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Тӱрк тіллердеӊер пістіӊ пілізібісті пайыдары
анзы ла миніӊ кӧӊнім паза тоғызымныӊ пӧгіні полған.

В. В. Радлов

Чол алнында

Василий Васильевич (Фридрих Вильгельм) Радлов Берлин 
городта 1837 чылда азығ айында тӧреен. Ол ортымах хоныхтығ 
буржуа сӧбiрезiнде ӧскен, саарбахтаӊ ала позын наука кiзiзi поларға 
тимнеен. Іди ол гимназияны тоосхан соонда Берлин университедiнзер 
ӱгренерге кiрiбіскен. Мында, философия факультедiнде 
ӱгренчедiп, тiллернеӊ айғас пастабысхан, оларны тиреӊ ӱгренерге 
пӧгiн тудыбысхан. Пу туста аныӊ ӱгретчілерінеӊ тиӊнестіріг тіл 
науказыныӊ тӧстігҷілері саблығ учёнайлар Франц Бопп, Вильгельм 
Шотт, Август Потт паза пасхазы полғаннар. Оларныӊ аразында, 
Радловтыӊ тіл науказынаӊ чуртазын палғабызырында, ӧӧн орын 
алған В. Шотт, аныӊ устааннаӊ чиит оол іскеркі (моол, тӱрк, 
маньчжур, хыдат паза пасха) тіллерні ӱгрен пастаан, олох аны 
Россиядағы учёнайларныӊ тоғыстарынаӊ таныстырған. 1858 чылда 
университеттi тоозып, Радлов философияныӊ докторы тiп учёнай 
ат алған. Олох чайғызын ол, позыныӊ ӱгретчізі Вильгельм Шоттыӊ 
рекомендациялығ пічігін алып, Россиязар чолға сығыбысхан.

Мында Радлов, Санкт-Петербургта чуртап, орыс тiлін чахсы 
иде тиреӊ ӱгренген, позына чуртирға ахчаны, тізеӊ, немец тiлiнiӊ 
ӱгретчiзi полып, тоғынып пастаан. Ӱгретчізініӊ пічігі полызиинаӊ 
Радлов кӧп учёнай паза саблығ кізілернеӊ танысхан. Пу туста Радлов, 
Орыс географическай пiрiгiстiӊ экспедициязында аралазып, Амур 
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суғ хазында чуртапчатхан тунгус чоннарны iстезiрiнде аралазарға 
сағынған, че пу кирек аныӊ килiспин парған. Андада Радловха 
алында Германияда посол полған барон П.К. Мейендорфнаӊ 
танысханы уғаа тузалығ полған. Анзы ағаа чӧп пирген Барнаулда 
пӧзік тағлығ училищеде немец паза латин тіллерніӊ ӱгретчізі 
поларға, соонаӊ пу училище гимназияға айлан парар полған. 
Радлов аныӊ чӧбіне кірген, мында ол позыныӊ тіллер ӱгренер 
сағызын толдырып алар оӊдай кӧр тапхан. Іди позыныӊ тоғысха 
кірер чаразығда чал ахчазынаӊ пасха ідӧк экспедициялар иртірерге 
700 салковай ахча алардаӊар чоохтазып алған. Ол оӊдайнаӊ ағаа 
пис чыл часхы-чайғы туста тӱрк чоннары чуртапчатхан чирлерҷе 
экспедицияларнаӊ чӧрерге кирек полған.

Тоғынар чирінзер чолға сығар алнынҷа Радлов гимназия 
ӱгретчізіне экзамен тутхан. 1859 чылныӊ хандых айыныӊ 11-ҷi 
кӱнiнде Радлов Россия императорыныӊ албатызы поларына присяга 
пирген, пу кӱннеӊ сығара аныӊ ады орыстинаӊ Василий Васильевич 
адал сыххан. Пу кӱннеӊ сығара В.В. Радловтыӊ чуртазы Россиянаӊ 
саӊайға палғалыс парған. В.В. Радловтыӊ чуртазынаӊар пасхан 
тюркологтар аны ӱс чардыхха пӧлчелер: 1) Барнаулда чуртаан 
Сибирьдегі тузы, 2) Казаньда чуртаан тузы, 3) Санкт-Петербургтағы 
чуртазы. Оларох хан тузындағы тӱрк тіллерні ӱгренер науканыӊ 
тархынын ікі чардыхха чарчалар: пастағы чардығы – ол Радловтыӊ 
алнында полған наука, ікінҷізі – Радловтыӊ тузындағы наука. 
Мыннаӊ даа кӧрерге чарир В.В. Радловтыӊ пу науканыӊ тилиріне 
хайдағ улуғ хозым ит салғанын. 

Барнаулда чуртаан чыллар  
(1859 – 1871)

Санкт-Петербургтаӊ Барнаулға чидер ӱчӱн чолға пис неделя 
кирек полған. Че мындағ ырах чорых В. В. Радловты чочындырбаан, 
ол пӧгiнген, орындағы чоннарныӊ аразында чуртап, оларныӊ 
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тiлiн ӧтiре ӱгренiп аларға тiп. Мында ол Барнаулдағы тағлығ 
училищезiнде немец паза латин тiллернiӊ ӱгретчiзi поларға тоғысха 
кірген. Пӧзік, ніске сыннығ, сарығ састығ чиит оол прайзыныӊ даа 
кӧӊніне кірген полған. 

Барнаулзар читпиннеӊ, ол пастағы экспедициязынаӊ чолға 
сығыбысхан: Алтайдағы тимір-тас районныӊ пастығынаӊ, генерал 
А.Е. Фрезенеӊ хада аныӊ инспекция иткен чорығынаӊ алтын 
чуғҷаӊнарзар Кондома суғ пазынзар, Мрас суғзар, Томзар паза 
Салаирдағы литейнай заводтарзар чӧр пар килген.

Олох кӱскӱзін 1859 чылда, В.В. Радловтыӊ тіл ӱгренер сағызын 
толдырып, Курту зайсан позыныӊ Яков тіп кізізін Барнаулзар ыс 
пирген. Ол кізі, В.В. Радловтыӊ ибінде алты ай чуртап, аны алтай 
тіліне ӱгреткен. Кӱнӧрте училищеде тіл уроктарын апарып, ибінзер 
айланза, В.В. Радлов алтай тілін ӱгренерге одырҷаӊ. Чарым чыл 
аразына пу тілні ол чахсы ӱгреніп алған паза олох туста алтай 
тілініӊ сӧстігін тимнирге пастаан. 

