уу барыта, тохтообокко, сиэп-
тиккэ түһэр. 

Мин бэйэм маннык сиэптик оҥос-
тубутум. Нөҥүө сайыныгар хайдах 
сытарын билээри арыйан көрбүтүм. 
Сиэптик үс гыммыт бииригэр эрэ 
уулаах турара. «Үчүгэй эбит» дии 
санаан, өссө туус кутан баран сабан 
кэбиспитим. Сиэптик туһунан ум-
нан, түөрт сыл буолан баран биирдэ 
ары йан көрбүтүм. Үс гыммыт бии ри-
гэр диэри уулаах, хойуута суох этэ. 
Үөһэттэн түһэр уу хойуутун туус таах 
уу, булкуллан, сиэн кэбиһэр эбит. 

Буор га, кумахха иҥэн, туустаах уу 
кы һын тымныыга да тоҥмот.

Маһынан ампаардыы тутуллубут 
былыргы холуодьастар, оҥкучахтар 
билигин да тураллар. Онон сиэптиги 
маһынан ампаардыы 2,5 м үрдүктээх, 
2х2 м туоралаах гына оҥоруохха 
эмиэ сөп. Мас, буор анныгар сытан, 
туох да буолбат, эбиитин туустаах 
уу маһы бөҕөргөтүөн сөп. Туустаах 
уу иҥмит маһа уонна буора кыһынын 
тоҥумтуота суох буолар.

Билигин сайдыы күүскэ бара турар 
кэмигэр, Бүлүү куоратыгар толору 
хааччыллыыны киллэрэр, бүтүннүү 
оҥорон биэрэр, Дмитрий Татаринов 
салайааччылаах чааһынай тэрил-
тэ баар. Бу кыракый тэрилтэ, аныгы 
олох ирдэбилинэн, сөптөөх, дьоҥҥо 
туһалаах хардыылары оҥорон, Бүлүү 
куоратын улууһун олохтоохторугар 
баһаам саҥа сүүрээннэри киллэр-
дэ. Ол курдук, тимиринэн мындыр 
оһуор даах олбуордары, полисадник-
тары, кэлииккэлэри, боруоталары 
ту тар. Пластигынан араас дьүһүн-
нээх 10 тон наҕа дылы араас киэлини 
анал сыбаарканан уулларан оҥорор. 
Ити курдук пластик киэлини, поли-
меры пенополиуретанынан бүрүйэн, 
тымныыны тулуйар сиэптик оҥорор. 
Дьиэ иһигэр киирэр турба ситимин 
барытын тардан, итии-тымныы уу кэ-
лэрин курдук инженернай үлэни ба-
рытын оҥорор.
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НЭЛИЭ¤ИННЬИК

Былыргы нэлиэһинньиктэр, ыстаабан нар, 
былаахыттан оҥоһуллубут буо ланнар, дьүһүн-
нэрин-бодолорун сү тэр бэккэ, алдьаммакка хас 
эмэ уону нан сыл бөҕөтүк-таҕатык тураллар. 

Билигин хас биирдии ыал дьиэтин нэлиэһин-
ньигин араастык, ураты көстүүлээх, быһыылаах 
оҥостор. Ойуутун-мандарын оҥорорго, хас да 
эс кииһи холбоон, эбэн-сабан биэриэххэ сөп. 
Саамай боростуойдук сибэкки, о.д.а. үүнээйи 
быһыытын эбэтэр араас оһуору түһэрэллэр.

Сахалыы оһуор оҥорорго, Мандар Уус кини-
гэтин толору туһаныахха сөп. Эбэтэр «Выпи-
ливание лобзиком», «Резьба по дереву», о.д.а. 
кинигэлэр көмө-тирэх буолаллар.

Нэлиэһинньиги халыҥ былаахыттан оҥор-
доххо, бөҕө-таҕа, уһун үйэлээх буолар. Ойуу-
тун оһуо ра туспа чараас хаптаһынтан быһыл-
лар, силимнээн нэлиэһинньиккэ сыһыарыллар. 

Маннык оҥоһуулаах нэлиэһинньик, дьиэни 
өрө мүөннээри, эпсиэйдээри гыннахха, кө тү-
рэргэ быдан чэпчэки. Алдьаныа диэн куттам-
макка, олуйан ылыахха сөп.
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Нэлиэһинньиги халыҥ былаахыттан оҥоруу
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САРАЙ ИННЭ-КЭННЭ (ФРОНТОН)

Дьиэ көстүүтүн фронтон киэргэтэр. 
Билигин араас матырыйаал элбэҕэр 
фронтон оҥорорго маһы уонна проф-
лииһи иккиэннэрин тэҥҥэ туттуохха 
сөп. 

Профлиис — мас курдук аппат, 
кырааската барбат, бөҕө, үлэлииргэ 
чэпчэки матырыйаал.

