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Аан тыл

Анаабыр улууһун көс олохтоох нэһилиэнньэтэ урут-урук- 
куттан бэйэтэ туспа ураты туттар тыллаах-өстөөх, ол били- 
гин сахатыйыы сабыдыалыгар оҕустаран умнууга хаалан 
эрэр, ол курдук, билинни көлүөнэ ыччат улам ол тыллары 
санарарыгар туттубат, үгүстэрин суолтатын өйдөөбөт буол- 
лулар. Бу кылгас тылдьыт ол итэҕэһи толоруо диэн уон- 
на урут-уруккуттан тутта сылдьыбыт ийэ тылбыт буоллаҕа 
биһиэхэ аҕам саастаах дьонно, ону үйэтитээри тугу өйдөөн 
хаалбыппынан оҥордум. Сорох тыл киирбэккэ да хаалбыта 
буолуо. Оттон Үрүҥ Хайа долганнарын тылдьыта олохтоох 
кэргэннии учууталлар Валерий, Аксинья Спиридоновтар 
кыһамньыларынан оҥоһуллубута, «Анабарский улус: история, 
фольклор, культура» диэн кинигэҕэ киирбитэ. Ол кинигэни 
бэчээккэ биэрээри аҕай олордохторуна оҥорооччуларын кыта- 
ры кэпсэтэммин, хата, кинигэ таҥыллан бүтэн эрдэҕинэ кии- 
рэн хаалбыта.

Оттон мин оҥорор тылдьытым Анаабыр долганнарын 
диалегын кытары тэҥнэбилэ суох, аҥаардас Дьэһэй, Сааскы- 
лаах нэһилиэктэрин туттар тыллара киирдилэр. Онон баҕар, 
сорох тыллар ол тылдьыкка киирэ сылдьаллара буолуо. Тоҕо 
диэтэххэ, Анаабыр дьоно саҥабыт, тылбыт-өспүт, абыычай- 
быт биир улуус дьоно буоларбытынан булкуспута чахчы.

Ол курдук, бу тылдьыкка өбүгэлэрбититтэн утумнанан 
хайдах саҥарарбытынан тыллар киирдилэр. Холобур, «С»



I

буукубзны «һ»-нан, «г»-ны, «ҕ»-ны «к»-нан санарыллар. 
Ол хайата да сөп. Онон тылдьыкка түөлбэ тылларбыт ула- 
рытыыта суох киллэрилиннилэр. Маны сэргэ илин, кэлин 
аһаҕас дорҕооннор биир тылга дьүөрэлэһиилэрэ үгүстүк 
көстөрүнэн, биһиги түөлбэ тылбыт уратылааҕын бэлиэтиир 
наада. Холобур, алакии, чуучиис. Саха тыла үгүстүк туттул- 
лар гынан баран санарыллара да, өйдөбүлэ да, быһаарыыла- 
ра да уратылаахтар.

Оскуолаларга саха тылын үөрэтиигэ бу тылдьыты, кини 
уратытын, төрүт олохтоохтор төрөөбүт тыллара буоларын 
өйдөтөр буоллар оҕолор кэрэхсиэ, өбүгэлэрин тылын умну- 
баттарыгар көмө матырыйаал буолуо этэ. Тылдьыт үйэттэн 
үйэҕэ анаабырдар туспа ураты тыллаах-өстөөх хотугу омук 
буоларбытын кэрэһилиэх этэ. Улуус үөрэҕин управлениетын 
үлэһиттэрэ, Анаабыр оскуолаларын учууталлара, Аҕыйах 
ахсааннаах хотугу норуоттар ассоциациялара бу тылдьыты 
сэнээриэхтэрэ, үөрэтии тосхоллорун онорууга учуоттуохта- 
ра диэн туран үлэлээтим. Миэхэ тылдьыты оҥорорбор ситэр- 
сибит киһинэн ытыктабыллаах тыыл бэтэрээнэ, Анаабыр 
улууһун төрүт олохтооҕо, улуус бочуоттаах олохтооҕо Нико- 
лай Михайлович Дьяконов буолар. Тыл -  норуот культурата, 
быстыспат төрүтэ дии саныыбын.

Ө бүгэлэрбит барахсаттар үйэлэргэ санара сылдьы- 
быт ийэ тыллара буоллаҕа. Ол букатын сүтэн, өйбүтүттэн- 
санаабытыттан, лиэксикэбититтэн түһэн хаалара табыл- 
лыбат. Саха ортотугар киирдэххэ урукку өртүгэр түөлбэ 
тылбытын кыбыттахпытына хайдах эрэ өйдөммөт түгэннэр 
баар буолаллара, онтон олох кыбыстыбакка, анаабырдар 
атын тыллаах-өстөөх дьиннээх хотугу дьон буоларбыт бэ- 
лиэтин курдук сананыах кэриҥнээхпит.

Бу тылдьыты туһанан үөрэнээччилэр сыллата ыытыллар 
«Инникигэ хардыы» научнай конференцияларга салгыы чин- 
чийэн, үөрэтэн научнай хабааннаах үлэлэринэн кытталлара



наада. Оччоҕо түөлбэ тылбыт кэнэҕэс өттүгэр көлүөнэттэн 
көлүөнэҕэ бэриллэн өлбөт-сүппэт тыыннаныах этэ.

Билиҥни ыччат, орто саастаах дьон уу сахалыы саҥарар, 
арай табаһыттар дьиэ кэргэттэрэ түөлбэ тылынан саҥарар, 
кинилэр да таба көлөнөн көспөт буолан, сотору кэминэн көс 
олох тылын-өһүн, өйдөбүлүн олох хаамыытынан умнан ба- 
рыахтара турдаҕа.

Мин тус бэйэм бу тылдьыты оҥорор былааны иитийэхтээ- 
битим син балай эмэ кэм ааста. Ону быйыл дьэ тоҕоостоох 
кэм кэлбитинэн, ол курдук, 2014 сылы СР Президенэ Бори- 
сов Егор Афанасьевич Арктика сылынан биллэрэр туһунан 
ыйааҕа тахсыбытынан уонна РФ Культуратын сыла биллэ- 
риллибитинэн хайдах эрэ үп-харчы булан таһаарарга быһаа- 
рынным.

Мин көс олохтоох ыал оҕото этим буоллаҕа, оҕо сылдьан 
саҥарбыт төрүт тылым буолбутун да иһин, тэйбитим ыраап- 
пыт буолан уонна кэргэним Гольдеров Капитон Федорович 
Үөһээ Бүлүү уу сахата, бэйэтэ үөрэҕинэн саха тылын уонна 
литературатын учуутала, 25 сыл хаһыат, араадьыйа үлэһитэ 
буоллаҕа, онон миигин да, оҕолорун да сахалыы табатык 
саҥарарга сабыдыала улахан. Тылдьыт сахалыы быһаарыы- 
тыгар кинини эмиэ көмөлөһүннэрдим. Тылдьыкка барыта 558 
тыл киирдэ, ол иһиттэн тус бэйэм, этэргэ дылы, илиибинэн- 
атахпынан тутан, өйбөр илдьэ сылдьарбынан 478 тылы саха- 
лыы, нууччалыы быһаарыылаан киллэрэ сатаатым.

Оттон Дьяконов Н.М. эбиититтэн 80 тылы киллэрдим. 
Киниэхэ махтанабын. Бу кырдьаҕас мэлдьи да биһиги төрүт 
тылбытын-өспүтүн олох сүтэрбэккэ ыччаппытыгар хаалла- 
рарга кыһамньытын астына бэлиэтиибин.

Түмүкпэр, төрүт тылбытын харыстыаҕыҥ, өбүгэлэрбит 
саҥарбыт-иҥэрбит тылларын, хоту дьон барҕа баайын быһыы- 
тынан сыаналаан үйэтитиэҕиҥ, умнууга хаалларымыаҕыҥ диэн 
улууһум дьонугар-сэргэтигэр туһаайан баҕа санаабын этэбин.



Тылдьыт сорох өйдобүллэрэ баҕар сыысхаллаахтара буолуо. 
Ону улуус хаһыатынан көннөрүү киллэриэххитин сөп.

Аан тыл опнугар суруйда: составителъ (оҥорооччу) 
Гольдерова Анна Александровна,

РФ Суруналыыстарын сойууһун чнлиэнэ, 
СР норуотун хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ, 

СР бэчээтин, кулыпуратын туйгуна



Сахалыы уонна нууччалыы быһаарыылаах 
ТЫЛДЬЫТ

А
Аан иирэр пургаата -  ала буурҕа. Сильная пурга.
Аараанныыр -  төттөрү-таары хаамар. Без цели взад-впе- 

рёд ходит.
Аат иигэ (аат сааҕа) -  үөхсүү. Ругательное слово, вроде 

нечистоты ада.
Абалаа -  үөх. Обзывай.
Абгаа -  мөлтөх, бэйэтин кыаммат. Беспомощный, слабый.
Абылахаан -  3 саастаах буур таба. 3-летний самец оленя.
Абыратар (мас абыратар) -  мас хайытар. Колет дрова.
Агдайар -  көбүөлүүр, кыыһыран улаханнык санарар. 

Громко ругается.
Адаҕа -  адаҕа мас. На шее оленя завязывают полено, что- 

бы не забрёл далеко.
Айаан -  үрэҕи кытары ситимнээх кыра күөл. Небольшое 

озеро, соединённое с рекой.
Акыйаан -  быа баанарыттан аллара өттө ууну өтүппэтигэр 

саары, үөһэтэ сайынны чараас таба тыһынан уһун остоох оҕо 
этэрбэһэ. Башмаки -  торбаса из юфтевой кожи, к которым 
пришивается голенище из летних лап оленя.