Сибирьзер килер алнындох В.В. Радлов тіл науказыныӊ 
методикаларынҷа чахсы тимнег алған полған, аннаӊар позыныӊ 
істезіглерін хайди апарардаӊар чахсы пілген. Андағ полбаза, ол пос 
позына турғысхан улуғ пӧгіннерні толдыр полбасчых. Ол, тізеӊ, 
сағынған, хайди даа прай тӱрк тіллерні ӱгреніп алып, оларныӊ 
тиӊнестіріг грамматиказын пас саларға. Аныӊ ӱчӱн ол чоннарныӊ 
диалект паза олаӊай чоох сӧстерін, орта пазып, чығарға кирек полған. 
Мында ағаа улуғ хабазығ пирген орыс академическай транскрипция. 
В.В. Радлов анынаӊ пазарға, студент полғанда, ӱгренген, андада ол 
академик О.Н. Бётлингк пас салған «Якут тілініӊ грамматиказы» 
тіп киндені уғаа ситкіп хығырған. Мында прай якут тілніӊ сӧстері 
транскрипциянаӊ пазыл парған полғаннар. В.В. Радлов позы 
чыған тӱрк сӧстеріне килістіре ӧнетін транскрипция танығларын 
сағынып алған, соонаӊ ол прай сӧстерні пу оӊдайнаӊ пасхан, іди 
кізілерніӊ диалект паза чоох тіл оӊдайларын орта кӧзітчеӊ. Тілніӊ 
сӧс пайын чығарында чонныӊ пазылбин пӱткен чайаачызын пазары 
уғаа тузалығ полған. Іди полған на тілні паза чонны ӱгренчедіп,  
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В.В. Радлов экспедициялығ чӧрген туста чонныӊ алғастарын, 
ырларын, нымахтарын, кип-чоохтарын пас турҷаӊ. 

Экспедициялығ чорыхтар

В.В. Радлов позыныӊ экспедициялығ парар чолын азынада 
сананып алҷаӊ, аныӊ ӱчӱн позыныӊ алнында анда полған 
учёнайларныӊ тоғыстарын ӱгренҷеӊ. Іди чахсы тимненген соонда ол 
мындағ чорыхта нимені істезерге кирек полчатханын чахсы пілген. 
Ідӧк ол позыныӊ чорыхта полған кӱннерін хайди ирткенінеӊер 
пічікке пасчаӊ, ол оӊдайнаӊ аныӊ хайда чӧргенінеӊер, ниме 
кӧргенінеӊер пілерге чарир. Пу пічіктерінде ол чолда тоғасхан тағ-
суғларныӊ аттарын, аалларны паза оларныӊ чонын толдыразынаӊ 
кӧзітчеӊ. Пу чирлерні ол туста наукада асхынах пілгеннер, аннаӊар 
пу пічіктерні В. Радлов соонаӊ чарыхха сығарыбысханда, олар 
чонға улуғ туза пиргеннер. Пілдістіг, пу экспедицияларда чӧріп, 
ол кӧп тоғынған, орындағы чоннарныӊ аастағы чайаачызын 
пазып, тоғасхан кізідеӊ ӧбекізін, ноо сӧӧкке кіргенін сурығлап, 
чон чуртазынныӊ оӊдайларын хайди кӧрген, ідӧк кӧні пасхан.  
Пу пастағ соонаӊ килкім наука тоғыстарында кӧзіділіп, учёнайныӊ 
адын саӊайға саблап салған, тилекей наукада иӊ артыхтарныӊ 
аразында турыстыра орын пирген. 

1860 чыл. 
Пу чылда Барнаулзар В.В. Радловтыӊ хоных хонҷаӊ кізізі 

Паулина Фромм килген. Олар ікӧлеӊ Берлинде полғандох удур-
тӧдір хада чуртирдаӊар сӧс пирген полғаннар. Олар пик сӧбіре 
тӧстееннер: ипчізі В.В. Радловтыӊ сын нанҷызы, полысчызы 
полған. 

15 майда иирзер В.В. Радлов Барнаулдаӊ экспедицияға 
сығыбысханда, ипчізі анынаӊ хада парған. Оларныӊ улуғ нимес 
отряды (Радловтыӊ чалҷызы паза алтай тіліне ӱгреткен Яков), ікі 
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хаӊаа кӧлген, Гоньба аал хыринада Об суғны паромнаӊ кизіп, аны 
хастада парған. Часхы суғлар тазып, чол палғастығ полғаннаӊар, 
чолда ағырин парарға киліс турған. Пір кӱн парған соонда, аттарны 
пасха аттарға алыстырарға кирек полҷаӊ, пірее туста аныӊ ӱчӱн 
оларға пірее чирде тудыл парарға даа килісчеӊ. Бийскке читкенде, 
В.В. Радлов городтыӊ полиция пастығына губернаторныӊ пічігін 
читтір пирген, анзы, тізеӊ, оларға игетке пір казакты пирген. 
Аннаӊ андар ӱстӱнзарых парып, Камара суға читкеннер, мында, 
наӊмырлар чаап, чол хомай пол парған, аннаӊар аны хастап 
хаӊаалығ парарға сидік полған, хайди пасхан В.В. Радлов, пір хати 
олар 15 сахырымны (12 км 720 м – Е.Т.) 7 часха ла иртіп алғаннар. 
Сема суғныӊ ойымында олар Муйту миссиязынзар читкеннер, 
пу улуғ нимес кірӧске тӱскен телеуттарныӊ аалы полған. Аннаӊ 
сығып, Муйту суғыҷахты кизіп, Сема суға чидіп, аныӊ оӊ чарынҷа 
хастап, чалым хайаларны чадап ла иртіп, Ашьякту суғныӊ пазына 
парғаннар. Мында Курту зайсанныӊ чайлағы полған, В.В. Радлов 
орындағы чонныӊ чоохтарын пічікке пасхан, оларныӊ улуғ 
хызығыста чуртапчатханын кӧрген. 

Ол чылларда Алтайда, пасха Россияда чіли, удаа 
зооэпидемиялар полҷаӊ, орынғы чуртағҷыларныӊ малы кӧп 
ӧлҷеӊ, малнаӊ на чуртаҷаӊ чон, хуруғ хала парып, тыӊ ӧзӧкчеӊ. 
Ана оларныӊ андағ сидік чуртазын В.В. Радлов, кӧріп, позыныӊ 
пічіктерінде, чазырбин, кӧні пасхан.