Маһынан оҥорор буоллахха, күн 
уотун, салгыны, ардаҕы тулуйар, 
сыр дык, мас өҥөр майгынныыр кы-
раасканан сотор табыгастаах. Хал-
лаан күөҕэ, от күөҕэ, кыһыл, онтон 
да атын хараҥа дьүһүннээх кыраас-
каны күн уота сиэн кэбиһэр. Иккис 
сылыгар эмиэ кырааскалыырга кү-
һэллэҕин. Онон «Тонотекс», «Морил-
ка», «Здоровый Дом» уонна да атын 
бөҕөргөтөр кыраасканан соттоххо, 
уһун элбэх сылларга өҥө барбат, ту-
луйумтуо буолар.
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Фронтону араас оһуорунан- 
бичигинэн, ойуунан-мандары-
нан киэр гэ тэн, ким хайдах би-
лэринэн, сатыы рынан оҥорор. 
Биир хамаҕатык тут туллар ма-
тырыйаалынан бэс буо лар. Бэс 
сымнаҕас буолан, ойуу бы һар-
га чэпчэки. Ол эрэн, чараас 
мас  ка оһуору түһэрэн оҥор-
доххо, өргө барбат. Алдьанан, 
хайдан, тостон там малаан хаа-
лар. Ол иһин мутуга суох ха-
лыҥ соҕус хаптаһынтан быһар 
ордук. Тоһоҕолуурга эмиэ сэ-
рэхтээх буолар ирдэнэр. Хайа 
баран хаалбатын курдук, тоһо-
ҕолонор миэстэтин, эрдэттэн 
сэ бирилиэгинэн курдары үүт-
тээн, суруубунан туттараллар. 

Сороҕор фронтон иннигэр 
аһаҕас балкон туталлар. Итин-
ник балкоҥ ҥа хаар-самыыр 
түһэр, тыал күүлэйдиир. Ол 
тү мүгэр дьиэ үрдэ сытыйар, 
үйэ тэ суох буолар. Балкон-
нуур буоллахха, хаар-самыыр 
киир  бэтин курдук, булгуччу 
түн нүктээн, ааннаан, бө ҕө-
та ҕа гына тутар ордук.

Фронтону киэргэтэргэ ойуулар. 
Талан баран, хаптаһыҥҥа түһэр, лобзигынан быс
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Тыалтан, хаартан-ардахтан хахха 
эрэ диэн буолбакка, күүлэни кичэ- 
йэн оҥоруохха наада. Сыл-хонук аас- 
таҕына, мас куурар-хатар, атан быыс- 
хайаҕас бөҕө буолар. Быыллы йар, 
чыычаах да киириэн сөп. 

К¥¥ЛЭ О¢О¤УУТА

Дьиэҕэ киирии ааҥҥа туһунан чуу-
лааннаах, сынньанар, чэйдиир сир-
дээх күүлэ туттуохха сөп. 

Дьиэ аанын, үксүгэр, илин диэки 
туһаайан туруораллар. Онон күн эр-
гииринэн сарсыарда күүлэ иһэ сы лы-
йар, күнүһүн, күлүк өттө буолан, сө-
рүүкүүр. 
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Күүлэ үрдүн сабарга хаптаһын тэл-
гэтэн баран черепица саайдахха, күн 
итиитин тохтотор, сайыҥҥы куйаас 
күҥҥэ сөрүүн буолар. 

Оннук турукка тиийбэт туһугар, 
күү лэни хайдах тутабыт диэн боппу-
руос үөскүүр. Маҥнай, акылаат түһэн 
муос тата саайыллар. Муоста үрдүгэр 
былаахынан каркаас оҥороллор. Он-
тон каркаас турбутун кэннэ, ойоҕос-
торун хаптаһынынан сабаллар. 

Хаптаһыннары эрдэттэн бэлэм ниир 
табыгастаах. Бастатан туран, тыыра-
быт. Онтон ойоҕосторун станокка 
хайытан, 1,5 см дириҥнээх фаз оҥо-
робут. Хаптаһыннары, икки ардыла-
рынан 3 см кэтиттээх ДВП-ны ыпса-
ран, бэйэ-бэйэлэрин кытта холбуубут. 
Оччоҕо күүлэҕэ быыл да киирбэт. 
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ДЬИЭ ЭПСИЭЙЭ

Урукку кэмҥэ дьиэни хаптаһыны-
нан эпсиэйдээн баран, эрбии көө бү-
лүн куталлара. Эпсиэйдэммит дьиэ, 
тымныы тыал курдары үрбэт буолан, 
сы лыйбыта тута биллэрэ. Оннук дьиэ-
лэр эпсиэйдэрин билигин көтүрэн 
көр дөххө, истиэнэтэ туох да буол-
бакка, сытыйбакка турар буолар. Со-
рох сиринэн көөбүлэ кууран-хатан, 
дьиппинийэн, түһэн истиэнэтэ көстөн 
кэлэр. Хаптаһын быыһынан-хайаҕа-
һынан ууну-хаары, сииги аһардара 
эл бэх. Ол гынан баран, хаптаһын 
кэн нигэр толь (рубероид) тартахха, 
ууну ыыппат, тыалы-чысхааны аһар-
дыбат, тохтотор. 