Алакии -  сана хаамар оҕо анна аһаҕас тирии ыстаана, 
сахалыы өтүрдьэх ыстаан. Детские меховые штаны с откры- 
тым низом в форме ползунков.



Алаҥаа -  оҕо ох саата. Детская стрела.
Аластыыр — арчылыыр, ачаах буруотугар таҥаһы быр- 

дахтан ыраастыыр. Обряд очищения (окуривание).
Аллаах -  сүүрүк таба. Быстроногий олень, участвующий 

в оленьих гонках.
Алтан харах -  кыра хаас. Порода северного гуся неболь- 

шого размера.
Алха -  өтүйэ. Молоток.
Алыы -  алааска маарынныыр кыра уулардаах муохтаах 

хотоол сир. Низменность наподобие аласа.
Амаһа -  итир сыатыгар таба этин кыра гына кырбаан 

бииргэ соркуойдаммыт ас. Национальное блюдо: мелко наре- 
занное мясо, обжаренное в жире из внутренностей оленя.

Амчаа -  тииһэ түспүт. Человек без зубов. Беззубый че- 
ловек.

Амархана -  4 саастаах буур. 4-летний кастрированный 
самец, используется как транспорт.

Аньыан -  үөрүү, саҥа аллайыы. Радостный возглас.
Аҥаабыл -  муоһа 2-лии эрэ лабаалаах. Рога, имеющие 

только по 2 ветви.
Арамыын -  таба муннугар үөскүүр тигиик үөн. Личинки 

овода, поражающие носоглотку оленя.
Арахатаа -  соһуйуу, өмүрүү тыл. Возглас от внезапно 

увиденного чего-то странного.
Арбаҕас -  тирии сон иһинэн кэтэргэ анаан кырса ти- 

риитин сирийэн тигиллибит кылгас сон. Стёганое потёртое 
пальто из ровдуги или из материи, его носят дома.

Аргыы -  араҥас, таҥаһы-сабы, илими куурда ыйыыр 
мас. Шест для сушки сетей.

Аһаан быата -  хостуур таба холун лаампыта (лээмпитэ). 
Лямки оленя, вдеваемые вокруг лопаток.

Аһаах -  сиикэрик, сүүрүҥүй. Недоваренное мясо с кро- 
винкой.



Ата -  таба туйаҕын тириитэ. Щетки копыта оленей.
Атаакии -  ооҕуй оҕус. Паук.
Атахпын эгэл дьэ -  этэрбэспин аҕал. Подай мои торбаса.
Атыйах -  балык ыраастыыр мас киэн нэлэгэр иһитэ. Ко- 

рыто деревянное для разделывания рыбы.
Ахтамии -  кырдьаҕас буур. Старый транспортный олень.
Ача -  таба иһин сыата. Жир внутренностей.
Ачаах -  ураһа ортотугар сир кырсынан төгүрүтүллэн 

оҥоһуллубут оһох оннугар уот оттор сир. Очаг внутри тордоха.
Ачарбаас -  сир мээрэйэ, икки атахтаах циркуль курдук 

тэрил. Самодельная деревянная установка в виде циркуля 
для измерения земельного участка.

Б
Баабыска -  дьахтары төрөтөр кырдьаҕас дьахтар. Бабка- 

повитуха, принимающая роды в кочевых условиях.
Баайгал -  байҕал, муора. Море.
Баайдиии -  мааҕыын. Недавно.
Баан таба -  бытаан айаннаах таба. Медлительный при 

упряжке олень.
Бадьараах -  өрүс суулла турар биэрэгэ. Балдярах -  об- 

рыв над водой.
Балык омуга -  балык хайыыта. Жабры рыбы.
Баанньыктыыр -  киһини эһэн кэбиһэр кэмэлдьилээх 

уучах таба. Верховой олень, имеющий привычку скидывать 
сидящего на нём наездника.

Балдаа муйаа -  багдайбыт улахан. Толстый, тучный.
Бастаах (бастаахтаах оҕо) -  оҕо төбөлөөх тирии саҥыйаҕа. 

Меховая доха ребёнка с капюшоном.
Баат тыы -  суон маһы хаһан оҥоһуллубут тыы. Ветка- 

долбленка.
Бастат -  эн маҥнай бастакынан айаннаа. Первым ты езжай.
Бастыҥа -  табаны муоһалыыр быа. Вожжи.



Баттык түү -  этэрбэс билэтигэр кыбытык түү. Меховая 
оторочка между голенищем унтов и его манжетой.

Батар -  эккирэтэр. Бежит вдогонку.
Билээ -  туойдаах бадараан эбэтэр кыра оҕону бигээ. Глина 

или баюкай ребенка.
Битиргэх -  сыалыһар күрүчүөгэ, икки өттө уһуктаах муос, 

мас оноһук. Самодельный крючок из рогов для ловли налима.
Болбукта -  туундараҕа үүнэр хойуу от. Копнообразная 

густая трава.
Болбуотчут -  сирдьит. Провожатый (проводник).
Болгуо (болгуорбут) -  сүһүөх тостон баран болгуорбута. 

Деформированная кость после травмы.
Болдох -  кыра көһөнө таас эбэтэр обургу тобурах. Неболь- 

шой самородок какого-то минерала или град большого размера.
Болоһо -  эмискэ охсор күүстээх тыал. Недолгий сильный 

ветер.
Болох -  көһөрүллэ сылдьар сыарҕа үрдүгэр тутуллубут 

каркас дьиэ. Передвижной, каркасный, легкой конструкции 
домик на санях.

Боролдуо -  боруллуо, тыҥырахтаах тойон көтөр. Крупная 
птица, разновидность орла.

Борооҥҕоо -  моруоска. Морошка -  северная ягода.
Бөһүүкэйдээ -  көрө-харайа сырыт. Опекать, нянчиться.
Бөтөхө -  балык куртаҕа. Рыбий желудок.
Бугдии -  элэмэс, эриэн таба. Олень пёстрой масти.
Буодьу -  ынтыкаа бэргэһэ кырса, саһыл кутуругунан бүү- 

рүктээх. Шапка-капор с меховой оторочкой вокруг из песцовой 
хвостовой шерсти.

Буортук -  аттааһына табыллыбатах атыыр таба, төрүөҕү 
биэрбэт. Неудачно кастрированный самец оленя, не дающий 
приплода.

Буус -  муус. Лёд.
Бучча -  бачча диэн суолталаах, куһаҕан тыл буолбатах.



Вот столько (мера измерения).
Быара ыалдьар -  иһэ ыалдьар. Болит живот.
Быа һырга -  чааһа барыта тирии быанан туттарыллыбыт 

хатыҥтан оҥоһуллубут олох сыарҕа. Нарты, все части которого 
соединены между собой прочной верёвкой из сыромятной кожи.

Былаах -  тиэстэ мэһийэр лаппаакы. Деревянная лопатка 
для замешивания теста.

Былтайар -  аан быыһынан быгар. Смотрит через полуот- 
крытую дверь.

Быһычча -  кыра саха быһаҕа. Небольшой якутский нож.
Бэлчийбит -  бороохтуйбут тугут. Немного окрепший по- 

сле рождения оленёнок.
Бэргэ -  быччаххай. Жировые узлы.
Бэриҥ -  таба эмиийэ. Вымя важенки, самки оленя
Быртагыргыыр -  кир-хох мустарыттан ыраастаныы. 

Очищение от дурного.
Бэһирбит -  аҕыйах ыйдаах оҕо атаҕын тардынан тойон 

эрбэҕин уобар буоллаҕына эмиэ балыстанаары эбэтэр бы- 
рааттанаары гыммыт диэн сылыктыыллара. Если малыш 
тянет ножки к себе, это значит: скоро мать опять забереме- 
неет -  такое поверие.

Быылай барда -  ыраата барда. Уехал далеко.
Быркыта суох -  сураҕа суох, барбытынан. Нет весточек, 

как уехал -  был таков.
Быычас -  мыыһас, суон оһоҕос. Толстая кишка.

Г
Гирбэй -  уһун үрдүк сис хайа арҕаһа. Длинная высокова- 

тая возвышенность.
Гирибиэлкэ -  кырыбыайка. Гребешок.
Гээбээ -  кыылга үөмэргэ манчыык таба бастыҥатыгар 

сэлии, кэрдиистээх оҥоһук. Зубчатое изделие из мамонтовой 
кости на ободке оленя -  манка.



Гэдэрээ -  тирии имитэр сиэрпэлии моһуоннаах тиистэр- 
дээх тэрил. Деревянная серпообразная дуга с зубьями, при 
помощи которой мнут кожу.

Гэндьээ -  аһы астыырга аналлаах улахан саха быһаҕа. 
Болыной кухонный якутский нож.

Гэриэс х<шуруос гын -  кэриэстээн илдьэ сырыт. Храни 
вещь эту как подарок от бога.