Мында полған соонда, В.В. Радлов кізілернінеӊ хада Урсул 
суғны чоғар хастап парғаннар, Онгудайда полған миссионерлар 
миссиязына читкеннер, аннаӊ андар садығ апарҷаӊ чолнаӊ парып 
паза Ӧлӧт суғны хастап, Катунь суға читкеннер. Чикетаман тағны 
азып, Ӱлгемен суғны кизіп, Чуй суғныӊ пилтіріне киліп, аны 
чоғар чохтап, Чуй чазызында Кош-Агачта полған садығҷыларныӊ 
садығ тураларына чидіп алғаннар. Мыннаӊ сығара олар Онгудайда 
полған миссиязар айлан киліп, чорыхтарын, Урсул суғны чоғар 
хастап, Теньга суғзар узаратханнар. Аныӊ соонда, Сема суғныӊ 
пазын иртіп, Муйтуда орныххан миссиязар парғаннар. Мыннаӊ 
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соонда олар Катунь суғны паромнаӊ кизіп, іскеркізер парып Майма 
аалға читкеннер, андартын Улалада полған миссионарларныӊ 
миссиязына читкеннер. Ол миссиянаӊ саблығ миссионер паза 
этнограф В. Вербицкий устаан. 

Мында В.В. Радлов Михаил Чевалковнаӊ танысхан.  
М. Чевалков, телеут кізі, пічікчіл полған, ол позыныӊ тӧреен тілін 
паза орыс тілін чахсы пілген, аннаӊар В.В. Радлов аны, Барнаулзар 
киліп, позын телеут тіліне ӱгретсін тіп, хығырған. М. Чевалков парар 
полыбысхан, іди хысхызын В.В. Радловсар киліп, аны телеут тіліне 
ӱгреткен. Мында полғанда, М. Чевалков В.В. Радловтыӊ чӧбінеӊ 
позыныӊ чуртазынаӊар улуғ чоох пас салған. Пу чоохты учёнай 
позыныӊ Алтайда чуртаан чоннарныӊ фольклорына чарыдылған 
киндеде чарыхха сығарған. Іди Михаил Васильевич Чевалков алтай 
литератураныӊ тӧстігҷілерініӊ пірсі пол парған.

1961 чыл. 
Ирткен чылдағы экспедицияда чолда уғаа сидік паза 

хорғыстығ киректер учураан полғаннаӊар, 1961 чылда В. В. Радлов 
ипчізін позынаӊ хада албаан. Амды ол позы паза аныӊ кізілері 
прай чолны чалаӊ аттығ ирткеннер, позынаӊ хада апарған кирек 
нимелерні, ікі хаӊааға салып, кӧлліг аттар тарт парғаннар. 

10 майда В.В. Радлов М. Чевалковнаӊ паза пасха 
чолҷыларынаӊ хада Салаир тағларынҷа Егорьевскай алтын 
приисктаӊ телеуттарныӊ аалларынзар, Ура паза Бачат суғ істінзер, 
парғаннар. Аннаӊ олар Аба-тура пастыра Мрас суғзар парғанннар, 
анда Кондома пазында Спасскай алтын прииск полған, мында 
В.Радлов шор чонныӊ фольклорын пічікке пасхан, оларныӊ 
чуртазын ӱгренген. Мыннаӊ андар олар Царево-Александровскай 
теен алтын прииск пастыра Хуу суғзар парғаннар, хайда кумандин 
чон чуртаан. Соонаӊ пу суғны чоғар хастап, олар Бия суға читкеннер, 
аны чоғар хастап парып, Алтын кӧлге читкеннер. Мында, кӧлні 
кименеӊ кизіп, Чулышман суғныӊ пилтіріне читкеннер. Мыннаӊ 
сығара олар Ағбан суғ пазынзар сығыбысханнар, андартын олар 
Тыва чирінзер чидерге пӧгінгеннер, че чол киліспин парып, 
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маршрутты алыстырып, олар Кара-Холь кӧлге ле читкеннер паза 
тыва чон чуртаан аалда ӱр нимеске тохтааннар. Ол туста Тыва чирі 
Хыдатха кірчеткен, аннаӊар Россиядаӊ андар кіріп алар ӱчӱн ӧнетін 
чарадығ кирек полған, хыдат ӱлгӱлері, тізеӊ, андағ чарадығ пирерге 
хынмаҷаӊнар. В.В. Радловха даа тӧрт ле кӱн поларға киліскен пу 
чирде, чарадығ ал полбаанда, ол кізілерінеӊ хада нандыра чолға 
сығыбысхан, че чӱзе наӊмырлығ кӱннер турып, чолда пис кӱн 
астығып, оларға пазох пу чирзер айланарға киліс парған. Че мында 
В. Радловха тывалардаӊар хоза материал чыырға киліспин парған, 
тынағ соонда оларға ибзер айланар чолны пу чирлерні чахсы 
пілчеткен кізі кӧзіткен, аннаӊар олар тӧрт кӱн пазынаӊ Чулышман 
суғзар читкеннер. Че ол даа полған хысхаҷах тусха В.В. Радлов 
тыва чонныӊ тілін, фольклорын, сӧӧктерін пазып, олардаӊар 
ол тусха читіре наукада чох полған наа пілістерні пир салған.  
Іди В.В. Радлов тыва фольклорыныӊ пастағы істезігҷізі пол парған. 

Мыннаӊ олар, Улалазар чолға сығып, Пыша паза Кокша 
суғларны кизіп, миссионерлар миссиязына чидіп алғаннар, аныӊ 
соонда Барнаулзар айлан килгеннер.

