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Водзкыв

Коми кыв да литература улыс да шӧр классъясын велӧдысьӧс дась

тӧмын фольклор - подув пуктана велӧдантор. Коми фольклор велӧдігӧн шӧр 

могӧн лоӧ коми йӧзкостса духовнӧй культуралысь быд пӧлӧс озырлун мыч

чӧдӧм.

Фольклорын петкӧдчӧ вуж войтырлӧн аслыспӧлӧс полтӧса олӧм: олӧм 

гӧгӧртысь видзӧдлас; ывла выв, вӧр-ва, морт донъялӧм; оласног, важдырся 

вӧвлӧмторъяс гӧгӧрвоӧдӧм ; уна пӧлӧс сямлун. Коми морт важ олӧмысь сер

пасъяс мыччӧдӧм отсалас тӧдмавны войтырлысь культура вужъяс, пуктыны 

ичӧтдырсянь коми мортӧн аскылӧм, венны лов пытшкысь чужан кыв дінӧ 

веськодьлун, чужан кывйысь кӧдзӧдчӧм. Буретш бӧръя кадӧ и школаын пан

сис фольклор подув вылын йӧзкостса полтӧса культура велӧдӧм [1].

Фольклорын олӧ войтырӧн уна нэмъясӧн чӧжӧм олӧм серпасалан 

ноглӧн унасикаслун. Сэні унатор матын ныв-зонпоснилӧн аскылӧмлы: паны

дасьлӧны ышӧдана збыльторъяс да лов кыпӧдана уна пӧлӧс шемӧсторъяс, 

тшӧтш и морт сяма ловъя ловъяс - пемӧсъяс, лэбачьяс, быдмӧгъяс, тыдовтчӧ 

ворсӧм да серам. Йӧзкостса поэзия аслас медлӧсьыд шедӧдӧмторъясӧн овлӧ 

челядь поэзияӧн. Челядьлы небӧглӧн вужъясыс - фольклорын, сійӧ кадын, 

кор ныв-пилы лыддянъяс пыдди вӧліны пӧль-пӧчлӧн сьӧлӧмсянь висьта

лӧмъяс, мелі сьыланкывъяс, ворсӧмъясын шмонькывъяс. Верстьӧяслысь 

сьылӧм-мойдӧм кывзігӧн поснияслӧн вӧрзьывліс сьӧлӧм, тырлывліс лов, пе

тавліс серам. Тшӧтш и талунъя ичӧт да шӧр арлыда велӧдчысьяслы фольклор 

лоӧ радейтана кывзанторйӧн да лыддянторйӧн, абу весьшӧрӧ йӧзкостса про- 

изведенияс пыртӧма челядь лыддьысян кытшӧ, ӧн ія  кадӧ сӧмын школаын 

позьӧ водзӧ нуӧдны челядьӧс коми фольклорӧн тӧдмӧдан удж. Сідзкӧ, вузын 

велӧдчысьяслы - аскиа коми кыв велӧдысьяслы, классын да ас кежысь че

лядьлысь коми лыддьысьӧм котыртысьяслы - колӧ бура тӧдны коми 

йӧзкостса творчество, фольклорлысь аслыспӧлӧслун да бур быдтӧмын сы

лысь позянлун.
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Йӧзкостса поэзияӧ пырӧдчӧм ышӧдас челядьӧс лыддьысьны чужан 

кывйӧн, кыпӧдас коми лыддянъяс дорӧ гаж петӧм. Йӧзкостса произведениеяс 

лыддьӧм, сэні серпасалӧм йӧз сикас да вӧвлӧмторъяс, вӧвлытӧмторъяс йы

лысь сёрнитӧм, образъяс артмӧдан подув-кыв видлалӧм отсалас велӧдысьлы 

лӧсьӧдны уна нога велӧдан удж да лыддьысьӧм, сӧвмӧдны челядьӧн мичлун 

да бурлун гӧгӧрвоӧм.

Йӧзкостса творчество велӧдӧм пуктас аскиа велӧдысьӧн гӧгӧрвоӧм сы 

йылысь, мый литература, тшӧтш челядь литература, подулӧн лоӧ фольклор. 

“Сыын, мый Лӧсьӧдліс поснияслы ыджыдысь-ыджыд велӧдысь да ыджы

дысь-ыджыд серпасалысь - войтыр, петкӧдчисны тшӧтш челядьлы сиӧм ги

жӧдъясын медбур мыччӧдъяс: петкӧдлӧм серпасъяслӧн ышӧдан вын, восьса, 

гӧгӧрвоана сям, мукӧд дырйиыс саймовтчӧм, сӧмын пыр сьӧлӧмӧн кылана, 

бурӧ кутчӧдана мӧвп - веськыдлунлӧн, бурлӧн ыджыдалӧм, лёкӧс вермӧм” 

[2]. Йӧзкостса поэзия пыр озырмӧдліс и водзӧ озырмӧдас художествоа лите

ратура. Фольклорлы тӧдса серпасалан ногъяс да серпаслуна кывйӧн вӧдитчан 

ногъяс пыртӧм век отсалӧ гижысьяслы ӧтдортчыны восьса велӧдӧмысь, 

корсьны сьӧлӧмӧ мӧрччана серпасъяс, сюрӧсъяс, кыв мичмӧдан торъяс [3]. 

Коми фольклор да серпаса гижӧдъяс костын сяма, сьӧлӧма йитӧд артмӧдіс 

И.Куратовлысь, ^Ж аковлысь, В.Лыткинлысь, Ю.Поповалысь,

И.Коданевлысь, И.Тороповлысь, Г.Юшковлысь, Н.Щукинлысь, 

С.Пылаевалысь [4] вежӧрӧ кольысь, челядь лыддьысян кытшӧ зумыда 

инасьысь художествоа произведениеяс.

Миян уджын коми фольклор видлавсьӧ кыдзи лыддян - велӧдантор, 

медым тӧдмӧдны студентъясӧс школа лыддьысян кытшӧ пыртӧм йӧзкостса 

произведениеясӧн, небӧгъясӧн - фольклор чукӧръясӧн, фольклор чу

кӧртысьяслӧн - туялысьяслӧн удж мыччӧдъясӧн. Та дырйи ми подуласим 

Россияса да коми фольклористикаын, педагогикаын, методикаын шӧр уджъяс 

вылӧ.
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Лыддьысян кытш да коми фольклор

I. Лыддьысян кытш

Лыддьысян кытш - сійӧ уна пӧлӧс арлыда велӧдчысьяслы (шуам, ичӧт 

арлыда, шӧр арлыда) лыддьӧм вылӧ урчитӧм да колана ногӧн сикасалӧм не

бӧгъяс, гижӧд чукӧр. Лыддьысян кытш велӧдысьлӧн лыддьысьӧм котыртан 

уджын шӧр подув сы вылӧ, медым быдтыны сяма, кужысь, унатор тӧдысь 

лыддьысьысьӧс. Сідзкӧ, велӧдысь водзын сувтӧ кык мог. Ӧтиыс - колана не

бӧгъяс судзӧдӧм да туялӧм; мӧдыс - велӧдчысьясӧс небӧгъясӧн тӧдмӧдӧм да 

небӧгъяс дорӧ сибӧдӧм, лыддьысьӧм вылӧ ышӧдӧм. Кыкнан могсӧ мед

сьӧкыд пӧртны олӧмӧ улыс классъясын, кӧні сӧмын на пансьӧ лыддьысян 

сям сӧвмӧдӧм. Кыкнан пӧлӧс шуӧм велӧдысьлӧн удж костын йитӧдӧн лоӧ 

лыддьысян методикаысь шӧр понятие - лыддьысян кытш [1]. Лыддьысян



кытшын небӧгъяс, гижӧд чукӧр сикасалӧм могысь торйӧдӧма татшӧм шӧр 

мыччӧдъяс: а) лыддянтор (тема); б) жанр (кывбур, мойд, висьт и с.в.); в) ги

жысь да серпасалысь; г) кад да ин (важдырся да ӧнія кад петкӧдлысь; вуж

войтырлӧн да мукӧд муясын олысь йӧзлӧн); д) небӧг тэчас сикас (ыджыд 

пасьта да кузьта, шӧр ыджда, ичӧт; вӧсни небӧг - небӧг - произведение, кыз 

небӧг - небӧг -произведение чукӧр); е) велӧдчигмоз лыддьӧм вылӧ либӧ вор

сігмоз лыддьӧм вылӧ небӧг сикас.

Талунъя лун кежлӧ коми фольклорысь лыддьысян кытш урчитӧма 

классын да ас кежысь лыддьысьӧм котыртӧм могысь [2], йӧзкостса произве

дениеяс пыртӧма велӧдчан небӧгъясӧ, йӧзӧдӧма комиӧн да рочӧн торъя не

бӧгъясын [3]. Коми йӧзкостса произведениеяс сикасалӧма лыддянторъяс (те

матика) да жанр серти велӧдчан небӧгъясын, ас кежысь лыддьысьӧм серти 

велӧдысьлы индӧдъясын [4]. Челядь лыддьысян кытшӧ пыртӧма коми, роч, 

финно-угор йӧзкостса произведениеяс. Лыддьысян кытшӧ пыртӧм фольклор 

небӧгъяс сьӧкыд сикасавны ыджда (формат) да кызта, ворсан сям серти: 

унджыкыс на пиысь ӧти пӧлӧс - шӧр либӧ ичӧт формата, йӧрыш серти кыз; 

абу артмӧдӧма - йӧзӧдӧма ворсӧм могысь. Коми фольклорысь унджык небӧг 

мичмӧдӧма югыд рӧма серпасъясӧн. Лыддьысян кытш донъялӧм сетӧ позян

лун вӧчны кывкӧртӧд сы йылысь, мый коми фольклор дінӧ сибӧдан уджын 

велӧдысьӧс виччысьӧны содтӧд сьӧкыдлунъяс.

2. Коми фольклорысь лыддьысян кытш

Вель дыр, ХХ-ӧд нэмӧдз, коми фольклор мӧрччывлӧ челядь вылӧ 

сӧмын веськыда: сійӧ вуджліс вомысь вомӧ пӧль-пӧчсянь, ай-эньсянь, ве

лӧдліс, гажӧдліс, сӧвмӧдліс. Вочасӧн, гижӧда культура да челядьӧс велӧдӧм 

пуктіг чӧж, йӧзкостса творчествоӧн тӧдмӧдысьясӧн лоисны велӧдысьяс да 

небӧг лэдзысьяс.

Коми фольклор чукӧртӧм, гижалӧм, йӧзӧдӧм пансис ХІХ-ӧд нэмӧ ; 

ХХ-ӧд нэмӧ паськаліс сійӧс туялӧм, велӧдӧм, нимӧдӧм [5]. Коми йӧзкостса 

поэзияысь медводдза йӧзӧдӧмторъяслӧн лыдыс вӧлі зэв этша [6]. На пиысь
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медтӧдчанаӧн вӧлі коми кыв нималана туялысь, гижысь Г.С.Лыткинлӧн 

“Зырянский край при епископах пермских и зырянский язык” зырянаяслӧн 

школаяслы велӧдчан небӧг. Коми учёнӧй С1835 - 1907) тӧждысьліс сы вӧсна, 

медым велӧдчысьяс ичӧтдырсянь босьтісны тӧд вылӧ йӧзкостса творчест

воысь важся озырлунсӧ да медводз велӧдчисны лыддьысьны комиӧн. Небӧгӧ 

вӧлі пыртӧма челядьлы лыддьӧм вылӧ сьылӧмӧн мойдъяс, пемӧсъяс йылысь 

мойдъяс, челядь йылысь мойд; мойдысь сьыланкыв; лыддьысянкыв; 

шыӧдчанкывъяс, бур да лёк мывкыд - этш йылысь 63 шусьӧг да кывйӧз; 

морт, пемӧсъяс, быдмӧгъяс да керка гӧгӧрса, керка пытшкӧсса кӧлуй йылысь 

91 нӧдкыв; нылӧс верӧс сайӧ сетан дырйи 16 бӧрдан кыв [7]. Йӧзкостса лыд

дянъяс Г.С.Лыткин босьтӧма П.Савваитовлӧн “Грамматика зырянского язы

ка” , Н.Роговлӧн “Грамматика пермяцкого языка” небӧгъясысь да вер

стьӧяслӧн, поснияслӧн казьтылӧмъясысь [8]. Сідз Г.С.Лыткин, ачыс ёна ве

лӧдчӧм да унатор тӧдысь морт, лоис коми культураын медводдзаӧн, коді 

босьтчис челядьлы лыддянторъяс урчитан уджӧ. Та дырйи сійӧ подуласьліс 

коми фокльлорлӧн серпасалан, велӧдан, сӧвмӧдан позянлунъяс вылӧ.

ХХ-ӧд нэмӧ коми йӧзкостса поэзия челядьӧн лыддьӧм вужъясис шко

лаясын, паськаліс, озырмис торъя небӧгъяс лӧсьӧдӧм отсӧгӧн. Нэм заводит

чигас кӧ вӧлі йӧзӧдӧма фольклорысь кык небӧг, нэм помӧдзысь-дас пӧв ун

джык. Фольклор йӧзӧдӧмлӧн содӧм подулавлісны быд кадколастӧ эз ӧткодь 

помкаяс: ХХ-ӧд нэм панан воясӧ - коми культураын кыпӧдчӧм, 20 - 30-ӧд во

ясӧ - коми литературалӧн сӧвмӧм да школаын чужан кыв велӧдӧм, ХХ-ӧд 

нэмлӧн мод джынйын - коми фольклористикалӧн ыджыд вермӧмъяс. ХХ-ӧд 

нэмӧ петавлісны кык сикас небӧгъяс - научнӧй да популярнӧй, челядьлы 

лыддьӧм вылӧ. Научнӧй изданиеяс отсалісны велӧдчан небӧгъяс 

лӧсьӧдысьяслы могмӧдны выль лыддянторйӧн велӧдысьясӧс да ве

лӧдчысьясӧс.

Йӧзкостса сьылан - мойданъясысь челядь лыддьысян кытш пуктӧмӧ 

кутчысьӧны ХХ-ӧд нэмӧ, быдӧн ас кадӧ, А.А.Цембер (1874 - 1957) - ве

лӧдысь, коми культура туялысь да коми мойдан кывъяс чукӧр лыддьӧм вылӧ
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медводдза йӧзӧдысь [9], А.А.Суханова (1884 - 1925) - велӧдысь, челядьлы 

гижысь, коми небӧг лэдзанінын уджалысь [10], П.Г.Доронин (1904 - 1967) - 

коми гижысь, критик, фольклор чукӧртысь [11], И Л .Осипов (1911 - 1941) - 

коми гижысь, фольклор туялысь [12]. 1913 - 1950-ӧд воясӧ наӧн лэдзӧм 

фольклор чукӧръяс артмӧдлісны тайӧ кадколастса челядь лыддьысян кытш.

А.А. Сухановалысь да П.Г.Доронинлысь фольклор чукӧръяс йӧзӧдігӧн мед

воддзаысь вӧлі серпасалӧма небӧгъяслысь кыш, лист бокъяс сьӧд да югыд 

рӧмъясӧн (гӧрд да лӧз). Сэки жӧ вӧлі пыртӧма тшӧтш кык сикас выль пасйӧд:

А.А.Сухановалӧн фольклор небӧг кыш вылын вӧлі пасйӧма челядьлы сиӧм; 

П.Г.Доронинлӧн 1938 вося фольклор небӧгын индӧма серпасалысьлысь ним 

(М.Безносов).

ХХ-ӧд нэмлӧн мӧд джынйын ыджыд пай челядьӧс коми фольклорысь 

выль лыддянъясӧн могмӧдӧмӧ пуктісны йӧзкостса творчество тӧдчана туя

лысьяс: Ф.В.Плесовский (1920 - 1980), А.К.Микушев (1926 - 1993), 

Ю.Г.Рочев (1936 - 1995), В.М.Кудряшова. Налӧн корсьысьӧмъяс да йӧзӧдан 

удж сетісны позянлун лӧсьӧдны челядь лыддьысян кытш да озырмӧдны сійӧс 

йӧзкостса мойдъясӧн, висьтъясӧн, кывбуръясӧн - сьыланкывъясӧн, 

нӧдкывъясӧн, шусьӧгъясӧн, кывйӧзъясӧн, приметаясӧн. Коми фольклорлысь 

тайӧ озырлунсӧ мыччӧдӧма татшӧм фольклор чукӧръясын, кыдзи 

Ф.В.Плесовскийлӧн - “Коми мойдъяс да сьыланкывъяс” (1963), “Коми мой

дъяс” (1966), “Коми мойдъяс” (1976), “Коми нӧдкывъяс” (1975) [13];

А.К.Микушевлӧн - “Ипатьдорса фольклор” (1980), “Коми йӧзкостса эпос” 

(1987), “Бобӧ, бобӧ” (1987) [14]; Ю.Г.Рочевлӧн - “Челядьлы мойдъяс да сьы

ланкывъяс” (1969), “Коми йӧзкостса важ висьтъяс” (1984), “Коми челядьлы 

важ ворсӧмъяс” (1988), “Коми мойдъяс” (1991) [15]; В.М.Кудряшовалӧн - 

“Йӧзкостса коми приметаяс” (1993) [16]. 1991 -ӧд воӧ вӧлі йӧзӧдӧма посни 

челядьлы “Мича лун” небӧг [17], кытчӧ чукӧртӧма йӧзкостса нӧдкывъяс, 

шусьӧгъяс, тешторъяс, кывбуръяс да сьыланкывъяс. 60-90-ӧд воясӧ фольклор 

небӧглӧн чужӧмбаныс ёна вежсис: сійӧс ловзьӧдісны - мичмӧдісны югыд 

(гӧрд, лӧз, турунвиж, кольквиж) рӧмъяс, уна пӧлӧс серпас. Ыджыд сям сы
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вылӧ пуктісны татшӧм серпасалысьяс, кыдзи В.В.Поляков, С.А.Добряков, 

В.Г.Игнатов, А.В.Мошев, В.Б.Осипов, В.Н.Осипов да мукӧд [18].

Лыддьӧдлӧм небӧгъясыс лоӧны ӧнія кадӧ быд сикас арлыда ве

лӧдчысьяслы коми фольклорысь лыддьӧм котыртан уджын подулӧн. Сэки жӧ 

колӧ пасйыны, мый висьталӧм фольклор чукӧр пиысь оз ставыс лӧсяв ичӧт 

арлыда ( 1 - 4  классъясын) велӧдчысьяслы ас кежысь лыддьысьӧм вылӧ. 

Лӧсяланаыс сӧмын вит небӧг, тайӧс пасйӧма торйӧн комиӧн либӧ рочӧн: 

“Коми мойдъяслысь да сьыланкывъяслысь тайӧ неыджыд сборниксӧ индӧма 

средньӧй школаясын I да IV классъясын велӧдчысьяслы гортын лыддьӧм 

вылӧ” (1963); “Для младшего школьного возраста” (1966, 1988); “Ичӧт арлы

да зонпоснилы’’ (1991). Урчитны кӧ, мый 60-70-ӧд воясса фольклор чукӧр он 

нин вермы аддзыны да судзӧны школаса, сиктса библиотекаясысь, посни ве

лӧдчысьяслы налы сиӧм индӧм небӧг лыдыс чинас куимӧдз. Сэки жӧ буретш 

улыс классъясын йӧзкостса лыддянъяс дорӧ сибӧдан удж лоӧ шӧр сюрӧсӧн. 

Шӧр классъясын лыддьысигӧн этшаджык шыӧдчӧны фольклор дорӧ. 

Сідзкӧ,улыс классъясын велӧдысьлы ковмас корсьны воча кывъяс татшӧм 

юалӧмъяс вылӧ: Кутшӧм небӧгъяс фольклор чукӧръяс пиысь бӧрйыны че

лядьлы ас кежысь лыддьӧм вылӧ? Мый лыддьыны челядьлы бӧрйӧм не

бӧгъясысь? Кыдзи уджавны небӧгъясӧн? Медым вочавидзны татшӧм юа

лӧмъяс вылӧ, шыӧдчам небӧгъяс видлалӧм дорӧ.

3. Коми фольклорысь лыддьысян кытш паськӧдӧм могысь вӧзъян удж

3.1. Кыдзи нин вӧлі шуӧма, ичӧт арлыда велӧдчысьяслы веськыда ин

дӧма сӧмын вит фольклор небӧг. На пиысь ӧтиын йӧзӧдӧма важ ворсӧмъяс, 

кыкӧс (Коми мойдъяс. - 1963, 1966) велӧдысьяс оз нин вермыны судзӧдны 

урок кежлӧ. Сідзкӧ, лыддьӧм вылӧ кольӧ сӧмын кык небӧг - “Бобӧ, бобӧ” да 

“Мича лун”.

Коми йӧзкостса творчествоӧн тӧдмӧдан удж вӧзъям панны “Бобӧ, 

бобӧ” небӧгсянь. Сэтчӧ пыртӧма челядь фольклор: лелькуйтчанкыв да теш

тор (“Кокӧй, кокӧй, пышйы”, “Рӧдтім - гӧнитім”), чуксасян сьыланкыв
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(“Пашӧ-пиӧ, чеччы”), шыӧдчанкыв (“Пачӧ, пачӧ, ломдзы”), вӧвлытӧмтор 

(Ӧк-ӧк-ӧк, пӧлянӧй), пемӧсъяс йылысь сьыланкывъяс (“Кысільӧй да кани

льӧй”, “Катша-катша, китш-котш” да мукӧд), нимтысянкыв (‘Ӧлисея- 

Мӧсея”), мойд подула сьыланкывъяс (“Ӧньӧ-макӧ, мый педзан?”, “Джуӧ, 

джуӧ, мый бергалан?”, “Айкалӧн да бабколӧн”), челядь сьыланкывъяс (“Кум- 

кӧрӧбейка”, “Оліс-выліс старик»), сьылӧмӧн мойдъяс (“Бобӧ, бобӧ”, “Руй”, 

“Дуда”, “Леньӧ”, “Кӧза оз мун тусьла”) [19]. Тайӧ небӧгыс аслас лӧсьыд сям

нас ышӧдӧ челядьӧс босьтны сійӧс киӧ да видлавны, мыйсюрӧ лыддьыны сэ

тысь. Небӧглысь ичӧт арлыда велӧдчысьяслы лӧсялана сям артмӧдӧны 

татшӧм торъяс: кузьта да пасьта серти ыджыд, 22 лист бока (абу кыз), шы

пасъяслӧн колана ыджда, лэдзӧма еджыд бумага вылын; быд лист бок вылын 

уна сикас ногӧн инӧдӧм югыд рӧмъяса, лыддянторъясӧн топыда йитӧм сер

пасъяс; кыш, титул лист вылын гижӧдъяс, аннотация да юриндалысь 

юӧртӧны ним (“Бобӧ, бобӧ”), произведениеяслысь сикас (“челядьлы сьылан- 

мойданъяс”), чукӧртысь да серпасалысь (А.К.Микушев, В.Б.Осипов), лэ

дзанін, лэдзан во (Сыктывкар, 1987) йылысь. Небӧг восьтігӧн да видлалігӧн 

нин ичӧт велӧдчысьяс казяласны, мый сійӧс сиӧма челядьлы да сэтысь позьӧ 

лыддьыны пемӧсъяс, лэбачьяс, челядь йылысь лӧсьыд (мый вылӧ индӧны 

серпасъяс) сьылан-мойдъяс, мый челядьлы сійӧс козьналісны нималана 

фольклор туялысь А.К.Микушев да серпасалысь В.Б.Осипов. Тадзи, дзоньӧн 

небӧг йылысь, вермасны висьтасьны 3-4-ӧд классъясын велӧдчысьяс.

“Мича лун” небӧгӧ пыртӧма коми йӧзкостса нӧдкывъяс, шусьӧгъяс, 

кывйӧзъяс, тешторъяс, сьыланкывъяс, Ю.Поповалӧн “Катша рок пуӧ”, “Сёя 

кӧ”, “Дзюмилюки”, “Кекӧнач”, “Выль во дырйи”, “Кокӧ, кокӧ, ветлы”; 

В.Лыткинлӧн “Мӧс”; С.Поповлӧн “Бур мам”, “Мыйла бӧрдӧ ичӧт Вань”;

А.Мишаринлӧн “Скуп Пиля” кывбуръяс. Йӧзӧдӧм кывбуръяс асланыс тэчас

ног серти зэв матынӧсь йӧзкостса дорӧ. Та дырйи колӧ пасйыны, мый абу се

тӧма индӧд гижысьяслӧн нимъяс вылӧ. Татшӧм тор, дерт жӧ, оз отсав лыд

дьысян кытш паськӧдан уджын, торъя нин Ю.Поповалӧн творчество серти. 

Ӧд сылӧн гижӧдъяс бӧръя воясӧ вель дыр нин эз йӧзӧдчывлыны. Та вылӧ
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видзӧдтӧг небӧгыс ёна лӧсялӧ улыс классын асшӧр лыддьысьӧм урокъяс 

кежлӧ дасьтысьӧм вылӧ. Лоны небӧглы ёртӧн ичӧт арлыда велӧдчысьяслы 

отсалӧны шӧркодь кузьта да пасьта, шӧркодь кызта (60 л.б.), шыпасъяслӧн 

колана ыджда, югыд рӧмъяса, лыдцянторъяслы лӧсялана кыш да лист бокъяс 

вылын инӧдӧм серпасъяс. Небӧг пытшкын нырвизявны позянлун сетӧны 

лыддянъяс йылысь юӧрган пасйӧдъяс: юр нимлӧн пасйӧд (“Мича лун”); быд 

юкӧнлӧн жанрлы лӧсялана нимлӧн гижӧд (“Коми нӧдкывъяс”, 

“Пӧслӧвичаяс”, “Челядь сёрниысь”, “Тешторъяс”, “Коми йӧзкостса кывбуръ

яс да сьыланкывъяс”); титульнӧй лист вылын ним улын пасйӧд (“Нӧдкывъяс, 

пӧслӧвичаяс, челядь сёрниысь тешторъяс, коми йӧзкостса кывбуръяс да сьы

ланкывъяс”) да лӧсьӧдысьӧс, серпасалысьӧс индӧм (М.С. Лызлова,

В.В.Токарев), “Видза олан, книга” сериялӧн серпас. Небӧглысь кышсӧ да 

пышткӧссӧ видлалӧм бӧрын велӧдчысьяс тӧдмаласны, мый небӧгсӧ дасьтӧма 

налы лыддьӧм вылӧ да сэтысь ас кежысь вермасны лыддьыны уна буртор.

“Бобӧ, бобӧ” да “Мича лун” небӧгъяс лоасны челядьлы медводдза 

йӧзкостса лы тунъясӧн. Ас дінӧ найӧ сибӧдӧны весиг нимнас. “Бобӧ” мелі 

кывйӧн шыӧдчӧны дона, радейтана йӧз, тшӧтш и кага дорӧ. “Мича лун” ни

мын пӧртмасьӧ гаж сетӧм, нимкодясьӧм, югыд тӧдчӧдысь вежӧртас. Буретш, 

татшӧмӧн ми кылам челядьлысь да налы сиӧм творчество. Ичӧтдырсяыс 

морт олӧмын, збыльысь, “мича лун”, сэтшӧмӧн кольӧ сійӧ и верстьӧ йӧзлӧн 

вежӧрын. Тайӧ кык небӧг подув вылын позьӧ котыртны ас кежысь лыддьы

сян сям сӧвмӧдӧм могысь быд пӧлӧс удж: велӧдысьӧн лыддьӧм; челядьӧн 

ӧтвылысь либӧ ас кежысь небӧг видлалӧм - лыддьӧм; класс водзын мыч

чӧдӧм небӧг чукӧрӧн удматӧм; челядьлысь лыддьысян кытш паськӧдан удж; 

небӧг пытшкын да небӧг пиын нырвизявны велӧдан удж. Вайӧдам нырвизяв

ны кужӧм пуктӧм могысь некымын удж сикас (2. Содтӧд).

3.2. Фольклор небӧгъяс, кӧні абу урчитӧма челядь арлыдлысь торъя

ланлунсӧ, сьӧкыдджык н ин пыртны велӧдчысьяслы лыддьӧм вылӧ, торъя нин 

ичӧт арлыдаяслӧн лыддьысян кытшӧ. Сэки жӧ сэні эм уна сэтшӧмтор, мый 

сетас позянлун паськӧдны челядь тӧдӧмлун, сӧвмӧдны лыддьысян сям.
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Сідзкӧ, оз позь ӧтдортны велӧдчысьясӧс и татшӧм фольклор чукӧръясысь да 

колӧ вӧзйыны на серти нырвизялан удж (3. Содтӧд). Дерт, та дырйи ве

лӧдысьлы ковмас вӧчны содтӧд сяма удж, медым найӧ лоисны челядьӧн ве- 

лӧдан-лыддянторйӧн, медым ичӧт лыддьысьысьяс кужисны нырвизявны на 

пытшкын да на пиын. Сы вылӧ отсӧг сетасны ним, жанр, сюрӧс, лӧсьӧдысьяс

- серпасалысьяс йылысь юӧртысь небӧгъяслӧн тэчас торъяс (кыш, титульнӧй 

лист, аннотация, юриндалысь, пасйӧгъяс). Дерт, велӧдысьлы лоас сьӧкыд 

кутчысьны велӧдӧмас. Сылы ковмас мӧвпыштны, кыдзи ышӧдны ве

лӧдчысьясӧс шыӧдчыны татшӧм небӧгъяс дорӧ, ӧд налысь “кывсӧ”, ас йы

лысь юӧртанногсӧ сьӧкыдкодь гӧгӧрвоны челядьлы.

Велӧдысьӧн лыддьӧм вылӧ позьӧ босьтны татшӧм фольклор чукӧпъяс: 

1-4 классъясын - “Коми мойдъяс” (1976, 1991), “Ипатьдорса фольклор”, 

“Коми йӧзкостса важ висьтъяс”, “Коми нӧдкывъяс”, “Коми шусьӧгъяс да 

кывйӧзъяс”, “Йӧзкостса коми приметаяс”; 3 - 4 классъясын - “Висер вожса 

сьыланкывъяс да мойдкывъяс”; 4 классын - “Коми йӧзкостса эпос”. Ве

лӧдчысьяслы ас кежысь лыддьысьӧм вылӧ туясны 2 классын - Коми мойдъяс 

(1991), 3 - 4  классын - мукӧд фольклор чукӧр, “Коми йӧзкостса эпос” кындзи. 

Бӧрйыны лыддьӧдлӧм небӧгъясысь лыддянтор велӧдысьлы отсалас тайӧ удж 

бердас сетӧм “Коми фольклорысь асшӧр лыддьысьӧм урокъяслы урчитӧм 

лыдцянторъяс-видлаланторъяс” индӧд (1. Содтӧд).

Медсьӧкыд котыртны лыддьӧдлӧм фольклор чукӧрӧн удж 1 классын 

кор челядь сӧмын на дасьтысьӧны лоны лыддьысьысьясӧн. Тайӧ тшупӧд вы

лас фольклор чукӧръясысь мифъясӧн, мойдъясӧн, висьтъясӧн, нӧдкывъясӧн, 

шусьӧгъясӧн, приметаясӧн велӧдчысьясӧс тӧдмӧдӧм могысь позьӧ вӧчны ас 

киӧн йӧрыш, ыджда, тэчас да серпасалӧм серти челядьлы лӧсялана сямаӧн 

небӧгъяс. Ки помысь вӧчӧм небӧгъяслы позяс сетны татшӧм нимъяс: “Ен да 

Омӧль” (миф), “Стрӧй гозья” (мойд), “Ӧльӧш Яккӧд ина вӧвлӧмтор” (висьт), 

“Коді тайӧ?” (нӧдкывъяс), “Мыйла тадзи шуӧны?” (шусьӧгъяс, кывйӧзъяс), 

“Кутшӧм поводдя виччысям?” (приметаяс), “Нывлы” либӧ “Пилы” (сьылан

кывъяс). Мӧд петан туй - бӧрйыны фольклор чукӧръясын серпасалӧм лист
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бокъяс вылысь произведениеяс (Нёрым //Коми мойдъяс. - 1976; Кань да пе

тук //Коми мойдъяс - 1991) либӧ бӧрйӧм серпасавтӧм произведение дінӧ 

лӧсьӧдны аслыс велӧдысьлы колан мында серпасъяс да ыдждӧдны - 

серпасавны челядьлы петкӧдлӧм вылӧ небӧглысь кыш. Серпасавтӧм сьылан - 

мойдъяс - висьтъяс лыддьӧм бӧрын позьӧ челядькӧд ӧтвылысь стӧчджыка 

видлавны - донъявны небӧгъяслысь кыш, форзац, медым сёрнитны сы йы

лысь, кутшӧм йитӧд эм сэтчӧ индӧм серпасъяс да лыддянъяс костын 

(“серпас-фольклорлӧн жанр”, “серпас - коми йӧз культуралӧн петкӧдчӧм”). 

Шуам, морт сямаӧн кӧчӧс, ошкӧс да кӧинӧс (Коми мойдъяс, 1976), шонді, 

тӧлысь да лэбачьясӧс (Коми мойдъяс, 1991; Висер вожса сьыланкывъяс да 

мойдкывъяс, 1986) серпасалӧм петкӧдлӧ, мый тані йӧзӧдӧма мойдъяс, а ед

жыд рӧма коми серӧн мичмӧдӧм да лӧзӧн кыш вӧчӧм (Коми йӧзкостса вись

тъяс, 1984) пасйӧны коми войтыр культуралысь тӧдчанатор. Кыш видлалігӧн 

челядь водзын сувтӧдӧм юалӧмъяс вермасны лоны татшӧмӧн: 1) Серпа

савтӧм мойд лыддьӧм бӧрын небӧг кыш видлалӧм - Кодӧс серпасалӧма небӧг 

кыш (форзац) вылын? Кытысь (висьтысь, мойдысь) вермасны лоны татшӧм 

геройяс? (Мойдысь). Мыйла? (Морт сямаӧсь: сёрнитӧны, нюмъялӧны и с.в.). 

А мый ми талун тіянкӧд лыддим? (Мойд). Коді сійӧс лӧсьӧдіс? Коми войтыр. 

Сідзкӧ, кыдзи шуам стӧчджыка? (Коми йӧзкостса мойд). Коді казяліс серпа

салысьлысь ним вылӧ индӧд? 2) Серпасавтӧм висьт лыддьӧм бӧрын небӧг 

кыш видлалӧм - Мый серти ми вермам шуны: Тайӧ небӧгас пырӧмаӧсь коми 

войтырӧн лӧсьӧдӧм висьтъяс? (Небӧг нимын пӧртмасьӧны “коми” да 

“йӧзкостса” кывъяс; кыш вылӧ вӧчӧма сер, сійӧн комияс мичмӧдлісны 

паськӧм да гортса кӧлуй - кепысь, ки чышкӧд и с.в., найӧ чайтлісны, мый се

рыс видзӧ мортсӧ лёкысь; еджыд да лӧз рӧм: татшӧм рӧмъяс вежӧртӧны коми 

мортлысь вежалун, коми вӧр-валысь мичлун да сӧстӧмлун.