д
Даахса -  бадараан туой. Якша, болотная глина.
Далай айыыта -  улахан айыы. Большой грех.
Далба -  ураһа аанын таһырдьааҥны өттө, ону-маны уурар 

миэстэ. Место в сенях.
Далда -  таба тириититтэн оҥоһуллубут кыылга үөмэр 

хахха. Щит из оленьей шкуры для охоты на дикого оленя.
Далыс -  бэриэдинньик. Передник.
Даһына -  сэтии, ыырдыы (ындыы) сабыыта кырпалам- 

мыт тирии. Стриженая оленья шкура -  коврик.
Диэл -  аан оннугар ураһа өлдүүнүн эҥэрэ. Покрытие ура- 

сы вместо двери.
Дирэ -  уҥуоҕу сынньар төкүнүк таас. Круглый камень, 

предназначенный для измельчения костей для варки.
Додоҕолуур -  мээнэ-мээнэ суолтата суоҕу саҥарар. Бол- 

тает без толку.
Дөөйбүүр -  дэйбиир. Махалка из конской шерсти, кото- 

рая используется для отпугивания комаров, мошкары.
Дулга -  ураһаны тутарга 3 суон ураҕас, ураһа төбөлөрүн 

холбуу баайан баран ахчаччы тардан каркас оҥоһуллубута. 
Три перевязанные концами жерди, служащие основанием 
строительства каркаса чума.

Дүндүр -  сыарҕа кэннигэр өйөбүл дуоска. Поперечная до- 
ска, соединяющая копылья нарты.

Дүрүптээ -  саҕаһа, уоту күөдьүтэр кураанах мас. Сухая



ветка для сжигания костра.
Дыраанай -  мааны таҥастаах киһи. Чистоплотный человек.
Дэбгэ -  муохтаах, дулҕалаах инчэҕэй сир. Водянистая 

местность с преобладанием мха.
Дэгиэ -  ууттан илимҥэ туппут балыгы таһаарарга анал- 

лаах тэрил. Вогнутый гвоздь на рукоятке для вытаскивания 
рыбы из воды.

Дэҥсиэ -  оллур-боллур тоҥмут сир сыарҕа айаныгар ох- 
суута. Неровная кочковатая мёрзлая поверхность.

Дь
Дьааһымда -  мас ыаһа. Деревесная смола.
Дьабыла -  уһун кээнчэ. Длинные меховые чулки.
Дьалаар -  көлүүргэ иһэн сүрэҕэлдьээн, өсөһөн сытынан 

кэбиһэр кэмэлдьилээх таба. Олень, который во время езды 
падает навзничь, отказываясь идти далыпе в упряжке, не 
встает. Упрямый, ленивый.

Дьаргаа -  сүүрүктээх ууга үөскүүр балык. Рыба хариус.
Дьиимдэ -  таба иһин сааҕа. Рубец внутренностей оленя.
Дьиинэ гынар -  арахсыбакка умсугуйар. До того увлекся 

увиденным, что оторвать невозможно.
Дьилэй -  үөхсүү тыл. Ругательное слово.
Дьирбии (дьирбиилэнэн көстөр) -  уһун тумустаан кии- 

рэр кумах арыы. Песчаный полуостров на реке.
Дьиэрэстэнэр -  өсөһөр. Грубит, не слушается.
Дьолуо (дьолуота суох) -  дьүүлэ суох, холус. Беспардон- 

ный, непорядочный.
Дьоробуолка -  ньирэй, тугут тириититтэн тигиллибит са- 

халыы куондардаах бэргэһэ. Шапка, сшитая из шкуры тугута. 
Пыжиковая шапка.

Дьөлгөрүйэр -  иһэ таһаарар. Жидкий стул (понос).
Дьөөкү -  уйан, кыра да ыарыыны тулуйбат. Очень чувст- 

вительный, болезненный.



Дьукаа -  кыыс оҕо оонньуур кыра ураһата. Игровой чум, 
домик для девочек.

Дьукааҥыл -  уучах ыҥыыра. Седло верхового оленя.
Дьукула -  кэрдиистии быһыллыбыт, ыыһаммыт, хаппыт 

балык. Юкола -  копчёная и вяленая рыба, приготовленная 
особым способом.

Дьулкаах -  дьукаах. Сосед.
Дьэбгиэн -  Дьэбдьиэй. Женское имя, в переводе Евдокия.
Дьээлбикии -  үөр таһыгар сылдьар таба. Олень, предпо- 

читающий держаться вне основного стада.
Дьэптии -  быаны-туһаҕы кэбийэр, салыыр таба. Домаш- 

ний олень из-за нехватки витаминов любит жевать сыромят- 
ные верёвки, кожу, а также копытами достает из груженных 
саней продукты питания.

Дьээлтиирдээмэ -  сааратыма, булкуйума. Не мешай, не 
запутывай.

Дьээлтиирэ элбэх -  мэһэйэ элбэх. Для решения вопросов 
много неясности.

И
Иибээк -  хардаҕас. Полено.
Иикээптиин -  ураһа оһоҕун, ачаах үрдүнэн таҥаһы, или- 

ми куурдар сиэрдийэ мас. Тонкий шест, подвешенный около 
печи, очага, на котором сушат вещи.

Иипчэкээн -  миин хоргунун халбыйар улахан мас ха- 
мыйах. Большая деревянная ложка, предназначенная для 
снятия жирного слоя супа.

Иирэдии -  мастаах сир куруппааскыта. Куропатка таеж- 
ной зоны.

Иирэлээх эт -  атыыр таба сүүлүн кэмигэр этэ ыылаах 
буолара. Во время гона мясо самцов-производителей имеет 
другой несвойственный вкус и запах. Такое мясо в пищу не 
пригодно, идёт на корм собакам и на приманку песцов.



Иктээнэ -  3 саастаах буур таба. 3-летний самец олень.
Илбий -  муостаны харбаа. Подмети пол.
Илби бара сылдьар -  эргэрэн алдьана сылдьар танас. Про- 

худившаяся старая одежда.
Илимэк -  кыл күлбүһэх. Остатки сети из конских волос, 

используемые для мытья грязной посуды.
Илиэйки -  ыһыырынньык, чүмэчи, кыраһыын лаампа 

суоҕар туһаныллар. Жирник для освещения.
Илэ -  чахчы. На виду, явно.
Илэҥсэ -  көстө сылдьар. Все на виду.
Имиччи бүппүтэ -  букатыннаахтык бүппүтэ. Ничего не 

осталось, кончилось.
Ииьээлээ (ийээлээ) -  оҕону суорҕанынан үллүй, тоҥуо. 

Закутай малыша тёплым одеялом, чтобы во время дальней 
кочевки не замёрз.

Имнээх таба -  таба кулгааҕын ойо быһан бэлиэтээһин. 
Мечение оленя путём надреза в ушах.

Иргэ -  мэйии. Мозг.
Иргэн -  быт сааҕа. Гнида.
Иргэх -  атыыр тугут. Новорожденный оленёнок (тугут) -  

самец.
Ити кээ тугуй? -  Ити тугуй доҕоор? Это что, дружок? Это 

что ещё?
Итир -  таба ханнын сыа бүрүөһүнэ. Тонкий жировой слой 

потрохов.
Иэмэк -  ытарҕа. Серьги.

к
Калапчыкаан -  харах тоҥмотугар сүүскэ кэтиллэр 

бастыҥа хахха. Меховая вставка, одевают в сильные морозы, 
во время кочевания, на лоб, чтобы защитить глаза от холода.

Кинигэ -  моой иҥиирэ, сахалар кириҥэ дииллэр. Шейные 
сухожилия.



Китиэмэ -  күөл, үрэх кытаанах дэхси биэрэгэ. Ровный, 
сухой, твёрдый берег озёр и рек.

Кирис -  ох саа кирсэ. Ремень лука.
Киэмаха -  ыныыр курун алтан бирээскэтэ. Бляха ремня 

седла оленя.
Киэмсинэр -  киэргэнэр. Прихорашивается, собирается 

куда-то идти.
Кособуой -  улахан модьу-таҕа сэтии сыарҕата. Массив- 

ная оленья нарта, предназначенная для перевозки груза на 
оленях.

Көллөр -  көрдөр. Покажи.
Көтөгүү -  хобордооххо буспут килиэп. Хлеб, выпечен- 

ный на сковороде.
Көхсүргээбит -  тымныйбыт таба. Заболевший пневмо- 

нией олень.
Кугаарка -  таба куругар ньуоҕуну иилэр көхө оноһук. 

Крючок из кости или металла, пришитый к лямке оленя-пе- 
редовика в упряжке, чтобы не выпал поводок.

Кугда -  таба түүлүүрүгэр онон-манан ордон хаалбыт көп 
түүтэ. Остатки зимней шерсти у оленя.

Куктии -  оҕо тирии саныйаҕын сиэҕин бүтэйэ. Рукав 
меховой дохи маленького ребёнка -  культи. Шьют вместо 
пришитых рукавиц.

Кулуук -  хопто. Чайка.
Култумах -  муоһа түспүт таба. Олень, сбросивший рога.
Кулчах -  кыра сарыы мөһөөччүк. Маленький мешочек из 

ровдуги.
Кума -  хас да кырпаламмыт таба тириититтэн тигил- 

либит балыгы, эти, атын да кыра аһы-үөлү хаалаан таба 
сыарҕатыгар тиэйэргэ аналлаах хаа. Специально сшитый из 
нескольких стриженых шкур чум-мешок для складирования 
продуктов на оленьих нартах.

Кунустаах сон -  ньирэй тугут тириитэ байбарылаах дьах- 
тар таба саҥыйаҕа, сукуйа. Женская доха или длинная меховая



рубашка из шкуры годовалого оленя с широкими клиньями 
ниже колен.