Билигин бииртэн-биир үчүгэй көс-
түүлээх дьиэлэр тутуллан, күн аайы 
элбээн иһэллэр. Дьиэни ититэр ма-
тырыйаал арааһа элбэх. Хайдах тут- 
туллуохтааҕа, төһө квадратнай миэ-
тэрэ барара — барыта ыйыллан схе-
маланар, уруһуйданар. Ону туту һан, 
суруйбуттарын курдук оҥоруохха эрэ 
наада. 

Тас эпсиэй маннык көрүҥнэргэ 
арах сар: профлиис, мас полусфера, 
тимир полусфера, тимир сайдинг, 
пластмасса сайдинг уо.д.а.

Профлиис араас өҥнөөх, кыраас-
ката тулуйум туо, ыйааһына ыарахан 
буолар. Элбэх квадратнай миэтэрэ 
дө бөҥнүк биирдэ саа йыллар.

Мас по лусфера — араас өҥнөөх, 
үлэтэ бадьыыстаах, кырааската быыл- 
га түргэнник киртийэр, өҥө барар, 
кэлин атар, уларыйар.

Тимир полус фера төгүрүк мас кө-
рүҥүн биэрэр, көстүүтэ үчүгэй, быыл 
сыс тыбат, кы раас ката тулуйумтуо. 
Үлэ лииргэ чэп чэки: икки да киһи 
оҥоруон сөп.

Тимир сайдинг хаптаһын эпсиэй 
курдук көстөр, өҥүн арааһа элбэх. 
Үлэлииргэ син биир тимир полусфера 
курдук.

Пластмасса сайдинг — араас өҥ-
нөөх, көстүүтэ үчүгэй, кырааската 
ту луйумтуо, ол гынан баран тым ныы-
га кэбирэх, алдьанымтыа.

Ханнык баҕарар матырыйаал тас 
суутугар хайдах туттуллара сурул-
лар, ону тутуһан оҥоруохха наада. 

Биһиги биир саамай сыыһарбыт — 
үөһээнэн уу-хаар киирэрэ. Эпсиэй-
дэммит дьиэ ититэр матырыйаалыгар 
уу киирэр буоллаҕына, истиэнэтэ 
сы ты йар. Оннукка тиийбэт туһугар, 
эп сиэй үрдүн үчүгэйдик оҥоруохха 
наада. Фронтонтан, түннүк кытыы-
тыттан түһэр ардах уута, дьиэ истиэ-
нэтин батыһан, эпсиэй иһигэр баар 
матыры йаалга түспэтин курдук са-
быахха наада. 

Аныгы олоххо туох барыта тө лө бүр-
дээх, барыта харчыга эргиллэр. Гаас, 
уот төлөбүрэ, оттук мас сыаната сыл 
аайы үрдээн иһэр. Оттон төһө гааһы, 
уоту, маһы туттарбыт дьиэбитин хай-
дах оҥосторбутуттан тутулуктаах. Түн-
нүгүн, аанын, эпсиэйин уо.д.а. үчү-
гэйдик кичэйэн туттахпытына, дьиэ 
итиитэ курдары таһырдьа тахсыбат. 
Оччоҕо гааһы, уоту, маһы быдан кэм-
чилээн туттуохпутун сөп. 
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ОЛБУОР

Дьиэбитин, күүлэбитин туттан, нэ-
лиэһинньиктэри, фронтону оҥорон 
саай дыбыт. Аны дьиэ тас көстүүтун 
ситэрэн, ол буор бут тутуутун саҕалыы- 
быт. Тэл гэһэбитигэр тастан ынах-сүө-
һү, ыт киир бэтин курдук, төгүрүччү 
2 м үр дүк тээх олбуору оҥостобут.

Олбуор мас, профлиис эбэтэр хол-
боһук буолуон сөп. 

Мантан салгыы тутарга борос туой, 
киһи бэйэтэ да оҥоруон сөптөөх 
проф лиистэн уонна мастан кирпиич-
чэ курдук көрүҥнээх олбуор тутуутун 
кө рүөхпүт. 
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Маҥнай дьиэ тас көстүүтүгэр, фрон-
тоҥҥа, нэлиэһинньиктэргэ сөп тү бэ-
һэр оһуор-мандар, кырааска та лыах- 
ха наада. Оччоҕо уопсай көс түүтэ өс-
сө тупсар, киэркэйэр.

Баҕананы сиртэн 2 м 5 см үрдүк-
тээх гына туруорабыт. Былаахыны 
2 м 70 см уһуннаах, 7 см кэтиттээх бу-
рускууга тыырабыт. Баҕана төбөтүт-
тэн саҕалаан 72,5 см буола-буола 
бурускуу кии рэрин курдук 3 хайаҕас 
оҥоро бут уонна бурускууларбытын 
саайабыт. 