Индӧм коми фольклор чукӧръяс лыд серти абу уна, сэки жӧ ас пытшкас 

шымыртӧны ыджыд озырлун. Медым сы дінӧ матыстны 2 - 4-ӧд класса ве

лӧдчысьясӧс, колӧ котыртны фольклор чукӧръясӧн быд пӧлӧс удж: нуӧдны 2 

классын мыччӧдӧм небӧгъяс чукӧрын нырвизялан удж (3. Содтӧд); корны
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лӧсьӧдны лыддьӧм небӧг вылӧ аннотация, лыддьӧм небӧг йылысь висьталӧм 

( 3 - 4  классъяс), вӧзйыны аслыныс кышӧдны небӧг (ас ног серпасалӧм 

кышӧн) ( 2 - 4  классъясын); сетны сяма серпасалан удж “Лӧсьӧд сэтшӧм сер

пас, кутшӧм оз тырмы небӧгын ” (2 - 4 классъясын); тшӧктыны лӧсьӧдны ил

люстрированнӧй (2 классын), библиографическӧй да аннотированной ( 3 - 4  

классъясын) карточка, рекомендательнӧй список (3 - 4 классъясын).

Фольклор чукӧръяс пиын нырвизялан удж 3 - 4  классъясын водзӧ 

нуӧдӧм могысь колӧ корны велӧдчысьясӧс асьнысӧ лӧсьӧдны асшӧр лыддьы

сьӧм урокъяс кежлӧ вӧзъян список. Сійӧс вӧчигӧн велӧдчысьяслы ковмас 

шыӧдчыны фольклор чукӧръяс дінӧ некымынысь, мый отсалас бура 

тӧдмавны найӧс. Шуам, 3 - 4 классъясын гортса лыддьысьӧм дасьтӧм могысь, 

позьӧ корны вӧчны татшӧм сикас вӧзъян список: 1. Лӧсьӧдӧй “Коми мойдъ

яс” (1991) небӧгысь пемӧсъяс йылысь мойдъяс серти вӧзъян список (3 клас

сын). 2. Видлалӧй коми мойд чукӧръяс, корсьӧй сэтысь мойдъяс, кӧні нимас 

эм “шонді” кыв, да лӧсьӧдӧй на серти вӧзъян список (4 классын). 3. Видлалӧй 

“Коми йӧзкостса висьтъяс” небӧг, уськӧдӧй тӧд вылӧ сэтысь лыддьӧм вись

тъяс да лӧсьӧдӧй на серти вӧзъян список (4 классын). 4. Видлалӧй “Висер 

вожса сьыланкывъяс да мойдкывъяс” небӧгысь юриндалысь, торйӧдӧй сэ

тысь герой нимӧн шуӧм мойдъяс да лӧсьӧдӧй на серти вӧзъян список (3 клас

сын). 5. Лӧсьӧдӧй вӧзъян список сэтшӧм мойдъяс серти, кӧні геройясӧн 

лоӧны Ема да Гундыр (3 классын). 6. Лӧсьӧдӧй вӧзъян список сэтшӧм не

бӧгъяс серти, кӧні эмӧсь нӧдкывъяс, шусьӧгъяс, кывйӧзъяс (4 классын). 7. 

Лӧсьӧдӧй коми фольклорысь радейтана небӧгъяс серти вӧзъян список (4 

классын).

Велӧдысьлы быть ковмас та могысь фольклор чукӧръяс серти урок 

кежлӧ аслыс лӧсьӧдны вӧзъян плакат да список, медым ышӧдны челядьӧс 

гортын корсьысьны небӧгъяс пытшкын, небӧгъяс чукӧрын. Медым кок

ньӧдны татшӧм корсьысьӧмъяссӧ, веськӧдлыны наӧн, видзӧдны на бӧрся, ве

лӧдысьлы позьӧ вӧчны вӧзъян индӧдъяс. Вӧзъян индӧд серти 4-ӧд классын 

велӧдчысьяс бӧръясны тема серти колана небӧг да корсясны сійӧс библиоте-
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каысь. Вӧзъян индӧдъяс, кӧні урчитӧма лыддянтор да жанр, вермасны лоны 

татшӧмӧн: 1) “Ён йӧз йылысь мойдъяс да легендаяс”; 2) “Мойдъясын шен

зьӧдана лоӧмторъяс”; 3) “Челядь йылысь мойдъяс”; 4) “Коми 

йӧзкостса вӧвлӧмторъяс”; 5) “Йӧзкостса висьтъясын комияслӧн важдыр

ся”; 6) “Мойдъясын коми йӧзлӧн важ оланног”; 7) “Коми вӧралысьяс йылысь 

мойдъяс да висьтъяс”; 8) “Коми йӧзлӧн важ сьыланкывъяс”.

Медсьӧкыд тӧдмӧдны челядьӧс коми зыряналӧн да изьва-колваса эпи

ческой сьыланкывъясӧн. Татшӧм произведениеяс йӧзӧдӧма “Коми йӧзкостса 

эпос” небӧгын. Школа помалысьяс на йылысь нинӧм оз тӧдны, сы вӧсна мый 

челядь лыддьӧм вылӧ йӧзкостса эпос эз на некор йӧзӧдлыны. Йӧзкостса эпи

ческӧй сьыланкывъяс позьӧ бӧрйыны классын лыддьӧм вылӧ, ӧд найӧ 

лӧсялӧны жӧ сюрӧс серти 3 - 4-ӧд класса велӧдчысьяслӧн лыддьысян кы

тшлы: “Куим чой сэтӧр вотны мунӧны” - шензьӧдана лоӧмторъяс йылысь; 

“Сизим арӧса детина” - челядь йылысь; “Педӧр Кирон”, “Киръян - Варъян 

багатыр”, “Керча-ю бӧкын олам” - ён йӧз йылысь. Татшӧм лыддянъяс серти 

велӧдысьлы позьӧ вӧчны ас киӧн небӧг лыддянъяссӧ сэтчӧ печатайтӧмӧн да 

мукӧд йӧзкостса мойдъяс - висьтъяс подув вылын ӧттшӧтш котыртны асшӧр 

лыддьысьӧм: “Коми му вылын важӧн нималысь ён йӧз”, “Ён йӧзлӧн олӧмысь 

шензьӧдана вӧвлӧмторъяс”, “Коми фольклор чукӧртысьяс да туялысьяс”. Че

лядькӧд лыддьӧм йылысь сёрнитігӧн, дерт, коланаӧн лоас эпической сьылан

кывъясысь, мойдъясысь да легендаясысь ён йӧзӧс орччӧдӧм [20].

* *  *

1. Светловская Н.Н. Методика внеклассного чтения. - М., 1991. - 7-13 л.б.

2. Программаяс. Коми кыв да лыддьысьӧм. І-ІУ классъяслы. -Сыктывкар, 

1989. - 23-38 л.б.; Программаяс. Коми литература. V - VI классъяс. - 

Сыктывкар, 1994. - 5-47 л.б.; Государственные образовательные стандар

ты начального общего, основного общего, среднего общего образования в
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Республике Коми. Национально-региональный компонент: Проект. - Сык

тывкар, 2000. - 134-140, 171-177 л.б.

3. Видлӧг вылӧ: Прошева З.А., Безносикова А.А.. Козлова Е.В. Лыддьысян 

книга: Начальной школаса 4-ӧд класслы учебник. - Сыктывкар, 1991. - 

131-145 л.б.; Пунегов В.А. Шондіа асыв: 4-5-ӧд класса велӧдчысьяслы ас

шӧрысь лыддьысян книга. - Сыктывкар, 1984. - 58, 60, 68, 71 л.б.; Раев

ский С.С. Миян Войвыв: 1-2-ӧд классъясын асшӧрысь лыддьысян книга. - 

Сыктывкар, 1978. - 224, 234, 241, 261 л.б.; Коми детская литература: Биб

лиографический указатель. /Ред. В.Н.Демин. - Сыктывкар, 1989. - 38 л.б.

4. Ведерникова О.В. Коми фольклор и внеклассное чтение в национальной 

начальной школе. //Начальная школа: образование, воспитание. /Сб.ст. - 

Сыктывкар, 1995. - 21-40 л.б.; Ведерникова О.В. Примерное планирование 

учебных материалов из произведений коми фольклора для начальной на

циональной школы. //Ведерникова О.В. Коми фольклор в детском чтении 

'Методические указания. - Сыктывкар, 1998. - 1-44 л.б.; Дягилева Л.С. 

Особенности приобщения младших школьников к чтению коми литерату

ры: Методические рекомендации. - Сыктывкар, 1987. - 22-30 л.б.

5. История коми литературы. В 3 т. Т. 1. - Сыктывкар, 1979. - 11-24 л.б.

6. Плесовский Ф.В. Устно-поэтическое творчество коми народа //Историко

филологический сборник. Вып. 4. - Сыктывкар, 1958. - 145 л.б.

7. Видзӧд: Лыткин Г.С. Зырянский край п р и  епископах Пермских и зырян

ский язык: 1383-1501 (Репринт. Воспроизведение с изд. 1889 г.); М.: По

лярная звезда, 1995. - 157-194 л.б.: Мойдъяс: “Бобӧ, бобӧ” (2 вариант), 

“Джыдж, джыдж”, “Дудӧй, дудӧй”, “Руй, руй”, “Чужмӧр нылӧ, чабанӧ”. 

“Варыш кага вае”, “Руч да чокыр”, “Шыр катшакӧд”, “Куим вок да ӧти 

ныв”; мойдысь “ӧксы пиян» сьыланкыв; “Ӧгӧдым - мӧгӧдым” лыддьы

сянкыв; “Лельӧ бобӧ!” да “Тӧлӧ, тӧлӧ!” шыӧдчанкывъяс; бӧрдан кывъяс - 

“Спасӧй, Пречистой!”, “Енсянь - тай меӧй пуксьы мед сӧстӧм инас”, “Эг - 

тай меӧй кӧсйывлы вӧрзьыны”, “Кодлы-нӧ меӧй талун вӧтчывлы’ ,

ы”б  О ̂ ср к ”А “Дз0ЛЯЛЬІ”’ “Асъя
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четчӧм”, “Пывсян”, “Ныдлӧн нылӧмыс”, “Юрси”, Верӧспулӧн 

тшӧтшъясалы”, “Вежа пызан гӧгӧр кытшлалӧм водзын”.

8. Лыткин Г.С. Зырянский край при епископах Пермских и зырянский язык. 

1393-1501 (Репринт. Воспроизведение с изд. 1889 г.). - М.: Полярная звез

да, 1995.- 157 л.б.

9. Видзӧд: Цембер А.А. Коми мойдан кывъяс. - Усть-Сысольск, 1913. - 41 

л.б.: Мамтӧм ныв да мама ныв. Дыш Дане йылысь. Вит чоя вока. Петук да 

изки. Руч да сёкыр. Чоя вока. Пел кузя пи. Вӧралысь морт да вӧрса. Гу

сясьысь Емель йылысь. Кузьма багатыр йылысь. Ыбса мойд кыл изки да 

петук йылысь. Весь кузя морт да ныл. Лёк монь да чӧртъяс. Дуда. Бобӧ. 

Цембер А.А. Коми мойдан и сьылан кывъяс. Усть-Сысольск, 1914. - 84 

л.б. Мойдъяс: Салдат йылысь. Віж паськӧма морт. Куим чой. Дышчык 

рушку. Шыр да катша. Кӧч кыйысьяс. Сюрук. Йӧй пи. Поп казак. Черысь 

рок пуысь. Кӧрт пиня кӧлдун. Бӧрдысь мужик йылысь. Юра нима дядьӧ. 

Старик да старуха. Куим вок. Старик йылысь. Джодж. Вене, вене. 24 сьы

ланкыв. 2 бӧрдӧдчанкыв.

10.Видзӧд: Мойдан кывъяс /Лӧсьӧд. А.А.Суханова. - Сыктывдін кар, 1921. -

29 л.б. Мойдъяс: Кӧвдум. Гадь, идзас да нінкӧм. Руч да чокыр. Шоныд 

корсьысьяс. Бӧрдӧдчысь. Кань да петук да руч. Кутш да рака. Ичиньводз. 

Коді мыжа? Йи чом да пу чом. Нёримӧ дядьӧ. Мойдан кывъяс /ЛӦСЬӦД

Л А .Суханова. - Сыктывдін кар, 1922. - 16 л.б. Мойдъяс: Куим чой. Зарни 

сюра баба. Дзодзӧгъяс - юсьяс. Ольона. Лёк чойяс. Мойданкывъяс /Роч 

вылысь лӧсьӧдӧм. Лӧсьӧд. А.А.Суханова. - Сыктывдін кар, 1923. - 19 л.б. 

Мойдъяс: Повзисны. Шоныд корсьӧны. Куим вок. Мойд Воробей Воро- 

бейӧвич йылысь да Йӧрш Йӧршович йылысь. Вежӧртӧм отсӧгысь бур оз 

овлы. Руч. Руч таркӧд. Пон да сізь.

11.Видзӧд: Важ коми мойдкывъяс да сьыланкывъяс /Лӧсьӧд. П.Доронин. - 

Сыктывкар, 1938. - 167 л.б. - Обложка М.Безносова. Пыртӧм лыддянъяс: I. 

Антипоповскӧй мойдкывъяс. II. Гӧль да озыр йылысь мойдкывъяс . III. 

Салдатскӧй мойдкывъяс. IV Царскӧй суддяяс йылысь мойдкывъяс. V.
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Мужик да барин йылысь мойдкывъяс. VI. Мужик да йӧй царъяс йылысь 

мойдкывъяс. VII. Важ коми сьыланкывъяс. VIII. Верӧс сайӧ петігӧн 

нывлӧн бӧрдӧм. Важ коми мойдъяс /Лӧсьӧд. П.Доронин. - Сыктывкар, 

1950. - 149 л.б. Пыртӧм лыддянъяс: Животнӧйяс йылысь мойдъяс (Дона 

пася руч. Руч да дябыр. Кань, руч, кӧин да ош. Ош, руч да мужик. Руч да 

чокыр. Шыр да катша. Руч да кӧч). Мойдъяс - прибауткаяс (Вень. Бобӧ. 

Джыдж. Руй. Дуда. Турилы помеч). Сатирико-бытӧвӧй мойдъяс (Кыдзи 

поп чань пӧжис. Поп да Иван казак. Чӧрт пӧлян. Поп да сылӧн казак 

Мӧмӧт. Мужик да куим поп. Мужик да поп кӧза. Курӧг пӧжысь мужик. 

Мужик да барин. Барин да кузнеч. Коді мед йӧй. Баринлӧн пон. Мужик да 

царь. Иван. Иван да царь. Повтӧм салдат. Куим вок. Иван - дурак. Нёрымӧ

- дядьӧ). Волшебной мойдъяс (Ёма да кык чой). Весьт кузя старик. Небы

лича. Изки. Ош да куим чой. Синмӧн аддзытӧм. Нывбабаяс царствоын. 

Окма).

12.Видзӧд: Висервожса сьыланкывъяс да мойдкывъяс /Лӧсьӧд. И.Осипов. 2- 

ӧд петас. - Сыктывкар, 1986. - 255 л.б. - Худ. А.В.Мошев. Пыртӧм лыд

дянъяс: I. Важ сьыланкывъяс. II. Ныв сетігӧн бӧрдӧдчӧм. III. Дзебигӧн - 

колльӧдігӧн бӧрдӧдчӧмъяс. IV. Мойдкывъяс (Седун. Кӧин сар. Китросьт - 

мудрость. Гундырли. Зӧлӧтӧй кудраш. Кудраш. Иван крестьянскӧй сын. 

Поп казак. Кык вок. Бур кыв. Салдат. Правда да Кривда. Дальнӧй вӧр. 

Салдат да генерал ныв. Иван купеческой сын. Нӧбасьысь саломщик. Дӧва 

пи, господин Иван Сарапанчиков. Порсь велӧдысь).

13.Видзӧд: Коми мойдъяс да сьыланкывъяс /Лӧсьӧд. Ф.В.Плесовский. - Сык

тывкар, 1963. - 128 л.б.- Худ. В.В.Поляков. Пыртӧм лыддянъяс: Мойдъяс- 

прибауткаяс. (Катша, Катша. Руй. Джыдж. Бобӧ. Дуда. Вень. Коді мыжа. 

Вежсьӧм. Дыш рутень йылысь. Тэсь поп. Стрӧй. Лым кузя кӧмтӧм. Кӧч). 

Животнӧйяс йылысь мойдъяс. (Руч да кӧч. Руч да чокыр. Шыр да катша. 

Руч да дябыр. Дона пася руч. Кань, руч, кӧин да ош. Ош, руч да мужик. 

Дыш Фома да руч. Бӧрдӧдчысь руч. Руч да кӧин. Шыр да гадь. Шыр, 

майтӧг да тув). Волшебнӧй мойдъяс. (Куим чой. Пипилисты сӧкӧл. Старик

19



гозъя. Чӧрс кузя ныв. Вит чоя-вока). Бытӧвӧй да сатирической мойдъяс. 

(Горт олӧм. Бӧрдысь чойяс. Нёрымӧ-дядьӧ. Поп да сылӧн. Казак Мӧмӧт. 

Коді меднӧй). Сьыланкывъяс. (Асъя кыа. Козйӧ, козйӧ. Кӧк. Чужмӧр 

нылӧ. Машук. Сьылӧдчанкыв. Кокӧй). Коми мойдъяс /Лӧсьӧд. 

Ф.В.Ппесовский. -Сыктывкар, 1966. - 160 л.б. - Худ. В.В.Поляков. Вол

шебнӧй да бытӧвӧй (сатирическӧй) мойдъяс: Гундырли. Шонді ныв. 

Ӧльӧна. Нерым. Иван-охотник пи. Иван - салдат да смерть. Иван - дурак. 

Мойдысь дядьӧ. Савва да сизь. Водзджык тай садьмылӧма. “Шань” ис

правник. Кык вок. Пӧрсь велӧдысь. Нужда. Поп да казак. Нӧбасьысь са

ломщик. Йӧй пи. Салдат да генерал. Коми мойдъяс /Лӧсьӧд. 

Ф.В.Плесовский. - Сыктывкар, 1976. - 135 л.б. - Худ. В.Г.Игнатов. Пыртӧм 

лыддянъяс: 1966 вося мойд чукӧрысь мойдъяс, “Йӧй пи кындзи” да “Тэнӧ 

кӧ эськӧ купечеӧ пӧртісны... ” мойд. Коми нӧдкывъяс /Лӧсьӧд. 

Ф.В.Плесовский. - Сыктывкар, 1975. - ПО л.б. - Худ. В.Карабут. Коми 

шусьӧгъяс да кывйӧзъяс /Лӧсьӧд. Ф.В.Плесовский. - Сыктывкар, 1973. - 

215 л.б. Коми шусьӧгъяс да кывйӧзъяс /Лӧсьӧд. Ф.В.Плесовский. - Сык

тывкар, 1983. - 206 л.б. - Худ. В.В.Поляков.

14.Видзӧд: Бобӧ, бобӧ /Лӧсьӧд. А.К.Микушев. - Сыктывкар, 1997. - 23 л.б. - 

Худ. В.Б. Осипов. Ипатьдорса Фольклор /Лӧсьӧд. А.К.Микушев. Сыктыв

кар, 1980. - 184 л.б. - Худ. В.Г.Игнатов. Пыртӧм лыддянъяс: I. Сьылан

кывъяс. II. Сьыланкывъяс кодь частушкаяс. III. Бӧрдӧдчанкывъяс. IV. Че

лядь байкӧдчанкывъяс, сьыланкывъяс да мойдъяс. V. Мойдъяс да преда

ниеяс. VI. Нӧдкывъяс да шусьӧгъяс. VII. Частушкаяс. Коми йӧзкостса эпос 

/Лӧсьӧд. А.К.Микушев. М.: Наука, 1987. - 686 л.б.

15.Видзӧд: Коми йӧзкостса важ висьтъяс/ Лӧсьӧд. Ю.Г.Рочев. -Сыктывкар, 

1984,- 174 л.б. - Худ. А.М.Гаранин. Пыртӧм лыддянъяс: Чуд йылысь пре

даниеяс. Ён да тӧдысь йӧз йылысь висьтъяс. Вӧралӧмкӧд йитчӧм висьтъяс. 

Пемӧсъяс да быдмӧгъяс вежавидзӧм йылысь висьтъяс. Вӧр-ва да сэні 

олысьяслӧн артмӧм йылысь висьтъяс. Эскытӧм “вӧвлӧмторъяс”. Коми 

мойдъяс/ Лӧсьӧд. Ю.Г.Рочев. -Сыктывкар, 1991.- 229 л.б. - Худ.
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В.Б.Осипов. Мойдъяс: Катша да шыр. Руч да секыр. Кӧкъямыс кока пон. 

Кань да петук. Петук, кань да руч. Строй гозъя. Шомвуква. Дас ӧти ая- 

пиа. Вит вок. Туръяса салдат. Сюдбей. Полисон. Пес кералысь старик. 

Гӧль Петра. Елена Прекрасная. Гӧрд чышъян. Олӧма - вылӧма крестьянин. 

Ловва да куим мог. Промышленник. Арсень да чӧртъяс. Шонді мам. Сьӧд 

кынь. Куим чоя - вока. Кӧрт Чӧрӧс Дарья да Гын Сапӧг Марья. Чоя - вока. 

Тимопей. Гозъя да ӧтик пи. Арӧй - дрӧй. Аральӧ - Пӧльӧ. Сар пи. Емель. 

Иван-Царевич. Салдатик. Ён Иван. Дора. Мельник ныв. Тӧлысь гуга, 

шонді бана пи. Гуак Гуакович. «Сар, вай изки!» Кык вок. Гӧль Парамон. 

Озыр морт. Салдат да рӧзбойникъяс. Салдат. Чӧскыд пажын вылӧ олысь. 

Майдан Попович. Шут Балакирев. Чуня-чалля. Повтӧм гусясьысь. Кате

рина да поп-дяк. Билибин старик. Коми челядьлӧн важъя ворсӧмъяс/ 

Лӧсьӧд. Ю.Г.Рочев. - Сыктывкар, 1988.- 24 л.б. - Худ. А.В.Мошев. Пыр

тӧма: I. Горт пытшкӧсса ворсӧмъяс. II. Ывла ворсӧмъяс. III. Лыддьысян

кывъяс. Челядьлы сьыланкывъяс да мойдкывъяс/ Лӧсьӧд. Ю.Г.Рочев. - 

Сыктывкар, 1994. - ЮЗ л.б. - Серп. А.В. Мошев. Пыртӧма: Потандорса 

сьыланкывъяс. Шыӧдчанкывъяс. Пемӧсъяс йылысь сьыланкывъяс. Сьы

ланкывъяс. Нимтысян сьыланкывъяс. Мойд подула сьыланкывъяс. Сьы

лӧмӧн мойдъяс. Мойдъяс (Скӧтыс воши. Руч да чокыр. Шыр да тшегыр. 

Кань да петук. Ӧньӧ-макӧ. Леньӧ). Лыддьысянкывъяс.

16.Видзӧд: Йӧзкостса коми приметаяс/ Лӧсьӧд. В.М.Кудряшова. Сыктывкар,

1993. - 188 л.б. - Худ. В.Б.Осипов.

17.Мича лун/ Лӧсьӧд. М.С.Лызлова. Сыктывкар, 1991. - 64 л.б. - Худ.

В.В.Токарев.

18.Видзӧд на йылысь: Дыхание пармы: Книга об искусстве и литературе на

рода коми. -Сыктывкар, 1991. 191-246 л.б.

19.Видзӧд челядь фольклор жанръяс йылысь: История коми литературы В 3 

т. Т. 1. - Сыктывкар, 1979. - 194-224 л.б.; Челядь сьыланкывъяс да мойд

кывъяс/ Лӧсьӧд. Ю.Г. Рочев. - Сыктывкар, 1994.- ЮЗ л.б.
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20.Видзӧд та йылысь: Кудряшова В.М. Типология образов богатырей в коми 

преданиях и сказках// Жанр сказки в фольклоре народа коми/ Труды ИЛ

ЛИ. Вып. 53. - Сыктывкар, 1992. - 45-60 л.б.

Фольклор понятие

1. Фольклор да фольклористика

Школаын коми йӧзкостса произведениеяс лыддигӧн - велӧдігӧн 

сёрниын кутасны бергавны “фольклор”, “фольклористика”, “фольклорист”, 

“йӧзкостса” кывъяс. Сідзкӧ, велӧдысьлы колӧ бура тӧдны тайӧ кывъяслысь 

вежӧртассӧ, медым мыччӧдны челядь водзын фольклор кыдзи аслыс

пӧлӧстор.

1.1. Быд пӧлӧс войтыр культураын фольклор донъявсьӧ кыдзи зэв 

тӧдчана юкӧн. Уна нэмъяс чӧж сӧмын фольклор подулавліс йӧзлысь полтӧса 

олӧм, асвежӧртас, аскылӧм, оласног, искусство. Фольклор термин чужис 19 

нэм шӧрын английскӧй кывйысь: /оікіоге —► /Ы к - войтыр, Іоге - мывкыд, 

тӧдӧм, сідзкӧ “йӧзкостса мывкыд”, “йӧзкостса тӧдӧм” [ 1 ].

“Фольклор” понятие туялысьяс гӧгӧрвоӧны куим ногӧн [2]:

❖ Йӧзкостса поэзия, йӧзкостса устнӧй поэтическӧй творчество, медым 

торйӧдны фольклор кыдзи войтырӧн чужтӧм-артмӧдӧм кыв искусство 

(кыв да серпас подула) мукӧд пӧлӧс искусствоысь да матыстны гижӧда 

художествоа литература дорӧ; татшӧм вежӧртасын фольклор традици

оннӧя, векньӧдӧмӧн, велӧдӧны чтение да литература урокъяс вылын.

♦> Йӧзкостса культураысь став петкӧдчӧмъяслӧн ӧтлаасьӧм, кор йӧзлӧн важ 

видзӧдлас, тӧдӧм, серпаса кыв, быд пӧлӧс сямлун (висьталӧм-мойдӧм, йӧз 

водзын петкдчӧмъяс, сьылӧм, йӧктӧм, шыа ворсанъясӧн ворсӧм, киподтуя 

уджъяс) вежӧртсьӧ ӧтувторйӧн; татшӧм паськыд вежӧртасӧн фольклор ве

лӧдӧм школаын пуксис XX нэмся, 90-ӧд воясӧ, та дырйи шӧр велӧдан 

туйӧн лоис интеграция [3].
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❖ Дзоньӧн йӧзкостса сямлун (творчество), йӧзкостса художествоа культура 

(серпас подула), кытчӧ ӧтлаӧдӧны йӧзкостса кывйӧн лӧсьӧдӧмторъяс, 

сьылӧм - йӧктӧм, серпасасьӧм, киподтуя уджъяс вӧчӧм, медым торйӧдны 

йӧз костын сямӧн артмӧдӧмторьяс важ видзӧдласъясысь, обрядъясысь, 

оласногысь. Быд пӧлӧс йӧзкостса сямлун ӧтлаӧдӧмӧн велӧдӧмыс (полиху

дожественность) паськаліс школаын тшӧтш 20-ӧд нэм помын [4].

1.2. Наукаын фольклор вермас лоны туялан подулӧн да туяланторйӧн. 

Кыдзи туялан подув сійӧ колана уна сикас наукалы. Этнография, история, 

лингвистика, литературоведение, искусствоведение, культурология, социоло

гия, психология, семиотика, педагогика ассьыныс туяланторъяс могмӧдігӧн 

тшӧкыда шыӧдчӧны фольклор дорӧ. Сӧмын ӧти наукалы фольклор лоас туя

ланторйӧн. Тайӧ наукасӧ шуӧны фольклористика.

Фольклористикаын торъялӧны татшӧм юкӧнъяс: фольклористикалӧн 

сӧвмӧм йылысь тӧдӧмлун; фольклор теория да история; фольклор йӧз пы

тшкысь чукӧртӧм; архивысь материал туялӧм - сикасалӧм; фольклор текстъяс 

видлалӧм-орччӧдӧм да сикасалӧм. Коми фольклор - коми фольклористикаын 

туялантор^].

Теория юкӧнын шӧр мог - фольклор сикасалӧм, фольклорын лӧсьӧдӧм 

тэчас туялӧм. Кыдзи и литератураын, фольклорын торйӧдсьӧ эпос, лирика, 

драма. Быд род пытшкын бара аслыспӧлӧс тэчас. Жанр - фольклор ве

лӧдӧмын медшӧр [6]. Эм быд пӧлӧс кывъя войтырлы лӧсялана жанр сикас: 

нимкыв, мойд, предание, сьыланкыв, шусьӧг, нӧдкыв. Сэки жӧ быд войтыр 

фольклорын торъялӧны аслыс сикас жанръяс. “Рочьяслӧн эмӧсь былинаяс да 

частушкаяс, украинецъяслӧн - думаяс, татараяслӧн - токмакъяс, Шӧр Азияса 

народъяслӧн паськыда нималӧны дастанъяс да рубаи. Комияслӧн сідзжӧ 

эмӧсь... оригинальнӧй жанръяс: ас олӧм йылысь импровизируйтӧм кузь по

эмаяс - нуранкывъяс, удждырся да кӧлысьдырся шензьӧдана 

бӧрдӧдчанкывъяс, ошкан-сьылӧдчанкывъяс да с.в.” [7]. Фольклор жанръяс оз 

чужны ӧтпырйӧ: торъялӧны медважся (шуам, нимкывъяс, пемӧсъяс йылысь 

мойдъяс) да серӧнджык артмӧм (частушкаяс). Сӧвмиг чӧж жанръяс ӧта-мӧд
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костын йитчывлісны да ӧта-мӧд вылӧ мыджсьылісны. Фольклорын быд жанр

- торъя зумыд, тэчаса серпас подула ӧтувтор, художествоа модель, кӧні ас

лыспӧлӧс ногӧн петкӧдсьӧ олӧм [8].

Коми фольклорлӧн ас сӧвман туй. Сылӧн вужъясыс сійӧ кадын, кор ӧти 

рӧдвуж чукӧрӧн овлісны финно-угор войтыр, перым войтыр. Коми фольклор 

сӧвмис, озырмис коми войтыр пуксьӧм кадсянь. Сійӧ уна сикаса тэчас: род 

торъялӧм серти - лирика нога, эпос нога жанръяс, йӧзкостса драма; обрядӧ 

пырӧм серти - ӧбрядӧвӧй да абу ӧбрядӧвӧй фольклор; художествоа сёрни си

кас серти йӧзкостса поэзия да йӧзкостса проза; торйӧн сикасалӧны ичӧт 

жанръяс да челядь фольклор жанръяс [9].

Фольклор формаясын вынсялісны-зумыдмисны да ӧтувтчисны пӧль- 

пӧчьяслӧн олӧм, ывла выв, вӧр-ва важдырся гӧгӧрвоӧм (мифология), важӧн 

вӧвлӧмторъяс тӧд вылын кутӧм да донъялӧм, обрядъяс вежӧртӧм. Мифъя

сын, мойдъясын, нӧдкывъясын, ӧбрядӧвӧй сьыланкывъясын медъёна пет

кӧдчӧны мифология подула видзӧдласъяс, а эпическӧй сьыланкывъяс, преда

ниеяс юӧртӧны важдырся йылысь. Фольклористикалӧн велӧданторйӧн лоӧ и 

сійӧ, кыдзи йӧзкостса мойдъясысь, легендаясысь, бапладаясысь сюрӧсъяс, 

шусьӧгъяс да кывйӧзъяс вуджӧны ӧти кывъя фольклорысь мӧд кывъя фольк

лорӧ (сюрӧсъяс сикасалӧм), мыйӧн торъялӧны быд пӧлӧс жанровой мо

дельын тэчас сям да жанровой форма артмӧданторъяс. Сы вӧсна фольклори

стика туялӧ фольклорысь ставсӧ, мый чукӧрмӧма да ӧтлаасьӧма сэні нэмъяс 

чӧж.

Уна туялан визь чужтіс фольклор велӧдӧмӧ торъялана кутчысьӧмъяс. 

Фольклористикаын нималӧны мифологическӧй (В. и Я. Гримм, Ф.И.Буслаев,

О.Ф.Миллер, А.Н. Афанасьев), неомифологическӧй (Дж.Фрэзер, К.Юнг), ис

торическӧй (В.Ф.Миллер, Б.А. Рыбаков) школаяс, сравнительно

исторической метод (Б.Н.Путилов, В.Я.Пропп, Ю.Г.Круглов, К.В.Чистов,

Н.А.Криничная, В.П.Аникин, С.Н.Азбелев), структурно-семиотической ме

тод (В.Я.Пропп, В.Н.Иванов, В.Н.Торопов, Г.А.Пермяков), фольклор кьщзи 

ӧтув йӧзкостса полтӧса культура велӧдӧм (Н.И.Толстой) [10].
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1.3. Фольклорист - сійӧ туялысь, коді чукӧртӧ, гижалӧ, велӧдӧ фольк

лор, медым шедӧдны сы йылысь быд сикас тӧдӧмлун да водзӧ нуӧдны 

фольклорнӧй традиция йӧз олӧмӧ. 20-ӧд нэмся нималана коми фолькло

ристъяс лыдын - Сидоров А.С., Плесовский Ф.В., Микушев А.К., Рочев Ю.Г., 

Чисталев П.И., Кудряшова В.М. [11]. Фольклористлӧн мукӧд уджъяс серти 

медтӧдчана - йӧзсянь фольклор чукӧртӧм. Татшӧм могӧн найӧ ветлӧдлӧны 

сиктъясысь сиктъясӧ, корсьӧны йӧз костысь сьылысь-мойдысьясӧс да гижа

лӧны налысь сьыланкывъяс, мойдкывъяс, висьтъяс, лэчкывъяс. Бумага вылӧ 

либӧ магнитофонӧн гижӧм фольклор текстъяс видзӧны архивын. Туялӧм 

текстъясысь лӧсьӧдӧны фольклор чукӧръяс да йӧзӧдӧны фольклор небӧгъяс, 

наука подула либӧ челядьлы, йӧзлы лыддьӧм вылӧ.

2. Фольклорлӧн аслыспӧлӧслун

Фольклорлысь аслыспӧлӧслун торйӧдігӧн, колӧ кутны тӧд вылын 

фольклор паськыд вежӧртасын гӧгӧрвоӧм да сылысь шӧр тӧдчанлун. Фольк

лор - ӧтув йӧзкостса полтӧса культура, кӧні быдтор лӧсьӧдлісны - арт

мӧдлісны, нуӧдлісны водзӧ, пӧртлісны олӧмӧ вомысь вомӧ вуджӧдӧмӧн. 

Таысь петӧ фольклорлӧн став аслыспӧлӧслуныс, сідзжӧ литератураысь торъ

ялӧмыс.