Куптуйар -  таҥаһы-сабы ыһар, хостуур. Разбрасывает 
одежду, сложенную аккуратно.

Кураакии -  тыыраахы. Намордник.
Курдьаҕа -  түүлээх үөн. Куколка личинки бабочки.
Кураах -  илим эбэтэр былаат курааҕа (уһуга). Края сети 

или платка.
Курга сир -  таба аһылыга тэпсиллэн бүппүт сирэ. Исто- 

щенные оленьи пастбищные угодья.
Куруйа -  куруутун, мэлдьи. Всегда, постоянно.
Курум -  сыбаайба. Свадьба.
Кутуйа -  таба куртаҕа (куутуйата). Желудок оленя, упо- 

требляемый в пищу.
Куурба -  Бу кыыс үөнүн көр эрэ. Замечание по отноше- 

нию к девочке.
Куоиа -  күл көтөн быыл түһэрэ. Пепел от дыма.
Куохаа -  сордон. Щука.
Күйүктэ -  куйукта, таба тириитигэр үөскүүр тигиик 

личиинкэтэ. Личинки кожного овода, поражающие почти 
всю кожу оленя.

Күйүкээн -  хаас оҕото. Птенец гуся.
Күрүлэ -  кулгааҕа үлүйбүт, тостубут таба. Олень, у кото- 

рого обморожены или сломаны уши.
Күтүр (күтүр киһи эбит) -  оҕом көмө киһи буолбут. Ре- 

бёнок становится помощником родителям, молодец.
Күүкээйи -  сүүлүн кэмигэр боотур таба атыыра. Агрес- 

сивный в период гона самец оленя.
Күтээ -  хопоо, таба саныйах. Доха из оленьих шкур.
Кыа от -  туундараҕа, алыыга саас тэлгэнэн үүнэр баата 

курдук түүлээх от, хататынан уот ыларга кыа гыналлар. Пу- 
ховая трава, растущая ранней весной в низменных местах, в 
старину добывали из неё огонь при помощи кремня.

Кыйҥанар -  кыыһырар. Сердится.



Кыккайа -  дьахтар аата. Женское распространённое имя 
в старину.

Кылыылааһын (киһи кылыылыыр киһитэ) -  убаастаа- 
һын, ытыктааһын (киһи ытыктыыр киһитэ). Уважение, ува- 
жить.

Кыидыалыыр -  кыыһыран оҕону анньыалыыр. Ругается 
на ребёнка, толкает.

Кырчаахы -  киҥнээх, илиитинэн киирэр киһи. Разгне- 
ванный человек, который распускает руки.

Кысиа -  тымтык. Лучинка для разжигания дров в печи.
Кыһыах -  тирии субатын кыһыйарга мас уктаах, тиис- 

тээх тимир тэрил. Металлический скребок для снятия мездры 
при выделке оленьих лап и шкур.

Кыһыл харах -  хаас көрүҥэ. Порода гуся (красноглазка).
Кыһыыр (хамса кыһыыра) -  хамса чоҕойо сахалыыта. 

Никотиновая гарь, накопившаяся в трубке.
Кырпалаа -  тирии түүтүн эбэтэр баттаҕы кырыйыы. По- 

стричь шерсть со шкуры оленя.
Кыынньар (чаанньыгы кыынньара уур) -  чаанньыгы ор- 

гута уур. Поставь чайник на огонь.
Кытах -  тэриэлкэ. Тарелка.
Кэлтэгэй -  доҕолоҥ. Хромой.
Кэрбиэксит (кэрбиэхсити көр эрэ) -  тугу эрэ түүйэр 

быһыыта диэн өйдөбүллээх. Что-то чует неприятное.
Кэрдиилээх -  салгыҥҥа хаппыт балык, дьуукула. Попе- 

рек мелконарезанная вяленая рыба.
Кэрикэ -  муора кытылын иилии субурҕа үрдүк уһун сис 

хайа. Холобур, Анаабырга айанньыт Прончищев хряһа. Хрящ 
Прончищева вдоль берега моря Лаптевых, высокое возвы- 
шенное плато.

Кэриэрдии -  хобордооххо кэриэрдиллибит бурдук, чэйгэ 
булкуйан иһиллэр. Обжаренная мука на сковороде, которую 
пьют с чаем, имеет вкус кофе.



Кэрсимэҥ -  кыыһырсымаҥ, этиһимэҥ. Не ругайтесь, не 
ссорьтесь.

Кэрэх -  ыыстыыр тыл, «баҕайы» диэн суолтаҕа туттул- 
лар. Ругательное слово: вроде как отвергнутый.

Кэтинчэ -  кээнчэ. Меховые чулки до колен.
Кээҥтээр -  кыыл таба тыһыта. Самка дикого оленя.

Л
Лабыкта -  таба аһылыга муох. Ягель, олений мох.
Лаайда -  чычаас, түгэҕэр диэри тоҥор балык үөскээбэт 

күөлэ. Сточное озеро.
Лаампы -  сахалар «лээмпи» дииллэр. Оленьи лямки.
Лаамы -  муора уута ылар сирэ. Низина, затопляемая во 

время морского прилива.
Лахсыыр -  үрүт-үөһэ биири мээрилиир. Болтливый.
Лойто -  ураһаҕа муоста оннугар тэлгэнэр хаптаһын. 

Доска, используемая вместо полов в тордохе.
Лондур -  даллаҕар кулгаахтаах. Олень или человек со 

свисающими ушными раковинами.
Лоҥкиилаах тэрил -  токур, күрүчүөк курдук туттар тэрил. 

Деревянный инструмент с крючком.
Лоҥтохо -  үрдүк сис хайа. Возвышенность (местность).
Лопкуой -  үчүгэй туттуулаах киһи. Ловкий.
Лөөрүө -  лыах. Бабочка.
Луоску -  ньуоска. Ложка.
Лыглыйа -  хаас көрүҥэ. Порода гуся, называют иначе 

«пёстрая грудь».
Лыҥтаа -  сымнаҕас көлүүр табата. Приручённый олень.
Лэкээ -  тирии лоскуйа. Лоскуток оленьей шкуры.
Лэҥкээмии -  мэкчиргэ. Сова.
Лэпкэрбит -  эргэрбит таҥас. Старая одежда.
Лэпси -  күрэй (сыарҕа тайаҕын) муостан оҥоһуллубут 

төбөтө. Көлүүргэ иһэр табаны үүрэргэ кэннин бааһырды-



бакка аналлаах. Наконечник длинной палки из мамонтовой 
кости или из оленьих рогов для отгона упряжных оленей.

Лээпэйдээ -  үрүт-үөһэ биир эппитин этэр, мээрилиир. Го- 
ворит одно и то же, повторяет.

М
Матаха -  матаҕа. Коробкообразный мешок из оленьих 

лобашей и камусов для хранения вещей.
Маамыкта -  аркаан. Маут.
Маарык -  тииһэ барыта түспүт. Отсутствуют все зубы.
Мөөйкүө (мөөйкүөлээ) -  хачыал, хачыаллаа. Качели, ка- 

чайся.
Мөөчүк -  мээчик. Мяч.
Мөрөкөптүүн -  этэрбэс баһын киллэһигэ. Вставка носко- 

вой части унтов.
Муйаа (Бу муйаа) -  күүһүрдэр суолталаах, бачча улахан 

дуо? Такой огромный что-ли?
Муой -  моой. Шея.
Муойкаа -  1 саастаах тугут. Годовалый тугут (оленёнок).
Муомулай -  таба синньигэс оһоҕоһо. Тонкие кишки оленя.
Муочии (муочулуур) -  хаппырыыс. Капризный ребенок.
Мунна (мунна баар) -  манна баар. Здесь.
Муҥур -  чыыр балык. Рыба чир.
Мүйээлдэ -  таба моонньун уһун түүтэ. Шейная шерсть 

оленя.
Мүлтүгүр -  мултугур. Тупой угол.
Мэйиитэ ыалдьар -  төбөтө ыалдьар. Голова болит.
Мэкии (сыана мэкии) -  күүһүрдэр суолталаах. Бу таҥас 

сыана хаата. Олус ыарахан сыаналаах. Очень дорогая вещь.
Мэнигиргиир -  мэниктиир. Балуется.
Мэниксиэр -  акаары, мээнэ-мээнэ тыллаах. Чудаковатый.

Н



Наалаҕай -  кырдаайы, оҥоойу. Мошкара.
Наараа -  аттанан баран сүүлэ киирэр атыыр. Неудачно 

кастрированный самец, но участвует в гоне, приплода не даёт.
Наахса -  хамса. Трубка курительная.
Наҥнал -  өрүс сыырыттан быстан түспүт сир. Обрывок 

земли берега реки.
Нама -  оҕо сымыыта. Мошонка ребёнка.
Ниптэ -  мас хайытар сир. Место для колки дров.
Нотурууска -  буораҕы кутар муос хаа. Натруска -  рожок 

для хранения пороха, пороховница.

Нь
Ньаҥсаама -  үгүстүк саҥарыма, үөрэтимэ. Не морализируй.
Ньамархана -  5-6 саастаах атыыр таба. Взрослый олень 

5-6 лет.
Ньачыгыр (ньачыйбыт) -  сытыйа сыспыт эт, балык. Ис- 

порченные в результате длительного хранения мясо, рыба.
Ньуории -  дьахтар алтан кыбытыылаах, тимир төбөлөөх 

уучаҕын тайаҕа. Палка с железным наконечником для верхо- 
вого оленя, предназначенная для женщин.