Профлиис кээмэйэ 580х120 см буо- 
лар. 145 см уһуннаах түөрт тэҥ чаас-
ка үллэрэн быһабыт. Кыра да проф-
лиис хаалбытын, бырахпакка, бу-
рус кууга туттаран туһаҕа ыытабыт. 
Ба ҕанабыт аллараа өттүгэр 60 см ор-
дон хаалла.

270х10 см-даах 6 хаптаһын икки 
кырыыларын фрезанан кыһабыт. Ити 
кэннэ үс хаптаһыны устатынан 30 см 
буола-буола фрезанан туора сүүрдэ-
бит. Хаалбыт үс хаптаһыны бас таан 
15 см кээмэйдээн баран, ордугун эмиэ 
30 см тутуһан, туора суоллуубут.

3 хаптаһын

3 хаптаһын

21 хаптаһын

Хаптаһыҥҥа фрезанан туора сүүрдэн 
кирпииччэ курдук ойуулаа

ФРЕЗА БЫҺАХТАРА

Хаптаһын кырыытын ыларга

Туора суоллуурга

Баҕана

ПРОФЛИИС

2
0
5

270 х 7 бурускуу
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Бэлэм хаптаһыммытын олдьу-сол-
дьу, сааһыламмыт кирпииччэ курдук 
көстүүлээх гына баҕанаҕа тоһоҕо-
луубут. 

Аны былаахыттан 210х5 см-даах 
бурускууну тыырабыт. Баҕана ин-
ни ки өттүгэр икки бурус кууну, ык-
кар дылара 45 см буоларын курдук, 
туруору ту тан саа йабыт. 45х10 см 
кээ мэйдээх 21 хаптаһын икки кырыы-
ларын фре занан кы һабыт уонна 30 см 
кээмэй дии-кээмэйдии кирпииччэ кур-
дук оҥо рон, үөһэттэн аллара то һо-
ҕолоон тү һэбит. Оччоҕо баҕана быт 
кир пиич чэ колонна курдук көс түү-
лэнэр. 

50х12 см-даах былаахы кырыыларын төгүрүччү фрезанан кыһабыт. Ко-
лонна үрдүгэр сэлээппэ курдук саа йабыт. Түмүгэр профлиис үрдүнэн уонна 
аллараатынан ойуулары ыйыы быт. 

Олбуору киэргэтэргэ аналлаах шаблоннар

Баҕана

профлиис

ПРОФЛИИС

270 х 5 см бурускуу

270 х 7 см бурускуу45 х 10 см хаптаһын
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КЭЛИИККЭ 

Сыл-хонук ааһан истэҕин аайы, 
кии  рии-тахсыы элбэх буолан, кэ-
лиик кэ ан на хаһыллан хаалар, ар-
ды гар ыт да хаһар. Ол иһин ардах 
түс тэҕинэ, уу-хаар, чалбах-бада-
раан мус тан, кии рэргэ-тахсарга 
эрэй дээх буо лар. Онтон сиэт тэрэн, 
кэлииккэ аннын муос талыыр ор-
дук. Сиэмэн кутан, бетон муоста 
оҥоруохха эмиэ сөп.
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Аны кэлииккэ үрдэ сарайа суох 
буол лаҕына, ардах түстэҕинэ тутаа-
ҕа, туллуор диэри илийэн, кыайан 
арыл лыбат буолар. Күлүүстээх аан 
кү лүүһэ да дьэбиннирэр. Онон, ар-
дахтан, силбиктэн хаххалаан, кэ-
лиик кэ үрдүгэр кыра сарай оҥоһулла-
ра ирдэнэр.

Ааны фазтаан, үчүгэйдик силим-
нээн ыктаран, ыпсаран кичэйэн оҥор-
доххо, аан иҥнэри-таҥнары түспэт.  
Көстүүтүн тупсаран, дьэрэкээн оһуор 
түһэриэххэ сөп.
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ДЬИЭ И¤ИНЭЭ¡И КИРИЛИЭС

Ортотугар площадкалаах кирилиэс 
дьиэ ис былааныттан көрөн оҥоһул-
лар. Дьиэ ис тиэ нэтэ кылгас буолла-
ҕына, дьон кэ лэригэр-барарыгар мэ-
һэйдэппэт гы на тутуохха наада.

Кирилиэс дьиэ ис көстүүтүн тупса-
рар. Онон кирилиэһи, үчүгэй миэбэ-
ли туруорар курдук, кичэйэн киэргэ-
тэн оҥоруохха наада.

Бастатан туран, кирилиэс ханан 
туруохтаах миэстэтэ былааннанар. 
Иккиһинэн, кирилиэс хайдах быһыы-
ланара быһаарыллар.