1862 чыл. 
Пу чайғызын экспедиция тузында В.В. Радлов 

Археологическай комиссияныӊ чахиинаӊ пастағызын на кӱргеннер 
хазып пастаан, ол оӊдайнаӊ аныӊ идер тоғызы хозыл парған. 
Барнаулдаӊ сығып, ол Кулунда чазызынзар казах аулларынзар 
парыбысхан. Пу ауллар форпост Боровый паза Семипалатинсктыӊ 
аразында орныхханнар, аннаӊар оларны істескен соонда учёныйныӊ 
чолы Семипалатинсксар узарадалған, Ол, андар почтовый трактча 
парып, Сергиополь (амғы Аягуз – Е.Т.) городха читкен, мыннаӊ 
ӱстӱнзарых парып, Урджар городха читкен, анаӊ пазох почтовый 
трактсар сых парып, Кӧксинскай станицаға читкен. Мыннаӊ 
сығара ол ӱстӱнзарых чол тутхан, Аламан тағларны азып, Или 
ойымны иртіп, Каркара суға читкен. Мында ол, кидеркізер тартып, 
Чилик ойымынзар пар сыххан, чоллами Алатау сынны азып паза 
Надеждинскайнаӊ Софийская станицаларны иртіп, Верный (амғы 
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Алматы – Е.Т.) городха читкен. Мыннаӊ нандыра ол почтовай 
трактнаӊ Кӧксинскай станицаға айланған, андартын Кульджа тіп 
хыдат городынзар парған. Ол мында город хыринда полған тюрк 
тілліг чоннардаӊар пазып аларға пӧгінген, че хыдат ӱлгӱлері 
ағаа андар чӧрерге чарадығ пирбееннер, аннаӊар В.В. Радлов пу 
городта орыстарныӊ кварталында чуртаан паза кӱнӧрте Кульджада 
чурттығ таранчы теен кізілердеӊ оларныӊ тілін сурастырғлаан.  
Пу таранчы чонныӊ (уйғур чонныӊ кизегі – Е.Т.) тілі узбек тілінеӊ 
пасхалалчатханын сизініп, В.В. Радлов аны тиреӊ ӱгренерге 
сағыныбысча. Мында полған соонда ол, нандыра чолға сығып, 
Капал городта тудылыбысхан. Пу городта В.В. Радлов Гемер-Баки 
тіп аттығ таранчы кізінеӊ танысхан. Пу кізі, пічік пілбезе дее, 
позыныӊ чоныныӊ фольклорын уғаа чахсы пілген паза олаӊай 
чонныӊ чооғынаӊ чоохтанчатхан, пу нимелерні піл салғанда,  
В. В. Радлов аны позынзар Барнаулзар парарға чӧптебіскен. Ол 
туста тоғыс таппин чӧрген Гемер, В.В. Радловнаӊ хада парыбысхан. 
Оларныӊ Барнаулзар нандыра парар чоллары Сергиополь 
паза Семипалатинск городтары пастыра чатхан. Гемер-Баки  
В.В. Радловтыӊ ибінде часхыға читіре чуртаан. Пу тус аразына 
В.В. Радлов аннаӊ уйғур тіліне ӱгреніп алған, паза кӧп фольклор 
матералын пазып алған.

1863 чыл. 
Пу чайғызын В.В. Радлов кізілерінеӊ хада Енисей 

губерниязынзар чол сыххан. Бия суғны хастап, Бийск городты 
иртіп, олар Хуу суға читкеннер. Пу суғны чоғар хастап, чолда улуғ 
сидіктерні тобырып, олар Мрас суғныӊ пазына сых килгеннер. Пу 
суғны хастап, аныӊ пилтіріне чидіп, Таштып суғны индіре хастап 
парғаннар. Ағбан суға читкенде, Минсуғ городсар парғаннар. 
Минсуғдаӊ кимеліг Хызылчарға чӱскеннер. Андартын іскер 
парчатхан почтовай трактнаӊ парып, Канск городха читкеннер, 
анаӊ ӱстӱнзарых тартып, Агульск тіп аалзар парғаннар. Пуох 
почтовай трактнаӊ Хызылчарзар айланып, Ӱӱс чазыларынзар 
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чолға сығыбысханнар. Мында полып, Божье Озеро пастыра 
Мариинск городсар парғаннар, андартын Чердат суғзар Кия теен 
орынзар айланғаннар. Мыннаӊ соонда Томск городха читкеннер, 
андартын Барнаулзар нан килгеннер. Хысхаҷахти чоохтаза,  
В.В. Радловтыӊ мындағ чорых маршрутты полған. Ағбан татарларныӊ 
тілін ӱгренерге пастап, ол, позыныӊ транскрипциязынаӊ оларныӊ 
сӧстерін пазып, сах андох оларны немец тіліне тілбестеҷеӊ.  
Пу оӊдайнаӊ, немец тіліне тілбестеп, ол мындағы чонныӊ 
фольклорын пасхан. Ідӧк экпедиция тузында ол, кӱргеннерні хазып, 
анда тапхан нимелерні ӱгренген. Аныӊ чооғынаӊ, ол чайғызын 
олар 100-ке чағын кӱрген хазыбысханнар. В.В. Радлов позыныӊ 
алнында пу чирлерде экспедициянаӊ полған П.С. Палластыӊ,  
Д.Г. Мессершмидттыӊ, М.А. Кастренныӊ паза пасхазыныӊ 
тоғыстарын чахсы пілген, аннаӊар ам позы мында пол парғанда, 
олар пасхан нимелерні амғы туста хайдағ полғанын кӧрерге чӧрген, 
алай ба олар орта пазылғаннар ба тіп тиӊнестірген.  

1864 чыл. 
Пу чыл чайғызын В.В. Радлов Санкт-Петербургсар парған, 

позыныӊ экспедицияларына субсидия ахчазын сурирға. Анда 
аныӊ кирегі килізіп, ағаа істезіглерін узарадарға ахча пирер пол 
салғаннар.

1865 чыл. 
Пу чайғызын В.В. Радлов 1860 чылда ирткен экспедиция 

маршруттынаӊ парып, Урсул суғны кизіп, Чуй суғ істінде полған 
садығ тураларына читкен. Андартын Курай чазызынзар айланып, 
Чуй суғны чалаӊ аттығ кизіп, садығ итчеӊ чолҷа Аргыт суғныӊ 
пилтірінзер инген, аныӊ соонда Уймон чазызынзар парған. Мында 
ол ӱстӱнзарых полған Бухтарма пазынзар паза Белая аалзар, 
Катунь тағларын азып, читкен. Аннаӊ андар іскер тартып, Берель 
чазызынзар парған, андартын ол нандыра тартып, Бухтарма суғны 
хастап, Зыряновские тіп кӱмӱс прииск пастыра Иртыш суға читкен. 
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Мында улуғ нимес барка кимеге одырып, Усть-Каменогорск 
городха читкен, андартын почтовай трактча Змеиногорск пастыра 
Барнаулзар айланған. Пу экспедиция тузында ол Курай, Берель 
чазыларында кӱргеннерні хасхан.

1866 чыл. 
Пу чайғызын В.В. Радлов Бараба чазызын прай ибір салған. 