2.1. Фольклор аслыспӧлӧслун йылысь сёрнитігӧн, медводз колӧ 

гӧгӧрвоӧдны “йӧзкостса ” понятие: “фольклор” да “йӧзкостса” кывъяс пыр 

сулалӧны орччӧн. Фольклор топыда гӧрддзасьӧма йӧз олӧмӧ. Сійӧ чужис- 

артмис, сӧвмис йӧз костын, йӧзлӧн быдлунъя олӧмын, “сьӧкыд уджъяс бер

тігӧн, сьӧкыд шог суӧм бӧрын, шойччан здукъясӧ, рӧдвужкӧд да тӧдсаяскӧд 

рытпукалігьясӧн, челядь быдтіг - руйкӧдігӧн, олӧмын тӧдчана лоантор 

пасйигӧн” [12]. Та йылысь жӧ Ю.Г.Рочевлӧн шуӧм: “Зыбкаса арлыдсянь на 

заводитчӧ тайӧ йитӧдыс. А мыйӧн челядь быдмыштӧны, содӧны - паська

лӧны и налӧн Интересъяс, Ыджыдджык роль пондӧ ворсны найӧ олӧмын 

йӧзкостса творчество” [13]. Жанр нимъясыс стӧча тӧдчӧдӧны татшӧм йи

тӧдсӧ: удждырся сьыланкывъяс; йӧввыв сьыланкыв; гуасян, кӧлысь 

бӧрдӧдчанкывъяс; потандорса сьыланкывъяс. Фольклорын йӧз олӧм пет-
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нӧдчӧ морт чужӧмсянь да морт кулӧмӧдз. Сідзкӧ, фольклор унатор вермӧ 

юӧртны йӧзлӧн важся оласног йылысь: кодӧс вежавидзлісны, кутшӧм сикас 

удж бергӧдлісны, кутшӧм удж вӧчигӧн вӧлісны медзільӧсь, кыдзи шойччыв- 

лісны-гажӧцчывлісны, кыдзи сетлісны верӧс сайӧ, кыдзи колльӧдлісны бӧръя 

туйӧ и с.в. Школаын фольклор велӧдігӧн колана тӧдчӧдны сылысь йӧз олӧмӧ 

топыда гӧрддзасьӧм. Сы могысь фольклор велӧдӧм - Лыддьӧм лӧсялас 

нуӧдны йӧзкостса кадпас, обряд, оласног подув вылын. Та дырйи пӧзяе ко

тыртны ворсан'сяма урокъяс, горъя нин улыс клаӧӧьйсыА: ^ЬЛядь- ритпук, 

йӧзкостса Ш ы блалы сьяс ВӧЙІіу#1ШРмук'бд?Шуам’,(М Іӧгёіссын фольклор сер

ти лыдьысьӧм велӧдысь кывкӧрталас челядь рытПукӦн, а 2 классын - йӧввыв

' гажӧн, 3 классын - вӧралысьяслӧн казьтылан рытӧн. Татшӧм урокъяс дырйи 

класслӧн жыр пытшкӧсыс лоас важдырся керка пытшкӧс кОЙІ.Гі'ажа'уличаӧн,
Эк- ;. 1 -«ор керкаӧн, а асьныс челядь петкӧдчасны важдырся нывзонъясӧн да 

вӧралысьясӧн. Класслысь жыр пытшкӧс да ассьыныс паськӧм велӧдчысьяс 

лӧсьӧдасны - мичмӧдасны серпасасян да труд урокъяс вылын. Шӧр классъя

сын фольклор урокъяс котыртігӧн подулӧн лоасны йӧзкостса театр, обряд,
- У) И'/Г И: ..ярманга.

Гаі: "І.2. Вомысь вомӧ вуджӧм (устность). Сьылӧм - мойдӧм, йӧктанног,

петкӧдчаннӧг,' серпасасянног, ёӧчасяНног ӧти- кадколастын олысь йӧзсянь 

мӧд кадколастын олысьяслы ай-эньсянь Йыв-ііиЛЫ” вуджліс юмысь вомӧ: 

ӧтияс сьывлісны-мойдлісны, висьтавлісны, мӧдъяс кывзісны, босьтлісны тӧд 

вылӧ да водзӧ вомысь вомӧ нуӧдлісны. Со татшӧм видлӧг: Нималана “Бобӧ, 

бобӧ” сьылӧмӧн мойд вӧлі гижӧма коми йӧз висьталӧмысь 19-ӧд нэмӧ (пыр

тӧма Н.Роговлӧн. П.СавваитовЛӧн, Г.Лыткинлӧн 19-ӧд нэмся небӧгъясӧ), 20- 

ӧд нэмӧ (1903-ӧд воӧ - Ю.Вихман, 20-30-ӧд воясӧ - П.Доронин, 50-ӧд воясӧ - 

Ф.Плесовский, 60-ӧд воясӧ - Ю .Рочев) [14]. Г.Лыткин “Зырянский край при 

епископах пермских” небӧгӧ пыртӧм фольклорнӧй произведениеяс йылысь 

шуліс: ‘ьВсе они знакомы мне с детства; я слыхал их от моей матушки... и 

лс-ей невестки... со слов которой многое было записано..., когда я учился в 

уездном училище” [15].
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2.3. Йӧз котырӧн лӧсьӧдӧм да паськӧдӧм. Шуам, коми мулӧн быд 

пельӧсын тӧдӧны “Кӧч йӧктӧ-йӧктӧ” йӧзкостса сьыланкыв [16]. Фольклор - 

сійӧ ӧтвылысь артмӧдӧмтор. Артмӧдысь - ӧти пӧлӧс кывъя войтыр. Торъя 

мортлӧн - лӧсьӧдысьлӧн ним абу тӧдса фольклор культураын. Лӧсьӧдысь - 

тэчысь - ӧти сёрниа йӧз котыр, код пытшкын вӧліны бур сяма сьылысьяс, 

мойдысьяс, висьталысьяс, бӧрдӧдчысьяс, йӧктысьяс, серпасасьысьяс, 

вӧчасьысьяс [17]. Ӧтияс на пиысь лӧсьӧдлісны, мӧдъяс шыльӧдлісны- 

бурмӧдлісны. Сы вӧсна фольклорын петкӧдчӧ быдса войтырлӧн сьылан- 

мойданног, висьталанног, йӧктанног, серпасасянног, вӧчасянног. “ ...в фольк

лорном произведении ... нет автора, сочинителя как элемента самой художе

ственной структуры произведения” [18]. Фольклорысь татшӧм аслыс

пӧлӧслун челядь казяласны фольклор небӧгъяс видзӧдігӧн: сэтчӧ абу пасйӧма 

торъя мортлысь - тэчысьлысь ним-ов, а индӧма фольклор чукӧр лӧсьӧдысьӧс. 

Шуам, “Коми мойдъяс” (1991) фольклор чукӧр лӧсьӧдысь - Ю.Г.Рочев, коді 

тайӧ небӧгас пыртӧма уна фольклористӧн коми йӧз костысь перйӧм произве- 

денияс.

2.4. Зумыдлун. Гижтӧм, вомысь-вомӧ вуджӧм, йӧзӧн артмӧдӧм - пась

кӧдӧм -фольклорлӧн татшӧм сям чужтіс сылысь нӧшта ӧти торъялӧм - зу

мыдлун. “Все народные сказки, предания, былички, анекдоты, песни, посло

вицы, загадки... устойчивы в темах, идеях, сюжете, мотиве, образах, компо

зиции и стиле. Традиционная устойчивость - непременный признак фольк

лорного произведения” [19]. Зумыдлун - фольклорнӧй традициялӧн мыджӧд: 

жанр, тэчасног, кыв тшупӧдъясын; петкӧдчанногын, йӧктанногын, серпаса- 

сянногын, вӧчасянногын. Зумыд подув петкӧдчыліс мойдысьяслӧн, висьта

лысьяслӧн, сьылысьяслӧн сёрниын пыр паныдасьысь, ӧти пӧлӧс да став 

йӧзлы тӧдса, гӧгӧрвоана образъясын, сюрӧсторъясын, тэчасног сикасъясын, 

сёрникузяясын, кывтэчасъясын, торъя кывъясын. Видлӧг вылӧ: пыр паны

дасьысь ён мортлӧн, ошлӧн, Ёмалӧн, Гундырлӧн, Шонді нывлӧн, Васалӧн, 

Вӧрсалӧн да “алӧй лента”, “шондіӧй-мамӧй”, “кисьмыштӧм оз тусьӧй” об

разъяс; зумыд подула, пыр паныдасьысь “олісны-вылісны гозъя”, “зэв бура

27



кутісны овны-вывны” сёрникузяяс; “сьӧд вӧр шӧрын”, “пачыс сизьдӧ” кыв

тэчасъяс; “зарни”, “эзысь” кывъяс. Сідзкӧ, ӧткодьторйыс, быдӧнлы тӧдсаыс 

вӧлі колана, медым чужис йӧз костын фольклорнӧй произведение да водзӧ 

паськаліс. Фольклорысь зумыдлун бура тӧдчас, кор велӧдысь петкӧдлас ве

лӧдчысьяс водзын унасянь, уналаысь да торъялана кадӧ йӧзсянь гижанторъ- 

яс. Босьтам пач чышкан лыс йылысь нӧдкыв: “Быд керкаын ош лапа” (ги

жӧма 1954-ӧд воӧ Богородскын 59 арӧса У.Ф.Калистратова сёрниысь), 

“Голӧбечын ош лап” (гижӧма 1948-1949-ӧд воясӧ Вашка ю вылын олысьяс 

сёрниысь); “Быд теркаын ош лапа” (гижӧма 1948-ӧд воӧ Синдорын 59 арӧса 

П.П.Сенюкова сёрниысь) [20]. Нӧдкыв тэчысьяс подуласьлӧмаӧсь зумыд по

дула серпас (ош лапа) да тэчас (дженьыд сёрникузя) вылӧ. “Пипилысты 

сӧкӧл” мойд ӧткодя висьтавлӧмаӧсь нёль морт (быдӧн аслас сиктын олысь) 

1901-ӧд, 1912-ӧд, 1934-ӧд воясӧ. Мойд лӧсьӧдысьяс сюрӧс артмӧдігӧн 

мыджсьывлӧмаӧсь зумыд сюрӧсторъяс вылӧ, шуам: сӧкӧллӧн зонмӧ пӧртчӧм, 

зонлӧн лэбачӧ пӧрӧм, паськӧм сотӧм да мукӧд [21]. Зумыдлунас, ӧти 

пӧлӧсторъяслӧн паныдасьӧмас (традицияяс) пӧртмасьліс олӧм да ывла вылӧ 

ӧтувъя, ӧтласа йӧзкостса видзӧдлас.

2.5. Фольклорын лӧсьӧдӧмторъяс вомысь вомӧ вуджӧдӧм подулавліс 

налысь вежласян сям, ӧти торлысь уна ногӧн юргӧм (вариативность). Сы 

понда быд фольклорнӧй текст - сійӧ вариант, вежласянтор (“уагіапііз” латин 

кывйысь).

Торъя мойдысь - висьталысь, сьылысь лӧсьӧдліс ассьыс произведение 

традиция подув вылын. Сідзкӧ, быд фольклорнӧй произведениелӧн вӧлі не

кымын вариант, сэки жӧ быд вариантын медшӧр туйӧ пуктывлісны зумыд 

подув - йӧз костын бура тӧдса ӧткодьторъяс. Сідз, “петук да изки” мойд 

сюрӧс нималӧ куим вариантын: сійӧс мойдлӧмаӧсь ӧти ногӧн Ю.Вихманлы 

1901-ӧд воӧ, мӧд ногӧн А.А.Цемберлы 1912-ӧд воӧ Иб сиктын, коймӧд ногӧн 

Ю.Г.Рочевлы 1978-ӧд воӧ. Сюрӧсыс бура тӧдса йӧзкостса поэзияын, но тӧдса 

сюрӧссӧ быд мойдысь восьтӧма аслыспӧлӧс ног. Ю.Вихманӧн гижӧм вариан

тын петуклысь шемӧс изки мырддьӧ “барынька”. Петук пытшкӧ тӧрӧдчӧны
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ош да кӧин, сідзи петук мунӧ мырддьыны изки “барынькалысь” да бӧр бер

гӧдӧ ассьыс шемӧсторсӧ. А.А.Цемберӧн гижӧм вариантын мойдӧ пыртӧма 

содтӧд персонажъяс - чоя - вокӧс: чоя-воклы петук отсалӧ бергӧдны шемӧс 

изки [22]. Ю.Г.Рочевӧн гижӧм вариантын “мойдыс заводитчӧ бытӧвӧй сер- 

пасъяссянь, ... шӧр геройыс тані вӧралысьлӧн пи, а абу петук, кыдзи медсясӧ 

овлӧ, ... охотниклӧн пиыс тӧдысь сяма, сійӧ зэв кокниа вермӧ, кор сылы 

колӧ, пӧртчыны то ошкӧ, то ошкӧ, то петукӧ, и сы вӧсна венӧ став аслас 

прӧтивникъяссӧ” [23].

Шыӧдчам пачын ӧгыр йылысь нӧдкывлӧн вариантъяс дінӧ: Мича-мича 

молодеч да кияд он лысьт босьтны [24]; Мича-мича ичмонь да ки йылӧ оз 

ӧшйы [25]. Зумыд подулӧн лоӧ нӧданторлӧн признакъяс: эпитет “мича-мича” 

да метафора “кодӧскӧ мичаӧс он вермы кутны киын”, вежласяна торйӧн 

лоӧны метафора пытшкын “молодеч” да “ичмонь” кывъяс.

Вариативность чужліс импровизация отсӧгӧн. Фольклорнӧй произве

дение лӧсьӧдысь мыджсьывліс зумыд подула поэтическӧй кыв серпасалан- 

торъяс, образъяс, сюрӧсторъяс вылӧ, сэки жӧ зумыд подувсӧ пыртліс аслас 

лӧсьӧдӧмторъясӧ аслыспӧлӧс ногӧн - импровизируйтліс, ас сямӧн лӧсьӧдліс. 

Медзумыд тэчаса вӧліны нимкывъяс, обряд подула да кытшӧн ворсан сьы

ланкывъяс. Медъёна вежласьлісны выльпӧв тэчигӧн мойдъяс, легендаяс, 

преданиеяс, висьтъяс, бӧрдӧдчанкывъяс. Вежласьӧмъяссӧ урчитлісны сьы- 

лан-мойданін, кывзысьяслӧн корӧмъяс, морт да войтыр олӧмын лоӧм выль

торъяс.

Фольклорысь зумыд подув да вежласьӧм туялігӧн лоас позянлун 

нуӧдны велӧдчысьясӧс сӧвмӧдан уджъяс: а) “Фольклор медбур тӧдысь” ним 

шедӧдӧм вӧсна ордйысьӧм (коді тӧдӧ медуна мойд, висьт, нӧдкыв, шусьӧг, 

сьыланкыв, лыддьысянкыв); б) “Медбур мойдысь” ним шедӧдӧм вӧсна 

ордйысьӧм (зумыд подула образъяс, сюрӧсторъяс, кывтэчасъяс, сёрникузяяс 

вылӧ мыджсьӧмӧн лӧсьӧдны мойд ас ногӧн); в) ӧткодявны куим мойд, 

торйӧдны сэтысь ӧткодь сюрӧсторъяс да на отсӧгӧн лӧсьӧдны ас ногӧн шен

зьӧдан сюрӧса мойд; г) видлавны кумуляция ногӧн тэчӧм мойд да сетны по-
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зянлун велӧдчысьяслы аслыныс лӧсьӧдны кумуляция нога визь; д) мойдны ас 

ногӧн “кань да петук” мойд кань да петуклысь образъяссӧ пыртӧмӧн, 

лӧсьӧдны кань нимсянь петук дінӧ шыӧдчанкывъяс.

2.6. Фольклорын петкӧдчӧмъяслӧн йитчӧм, ӧтлаасьӧм (синкретизм —» 

зупкгеіізшоз грен. кывйысь - “йитчӧм”). Зэв важӧн эскӧмъяс, тӧдӧмлун, кыв 

(поэзия), искусство артмӧдлісны ӧта мӧд костын торйӧдны позьтӧм ӧтувтор. 

Обряд подула сьыланкыв, миф, нимкыв йитлісны серпаса кыв да сьылӧм, 

йӧктӧм, ворсӧм-петкӧдчӧм, шымыртлісны ас пытшкас важ йӧзкостса ви

дзӧдласъяслы, оласноглы лӧсялана торъяс. Мыйкӧ дыра мысти синкретизм 

кусӧ, сэки жӧ сылӧн колясъясыс нэм кежлӧ овмӧдчисны фольклорӧ: быд зу

мыд образын, сюрӧсын, кывтэчасын тӧдчӧ кутшӧмкӧ торъя йӧзкоста важся 

видзӧдлас; сьыланкыв эз вермы лоны кывтӧг да шыа ворсӧмтӧг, сьылӧмтӧг; 

мойд-висьт эз артмывлы серпаса кыв да сяма мойдӧм - висьталӧм йиттӧг; 

кытшын ворсӧм (хоровод) вермис артмыны сӧмын кыв, сьылӧм, ворсӧм, 

йӧктӧм ӧтувтӧмӧн и с.в.

2.7. Мифологияӧн йиджтысьӧм. Быд войтырлӧн фольклорын пӧртмасьӧ 

мифология. Мифология греч. кывйысь - “предание, висьталӧм”. Мифология 

кыв вежӧртӧ:

♦ мифъяс чукӧр;

♦ важдырся кадӧ йӧз костын артмӧм видзӧдласъяс, эскӧм - йӧзӧн кытша

лысь ывласӧ, олӧмсӧ вежӧртанног;

♦ мифъяс, мифология дырся йӧзкостса эскӧм велӧдӧм.

Мифология вӧлі вӧйлӧма важдырся йӧзкостса видзӧдласъясӧн, кор 

мортыс эз торйӧдлы асьсӧ вӧр - ваысь, ас йӧз котырысь, кор став ывласӧ, ыв

ла торъяссӧ (енэж, шонді, тӧлысь, кодзув, чард, гым, ва, би, пу, из, ю, му и 

с.в.) ловзьӧдліс (олицетворение - йӧзкодялӧм), ывла торъяс вылӧ вуджӧдліс 

либӧ ассьыс сямсӧ (антропоморфизм), либӧ пемӧс -лэбачлысь сямсӧ (зоо

морфизм, орнитоморфизм).
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Мифологиялӧн аслыспӧлӧслун петӧ татшӧм торъясысь [26]:

♦ синкретизм; миф - сійӧ йӧзкостса ӧтув тӧдӧмлун, миф отсӧгӧн важӧн йӧз 

зілисны гӧгӧрвоӧдны ставсӧ, мый йылысь найӧ оліг чӧж мӧвпавлісны 

(шуам, мыйла югдӧ-пемдӧ, овлӧ шоныд-кӧдзыд, мунӧ зэр, гымалӧ, ловъ

яыс олӧ-кулӧ и с.в.); миф вӧлі вӧйлӧма йӧзкостса оланногӧн; мифын 

ӧтлаасьӧма некымын пӧлӧс искусство; видлӧг вылӧ: “ошкӧн кӧрӧс кыйӧм” 

миф нога сюрӧсын ӧтлаасьӧма ывлавывса вежсьӧмъяс (лун-вой), морт 

олӧмын паса тшупӧдъяс (нылӧс верӧс сайӧ сетӧм) асвежӧртӧм, йӧзлӧн 

кӧлысьдырся обряд; тайӧ сюрӧссӧ висьтавлісны, ворслісны - петкӧдлісны 

обряд нуӧдігӧн, серпасавлісны из вылын сёртӧмӧн, кӧртысь (ыргӧнысь, 

бронзаысь, эзысьысь) кисьтӧмӧн [27];

♦ символизм; миф кыдзи символ - сійӧ сэтшӧм тор, мый отсӧгӧн пасйысьӧ 

понятие, мӧвп, ывлавывса да йӧз олӧмын петкӧдчӧмъяс (шуам, ывлалӧн 

торъяс, вежсьӧмъяс; йӧз олӧмын бурторъяс да мисьтӧмторъяс): лэбач, кӧр, 

вӧв вӧліны шонді да енэж символӧн; чӧж лыддьысьліс семья шуд да бур 

оланног символӧн; Ен пасйыліс вылысса му да буртор [28];

♦ генетизм —> депезіз греч. кывйысь - “артмӧм, лоӧм»; кор важ йӧз 

кӧсйылісны миф отсӧгӧн мыйкӧ гӧгӧрвоӧдны, мыччӧдны сылысь 

тӧдчанлунсӧ, найӧ висьтавлісны сылӧн артмӧм-лоӧм йылысь. Шуам, ывла 

вывлысь тӧдчанлунсӧ гӧгӧрвоӧдӧм пыдди артмӧдлісны ывла вывса вылыс, 

шӧр да улыс муяс пуксьӧм йылысь миф (Ен да Омӧль, чӧж йылысь мифъ

яс);

♦ этиологизм —» аіііа греч. кывйысь - “помка, подув”; мифын зілисны 

гӧгӧрвоӧдны кутшӧмкӧ торъяслысь, петкӧдчӧмъяслысь аслыспӧлӧслун 

(висьталӧны, мыйла сэтшӧмӧн лоисны-артмисны кань, кӧч, тох-тох и с.в.).

Мифологиялӧн лыддьӧдлӧм аслыспӧлӧс торъясыс йиджӧмаӧсь фольк

лорӧ важысянь. Быд сикас фольклорнӧй произведениеын сійӧ инасьӧма абу 

ӧткодя: йӧзкостса драмаын да эпосын мифология ёнджыка тыдовтчӧ торъя 

образъясын, серпасъясын, сюрӧсъясын; йӧзкостса лирикаын - эпитетъясын, 

ӧткодялӧмъясыс метафораясын; йӧзкостса сёрниын - шусьӧгъясын,
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нӧдкывъясын, зумыд кывтэчасъясын (фразеологизмъясын). Мифология 

тӧдтӧг оз позь тырвыйӧ тӧдмасьны фольклор велӧдігӧн йӧзкостса культу

раӧн. “Культуру простого народа на протяжении всех столетий феодализма 

мы можем понять только в свете анализа всего языческого комплекса... На

родные сказки, хороводы и песни, былины и думы, красочные и глубокие по 

смыслу свадебные обряды, народные вышивки, художественная резьба по 

дереву - все это может быть осмыслено только с учетом древнего языческого 

миропонимания” [29]. Школаын улыс да шӧр классъясын фольклор велӧдігӧн 

мифология мыччӧдан визьясӧн лоасны: миф да мойдъясын шемӧсторъяс, 

миф да аллегория, миф да символ, миф да метафора, миф да фразеологизм, 

миф да обряд.
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Тӧдӧмлун видлалан юалӧмъяс.

1. Восьтӧй фольклор понятиелысь вежӧртас. Кыдзи гӧгӧрвоӧдӧны фольклор 

понятие Аникин В.П., Богатырев П.Г., Гусев В.Е., Круглов Ю.Г., Путилов 

Б.Н.?

2. Мый велӧдӧ фольклористика? Мый лоас фольклористикалӧн шӧр ве

лӧданторйӧн?

3. Торйӧдӧй да гӧгӧрвоӧдӧй фольклорлысь аслыспӧлӧс торъяс.

Зі

Сувтӧдӧм могъяс.

1. Лӧсьӧдӧй велӧдчысьяслы юӧртӧм могысь коми фольклорист йылысь 

висьт.



2. Гижӧй асланыд ёрт кывъяссянь кутшӧмкӧ фольклорнӧй произведение да 

донъялӧй гижӧм текст фольклористикаын моз.

3. «Образцы зырянской рени» небӧгысь корсьӧй «Бобӧ-бобӧ» сьыланкыв

лысь вариантъяс да торйӧдӧй сэтысь зумыд подула торъяс.

Фольклор велӧдігӧн коми войтырлысь важ олӧм тӧдмалӧм

1. Коми фольклорын важ йӧзкостса видзӧдласъяслӧн мыччӧдъяс.

Фольклор чужис зэв важӧн, сійӧ вужъясьӧ йӧз костӧ дыр кежлӧ пук

сьӧм мифологияын. Кытшалысь ывла выв да морт костын йитӧд вежавидзӧм 

важысянь йӧз мыччӧдлісны кыв, ритуал подула сьылӧм да йӧктӧм, серпаса

сьӧм, вӧчанторъяс отсӧгӧн. Ывлалысь, вӧр-валысь олӧм гӧгӧрвоан сямсӧ пет

кӧдлісны мифъясын, мойдъясын, обряд подула сьыланкывъясын да 

йӧктӧмъясын, нимкывъясын, нӧдкывъясын, приметаясын, тунасьӧмын. 

Сідзкӧ, нэмъяс чӧж фольклорӧ пырисны мифологияӧн йиджтысьӧм важ 

мӧвпъяс, видзӧдласъяс, эскӧм. Вель дыр кадколаст миян пӧль - пӧчьяс мойд

лісны, сьывлісны, нӧдлісны, тунасьлісны кутшӧмкӧ тӧдчана могӧн: 

нӧдкывъяс да пудъясянкывъяс вӧлісны гуся сёрниӧн, обряд подула 

бӧрдӧдчанкывъяс да сьыланкывъяс - тыдавтӧм олӧмӧ пырӧдчан кывъясӧн, 

мойдъяс - важ ывлавывса енъясӧс нимӧдан кывъясӧн. Дерт, челядьлы фольк

лорысь произведениеяс лыддигӧн, важся йӧз ног сьылігӧн - йӧктігӧн, йӧзлӧн 

вӧчанторъясӧн тӧдмасигӧн паныдасяс уна тӧдтӧмтор, мый ковмас налы 

гӧгӧрвоӧдны да сы отсӧгӧн сетны юӧр комияслӧн важдырся йылысь. Ве

лӧдчысьяслӧн вермасны чужны татшӧм нога юалӧмъяс: Мыйла комияс вись

талӧны Вӧрса да Васа йылысь, мойдӧны Ёма да Гундыр йылысь? Мыйла 

шонді йылысь нӧдігӧн казьтылӧны гӧрд катша йылысь (сьӧд вӧр шӧрын ры

тын гӧрд катша пукалӧ)? Мыйла шондіӧс нимӧдӧны сы дорӧ шыӧдчӧмӧн, 

кытшын йӧктігӧн, серпасалӧм серын? Мыйла коми йӧз лӧсьӧдлӧмаӧсь 

татшӧм дзугӧм серпасъяс, кыдзи Гундыр, «йӧра - морт - лэбач»? да с.в.
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Фольклорысь важ йӧзкостса видзӧдласъяс туялан подулӧн лоасны 

татшӧм мӧвпалан визьяс:

- фольклор паськыд вежӧртасын гӧгӧрвоӧм;

- мифъясысь да фольклорысь текстъяс кыдзи важся видзӧдласъяслысь, эс

кӧмлысь, йӧзлӧн полтӧса культуралысь петкӧдчанног видлалӧм 

(А.Афанасьев, А.Веселовский, К.Жаков, В.Иванов, Ф.Плесовский,

B.Пропп, П.Сорокин, Э.Тайлор, Н.Толстой, В.Топоров, Дж. Фрэзер);

- мифологияын лӧсьӧдӧм ывла вывлысь дзонь, аслыспӧлӧс тэчаса серпас 

мыччӧдъяс фольклорын видлалӧм (Е.Мелетинский, К.Леви-Строс,

C.Токарев, В.Торопов);

- пыдди пуктыны важся йӧзлысь мӧвп сы йылысь, мый ывла выв олӧм 

(макрокосм) пӧртмасьӧ морт олӧмын (микрокосмын) - культовой 

вӧчанторъясын, гортса кӧлуйын, керка тэчасын (Б.Рыбаков);

- миф - сійӧ и важся йӧз вежӧрлӧн мыччӧд, и кывйӧн висьталӧм (повество

вание), и йӧктӧмӧн петкӧдлӧмтор, и серпасалӧмтор; миф фольклорын - 

медважся юкӧн и кыдзи йӧзкостса видзӧдлас, и кыдзи йӧзкостса произве

дение; йӧзкостса поэтическӧй текстъясын миф петкӧдчӧ важся ви

дзӧдласъяслӧн мыччӧдъясын, фольклорно-мифологической зумыд подула 

персонажъяс образын, сюрӧсторъясын (мотивъясын), поэтическӧй 

кывйын (А.Веселовский, Е.Мелетинский, В.Пропп) [1].

1.1. Миф да фольклорын шемӧстор.

Мифлӧн кыдзи важся вежӧр мыччӧдлӧн эм аслыспӧлӧс кылан сям, 

мӧвпалӧм. Ывла выв кылӧм сямын торъялӧны ловзьӧдӧм - йӧзкодялӧм, 

мортъяммӧдӧм, мӧвпалӧмыс серпас подула, вӧр-ва да мортӧс орччӧдан нога. 

Важ йӧз орччӧдлісны став ловъясӧ да ловтӧмторсӧ (ывла выв, ывла выв кад

коластъяс, вӧр-ва, кулӧм пӧль-пӧчьясӧс) ловъя морткӧд. Сы вӧсна став кы

тшалысь олӧмыс важ йӧз вежӧрӧн гӧгӧрвоӧдчывліс шемӧсторъяс отсӧгӧн: 

ловтӧм дорӧ шыӧдчӧны кывйӧн, ловъяяслы кевмысьӧны да корӧны отсӧг, 

пемӧс - лэбачӧс пуктӧны ас сертиыс вылӧджык, сиӧны налы мойдъяс да сьы-
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ланкывъяс. Йӧзкостса видзӧдлас подув вылын артмис важся фольклорын об

ряд подула поэзия, мойдъяс, нимкывъяс, тунасьӧм, а йӧз вежӧрын - быд 

пӧлӧс тор вежавидзӧм да енъяслы эскӧм. Вежавидзӧм, енъяслы эскӧм пет

кӧдчӧ фольклорын уна сикас шемӧсторъясын.

Ывла выв йӧзкодялӧм подув вылын артмис ывлавывса вынъяс (му, ва, 

би, шонді) да вӧр-ва вежавидзӧм (культ). Никонлӧн летописьын пасйыссьӧ, 

мый комияс кевмысьӧны шонділы, билы, валы, излы, пулы [2]. Вӧрын 

торйӧдлісны вежаинъяс - пу (“ас пу”, вежа пу), ю дор, ты дор, мыльк; пуяс 

пиысь медъёна вежавидзлісны пожӧм, коз, кыдз; пемӧсъяс пиысь медвежа- 

видзанаӧн вӧліны ош, кӧр, йӧра. Шемӧс пуяс да пемӧсъяслысь образ аддзам 

уна пӧлӧс йӧзкостса произведениеясысь. Коми йӧз костын зумыдӧн вӧлі 

кулӧм пӧль-пӧчьясӧс вежавидзӧм. В.Я.Пропп шуӧм серти, мойдъясын шемӧс 

ин - сійӧ мӧдар югыд, кулӧмаяслӧн оланін, а важ сюрӧсъяслӧн визь вежӧртӧ 

мӧдар югыдӧ мунӧм-ветлӧм [3]. Вежавидзӧмлӧн петкӧдчанног, кӧні ӧти 

дзонь торйӧ ӧтувтчӧма кыв, сьылӧм - йӧктӧм, вӧчӧм-керӧм: а) вежавидзана- 

лы кевмысян кыв шуӧм (шыӧдчӧм); б) обряд нуӧдӧм (сьылӧм - йӧктӧм, 

керӧм); в) вись (жертва) вайӧм да тунасьӧм. Со шонді вежавидзан сюрӧс: а) 

кевмысьӧмӧн шонді дорӧ шоныдла шыӧдчӧм; б) “Гӧгыля Гажа Валяй” обряд 

подула гаж нуӧдӧм; в) гаж дырйи жертвуйтлыны шонділы йӧраӧс, ӧшкӧс; 

тунасьлісны шонді серти (шуам, шонді серти тӧдмавлісны, кутшӧм лоас 

градвыв пуктас); г) шонді кытшлӧн серпас йӧввывдырся сьылӧмъясын- 

йӧктӧмъясын; д) перымса пемӧс сяма да баситчан вӧчанторъяс, керка 

пытшкӧс шонді пасӧн серӧдӧм [4]. Ӧтувтанторйыс-шонді вежавидзӧм. Ывла 

выв да вӧр-ва вежавидзӧмлысь мыччӧдъяс позьӧ казявны шыӧдчанкывъясысь 

(“Шонді-мамӧ, татчӧ...”, “Югыд шонді, шоныдсӧ ӧдйӧджык вай ...”, “Пачӧ, 

пачӧ, ломтысь...”), йӧзкостса висьтъясысь (“Сёрнитысь пуяс”, “Ӧльӧш Яккӧд 

ина вӧвлӧмтор”, “Ошкӧд паныдасьӧм”), бӧрдӧдчанкывъясысь. Ывлавывса 

вынъяс вежавидзӧм вуджис мойдъясӧ да лоис подулӧн шемӧсторъяслы. Шен

зьӧдана мойдъясын шемӧс вынӧн торъялӧ “ловва”, шонді югыдлӧн зарни, 

эзысь рӧмъяс пӧртмасьӧны зумыд “шонды”, “зарни” да “эзысь” эпитетъясӧн
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мичмӧдӧм образъясын, ӧзйысь югыд билӧн серпасын; “Руч да сёкыр” мой

дын шонді сёрнитӧ ручкӧд.

Йӧзкодялӧм да вежавидзӧм подув вылын артмисны ывла выв да вӧр-ва 

енъяс. Енъяс отсӧгӧн важ йӧз пасйывлісны - гӧгӧрвоӧдлісны ывлавывса да 

йӧзкостса олӧмысь стӧч лоӧмторъяс. Енъясӧс вежавидзан пыкӧд - важ мӧвп 

сы йылысь, мый тыдаланаыс да тыдавтӧмыс, ставыс олӧмас ӧта - мӧдныскӧд 

йитчӧма морт кодь лов пыр. Енъяс буретш медводз пасйывлісны татшӧм 

пыдди пуктана, ӧтувтана ловъя йитӧдсӧ. Коми йӧз сідз и шулісны: “ловъя 

пу”, “ловъя турун”, “ловъя ош”, “ловъя морт”. “Ловъя” кывлы паныд сув

тӧдлісны “ловтӧм” кыв. “Ловтӧм” вежӧртліс ловлысь петом, кулӧм [5].

Комияс тӧдлісны енъясӧс - ловъясӧс (анимизм —» эш т а  /лов лат. 

кывйысь), ен туйӧ пуктывлісны пуяс, лэбач - пемӧсъясӧс (тотемизм —> Іо іет 

/рӧд англ. кывйысь), юрбитлісны пу либо из мыгӧра енъяслы (фетишизм —► 

ГеІісЬе /амулет фр. кывйысь).