Кирилиэс хас да көрүҥэ баар:

— биир күдьүс тахсыылаах;
— ортотугар площадкалаах;
— эргийэн тахсыылаах.

Биир кудьус тахсыылаах кирилиэ-
һи дьиэ уһун истиэнэтигэр оҥорорго 
су дур гу. 
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Эргийэн тахсыылаах кирилиэһи 
дьиэ иһэ кыараҕас, аан, түннүк мэ-
һэйдиир буол лахтарына оҥороллор. 
Итинник ки рилиэһинэн мал-сал та-
һаарарга уус туктаах буолар.

Онон дьиэ иhинээҕи иккис этээс-
кэ тахсар кирилиэс оҥоhуута дьиэ 
иhэ төhө киэҥиттэн-кыараҕаhыттан 
көрөн быһаарыллар. 

Турба Ø 25 см

Былаахыны фрезалаан
баран силимниэххэ сөп

Төгүрүк маһынан
оҥоруохха сөп

90—100 см
90—100 см
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Үктэлэ, лоп бааччы үктэнэр кур-
дук, кэтит (25 см-даах) буолара ор-
дук. Үрдүгэ (бииртэн биир үктэлгэ 
диэри) — 15 см.

Кирилиэһи оҥорор хас да ньыма 
баар.

Бастакы ньыма. Кирилиэс иҥнэри-
тин суоттаан, үктэл кэтитин (25 см), 
үрдүгүн (15 см) ааҕан, былаахыга 
(эбэтэр полубурууска) үктэл кээмэ-
йин сураа һыннарынан түһэрэллэр. 
Сураа һын устун электрическэй илии 
цир кулярынан 2 см дириҥҥэ диэри 
эрбииллэр. Ол кэннэ хаптаhын кии-
рэр гына кэҥэтэн, электрическэй 
фре занан хаһаллар. Ыстамыаска тэ-
ҥэ суохтук ылар, онон фрезанан ха-
һар ордук, оччоҕо биир тэҥ буолар 
(1 ойуу).

Иккис ньыма. Кэтит былаахыга, 
үк тэл кэтитин, үрдүгүн кээмэйдээн, 
үс муннуктуу сурааһын тардаллар. 
Су рааһын устун эрбииллэр. Бэлэм үк-
тэл маhын эрбэммит былаахыга саба 
ууран, самореhынан хам тардан, ки-
рилиэс оҥоһуллар (2 ойуу).

Үһүс ньыма. Былаахыттан, үктэ л 
кээ мэй дэринэн, үс мун нуктары быс-
талыыллар. Атын бы лаа хыга (эбэтэр 
полубурууска) быс пыт үс муннукта-
ры самореhы нан ыга туттараллар. 
Бэ лэм үктэллэри үс мун нук тар га саа-
йан, кирилиэс оҥо һуллар (3 ойуу).

1 ойуу

2 ойуу

3 ойуу

Үктэлин хаһан оҥоруу

Үктэл

Хаптаһын

Үктэлин үрдүгэр саба ууруу

Үктэл

Кирилиэс үктэлин, 
үс муннук
былаахыга
саайыы
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ДЬИЭ ААНА

Бастаан холуодата кээмэйдэнэр. 
Үр дүгүттэн, туоратыттан биирдии см 
көҕүрэттэххэ, аан кээмэйэ тахсар. 

Ааны 5 см-даах былаахыттан оҥо-
роллор. Эрдэттэн бэлэмнээн үчүгэй-
дик хатарыахха наада. Уруhуйга көс- 
төрүн курдук, «атыырдаан-тыhы лаан» 
арааматын силимнээн холбууллар. 

Ис-тас аан оҥоhуута, холбооhуна, 
ыпсарыыта барыта биир. Ол гынан 
баран, ис аан чараас уонна араас 
киэр гэтэр мандардаах буолар. 

Тас аан ис ааннааҕар халыҥ буо-
луохтаах. Онон иhигэр 5 см-даах чэп-
чэки ыйааһыннаах, сылааhы тутар 
полистиролу уган халыҥатар ордук. 
Ол кэнниттэн икки өттүн фанеранан, 
кыра тоhоҕолору чугас-чугас саайан, 
сабаллар.

Фанератын саайарга көнө остуол-
га уурар ордук. Остуол аҥаар өттө 
кы ратык да иҥнэри буоллаҕына, аан 
эрийэ тардар.