Каинск (амғы Куйбышев – Е.Т.) городтаӊ 120 пирсте оортахта турған 
Карган паза Иткуль татар аалларында, паза Уба кӧл хазында чатхан 
Кызыр аалда пол парған. Мыннаӊ ол нандыра городсар айланған, 
анаӊ Омь суғны хастап, алтынзарыхта чатхан Чаны кӧлге читкен, 
соонаӊ Сарыозӧк кӧлге паза Джыланды суғзар парған. Андартын 
ол Омсксар читкен, соонаӊ, почтовай трактча парып, Павлодарны 
иртіп, Семипалатинскха килген, аннаӊ сығара Усть-Камнегорсксар 
парған. Мында Иртыш суғны кизіп, Аблайкит тіп буддисттарныӊ 
храмын кӧрерге чол тутхан, мынаӊ соонда ӱстӱнзарых Кокпекты 
городсар парған, андартын ибінзер Барнаулзар Усть-Каменогорск 
паза Змеиногорск пастыра айланған. 

Пу чылда В.В. Радловтыӊ Алтайдағы чоннардаӊ чыған 
фольклор материаллары Санкт-Петербургта тӱрк тілінеӊ чарыхха 
сых парған. Мыннаӊ пасталған аныӊ 10 томлығ академическай 
сериязы «Тӱрк иллерніӊ ааста пӱткен литературазыныӊ кӧзідіглері».

1867 чыл. 
Пу чайғызын В.В. Радлов хатап Бараба чазызынзар парған, 

аныӊ алтынзарых чардығында ӱр тоғынған. Камышинская аалдаӊ 
алтынзарых парчатхан почтовай трактча ол Тара городсар читкен. 
Тарадаӊ сығара Иртыш суғны хайда кимеліг чӱзіп, хайда хаӊаалығ 
индіре чохтап, В.В. Радлов Ишим суғныӊ пилтірінде турған  
Усть-Ишим тіп татар аулына читкен, мыннаӊ андар Карагай, 
Сала, Саускан паза Юртучак тіп татар аулларда пол парыбысхан. 
Тобольсксар чидіп, ол аннаӊ андар татар аулларынҷа иртіп парып, 
Тюмень паза Ялуторовск городтарға читкен. Мыннаӊ почтовай 
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трактча Ишим, Тюкалинск паза Каинск городтарны пастыра 
Барнаулзар айланған.

1868 чыл. 
Пу чайғызын В.В. Радловтыӊ чолы Верный (амғы Алматы – 

Е.Т.) городсар парған, пу чолда ол Семипалатинск, Сергиополь 
(амғы Аягуз – Е.Т.) паза Капал городтарны ирткен, Мыннаӊ ол, 
Кастекский тіп пилні азып, Шу суғныӊ істінде полған Токмак, 
Пиштек (амғы Бишкек – Е.Т.) паза Мерке городтарны ирткен. 
Мыннаӊ андар ол Аулиета (амғы Джамбул – Е.Т.), Чимкент паза 
Ташкент городтарзар чол тутхан. Ташкенттеӊ сығара почтовай 
трактча ол Худжанд, Ура-Тюбе, Заамин паза Джизак городтарзар 
парған. Джизактаӊ сығара Янгыкурган пастыра Самаркандсар 
парған. 

Чоохтирға кирек, В.В. Радловтыӊ экспедициязы орыс 
сиріглерніӊ чаа чолларынҷа ирткен, ол туста олар Бухара эмиратын 
чаалапчатханнар паза Самарканд городты наа ла чаалап алған 
полғаннар. Самаркандта В.В. Радловты ол туста Туркестанныӊ 
губернаторы полған генерал К.П. Кауфман Россияныӊ паза 
Бухараныӊ аразында граница хырығын турғызар комиссияныӊ 
члені идібіскен. Пу комиссияныӊ тоғызында тілбесчі чіли 
аралазып, учёнай Ортын Зеравшан ойымны прай ибір салған. Іди ол 
Самаркандтаӊ Каттакурганзар парған, андартын Бухара эмиратына 
кірген Катырчы городсар килген, мынаӊ соонда ол алтынзарыхта 
турған Акчап орынға читкен. Андартын ол Карашатаг тіп тағларныӊ 
хойнында чатхан Тюрсюн городсар парған. Анда полған соонда, 
Карашатагны ибіре парып, В.В. Радлов Самаркандсар айланча, 
чолами Джумабазар паза Чилек городтарны иртіп. Самаркандтаӊ 
ирткен почтовай тракт чолынҷа нандыра айланған Джизаксар, 
андартын суғ чох хуруғ чазыҷа Ташкентсер читкен. Мында ӱр нимес 
полған соонда килген чолынаӊ, Верныйны паза Семипалатинскты 
иртіп, Барнаулзар айланған.
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Пу чылда В.В. Радловтыӊ хакас чоннаӊ чыған фольклор 
материаллары Санкт-Петербургта, «Тӱрк иллерніӊ ааста пӱткен 
литературазыныӊ кӧзідіглері» тіп академическай серияныӊ 
2-ҷі томы полып, тӱрк тілінеӊ чарыхха сых парған. Мында ол  
19 алыптығ нымахты, 2 кип-чоохты паза 39 ыр-тахпахтарны пирген. 

1869 чыл. 
Пу чылда В.В. Радлов почтовай трактча Алтынэмель 

станциязар парған, мыннаӊ андар ол ӱстӱнзарых парып, алында 
хыдат хырығында полған Борохудзир лагерьзер читкен. Мыннаӊ 
ол иӊзерілген Тюрген, Замал паза Коргос городтарны кӧрерге 
чӧрген, аныӊ соонда Верный городсар айланған. Верный городтаӊ 
Кастекскай тіп сынны азып, В.В. Радлов Токмак городсар читкен. 
Мында Бом ӧзенні иртіп, Кӧтӱмалды сууҷахха килген. Аныӊ 
соонда ол Иссык-Кульны алтынзарыхтаӊ іскеркі чардығынзар ибіре 
парып, Тюп суғныӊ пилтіріне читкен, анаӊ наа ла пӱткен Актюбе 
городсар парған. Мында ол лихорадканаӊ уғаа тыӊ ағырыбысхан, 
орай кӱскӱзін, читіре дее чазылып албин, Барнаулзар Верный город 
пастыра айлан килген. Пу чорығында В.В. Радлов пу чирлерде 
чуртаан хырғыстарныӊ тілін, фольклорын пазып алган.