Енъяслы - ловъяслы эскӧм медбура петкӧдчӧ мифъясын да йӧзкостса 

висьтъясын. Комияс эскывлісны, мый ывла выв, му выв олӧм, му ув олӧм 

артмӧ кык вына ловлӧн - Енлӧн да Омӧльлӧн вочаасьӧмысь - вермасьӧмысь; 

налӧн образын ӧтувтлісны став ывлавывса вынъяс. Мифъясын Енмӧс да 

Омӧльӧс серпасалӧны морт ногаӧн, сэки жӧ и шемӧс сямаӧн: чужӧны чӧжӧн 

борд улын пӧжӧм колькйысь, ёнӧсь, лоӧны и му пуктысьясӧн, и культурнӧй 

геройясӧн. Енлӧн образ петкӧдчылӧ мойдъясын (“Руч да сёкыр”, “Чуня- 

Чалля”) кыдзи сёрнитысь да вӧчысь-керысь персонаж, а Енлӧн ныв Ёма - зу

мыд подула шензьӧдана мойдса герой [6]. Комияслӧн анимизм эскӧм серти 

вӧр-ваын ыджыдалӧны повзьӧдчысь ловъяс: вӧрын - Вӧрса (Чукля, Яг Морт), 

ваын - Васа (Тыса, Шорса, Ёльса, Нюрса); керкаын да керка гӧгӧр инъясын - 

Олыся, Гӧбӧч Айка, Пывсяна, Рыныш Айка [7]. Быличкаясын татшӧм мифо

логическӧй персонажъяс - шӧр шемӧс образъяс, а мортлӧн накӧд паныдасьӧм

- шӧр тэчас артмӧдантор, шемӧсторлӧн подув.

Ен - тотем - сійӧ му пуктысь, му вылын олӧм чужтысь, мортлысь 

рӧдвуж пуктысь. Медся пыдди пуктана тотемъясӧн вӧліны кыдз пу, лэбачьяс,
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ош, йӧра, кӧр, лягуша, сир, вӧв, мӧс, ӧш [8]. Медым тӧдчӧдны вӧр-ва да морт 

костын рӧдвуж йитӧд, рӧдвуж котырлы пуктывлісны тотем серти ним. “Дас 

кык ая-пиа” эпическӧй сьыланкывйын геройяслӧн рӧдвуж чукӧр нимыс “юсь- 

дзодзӧгъяс” [9]. Тшӧкыдджыка тотемъяс туйӧ пуктывлісны пемӧсъясӧс. 

П.Сорокин казьтывлӧ Красовлысь шуӧм сы йылысь, мый зыряналӧн вӧлӧма 

му ца коми йӧзлысь рӧдвуж пуктысь ӧш да ыж (“эшъяс” да “эсьяс”) - тотемъ

яс йылысь миф [10].

Тотемизм нога мифъяслӧн аслыспӧлӧслун артмывліс сыысь, мый ывла 

выв да морт олан сям йӧзӧн гӧгӧрвоӧм петкӧдчывліс лэбач-пемӧс образъясын 

да накӧд йитчӧм сюрӧсын. Ывла выв артмӧдысьясӧн петкӧдчӧны чӧж, кык 

гулю, кык лягей, гӧгӧра (токты - диалектын) да юсь, кырныш. Зырянаяслӧн 

миф серти, чӧжлӧн яйысь лоӧ му, чӧж колькйысь - шонді да тӧлысь; коми- 

пермякъяслӧн миф серти, чӧж колькйысь артмисны енэж да му либӧ мусӧ 

вӧчлӧма ош [11]. А.С.Сидоров перымса пемӧс сяма вӧчанторъясысь серпаса

лан визьяс туялӧм бӧрын кывкӧрталӧ: лэбачьяслӧн, йӧралӧн, ошлӧн, понлӧн, 

вӧвлӧн (ставыс энь рӧдысь) мыгӧръяс пасйӧны шонді-енэж артмӧдысьясӧс да 

рӧд пуктысьясӧс, а дзодзув, мой, чери мыгӧръяс - улыс му, пемыдын олӧм 

вӧчысьясӧс. Лэбачьяс - тотемъяс туйӧ серпасалӧма чикышӧс, сюзьӧс, чӧжӧс, 

варышӧс, гӧгӧраӧс. Чӧж образ подулавліс вӧчӧм дозмукъяс, лэбач - пемӧс 

(тотем) образӧн мичмӧдлӧмаӧсь керка вевт, баситчанторъяс [12].

Тотем важся морт юр вежӧрын оліс шемӧс вынъяса ловйӧн. Тотемизм 

пӧртмасьӧ мойдъясын, кӧні шӧр образъясӧн лоӧны морт сяма да шонді рӧма 

пемӧсъяс (“Шыр да канна”, “Дона пася руч”, “Руч да сёкыр”, “Руй-руй”, 

“Стрӧй, коньӧр”) либӧ кӧні олӧм сюрӧс вермӧ сӧвмыны сӧмын варыш понда 

(“Кӧза оз мун тусьла”). Шемӧс кыдз - вӧвлӧм вежа пу (тотем) паныдасьлӧ 

Перымса Степан йылысь йӧзкостса висьтъясын: сійӧс оз вермыны пӧрӧдны - 

керавны ӧти лун - войӧн, кералігас ойдӧ вирӧн, шыӧдчӧ морт дорӧ кевмысян 

кывйӧн. Кыдзлӧн да Перымса Степанлӧн образъяс пасйӧны кык эскӧмлысь - 

язычестволысь да христианстволысь - вочаасьӧм. Тотемизмлысь коктуй ка

зялам и мукӧд фольклорнӧй шемӧс сяма геройяслысь. Сійӧ пемӧс-лэбач мы-
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гӧра гӧтыр либӧ верӧс, зарни сюра, «ысь гыжъя кӧр да зарни юрсиа, эзысь 

гыжъя вӧв, шӧрмортлы отсасьысь лэбач-пемӧс, тӧдысь лэбачьяс, по

взьӧдчысь ыджыд вӧрса либӧ васа ош (вӧрлӧн да валӧн лов) да налӧн шемӧс 

ныв, сир - ва лов, енэж пи - ош, Чожмӧр - нылӧй Чабанӧй да мукӧд. Мойдъя

сын Ёмалӧн керка сулалӧ кольк, чипан либӧ пемӧс кок вылын [13]. Тотемъ

яслы эскӧм усьӧ тӧд вылӧ шензьӧдана сюрӧсторъяс видлалігӧн: “герой чужӧ 

колькйысь”, “кольк пытшкӧ овмӧс качнитӧм”, “герой да пемӧс чужӧны ӧти 

кадӧ либӧ ӧти колькйысь”, “герой вермӧ пӧрны лэбач-пемӧсӧ либӧ лэбач- 

пемӧс пӧрӧ мортӧ”, “герой паныдасьӧ вӧрса пемӧскӧд”, “геройлы козьналӧны 

шуд вайысь пемӧсӧс”, “герой босьтӧ гӧтыр вылӧ ай-энь ошъяслысь шемӧс 

нылӧс”, “ош гусялӧ нывъясӧс”, “сир ньылыштӧ нылӧс”, “герой вежласьӧ пе

мӧсъясӧн” да мукӧд [14].

Коми фольклорын эм Гундырлӧн зумыд шемӧс серпас: сійӧ уна юра; 

сылӧн кучик пыдди кӧрт, кӧрт вешйигас тыдовтчӧ куш яйыс; вермӧ лэбавны, 

овны му вылын, му улын, ваын; петкӧдчывлӧ змей образын. Ф.Плесовский 

шуӧм серти, тайӧ коми йӧз котырлӧн ӧтув тотем. Сы вӧсна сылӧн серпасыс 

дзуг сера: сэні ӧтлаӧдӧмӧн мыччӧдӧма мойдса драконӧ нёрӧм пемӧс - то

темъясӧс. Сійӧ ош (гундыр - ошлӧн гуся ним, удмурт кыв вылын ош - гон- 

дыр), лэбач (Вылыс Эжваса олысьяс тадзи нимтӧны ӧти сикас лэбачӧс), чери 

(Емва вылын ыджыд юра, ёсь бӧжа чери шуӧны гундырӧн), змей /дзодзув: 

“ош - лэбач - чери - дзодзув”) [15]. Гундыр образын тшӧтш петкӧдчӧ морт 

сям: сійӧ ветлӧдлӧ телега вылын, олӧ керкаын. Перымса пемӧс сяма 

вӧчӧмторъясын мортлысь (аньлысь) мыгӧр сідзжӧ йитӧма лэбач, йӧра, ош, 

дзодзув нога серӧн [16].

Тотемъяслысь образ пыртлісны обряд да йӧзкостса ворсӧмъяс сюрӧсӧ [17].

Ывла выв ловзьӧдӧм - мортъяммӧдӧм тӧдчӧ пу мыгӧра енъяслы эс

кӧмысь. Пу мыгӧра енъяс (бӧлбанъяс, истуканъяс, идолъяс) вӧчлісны морт 

мыгӧраӧн: юрбитлӧмаӧсь ай да энь идолъяслы. Меддона пу енъяссӧ дзеб

лісны пыді вӧрӧ. Найӧс видзлісны пуяс вылын, енколаясын. Тӧдчанлун серти 

торъявлісны семьялӧн, рӧд чукӧрлӧн да став коми йӧз котырлӧн пу енъяс.
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Торъя рӧдвужлысь да став коми йӧзлысь пу енъяссӧ видзлісны ен лыйысьяс 

(жрецъяс) [18]. “Пуысь вӧчӧм идолъяс” преданиеысь тӧдмалам, мый найӧс 

кылӧдлӧмаӧсь, сибӧдчывлӧмаӧсь на дорӧ сеян-юанӧн, быд пӧлӧс донаторъ- 

ясӧн. Пу мыгӧра енъяслы юрбитлісны кьщзи вӧр-ва енъяслы, ывла вывлысь 

да мортлысь олӧм кутысь ловъяслы.

Важ летописьясын, XVIII - XIX нэмся роч туясьысьяслӧн гижӧдъясын 

казьтывсьӧны комияслӧн медыджыд ен туйӧ пуктан идолъяс - Войпель да 

Зарни Ань (Золотая баба, Золотая богиня) [19].

Войпель вӧлі кӧдзыд, турӧба поводдялӧн енмӧн да Емакӧд коми рӧд 

пуктысьӧн (“Му пуксьӧм”). Кутшӧм вӧлі сылӧн мыгӧрыс, абу тӧдса [20].

Зарни Ань, казьтылӧмъяс серти, - шыа, кагаа мисьтӧм нывбабалӧн из 

мыгӧр. Зарни Ань бӧлбан йылысь туясысьяс важӧн нин оз воны ӧти кывйӧ. 

А.А.Красов висьталӧ кык бӧлбан йылысь: ӧтиыс ай рӧдысь - Йома, Йомала 

(Войвыв Двина ю вомын), мӧдыс энь рӧдысь - Зарни Ань (Обь ю вомын). 

Кыкнан енсӧ А.А.Красов лыддьӧ кӧдзыд войвыв ывлавывса повзьӧдчысь 

енъясӧн [21]. Ӧнія туялысьяслысь позьӧ вайӧдны кык пӧлӧс, торъялана, ви

дзӧдлас. Н.Конаков лыддьӧ, мый коми фольклор текстъясын Зарни Ань 

енлӧн некутшӧм коктуй абу кольӧма, сідзкӧ, сы йылысь сёрни - лӧсьӧдӧмтор. 

Сэки жӧ шуӧ, мый комияс кевмысьлӧмаӧсь ань енлы. Тайӧ тыдовтчӧ перым

са пемӧс сяма вӧчанторъясын, кӧні шӧриннас лоӧ аньлӧн мыгӧр: сійӧ аслас 

мыгӧрнас йитӧ енэж да му, ва; тӧдчӧдӧма сылысь пемӧсъяскӧд йитӧд; сідзкӧ, 

сійӧс вежӧртлӧмаӧсь шонді сяма мулы вын сетан енмӧн (чужӧмас эм шонді 

пас), муӧн и ваӧн веськӧдлысь енмӧн, став вӧр-валӧн, му-валӧн - ывла 

вывлӧн енмӧн [22]. Татшӧм ен дорӧ матын мойдса Ёма. Ёма олӧ “сьӧд вӧр 

шӧрын”; сылӧн ыжъяс - кӧинъяс, сылӧн ӧшъяс - ошъяс, сылӧн пиян - ля

гӧйяс, сійӧс дорйысь ёртъяс - гагъяс, номъяс, катша - ракаяс; сійӧс кывзӧны 

лэбач-пемӧс, сылӧн ки улын ывла вынъяс: ловва, би, пуяс тшем сувтӧны, юяс 

сирасьӧны; сылӧн ывла выв вежанторъяс - биа из, сир, зуд.

Э.Савельева да К.Королев уджъясын гижӧма, мый Зарни Ань вӧлі пе

рымлӧн медшӧр енмӧн да вежӧртсьыліс кыдзи шонді ен, йӧзлӧн важся энь,
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род пуктысь “йывмӧдчысь” ен. Та дырйи ӧткодявсьӧны: биармъяслӧн зарни 

сьӧм тыра кувшина, юркытша Йомала бӧлбан (тӧдса скандинавскӧй сагая

сысь); шонді ныв, комилысь рӧд пуктысь Зарань - коми-пермякъяслӧн “Пера 

да Зарань” мойдысь персонаж; коми-зырянаяслӧн мойдса зумыд образ, “Му 

пуксьӧм” мифысь коми войтырлы Войпелькӧд олӧм пуктысь Ема [23]. Ур

читны кӧ А.Красовлысь шуӧмсӧ, Йомалаӧс, Зараньӧс, Ёмаӧс орччӧдӧм абу 

дзик лӧсялана. Важся казьтылӧмъяс серти тӧдса, мый Зарни Ань - мисьтӧм 

пӧрысь пӧч. Татшӧм жӧ мисьтӧм, пӧрысь Ёма коми мойдъясын. Татчӧ жӧ 

колӧ пасйыны, мый В.Лыткин да Е.Гуляев серти “Ёма” коми кыв артмӧдӧма 

рытыввывса финъяслӧн “ен” нимысь: вепсъяслӧн “)шпа”, эстонечьяслӧн 

“Іишаі”, финъяслӧн “іигпаіа” [24]. Сідзкӧ, Ёмалӧн нимыс зэв важся да сылӧн 

нимас эм “ен” вежӧртас, а аслас мыгӧрнас матын Зарни Аньлы (мисьтӧм 

пӧчьяс). Таысь позьӧ кывкӧртавны: важӧн Ёма вӧлӧма ывлавывса ань енмӧн. 

П.Лимеров тшӧтш индӧ Зарни Аньӧс шонді енмӧн, олӧм сетан енмӧн, 

кӧлысьдырся енмӧн, комияслӧн важ эньӧй. Та дырйи сійӧ йитӧ ӧта-мӧдыскӧд 

извывса кӧр вылын пукалысь аньлысь серӧдӧм мыгӧр (Вологдаысь аддзӧм), 

Зараньӧс (“Пера да Зарань” мойдысь), мойдса Зарни юрсиа нылӧс, коді вермӧ 

лоны кӧрӧн, да зарни кӧр сюра аньӧс, кӧлысь обряд дырйи кӧр сюра юркыт

ша невесталысь образ [25]. Шензьӧдана мойдъясын паныдасьлӧны шонді ся

ма мыччӧдъяса ань образъяс: Шонді мам; Шонді кыв; зарни юрсиа ань; вежа 

юрсиа ныв, коді вайӧ 12 пи, “кок пыдӧсныс - тӧлысь, юр пыдӧсныс - шонді”, 

да пӧртчӧ пежга кӧрӧ [26].

Важдырся мортъяммӧдӧм тӧдчӧ мукӧд фольклорно-мифологическӧй 

персонажъяс образысь. Сійӧ Гундыркӧд (Змейкӧд) тышкасьысь ён мортлӧн 

образ, кӧні пӧртмасьӧ Гымчард Ен йылысь миф [27]. Н.Конаков Пера йылысь 

коми-пермякъяслысь да коми зырянаяслысь проза туялӧм подув вылын вӧчӧ 

кывкӧртӧд, мый Перакӧд йитчӧм сюрӧсъяс-некымын пӧлӧс мифысь пет

кӧдчӧмъяс: медводдза морт да йӧз артмӧм, коми войтыр пуксьӧм, би вӧчӧм, 

шонділысь вогӧгӧрся олӧм пуктӧм йылысь [28]. Шемӧс вынъяса геройясӧн 

петкӧдчӧны йӧзкостса висьтъясын тунъяс [29]. Йӧз костын найӧс вежавидз-
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лісны кыдзи рӧдъяслысь олӧм пуктысьясӧс, мортӧс да ывлавывса ловъяс йи

ты сьнас, таладор да мӧдар югыд йитысьясӧс, йӧзлысь дзоньвидзалун, мыв

кыд, важся тӧдӧмлун (мифъяс, обрядъяс, нимкывъяс, тунасьӧм) видзысьясӧс. 

П.Сорокин гижліс, мый тунӧ пуксьывліс йӧзлысь гусяторъяс тӧдысь, йӧз 

вылӧ мӧрччана, ыджыд пытшкӧсса вына морт, коді нимкыв, тӧдӧм, тунасьӧм 

отсӧгӧн вермис веськӧдлыны и йӧзӧн, и ловъясӧн. Тунӧн, нимкыв тӧдысьӧн, 

шонді лов дзебысьӧн лоӧ, О.Уляшов шуӧм серти, пемӧсъясӧн вежласьысь 

Нёрым татшӧм жӧ нима мойдысь [30].

1.2. Миф да аллегория, символ, метафора, фразеологизм.

Важся йӧзкодялӧм - мортъяммӧдӧм (ловтӧм вылас пемӧслысь либӧ 

мортлысь сямсӧ вуджӧдӧм; пемӧсъясӧс морт ногаӧн гӧгӧрвоӧм) тӧдчӧдӧ вӧр- 

ва да мортӧс паськыда орччӧдӧм, подулалӧ ывла вывлысь да мортлысь збыль 

олӧм гӧгӧрвоӧм аллегория, символ, метафора пыр мыччӧдӧм. Татшӧм серпа

салан кывйӧн петкӧдлыссьӧ мифъясын серпасаланторйыс (збыль, вемӧс), а 

ачыс кывйыс лоӧ миф подула мӧвпалӧмлӧн (серпас подула, лӧвтӧмсӧ лов

зьӧдана, лӧвтӧмсӧ да ловъясӧ орччӧдана мӧвпалӧмлӧн) мыччӧдӧн [ЗІ].

Татшӧм сикас важся йӧзкодялӧмлӧн - мортъяммӧдӧмлӧн кок туйыс ко

лис тшӧтш мукӧд фольклорнӧй произведениеясын, фразеологизмъясын, кӧні 

аллегория, символ, метафора нога кывйын пӧртмасьӧ миф.

1.2.1. Миф да аллегория.

Важся йӧз лэбач - пемӧсъясӧс ен туйӧ пуктіг дырйи, татшӧм образъя

сын могмӧдлісны ассьыныс морт йылысь гӧгӧрвоӧм. Пемӧсӧс, кодӧс пуктыв

лісны медвылӧ - ен да йӧзлӧн медважся пӧль - пӧчьяс туйӧ, чайтлісны морт 

ногаӧн, морт мывкыдлысь да сямлысь мыччӧдан ловйӧн [32]. Мифӧн йидж

тысьӧм татшӧм гӧгӧрвоӧм тӧдчӧ пемӧсъяс йылысь мойдъясын, кӧні пе

мӧсъяс образын ӧтувтчӧма пемӧс да морт сям, мый понда чужӧ мойдлӧн ал

легория подув [ЗЗ]. Миф дорӧ ыстӧны тшӧтш аллегория подула мукӧд 

фольклорнӧй произведениеяс, шуам, шусьӧгъяс да кывйӧзъяс: “Сирыс ку

лӧма, а век на курччасьӧ”, “Кык ош ӧти гуӧ оз тӧрны”, “Кокӧ кутчысян пон
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кодь”, фразеологизмъясын: “кӧч сьӧлӧма”, “ош моза уджалӧ”, “дыш вӧв моз 

мегыр пыр видзӧдӧ”, “сюра мӧс” [34].

1.2.2. Миф да символ, метафора, фразеологизм.

Мифын лӧвтӧмсӧ да ловъясӧ, вӧр-васӧ да мортсӧ орччӧдӧм (метафора) 

артмӧдӧ символ. Символ нога мифологическӧй образ пасйӧ сійӧс, мый пет- 

кӧдлӧ-збыль, вемӧс. Ӧти пӧлӧс символӧн мифын пасйывлӧны уна пӧлӧс тор, 

сы восна символ мифын уна пӧлӧс вежӧртаса [35]. Миф пӧртмасьӧ фольк

лорнӧй произведениеясысь зумыд символ, метафора нога образъясын, зумыд 

эпитетъясын, зумыд кывтэчасъясын - фразеологизмъясын. Буретш сэтысь ту

ясьысьяс тшӧкыда чукӧртавлӧны мифысь вунӧдӧм сюрӧс визьяс.

Быд кывъя войтырлӧн мифологияын эм шӧр, универсальнӧй, сюрӧс 

(сійӧс наукаын шуӧны подула мифӧн): миф серпасалӧ ывла вывсӧ кыдзи 

Космос да Хаос (югыд да пемыд, шоныд да кӧдзыд, бур да лёк) костын воча

асьӧм, тыш. Тайӧ сюрӧсыс пӧртмасьӧ метафора да символ образъяс подула 

сюрӧс визьясын: ывла выв тэчас, му пуксьӧм, шонділӧн ловзьӧм - кулӧм - 

выльпӧв ловзьӧм да мукӧд [36]. Му пуксьӧм йылысь мифъяс коми фолькло

ристъяслы усьлӧма шуд перйыны йӧз пытшкысь. Ывла выв тэчас да шон

ділӧн ловзьӧм - кулӧм йылысь сюрӧс визьяс туялысьяс чукӧрталӧны торъя 

фольклорнӧй произведениеясысь, серпасалан кывйысь мыччӧдъяс серти.

Ывла выв тэчас серпасавлісны Войпу (мирӧвӧй пу) символическӧй об

раз пыр [37]. Подувнас татшӧм ӧбразыслы лои миф сяма метафора: орч

чӧдлыны пу тэчас - туган, пу гум, вуж (туганнас пыкӧ енэж, вужйыс пырӧ му 

улӧ, пу гум йитӧ тугансӧ да вужсӧ) да ывлалысь тэчас - вылыс му (енэж, 

югыд шонділӧн, енъяслӧн оланін), шӧр му (му вывса олӧм, йӧз, пемӧсъяс), 

улыс му (му-ва ув, шонділӧн куланін, кулӧмаяслӧн оланін, хтоническӧй пе

мӧсъяслӧн, дзодзувлӧн, гагъяслӧн, номыръясӧн оланін). Войпулӧн символи

ческӧй образ вужъясьӧ важся ногӧн мӧвпалӧмын. Сійӧ паныд сувтӧдӧм, ывла 

выв да морт олӧм орччӧдӧм, мӧвпаланторсӧ символическӧй серпасъяс пыр 

петкӧдлӧм: вылыс (Ен, енэж, шонді “перым пемӧс сяма” символъяс - ен туйӧ 

пуктан лэбачьяс, пемӧсъяс; югыд, зарни, гӧрд, еджыд; лунвыв, лун, гожӧм:
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шоныд, бур), улыс (Омӧль, тӧлысь, му-ва ув “перым пемӧс сяма” символъяс - 

ен туйӧ пуктан пемӧсъяс; эзысь, сьӧд; войвыв, вой, тӧв; кӧдзыд, лёк). Та 

дырйи паныд сувтӧдӧмсӧ позьӧ водзӧ нуӧдны: шуам, шуйга-веськыд, рытыв

выв. асыввыв да с.в. [38]. Вылыс да улыс муяс йитысьӧн лоӧны мифъясын 

му-ваын олысь лэбачьяс, фольклорнӧй текстъясын - ывла торъяс (гӧра, пу, 

зэв ыджыд быдмӧг), из, пос, “перымса пемӧс сяма” вӧчанторъясын - морт, 

тшӧкыдджыка энь мыгӧр. Важ перымса зодиак артмӧдлісны (кыпӧдлісны 

енэж вылӧ) татшӧм символическӧй образъяс, кыдзи лэбач, йӧра, кӧр, ош, вӧв; 

му-ва увса символъясӧн вӧлісны дзодзув, мой, чери, вурд (А.Сидоров серти). 

Йӧра-кӧрлысь, ӧшлысь, вӧвлысь шонді рӧмъяса символическӧй образъяс ад - 

дзам шензьӧдана мойдъясысь, легендаясысь.

Нӧдкывъясын пулӧн образӧн пасйӧны волысь тэчас [39].

Фольклорнӧй символъясысь, метафораясысь, фразеологизмъясысь, 

вӧчанторъясын серпасалӧмъясысь коми туясьысьяс (А.Сидоров, П.Лимеров,

Н.Конаков) чукӧртісны шонді йылысь (солярнӧй) миф [40].

Миф нога метафора бура петкӧдчӧ мойдъясын, нӧдкывъясын, 

шусьӧгъясын, приметаясын. Вайӧдам подула мифлы (югыдлӧн да пемыдлӧн 

вочаасьӧм) лӧсялана метафора образъяс. Югыд вынъяслы метафораӧн лоӧны: 

шонділы - чой, шонді зон, шонді ныв: йӧрттӧмтор, томнавтӧмтор; кӧлеса, 

кытш, вый тасьті, выя нянь, выя кӧвдум, сёркни, чуж пызь тасьті (шӧр по

дувнас лоӧ “югыд”, “гӧгрӧс да кольквиж” вежӧртас); шонділӧн вермӧмлы - 

ӧшкамӧшка; чардлы (шонді югӧръяслы) - палич, шы, ньӧв; шоныдлы - ош 

(Быд керкаын ош лапа. - Пач лыс; Быд керкаын ош кымӧс. - Пач). Пемыд вы

нъяслы метафораӧн лоӧны: тӧлысьлы - тӧлысь ӧш, сюра пастук, нянь край, 

шома йӧв тасьті, тэсь пызь тасьті (шӧр подувнас лоӧ “сюра”, “джынъя” да 

“ежджыд” вежӧртас); кымӧра енэжлы, ывла пемыдлы - тупкӧм, томана 

кӧрзина, ящик, куд; кодзувъяслы - ыжъяс. Енэжлы метафораӧн лоӧны лӧз 

дӧра, эшкын, пызан дӧра, пызан выв, жӧлӧб, джадж.

Билы метафора пыдди мунӧны мӧс да вӧв образ (Сьӧд мӧс пышйӧ, гӧрд 

мӧс вӧтчӧ. - Би да тшын; Сьӧд вӧв пышйӧ, гӧрд вӧв вӧтчӧ, мича ныв
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колльӧдӧ. - Би да тшын), лун - войлы - ӧш образ (Сьӧд ӧш люкыштас да ста

выс дзебсьӧны, гӧрд ӧш люкыштас да ставыс чеччӧны). Вайӧдӧм 

нӧдкывъясысь петкӧдчӧ мӧслӧн да ӧшлӧн кык пӧлӧс мифологической ве

жӧртас - югыдлӧн да пемыдлӧз шонділӧн да тӧлысьлӧн. Татшӧм мифологи

ческӧй вежӧртаса метафора подула символъясӧн лоӧны мӧслӧн да ӧшлӧн об

разъяс кумулятивной мойдъясын (“Руй, руй”, “Стрӧй, коньӧр”), “Руч да Чо

кыр” мойдын.

Фразеологизмъясын паныдасьлӧны фольклорно-мифологическӧй пер

сонажъяслӧн образъяс либӧ налӧн мыччӧдъяс (“гундыр юра”, “ёма кодь лёк”, 

“биа-бордъя”, “биа бӧж”, “биа бугыля ветлӧ”, “дзодзув пызьысь керӧма”, 

“пывсян айка кодь”, “Вӧрса кодь”, “Омӧльыс новлӧдлӧ”, “орт пельӧн кывзы

ны” да мукӧд), мифологической вежӧртаса ловтӧмторъяс (“биа из моз”, “би 

ни ва”, “войпу кузя быдмыны”, “ен джадйӧ лэптыны”, “зуд дзебны”, “зу кодь 

челядь”, “ош гӧнӧн тшынны”, “тӧлыся-шондіа костын овны», «шондібан - 

тӧлысь гуг” да мукӧд) [41].

Сідзкӧ, фольклорнӧй произведениеяс лыддигӧн, фразеологимъяс ве

лӧдігӧн сэтысь аллегория, метафора да символ видлалӧм сетас позянлун 

нуӧдны сёрни миф йылысь, а сы пыр восьтыны важся йӧзлысь мӧвпъяс, вид

зӧдласъяс.

1.3. Миф да обряд.

Зэв важӧн миф вӧлі шӧр пыкӧдӧн и йӧзкостса эскӧмъяслы, и йӧзкостса 

оласноглы - йӧзлӧн ӧта - мӧд костын йитӧдӧн. Зумыд эскӧданторйӧн татшӧм 

шуӧмыслы лоас миф да обряд костын йитӧд мыччӧдӧм: миф подулавліс, 

гӧгӧрвоӧдліс обряд, вӧлі обряд юкӧнӧн; обряд пыр миф ворслісны. Татшӧм 

кык пӧлӧс сяма йитӧдъяссӧ туясьысьяс важ нин казялісны да донъялісны. 

Ӧтияс на пиысь (А.Н.Афанасьев, Э.Тайлор) пыдди пуктывлісны “миф - об

ряд” йитӧд; мӧдъяс ыдждӧдлісны сӧмын “обряд - миф” йитӧд 

(Е.М.Мелетинский, Дж.Фрейзер); унджык туясьысь серти, эмӧсь мифъяс, 

кӧні обряд казьтылӧм абу, сэки жӧ быд обряд подулавсьыліс мифӧн кыдзи 

видзӧдласӧн, миф образъясӧн да сюрӧс визьясӧн [42]. Сідзкӧ, миф да обряд,
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обряд да миф костын йитӧд видлалӧм кутӧ ыджыд тӧдчанлун важся вӧвлӧм 

мифъясысь образъяс, сюрӧс визьяс мыччӧдӧмын, йӧзлысь духовнӧй культура 

туялӧмын. Миф да обряд костын йитӧдъяс коми туясьысь пиысь видлалісны 

А.С.Сидоров, Ф.В.Плесовский. В.А.Семенов, Н.Д.Конаков [43].

А.Сидоров серти ворсны кыв артмӧма “рӧд” вежӧртаса важся вор 

кывйысь да важӧн вежӧртліс мифысь образъяс, сюрӧс визьяс петкӧдлӧм. Та 

дырйи А.Сидоров ӧткодялӧ вор - с - ны коми кыв да вор - шуд (“рӧдвуж пас” 

вежӧртаса) удмурт кыв, кӧні вор вужйыслӧн вежӧртасыс ӧткодь. Мый ворс

лісны, сы йылысь висьтавлісны, сьывлісны, серпасавлісны перым пемӧс сяма 

да мукӧд пӧлӧс вӧчанторъясын (Сидоров, 1972, 22 л.б.).

Миф да обряд отсӧгӧн пасйывлісны ывла выв да морт олӧмын мед- 

тӧдчанаторсӧ: ывла выв торъяслысь (шонділысь, медводдз) вежсьӧмъяс, ӧти 

пӧлӧсысь мӧд пӧлӧсӧ вуджан кадколаст (тӧв - тулыс - гожӧм ар - тӧв и с.в., 

олӧм - кулӧм - олӧм), ывла выв да морт костын ӧтувлун. Йӧз костын вӧлі 

паськалӧма ывла выв вежавидзана (культовой) ритуал, календарь да семья 

обрядъяс (Конаков, 1994, 142-150, 158-194 л.б.). Налысь сюрӧссӧ видлалігӧн 

колана мыччӧдны сэні пӧртмасьысь важся миф. Видлӧг вылӧ уськӧдлам 

тӧдвылӧ тулыс - гожся да арся - тӧвся гажӧдчан лунъяс. Татшӧм сикас гаж 

вӧлі сиӧма шонділӧн тӧвся - гожся сулалӧмлы (тӧвся вежадыр, гожся купаль

нича лун), тулыс-арын ӧткузя луна - воя пуксьӧмлы (тулысса йӧввыв, арся 

обрядъяс), кор кывйӧн, сьылӧмӧн, ворсӧмӧн зілисны мӧрччыны шонді чуж

тысь - дзебысь вынъяс вылӧ, веськӧдны найӧс йӧз чукӧрлысь олӧм мездӧм, 

видзӧм, тыр - бур олӧм пуктӧм вылӧ. Гажӧдчан ритуалын петкӧдчӧ миф по

дула Хаос да Космос костын ӧбрядӧвӧй тыш. Мифын висьтавсьӧ, мый Хаос 

да Космос вочаасьӧмысь сьӧрсьӧн-бӧрсьӧн пуксьӧ му (енэж, шонді, тӧлысь, 

кодзувъяс, му выв, быдмӧгъяс, пемӧсъяс). Шондітӧм арся - тӧвся кадколаст, 

пемыдлун, кӧдзыдлун вежӧртліс Хаос, кӧні олӧны шонді дзебысь - кусӧдысь 

вынъяс. Шондіа тулысса - гожся кадколаст, югыдлун, шоныдлун вежӧртліс 

мулысь (Космослысь) пуксьӧм, шонділысь выльпӧв чужӧм - ӧлӧм. Хаос да 

Космос костын тышын медтӧдчана, медъёсь здукӧн вӧлі шонділӧн тӧвся су-
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лалӧм дырся, тулыс вылӧ вуджӧдан лун. Тайӧ кадсӧ пасйывлісны вежадыр 

обрядӧн. Медкӧдзыд, медпемыд, меддженьыд луна кадколаст дырйи йӧзыс 

пуктывлісны Хаос вынъяс вежавидзана йитӧд, гажӧдчывлісны, медым отсав

ны чужны выльпӧв шонділы да пуктыны выль олӧмлы панас, му пуктӧмлы 

панас.

2. Коми фольклорын важдырся вӧвлӧмторъяслӧн петкӧдчӧм

Фольклор ас пытшкас шымыртӧ уна тор. “В фольклорные формы отли

вался народный опыт и народные знания, народные представления о про

шлом родов, племен (позже - народов) и прошлом земли, на которой они 

обитали” [44]. Быд войтырлӧн висьтъясын, мойдъясын, сьыланкывъясын да 

мукӧд сикас произведениеясын эм важдырся вӧвлӧмторъяслӧн мыччӧдъяс, на 

йылысь юӧръяс. Фольклор серти важдырся вӧвлӧмторъяслысь петкӧдчӧмъяс 

велӧдан подулӧн лоасны туясьысьяслӧн татшӧм шуӧмъяс:

❖ Фольклор да важдырся костын эм топыд йитӧд, сэні збыль кадлӧн да олас

ноглӧн мыччӧдъяс пӧртмасьӧны уна ногӧн, сэтысь позьӧ босьтны войтыр му 

вылын вӧвлӧмторъяс йылысь да важ культура йылысь содтӧд тӧдӧмлун; колӧ 

ӧтлаӧдны фольклор серти важдырся велӧдӧм да археологияысь, историяысь, 

этнографияысь уджъяс туялӧм (Азбелев С.Н., Липец Р.С., Пропп В.Я., Пути

лов Б.Н., Рыбаков Б.А.) [45].