Ньуҥуу -  муоһа, ньуоҕу. Поводок.
Ньууһунньук -  убуорунай. Туалет.
Ньылчаҕай -  инчэҕэй. Влажный, сырой.
Ньымаат -  түҥэһэ. Обычай: безвозмездная отдача напар- 

нику половины добычи.
Ньырамсыйар -  ньирэмсийэр, ачаахтыыр. Ведёт себя как 

малое дитя.
Ньырай оҕо -  саҥа төрөөбүт оҕо. Новорождённый ребёнок.
Нөөкү -  аһы-үөлү саас хаһааныы. Хранение продуктов на 

про запас.
Нэтэлэйдии сиир -  үчүгэй сонун аһы аҥардастыы сиир. 

Понравившуюся вкусную еду сьедает сам.



Нээптиин -  ураһа үөһээҥҥи тирии сабыыта. Самое верх- 
нее покрытие тордоха.

о
Обдо (обдорбут эт) -  ыылаах ырыган эт. Нежирное мясо 

оленя, имеющее неприятный вкус.
Олдоон -  ачаах үрдүнэн чаанньыгы оргута ыйыыр тимир 

күрүчүок. Железный крюк для подвешивания чайника над 
очагом.

Олдураат -  оллур-боллур аппалаах сир. Неровная мест- 
ность.

Олооччу -  сайыҥҥы сарыы кылгас бачыыҥкалыы этэр- 
бэс. Ботинки -  торбаса из ровдуги.

Ондоодо -  кыыл табаны тохтоторго үөрэтиллибит ман- 
чыык дьиэ табата. Домашний олень, специально приученный 
для охоты на дикого оленя -  поводырь, приманивающий сво- 
им поведением диких оленей к засаде.

Орбойоон -  моой уҥуоҕа. Шейная кость оленя.
Ороотии -  сайын ортото хойутаан төрөөбүт тугут (ороһу). 

Поздно родившийся тугут (оленёнок).
Ороох -  сэлии муоһа. Мамонтовая кость.
Орох -  ыллык. Тропинка.
Орпотох -  ордубатах. Не осталось.
Орун -  орон. Кровать.
Оруу -  балык ыамата. Мальки рыбы.
Остоол -  остуол. Стол.
Оһууктуур -  сирэйин араастаан туттар, хаадьылыыр. 

Гримасничает, дразнит.
Охтугас -  ырыган. Худой.

Ө
Өй дуораана -  ой дуораана. Эхо.
Өөмүкээй -  итэҕэйимтиэ. Легко поддающийся на всякие 

пересуды. Простодушный, наивный.



Өлдүүн -  ураһа тирии сабыыта. Покрытие тордоха (чума), 
сшитое из нескольких оленьих шкур.

Өлөкөөн -  таба арҕаһын анньа сылдьар муос тыырыыта. 
Задняя ветвь рогов оленя, примыкающих к спине.

Өҥүс -  сыҥаах аллара өттө. Нижняя часть челюсти.
Өмчүрэ -  быһаҕас бачыыҥкалыы моһуоннаах сарыы эбэ- 

тэр халтаҥ тыс атах таҥаһа.
Өрөһө -  илим үтэргэ туттуллар ураҕас. Шест, к которому 

привязывают сети во время рыбалки.
Өртөө (табаҕын өртөөн ыыт) -  табаҕын аһата ыытаргар 

уһун быаҕа баай. Привяжи оленя на длинной верёвке.
Өтүҥэк -  муус аннынан илими үтэргэ туттуллар чараас 

уһун мас. Тонкий шест, при помощи которого растягивают 
сеть подо льдом.

П
Пааркы -  уҥуоҕуттан араарыллыбыт балыгы хобордоох- 

хо үлтү анньан буһарыллыбыт ас. Блюдо из вареной толче- 
ной рыбы.

Паас (кырса пааһа) -  сохсо. Пасть (ловушка) для отлова 
пушных зверей.

Побуоска -  таба олох сыарҕатыгар кыра оҕо олороругар 
аналлаах сабыылаах хахха. Повозка, смонтированная на зад- 
ней части оленьих нарт для перевозки малолетних детей зи- 
мой во время кочевки.

Пороо -  ырыган. Худой.
Пуорса -  хаппыт балыгы үлтү сынньан сыатыгар булку- 

йан сиэнэр ас. Толченая копчёная рыба.
Пургаа -  буурҕа, тибии. Пурга.
Пээрикээн -  эргитэр мас оонньуур, сахалыы ойуун дэнэр. 

Деревянная игрушка наподобие неваляшки.

С
Саайыы сырга -  мас тоһоҕонон туттарыллыбыт таба



сыарҕата. Оленьи сани, основные части которых соединены 
при помощи деревянных гвоздей.

Саарбыт хаас -  сара хаас. Летний гусь, теряющий в пе- 
риод линки способность летать.

Сааппас тыала -  арҕааттан түһэр күүстээх буурҕа, тыал. 
Сильный ветер западного направления.

Саары -  саппыйаантан тигиллибит сайынны этэрбэс. 
Летние торбаса из юфтевой кожи.

Сабатаай -  балыгы илимтэн ылаат туустаан сиэһин. Упо- 
требление свежей, только что пойманной рыбы в пищу.

Салтаакиин -  туундара кыра чыычааҕа, атыннык туун- 
дара күөрэгэйэ. Маленькая тундровая певчая птичка, иначе 
называют тундровым жаворонком.

Сарбаҕар муостаах -  хойуу лабаалаах муостаах таба. 
Олень, рога которого имеют густые ветви.

Саһыыр сир -  сааһыыр сир. Весеннее стойбище оленеводов.
Сатаабат таба -  айаас таба. Неприученный олень.
Сигдэ -  таба сиһин куҥ этэ. Спинная мягкая часть туши 

оленя.
Сии -  күһүн сир кырса ардахтар кэннилэриттэн эмискэ 

тоҥоруута, мууһуруута. Обледенение оленьих пастбищ осе- 
нью при заморозках сразу после длительных дождей.

Сиибиктэ -  муора, орүстэр биэрэктэригэр үүнэр котөр, 
кыыл сөбүлээн сиир салаалардаах от. Ветвистая низкорослая 
трава, растущая по берегам рек и моря, которой любят лако- 
миться олени и птицы.

Сииминээ (сииминээм ыарыйда) -  таалым ыарыйда. Раз- 
болелась селезёнка.

Силии -  таба чооҥкутун силиитэ, төрүт ас. Костный мозг 
ног оленя, употребляется как национальное блюдо.

Симии -  саас кус, хаас тириитигэр этин симэн сиргэ хаһаа- 
ныы. Способ хранения мяса птиц про запас в собственной 
шкуре в неглубоких ямах.



Сиириктэ -  оҕоҕо үөскүүр кыра лиистик. Острицы, 
глисты.

Сиэрэҥ -  быстах былыт дохсун ардаҕа. Кратковременный 
обильный дождь.

Собообут эт -  өлөрүү иннинэ элбэхтик сүүрбүт таба этэ 
арыый сымса амтаннаах буолар. Мясо оленя, которое по вку- 
совым качествам намного ниже, это значит, что оленю перед 
забоем не дали отдохнуть после долгого пути.

Собунньук -  тыс үөһээҥҥи көп түүтэ. Густая шерсть оле- 
ньих камусов.

Собуой -  халыҥнык типпит хаар. Снежный сугроб.
Сойуо тыҥыраҕа -  «абааһы тыҥыраҕа» дэнэр тарбахха 

маарынныыр от күөхтүҥү өҥнөөх бааска туттуллар эмтээх 
таас. Похожий на палец камень зеленоватого цвета, который 
применяется при заживлении ран, простонародное название 
«ногти обретеня».

Сокуй хаппаҕа -  тыалтан түөһү хаххалыыр, сокуйга 
туспа тимэҕинэн хатанар хаппах. Клапан на груди меховой 
рубахи, защищающий от холода во время кочевки.

Солдьур -  аҥаар муоһа хатан ситэри үүммэтэх таба. 
Олень, у которого один из рогов не созрел.

Соҥоһоон -  тириини, тыһы имитэргэ аналлаах мас ук- 
таах тиистээх иэҕиллэҕэс тимир оҥоһук. Скребок с длинной 
ручкой с зубьями для выделки шкур.

Соҥуй -  быарынан астаммыт тириини соҥоһоонунан 
кыһый (соҥуй). Снимай из шкуры скребком остатки каши из 
печени, которой мазали для смягчения кожи.

Сомос -  кыра оҕо тииһэ тахсарыгар илиитин бэгэччэгэр 
баайыллар сэлиинэн оҥоһук. Игрушка из мамонтовой кости, 
которую завязывают на руке, помогает ребёнку в прорежива- 
нии молочного зуба.

Соһо -  хайаҕа көстөр кыһыллыҥы өҥү биэрэр айылҕа 
кырааската. Встречающаяся в горах природная краска крас-



новатого цвета (охра).
Соргут (чэйи соргут) -  сойут. Пусть кипяток остынет.
Сото -  таба сыарҕатын соһор быа (поводок). Длинный ре- 

мень, которым пристегивают оленей к упряжке (потяг).
Сөксөөк -  бараах көтөр. Кулик.
Субай -  таба чөл хааныттан оноһуллубут халбаһы. Кро- 

вяная колбаса из оленьей крови.
Субуйааҥкы -  уоһунан иитиллэр былыргы булт саата. Ста- 

ринное охотничье кремневое ружьё, заряжается через ствол.
Сукуй (сокуй) -  таба саныйах таһынан кэтиллэр ырбаахы- 

лыы моһуоннаах таба эбэтэр тугут тириититтэн тигиллэр танас. 
Длинная меховая рубашка, одевается поверх меховой дохи.