1870 чыл. 
Пу чайғызын В. В. Радлов ветеринар Калинингнаӊ хада 

садығ итчеӊ чолҷа Бийск, Урсул пастыра, анаӊ Чуй суғны хастап, 
Кош-Агачта полған орыс садығ тураларына читкен. Мыннаӊ андар 
ол Кобдо тіп хыдат городынзар парған. Кобдонаӊ айланғанда, Чуй 
суғныӊ оӊ чарынҷа иніп, Айгулак суғныӊ пилтірінзер читкен. 
Аныӊ соонда алтынзарых Айгулак суғны чоғар чохтап, Айгулак 
тағларны азып, Яйлагуш суғныӊ пазын иртіп, Катунь суға читкен. 
Аннаӊ андар ирткен чолнаӊ Урсулны пастыра Бийск паза Барнаул 
городтарзар айланған.

Пу чылда В.В. Радловтыӊ казах чоннаӊ 1862 чылда чыған 
фольклор материаллары Санкт-Петербургта, «Тӱрк иллерніӊ ааста 
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пӱткен литературазыныӊ кӧзідіглері» тіп академическай серияныӊ 
3-ҷі томы полып, тӱрк тілінеӊ чарыхха сых парған.

Казань городта чуртаан чыллар  
(1871 – 1884)

1871 чылда В.В. Радлов позыныӊ экспедицияларын узарадарға 
ахча сурирға хатап Санкт-Петербургсар чолға сыххан. Казань 
городта ол тюрколог, крящен татарларныӊ орыс школаларыныӊ 
инспекторы полған Н.И.Ильминскийзер кіріп, анда Казань ӱгредіг 
округтыӊ попечительі полған П.Д. Шестаковнаӊ танысхан. Анзы 
В.В. Радловты, Казаньзар киліп, татар-мусульман палаларға 
школаларны азар тоғыснаӊ устирға хығырыбысхан. Мында ол 
Казань ӱгредіг округыныӊ татар, башкир паза казах школаларыныӊ 
инспекторы полар полған. В.В. Радлов аныӊ хығыртиина чахсы 
хайған, ынабысхан. П.Д. Шестаков просвещение министрына 
А.Д. Толстойға В.В. Радловтаӊар сурыныс пічігін пазыбысхан.  
Пу сурығ чахсы пӧгіл парғанда, 1871 чылныӊ кічіг хырлас айында 
В.В. Радловтыӊ Казаньда инспектор полардаӊар приказ сыххан, 
1872 чылдаӊ сығара В.В. Радлов мында тоғын пастабысхан.  
Пу тоғыста ағаа наа школалар азарға, ол школаларныӊ 
ӱгредіг киреенеӊ устирға паза оларға ӱгредіг методиказынҷа 
полызығ материалларын тимнирге паза пирерге кирек полған.  
Пу халғанҷы сурығ хоостыра В.В. Радлов 1873 чылда чарым чылға 
Россиядағы паза пасха хан школаларынзар ӱгредіг методиказынаӊ, 
учебниктернеӊ танызарға командировканаӊ парыбысхан.  
Пу тоғысты чахсы сизініп, В. В Радлов ӱс кинде пас салған, 
пастағызы «Белек» кічіг палаларға пазылған учебник 1872 чылда 
сыххан, ікінҷізі «Іскеркі Россияныӊ татарларына тимнелген орыс 
тілніӊ грамматиказы» 1873 чылда сыххан, ӱзінҷізі «Пастағы 
хығырҷаӊ кинде» 1874 чылда сых парған. 
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1871–1881 чыллар аразында В.В. Радлов кӧп татар паза 
башкир школаларын асхан, анда орыс тілін тиреӊ ӱгренер класстар 
полғаннар. Че ол тустағы кізілерніӊ кӧбізі пу школалардаӊ 
тоғыр полғаннар, ол оӊдайнаӊ учёнайныӊ инспектор тоғызын 
хомайлапчатханнар кӧп полғаннар. Татарлар аразында иӊ не 
улуғ ӱгредіг алғаннар, кӧзідімге Ш. Марджани, К. Насыри,  
В.В. Радловтыӊ татар паза башкир чоннарныӊ мыннаӊ андар, 
ӱгредіг алып, чуртастарын чахсыландырарға кӱстенгенін пілгеннер 
паза полысханнар. Пуох сылтағнаӊ В.В. Радлов пастағызын на 
асхан мусульман хызыҷахтарын ӱгредер школалар, ікі ле чыл 
(1872 – 1874 чылларда) тоғынып, чабыл парғаннар, іҷе-пабалары 
палаларын школа пирерге хынмааннаӊар.

В.В. Радловтыӊ кӱстенгінінеӊ 1876 чылда Казаньда Татар 
ӱгретчілерніӊ школазы азылған, мында мусульман школаларына 
орыс тілін ӱгредер ӱгретчілерні тимнеҷеӊнер. В.В. Радлов пу 
школаныӊ инспекторына татар тілініӊ ӱгретчізін Гали Махмудовты 
турғысхан, позы ӱгредіг киреенеӊ устаан. Пу школада ӱгренген 
ӱгренҷілерніӊ пілістерін ӧскірерінде улуғ хозым иткеннер  
В.В. Радловнаӊ ӧнетін хығыртылған университеттіӊ ӱгретчілері 
паза татар чонныӊ иӊ ӱгредігліг паза саблығ кізілері Ш. Марджани, 
Каюм Насыйров. Пір сӧснеӊ, В.В. Радлов пу тоғысха Казаньныӊ иӊ 
артых специалисттерін пу тоғысха аралазарға кӧктірген.

Казаньзар килгенде, В.В. Радлов, мындағы университет 
профессорларынаӊ танызып, оларныӊ лингвистикаҷа кружогына 
чӧр сыххан. Ол кружокнаӊ устаан фонетист И.А. Бодуэн де Куртенэ. 
Аныӊ тоғызында Н.В. Крушевский, В.А. Богородицкий паза пасха 
учёнайлар араласханнар, пу постарын наукаа пӱкӱле пирін салған 
кізілер полғаннар. Аннаӊар даа В.В. Радловха оларнаӊ иртірген 
тус тузалығ полған, кӧп наа нимелер пирген, пір саринаӊ ол даа пу 
кружоктыӊ тоғызына хозым иткен, тиктеӊ нимес амғы тюркологтар 
аны ідӧк Казаньдағы лингвистиканыӊ школазына кирчелер. 