❖ Йӧзкостса произведениеясын, кыдзи и литератураын, серпасалӧм эмтор 

(новлан, уджалан, гортса кӧлуй) лоӧ торъя кадколастлӧн, йӧз оласноглӧн, йӧз 

сикаслӧн пасӧн; эмтор пасйысь кывъяс тшӧкыда овлӧны фольклор текстын 

важ кывъясӧн, найӧс гӧгӧрвоӧдӧм сетӧ позянлун ловзьӧдны да сувтӧдны син 

водзӧ важся серпас (Бахтин М-М., Лотман Ю.М., Топоров В.Н., Хализев В.Е., 

Шанский Н.М.) [46].

❖ Йӧзкостса произведениеясын важдырся йылысь висьталӧмторъяс оз дзик 

стӧча лӧсявны вӧвлӧм збыльыслы, сы вӧсна мый важдырся вӧвлӧмторъяс 

серпасавсьӧны поэтическӧй форма пыр; важдырсяысь торъяс пӧртмасьӧны 

йӧз юр вежӧрын лӧсьӧдӧм сюрӧсъясын, серпасъясын, серпасавсьӧны аслыс-
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пӧлӧсногӧн - ыдждӧдӧмӧн, мичмӧдӧмӧн, торъя сюрӧс визьяс йитӧмӧн (кон

таминация ногӧн), йӧзлӧн ӧтвыв видзӧдлас пыр; сэки жӧ быдлунся збыль 

олӧм подулалӧ йӧзкостса произведениелысь жанр, сюрӧс, серпас, тэчас, кыв- 

серпасалан сикас, серпаса кыв да мукӧд искусствояс костын йитӧд (Веселов

ский А.Н., Кравцов Н.И., Лазутин С.Г., Криничная Н.А.) [47].

Фольклор серти коми йӧзлысь важдырся вӧвлӧмторъяс туялӧмын 

торйӧдам шӧр визьяс сы серти, кутшӧм сёрнитанторъяс важдырся йылысь 

урчитӧма ичӧт да шӧр классъясын велӧдчысьяслы. Велӧдысьлы фольклор 

серти важдырсяӧн челядьӧс тӧдмӧдігӧн колӧ кутны тӧд вылын фольклорлысь 

аслыспӧлӧс историзм. Сы йылысь дженьыд кывкӧртӧд пасйыліс

А.К.Микушев: «Фольклор - абу историческӧй хроника... Фактографической 

стӧчлун - тайӧ абу шӧр могыс фольклорлӧн. Сылӧн шӧр могыс - тӧдчӧдны 

олӧмын лоӧмторъяс да историческӧй геройяс вылӧ йӧзлысь видзӧдласъяс, 

донъявны найӧс колана ногӧн, восьтыны уджалысь йӧзлысь “кӧсйӧмъяссӧ да 

виччысьӧмьяссӧ” ” [48].

2.1. Фольклорын тыдовтчӧны важ комияслӧн пуксьӧм да олӧм йылысь 

юӧръяс, коми йӧзӧн вужъяссӧ асвежӧртӧм. Татшӧм произведениеясын, кыдзи 

коми йӧзлӧн му вылӧ пуксьӧм йылысь миф, йӧзкостса преданиеяс да леген

даяс, удждырся да кӧлысьдырся сьыланкывъяс, кольӧмаӧсь вужвойтырлӧн 

важ нимъяс (этнонимъяс) (чудь, перым, коми, зыряна), войтыр пуктысьяслӧн 

нимъяс (эпонимъяс) (Пера да Зарань), важ коми йӧз муяслӧн рытыввывса да 

лунвывса вежӧсъяс пасйысь иннимъяс (топонимъяс) (Двина, Кама, Пермак- 

ланьын Лопью раск, Комму туй, Белозерскысь - Виямысь локтысь чудь) [49]. 

Удждырся сьыланкывъясын кӧдзыд Войвылысь изьваса сьылысьяс ошкӧны 

ота бур муяс вылын гӧрӧм-кӧдзӧм, Коммуысь вайӧм черӧн уджалӧм, ни

мӧдӧны бур муяс лӧсьӧдлысь пӧль-пӧчьясӧс [50]. В.Лыткин серти, Комму 

(Кама бердса му) вӧлі комияслӧн важ оланінӧн [51]. Туясьысьяс чайтӧны, 

мый казьтылан бур ота муяс лӧсьӧдлысь “дедэ-бабе” - сійӧ важ перым йӧз, 

кодъяс вӧдитлӧмаӧсь гӧран-кӧдзан удж [52]. Йӧзкостса висьтъясын 

пӧртмасьӧны чудьясӧс кыдзи важ вежавидзана пӧль - пӧчьясӧс казьтылан
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сюрӧсъяс да образъяс (“Шойнаты”, “Чудьяслӧн клад”, “Пуысь вӧчӧм идолъ

яс”, “Пу видзӧ клад”, “Катша сикт”, “Важ йӧз туй”, “Чудопольской деревня”, 

“Чудьяс”). Висьтапысьяс донъялӧны чудьяслысь эскӧм да оласног [53]. Коми 

войтыр пуксьӧм да сӧвмӧм йылысь тырвыйӧ серпас лӧсьӧдӧм артмас сэк, кор 

лоас ӧтлаӧдӧма важ коми йӧз йылысь фольклорысь босьтан юӧръяс да архео

логъяслӧн, этнографъяслӧн, фольклористъяслӧн, лингвистъяслӧн уджъяс 

[54].

2.2. Йӧзкостса произведениеяс серти петкӧдчӧны коми да суоми - йӧгра 

йӧз костын рӧдвужа йитӧдъяс йылысь юӧръяс. Йӧзкостса висьтъясын тӧдчӧ 

рӧдвужа йитӧд коми йӧзӧн асвежӧртӧм. Висьталысьяс юӧртӧны, мый коми да 

остякъяс (хантъяс да манси) важӧн петлӧмаӧсь ӧти котырысь, мый комияс да 

весьяс (Сухона пӧлӧн олысь финн йӧз) овлӧмаӧсь важӧн орччӧн да кывсӧ 

ӧта-мӧдыслысь гӧгӧрволӧмаӧсь (“Весьяс да чудьяс”, “Федор Тирон”). Коми 

да суоми-йӧгра фольклорын кольӧма ӧтув вужъяс. Пера йылысь мойдӧны - 

висьталӧны пермякъяс да зыряна. Гундырӧс тӧдӧны комияс да удмуртъяс (к. 

гундыр, удм. гондыр). Пермякъяс, коми, удмурт эпосын, комияслӧн да Бал

тика бердса финнъяслӧн, йӧгралӧн эпос нога сьыланкывъясын эм уна пӧлӧс 

важся йитӧд. [55]

2.3. Йӧзкостса преданиеяс да эпическӧй сьыланкывъяс сюрӧсъясын 

пӧртмасьӧны XII - XV нэмся коми йӧз олӧмын вӧвлӧмторъяс. Сэні серпа

савсьӧ коми вӧралысьяслӧн Роч му дорйыны ветлӧм (Пера, Педор Кирон, 

Кирьян-Варьян ён йӧз петкӧдчӧны Роч му кутысьясӧн), нылӧс пӧлӧнӧ тота- 

раӧн босьтӧм, Перымса Степанлӧн вӧчӧмторъяс да сылӧн чудьяскӧд, тунъ

яскӧд вочаасьӧм, Перымса Степан бӧрся епископъяс дырйи коми йӧзлӧн 

олӧм. Петкӧдлӧм тышъясын коми йӧзлы паныд сувтӧны ӧтвывтӧм серпасын 

мыччӧдӧм вӧрӧгъяс: Пералы паныд лоӧ кӧлесаа войско, лунвывса сарлӧн йӧз; 

Педор Кирон тышкасьӧ йӧгра-яранкӧд, Кирьян Варъян мунӧ лыдтӧм- 

тшӧттӧм войскокӧд тыш вылӧ; нылӧс пышйӧдӧны сьӧд тотара либӧ немчу- 

тотара [56]. Сюрӧсъяс да образъяс подулӧн лоӧны збыль лоӧмторъяс. XII нэм 

чӧж эз дугдывлыны роч княжествояс костын тышъяс, тайӧ кад дырйи лунвыв
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вӧлӧк сай, а бӧрас и Асыввой Европа лоисны дыр кежлӧ тышкасян эрдъясӧн. 

XII нэм помӧ - XIII нэм панаев рочьясӧс суис тотара-монголъяслӧн, а XIII 

нэмся 40-ӧд воясӧ - немечьяслӧн уськӧдчӧм. Йӧгра (Об вывса остякъяс), 

яран (Колва вывса коми ненецъяс) да тотара усьласьлісны рочъяс вылӧ, та 

дырйи вылыс Печораса да вылыс Эжваса комияслы тшӧтш веськавліс накӧд 

тышкасьӧм: йӧгра - тотара сотӧмӧн, мырддялӧмӧн жугӧдлісны эмбур, йӧзсӧ 

пышйӧдлісны мырдӧн веръяс пыдди, а нывъясӧс - гӧтырпу вылӧ. Роч муяс

лысь вежӧсъяс дорйӧм вылӧ, йӧгра-яранкӧд тыш вылӧ чукӧртлісны коми 

вӧралысьясӧс - ён, лыйсьыны кужысь, вӧрса туйяс тӧдысь йӧзӧс. XIV нэмӧ 

коми йӧзӧс вӧлі пыртӧма Сус Кристос эскӧмӧ, а коми муяс (Ыджыд Перым 

да Эжва Перым) XIV - XV нэмъяса лоисны Канкар (Москва) ӧксыяс улын 

[57]. Пера, Педор Кирон, Кирьян-Варьян образъясын тӧдчӧдӧма роч ча коми 

йӧз костын важысянь артмӧм отсасян йитӧд, а сьӧд “тотара”, “немчу-тотара”, 

“йӧгра-яран” образъяс шымыртӧны шӧр нэмся лоӧмторъяс аслыспӧлӧсногӧн 

донъялӧм: рочьяс дорӧ воӧм вӧрӧгъясӧс комияслӧн вӧрӧгъясӧн лыддьӧм. Пе

рымса Степан образын петкӧдлӧма коми йӧзӧс выль эскӧмӧ пыртан удж 

донъялӧм. Ӧти боксянь сійӧс серпасалӧма кыдзи йӧзлы буртор вӧчысьӧн, 

югыдлун да тӧдӧмлун вайысьӧн, мӧд боксянь сылӧн вӧчӧмторъясын 

тӧдчӧдӧма важся языческой традицияяс коми йӧз олӧмысь лёкногӧн бы

рӧдӧм. Перымса Степанӧс мыччӧдӧма и збыль вӧвлӧм Сус Кристӧс эскӧмӧ 

пыртысьӧн, и магическӧй вына фольклорной персонажӧн [58].

Тышкасьысь ён йӧз да Перымса Степан йылысь йӧзкостса произведе

ниеяс лыддигӧн колана видлавны текстъясысь “тышкасян кӧлуй”, “Сус Кри

стослы эскӧм подула торъяс” вежӧртаса кыввор. Сэки кыв видлалан уджыс 

содтӧд эскӧдас, мый комияслӧн шӧр нэмся важдырся нимавліс роч да коми 

му кутысь ён, повтӧм йӧзӧн, водзӧ выль визьясӧн культура сӧвмӧдӧмӧн, мый 

коми йӧз, кыдзи роч да мукӧд шӧр нэмся войтыр, вӧлісны ставмирса, россия

са история вӧчысьясӧн.

2.4. Уна боксянь восьтӧ важдырсясӧ обряд дырся фольклор. Сійӧ олас

ноглӧн да искусстволӧн петкӧдчӧм, сэні топыда йитчӧма важыс да поэзияыс.
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Обрядын йӧзкостса произведениеяс лоӧны сылы йитӧдӧн. Обряд дырся 

фольклорысь тыдовтчӧ, мый йӧзкостса оласног вӧлі пуктӧма вогӧгӧрся да 

морт олӧм кытш серти. Вогӧгӧрся да морт оландырся кад важ йӧз лыддьыв

лісны кытшӧн, кӧні стӧч панас (чужӧм) да пом (кулӧм) абу торйӧдӧма, а 

ӧтувтӧма: чужӧм - кулӧм - выльпӧв чужӧм...

Йӧзкостса вогӧгӧрся кадпас (календарь) подулавсьыліс ӧти пӧлӧс кад- 

коластъяслӧн быд во ӧта-мӧдбӧрся вежласьӧм вылӧ (тӧв - тулыс - гожӧм - ар

- тӧв ...), тайӧ кытшас торйӧдчывлісны тулыс - гожся (олӧм) да ар-тӧв (кулӧм) 

кадколастъяс. Йӧз ассьыныс оласногсӧ лӧсьӧдлісны вогӧгӧрся вежсьӧмъяс 

серти да быд кадколастысь петкӧдчӧм, кадколастлы лӧсялана удж 

тӧдчӧдлісны сьыланкывъясын да бӧрдӧдчанкывъясын [59]. Удждырся сьы- 

лан-бӧрдӧдчанкывъясын казьтывлісны тувсовъя-гожся да арся-тӧвся уджъяс 

(гӧрӧм - кӧдзӧм, агсалӧм, вундӧм, куртӧм, рынышӧ тэчӧм да мукӧд) серпа

савлісны му бертысьлысь да удж алан інъясы н  (мулысь, гумлалысь, рыныш- 

лысь да мукӧдлысь) образъяс, тӧдчӧдлісны уджалан апельлы сь нимъяс [60]. 

Сьылан - бӧрдӧдчанкывъяс кевмысян нога да сьывсьӧны вӧчӧмторъяс пет

кӧдлігӧн. Тадзи, кыв, сьылӧм, вӧчӧм-керӧм ӧтлаӧдӧмӧн, зілисны збыльмӧдны 

выль бур урожай йылысь кӧсйӧмъяс, пӧртны олӧмӧ петкӧдлан вӧчӧм- 

керӧмсӧ.

Обрядӧн пасъян медтӧдчана здукъясӧн вӧліны ӧти кадколастлӧн мӧд 

кадколастӧ вуджан лунъяс. Сійӧ ӧшым тӧлысь помын шонділӧн тулыслань 

бергӧдчӧм; рака тӧлысьын тулысса ӧткузя луна-воя кад бӧрын тулыслӧн пук

сьӧм, шонділӧн гожӧмлань бергӧдчӧм; шонділӧн гожся медвылын сулалан 

лун бӧрын арлань бергӧдчӧм; кӧч тӧлысьын арся ӧткузя луна-воя кад бӧрын 

шонділӧн тӧвлань бергӧдчӧм. Татшӧм нёль шӧр кадколастлы вӧлі урчитӧма 

Вежадыр, Йӧввыв, Купальнича да Иван Лун, арся гажӧдчан обрядъяс [61].

Удждырся сьылан-бӧрдӧдчанкывъяс, Вежадырся, Йӧввывдырся, Ку

пальнича да Иван Лун дырся, арся гажӧдчигъясӧн сьыланкывъяс, нимкывъяс, 

йӧктӧмъяс, ворсӧмъяс, ворсӧмӧн петкӧдчӧмъяс, тунъясьӧмъяс артмӧдлісны 

гажӧдчан да уджлы сиӧм-календарь обрядъяслысь дзонь ӧтув сюрӧс. Сэні
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тыдовтчыліс йӧзлӧн вогӧгӧрся кытш вылӧ видзӧдлас, йӧзлӧн да ывла вывлӧн, 

вӧр-валӧн ӧтлаасьӧм, вогӧгӧрся кадлысь аслыспӧлӧс ловъя серпас лӧсьӧдӧм.

Комияслӧн вӧлӧма вӧралан кадпас, кӧні тшӧтш серпасалӧма кытша во

гӧгӧрся кад, тӧдчӧдӧма тулыс-гожӧм, ар-тӧв кадколастъяс. Вӧралан кадпас 

урчитліс вогӧгӧрся вӧралан уджлысь кад. Коми вӧралысьяс важӧн 

нуӧдлӧмаӧсь обрядъяс. Вӧралӧмлы сиӧм обряд дырся сьылан- 

бӧрдӧдчанкывъяс абу нин кольӧмаӧсь. Налӧн колясӧн А.К.Микушев лыддьӧ 

Ведэ йылысь Изьваса сьыланкывъяс [62]. Коми вӧралысь образъясӧн да 

вӧралан оласногӧн йиджтысьӧмаӧсь сьылан фольклор, важ мойдъяс да вись

тъяс. Кӧр видзысьяслӧн вогӧгӧрся кад серти важся оласног пӧртмасьӧ нуран- 

кывъясын да эпос нога сьыланкывъясын [63].

Олан кытш обрядъяс тшӧтш вежӧртӧны мортлысь ӧти кадколастысь 

мӧд олан кадколастӧ вуджӧм (олӧм - кулӧм...; ичӧтдырся - томдырся - верӧс 

сайӧ петӧм /гӧтрасьӧм - пӧрысьмӧм...). Олан кытш обрядъяслы йитӧдӧн 

вӧлісны потандорса бӧрдӧдчанкывъяс, чуксасян сьыланкывъяс, лелькуйтчан- 

кывъяс, кӧлысь бӧрдӧдчанкывъяс да сьыланкывъяс, рекрут да гуасян 

бӧрдӧдчанкывъяс [64].

Лыддьӧдлӧм йӧзкостса произведениеясын фольклорлы лӧсялана серпа

саланногъяс отсӧгӧн петкӧдсьӧ кагаӧс видзӧмын да бур олан туйӧ велӧдӧмын 

йӧзӧн пыдди пуктана вӧчӧмторъяс, семьякостса рӧдвуж йитӧдъяс да оласног, 

тэчсьӧ кага, ныв, зон, рекрут, энь-ай образъяс, серпасавсьӧ чужан сикт, керка, 

керка пытшкӧс, паськӧм, сёян-юан, пывсян да мукӧд [65].

Видлӧг вылӧ босьтам кӧлысьдырся бӧрдӧдчан кывйын пывсян серпа

салӧм. Пывсян серпасын тӧдчӧдӧма збыльторъяс: пывсян кер “корсьӧм”, 

“пӧрӧдӧм”, “кыскалӧм”, “тшупӧм”; “керъя”, “нитша пывсян”, “лабича пыв

сян”, “горъя пывсян” . Сэки жӧ пывсянлы сьылігӧн оз вунӧдны мичмӧдны 

сійӧс: пывсян - “зарни” нитша, “тьӧсӧвӧй вевта”, “брусӧвӧй” лабича, “веж 

ыргӧн горъя”; васӧ вайӧмаӧсь “кельчи гыбалан куръяысь”, “утка суналан 

гӧпсьысь”; корӧсьсӧ вайӧмаӧсь “зарни килля кыддзысь”, Тадзи пывсян обра-
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зын медводз мыччӧдӧма йӧз видзӧдлас, пывсянлысь обрядын тӧдчанлун, ма

гия вежӧртас.

Семья обрядъяс йылысь содтӧд юӧр сетӧны мукӧд фольклор жанръяс. 

Кӧлысь обрядысь важся торъяс артмӧдӧны Изьва - Колва вывса эпос нога 

сьыланкывъяслысь шӧр сюрӧс визьяс (зон мунӧ ылі муӧ корны ас сайӧ 

нылӧс, корасьӧ да венӧ уна сьӧкыдлун) [66]. Зэв важся инициация обрядлысь 

колясъяс, кӧлысь да гуалан обрядъяслысь мыччӧдъяс туялысьяс индӧны ве

лӧдны йӧзкостса мойдъяс да эпос нога сьыланкывъяс серти [67].

Обряд дырся фольклор велӧдӧм зэв колана. Обряд подула культура - 

сійӧ йӧз полтӧса олӧмлӧн панасыс, вужйыс, сэні нин вӧлі пуктӧма мортлӧн 

олӧмын став пӧлӧс йитӧдыс, мый подулалӧ ӧнія мортӧн олӧм кылӧм. Обряд 

дырся фольклор туялӧм - важдырся тӧдмалан шӧр визьясысь ӧти и нуӧдны 

татшӧм уджсӧ отсалас обрядлӧн аслыспӧлӧс сямыс - ворсан сямыс. Вогӧгӧря 

да морт олан кытш йылысь ворсан урокъяс вылын велӧдчысьяс пырӧдчасны 

важдырся йӧзкостса оласногӧ, та дырйи йӧзкостса либӧ челядьӧн лӧсьӧдӧм 

обряд ворсӧм лоас велӧдан подулӧн [68].
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Тӧдӧмлун видлалан юалӧмъяс

1. Туясьысьяс уджъяс вылӧ подуласьӧмӧн тӧдчӧдӧй вам йӧзкостса ви- 

дзӧдласъяслысь аслыспӧлӧслун.

2. Кутшӧм важ йӧзкостса видзӧдлас подув вылын позьӧ гӧгӧрвоӧдны фольк

лорысь шемӧсторъяс?

3. Кыдзи миф подув петкӧдчӧ нӧдкывъясын, шусьӧгъясын, фразеологизмъя

сын?

4. Гӧгӧрвоӧдӧй миф да обряд костын йитӧд.

5. Кутшӧм юӧръяс важдырся йылысь мыччӧдӧ коми фольклор?

6. Кутшӧм шӧр мог вӧлі обряд дырся сьылан-бӧрдӧдчанкывъяслӧн да пет

кӧдчӧмъяслӧн?

7. Лыддьӧдлӧй обряд дырся сьыланкывъяслысь жанръяс.

Сувтӧдӧм могъяс

1. Видлалӧй “Руч да сёкыр” либӧ “Чуня - чалля” мойдъясысь миф подув.

2. Восьтӧй “вежадыр” да “йӧввыв” либӧ кӧлысьдырся обрядъяслысь миф 

подув.

3. Дасьтӧй йӧзкостса произведениеяс да туялан уджъяс серти важ коми вой

тырлӧн пуксьӧм да сӧвмӧм йылысь юӧртӧм.
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4. Чудьяс йылысь висьтъяс серти лӧсьӧдӧй важ йӧз олӧм йылысь серпас, 

орччӧдӧй артмӧм серпас да историкъяслысь важ коми войтыр йылысь 

юӧръяс.

5. Бӧрйӧй школаын велӧдӧм вылӧ обряд дырся сьыланкывъяс.

Коми фольклорын жаноъяс

Йӧз костын кыв подула артмӧдӧмторъяс туялігӧн медшӧр ин босьтӧ 

жанр велӧдӧм: жанр серти сикасалӧм (классификация); быд жанрлысь тэчас 

видлалӧм да тэчас артмӧданторъяс урчитӧм, мичмӧдан кыв сеопасаланторъяс 

торйӧдӧм да налысь серпасалан мог тӧдчӧдӧм. Фольклорын жанр торъялӧ 

зумыдлунӧн, жанр да жанрлы лӧсялана серпасаланногъяс йӧз костын видз

лісны да нуӧдлісны водзӧ. Фольклористикаын жанрлы да жанр серти туя

лӧмлы кывкӧртӧд вӧчисны В.А.Аникин да В.Я.Пропп [1]. Туялӧма тэчас си

кас да тэчас артмӧдӧм, кыв серпасаланторъяс [2].

Коми фольклористикаын жанр серти сикасалан удж пуктысьясӧн лоис

ны А.К.Микушев, Ф.В.Плесовский, Ю.Г.Рочев, П.И.Чистапев. Налӧн во

дзмӧстчӧм отсӧгӧн вӧлі йӧзӧдӧма коми йӧзкостса творчестволы тӧдса жанръ

яс йылысь ӧтувтана туялӧм - небӧг [3]. Коми фольклор жанръяс сикаса- 

лӧмын, ж анръяслы ^ ӧтувтана тэчас артмӧдӧм серти коланаӧн лоӧны

В.В.Филипповалӧн методика подула уджъяс [4]. Жанръяс тэчаслы сиӧм 

ӧтувтана туялӧмъяс пиысь ыджыд тӧдчанлун кутӧны А.К.М икуш евӧс 

Ю.Г.Рочевӧн, В.В.Филипповалӧн уджъяс [5].

Школаын велӧдӧм вылӧ пыртӧма миф, мойдкыв, легенда, предание, 

обряд дырся да абу обряд дырся сьылан- бӧрдӧдчанкыв, эпос да лирика нога 

сьыланкыв, баллада, челядь сьыланкыв, лыддьысянкыв, кывберт лан, нӧдкыв, 

шусьӧг, кывйӧз, примета. Сідзкӧ, велӧдысьлы колӧ тӧдны бура жанр нимъяс 

да ж анръяслы ^ аслыссикасторъяс, быд жанрлы лӧсялана йӧзкостса произве

дение чукӧр.
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/. Мойдкывъяс

Фольклор туялысьяс, мойдкыв йылысь шуӧм вӧзйигӧн, урчитӧны сы

лысь татшӧм мыччӧдъяс: мойдкыв - сійӧ эпос нога произведение, кӧні пет

кӧдчӧны мифлӧн колясъяс (В.Я.Пропп, Е.М.Мелетинский), кӧні шӧр торъя- 

ланторнас лоӧ вӧвлытӧм олӧмлысь серпас лӧсьӧдӧм (В.Я.Пропп,

Н.В.Новиков, Э.В.Померанцева, С.Г.Лазутин), кӧні шӧр тӧдчанаторйӧн лоӧ 

важ йӧзкостса видзӧдласъясӧн, эскӧмъясӧн подулалӧм аслыспӧлӧс зумыд тэ

час (В.П.Аникин); кӧні петкӧдчӧ сюрӧстӧръясысь (мотивъясысь) тэчӧм вись

талӧм, мотивъясысь тэчӧм сюрӧс (А. Н. Веселовский, В.Я.Пропп,

Е.М.Мелетинский) [6]. Сідзкӧ, велӧдысьлы мойдкыв йылысь шуӧм позьӧ 

артмӧдны тадзи. Мойдкыв - сійӧ мифысь торйӧдчӧм, йӧз костын лӧсьӧдӧм 

вӧвлытӧмтор, шензьӧданатор йылысь сюрӧс подула висьталӧм. Мойдкывъя

сын серпасавсьӧ вӧвлытӧм олӧм, кӧні петкӧдчӧ збыльыс. Вӧвлытӧмторсӧ да 

збыльсӧ оз позь торйӧдны. Мойдын лӧсьӧдӧм вӧвлытӧм олӧм могмӧдӧ 

йӧзлысь кытшалысь олӧм вылӧ видзӧдлас, сэні дзебсьӧма войтырлӧн ӧтув 

мӧвпъяс - кӧсйӧмъяс. Сы вӧсна мойд - сійӧ олӧмлы паськыд, уна вежӧртаса 

метафора, символ.

Коми мойдкывъяс сикасалӧм йылысь кывкӧртӧд, пом шуӧм абу на, 

кӧть эсько кутчысьӧмъяс вӧліны [7]. Ми подуласям Ф.В.Плесовскийӧн да 

Ю.Г.Рочевӧн мойдъяс торйӧдӧм вылӧ [8]. Коми мойдъяслысь чукӧр озыр

мӧдісны роч йӧзкостса творчество да книжнӧй традиция [9].

Мойдкыв кутӧ ыджыд тӧдчанлун челядь лыддьысьӧмын. Медшӧр ас- 

лыссикасторъяснас (юр вежӧр садьмӧдана - ловзьӧдана лӧсьӧдӧмторнас, 

ышӧдана вӧчӧм - керӧмъяснас, чуймӧданаторнас, лӧсьыд мойданногнас) 

мойдкыв ёна лӧсялӧ челядьӧн олӧм кылӧмлы, мӧвпаланног!ы. Иӧз важӧн 

нин казявлӧмаӧсь мойдкывъяслысь челядь вылӧ мӧрччан вынсӧ да пуктыв

лӧмаӧсь найӧс велӧдан - сӧвмӧдан туйӧ. Сьӧрсьӧн - бӧрсьӧн артмис - чу

кӧрмис челядьлысь кӧсйӧмъяс да сям урчитан мойд куд. Сэтчӧ инасисны че

лядь мойдъяс (дзоля мойд, челядьлы висьталантор - рассказик, гӧгрӧс 

мойд, мойд сьылӧмӧн) да верстьӧяслы мойдкывъяс (пемӧсъяс йылысь,



волшебно-фантастической, бытӧвӧй). Мойдъяс лыдӧ позьӧ тшӧтш индыны 

миф сяма мойдъяс. Мойдкывъяс сӧвмӧдлісны быдмысь мортлысь юр вежӧр, 

юӧртлісны пӧль-пӧчьяслӧн ывла выв да морт олӧм вылӧ видзӧдласъяс йы

лысь, подулавлісны мывкыд - этш.

1.1. Челядь мойдъяс.

Челядь мойдъяс вӧлі сиӧма медичӧтъяслы ( 3 - 6  арӧсаяслы). Найӧ кок

ньыд тэчаса, серамбанаӧсь, юасян - висьтасяннога. Сэні тӧдчӧдӧма вӧчӧм - 

керӧмъяс, шӧр образъяс пиын - пемӧсъяс, лэбачьяс, челядь олӧмлы матысса 

торъяс [10]. Челядь мойдъяс подуласьӧны тшӧтш мӧдпӧлалӧмъяс (повторъ

яс), ритм, шыясӧн ворсӧм (аллитерация, ассонанс) вылӧ. Висьталанторлы 

(рассказиклы) лӧсялӧны проза нога дженьыд велӧдана мойдъяс, кӧні шӧр 

серпасалан ногӧн лоӧ челядьӧн радейтана йӧзкодялӧм, мортъяммӧдӧм (“Ӧньӧ

- макӧ”, “Леньӧ”, “Пӧрт, майтӧг, корӧсь и тув”, “Дзоля мича ныв”, “Шыр да 

гадь”, “Шыр, майтӧг да тув”). Дзоля мойд - сійӧ кывбур нога, мойдкывъясын 

персонажъяслӧн торйӧн олысь сьыланкывъяс (“Шыр кывтӧ - катӧ”, “Зын - 

зын ош локтӧ”, “Менам вӧлі сера бедь”, “Ӧксы пиян”, “Джуӧ, джуӧ, мый бер

галан”) да мойдкывлысь сюрӧс дженьдӧдӧмӧн сьыланкывъяс-висьтапӧмъяс 

(“Важӧн вӧвлӧм инька”, “Ӧньӧ-макӧ, мый педжан?”, “Тэсь поп”, “Оліс-выліс 

бабка”).

“Гӧгрӧс" мойдлӧн “абу пом ни дор”, “водз помыс и бӧр помыс налӧн 

ӧткодь” (Ю.Г.Рочев). Бӧръя кывъясыс оз помавны мойдсӧ, а пыр панӧны ӧти 

пӧлӧс висьталантор (“Рӧдтіс кӧрӧб”, “Окма Кузьма”, “Гӧрд ошкӧс мойда 

ог?”). Гӧгрӧс мойдъяс мойдігӧн шмонитӧны челядь вылын, найӧ ворсан сяма, 

сэні овмӧдчӧмаӧсь челядьӧн радейтана поэтическӧй асслыссикасторъяс - 

мӧдпӧлалӧмъяс, рифма, шыалӧм.

Миф сяма мойдъяс асланыс висьталӧмторнас зільӧны мыйкӧ 

гӧгӧрвоӧдны пемӧс, лэбач, гут - гаг олӧм йылысь: мыйла понлӧн нёль кок, а 

ошлӧн нёль чунь (“Кӧкъямыс кока пон”, “Ош корӧ пев чунь”), кыдзи арт

мӧмаӧсь сьӧла, утка, кӧч, ош, ном (“Тох-тох”, “Кыдзи уткаяс татчӧ локтӧны”,
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“Кымын ном локтіс”, “Сьӧлаыс сьӧлӧм ыджда”, “Енлӧн вӧчӧмтор”, “Кыдзи 

чужис ош”), кор бырӧны лӧдз, ном, геб (“Лӧдз, ном да геб”), мыйла ном зэра- 

нас оз лэбав, а лӧдз жарнас оз лэбав (“Лӧдз да ном”). Висьталӧм подулас пук

тӧма юасьӧм, йӧзкодялӧм, мортъяммӧдӧм [11].

Мойдъяс сьылӧмӧн (Ф.В.Плесовский серти кумулятивнӧй мойдъяс) - 

кывбур подула шмонь сора юасян - висьтасяннога дженьыд сьыланкывъяс 

(сьыланкыв моз сьылӧны). Ӧнія кадӧ шуӧны тшӧтш мойдӧн - прибауткаӧн. 

Туялысьяс пасйӧны, мый артмӧмаӧсь найӧ ёна важся кадӧ и абу вӧлӧмаӧсь 

челядьлы висьталан мойдъясӧн. Сэтшӧмъясӧн найӧ лоисны бӧрынджык. 

Налӧн тэчасыс до мойданногысь (сьылӧмӧн) лоис лӧсялаӧн, медым пась

кӧдны челядьлысь кытшалысь олӧмын йитӧдъяс йылысь тӧдӧмлун да отсав

ны кокньыда босьтны тӧдвылӧ висьталӧмсӧ. Татшӧм мойдъяссӧ пыртӧма 

ӧнія велӧдчан лыддьысян небӧгъясӧ.

Ю.Г.Рочев кумулятивнӧй мойдъяс (мойдъяс сьылӧмӧн) торйӧдӧ 

“Бобӧ”, “Дуда”, “Веньӧ”, “Руй”, “Сірӧй коньӧр”, “Кӧза”, “Пан тшын” шӧр 

сюрӧсъяс вылӧ. Сійӧ тӧдчӧдӧ, мый медтшӧкыда паныдасьлӧ “Бобӧ” сюрӧса 

мойдъяс. Быд лыддьӧдлӧм сюрӧс серти чукӧртӧма уна вариант. Челядь 

мойдӧ вуджигӧн сюрӧсъясас лоисны вежсьӧмъяс, сэки жӧ важ зумыд поду

лыс кольӧма [12].

Мойдъяс сьылӧмӧн тэчасысь торъялӧны татшӧм аслыссикасторъяс: 

юасьӧм - висьтасьӧм; кумуляция отсӧгӧн сюрӧс тэчӧм; лоӧмторъяслӧн аб

сурд нога пом; уна пӧлӧс вӧчӧм - керӧмъяс лыддьӧдлӧм. Висьталысьяслӧн 

нимъяс (“Бобӧ”, “Дуда”, “Руй”) вежӧртас стӧча абу гӧгӧрвоӧдӧма [13]. 

Сідзжӧ колӧ пасйыны йӧзкодялӧмлӧн да мортъяммӧдӧмлӧн инасьӧм, мич

мӧдан серпаса кыв.

Кумуляция дырйи торъя образъяс, вӧчӧмторъяс сюрӧсас пырӧдчӧны оз 

дзик пыр, а сьӧрсӧн-бӧрсьӧн, ӧта-мӧдбӧрся, артмӧдӧны ӧта-мӧдкӧд йитчӧм 

сюрӧсторъяс (мотивъяс), медым помас артмис торъя ыджыд лоӧмтор, мый 

вежӧртӧ ывла выв да йӧз олӧмын колана, тӧдчана вежсьӧмлысь петкӧдчӧм. 