Аан холуодатын фааhын 6 см ди-
риҥнээх гынар ордук, оччоҕо 5 см 
ха лыҥнаах аан дириҥник киирэр. 
Ып сыытын көрөн, тирии, дермантин, 
боолдьох, о.д.а. матырыйаалы уган 
ха лыҥатыахха сөп. Холуодаҕа ди-
риҥ ник киирэр, ол иһин үргүйбэт, 
ичигэс. 
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Т¥М¥К

Былыргы дьиэлэр, төһө даҕаны сүүһүнэн сыл анараа өттү-
гэр тутуллубуттарын иһин, биһиги кэммитигэр диэри дьоҥҥо 
туһалыы туралларын киһи сөҕө-махтайа көрөр. Лип-лап 
ыраас оҥоһуута дьиэ ис-тас көстүүтүн, быһыытын-таһаатын 
киэргэтэр. Дьэрэкээн ойуулаах мас ыстаабаннар, кирилиэс 
перилатыгар балясиналар, дьүһүннэрин-бодолорун сүтэр-
бэккэ, билиҥҥээҥҥэ диэри чиҥник тураллар.

Бу тутуулары көрдөхпүнэ, эһэм «Уус Оруоһун» Киргиэлэй 
оҥорбут оһуордаах сундууктарын, аҕам Николай Никифоро-
вич (сааһын тухары эргиэҥҥэ үлэлээбит киһи), бокуойдан-
наҕына, быыс булан туттар мал, тымтай арааһын, мас туу 
тигэрин, ийэм Мария Григорьевна иистэнэрин, оҕо эрдэҕит-
тэн икки атаҕынан хаампат улахан убайым Баһылай, кыра 
убайым Никифор маһынан уһаналларын саныыбын. Кинилэр 
оҥорбут ыскааптара, олоппосторо билигин да туһалыы ту-
раллар.

Эһэбин, аҕабын, убайдарбын үтүктэн кыратык уһана са-
тыыбын, дьонтон көрөн үөрэнэбин. Сайынын олбуор, фрон-
тон уонна дьиэ ис оҥоһуутун, кыһынын мастарыскыайга 
миэ бэл оҥорор урбаанньыт буолабын. Оҥорбут оҥкуллар-
бын, оҥоһуктарбын эдэрдэр үтүктэн, эбии киэргэтэн, оһуор-
даан-мандардаан тупсарбыттарын көрөн үөрэбин.
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Т¥£РТ АТАХТААХ 
САХАЛЫЫ ОСТУОЛ

Маннык остуолу оҥорор су дур гу. 
Атаҕын олох куура хап пыт маһынан 
буолбакка, инчэҕэй соҕус хатыҥынан 
оҥорор ордук. 

Маҥнай хатыҥ икки өттүн суоран 
бэлэмнииллэр. Мас сааһыгар биир 
сү рүн сурааһын тардаллар. Онтон ол 
сурааһыны тутуһан, анал шаблону-
нан ойуу түһэрэллэр. Ойуу быһыыта 
сү рүн сурааһыны кэһиэ суохтаах, оч-
чоҕо остуол атаҕа тостубат, уйуктаах 
буолар.

Остуол атахтарын, баллырдаан, 
уоп сай көстүүтүн оҥороллор. Ол кэн-
нэ хас да хос хаһыатынан эрийэн ба- 
ран, салапааҥҥа суулууллар. Ити 
кур дук хаһыат илийдэҕин, мас сии-
гин обордоҕун аайы, кумааҕытын 

хас та да улары тан, баллырдары 
куур даллар. Куурбутун кэннэ, остуол 
ата ҕар түһэр оһуору-ойууну, сылгы 
тө бөтүн кыһан чочуйаллар. Остуол 
ойо ҕосторун холбуур хайаҕастара 
оҥо һуллар.
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Остуол ойоҕосторун оҥорорго бэс 
хаптаһыннары туттуохха сөп. Остуол 
атахтарыгар «Титан» диэн килиэйи-
нэн силимнииллэр. Ол кэн ниттэн сэ-
бирилиэгинэн үүттээн баран, мас то-
һо ҕо саайаллар.

Уһун синньигэс маска ойуу түһэр. 
Остуол ойоҕосторун бүү рүктэригэр 
си лимнээн, дириэллээн баран, мас 
то һоҕолорунан таттараллар.

Аллараа дьууппатын маһын ойуу-
лууллар. Эмиэ силимнээн баран, мас 
то һо ҕолорунан туттараллар.
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Остуол сирэйин оҥорорго былаа хы-
ны 5 см-даах бурускууга тыыраллар. 
Икки бу рускууну силимнээн, бэйэ-бэ-
йэлэри гэр сыһыараллар. Ол кэнниттэн 
биир ойоҕоһун устатынан 20—25 см 
буола-буола үүттүүллэр. 9 см-даах мас 
са мореһы үүттэммит хайаҕас тар га 
уга-уга, бурускуулары таттараллар. 
Үһүс бурускууну холбуурга эмиэ си-
лимнээн, онтон үүттээн баран, са-
мореһынан таттаран сыһыараллар. 
Итин ник хаста да хатыланар. Само-
рез күүскэ ыга тардар буолан, струб-
цинаны, ытаһаны туттумуохха да сөп.

Остуол сирэйэ циркуль көмөтүнэн 
төгүрүк гына эрбэнэр. Наарбатын ки-
лииннээн киирэрин курдук гына оҥо-
роллор уонна ыга саайан киллэрэл-
лэр.