Сулукта -  таба оһоҕоһо. Кишки оленя.
Суокур -  өрүс балыга. Речная сиговая рыба.
Суонаан -  3 сонос ураһа маһын төбөлөрүн холбуу баайан 

ахчаччы анньан ураһаны тутар сүрүн ураҕастар. Основные 
жерди каркасной основы тордоха.

Суулимаа -  тыырыыта суох көнө муостаах таба. Олень с 
рогами без ветвей.

Суунахаан -  көлүүргэ элбэх табаны сэлэлиир уонна кыыл 
табаҕа үөмэргэ ондоодо табаны ыытарга туттуллар уһун быа. 
Длинная верёвка из сыромятной кожи или маута.

Суурт (суурт онно) -  ыал олорон ааспыт онно. Прежнее 
место стоянки (стойбища).

Сүөлүргүүр -  одуулуур, сөбүлээбэтин биллэрэр. Прояв- 
ляет свое недовольство, неприязнь к кому-либо.

Суптуруй -  хантан кэлбитиҥ да онно бара тур. Уходи, 
откуда пришёл.

Сүппүүччэ -  обургу биитэ суох сүгэ. Топор с тупым клином.
Сүүрт -  муус аннынан балыктыырга ойбон мууһун баһар 

сиэккэ-лаппаакы. Сетчатая лопатка для снятия льда на лунках.
Сыаҥаан -  сыалыһар. Налим.
Сыа мурун -  кыһыл сыа хоҥсоҕор тумустаах муора куһа.



Морская утка с красножировым горбатым клювом (турпан).
Сыбаахха -  кыһыл эттээх муора күөллэригэр үөскүүр ба- 

лык. Красная рыба, обитает в озерах, расположенных вблизи 
моря.

Сылбах -  муора кытылыгар тиксибит мас. Плавник.
Сыттаах -  муора куһа. Порода северной утки называют 

не иначе как «вонючая».
Сыттык таба -  сыттык хаата. Наволочка.
Сэлбийдээ -  мээнэ-мээнэ хаалары саҥар. Болтать, пусто- 

словить.
Сэлдэй -  өрүс кыра балыга. Мелкая рыба. Сельдь.
Сэмнэх -  бөрө тардыбыт табатын сэмнэҕэ. Задранный 

волками олень.
Сэргии -  таба кутуругун төрдө. Хвостовая часть оленя.
Сээн -  күөлү ситимниир оттоох үрүйэ. Ручеек, соединяю- 

щий озера.

һ
һааҥкы -  саас миинэр үрдүк атахтаах сыарҕа. Нарты с 

высоким кузовом, используются весной и летом.
һалтаҕар төбөлөөх -  саллаҕар төбөлөөх. С болыной головой.
һамдуркураа -  кумаарга, бырдахха буруолатар сэппэрээк 

от көрүҥэ. Разновидность багульника, применяется в дымо- 
куре от комаров, мошкары.

һар -  элиэ. Коршун.
һарбанньах -  этэрбэс, унтуу билэтин оһуорун көрүҥэ. 

Вид орнамента на манжетах унтов, в основном, применяется 
анабарскими мастерицами при шитье бисером.

һиилтии -  этиҥ түспүт төҥүргэһин эмэҕэ, сарыыны 
имитэргэ туттуллар, кытархай өҥү биэрэр. Гнилой, трухля- 
вый пень, который используется для выделки кожи.

һинньэ (һинньэлээһин) -  этэрбэс билэтин оҕуруонан ан- 
ньааһын. Бисерное шитьё манжеты на торбасах.



һогдоокуу -  кырдьаҕас тыһы таба. Приручённая старая 
важенка (самка).

һоморсо -  таба суон оһоҕоһо. Толстая кишка внутреннос- 
тей оленя.

һопуос таба -  солбук көлө таба. Запасной упряжный олень. 
һороон -  ыырдыы ыҥыырын хорҕолдьуну кутан оһуор- 

даммыт ойуулаах сирэйэ. Инкрустированные из свинца дере- 
вянные луки седла.

һуйатаа (һупии) -  суйатаа, аймалҕан. Суета. 
һутука -  тоноҕос уҥуоҕун силиитэ. Спинной мозг. 
һууркай -  түргэн туттунуулаах. Быстрый, организо- 

ванный.
һүчүмэ -  тоноҕос уҥуоҕа. Позвоночник. 
һы ҥ  -  саас уу аҕалбыт бөҕө-сыыһа. Оставшийся после 

спада болыной воды, паводка ил.
һы пка -  уһун этэрбэһи курга баайар быа. Ш нурок из 

ровдуги на голенище торбаса, для пристегивания к ремню.
һырганнырбыт -  таба арҕаһын ыҥыыр аалан бааһырды- 

быт. Рана, образовавшая на спине верхового оленя от трения 
седла.

һэктэ -  саҥа үүнэн эрэр титирик. Подлесок лиственницы. 
һэлэ -  сыалыһары хаптарарга быаҕа хас да күрүчүөк баа- 

йыллыбыта. Несколько самодельных крючков, привязанных 
на длинной верёвке для ловли налима.

һэҥийэ хаата -  тымныыга сэҥийэҕэ баанар кыра сиидэс 
былаат. Платок, который завязывается на подбородок, заши- 
щающий от обморожения.

һэҥтэ -  илиигэ тахсар үөн. Бородавка. 
һэтии -  таһаҕас сыарҕата. Извоз.

Т
Таакылаан -  далаһа. Мостик из досок или брёвен.
Таала -  күөл үрдүк, туруору биэрэгэ. Крутой берег озера.



Таастыган -  илими тимирдэргэ таастаах талах оҥоһук. 
Грузило сети.

Таахтык -  дьиэ таһыгар тахсарга кэтиллэр кылгас сон. 
Старое меховое пальто, одевают во время работы во дворе.

Таба кэтиир -  түүн ыстаада үөрүн маныыр. Ночное де- 
журство пастуха-оленевода.

Таба хаһыыта -  ыстаада үөрэ хаары хаһан аһаабыт сирэ. 
Место зимнего содержания, пастьбы оленей.

Таньах -  тайах, күрэй. Хорей -  палка для отгона упряж- 
ных оленей.

Тараҕай -  3 саастаах тыһы таба. Баттаҕа суох киһи. Мо- 
лодая самка оленя 3-х лет. Лысый человек.

Тиирэр -  кырса тириитин тиирэр мас киэп. Приспособление 
из дерева, на которое натягивают шкурку песца для просушки.

Тиис аһылыга -  туундараҕа кураанах сиргэ тэлгэнэн 
үүнэр хара отон. Тундровая ягода, как черника.

Тимэхтиин -  уучах, ыырдыы табатын кура. Ремень седла.
Тиргэ сир -  таба аһылыга тэпсиллэн бүппүт сирэ. Исто- 

щённые оленьи пастбища.
Тирэҥсэ -  сарыы этэрбэс. Торбаса из ровдуги.
Тиэрбэс -  куру иилэр алтан тиэрбэс. Медная бляха ремня 

седла.
Толдоокиин -  ийэттэн төрүү сыгынньах оҕо. Голый ре- 

бёнок.
Тоньуһар (тоһуйар) -  таба сүүһүн устун киирэр көмүс- 

кэнэр муоһа. Рога оленя, растущие продольно к лобной части 
головы, защищающие от травм во время боя.

Тоҥолдо -  сыарҕаҕа сотону (поводогу) иилэр сэлии оҥоһук. 
Изделие из мамонтовой кости с отверстиями для скольжения 
длинного ремня нарты, к которому пристегивают оленей в 
упряжке.

Тоҥуй -  тымныыны тулуйбат тоҥуй киһи. Человек, пло- 
хо переносящий холод.



Тоопуулаһа оонньоо -  оҕолор бэйэ-бэйэлэрин хардарыта 
таарыйсан оонньооһуннара. Уличная игра для детей, когда 
один из игроков, догнав другого, касается его плеч, при этом 
произносит слово «Топул».

Тоһуур -  саас муус барыыта балыкка тоһуур оҥоруу. 
Встречная преграда рыбе в период ледохода на реке.

Төргүү -  оллоону ыйыыр хайаҕастаах анал мас оҥоһук. 
Деревянная вешалка с круговыми отметками для чайника на 
металлическом крюке (оллоне).

Төрө -  кыра оҕону ындыыга олордорго хаптаһын оҥоһук. 
Деревянная люлька для перевозки маленького ребёнка на 
верховом олене.

Төрөөбөт -  олох төрөөбөт буолбут тыһы таба. Самка оле- 
ня, ни разу не родившая.

Тубураабыт -  тирии өҥүн аһары кыһыахтаан өҕүллүбүт 
сиринэн тосто сылдьар буолбут. Кожа, которая от чрезмерно- 
го снятия мездры разрывается в местах сгиба.

Тумурар (мунна тумурар) -  муннунан хаана барар. Идёт 
носовое кровотечение.