Сэки артмӧ сюрӧс визь (цепевидный сюжет). Сійӧ помассьӧ бӧръя, медкола-
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на вӧчӧмтор, образ вылас (“Бобӧ”, “Руй”, “Дуда1’, “Стрӧй коньӧр”) либӧ 

бӧръя вӧчӧмторсянь, ӧбразсянь разсьӧ панасӧдз (“Леньӧ-леньӧ”, “Кӧза": мед- 

бӧръя-варышлӧн образ, сысянь сюрӧс визь воӧдчӧ бӧр кӧзаӧдз-медводдза об

разӧдз). Кумулятивнӧй сюрӧсторъяс (мотивъяс) пыр серпасалӧны выль 

вӧчӧм-керӧмъяс могмӧдӧм. Быд выль “сюрӧстор - выль вӧчӧмтор” сетӧ че

лядьлы выль юӧр вежсьӧмъяслӧн петкӧдчӧм йылысь, а сюрӧсторъяслӧн 

сьӧрсьӧн-бӧрсьӧн пырӧдчӧмыс артмӧдӧ вежсьӧмъяс подулапысь йи- 

тӧдъяслысь ӧтувтӧм серпас - ывла выв олӧмлысь дзонь серпас, кутшӧмӧн 

сійӧс гӧгӧрволісны важся йӧз [14]. Медым артмӧдны кумуляция нога сюрӧс 

визь, коми йӧз бӧрйывлӧмаӧсь бура тӧдса, пыдди пуктана пемӧс - лэбач, 

уджалан кипель образъяс да налысь вӧчӧмторъяс. Мортӧс кытшалысь ывла 

выв петкӧдчӧ уна торъяс пыр: сійӧ ывла выв артмӧдан вынъяс-ва, би, му 

(“Бобӧ”, “Леньӧ-леньӧ”), пемӧс-лэбач да морт олӧм (“Руй”, “Дуда”, “Кӧза”). 

Серпасалӧм образъяслӧн да вӧчӧмторъяслӧн, на отсӧгӧн артмӧдӧм кумуля

ция нога сюрӧс визьлӧн петкӧдчӧ ӧнія кадӧ гӧгӧрвоана вежӧртас да пы

діджык, важджык саймовтчӧм мифологическӧй, космогоническӧй вежӧртас. 

Сійӧ бураджык тӧдчӧ, кор ми татшӧм мойдъяссӧ юклам чукӧръяс вылӧ сер

пасалӧм образъяс серти. Ӧти чукӧрӧ лӧсялӧны “Руй - руй”(1) да “Стрӧй ко

ньӧр” (2) мойдъяс (Микушев, 17-18 л.б.): 1) петуксянь вӧлӧдз; кумач сорса 

петук - налим сера кань -шӧвк гӧна ыж - зарни сюра меж - эзысь щӧтя порсь - 

быгъя кымӧса мӧс - тшая кока вӧв; 2) тшая вбвсянь петук, кань, понйӧдз; лы- 

сана кымӧса вӧв - сьӧд пеля былькъя кымӧса мӧс - шӧвк гӧна, зарни сюра 

меж - зарни гыжъя эзысь щӧтя порсь - кӧнтусь сера, гӧрд сорса чипан - чарла 

бӧжа, лэчыд гӧлӧса петук - кӧпейка бӧжа, лайкъя коска кань - катшыс сьыліа, 

сувтса пеля пон. Руй (1) чукӧртӧ сьӧрсьӧн - бӧрсьӧн, ӧта - мӧдбӧрся ассьыс 

пемӧсъяссӧ ичӧтсянь ыджыдӧдз; кутшӧмкӧ торлысь ичӧтсянь ыджыдӧдз на

дзӧника вежсьӧм мыччӧдӧма. Стрӧй коньӧр (2) воштӧ сьӧрсьӧн - бӧрсьӧн, ӧта- 

мӧд бӧрся ассьыс пемӧсъяссӧ ыджыдсянь ичӧтӧдз, кутшӧмкӧ торлысь 

ыджыдсянь ичӧтӧдз надзӧника вежсьӧм мыччӧдӧма, а вежсян торсӧ бара 

серпасалӧма сэтшӧм жӧ пемӧсъяс образ пыр; тадзи петкӧдлӧма чинӧм,
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бырӧм. Кыкнас мойдас пемӧсъясӧс серпасалӧма шонді ромъяс (еджыд, виж, 

гӧрд) пасйысь эпитетъяс отсӧгӧн. Чужӧ юалӧм: мый кӧсйӧмаӧсь петкӧдлыны 

татшӧм серпас отсӧгӧн, сӧмын-ӧ шемӧс пемӧсъяслысь серпас? Урчитны кӧ, 

мый мойдъяс лӧсьӧдӧма важся кадӧ, позьӧ чайтны, мый образъяс да сюрӧсыс 

лоӧны миф мыччӧдысь метафораӧн: образнӧя, важ йӧзлӧн мӧвпаланног сер

ти, мыччӧдӧма ывла вывлысь вежсьӧмъяс.

Мӧд чукӧрӧ лӧсялӧны ӧткӧдь сюрӧсторъяса “Бобӧ, бобӧ’' (1) да “Леньӧ- 

леньӧ” (2), “Дуда” (3) (Микушев, 14, 16, 20 л.б.). Видлалам “Бобӧ, бобӧ” мой

дысь сюрӧсторъяс: ветлі чожӧ гуӧ - выя нянь вайи - тшегӧс помӧ пукті - сьӧд 

пон сёйӧма - потшӧс костӧ сибдӧма - би сотӧма - ва кусӧдӧма - ӧшкамӧшка 

юӧма - ыбӧ кайӧма - шыр кырӧдӧма - налькйӧ шедӧма - паськыд чер кера

лӧма - изйӧ нальсьӧма - зудйӧ зудъясьӧма - петшӧрӧ усьӧма - коса ытшкӧма - 

лыаӧн пузувтӧма - катша - рака кокалӧма - саридзӧ лэбзьӧмаӧсь - сар картаӧ 

пырӧмаӧсь - 12 чаня вӧла. Быд сюрӧсторлӧн эм гӧгӧрвоана, веськыд юӧр (би 

сотӧма потшӧс - ва кусӧдӧма би и с.в.). Сэки жӧ тӧдчӧ, мый индӧм сю

рӧсторъяс вежӧртӧны ывла выв артман вынъяслысь ӧта-мӧдкӧд йитчӧм - во

чаасьӧм, югыд вынъяслысь пемыдӧс вермӧм. Ю гыд вынъяслы метафораӧн 

лоӧны “выя нянь”; “би”, “ва”, “ӧшкамӧшка”, “паськыд чер”, “зуд”, “кӧса”, 

“катша-рака”, “ 12 чаня вӧла”; пемыд вынъяслы метафораӧн лоӧны “гу”, 

“сьӧд пон”, “шыр”. Чер, зуд, кӧса - Енлӧн ывла выв артмӧдігӧн кипель; мед

воддза сюрӧсторлы “выя нянь тшегӧс помӧ пукті” лӧсялӧны шонді вежӧртаса 

нӧдкывъяс: “жӧлӧб дорын вый тасьті”, “жӧлӧб дорын нянь край ӧшалӧ”. 

Татшӧм мыччӧдъясыс вынсьӧдӧны мойдын метафорическӧй космогони

ческӧй образъяс да сюрӧс йылысь мӧвп. Сідзкӧ, кумулятивнӧй мойдъяс абу 

сӧмын прибауткаяс, налӧн вужъясыс зэв важӧсь - мифын.

Кумулятивнӧй мойдъяс челядькӧд лыддигӧн колӧ восьтыны налысь 

кыкнан вежӧртассӧ. Видлӧг вылӧ “Бобӧ, бобӧ” мойд. Гӧгӧрвоанасӧ колӧ 

могмӧдны 1 - 2 классын велӧдчысьяслы юалӧмъяс отсӧгӧн: Мыйӧн торъя

лӧны ва, би? Мыйла зуд ёнджык черысь? и с.в. Мифологическӧй вежӧртас 

лӧсялас эрдӧдны 3 - 4  классъясын нӧдкывъясысь ворсӧмӧн: мый тайӧ - “выя
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нянь тшегӧс помӧ пуктӧма”? “сьӧд пон потшӧс костӧ сибдӧма”? (Шонді, зэра 

кымӧр) и с.в. Коланаӧн медводдз татшӧм мойдъясысь лоӧ тӧдтӧм кывъяс 

видлалӧм, лексика видлалӧм пыр мифология вылӧ мыджсьӧм.

1.2. Мойдкывъяс.

Челядь лыддьӧм вылӧ индӧма пемӧсъяс йылысь, волшебнӧй, бытӧвӧй 

мойдкывъяс. Мойдкывъяс лыдӧ пырӧны верстьӧ йӧзлы мойдъяс, кӧть эськӧ и 

найӧ вуджисны челядьлы висьталан произведениеясӧ. Кӧкъямыс-ӧкмыс 

арӧса челядь кӧсйӧны нин кывзыны верстьӧяслысь мойдкывъяс, медводз 

волшебнӧй мойдъяс.

Медважся - пемӧсъяс йылысь мойдъяс. Дерт, шӧр персонажъясӧн сэні 

лоӧны пемӧсъяс: ош, шыр, кӧч, руч, кӧин, ур, мой, катша, дябыр; кань, пе

тук, тӧлысь ӧш, вӧв [15]. Морткӧд йитӧд серти найӧс позьӧ торйӧдны татшӧм 

сикас вылӧ: 1) кӧні вӧчысьясӧн лоӧны сӧмын пемӧсъяс, морт петкӧдчӧ сӧмын 

мойдысьӧн (“Руч да кӧч”, “Петук кань да руч”, “Дона пася руч”, “Руч да дя

быр”, “Кань, руч, кӧин да ош”, “Руч да кӧин”); на пиысь коми йӧзӧн 

лӧсьӧдӧм “дона пася руч” сюрӧс: кӧч велӧдӧ ошйысьысь ручӧс; “Кань да пе

тук” ӧти варианта мойдын серпасалӧма руч пыдди коми Ёмаӧс; 2) кӧні пе

мӧсъяскӧд ӧттшӧтш лоӧмторъясӧ пырӧдчӧ морт (“Шыр да катша” , “Руч да 

чокыр”); тайӧ коми йӧзӧн лӧсьӧдӧм “шыр да катша” (шыр катша кӧлысь 

вӧчӧм пыж вылын кывтӧ пыжӧн ва кузя да виялӧ пемӧсъясӧс) да “руч да чо

кыр” (Ен ыстӧ ручӧс корсьны зуд пурт кеслыны да чокырӧс вины) сюрӧсъяс; 

“Руч да чокыр” мойдын петкӧдчӧны мифологическӧй образъяс: Ен, Тӧлысь 

ӧш, шонді зон, Ен зуд; 3) кӧні серпасалӧма морт да пемӧсъяс костын йи

тӧдъяс (“Ош, руч да мужик”, “Дыш Фома да руч”, “Стрӧй гозъя”, “Нёрым”); 

“Нёрым” мойдлӧн сюрӧс лӧсялӧ роч мойдъясысь сюрӧсъяслы, кӧні пемӧсъяс 

сёйӧны ручлысь ӧшкӧс, руч пӧръясьӧмӧн судзӧдӧ пемӧсъясӧс да вийӧ найӧс.

Пемӧсъяс йылысь мойдъяс ӧтияс торъялӧны персонажъясӧс серав- 

лӧмӧн (“Дона пася руч”, “Кань, руч, кӧин да ош” да мукӧд), мӧдъяс -  драма -
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тизмӧн (“Шыр да катша”, “Руч да чокыр”, “Петук, кань да руч”). Мойдъясын 

серпасалӧм пемӧсъясӧс позьӧ донъявны морт олан сям серти: шыр - лёк, ён, 

сюсь (волшебнӧй мойдъясын паныдасьлӧны татшӧм жӧ лёк вына образъяс, 

кыдзи шыр сар, шыр войско); кань - зіль,сюсь, ён (вермӧ Ёмаӧс да сылысь 

пиянӧс), повтӧм; петук - ичӧт мывкыда, кывзысьтӧм; руч - лёк, горш, наян, 

ошйысьысь, пыдди пуктытӧм; ош - дыш, абу ёна сюсь (роч мойдъясысь 

босьтӧм сю рӧсъясы с, ён (коми сюрӧса мойдъясын). Сюрӧсъяс подулалӧны 

челядьӧс бур туйӧ велӧдана мӧвпъяс. Велӧдана аллегория петкӧдлӧма чуй

мӧдантор серпасалӧм пыр, сы вӧсна оз дӧзмӧд челядьӧс. Чуймӧданторйыс 

тӧдчӧ пемӧсъяслӧн сямын (найӧ сёрнитӧны, мӧвпалӧны, морт моз 

тӧждысьӧны), сюрӧсын (пемӧсъяс олӧны керкаын ӧтлаын, пуӧны - сёйӧны 

шыд-рок, вӧрысь пес кералӧны, телегаӧн ветлӧдлӧны). Сідзкӧ, пемӧсъяс йы

лысь мойдъяс видлалан туйясысь ӧтиӧн лоӧ пемӧс образъяслысь мифологи

ческӧй вежӧртас мыччӧдӧм (миф да аллегория).

Пемӧсъяс йылысь мойдъясын сюрӧс тэчан шӧр сюрӧсторйӧн (мотивӧн) 

овлӧ пемӧсъяслӧн либӧ пемӧслӧн да мортлӧн аддзысьӧм - паныдасьӧм 

(“Дона пася руч”, “Кань петук да руч” , “Шыр да катша”), тайӧ сюрӧсторйыс 

мойдын вермас петкӧдчыны некымынысь: петук ручкӧд паныдасьӧ куимысь, 

а шыр паныдасьӧ кӧчкӧд, ручкӧд, кӧинкӧд, ошкӧд. Пемӧсъяслӧн паныдасьӧм 

сетӧ позянлун орччӧн сувтӧдны быд пӧлӧс вӧрса да вӧрса - гортса пе

мӧсъясӧс, мыйысь и чужӧ чуймӧданторйыс, вӧвлытӧмторйыс. Мӧд шӧр тэчас 

подув - кумуляция: сьӧрсьӧн - бӧрсьӧн, ӧта - мӧдбӧрся шыр пыжӧ пуксялӧны 

пемӧсъяс (ичӧтсянь, кӧчсянь, - ыждыдӧдз, ӧшкӧдз), ошлӧн пуксьӧм бӧрын 

пыж вӧйӧ; сюрӧс визьлысь татшӧм сӧвманногсӧ кутшӧмкӧ збыль, олӧмысь 

босьтӧм, помкаӧн абу подулалӧма, либӧ помкаыс абу нин гӧгӧрвоана, сійӧ 

саймовтчӧма; тайӧ мойд нога мӧвпаланног - серпасаланног, мый отсӧгӧн бара 

жӧ артмӧ чуймӧдана вӧвлытӧмтор. Коймӧд шӧр тэчан подув - пемӧсъяслӧн 

либӧ пемӧслӧн - мортлӧн юасьӧм да висьтасьӧм, мый понда мойд нога 

вӧвлытӧмтор ёнджыка на вынсялӧ. Мойд сюрӧс зэлӧдӧм могысь пыртлӧны 

куимпӧлалӧм: куимысь петук паныдасьӧ ручкӧд, куимысь кӧч венӧ • пӧръялӧ
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ручӧс. Пемӧсъяс йылысь мойдъясын сорласьӧма эпос нога (ыджыдалӧ сюрӧс) 

да лирика нога сям. Лиризм чужӧ мойдъясӧ пыртӧм сьыланкывъясысь, ге

ройяслӧн сьылӧм вынсьӧдӧ налысь лёк либӧ бур сям, драматизм, сюрӧслысь 

омӧль, сьӧкыд, здук. Сьылӧмӧн тӧдчӧдӧма кывлысь магия вын, сьыланкывъ

яс нимкыв сяма.

Мойдкывъяслӧн тэчасыс аслыспӧлӧс и сійӧн, мый висьталан 

лоӧмторъясыс зэв ӧдйӧ вежсьӧны. Вежсьӧмсӧ тӧдчӧдӧны сёрникузяӧн, кӧні 

пыр синмад медводз шыбитчӧны кадакывъяс да эмакывъяс: Шыр шуӧ катша

лы ... Шыр турунла муніс... Шыр локтіс... Сёйны кутіс... Лыяссӧ вильӧдіс, 

кӧясӧ перйис, вадорӧ лэччис да катша кӧя вылын кутіс кывтны. Ачыс 

сьылӧ... (Рочев, 1991, 7 л.б.); Вот петлісны ӧтчыд найӧ яг вылӧ панласьны. 

Руч котӧртӧ, а кӧч сы бӧрся вӧтчӧ да тшапйӧдлӧ сійӧс гӧнӧдыс. Руч 

ӧдйӧджык котӧртӧ, медым кӧч эз тшапйӧдлы сійӧс, эз тшыкӧд сылысь дона 

пасьсӧ, а кӧч пыр суӧдӧ ручӧс (Плесовский, 1963, 43 л.б.). Тадзи артмӧ 

ыджыд вежсян ӧда серпас. Сёрникузяясысь зэв бура тӧдчӧ збыльторлӧн, 

быдлунсялӧн, стӧчлунлӧн (прозаизмлӧн) да чуймӧданаторлӧн ӧтлаасьӧм. 

Тадзи сюрӧслӧн быд здукын вынсьӧдчӧ вӧвлытӧмтор. Экспозиция: “ӧтчы д 

ош да мужик ӧтув кӧдзисны сёркни”. Гӧрддзасьӧм: “Кӧдзигӧн и 

сёрнитчисны, кыдзи арын воӧм сёркни юкны”. Сюрӧс сӧвмӧм: “Мужик 

босьтіс вужсӧ, а ош - дінсӧ да йывсӧ... Коркӧ воис сю. Вундісны, юкисны... 

Мужик мездысис ошкысь, ӧні колӧ ручкӧд рӧщӧт вӧчны” да с.в, (Доронин, 8

10 л.б.).

Быдлунся олӧм йылысь висьталанторъясӧн торъялӧны бытовой мойд

кывъяс. Пемӧсъяс йылысь да волшебнӧй мойдкывъяс серти найӧ артмӧмаӧсь 

сёрӧнджык. Сы йылысь висьталӧны татшӧм шӧр мыччӧдъяс. Шӧр геройяс - 

збыль олӧмысь йӧз сикас: гӧль - озыр вокъяс, поп да казак, купеч, исправник, 

генерал, барин, кузнеч, крестьянин, вӧралысь, салдат, гӧтыр, мужик. Сёрни

тысь - мӧвпалысь пемӧс - персонажъяс оз паныдасьлыны, а пыртӧма кӧ на

лысь образъяс, бара жӧ найӧ збыльӧсь, а абу чуймӧдана, абу морт нога. Бы

тӧвӧй мойд серпасалӧ йӧз костын йитӧдъяс (поп - казак; исправник, барин -
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крестьянин; озыр вок - гӧль вок), семья пытшкын олӧм (гӧтыр - мужик кос

тын). Шӧр герой оз паныдав шемӧс вынъяс, мойдын вен (конфликт) артмӧ 

збыль олӧмын лоӧмторъясысь - тшыгъялӧмысь, увтыртӧмысь, нартитӧмысь, 

судзсьытӧмысь, пӧръялӧмысь, вывтіасьӧмысь да с.в. Збыль олӧмӧн поду

лалӧм вен вуджигӧн геройяслӧн петкӧдчӧ бур да лёк сям, век нин серам 

сорӧн тӧдчӧдлісны медводз тырмытӧмторъяс: горшлун, дышлун, ыкшасьӧм, 

чорыдалӧм, ылӧдчӧм, йӧйлун. Геройлысь сям восьтӧма гипербола, паныд 

сувтӧдӧм (антитеза), вӧчӧмторъяс отсӧгӧн. Мойд сюрӧс тэчӧны татшӧм сю- 

рӧсторъясысь (мотивъясыс^: озыр, чина мортлысь тырмытӧмтор эрдӧдӧм 

могысь сюсь казакӧн, крестьянинӧн ком артмӧдӧм; мӧдар ногӧн бергӧдӧм; 

оласног вежӧм [16]. Индӧм сюрӧстӧръяс чужтӧны шмонь, сералӧм, 

вӧвлытӧмтор. Сюсь мортӧн поплысь йӧйлун эрдӧдан ком артмӧдӧм подув 

вылын тэчӧма “Кыдзи поп чань пӧжис” . Казак ышӧдіс попӧс кольк пыдди 

нёль вежон тшак пӧжны: “ ... вӧв моз гӧрдлы да нёль вежон чӧж пукав. Вот 

тэнад и чань пӧжсяс” (Доронин, 25 л.б.).

Куимнан сюрӧмтор отсӧгӧн артмӧдӧма “Поп да Иван казак” мойд. М е

дым велӧдны попӧс йӧз вылын чоры далӧм ы с (“лёк вӧлӧс моз тшыгйӧн уд

жӧдіс”): Иван казак “нарошнӧ поплысь вӧвсӧ кежӧдіс гортӧ мунан туй вы

лысь да мӧдӧдчисны тӧдтӧм туй вожӧд”; Иван казак батюшкаӧн корӧм гез 

пыдди босьтіс попаддялысь “кык черинянь да вина бутылка” ; тшыгьялӧм 

Иванӧс сёян пызан дорӧ поп эз сибӧдлы (“Поп пуксис ужнайтны, а Иванӧс 

ужнайтны эз пуксьӧд”) - йӧз ордын тшыгъялӧм попӧс пызан сайӧ оз корны 

(“сійӧс эз и чукӧстлыны. А зэв окота попыдлы вӧлі сёйыштны”); поп ыджы

далӧ Иван казак вылын - Иван казак ыджыдалӧ поп вылын (Доронин, 23-30 

л.б.). Паныдасьлӧны сӧмын диалогӧн тэчӧм мойдъяс (“Тэнӧ кӧ эськӧ купечӧ 

пӧртны”). Бытӧвӧй мойдын вӧвлытӧмтор петкӧдчӧ геройяслӧн 

вӧчӧмторъясын, сюрӧсын.

Бытӧвӧй мойдкывъяс торъялӧны висьталан сям серти: ӧтияс серамбана 

(“Кык вок”, “Поп да казак”), мӧдъяс шмонитана (“Чуня-Чалля”, “Билибин 

старик”), эм и шогӧн йиджтысьӧм (“Сава да сизь”). Бытӧвӧй мойдкывъясын -

74



йӧзкостса, быдлунся сёрни, кӧні абу мичмӧдан кыв серпасаланторъяс. Диа

логъяс, кыв серпасаланторъяс (эпитет, метафора, орччӧдӧм, гипербола) отса

лӧны серпасавны збыль мортлысь образ, эрдӧдны сылысь олан сям.

Морт лоӧ шӧринӧн и волшебнӧй мойдъясын. Коми волшебнӧй мойдъяс 

сюрӧс серти юксьӧны нёль сикас вылӧ: ён йӧзлӧн вермӧмъяс йылысь мойдъ

яс (“Гундыр”, “Туръяса салдат”, “Полисон”, “Иван - крестьянскӧй пи”, “Сар 

пи”, “Олӧма - вылӧма крестьянин”); шензьӧдана лоӧмторъяс йылысь (“Шонді 

мам”, “Ловва да куим мог”, “Иван - охотник пи”, “Седун”, “Емель”); вӧралӧм 

йылысь мойдъяс (“Ш омвуква”, “Дас ӧти ая-пиа”); челядькӧд лоӧмторъяс йы

лысь (“Куим чоя вока”, “Ольона”, “Сар, вай изки”, “Пес кералысь старик”, 

“Чой-вока”, “Арӧй дрӧй”, “Аральӧ-пӧльӧ”). Сюрӧсъяс артман подув - шемӧс 

вӧвлытӧмтор лӧсьӧдӧм. Морт да шемӧстор костын пуктыссьӧ быд пӧлӧс 

йитӧд. Морт ачыс шемӧс сяма; морт сувтӧ паныд шемӧс вынлы; мортлы от

сасьӧны шемӧс вынъяс - отсасьысьяс (пемӧс - лэбач, кӧлуй, том ныв, том 

гӧтыр; медтшӧкыда паныдасьысь шемӧс пемӧс-вӧв, сійӧ шонді паса, кутӧ 

йитӧд шемӧс царствокӧд); морткӧд овлӧны шемӧс лоӧмторъяс шемӧс инын. 

Индӧм сям понда волшебнӧй мойдъяс шулісны “мифологическӧйӧн”, 

“шемӧсӧн”, фантастическӧйӧн. Медтшӧкыда шуӧны волшебнӧйӧн либӧ вол- 

шебно-фантастическӧйӧн. Н.В.Новиков тадзи торйӧдӧ шемӧссӧ (волшеб- 

нӧйсӧ) да вӧвлытӧмсӧ (фантастическӧйсӧ). Шемӧсторъяс (видлӧг вылӧ, морт 

пӧрӧ пемӧсӧ либӧ мӧдарӧ; ён морт чужӧ колькйысь либӧ пемӧсысь да с.в.) - 

важся видзӧдласъяслӧн, эскӧмъяслӧн (анимизмлӧн, тотетизмлӧн, антропо- 

морфизмлӧн) - мифлӧн, обрядлӧн колясъяс. Кор миф торъяліс обрядысь да 

воштіс вежавидзана, пыдди пуктана тӧдчанлунсӧ, сійӧ пӧрис мойдӧ 

(В,Я.Пропп, Е.М.Мелетинский). Вӧвлытӧмторъяс (видлӧг вылӧ: герой ӧтнас 

вермӧ ӧкмыс юра Гундырӧс; Гундыр пӧльыштӧ ӧкмыс верст кузя да ӧкмыс 

верст пасьта кӧрт гумла; ӧти лунвойӧн кыпалӧ вичкӧ, зарни пос да с.в.) - тайӧ 

мортӧн лӧсьӧдӧмтор, кӧні пӧртмасьӧны йӧзлӧн лӧсьыд да бур кӧсйӧмъяс 

[17]. Шемӧсыс да вӧвлытӧмыс мойдын торйӧдтӧм. Татшӧм йитӧдыс ёна
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тӧдчӧ Гундыр, Ема, Сюдбей, Ема ныв, Шонді ныв, Васа, Вӧрса да мукӧд ми

фологическӧй образъясын [18].

Волшебнӧй мойдъяс дзоньӧн йиджтысьӧмаӧсь шемӧс 

вӧвлытӧмторъясӧн. Волшебнӧй мойдын эм аслыспӧлӧс вӧчысь - керысьяслӧн 

сикас (В.Я.Пропп торйӧдӧ сизимӧс). Индам на пиысь медтӧдчанаяссӧ. Шӧр 

герой - лёктор вермысь: вына, сюсь морт (Иван, Ён Иван, Иван-саревич, Ва

силий, Полисон, Емель, Седун, ичӧт вок, салдат, ён ичӧт вок, вӧралысь пи, 

крестьянин пи вермӧны шемӧс ыджыд ошкӧс, Гундырӧс, Сюдбейӧс, Емаӧс; 

сарлӧн, крестьянинлӧн, купечлӧн, вӧралысьлӧн пи уна пӧлӧс лоӧмторъяс ас 

вывті нуӧдӧм бӧрын шедӧдӧ шуд); мича ань, сюсь ныв, челядь (Елена Пре

красная, мамтӧв ныв, пышйӧдӧм ныв, чоя-вока, ичӧт ныв, чӧрс кузя ныв ве

нӧны сьӧкыдторъяс). Геройлы лектор вӧчысь - геройлы паныд сувтысь, 

шемӧс вын либо матысса йӧз: Гундыр, Сюдбей, Змей, Ема, Ема ныв, Баба- 

яга, вӧрса, васа, бес, ош, Арӧй-дрӧй, Аральӧ-пӧльӧ, пӧль, сар, вокъяс, чой, 

тьӧтка (ичинь), гӧтыр. Шемӧс отсасьысь: мывкыд пӧль, Шонді ныв, шензяна 

мича ныв, мича том гӧтыр, Марпида Саревна, бур Ёма либо бур Баба-яга; пе

мӧсъяс - вӧв, ош, кӧин, пон, кань, тигр; лэбачьяс - петук, кутш, сюзь, варыш, 

катша; кӧлуй - ловва, меч-леденеч, пу либӧ кӧрт бедь, лэчтан, зуд, зу, биа из, 

сир падъян, палич, пӧлян, гӧрд чышъян, чунькытш, изки, пурт, дас кык сюръя 

самӧвар да мукӧд. Геройяс вермӧны став сьӧкыдсӧ да кольӧны мойдын шу

даӧсь [19].

Мойдын шӧр лоӧмторъясыс мунӧны шемӧс инын, герой збыль олани- 

нысь вуджӧ шемӧс инӧ да бара бергӧдчӧ збыль оланинӧ. Кыкнан инсӧ 

тӧдчӧдӧны: збыль оланин - керка, сикт, Турья сикт, базар, паччӧр, кар, лавка; 

шемӧс ин - “куим ӧкмыс му сайын, куим ӧкмыс ва сайын”; “сьӧд вӧр”, 

“тшӧкыд раск, дзик зу кодь”, “ӧкмыс верст кузя, ӧкмыс верст пасьта кӧрт 

гумла”, “биа луг”, “ӧгыра луг”, “Сира ю”, “ма юкмӧс”, “зарни”, “эзысь”, 

“ыргӧн” сарство (двореч); Емалӧн, Гундырлӧн, ошлӧн керка; му ув, гӧра выв, 

зарни да эзысь кыдз-баддя туй; вӧрын кыйсянин - “муыс гымакылӧ, ваыс ся

ракылӧ”, чери кыянін - “зэв ыджыд гыяс ва вылын”; пруд дорын, кӧні олӧ
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шемӧс ныв, вӧр керка, кӧні шемӧс пач. Шемӧс инлӧн образ - бара жӧ мифлӧн, 

обрядлӧн коляс.

Волшебнӧй мойдын шемӧс, вӧвлытӧм сюрӧс. Сійӧ пансьӧ шемӧс 

гӧрдцзасьӧмсянь - шемӧс геройкӧд, вынкӧд паныдасьӧмсянь, шемӧс вӧт 

вӧталӧмсянь. Геройлы колӧ нуӧдны ас вывті уна сьӧкыдлун. Сьӧкыдлун вын- 

сьӧдчӧ вӧвлытӧм сямӧн (судзӧны ловва, шонді нылӧс). Сы вӧсна мойд сюрӧс 

артмӧ уна пӧлӧс лоӧмторъясысь, сійӧ век драматичнӧй, сэки жӧ ышӧдана 

(сьӧкыдторъяссӧ венӧ шемӧс отсасьысьяс отсӧгӧн). Ышӧданаӧн мойд сюрӧс 

вӧчӧны и быд пӧлӧс пӧртчӧмъяс: герой пӧрӧ варышӧ да лэбзьӧ либӧ лоӧ кы

ньӧн, лягейӧн, Пипилисти Сӧкӧлӧн, Вӧрса вермас лоны том мортӧн, а Ёма - 

мича нылӧн либӧ мудзӧм пӧчӧн да с.в. Кымын унджык лоӧмторъясысь арт

мӧма сюрӧс, сымын унджык шемӧс сюрӧсторъяс сэтысь торъялӧ. Шӧр сю- 

рӧсторъяс: шемӧс ногӧн мортлӧн чужӧм; шемӧсторъяс корсьӧм, шемӧс 

нылӧс корсьӧм; шемӧс вынкӧд паныдасьӧм (Гундыркӧд, Ёмакӧд); сьӧкыд мог 

могмӧдӧм; Гундырлӧн юр лыд содӧм; нылӧс пышйӧдӧм; пемӧс паськӧм морт 

паськӧмӧн вежӧм. Шӧр сюрӧсторъяс мойдын тшӧкыда паныдасьӧны куи

мысь. Куимпӧлаі.ігас сюрӧс сӧвмӧ гӧрӧд зэвтӧмӧдз (кульминацияӧдз). Сю

рӧсторъяс ӧтувтчӧны дзонь сюрӧсӧ зумыд кывтэчасъяс, сёрникузяяс либӧ 

мӧдпӧвъевтан кадакывъяс отсӧгӧн. Зумыд кывтэчасъяс, сёрникузяяс паны

дасьлӧны мойд панасын, шӧрын, помын. Мойд панан (найӧ эмӧсь быд сикас 

мойдкывйын) - “олісны - вылісны коркӧ гозъя” (Микушев, 1980, 115 л.6.); 

волшебнӧй мойдъясын панан кывтэчасъяс - сёрникузяяс вермасны лоны 

шемӧс образа либӧ паськыдджыкӧн, сэки вӧвлытӧмторйыс тӧдчӧ панас- 

сяньыс нин - “Важӧн оаӧма-вылӧма кӧин сар” (Осипов, ЮЗ л.б.); “кутшӧмкӧ 

царствоын, кутшӧмкӧ государствоын, зэв ылын, уна му сайын, уна ва сайын 

том гозъя олӧны” (Рочев, 1991, 29 л.б.). Мойд помалан (мукӧд сикас мойдъя

сын тшӧтш вермӧны лоны): дженьыд, нейтральнӧй - “и пондісны овны вод

дза дорсьыс бурджыка”, “сэсся вӧчисны гажа пир - свадьба” (Доронин, 121, 

124 л.б.); паськӧдӧм, велӧдана - “Ӧні на олӧны - вылӧны. Кор ковмас - пы

зандӧра плавгӧны да пӧттӧдзыс сёйӧны, ковмас мынтысьны - еджыд чипан
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зӧлӧта деньга вайӧ, вӧчны ковмас - ыргӧн пӧлянысь вит молодеч петасны да 

быдтор вӧчасны. Со ӧд, бобӧяс, горшасьны некор оз ков” (Рочев, 189 л.б.); 

паськӧдӧм, шмонитана - гажӧдана - “А найӧ гозъя да меж, и ӧні олӧны - вы

лӧны тшак тшакӧн тш ынасьӧны...” (Рочев, 1991, 99 л.б.); “И ӧні на кӧнкӧ 

сарствуйтны , мен сетлісны жӧ йи кӧбыла вӧв да анькытш тусь. Кӧбыла вылӧ 

пуксьы да гӧниті, а вӧлӧм пывсян сотчӧ. Пывсян сотчӧ да отсасьны куті ку

сӧдчыны. Бӧрам бергӧдчи, а йи кӧбыла сылӧма. Анькытш тусьсӧ гулюяс 

вӧлӧм кокалӧмаӧсь. Ӧтнам сэсся и коли. Подӧн лои гортӧ локны” (Рочев,

1991, 125 л.б.). Мойдын кад вылӧ индысь кывтэчасъяс “коркӧ - некоркӧ”, 

“гашкӧ, вежӧн мысти” (Рочев, 1991, 147 л.б.), “мойдын висьтавсьӧ ӧдйӧ, а 

вой-лун дыр кольӧ” (Плесовский, 1976, 48 л.б.), “мойдын ӧдйӧ висьтавсьӧ, а 

олӧмас муннысӧ сылы зэв дыр” (Рочев, 1991, 22 л.б.). Татшӧм кывтэчасъяс- 

сёрникузяяс, сідзжӧ кадакывъяс (“муніс сійӧ, муніс”) отсавлісны йитны сю- 

рӧсторъяс.