Бүтэһигэр марилканан сотоллор 
уон на лаахтыыллар.
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ЧУУРКАТТАН ЧУБУКУ 
Т£Б£Т¥Н О¢ОРУУ

Матырыйаала: хаппыт бэс мас. 
Уһанар сэп-сэбиргэл: эрбии, сүгэ, ыстамыаска, кырааска.
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Б¥Л¥¥ КУОРАТ БЫЛЫРГЫ ДЬИЭЛЭРЭ

1634 сыллаахха сайын Дьокуус-
кай остуруогун бойобуодатын Иван 
Галкин сорудаҕынан Посник Иванов 
(Губарь) салайааччылаах Енисей ха-
һаактарын бөлөҕө Бүлүү эбэ уҥа үр-
дүк кумах кытылыгар кыра осту руок 
туппута. Бу остуруок «Вилюйское 
Верхнее зимовье» диэн ааттаммыта, 
тоҕо диэтэххэ «Вилюйское Среднее» 
уонна «Вилюйское Нижнее» диэн си-
миэбийэлэр баар этилэр. «Вилюйское 
Верхнее» симиэбийэ кэлин Бүлүү 
куо рат диэн ааттаммыта. 

Бу симиэбийэ уйаара-кэйээрэ бил-
либэт Бүлүү сирин киэҥ дуолугар 
нууччалыы тутуулардаах бастакы сэ-
лиэнньэ этэ. XVII үйэ бүтүүтэ манна 
дьон олохсуйан, эбии дьиэлэр тутул-
лан, сыыйа-баайа кэҥээн, улаатан 
испитэ.

Бүлүү куоратыгар 1742 сыллаах-
ха тутуллубут бастакы таҥара дьиэ-
тэ куорат кэҥииригэр улахан оруолу 
оонньообута. Иркутскай епискоба 
Ин нокентий Нерунович бэйэтинэн кэ-
лэн таҥара дьиэ тэ тутуллар сирин си-
бэ тии гыммыта. Кини таҥара дьиэ тин 

тутуутун хонту руоллааһыны «сын 
бояр ский» чыыннаах хаһаак Канаев-
ка уон на астаапкаҕа олорор хаһаак 
Лука Санниковка сорудахтаабыта.

Бу таҥара дьиэтэ былыргы гречес-
кэй церковнай канонунан тутуллубут 
буолан, эр дьон уонна дьахтар аймах 
тус-туһунан, сиэдэрэй мас эрэһээҥки 
нөҥүө икки аҥыы туран, таҥараҕа 
үҥэллэрэ, аҕабыыт сулууспатын ис-
тэллэрэ. Таҥара дьиэтин икки эрки-
нин кыйа оҕонньоттор-эмээхситтэр 
оло роллоругар анаан уһун мас лаап-
пылар бааллара.

Куорат уонна уокурук демографи-
ческай балаһыанньатын үөрэтэр со-
руктаах, 1927—1930 сылларга кыл гас 
кэмҥэ олоро сылдьыбыт В.В. Ники-
форов-Күлүмнүүр Бүлүү куорат дьиэ-
лэрэ тупсаҕайдарын, куорат архи-
тектурнай былаана бэрээдэктээҕин, 
уулуссалара киэҥин уонна ырааһын, 
күөх үүнээйитэ элбэҕин бэлиэтээн, 
Бүлүү чахчы куорат буолар диэн су-
руйан хаал ларбыта.

Билигин даҕаны Бүлүү куоракка 
XIX—XX үйэ саҕаланыытыгар тутул-
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лубут, кэм-кэрдии уларытыыларын 
тулуйан, биһиги кэммитигэр диэри 
тиийэн кэлбит дьиэ элбэх. Бу дьиэлэр 
XIX үйэтээҕи нуучча архитектуратын 
классицизм стилинэн ту туллубуттар: 
үрдүктэр, бэрэбинэлэрэ бөдөҥ, түн-
нүктэрэ киэҥ, тутуулара тупсаҕай. 

Атыыһыттар Н.А., Ф.А. уонна А.А. Рас- 
торгуевтар, И.Н. Харитонов, Н.М. Кон- 
даков уо.д.а. туттарбыт дьиэ лэрэ би-
лигин да бааллар. Быраат тыы Рас-
тор гуевтар дьиэлэрин ыс таам сыктаан 
туттарбыт Дүпсүн улууһун На йахы 
нэ һилиэгин киһитэ Н.С. Кон дра тьев 
буолар. Н.А. Расторгуев атыыһыт бэ-
йэтэ эмиэ уус этэ дииллэр. Ол кур-
дук, Бүлүү куорат тан үс биэрэс тэлээх 
сиргэ баар сайыымкатыгар, Хомус-
таах ха, уһанар дьиэлээҕин туһунан 
кэп сиил лэр. Түннүк арааматын, ыс-
таа бан на ры, дьиэ уонна хос аанна-
рын оҥо роро уһу. 