Турааҥкы -  этэрбэс үрдүнэн кэтиллэр тирии холуоһа. 
Меховые калоши из оленьих лап или шкуры, надеваются по- 
верх торбасов.

Туруулаа -  биир көс сири айаннаан баран тохтоон таба- 
ны сынньатыы. Остановка в пути для отдыха оленей.

Түһүлүк -  бэриэдинньик. Передник.
Тыалыр -  туундара чыычааҕа. Вид тундровой птички 

русского варианта (названия нет).
Тэбиэһирэр -  мөхтөххө өрө барар, ылыммат. Непослуш- 

ный, не реагирует на замечания.
Тэлбэ (тэлбэлэрэр) -  бүөлүүр мас, тахсары мэһэйдиир 

ааны бүөлүү турар. Преграда.
Тэгэлий -  төгүрүйэ бар. Окружи.
Тэлийэ -  сыарҕаҕа олорорго тирии олбох. Коврик из лос-



кутка оленьей шкуры для сидения на нартах.
Тэлэгии -  ыстаан кура. Ремень для штанов.
Тэииииэ -  таба баттаҕынан тигиллибит кыра көбүөр сэ- 

тии, ыырдыы сабыыта. Коврик из лобашей оленя.
Тэикэрэр -  утатан ууну ыймахтыыр. Залпом напивается 

воды.
Тэрпиик -  улахан хаптаҕай игии. Болыиой плоский на- 

пильник.
Тэртэгэр (кутуругуи тэртэппит) -  тэһииргиир куотар 

кэмигэр кутуругун тэрэччи туруорар таба. Молодой рез- 
вый самец с растопыренным хвостом, его трудно поймать 
арканом.

Тэрэпиискэ -  өрбөх, танас сыыһа. Небольшой кусок ткани.
Тэрээк -  кылгас кыл илим. Короткая нитяная сеть из кон- 

ских волос.
Тэһии -  туттарбат, куота сылдьар таба. Резвый олень, ко- 

торого трудно поймать арканом.
Тээбин -  дьиэҕэ кэтиллэр этэрбэс. Легкие меховые до- 

машние торбаса.
Тээгэлиир -  саарыыр, мунаарар, быһааран испэт. Сомне- 

вается, затягивает решение вопроса.
Тээйгэ -  тоһоҕо. Гвоздь.

У
Уйаан -  тарбах ыарыйдаҕына, бааһырдаҕына тоҥмотугар 

түүлээх сыыһыттан хаа. Напальчник, надевают на больной 
палец.

Уккуур (уккуурдаи) -  хаста да кырынан таһаҕаһы таһыы. 
Способ перевозки груза: часть груза доставляют до середины 
пути, затем возвращаются за остальной частью груза.

Укчаарии -  уокка оттор уу тиксэрбит маһа. Плавник.
Улгум -  салайары истимтиэ таба эбэтэр соругу толорум- 

туо киһи. Послушный.



Уораан (дьнэбнт уорааннаах) -  Дьиэбит тымныйан 
уорааннаммыт. Дома очень холодно.

Уоскур -  тирии ыстаан иитэ, бүүрүгэ. Пояс-шнурок у ме- 
ховых брюк на вздёрку.

Уоттуйбут -  бу таҥас эргэрэн киһи тутарын уйбат. Проху- 
дившаяся от длительного ношения одежда, вся рассыпается.

Уот ылааччы -  хараҥаҕа ураһа үөлэһин сырдыгар кэлэр 
кыра көтөр, сахалыыта түлүргэх. Неболыиая птица породы 
ласточек, которая прилетает на свет лампы в темноте.

Уохтала -  оттук буолар талах. Карликовая берёзка (ку- 
старник), годная для топки.

Ураан -  күдэрик туман. Туман в виде дыма.
Урааҥхай -  ускул-тэскил сылдьар киһи. Человек, не име- 

ющий определённого постоянного пристанища.
Ураҕапчии -  сыарҕа ойоҕос маһа. Шест для плетения 

ремнём-верёвкой кузова нарты.
Урука -  үтүлүк. Меховые рукавицы.
Урумата суох буолбут -  илдьирийэн туһатыттан тахсы- 

быт таҥас. Старая прохудившаяся вещь, негодная для даль- 
нейшего использования.

Уруҥаан -  сыҥаах уҥуоҕа. Лицевая кость.
Устаамсык-уус киһи. Мастеровой, умелец, мастер строи- 

тельных работ.
Устугас -  өрүс чыыра. Речной чир.
Утаха -  мөһөөччүк. Мешочек.
Уучах (угучах) -  мииниллэр таба. Верховой олень.
Учулбу -  сатарыйа сылдьар быа. Распускающаяся верёвка.
Үгүрүө -  туундара чыычааҕа, ардаары гыннаҕына үөһэт- 

тэн сурулаан түһэр. Вид птички, парирующей при дождли- 
вой погоде.

Үгэх -  ураһаҕа аан диэки иһит-хомуос, аһылык уурар миэс- 
тэ. Место возле двери, где хранятся кухонная утварь, пища.

Үлүктэ -  синньигэс гына быһыллан хатарыллыбыт эт. 
Сушёное, мелко нарезанное мясо.



Үнэкээн -  ураһа аллараа кылгас сабыыта, өлдүүнэ. Корот- 
кое покрытие нижней части урасы-чума.

Үн-үүр -  таба ындыытын ыҥыырдарын, быаларын чөмөх- 
түү мунньуу. Сбор вьюжной утвари в кучу.

Үөлэс -  ураһа үөһээҥҥи аһаҕаһа. Отверстие верха тордоха.
Үөрэҕэстээ -  балыгы кэрчиктээ. Разделывай рыбу на части.
Үрүөх -  тириини сарыылыырга түүтүн кыһыйар мас 

тэрил. Деревянный станок для снятия шерсти шкур во время 
выделки ровдуги.

Үрүүбүн — эти хоторор уһун биилкэ. Длинная вилка, ко- 
торой вынимают вареное мясо из котла.

Ү үкү -  күөлгэ үөскүүр кыра балык. Небольшая озёрная 
рыба.

X
Харам -  күтүр. Скряга, мелочный.
Хаалган -  ураһа аана. Дверь тордоха.
Хааргин -  Чукуотка табата. Чукотская порода оленя.
Хаарыйалаабыт -  эргэрэн түүтэ элэйбит тирии таҥас. 

Старая одежда, с вытершимся мехом.
Хабатаа -  тараҕай. Лысый.
Хабачай -  тугут тириититтэн халтаҥ ынтыкаа бэргэһэ. 

Малахай: меховая шапка-капор из пыжика (шкуры новоро- 
ждённого тугута).

Халампаас -  бинокль.
Халтырхай -  халтархай, халтараан. Скользко.
Халыйар -  сырылыыр, хатааһылыыр. Катается на санках.
Халыып -  буулдьаны кутар киэп. Форма для литья пуль.
Хан ха дуоска -  таба сыарҕатыгар олбоҕо суох аҥаардас 

дуоскаҕа олорор. Нарты без ковриков, сидят на одних голых 
досках.

Хапсакии -  балык хайыытыгар үөскүүр муора үөнэ. Мел- 
кие морские моллюски, прилипающие к жабрам рыбы.

Хараха -  тимэх оннугар таба быатыгар, тэрилигэр муос,



мас тэлбэ. Деревянное или костяное изделие, заменяющее за- 
стежки на оленьих лямках.

Харгы (харгы үрэх) -  чычаас уулаах үрэх. Мелководная 
речка.

Харыҥ тириитэ -  таба ханнын тириитэ. Потроха оленя, 
по-русски называется «рубец испражнения».

Хатат -  чокуур таас уот ыларга аналлаах. Кремний для 
получения искры.

Хараама -  хара өҥнөөх таба. Олень темной масти.
Харбакии -  туундара куруппааскыта. Тундровая куропат- 

ка, отличается меныиим размером от таёжной куропатки.
Харбатар -  уучах табанан өрүһү харбатан туорааһын. Пе- 

реправляться на верховых оленях через полноводную реку. 
Переплыть.

Хатарба -  лэппиэскэ. Лепёшки.
Харҕааһын -  таба тириититтэн саҥыйах, бүүрүгэ түүлээх- 

тэн. Меховая оторочка подола женской дохи из оленьей шкуры.
Хах -  бөдөҥ чыыртан дьуукула. Юкола, приготовленная 

из крупной рыбы.
Хачымаас -  салгыҥҥа хатаччы хатарыллыбыт балык. 

Небольших размеров копчёная на ветру рыба.
Хобурҕан -  сыарҕа соһорго аналлаах суон талаҕы эбэтэр 

маһы иэҕэн оҥороллор. Дугообразная часть нарты, к которой 
пристегивают ремень для тяги.

Ходьолгута -  эргэрбит тыл, хоолдьугата. Подруга, друг 
(архаическое слово).

Холбуйа -  кыра мас дьааһык. Маленький деревянный ящик.
Холдороон -  кыараҕас холлороон сир. Каньон.
Холомо -  булчуттар сиэрдийэлэринэн, кырыһынан са- 

быылаах үүтээн дьиэлэрэ. Охотничья избушка для временно- 
го пристанища.

Хооҥуу -  күөл мууһа тоҥмутугар салгын мустан хабах кур- 
дук үллэн тахсыбыта. Пустота, образовавшаяся при ледоставе.