Волшебнӧй мойдъясын ён серпаслуна кыв. Сы отсӧгӧн вынсьӧдчӧ сер

пасалӧм олӧмлӧн шемӧс, вӧвлытӧм сямыс. Тӧдчана мыччӧдӧн лоасны ше- 

мӧсторъяс серпасалан зумыд кывтэчасъяс, сёрникузяяс: шемӧс вӧлӧс серпа

салан - “Иван чукӧстас вӧвсӧ, веськыд пельӧдыс пырас, шуйга пельӧдыс пе

тас - сэтшӧм лоӧ мича, мӧд морт сэтшӧмыс абу” (Плесовский, 1976, 48 л.б.); 

пӧртчӧмъяс серпасалан - “юрас кучкис - вӧлӧ пӧрис” (Рочев, 1991, 70 л.б.); 

шемӧс кӧлуй серпасалан - “ныв зусӧ шыбитас... вӧр и лои, зу кодь сук”, “ныв 

шыбитас зу д ...”, “зуд кодь чорыд гӧра лоӧ”, “ныв сир чумансӧ шыбитас - си

ра ю лоӧ” (Плесовский, 1963, 74 л.б.); “кольк кыш качӧдас, и керкаыд кольк 

кышын лови” (Осипов, 132 л.б.); шемӧс челядьӧс серпасалан - “ме тӧлысь гу

га, шонді бана пи кужа вайны” (Рочев, 1991, 158 л.б.). Кыв озыр зумыд ги- 

перболаӧн, литотаӧн, эпитетӧн, орччӧдӧмӧн, метафораӧн. Тӧдчана "зарни”, 

“эзысь” эпитетъяс да шонді югыд образ подув вылын артмӧдӧм метафораяс, 

орччӧдӧмъяс [20].
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2. Висьтъяс

Йӧзкостса висьтъяс, туясьысьяс Ф.В.Плесовский, А.К.Микушев, 

Ю.Г.Рочев, П.Ф.Лимеров, В.В.Филиппова серти, торъялӧны миф, предание, 

легенда, вӧвлытӧмтор вылӧ [21]. Висьтавсьӧ важдырся (вежавидзана, мифо

логическӧй, да йӧзлӧн) йылысь либӧ йӧзкӧд неважӧн вӧвлӧмторъяс йылысь. 

Висьталігас эскӧдӧны, мый ставыс - кадыс, иныс, вӧвлӧмторйыс, йӧзыс 

збыль, стӧч, ыстысьӧны пӧль - пӧч, матысса збыль мортлӧн казьтылӧм вылӧ 

либӧ асланыс олӧм вылӧ. Йӧзкостса висьтъяс - эпос нога произведениеяс, 

налӧн тэчас ӧтувтан подув - сюрӧс. Пырджык артмӧмаӧсь ӧти сюрӧсторйысь 

(мотавысь). Паныдасьлӧны висьтъяс, кӧні сюрӧс артмӧдӧма контаминация 

ногӧн (некымын пӧлӧс сюрӧстор йитӧмӧн). Сюрӧсторъяс вуджлісны ӧти си

кас висьтысь мӧд сикас висьтӧ, сюрӧстор абу йитӧма стӧч персонажкӧд [22]. 

Мойдкывъяс серти, висьтъяс абу зумыд тэчаса, сэні абу панан, помалан, сю

рӧсторъяс йитан кывтэчасъяс.

Мойдкывъяс да висьтъяс артмӧдӧны йӧзкостса проза: мойдана да абу 

мойдана проза.

2.1. Мифъяс.

ӧн ія  кадӧдз воис коми мифъяслӧн некымын текст. Коми йӧзсянь найӧс 

гижлісны Д.Фокош-Фукс, А.Сидоров, П.Доронин, В.Налимов.

Миф - сійӧ мифологическӧй кад йылысь висьт, кӧні персонажъяс да 

сюрӧс пыр, йӧзкодялӧм да мортъяммӧдӧм подув вылын висьтавсьӧ важ йӧзӧн 

кытшалысь олӧм гӧгӧрвоӧм йылысь. Коми туясьысьяс торйӧдӧны ывла выв 

артмӧм (космогонической), пемӧс-лэбач вӧчӧм (этиологическӧй), морт да 

войтыр лоӧм (антропогоническӧй да этногоническӧй) йылысь мифъяс [23]. 

Вӧчысьясӧн петкӧдчӧны чӧж, гӧгӧра, юсь, кырныш, гулю, лягӧй, ош, мамонт 

(тотемъяс йылысь мифлӧн визь), Ен да Омӧль ловъяс, медводдза йӧз (Йома 

да Войпель, Пера да Зарань).

Ывла выв вӧчӧм артмӧ кык ловлӧн (кык лэбачлӧн, кык лягейлӧн, кык 

воклӧн Енлӧн да Омӧльлӧн) вӧчаасьӧмысь. Мифын висьтавсьӧ, кыдзи нинӧм



абутӧмысь (Хаосысь) вочасӧн лоӧ куим торйысь (енэж - му - ваысь) тэчӧм 

ывла выв (Космос). Нинӧм абутӧмсӧ гӧгӧрвоӧдӧма нюр. вутш, помтӧм - 

дортӧм саридз, пемыд, сук ру пыр. Ывла вывлысь (Космослысь) лоӧм-сӧвмӧм 

тӧдчӧдӧма куим тор йитӧмӧн: вылыс - енэж, енлӧн олан! н (шонді, кодзувъяс, 

тӧлысь, ӧшкамӧшка), шӧрин-му выв (тӧв, му, турун-дзоридз, пу, лэбач - 

пемӧс), улыс-му ув (ва, саридз, океан, гут-гаг). Мусянь енэж вылӧ позьӧ кай

ны пу вывті да пырны Енмӧн вӧчӧм рузьӧд (рузьыс Ен керка ыджда), му 

пытшкӧ тшӧтш позьӧ пырны рузьӧд (Енмӧн вӧчӧм Омӧльлы му улӧ пыра

нін). Енэж выв олӧм серпасалӧма йӧз оласног серти: сэні Енлӧн керка, рас, 

потан, Енлӧн челядь - Йома да Войпель, налы сьыланкыв сьылӧ Енлӧн гӧтыр- 

мича ань; сэні видз, кӧні Ен да Омӧль уджалӧны косаӧн да черӧн. Вӧчӧмсӧ 

серпасалӧма татшӧм сюрӧс визьяс отсӧгӧн: утка чӧжлӧн колькйысь артмӧны 

шонді, тӧлысь, ловъя ловъяс, а яйсьыс-му, вӧр. дзоридзьяс; гӧгӧра лэптӧ са

ридзысь куим лыватор, мыйысь артмӧ ывла вылыс и олӧмыс; гӧгӧра да юсь 

вермасьӧмӧн артмӧ ывла выв, Ен да Омӧль; гулюӧн судзӧдӧм да кырнышӧн 

мырддьӧм, уськӧдӧм нюйтысь артмӧ му, а кырныш нырысь киссьӧм ваысь 

лоӧ саридз; медмича пемӧсысь лоис зэв мича ань - Енлӧн гӧтыр; Омӧль да Ен 

тышкасьӧны ань вӧсна; Ен вӧчис енэж, шонді, кодзувъяс, ӧшкамӧшка, би, 

тӧв, а Омӧль - тӧлысь, саридз, вӧрсаӧс, васаӧс; Ен да Омӧль лӧсьӧдӧны сизим 

судта енэж; Ен вӧчис йӧзлы бур вайысь лэбач-пемӧс, а Омӧль - лёк вайысь, 

вир юысь лэбач-пемӧс, гут-гаг. Ывла выв артмӧдан вынъясӧн петкӧдчӧны 

муторъяс, нюйт, би, ва [24].

Пемӧс - лэбач вӧчӧм артмӧ Ен да Лешӧй (Омӧль) костын вензьӧм ногӧн 

[25]. Шӧр сюрӧс визьяс: Ен вӧчӧ лэбач - пемӧс, Омӧль паныд вӧчӧ. Видлӧг 

вылӧ-кӧч вӧчӧм йылысь миф: И лешей кӧч вӧчис, и лешей локтіс ен дінӧ. Ен 

и юалэ: “мый нин талун тэ вӧчин?”, “Ме - шувэ - кӧч вӧчи”. Ен шувис: “Ме 

кӧч вӧчи жэ”. Лешей и шуас: “Коли пэ тэ вӧчин кӧч, миян сорласяс” . А ен 

шувас: “Кыдзи сорласяс? Менам пель йылыс сьӧд. Тэнад, Лешей, кӧч пельыд 

сьӧд жэ?”. Лешей шувас: “Менам еджыд” . Ен шувас: “Ветлам поле вылӧ”. И 

ен, и лешей мунісны поле вылӧ. И кӧчӧс лешей чукӧстіс, и ӧтик эз лок. И ен
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чукӧстіс кӧчӧс, и енлӧн сьӧд пеля кӧч несколько тысяч локтіс. И ен шуӧ: 

“Менам кӧчыс мытта, а тэнад, лешей, ӧтик абу” . Лешей шувис: “Менам ста

выс воши”. И сэсянь кутісны кӧчӧс сёйны крестьяна (Фокош-Фукс, 213-314 

л .б .) .

Ен да Омӧль петкӧдчӧны тшӧтш кьщзи культурнӧй геройяс. Сы вылӧ 

лӧсьӧдӧм татшӧм сюрӧс визьяс: Ен да Омӧль вӧчӧны сигудӧк (Фокош-Фукс, 

212 л.б.); Ен да Омӧль кузничаын кӧрт сывдӧм вӧчӧны, медым йӧз вермисны 

вӧчны кӧртысь бур уджалан кипель (Фокош-Фукс, 225-226 л.б.).

Мифъясын петкӧдлӧма вежавидзана важдырся, кор овлісны му пук

тысьяс - вӧчысьяс, вына енъяс да пемӧс-лэбач сяма важ пӧль-пӧч, медводза 

ен сяма ён йӧз. Мифъясын найӧс серпасалӧма йӧзкодялӧм, мортъяммӧдӧм да 

гипербола отсӧгӧн. Утка чӧж корӧ пиянсӧ судзӧдны саридзӧ уськӧдӧм кольк; 

гӧгӧра да юсь - кык вок; гӧгӧра да юсь вензьӧны, сёрнитӧны, мӧвпалӧны, ве

жалӧны ӧта-мӧд вылас; юсь горӧдӧмысь гымалӧ-чардалӧ. Ен да Омӧль 

вӧчӧм-керӧмъяс серти морт ногаӧсь жӧ. Енлысь да Омӧльлысь ыдждӧдӧма 

вынсӧ: Омӧль нетшыштіс вутш да лыйис Енлы, мый вӧсна Ен куим лун да 

куим вой кулӧм моз куйліс; Омӧль лэптіс Енлысь керка да тупкис енэжысь 

рузь; юсь-Енлӧн горӧдӧмысь гымалӧ-чардалӧ; Енлӧн саридзысь петігӧн гы

малӧ-чардалӧ да сылӧ Омӧльӧн кынтӧм, йиӧн тупкӧм саридз.

Енлӧн да Омӧльлӧн образъяс-уна вежӧртаса пас. Ен пасйӧ югыд, шо

ныд, лун, буртор; Омӧль-пемыд, кӧдзыд, лектор. Важ йӧз гӧгӧрвоӧм серти, 

тайӧ ывла выв, морт олӧмын вежсьӧмъяс вылӧ тӧдчысь кык подула, йитӧда 

панас, йитӧдыс петкӧдлыссьӧ паныд сувтӧдӧм пыр. Татшӧм мӧвпаланног да 

серпасаланног сетліс позянлун гӧгӧрвоӧдны кытшалысь олӧмлысь 

сӧвманног, лӧсьӧдны сылысь дзонь серпас, кӧні ӧта - мӧд костас топыда йит

чӧма ывла вывлӧн став торйыс, ывла выв да морт, йӧз. Важ мифъясӧ пуктӧма 

нӧшта ӧти, ӧнія кадлы тӧдчана, гӧгӧрвоӧм сы йылысь, мый морт - сійӧ ывла 

вывлӧн торъясысь ӧти, кыдзи и шонді, тӧлысь, пемӧс-лэбач, быдмӧгъяс.
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2.2 Преданиеяс, легендаяс, вӧвлытӧмторъяс.

Предание, легенда, вӧвлытӧмтор висьталӧны морт олан кад дырся 

лоӧмторъяс йылысь [26].

Предание - пӧль - пӧчсянь вуджӧм йӧзкостса висьт, кӧні зільӧны 

гӧгӧрвоӧдны кутшӧмкӧ важся збыль вӧвлӧмтор, кутшӧмкӧ юлысь, гылысь, 

сиктлысь ним артманног. Торъялӧны важдырся йылысь да инним артмӧм 

йылысь преданиеяс, бӧръя сикасыс - тшӧтш важдырся йылысь висьталӧм. 

Артмӧм серти преданиеяс юксьӧны став коми му пасьта тӧдса преданиеяс 

(чудьяс йылысь) да ина, кутшӧмкӧ торъя сиктын артмӧм, преданиеяс (Шы

пича йылысь висьтавлісны Слӧбӧдаын, Кӧрт-Айка йылысь - Кӧрткерӧсын, 

Юрка йылысь - Маджаын) вылӧ. Висьталантор серти овлӧны локтӧм йӧзлӧн 

кытчӧкӧ овмӧдчӧм, чудьяс, важдыр кадся збыль йӧз (Перымса Степан да 

мукӧд епископъяс), ён йӧз да тунъяс йылысь преданиеяс. Преданиеын торъя

лӧны аслыссикас важдырся серпасалан-висьталан ногъяс, медым пасйыны 

йӧз олӧмысь тӧдчана вӧвлӧмтор да тӧдчӧдны збыльлун. Висьталысьяс стӧча 

индӧны, кор да кӧні висьталанторйыс мунӧ, кодсянь кывлӧмаӧсь (мед - 

тшӧкыда - пӧль - пӧчсянь). Тӧдчӧдӧны, мый персонаж - збыль морт либӧ йӧз 

(стӧча индӧны оланін, кад), и сӧмын сы (на) йылысь гартчӧ висьталӧм. Вись

талӧм подулас - ӧти либӧ унджык сюрӧстор, сюрӧсторъяс тшӧтш стӧч ина. 

Сюрӧсторъяс лӧсьӧдчӧны збыль важдырся лоӧмтоо подув вылын и сэки жӧ 

ас ногӧн йитчӧны, медым тӧдчӧдны вӧвлӧмтор вылӧ йӧз котырлысь ви - 

дзӧдлас [27]. Персонаж сямысь тӧдчӧдӧны кутшӧмкӧ ӧти тор, вермасны сійӧс 

веськыда донъявны. Шӧр персонажӧс донъялӧм могысь висьталысьяс вер

масны пыртны вӧвлытӧмтор петкӧдлысь сюрӧстор (вӧрсакӧд вермасьӧм; пе

мӧсӧ пӧртчӧм; ыджыд шемӧс вын петкӧдлӧм), шемӧс, вӧвлытӧм персонажӧс 

(Пера йылысь висьтын - сійӧ Вӧрса, Йиркап йылысь висьтын-сійӧ шемӧс пу) 

[28].

Легенда - важ вӧвлӧмтор йылысь йӧзкостса висьт, кӧні ӧтлаасьӧма 

збыль да шемӧс вӧвлытӧм. Тшӧкыда сорлалӧны легенда да мойд. Мойдын 

збыль важдырсялӧн подулыс оз нин тӧдчы а легендаын сійӧс мыччӧдӧма
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персонаж да сюрӧс пыр. Мойдын петкӧдлысьӧ уна лоӧмтор, а легендаын - 

ӧти тӧдчана вӧвлӧмтор. Легендаӧн тшӧтш шулывлӧны космогоническӧй да 

этиологическӧй мифъяс. Тшӧкыдджыка легендаӧн лыддьӧны христианскӧй 

сюрӧса висьтъяс.

Легендаын збыль персонажлӧн петкӧдчӧ вӧвлытӧм сям, а сюрӧс поду

лас пыртсьӧ шензьӧдана лоӧмтор. Вӧвлытӧм сяма персонажъясӧн вермасны 

лоны пемӧс, быдмӧг, морт, Кристос Ен, Богородица, христианскӧй апостолъ

яс, вежаяс. Шензьӧдана лоӧмтор подулӧн овлӧ языческӧй (ош корӧ Енлысь 

пев чунь) либӧ христианскӧй сюрӧстор (шемӧс бурдӧдчӧм; шемӧс мезды

сьӧм).

Вӧвлытӧмтор (быличка) - йӧзкостса висьт, кӧні вӧвлытӧм йылысь 

висьтавсьӧ кыдзи збыль йылысь. Быличкаын мортӧс кытшалысь олӧм юксьӧ 

збыль мортлӧн олӧм вылӧ - сійӧ тыдалана, таладор - да тӧдтӧм олӧм вылӧ - 

сійӧ мортӧс повзьӧдысь, тыдавтӧм, мӧдаръюгыд. Тӧдтӧм олӧм петкӧдчӧ быд 

пӧлӧс ловъяс-персонажъяс пыр: вӧрса, васа, чери бӧжа ныв, олыся, пывсян 

айка, рыныш айка, гӧбӧч айка, орт, урӧс, куття войса; сёрнитысь пуяс; ош. 

Висьталысьяс юӧртӧны - эскӧдӧны, мый индӧм ловъясыс эмӧсь, либӧ висьта

лӧны аслас (налы матыс збыль йӧз) олӧмысь збыль повзьӧдана лоӧмтор йы

лысь, гӧгӧрвотӧм, тӧдтӧм вынкӧд паныдасьӧм йылысь, морт олӧм тӧдтӧм 

вынӧн торкӧм йылысь. Унджык висьт пансьӧ паныдасьӧмлысь ин да кад 

тӧдчӧдӧмсянь; сійӧ овлӧ вӧрын, ю, ты, нюр дорын, пывсянын, рынышын, 

гӧбӧчын, туй вылын, луншӧрын, войын, вежадырся кадын. И иныс, и кадыс 

збыль морт олӧмкӧд йитчӧм. Сэки жӧ татшӧм иныс да кадыс юӧртӧ тӧдтӧм 

вынлӧн морт олӧмӧ пырӧдчӧм йылысь. Быличка тӧдчӧдӧ морткӧд 

лоӧмторйысь куим здук: паныдасьӧм, сьӧкыдтор суӧм, мездысьӧм либӧ 

кулӧм. Вӧр-ва да гортса ловъяс серпасавсьӧны мортъяммӧдӧм отсӧгӧн, па

ныдасьлӧ Вӧрсаӧс да сылысь вын ыджыдалӧм.

Коми йӧз костын паськавлӧмаӧсь кӧлдунъяс йылысь висьтъяс, кӧні 

шӧр сюрӧсторъясӧн лоӧны: кык кӧлдунлӧн вен; кӧлдун бурдӧдӧ; кӧлдун пет

кӧдлӧ магия вын; кӧлдун сетӧ шева (висьӧмлӧн лов) [29].
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3. Сьыланкывъяс

Коми йӧзкостса сьыланкывъяс, туясьысь Л.К.Микушев серти, юксьӧны 

кык пельӧ: эпос да лирика нога сьыланкывъяс [30].

3.1. Эпос нога сьыланкывъяс.

Эпос нога сьыланкыв сійӧ сьылӧмӧн висьталӧм, шӧр мог - висьтавны 

йӧзлы зэв тӧдчана, йӧз сьӧлӧмӧ йиджана лоӧмтор йылысь. С ьы ланногы с ас

лыспӧлӧс [ЗІ]. Эпос нога сьыланкывъясын тӧдчанлун кутӧны сюрӧс да 

вӧчысь геройяс, кодъяс торъялӧны ыджыд ёнлунӧн, бур мывкыдӧн либӧ 

лёклунӧн. Сюрӧс артмӧ панасысь, вӧчӧм - керӧмъясыс^ гӧрӧд зэвтӧмысь 

(сійӧн овлӧ тыш, ордйысьӧм, вочаасьӧм, сьӧкыд здук суӧм дырйи кыпӧдчӧм), 

гӧрӧд разьсьӧмысь (сійӧн овлӧ вермӧм, сьӧкыдтор венӧм, шоча - герой 

кулӧм). Тэчас артмӧдан подувъяс: паныд сувтӧдӧм; лоӧмторъяс пет- 

кӧдлӧмлӧн да быдлунся олӧмысь, вӧр-ва серпасъяслӧн вежласьӧм; ыджы- 

дӧдӧм; юапан-висьтасян ногӧн тэчӧм; мӧдпӧлалӧмъяс пыртӧм; зумыд подула 

серпасалӧмъяс; кывбур нога тэчас. Аслыссикаслунӧн торъялӧны кыв серпа- 

саланторъяс [32].

Коми эпос нога сьыланкывъяс торъялӧны кык чукӧр вылӧ: изьва - кол

васа комияслӧн (артман кад - XVIII - XIX н.н.) да коми-зыряналӧн (артман 

кад - XIV - XV н.н.). А .К.Микушев тӧдчӧдӧ, мый кыкнан сикас эпосын эм 

куим подула сюрӧс: миф - мойд нога (важ); ён йӧзлӧн вермӧмъяс йылысь 

(выль); йӧзлӧн важӧн быдлунся олӧм йылысь (медвыль).

Миф - мойд нога сюрӧс артмӧдӧмын тӧдчанаӧн лоӧны чуймӧдана, вӧв

лытӧм персонажъяс (морт - пон, морт ногӧн сёрнитысь ыджыд ош, сизим юра 

Сюдбей - Гундыр, чом судта пӧч, отсасьысь пемӧс) да шемӧс, важ подула 

сюрӧсторъяс (шемӧс пӧртчӧмъяс, ловваӧн кулӧмаӧс ловзьӧдӧм, жертвуйтӧм 

йылысь), зумыд тэчасторъяс (вӧчӧм пыр ыджыдӧдӧм; куимпӧлалӧм): и.-к. - 

“Сядей старик пи”, “Оліс - выліс старука внук”, “Важӧн оліс яран гозъя”, 

“Хетензей”, “Куим Вай вок”; к.-з. - “Дас кык ая-пиа”.

Ён йӧзлӧн вермӧмъяс йылысь сьыланкывъясын шӧр геройясӧн пет

кӧдчӧны вермыны позьтӧм тышкасьысь вына йӧз (ичӧт вок, пи, “роч му ку-



тысь” вына морт, вӧрӧг тышкалысь) да налы паныд сулалысьяс (Сюдбей, мо

ре нырд кӧзяин да сылӧн ичӧт ли, вӧрӧглӧн чукӧръяс - “саю”, “йӧгра - яран”, 

“войска лыдтӧм - тшӧттӧм”): и.-к. - “Керча ю кӧзяин”, “Важӧн оліс ӧти Сюд

бей”, “Сэрӧ Ёвлё” , “Носи озыр морт”, “Вӧли помлась”, “Небыд юрсиа ныв”, 

“Ёвлё помлась”, “Сизим арӧса детина”; к.-з. - “Педор Кирон”, “Кирьян - 

Варьян багатыр”. Сюрӧс подулас - кык рӧдвужлӧн кӧръяс понда вен; кора

сигӧн сьӧкыд здук суӧм; рӧдвуж вийӧмысь да чой увтыртӧмысь водзӧс 

перйӧм. Шӧр лоӧмтор - тыш, ворсӧм-тыш.

Йӧзлӧн важӧн быдлунся олӧм йылысь эпическӧй сьыланкывъясын шӧр 

геройӧн лоӧ мырсьысь, увтыртӧм, шудтӧм морт (ӧтырыш уджалысь-кӧр ви

дзысь, быдтас, пӧлӧнӧ босьтӧм майшасьысь ныв, ассьыс шуд дорйысь- 

перйысь ныв, ыджыд сирӧн ньылыштӧм ныв): и.-к. - “Вавле помлась”, 

“Сизимлаэ нюклясема морт да Быдтас”, “Кӧр дорсалэн пи”, “Бӧжа ку парка”, 

“Табылко Ванька” ; к.-з. - “Мича Рӧман”, “Круг гӧгӧр сьӧд тотара сулалӧ”, 

“Чожмӧр - нылӧй, Чабанӧй”, “Куим чой сэтӧр вотны мунасны” балладаяс. 

Сюрӧс подулас - геройяскӧд лоӧмторъяс, шӧр лоӧмтор - лёк вын паныдалӧм, 

сы пыр петкӧдлыссьӧ шӧр геройлӧн ёнлун (вир - яйлӧн либӧ ловлӧн), кы

пӧдчӧм либӧ кулӧм [ЗЗ].

3.2. Лирика нога сьыланкывъяс

Эпослӧн шӧр мог - лоӧмторъяс йылысь висьталӧм, сы серти лирикаын 

петкӧдчӧ медводз йӧзлӧн сьӧлӧмӧдз йиджӧм мӧвпъяс, сьӧлӧм-кылӧмъяс, 

висьтасьысьлӧн ру.

Йӧзкостса лирика озыр жанръясӧн [34]. Медводз сійӧ юксьӧ обряд 

дырся да абу обряд дырся сьылан жанръяс вылӧ. Обряд дырся сьылан лирика 

сикас: удждырся сьылан-бӧрдӧдчанкывъяс (“Туусооыс воис, гажа пӧраыс”, 

“Гӧрим кӧ, гӧрим”, “Нянь вундӧм”), йӧввыв дырся (“Шондібанӧй, гажа 

“валяйӧй”, “Гӧгыль пӧ гӧгыль”), верӧс сайӧ петігӧн сьылан - 

бӧрдӧдчанкывъяс (“Ныы вузалам”, “Ныв вӧля бӧрдэм”, “Ванялы горзӧм”, 

“Дружкаяс тай, кылӧ, вовӧмась”, “Пыжӧн море кузя”, “Кӧкӧ”), сьы

лӧдчанкывъяс (“Ылын, ылын, тшын тыдалӧ”), гуасян (“Мам кузя”, “Верӧс
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кузя”), рекрут (“Пилы”) бӧрдӧдчанкывъяс. Абу обряд дырся сьылан лирика 

сикас: йӧктана, ворсана (“Сад йӧрын кэ ныв гуляйтэ” , “Д а ветлі, ветлі, ветлі”, 

“Тшуй-тшуй”, “Ай ладу, ладу”, “СЬӧд вӧр шӧрын воӧ гӧрдлӧ”, “Тупылялӧ 

вит пи”); сӧмын гӧлӧсӧн сьылан-радейтчӧм йылысь (“Асъя кыа”, “Гӧра йы

лын оз выйим”, “Сё майбырӧй олӧмӧй”); семьяын олӧм йылысь (“Рытья вое, 

матушка”, “Ш ондіӧй-мамӧй”); салдатъяслӧн да рекрутъяслӧн, прӧмыс вылӧ 

петӧм зонъяслӧн сьыланкывъяс (“Рытья войӧ пӧ, матушка, менӧ рӧдитін”, 

“Дас сизим арӧдз олі”, “Рекрутъяс гуляйтӧны”, “Конерӧй да Ванькаӧй”), том

дырся казьтылан сьыланкывъяс (“Шондібанӧй олӧмӧй”, “Том олӧмӧй, том 

гажӧй”, “Майбирей олэмей”), частушкаяс. Торъялӧны тшӧтш шог, серамбана 

да серавлана сьыланкывъяс [35].

Йӧзкостса сьыланкывъясын шӧр, лирика нога, геройӧн овлӧ йӧз пиысь 

петӧм морт: му бертысь, мича ныв, мича зон, невеста, гӧтыр, верӧс, рекрут, 

прӧмыс вылӧ петӧм зон. Налӧн сьӧлӧм-кылӧмъяс, тӧждъяс, майшасьӧм, шо

галӧм, гажӧдчӧм, шмонитӧм, сералӧм лоӧ шӧр висьтасянторйӧн. Налӧн ви

дзӧдлас пыр донъявсьӧ висьтасянторйыс. Лирика геройяслысь сьӧлӧм

кылӧмъяс мыччӧдӧм могысь пыртӧма монолог (“Сускын садйын менам 

вӧлі”), диалог (“Конерӧй да Ванькаӧй”), лирика нога висьталӧм (повествова

ние) (“Том молодечьяс вӧрооны кайисны”), серпасалӧмлӧн торъяс 

(“Нывъясэй пе, нывъясэй”). Монолог сяма сьыланкывъяс тшӧкыда пансьӧны 

шыӧдчӧмсянь (“Шондібанӧй олӧмӧй”). Йӧзкостса сьыланкывъясын йит

чӧмаӧсь монолог да диалог, лирика нога висьталӧм да серпасалӧмлӧн торъяс 

(“Труба, груба, му труба”). Бӧрдӧдчанкывйын пырджык ӧтлаасьӧны лирика 

нога висьталӧм, серпасалӧмлӧн торъяс да монолог. Индӧм тэчасног сикасъяс 

аргмӧны аслыспӧлӧс тэчан подувъяс вылын. Синмӧ медшыбитчанаӧн лоӧны 

мӧдпӧлалӧмъяс. Некымын пӧв паныдасьлӧны сьыланкывйын ӧткодь сер

пасъяс, юкӧнъяс, торъя визьяс, кывтэчасъяс, кывъяс. Мӧдпӧлалӧмъяс понда 

артмӧ некымын сикас орччӧдӧм. Лыддьӧдлӧмӧн серпасъяс орччӧдӧм, кор 

орччӧн сьӧрсьӧн-бӧрсьӧн сувтӧдсьӧны матысса серпасъяс: Гӧрим кӧ, гӧрим
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дай/ Сиред пу гӧръен дай/ Воронэй вӧлэн/ Г ежмалім ке, гежмалім дай/ Шуйга 

коней дай/ Ш уйга кокен (КЙС, 1993, 44 л.б.).

Синонимъяс отсӧгӧн орччӧдӧм, кор орччӧн сувтӧдсьӧны ӧткодь ве

жӧртаса серпасъяс:

Се майбырей дай менам,

Ным чин ыджидэй менам,

Ныы ним дай мича нимӧй! (КЙС, 1993, 230 л.б.).

Соссян ногч орччӧдӧм, кор ӧта-мӧд бӧрся мунӧны серпас мыччӧдӧм, 

мыччӧдӧм серпасысь соссьӧм да выль серпас мыччӧдӧм:

Гырысь шоръяс визывтӧны,

Быдсӧн сэтӧн гӧрд вина.

Абу ӧд сэн гӧрд вина,

Салдатъяслӧн виръясыд (КЙС, 1993, ЗЗ л.б.).

Орччӧдӧны вӧр-ва олӧмысь да морт олӧмысь серпасъяс:

Менам вӧлі сьӧд ленточка,

Сійя воши сьӧд вӧр шӧре.

Менам вӧлі муса милоей да,

Сія воши война вылэ. (КЙС, 1993, 52 л.б.).

Мӧдпӧлалӧм подулалӧ татшӧм сикас тэчӧм, кор водзӧ мунысь серпас 

петӧ бӧръя серпасысь да стӧчмӧдӧ, сӧвмӧдӧ сійӧс, тадзи артмӧ йитчӧм- 

гартчӧм висьтасьӧм:

Еджыд яй сэні куйлӧ э-ой дай,

Сэтчӧ куйим чикыш волывлӧ.

Куим чикыш волывлӧ э-ой дай,

Медводдза пӧ чикышыс бӧрдӧ дай,

В и з у в  ю  м о з  с и н в а  в и з у в т ӧ .

Визув ю моз визывтӧ э - о й  дай,

Шӧръя кӧ чикышыс бӧрдӧ э - о й  дай,

Визыв шор моз визывтӧ.

Визыв шор моз визывтӧ э-ой дай,
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Медбӧръя чикышыс бӧрдӧ дай,

Асъя лысва моз усьӧ.

Асъя лысва моз усьӧ э - ой дай,

Шонды кӧ петас дай, лысваыс дай косьмас. (КЙС, 1993, 35 л.б.).

Вайӧдӧм сьыланкыв юкӧнас паныдасьӧ йӧзкостса лирикаын тшӧкыда 

петкӧдчысь тэчан ног - серпас сьӧрсьӧн - бӧрсьӧн векньӧдӧм; медбӧръя, 

медъёна векньӧдӧм серпас лоас медтӧдчанаӧн: векньӧдӧмӧн сьӧрсьӧн - 

бӧрсьӧн мунӧны “ю”, “шор”, “лысва”, “лысваыс дай косьмас”.

Тэчан ногӧн лирика нога сьыланкывъясын овлӧны паныд сувтӧдӧм:

Матӧ кӧсйин сетны да

Дзоля семьяӧ.

Сетін, матушка да,

Ылӧ земляӧ...

Ыджыд семьяӧ. (КЙС, 1993, 64 л.б.).

да ыдждӧдӧм: Бӧрді да бӧрді да, чӧлэй чышъян кӧтасис (КЙС, 1993, 66

л.б.).

Сьылысьяс - висьтасьысьяс ассьыныс сьӧлӧм кылӧмъяссӧ, донъялӧмсӧ 

тӧдчӧдӧны тшӧтш зумыд кывтэчасъяс, кыв серпасаланторъяс (мичкывъяс, 

ӧткодялӧмъяс, вуджкывъяс, символъяс) отсӧгӧн, индан-асалан да лелькуйт- 

чан - ичӧтмӧдан суффиксъяс пыр (“шондіӧй - мамӧй”, “гӧтыранӧй”, 

“пиукӧй”, “дитяӧй”) [36].

3.3. Челядь сьыланкывъяс.

Йӧзкостса лирикаӧ тшӧтш пыртсьӧны челядь фольклорысь сьылан - 

ворсана произведениеяс [37]. Тайӧ- потандорса сьылан-бӧрдӧдчанкывъяс 

(“Ӧввӧ, ӧввӧ, ӧввӧ”), тешторъяс (“ Рӧдтам, котӧртам”), лелькуйтчанкывъяс 

(“Кокӧ, кокӧ, пышйы”), чуксасян сьыланкывъяс (“Пашӧ, пиӧ чеччы”), 

шыӧдчанкывъяс (“Пачӧ, пачӧ, ломтысь”), пемӧсъяс йылысь сьыланкывъяс 

(“Кӧч йӧктӧ, йӧктӧ”, “Катша, катша, китш - котш” ), нимтысянкывъяс
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(“Ӧликсейӧ-Мӧсейӧ”), сьылан ворсанъяс - вӧр-ва да пемӧс шыяс сетан сьы

ланкывъяс (“Ветьли, ветьли/ Гачӧс коли”), лыддьысянкывъяс (“Ӧти-мӧти”), 

крукыштан -дэльӧданторьяс (“Коді? - Дас тувъя ёді, пельтӧм сыс!”), кыв- 

бертласъяс (“Выль шы зыр, важ шы зыр”), лыддьӧдланкывъяс (“Гӧбӧч айка, 

петав, петав”). Бӧръя вит сикас произведение - сійӧ ворсан текст (ворсана 

фольклор).