Кини XIX үйэ бүтэһик сыллары-
гар туттарбыт маҕаһыынын анныгар, 
дьиэ сабардамынан кээмэйдээх бады-

бааллаах (подвал) эбит. Бадыбаал 
таһырдьаттан кии рэр туспа боруота 
ааннааҕа. Ол ааны нан таһаҕастаах 
тэлиэгэлээх ат киирэн, бадыбаал 
иһи гэр эрги йэн тахсара дэһэллэр. Бу 
бадыбаалтан үөһэ маҕаһыыҥҥа та-
баар таһаарар лифт курдук көтөҕөр 
механизм баар этэ диэн суруйаллар. 
Итини таһынан, атыыһыт өссө икки-
лии этээстээх хас да ампаардааҕыт-
тан билигин биирэ ордон турар.

XIX—XX үйэ саҕаланыытыгар тиэ-
йэр, таһар улахан техника суоҕар, 
дьиэ ма һын Бүлүү өрүһү өксөйөн, ту-
руору эниэ лээх үрдүк кытылтан ылал-
лара. Маһы үксүгэр сымала тах сар 
ыйыгар кэрдэллэрэ. Маһы охторон, 
таҥастаан уонна хатырыктаан баран, 
биир сиргэ таһан мунньаллара уон на, 
хатырыгынан хахха (навес) ту тан, ол 
хахха анныгар үс сыл хатаралла ра. 
Бэрэбинэлэр хаххаҕа сытан, сымала-
ны иҥэринэллэрэ. Маннык сымала-
ны ытыран хаппыт бэрэбинэни туора 
эрбээтэххэ, килэбэчи гэс араҕас буо-
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лар. Бэрэбинэлэри сөп буолла, куурда 
диэ тэхтэринэ, саас уу элбэх кэмигэр, 
үрдүк кытылтан аллара төкүнүтэн 
түһэрэн, болуот баа йаллара. Ол кэн-
нэ болуоту уунан уһааран аҕалан, 
куорат аннынааҕы боротуокаҕа кил-
лэрэн, кытылга тардан, баайан кэ-
биһэллэрэ. Боротуока уута тустэҕинэ, 
болуот кураанах сиргэ олорон хаа-
лара. Онуоха кыһын ат сыарҕатыгар 
«подсанок» диэн намыһах сыҥаах-
таах кыра сыарҕаны холбоон, биир-
дии-иккилии бэрэбинэни тиэйэн, дьиэ 
тутуллар сиригэр таһаллара. Тутул-
луохтаах дьиэ акылаата түһүөхтээх 
сиригэр, дьиэ кээмэйинэн, 3—4 бэ-
рэбинэ суонун саҕа дириҥнээх тран-
шея хаһаллара, дьиэ акылаатын ол 
траншея иһигэр түһэ рэллэрэ уонна 
дьиэ эркиннэрин ууран таһаараллара.

«Суор тумса» диэн ааттаах бөдөҥ 
тиистэрдээх, хардарыыта суох анал, 
улахан эрбиинэн бэрэбинэни хайы-
тан былаахы, хаптаһын бэлэмниил-
лэрэ. Усталыы эрбэниэхтээх бэрэби-
нэни «хоһуол» диэн ааттаах икки 
үр дүк үк тэллэргэ таһааран, хамсаа-
бат гына ытаһанан туттараллара уон-
на үөһэ, аллара биирдии киһи туран 
эрбииллэрэ. Үөһээҥҥи киһи эрбиини 
өрө тардан ылара, оттон аллара ту-
рар киһи — эрбиини бэрэбинэҕэ ба-
тары охсон, күүһүн муҥунан алла ра 

тардан эрбээн түһэрэрэ. Онон ал ла-
ра турар киһи суолтата улахан этэ. 
Эрбииһиттэр миэстэ лэрин атыс таһал-
лара. Күн устата, му ҥутаан, алта бэ-
рэбинэни хайыталлара, биир дэ эмэ — 
аҕыһы. Маннык эрбии XX-c үйэ 60-с 
сылларыгар диэри туттуллубута.

Дьиэ тутуута улахан эппиэтинэс-
тээх буолан, ыстаамсыктар сүрдээх 
бириинчик буолаллара. Биир эмэ бэ- 
рэбинэ куһаҕаннык түстэ, ыпсыыта 
табыллыбата диэтэхтэринэ, бэ рэ би- 
нэ ни төттөрү хостотон, иккис тээн-
үһүс тээн түһэртэрэллэрэ. Дьиэни бы-
тааннык, ол гынан баран хаа чыс ты-
балаахтык туталлара.

Ол иһин үйэттэн ордук кэми уйан, 
биһиги кэммитигэр диэри турдахтара. 

С.В. Иванов,
музей үлэһитэ,

СӨ култууратын туйгуна
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