Хоҥхолоой -  көҥдөй. Полый.
Хопоо -  көп түүлээх таба тириитэ саҥыйах. Меховая доха 

из зимних шкур оленя.
Хорондоорбут -  бааһа сэтэрэн ириҥэрбит. Загноение 

раны на теле оленя.
Хоруур -  күрдьэх. Лопата.
Хособуой -  модьу-таҕа оҥоһуулаах сэтии сыарҕата. Срав- 

нительно массивные, крепкие нарты, предназначенные для 
тяжёлого груза.

Хоспох -  таһырдьааҥҥы холодуопка. Пристрой в сенях 
для хранения продуктов.

Хостуур -  кырыыга көлүйүллүбүт таба. Упряжный олень 
с боковой стороны переднего оленя.

Хорсоох -  сүөһү тириититтэн тигиллибит ууну киллэрбэт 
этэрбэс. Торбаса -  сапоги из толстой сыромятной кожи.

Хохуолу -  икки илими күөлгэ төгүрүччү үтэллэр. Осо- 
бый способ ловли озёрной рыбы двумя сетями полукругом.

Хохуулка -  куукула. Кукла.

Ч
Чаатаан -  атаҕар оспот ыарыылаах таба. Олень с застаре- 

лой раной в ноге.
Чайдаах үрэх -  бытархай таас кытыллаах үрэх. Река с 

галечным берегом.
Чалаах -  паас иитэргэ туттуллар элбэрээк. Деталь сторо- 

жевого механизма песцовой ловушки.
Чаҥкыр -  дьэҥкир. Прозрачный.
Чаҥхаҕар -  улахан истээх киһи. Человек с большим жи- 

вогом.
Чамычы -  астан тугу да ордорбокко сиэбиттэр. Съели 

всё, ничего не оставили.
Чарбайар -  кыаҕын билиммэккэ үрдүк үлэҕэ сананар. 

Не рассчитывая своих возможностей, стремиться к высокой



должности.
Чархааскай -  сэбирдэх табах. Листовой табак (черкас- 

ский).
Чарчыйбыт -  муус үрдэ саҥа тоҥмута. Тонкий слой льда.
Чарчыллаай чаайа -  муора чугаһынааҕы систэргэ үүнэр 

чэй отугар маарынныыр намыһах от. Быстарыкка урут чэй 
гыналлара. Низкорослая трава, похожая на чайные листья, 
растёт в возвышенной гористой местности вблизи моря, чай 
чарчиллая.

Чигди -  дьиэ таһа, таба тэпсэн кытааппыта. Утоптанное 
место.

Чой -  тиҥилэх чэрэ. Мозоли на пятках.
Чокулай -  орой. Темень.
Чомбулуур -  солуута суоҕу кэпсиир. Несёт бессмыслицу, 

пустословит.
Чоҥкуу -  силиилээх таба сототун уҥуоҕа. Берцовая кость 

ног оленя, разбивая её, получают вкуснейшее блюдо северян -  
костный мозг (силии).

Чоҥиии -  уол оҕо аата. Имя мальчика.
Чооку -  кытаанах хомурах хаар. Твёрдый снежный сугроб.
Чооруостуур -  туохха наадыйан кэл да кэл буолла. Поче- 

му стал частенько захаживать.
Чопхо (чопхо сээн) -  дириҥ уулаах туруору биэрэктээх 

үрэх эбэтэр сээн. Глубокая с крутым берегом узкая речка.
Чорчохоот -  кылгас тыс этэрбэс. Короткие торбаса до ко- 

лен шитые из оленьих лап.
Чохоо -  бакаал чааскы, сахалыы чохоол. Чашка, бокал.
Чочоҥнотор -  күһүн өрүскэ сыалыһарга оҥочоҕо олорон 

күрүчүөккэ мэҥиэлээн балыктааһын. Способ ловли налима 
осенью крючком.

Чөлөкө -  аҥаар муостаах таба. Однорогий олень.
Чөмүйэ -  сөмүйэ. Палец.
Чулдуукай -  тууччах балык кырата. Небольшая нельма.



Чуогур -  муус маҥан таба. Белый как снег олень.
Ч уокиллиик-туундара чыычааҕа. Тундровая птичка.
Чуоҥаал -  ураһаҕа орон кэннэ, ураһа түгэҕэ. Полустенок, 

часть кровати со стороны стены.
Чуораа -  кыра оҕо оонньуур ураһата. Маленький чум.
Чуос -  аартык. Старая трасса.
Чуулаан -  хоспох. Пристрой в сенях для хранения про- 

дуктов и вещей.
Чуум -  сэтиигэ таһаҕаһы сабар сабыы. Покрытие для 

извоза.
Чуучиис -  абааһы. Привидение, нечистая сила.
Чүөҥээки -  ону-маны киһи үөйбэтэҕин саҥарар оҕо. Ре- 

бёнок, который болтает непонятное.
Чүөпэ -  чүөмпэ, дириҥ уу. Глубокое место на реке.
Чыкчаа -  дьахтар аата. Женское имя.
Чылкы -  атах, илии быччыҥа. Мышцы ног и рук.
Чылчаламмыт -  быа, сап иилистибитэ. Запутавшаяся 

верёвка.
Чымка -  ураһа оһоҕун кэннинээҕи ураҕас. Шест возле 

очага, на который привязывают другие шесты для сушки се- 
тей, одежды.

Чыыйаа (чыыйаа хопоо) -  түүтэ элэйбит таба саҥыйах, 
сахалар «холто» буолбут дииллэр. Оленья доха, у которой 
после длительного ношения облезла шерсть.

Чыыччата бүппүт -  туох да ордубатах. Кончилось, ниче- 
го не осталось.

Чыычыҥка -  аһылыктан туох да ордубатах. Ничего не 
осталось от пищи.

Чэкчэкээ -  дулҕа сахалыыта. Бугорок.
Чэкэйээ -  кыра хопто (оруосабай чаайка). Розовая чайка.
Чэкэнийэр -  төкүнүйэр. Кувыркается.
Чэкээ -  кыра-кыра чөмөх. Маленькие копны.
Чэҥэгэр -  төгүрүк быһыылаах төбө. Голова круглой формы.



Чэҥээ -  дьахтар аата. Женское имя.
Чээлкээ -  маҥан таба. Белый олень.
Чээҥгии -  таба ыраата барбатыгар моонньугар атаҕын 

бохсор, мэһэй тэлбэ мас. Деревянное приспособление, кото- 
рое привязывается на шее упряжного оленя для того, чтобы 
не забрёл далеко.

Чээрчээмэ -  кылгас маамыкта. Короткий аркан.
Чээрэ гынар -  уокка сыраллар. Греется у печи.

Ы
Ыаллатар -  ыалдьыкка бэлэх биэрэн ыытыы. Одарива- 

ние гостя.
Ыбаагыр -  хары аллара өттө. Нижняя часть руки.
Ылах -  сыарҕа атахтарын холбуур мас. Перекладина, со- 

единяющая копылья нарт.
Ынтыкаа -ти р и и  дьабака бэргэһэ. Меховая шапка-капор.
Ыҥас гыммат -  киһи саҥатыгар ымыр да гыммат. На за- 

мечания не реагирует, хоть бы что.
Ыраакы -  тыыны тиэйэр модьу сэтии. Нарта-извоз, пред- 

назначенная для погрузки лодок.
Ырҕахта -  таба тигиигэ. Кожный овод.
Ыһыы -  ыарахан улахан сүгэ. Тяжёлый топор.
Ытыкаайдаа -  ону-маны мээрилээн төбөтүн иирт. Болтает 

без толку.

Э
Эбирэ -  уһун тыс этэрбэс (куруму). Длинные меховые 

торбаса.
Эбиэнньэ -  дьонуттан хаалбыт кыра мал-сал. Оставшая- 

ся вещь от родителей.
Эбэ балыга оонньообут -  дьүкээбил уота оонньообут. 

Северное сияние.
Эгэл дьэ -  аҕал эрэ. Подай.



Элгэлээх харахтаах -  хараҕа үрүҥ буолбут, сахалыы хара- 
ҕа эргэлээх. Белое бельмо на глазу.

Элээмэтэ -  эргэрэн илдьирийбит таҥас. Прохудившаяся 
одежда.

Энньэ -  кыыс сүктэригэр бэлэҕэ. Одежда, вещи девушки, 
выдаваемой замуж.

Эҥирэх -  сыалыһар, бил балык тириититтэн мөһөөччүк. 
Мешочек из кожи налима.

Эннии -  2 саастаах тыһы төрөөбүтэ. Молодая важенка 
2-х лет.

Эмкээнэ суох -  туохха да наадыйбат, күн кыһалҕата суох, 
ээл-дээл. Человек, безразличный к происходящему, никакой 
реакции на замечания других.

Эһиэкэйдэнэр -  кыыһыран ону-маны быраҕаттанар, 
элитэр. Сердится, разбрасывает вещи.

Эриэн түөс -  хаас көрүҥэ. Разновидность гуся.
Эрэпчиинэ -  баат тыыны хаһар туттар тэрил. Инстру- 

мент для долбёжки бревна, предназначенного для изготовле- 
ния лодки -  ветки долблёнки.

Ээһээн -  ыырдыы (ындыы) ыйааһынын тэҥниир харда- 
ҕас. Полено для выравнивания весовой нагрузки на вьючного 
оленя.

Ээлдэ -  таба муоһа үүнэр сирэ. Место, откуда растут рога.
Ээмилдэ -  ээмиллэ, хотугу кус. Морянка.
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