В.В. Радловтыӊ фундаментальнай наука істезіглерін 
алза, 1872 чылда аныӊ сибир татар чоннаӊ чыған фольклор  
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материаллары Санкт-Петербургта, «Тӱрк иллерніӊ ааста пӱткен 
литературазыныӊ кӧзідіглері» тіп академическай серияныӊ 4-ҷі 
томы полып, тӱрк тілінеӊ чарыхха сых парған. Мында ол бараба, 
тары, тобол паза тюмень татарлардаӊ пасхан нымахтарны, 
баиттарны, сарыннарны пирген, оларныӊ прайзыныӊ хайда 
пазылған чирін кӧзіт салған.

Анаӊ пасха, В.В. Радлов тӱрк тіллерініӊ фонетиказына 
чарыдылған тоғысты тимнеен. Пу теманаӊ ол 1881 чылда Берлинде 
ирткен чоннар аразындағы тюркологтарныӊ V-ҷі чыылиинда улуғ 
чоох тутхан. 1882–1883 чылларда аныӊ алтынзарыхта чурттығ 
тӱрктерніӊ фонетиказына чарыдылған улуғ тоғызы немец тілінде 
Лейпцигте сыххан. 1884 чылда ол куман тілініӊ фонетиказына 
чарыдылған статьязын сығарған, пу статьяда ол «Codex Cumanicus» 
тіп кыпчактарныӊ пічікте пазылған хумартхызынаӊ тузаланған.  
Пу тоғысты В.В. Радловтыӊ пурунғы тӱрк тіллерін ӱгренерінде 
пастағы тоғызы полча тіп санирға чарир, мыннаӊ соонда ол пурунғы 
тӱрк пічіктерін істезіріне чапсынған.  

1884 чылда Лейпцигте немец тілде В.В. Радловтыӊ 
«Сибирьдеӊ. Дневниктеӊ алылғаны» тіп ікі томнығ улуғ тоғызы 
сыххан. Мында ол позыныӊ Сибирьде экспедициялар тузында 
пасхан пічіктерін иптестіріп, оларны прай саринаӊ істезіп, чарыхха 
сығарыбысхан. Пуох чылда В.В. Радлов командировканаӊ Веназар 
парған, анда ол «Кутадгу билиг» тіп XI векте уйғур тілінде пазылған 
поэманы хобырған, аныӊ соонда аны чарыхха сығарарға тимнеп 
салар полған.

7 ноябрьда 1884 чылда В.В. Радлов Наука Император 
академиязыныӊ академигіне табыл парған. Пастап пу вакансияны 
Н.И. Ильминскийге пирерге иткеннер, че ол позыныӊ ӱгредіг 
тоғызын тохтадарға хынмин, позыныӊ орнына В.В. Радловтты 
табарға кирек тіп, чӧп пирген. Іди В.В. Радлов сӧбірезінеӊ Санкт-
Петербургсар чуртирға кӧзібіскен.
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Санкт-Петербургта чуртаан чыллар  
(1884 – 1918)

В.В. Радлов Санкт-Петербургта Азиатскай музейныӊ 
директоры полыбысхан. Казаньда чіли, мында аныӊ кӧп устағ 
тоғыстары полған, музей тоғызы кӧп тус кирексіҷеӊнер. Че андағ 
даа маӊ чохтығ полза, В.В. Радлов позыныӊ Сибирьдегі паза Ортын 
Азияда чыған материалларын, иптестіріп, чарыхха сығарарға 
тимнеен.

1885 чылда В.В. Радловтыӊ хырғыс чоннаӊ 1862 паза 
1869 чылда чыған фольклор материаллары Санкт-Петербургта, 
«Тӱрк иллерніӊ ааста пӱткен литературазыныӊ кӧзідіглері» тіп 
академическай серияныӊ 5-ҷі томы полып, тӱрк тілінеӊ чарыхха сых 
парған. Мында ол пастағызын на «Манас» эпостыӊ трилогиязын 
пирген, ідӧк пу киндеде пасха даа жанрлығ тексттер сых парғаннар.

1886 чылда В.В. Радловтыӊ таранчы тіп уйғур чонныӊ  
Или суғ ойымында чуртаан кізілерінеӊ 1862 чыған фольклор 
материаллары Санкт-Петербургта, «Тӱрк иллерніӊ ааста пӱткен 
литературазыныӊ кӧзідіглері» тіп академическай серияныӊ 6-ҷі 
томы полып, тӱрк тілінеӊ чарыхха сых парған. Мында ол ідӧк позын 
уйғур тілге ӱгреткен Гемер-Бакидеӊ пасхан тексттерні пирген.

Музейде тоғынғаннар удаа экспедицияларнаӊ аймах 
чирлерзер чӧрҷеӊнер. Іди 1886 чылда В.В. Радлов Хырымзар 
хырым татарларныӊ тілін ӱгренерге экспедициялығ парған, 
анда ол Хырымныӊ пис тее уездында пол парыбысхан, че ӧӧн 
материалларны Симферополь паза Ялта уездтерінде иртірген. 
Пуох чылда Орыс географическай пірігіс В.В. Радловты позыныӊ 
действительнай членіне тапхан. 

1887 чылда Радлов экспедициянаӊ Литвазар паза Волыньзар 
парған, анда ол караимнарныӊ тілін ӱгренген, фольклорын чыған.

1888 чылда В.В. Радловтыӊ кӧп томнығ «Тӱрк наречияларныӊ 
сӧстігініӊ опыды» тіп улуғ тоғызы сығып пастапча. Пу тоғысты 
учёнай алфавит хоостыра тӧстеен, анзынаӊ пу сӧстік пасхалалған, 
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ол сыххан тӱрк, орыс паза немец тілінде, В.В. Радлов ідӧк тӱрк 
сӧстерін араб пічігінеӊ пазып пирген. Пу сӧстік 1911 чылға читіре 
тӧрт томнығ 24 выпусктығ сыххан. Ӧӧніне алылған, Алтайда 
полғанда, 1859–1860 чылларда тимнелген алтай тілніӊ сӧстігі.  
Пу чылдох В.В. Радлов позыныӊ Сибирьде хасхан кӱргеннердеӊер 
«Сибирские древности» тіп пічіктерін сығар пастаан. 

1890 чылда В.В. Радлов «Кутадгу билиг» тіп пічіктіӊ 
факсимильнай изданиезін тимнеп, сығарыбысхан. 

1891 чылда В.В. Радловтыӊ устаанынаӊ Монголиязар Орхон 
суғзар экспедиция парған, олар анда, пурунғы орхон пічіктерін 
таап, оларны хобырғаннар. Ол туста пу пічіктерніӊ дешифровказы 
иділбеен полған, аннаӊар В.В. Радлов пу наука суриин пӧгіріне 
чапсынча. 

1892 чылда Орхон экспедицияныӊ материаллары  
«Атлас древностей Монголии» тіп киндеде сыхханнар. Пу серия 
1903 чылға читіре сых турған, прай 15 кинде сығарылған.

1893 чылда ученай Вильгельм Томсен пурунғы тӱрктерніӊ 
пічігін хығырып алғанынаӊар чарлабысхан. Аныӊ пічиин алған 
соонда, В.В. Радлов ӱр нимес тус аразына Кӱл-тегинге чарыдылған 
пічікті хығырыбызып, тілбестеп салған. Ол, пу тоғызын узарадып, 
кӧп пічіктерні, хығырып, тілбестеп салған, оларныӊ хоостыра 
істезіг тоғыстарын пас салған. 

1894 чылда В.В. Радловты Антропология паза этнография 
музейыныӊ (Кунсткамераныӊ) директорына турғыс салғаннар.  
Пу музей тоғызына ол уғаа чаба чатхан, музейны чахсыландарына, 
ӧзізіне кӧп кӱс салған.

1896 чылда В.В. Радловтыӊ Хырымда чуртаан тӱрк тілліг 
чоннардаӊ 1886 чылда чыған фольклор материаллары Санкт-
Петербургта, «Тӱрк иллерніӊ ааста пӱткен литературазыныӊ 
кӧзідіглері» тіп академическай серияныӊ 7-ҷі томы полып, тӱрк 
тілінеӊ чарыхха сых парған. Пу томнаӊ тоозылған В.В. Радловтыӊ 
позы чыған материалларны сығарары, че ол серияны аннаӊ андар, 
пасха істезігҷілерніӊ материалларын чарыхха сығарып, узаратхан. 
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Мыннаӊ соонда сыххан ӱс кинде: И. Кунош тимнеен осман 
тӱрктерніӊ фольклорынҷа том 1899 чылда сыххан, В. Машков 
тимнеен бессараб гагаузтарныӊ фольклорынҷа том 1904 чылда 
сыххан, Н.Ф. Катанов тимнеен ағбан татарлары, урянхайлар паза 
карагастар фольклорынҷа кинде 1907 чылда сыххан.

1897 чылда В.В. Радлов позыныӊ немец тіліне тілбестелген 
«Кутадгу билиг»-ні чарыхха сығарарға пастаан, че ол тоғысты 
соонаӊ тохтадыбысхан. Ағаа пу пічіктіӊ Каирда табылған 
вариантыныӊ хобырғанын ызыбысханнарында, В.В. Радлов  
пу рукописьтыӊ хобырғанын толдыра алып алардаӊар сурығны 
пӧгіп пастаан. Чыл тоозылғанҷа ағаа Каирдаӊ хобырған пічіктерніӊ 
пасталғанын на ызып пастааннар, толдыразынаӊ пу пічікті ол  
1898 чылныӊ ортызында ла алған. 1900 чылда аныӊ 
транскрипциязында паза тілбестегінде «Кутадгу билиг»-ніӊ пастағы 
чардығы чарыхха сыххан. Че пу сығарыс 1910 чылға сӧӧ тартыл 
парған, мынзы В.В. Радловха аймах-пасха тоғыстарнаӊ айғазарға 
кирек полғанынаӊ палғалыстығ пол парған. Че хығырығҷыларға 
пу пічіктіӊ (Венадағы паза Каирдағы) ікі варианты нименеӊ 
пасхалылчатханын кӧрерге оӊдай пар пол парған. 

Ол туста музейге позыныӊ экспедицияларын Іскеркі 
Туркестанзар ызылып пастир оӊдай полғанда, анда табылған 
пурунғы уйғур тілінеӊ пазылған хол пічіктерін Санкт-Петербургсар 
музейзар ағыл сыхханнар. В.В. Радлов ӧткін араласхан, ол 
пічіктерніӊ транскрипциязын идіп, оларны тілбестирге. Іди ол 
Д.А. Клеменцтыӊ экспедиция материалларын, транскрипция идіп, 
тілбестеп, чарыхха сығарған соонда пу темаҷа иӊ авторитеттығ ученай 
пол парған. Аннаӊар істезігҷілер – этнографтар, археологтар – 
ағаа постарыныӊ тапхан пічіктерін пирҷеӊнер. Пу тоғысты  
В.В. Радлов чуртазы тоозылғанҷа апарған. Мында аныӊ наукаа наа 
піліс хозарында иткен кӱстенізі аныӊ коллегаларынаӊ улуғ паалағ 
алған.

Музейныӊ директоры полып, В.В. Радлов 1903 чылда, 
музейге Петр Великийныӊ адын пир саларға кирек полғанын чахсы 
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чарыдып, пу пӧгінін толдырып алған, іди музейныӊ статузын 
кӧдір салған. В.В. Радловты пілген кізілер аны, наука энтузиазы 
тіп, адаҷаӊнар. Сынап таа, ол прай чуртазын тӱрк тіллерніӊ паза 
чоннарныӊ тархынынаӊар пілістерні хозар ӱчӱн тоғынған. Позына 
турғысхан пӧгіннерні ол прай даа толдыр салған тіп, чоохтирға 
чарир. Аныӊ тоғызы амғы туста даа тузалығ полча, анда тӱрк 
чоннарға оларныӊ ӧбекелерінеӊ читкен сағыстар, кӧрістер пирілче. 

В.В. Радлов Ӱӱс чазызында чуртаан хакастарда 1863 чылда 
полғанда, кем-де, аны алғап, тахпах ырлаптыр: 

Хырға сыххан хыр хазыӊ,
хырых салаалығ пай хазыӊ,
хырых аймахта син чӧрдіӊ,
хыралғанҷа чӧріпчет!

Ойға сыххан ой хазыӊ,
отыс салаалығ пай хазыӊ,
отыс аймахты ибірдіӊ, 
ой арғанҷа чӧріпчет.

В.В. Радлов, 82 чазына парчадып, 1918 чылныӊ силкір 
айында ӱреен. Аны Санкт-Петербургтағы Смоленск сыыраттыӊ 
лютераннарны чығҷаӊ чардығында чыып салғаннар.
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