Челядь лирикалы тӧдса жӧ верстьӧяслы сьыланкывъясын пыр паны

дасьысь тэчасног сикасъяс, тэчан подувъяс, тэчан ногъяс, кыв серпасалан- 

торъяс. Сэки жӧ лыддьӧдлӧм сикас челядьлы произведениеясын эм аслысси

кас торъяс [38]. Челядьлы сьылан -бӧрдӧчанкывъясын, тешторъясын, сьылан 

вӧрсанъясын поэтика лӧсялӧ ичӧт мортлӧн кыпыд рулы, визув ловлы, ичӧт 

мортӧн став кытшалысь олӧмсӧ йӧзкодялӧмлы. Позьӧ пасйыны татшӧм ас- 

лыссикасторъяс: лӧвтӧмсӧ ловзьӧдӧм, йӧзкодялӧм, мортъяммӧдӧм;

лӧсявтӧмторъяс сьӧрсьӧн - бӧрсьӧн лыддьӧдлӧм; вӧвлытӧмторйыд либӧ се

рамбана торйысь неыджыд висьталӧм артмӧдӧм; висьтасянног вежлалӧм 

(шыӧдчӧм, юасьӧм-воча кыв сетӧм, веськыд сёрни пыртӧм); тӧдчысь ритм 

(стихъяссӧ тэчӧма хорейӧн либӧ вежласяна размерӧн), рифма, шыалӧм (алли

терация, ассонанс - “тури чуксасян нюр дорысь”); ворсана, серам сора да 

мичмӧдана мичкывъяс, ӧткодялӧмъяс, метафораяс; йӧзкостса сёрни, кӧні па

ныдасьлӧны фразеологизмъяс, изобразительной кывъяс (“гиндзи-гындзи”), 

асалана, лелькуйтан-ичӧтмӧдан суффикса кывъяс, ортсыса шы сетысь кывъяс 

(“клуп-клоп”, “дзурк-дзирк”).

4. Йӧзкостса афоризмъяс

Афоризм - сійӧ дженьыд да мӧрччана, йиджана кывйӧн шуӧмтор. 

Йӧзкостса поэзияын афоризмъясӧн лоӧны нимкыв, шусьӧг да кывйӧз, 

нӧдкыв, примета. Налӧн чужан подув - шуӧм кыв вынлы эскӧм. Абу весь

шӧрӧ коми йӧз костын нимавлӧмаӧсь татшӧм шусьӧгъяс: “Тэ кывтӧ шуан, да 

кутӧ-яйтӧ поткӧдас”, “Кывтӧ тэ шуан, да тэнад кылыд меным куӧдз, кусьым 

яйӧдз, яйсьым да лыӧдз, лысьым да вемӧдз пырӧ” .
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4.1. Нимкывъяс.

Нимкыв - йӧзкостса поэзияын медваж сикас [39]. Нимкыв - сійӧ серпас 

подула, тунасян да бурдӧдан кывйӧз. Нимкывйысь серпасалан сям урчитліс 

ывла выв, вӧр-ва, ловтӧмтор йӧзкодялӧм, тунасян-бурдӧдчан сямсӧ, йӧз 

чайтӧм серти, - магия вын. Нимкывъяс топыд гӧрӧдӧн гӧрдзасьлісны йӧзлӧн 

важ эскӧмъясӧ да быдлунся олӧмӧ. Иӧз эскывлісны, мый вӧчигӧн-керигӧн 

(обряд нуӧдігӧн) шуӧм кыв отсалӧ быд пӧлӧс уджын, мӧрччӧ морт да пемӧс 

вылӧ, бурдӧдӧ найӧс висьӧмъясысь. Сідзкӧ, важӧн вӧлі йитчӧмаӧсь шуӧм кыв 

да магия подула вӧчӧм-керӧм. Нимкыв - обряд поэзиялӧн юкӧн. Нимкывъяс 

шулывлісны обряд нуӧдігӧн либӧ помалігӧн. Торъя нин ыджыд тӧдчанлун 

ним кы въясӧн петкӧдчӧ кӧлысь да кага чужтан обрядъясын, тунасян да бур

дӧдчан обрядъясын [40]. Быд морт тӧдліс да вӧдитліс нимкывъяс.

Нимкывъяс туялысьяс Е.В.Ветошкина да В.М.Кудряшова пасйӧны, 

мый важӧн вӧвлӧмаӧсь вӧралысьяслӧн, чери кыйысьяслӧн, пастукъяслӧн 

нимкывъяс. Медбура да медъена нимкывъяс вӧдитлісны тӧдысьяс, тунъяс, 

медым на отсӧгӧн урсавны, вомдзавны, веж кыв уськӧдны, тунавны - вордны, 

кидтыны, смилитны.

Олӧмӧ пӧртан мог серти торъялӧны овмӧс видзан, семья видзан, бур

дӧдчан нимкывъяс [41]. Йӧз костын нимкывъяс сикасавлісны сы серти, мый 

вылӧ сійӧс вӧлі веськӧдӧма. Видлӧг пыдди, вомидзлы нимкыв (Сидоров, 162

163 л.б.), кага бӧрдӧмлы нимкыв (Сидоров, 160 л.б.), вирлы нимкыв (Сидо

ров, 102 л.б.), чушканзілы нимкыв (Сидоров, 102 л.б.), тшыкӧдчысьлы ним

кыв (Сидоров, 99-100 л.б.). Артмӧм серти А.С.Сидоров торйӧдӧ коми ним

кывъяс да роч нимкывъяс подула, кӧні тӧдчӧ христианскӧй традицияяс. 

А.С.Сидоров тшӧтш пасйӧ, мый коми нимкывъяс роч нимкывъяс серти 

дженьыдӧсь да абу сьӧктӧдӧм тэчаса (найӧс тэчӧма серпас подула 

сиӧмъясысь).

В.М.Кудряшева тэчас серти торйӧдӧ нимкывъяслысь татшӧм сикасъяс: 

мортлы либо пемӧслы индӧм сиӧмъяс, кевмысьӧмъяс (заклинаниеяс) да ним

кывъяс - тш ӧктанног формулаяс (нимкыв, вордкыв ёралан кыв, гуся кыв).
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Сиӧм - дженьыд кывъя шуӧм, кор мортлы, пемӧслы туналӧны буртор: 

“Чурки-буди!” , “Туны - быдмыны, туны - паськавны!” . Кевмысьӧм - сійӧ 

шыӧдчаннога шуӧм кыв (шонді, тӧв, пемӧс-лэбач, кага дорӧ, ичмонь гозъя 

дорӧ да мукӧд дорӧ шыӧдчӧм) либӧ сиӧмъяс лыддьӧдланнога шуӧм кыв. 

Кевмысьӧмӧн корлісны отсӧг, буртор. Ш ыӧдчаннога кевмысьӧм, Ю.Г.Рочев 

серти, кольӧма челядь сьыланкывъясын:

Югыд шонді,

Шоныдсӧ 

Ӧдйӧджык вай,

Ӧдйӧджык вай. (Рочев, 1994, 32 л.б.).

Сиӧмъяс лыддьӧдланнога кевмысьӧм:

Улӧ вужйооны,

Вылӧ корйооны.

Порсьлы лудӧмыс,

Ыжлы кызӧмыс,

Ошлы висьӧмыс,

Колялы - здоровья. (КЙС, 1971, 7 л.б.).

Нимкыв - сійӧ тшӧктан вежӧртаса, кык юкӧнысь артмӧм зумыд тэчаса 

кыв. Нимкывлӧн шӧр мог - пӧртны олӧмӧ кутшӧмкӧ кӧсйӧм (бурдӧдны, ёр

ны, вомдзавны, тшыкӧдчысьӧс тӧдмавны да с.в.). Ю кӧнъяслӧн йитчан зумыд 

подув: “кыдз-сідз”, “кысь-сэтчӧ”, “кымын-сымын”, “мыйтӧм-сымыйтӧм”, 

“код-сылы” . Медводза юкӧныс - вӧчӧм - керӧм йылысь юӧртӧм, мӧд юкӧныс

- вӧчӧм - керӧмлы лӧсялана тшӧктӧм - сиӧм. Тшӧктӧм - сиӧм тӧдчӧдӧны 

тшӧктаннога кадакыв отсӧгӧн (“Став лёкыс кысь локтін, сэтчӧ бӧр мун”) 

либӧ эмакывъяса тэчас отсӧгӧн (“Бурӧс кӧ курскан - Войтыр яй, Лёкӧс кӧ ту

налан - Сир пинь горшад”). Паныдасьлӧны диалогӧн тэчӧм нимкывъяс.

Нимкывъясын серпасавсьӧны символическӧй вежӧртаса образъяс (ыв

ласа, пемӧс-лэбач, пу). Нимкывъяс тэчлісны паныд сувтӧдӧм, ыдждӧдӧм, 

вӧр-ва да морт олӧм орччӧдӧм, йӧзкодялӧм отсӧгӧн, образъяс серпасавлісны 

эпитет, ӧткодялӧм, метафора отсӧгӧн. Нимкывъясын тӧдчӧ ритм да шыалӧм.
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4.2. Ш усьӧгъяс да кывйӧзъяс.

Шусьӧгъяс да кывйӧзъяс йылысь шуӧм туясьысьяс вӧзйӧны куим бок

сянь [42]. Сюрӧс серти шусьӧгъяс да кывйӧзъяс - йӧзкостса философиялӧн 

петкӧдчӧм, йӧзӧн нэмъяс чӧж чукӧртӧм олӧм вылӧ ӧтвывтана видзӧдласъяс, 

олӧм йылысь кывкӧрталана мӧвпъяс. Шусьӧгъяс да кывйӧзъяс отсӧгӧн 

дженьыда да стӧча висьтавсьӧ став йӧзӧн пыдди пуктӧматор йылысь: чужан 

му дорӧ муслун (“Чужан позйыд быдӧнлы дона”); йӧз костын йитӧдъяс - ра

дейтчӧм да ёртасьӧм, йӧз да вӧр-ва дорӧ сибаланног, мортлӧн мывкыд - этш 

йылысь (“Кык ош ӧти гуӧ оз тӧрны”); йӧзлӧн оласног да удж серти донъялӧм 

йылысь (“Кӧдз-гӧр пася дукӧсӧн, а вунды дӧрӧм кӧжысь”); семьяын йитӧдъяс 

йылысь (“Челядьтӧ кӧ пӧвадитан, и ачыд бӧрддзан”). Висьталантор серти 

шусьӧгъяс да кывйӧзъяс видлалісны Ф.В.Плесовский, В.М.Кудряшова [43].

Кыв боксянь шусьӧг - сійӧ помалӧм шуаннога, прӧстӧй либӧ тэчаса 

сёрникузя, а кывйӧз-сійӧ помавтӧм, абу тэчаса сёрникузя. Ш усьӧг вермас ло

ны веськыд либӧ вуджӧдӧм вежӧртаса шуӧм (“Челядьтӧ колӧ бурӧн велӧдны, 

лёкӧн немтор он босьт”, “Кутшӧм чунь он курччы, сійӧ и доймӧ”), а 

кывйӧзын векджык тӧдчӧ вуджӧдӧм вежӧртаса шуӧм (“Этша ваӧн изӧ”). Шу

сьӧг тэчас вермас лоны ӧти юкӧна (“ Гулюлы варыш гыж оз пет”), 

тшӧкыдджыка-кык юкӧна (“Кырныш оз аддзы ассьыс сьӧдӧбсӧ, гогын оз 

аддзы ассьыс чикльӧссӧ”), куим да унджык юкӧна (“Рам морт вылын серавны

оз ков: рам мортсӧ ва мыськас, нянь вердас да сійӧ морт лоӧ”). Кывйӧз век
и
ӧти юкӧна: “Кӧч ку лызь кодь”. Тэчас серти кывйӧз матын фразеологизмлы.

Шусьӧг тэчсьӧ: юкӧнъяс паныд сувтӧдӧмӧн (“Том дырйиыд ӧд кокыд 

нуӧ-а, пӧрысь дырйиыд он нин котӧрт”), юкӧнъяс вӧр-ва да морт олӧмысь 

серпасъясӧн орччӧдӧмӧн (“Дзуртан пу. нэмсӧ дзуртӧ, а няргысь морт нэмсӧ 

няргӧ”); юкӧнъяс синонимъясӧн орччӧдӧм (“Кад - быдтор бурдӧдысь, кад - 

быдтор шыльӧдысь”); юкӧнъяс ӧткодялӧм отсӧгӧн орччӧдӧм (“Кӧчлӧн кодь 

сьӧлӧмыс, кукань кодь морттуйыс”); веськыд сёрни ногӧн (“Кӧдзиг - гӧригӧн 

рака горзӧ: “Делӧ ни мог!”, а вундӧм бӧрын: “Шӧри! Ш ӧри!”), соссянногӧн
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(“Тайӧ ӧд абу керка пельӧс тшупны”). Уна шусьӧг да кывйӧз тэчӧма шмонь 

да серпалӧм подув вылын.

Кыдзи йӧзкостса поэзия сикас шусьӧг да кывйӧз восьтӧны мыччӧдӧм 

мӧвп серпас пыр. Унаысь петкӧдлыссьӧ топыд йитӧд серпас да вӧв-ва кос

тын. Шусьӧгъясын да кывйӧзъясын серпас артмӧдігӧн йӧз вӧдитчывлісны 

быд пӧлӧс кыв серпасаланторъясӧн. Сэні паныдасьлӧны: эпитет - “Эн серав: 

пиньсьыд еджыд оз ло”; ӧткодялӧм - “Лӧнь ва моз ш у н ь г ӧ - м у н ӧ 1' ,  метафора - 

“Ас вӧр-ваад быд пу нюмъёвтӧ”: метонимия - “Повзьӧм кокыд вывті 

вӧрысь”; гипербола (“Вомас ва кынмӧма”. “Сійӧ и пожйӧ оз ӧшйы”), литота 

(“Мык шег вылад оз ылав”). Шусьӧгъяслысь да кывйӧзъяслысь мичмӧдлісны 

шуанног: ритм да рифма отсӧгӧн (“Вӧлыс бӧжтӧм, доддьыс вожтӧм”), 

шыалӧм отсӧгӧн (“Водзджык кӧ чеччан, кос чышкӧдӧн чышкасян, сёрджык 

чеччан - ва чышкӧдӧн чышкысян”). Ш усьӧгъяс вӧчӧны кывкӧртӧд, ве

лӧданаӧсь; кывйӧзъяс мичмӧдӧны йӧз сёрни, вӧчӧны йӧз сёрни серпасаӧн да 

стӧчджыкӧн. Ш усьӧгъяс да кывйӧзъяс гижысьяс пыртӧны художествоа ги

жӧдъясӧ [44].

4.3. Нӧдкывъяс.

Нӧдкыв - сійӧ кутшӧмкӧ тор либӧ петкӧдчӧм саймовтӧмӧн, дженьыда 

серпасалӧм. Нӧдкывъяслӧн кык юкӧн: ачыс нӧдкывйыс да нӧдантор. 

Нӧдантор да нӧдкыв костын топыд йитӧд: нӧданторсӧ серпасалӧма - дзебӧма 

нӧдкывйын, сійӧс колӧ тӧдмавны. Нӧдкыв нӧдігӧн шуӧны: “Нӧдӧй, нӧдӧй, 

мый тайӧ лоӧ?”. Йӧзкостса нӧдкывъяс нӧдны сьӧкыд. Сідзкӧ, важӧн йӧз бура 

кутлӧмаӧсь тӧд вылын кыдзи нӧдкывсӧ, сідзи и нӧданторсӧ.

Нӧдкыв - йӧзкостса поэзиялӧн зэв важся сикас. Сы вылӧ индӧ нӧдкыв 

кывлӧн тэчас, кӧні торъялӧ зэв важ кыввуж - нӧд. Нӧд - важӧн артмӧм кыв, 

сійӧ эм тшӧтш мукӧд суоми - йӧгра йӧзлӧн кывворйын: удмуртъяслӧн - нӧд 

(сюсьлун), финнъяслӧн - поііа да саамъяслӧн - поаШ е (тунъясьны) [45]. Ту

ясьысьяс серти, нӧдкывъяс артмӧмаӧсь гуся сёрни подув вылын. Нӧдкывъяс, 

йӧз чайтӧм серти, кутлісны магия вын, найӧс вӧдитӧм да обрядӧ пыртӧм 

сетліс позянлун му бертысьяслы, вӧралысьяслы видзны ас рӧдвужлысь
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дзоньвидза олӧм. Ыджыд тӧдчанлун нӧдкывлӧн вӧлі вӧралан обрядъяс 

нуӧдігӧн. Нӧдкывъясын петкӧдчӧны важ йӧзлӧн видзӧдласъяс, эскӧмъяс. 

Миф да нӧдкыв костын йитӧд видлалӧм отсалас эрдӧдны пӧль-пӧчьяслысь 

полтӧса культура [46].

Ф .В.Плесовский юкліс нӧдкывъяс нӧдантор серти торъя чукӧръяс 

вылӧ, на пиын - “Ывла выв”, “Быдмӧгьяс”, “Пемӧс-лэбач”, “Кад”, “Морт” , 

“Керка” да с.в. [47].

Нӧдкыв-сійӧ серпасалӧм, кӧні дзебӧма нӧданторлысь мыччӧдъяс. Сер

пасалӧмсӧ тэчлісны татшӧм ногӧн: серпасалӧм, кӧні нӧданторлысь лыд

дьӧдлӧма мыччӧдъяс (“Кузь бӧжа, сьӧд юра, еджыд морӧса”); серпасалӧм, 

кӧні ӧти тор вежӧма мӧд торйӧн (“Гона гуын вит шырпи”); серпасалӧм - 

юалӧм (“Коді медся госа?”), серпасалӧм - диалог (“Чукыль - мукыль, кытчӧ 

мунан? - Шырӧм бурысь, мый тэд могыс?”); серпасалӧм - паныд сувтӧдӧм 

(“Китӧм и коктӧм, а ӧдзӧс восьтӧ”); веськыд сёрниӧн серпасалӧм (Куим вок. 

Ӧти шуӧ: “Котӧртам, котӧртам”. Мӧд шуӧ: “Шойччыштам, шойччыштам”. А 

коймӧд шуӧ: “Качайтчыштам, качайтчыштам”); соссяннога серпасалӧм 

(“Виж - абу турун, гӧгрӧс - абу тар, бӧжа - абу шыр”); первой морта кадакыв 

формаӧн серпасалӧм (“Турун сёя - пиньӧй ныжмас, лыа сея - бара лэчмас”).

Нӧдкывлӧн лов, С.Г.Лазутин серти, - метафора [48]. Унджык серпас 

подулын - метафора. Метафораӧн вермас лоны эмакыв (“Быд керкаын ош 

кымӧс"), кадакыв (“ӧти  кисьтӧ, мӧд юӧ, коймӧд быдмӧ”), кывберд (“Тӧлын и 

гожӧмын ӧти паськӧма”). Метафора отсӧгӧн ловзьӧдӧны ловтӧмторъяс 

(йӧзкодялӧм): “Сьӧд вӧр шӧрын гӧрд гача морт сулалӧ” . (Кульӧм кыдз) - 

кыдз ӧткодявсьӧ морткӧд; “Сьӧд ӧш люкыштас да ставыс чеччӧны да лов

зьӧны”. (Лун да вой) - вой ӧткодялӧма сьӧд ӧшкӧд, а лун - гӧрд ӧшкӧд; 

“Залавка тыр гӧрд чипан” . (Пачын ӧгыр) - ӧгыр ӧткодялӧма гӧрд чипанкӧд. 

Ф.В.Плесовский торйӧдіс коми нӧдкывъясын метафора артманногъяс [49]. 

Нӧдкывъясын паныдасьлӧны тшӧтш эпитетъяс, ӧткодялӧмъяс, метонимия, 

сідзжӧ рифма, шыалӧм, ортсыса шыяс петкӧдлӧм.
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Нӧдкывъяс матын мукӧд фольклор жанръяслы. Мукӧд нӧдкывйыс кыв

кӧртӧд сяма, сэтшӧм нӧдкывсӧ позьӧ босьтны шусьӧг пыдди: “Тшӧкыд- 

тшӧкыд вӧр сулалӧ, а Бӧрыдлы ньӧртӧ он босьт”. Нӧдкывъяс пыртлісны мой

дъясӧ: “Коді медмуса му вылын, коді медсыла да коді медся ветлӧм-мунӧм?” 

(Ун, му, дум) (Плесовский, 1976, 99 л.б.). Паныдасьлӧны ӧткодь образъяс 

нӧдкывйын да мойдъясын: “выя нянь тшегӧс помӧ пукті... сьӧд пон тай 

сёйӧма”; “петшӧр кӧса ытш кӧма... кӧсаын лываӧн пузувтӧма” (“Бобӧ, бобӧ” 

сьылӧмӧн мойдысь) - “Жӧлӧб дорын вый тасьті” (Шонді); “Жӧлӧб дорын 

нянь край ӧшалӧ, понъяс увтӧны, а судзӧдны оз вермыны” (Тӧлысь); “Турун 

сёя пиньӧй ныжмас, лыа сёя - бара лэчмас” (Кӧса); “синмӧн аддзытӧм”, 

“сьӧд вӧр шӧрын”, “кӧрт гумла” . Нӧдкывъясысь казялам йӧзкостса сьылан

кывъясысь образъяс: “мича ныв”, “мича ичмонь”, “сись”. Йӧзкостса 

нӧдкывъяс поэтика подув вылын коми гижысьяс Ю .Попова, Н.Щукин, 

Г .Юшков артмӧдісны литературнӧй нӧдкыв.

4.4. Приметаяс.

Примета - дженьыд, серпас подула кывйӧз (изречение), кӧні мыч

чӧдӧма ывла выв да морт олӧм бӧрся йӧзлӧн быдлунся видзӧдӧм - кыв

кӧрталӧм. “Примета” - сійӧ роч кыв, артмӧма “примечать” кывйысь. Приме

та, кыдзи и мукӧд йӧзкостса афоризмъяс, зэв аслыспӧлӧс сюрӧс да мог серти. 

Коми приметаяс туяліс В.М.Кудряшова [50]. Приметаын тӧдчӧ важ йӧзлӧн 

серпас подула мӧвпаланног, ывла выв йӧзкодялӧм, серпасъясӧн ывла вывса 

петкӧдчӧмъяс орччӧдӧм: “Лӧдз Иван лун дырйи пажнайтӧ, Петыр лун дырйи 

ӧбӧдайтӧ, Илья лун дырйи ужнайтӧ” . Сэки жӧ тыдовтчӧ приметалӧн быдлун

ся олӧмын ыджыд тӧдчанлун. Зэв важӧн приметаяс висьтавлісны календарса 

семья обрядъяс нуӧдігӧн (видлӧ'г: вежадырся лунъясӧ приметаяс серти 

тӧдмавлісны, кутшӧм поводдя, тӧв, тулыс, гожӧм, ар лоӧ выль воын); йӧз эс

кывлісны, мый приметалӧн эм магия вын [51]. Приметаяс вӧліны йӧзкостса 

тӧдӧмлунӧн. Наӧн вӧдитчывлісны гӧрӧм - кӧдзӧм кежлӧ дасьтысигӧн, 

вӧравны мунігӧн, быд пӧлӧс удж керигӧн, бур либӧ лёк лоӧмторъяс виччы

сигӧн, олӧмын быд здукӧ. Туялы сьясӧн примета видлавсьӧ кыдзи йӧзкостса
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видзӧдласъяслӧн, эскӧмъяслӧн мыччӧд. Сэки жӧ найӧ пасйӧны, мый сэні 

ӧтлаасьӧма быдлунся тӧжд да поэзия, збыль да лӧсьӧдӧмтор (“Сырчиклӧн 

вӧсни кокыс, да йи чеглалӧ” - “Шом чеччыштас пачысь - гӧсть воас”). При

метаяслӧн шӧр сюрӧсӧн лоӧ кутшӧмкӧ лоӧмтор йылысь водзвыв висьталӧм. 

Сы серти, мый туналӧны приметаяс, В.М.Кудряшова юклӧ найӧс татшӧм си

касъяс вылӧ: тӧв, тулыс, гожӧм, ар, йылысь; поводдя тӧдмалан; му вӧдитан 

да вӧралан; важ йӧзкостса видзӧдласъясӧн подулалӧм. Приметалӧн озыр 

висьталантор, сэтысь позьӧ тӧдмавны уна тор пемӧс - лэбач, быдмӧгъяс, ывла 

выв йылысь.

Тэчас серти примета - помалӧм мӧвпа серникузя, ӧти  юкӧна - “Дзодзӧг 

бӧж сайын лым тыдалӧ”, кык юкӧна - “Ӧшкамӧшка ваӧ лэччӧ, зэра поводдя 

лоӧ", кыкысь унджык юкӧна - “Ю вомлала кӧ ӧшкамӧшка лои - дженьыдд

жыка зэрас, а кузяла кӧ - кузь зэр лоӧ” . Шуанногыс эскӧдана. Тэчаса сёрни

кузя - примета тэчсьӧ: юкӧнъяс орччӧдӧмӧн - “Кыдзи тӧлыс мунӧма - сідзи и 

гожӧмыс лоӧ” ; юкӧнъяс паныд сувтӧдӧмӧн - “Номъяс гид водзын лэбалӧны 

улӧ - вылӧ - идъя во; ӧтарӧ - мӧдарӧ лэбалӧны - жеб во”; соссяна ногӧн - 

“Пелысь рӧд эз вӧв - сьӧла оз ло миян вӧрын” [52].

Приметаын серпас подув артмӧ эпитет да метафора отсӧгӧн (“Ыджыд 

лун бур, шондіыс ворсӧ - мича, бур во лоӧ”), эпитет отсӧгӧн (“Семен лун МИ: 

2̂ - баба гожӧм мича и мӧд во гожӧм мича лоӧ” ), метафора отсӧгӧн (“Сизь 

тулыс пом кокалӧ”), ӧткодялӧм отсӧгӧн (“Иван лунӧ кӧ ном виан, пож син- 

тыр содӧ номйыс”), вежаяслӧн нимъяс отсӧгӧн (“Егорей ваа лоӧ - Микӧла ту

руна лоӧ”).

Примета матын шусьӧг дорӧ. Эмӧсь поводдя йылысь шусьӧгъяс. При

мета, кыдзи и шусьӧг, сетӧ кутшӧмкӧ тӧдчана кывкӧртӧд, медым сійӧс 

босьтны да видзны тӧд вылын. Кыдзи и шусьӧг, примета сетӧ кывкӧртӧд об

раз пыр, но висьталанторйыс век веськыд вежӧртаса. Кор примета висьта

лӧны вуджӧдӧм вежӧртасын, сэки сійӧ пӧрӧ шусьӧгӧ: “Асъя шондіыд кӧ оз 

шонты, рытъяыд оз нин шонты”. Кыдзи и шусьӧг, примега велӧдана, сӧмын 

велӧдӧмыс сылӧн аслыспӧлӧс. Примета ышӧдӧ видзӧдны сюся быд лун ывла
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выв, вӧр-ва да морт олӧм бӧрся, корсьны петкӧдчӧмъяс костын йитӧдъяс, 

ӧта-мӧдныслысь подулалан помкаяс, казявны кытшалысь олӧмлысь уна 

пӧлӧс аслыссикасторъяс.

Примета паныдасьлӧ йӧзкостса мойдъясын, висьтъясын, сьыланкывъя

сын. Приметаясӧн паськыда вӧдитчӧны гижысьяс.
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ничная Н.А. Русская народная проза. Вопросы генезиса и структуры. - Л.,

1987,- 16-21 л.б.

23.Конаков Н.Д. Традиционное мировоззрение народов коми: Окружающий 

мир. Пространство и время. - Сыктывкар, 1996. - 3-55 л.б.; Мифология ко

ми. - М.-Сыктывкар, 1999. - 42-43 л.б.; Традиционная культура народа ко

ми: Этнографические очерки. - Сыктывкар, 1994. - 130-135 л.б.

24.Видзӧд: Дыхание пармы. - Сыктывкар, 1991. - 3-15 л.б.; Мифология коми.

- М.-Сыктывкар, 1999. - 414-450 л.б.; О.К.Рокоз-Рисіів. Уо1кз(іісМип§ сіег 

К ӧ т і (зуцапеп). - Висіареві, 1951. - 219-221 л.б.

25.0.Я.Роко8-РисЬз. УоІкзсІісНіипе гіег К ӧ т і  (зупапеп). Висіарезі, 1951. - 213

217 л.б.

26.Коми Йӧзкостса важ висьтъяс. /Лӧсьӧд. Ю.Г.Рочев. - Сыктывкар, 1984. - 

115 л.б.; Лимеров П.Ф. Коми несказочная проза. - Сыктывкар, 1998. - 43

69, 80-92 л.б.

27.Ведерникова О.В. Осмысление христианизации в коми фольклоре; Хво- 

стикова О-А. Устные предания о Стефане Пермском. //Христианизация 

коми края и ее роль в развитии государственности и культуры. - Сыктыв

юӧ



кар, 1996. - 37-42, 302-307 л.б.; Филиппова В.В. Коми фольклор: Методи

ческӧй индӧдъяс. - Сыктывкар, 2000. - 26-27 л.б.

28.Кудряшова В.М. Образ лешего в коми устной несказочной прозе. 

//М ежнациональные связи коми фольклора и литературы. - Сыктывкар, 

1982. - 98-108 л.б.; Типология образов богатырей в коми преданиях и 

сказках. //Ж анр сказки в фольклоре народа коми. Вып. 53. - Сыктывкар, 

1992. - 45-60 л.б.; Плосков И Л . Персонаж ,глот' в преданиях и сказках 

коми. //Национальное и интернациональное в коми литературе и фолькло

ре. - Сыктывкар, 1982. - 98-108 л.б.; Рочев Ю.Г. Коми-пермяцкие предания

о борьбе Перы с лешим и коми-зырянские легенды о единоборстве охот

ника с Вӧрса. //Идейно-эстетическое взаимодействие коми фольклора и 

литературы с культурой народов СССР. - Сыктывкар, 1985. - 86-94 л.б.

29.Лимеров П.Ф. Коми несказочная проза. - Сыктывкар, 1998. - 70-79 л.б.

30.История коми литературы: В 3 т. Т. 1. Фольклор. - Сыктывкар, 1979. - 120

154 л.б.; Микушев А.К. Коми народный эпос (историко-культырные кон

такты). - Сыктывкар, 1989. - 80 л.б.

31.Индӧм бӧръя небӧгын. 159, 167, 177, 178 л.б.

32.Та йылысь видзӧд: Эпические формы коми фольклора. - Л., 1973. - 43-214 

л.б.

33.Видзӧд: Коми йӧзкостса сьыланкывъяс: В 3 т. - Сыктывкар, 1966, 1968, 

1971; Коми народный эпос. /Сост. А.К.Микушев. - М., 1987; Коми эпичес

кие песни и баллады. /Сост. А.К.Микушев. - Л., 1969.

34.История коми литературы: В 3 т. Т. 1. Фольклор. - Сыктывкар, 1979. - 25

36, 42-68, 134-154, 180-193 л.б.

35.Висер вожса сьыланкывъяс да мойдкывъяс. - Сыктывкар, 1986. - 6-92 л.б.; 

Коми йӧзкостса сьыланкывъяс: В 3 т. - Сыктывкар, 1966, 1968, 1971; Коми 

йӧзкостса сьыланкывъяс. Т. 1. - Сыктывкар, 1993.

36 Видзӧд та йылысь: Микушев А.К. Песенное творчество народа коми. - 

Сыктывкар, 1956. - 64-86 л.б.; Микушев А.К. Семейно-бытовая лирика. 

//Этнография и фольклор коми. Вып. 13. - Сыктывкар, 1972. - 46-57 л.б.;
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Рочев Ю.Г. Импровизация в коми народной лирике. //Жанровое развитие 

коми фольклора и литературы на современном этапе. Вып. 45. - Сыктыв

кар, 1988. - 13-25 л.б.; Рочев Ю.Г. Шуточная песня коми и проблема ее 

бытования. //Общее и особенное в жанрах коми фольклора и литературы. 

Вып. 48. - Сыктывкар, 1991. - 24-33 л.б.; Филиппова В.В. Коми фольклор 

сьылан жанръяс поэтика. - Сыктывкар, 1996. - 3-100 л.б.

37.Пропп В.Я. Жанровый состав русского фольклора. //Русская литература. 

1964. № 4. - 58-76 л.б.

38.Гуляев Е.С. Сьылан ворсанъяс. //Войвыв кодзув. 1966. № 8. - 63 л.б., № 11.

- 42 л.б.; История коми литературы: В 3 т. Т. 1. Фольклор. - Сыктывкар, 

1979. - 194-224 л.б.; Рочев Ю.Г. Своеобразие лексики детского фольклора 

коми. //Вопросы финно-угроведения. - Йошкар-Ола, 1970. № 5. - 245-249 

л.б.; Рочев Ю.Г. Детские “будильные” попевки. //Этнография и фольклор 

коми. - Сыктывкар, 1972. - 58-68 л.б.; Рочев Ю.Г. Коми челядьлӧн важъя 

ворсӧмъяс. - Сыктывкар, 1988; Рочев Ю.Г. Челядь сьыланкывъяс да мойд

кывъяс. - Сыктывкар, 1994. - 6-59, 92-101 л.б.; Рочев Ю.Г. Колыбельные 

песни ком и .//Арт. 1998. № 3. - 112-133 л.б.

39.Видзӧд: Кудряшова В.М. Заговоры народа коми. //Общее и особенное в 

жанрах коми фольклора и литературы. Вып. 48. - Сыктывкар, 1991. - 37, 

39, 40-44 л.б.; Образцы коми-зырянской речи. - Сыктывкар, 1971. - 66, 72, 

107 л.б.; Сидоров А.С. Знахарство, колдовство и магия. - СПб, 1997. - 99

100, 102, 156-158, 160, 162-164 л.б.

40.Плесовский Ф.В. Свадьба народа коми. - Сыктывкар, 1968. - 121-164 л.б.; 

Сидоров А.С. Знахарство и магия. - СПб, 1997. -25-105, 139-176 л.б.

41.Ветошкина Е.В. Производственные и семейно-бытовые заговоры у коми. 

//Национальное и интеграциональное в коми литературе и фольклоре. 

Вып. 26. - Сыктывкар, 1982. - 87-98 л.б.; Кудряшова В.М. Заговоры народа 

коми. //Общее и особенное в жанрах коми фольклора и литературы. Вып.

48. - Сыктывкар, 1991. - 34-35 л.б.
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42.История коми литературы: В 3 т. Т. 1. Фольклор. - С ы кты вкар , 1979. - 69

79 л.б.

43.Кудряшова В.М. Народная педагогика в коми пословицах. //Чужан кыв- 

родное слово. 2002. № 8. - 11-13 л.б.; Коми шусьӧгъяс да кывйӧзъяс. 

/Лӧсьӧд. Ф.В.Плесовский. - Сыктывкар, 1973. - 15-215 л.б.; Коми 

шусьӧгъяс да кывйӧзъяс. /Лӧсьӧд. Ф.В.Плесовский. - Сыктывкар, 1983. - 

14-208 л.б.; Образцы коми-зырянской рени. - Сыктывкар, 1971. - 47-47, 50

52, 56-57, 60-62, 66-68, 102-103, 136-137, 177-178, 265-267, 289-291 л.б.

44.Ведерникова О.В. Фольклорные традиции в современной коми прозе. Ав- 

тореф. дие. ... канд. филол. наук. - Чебоксары, 1995. - 16-19 л.б.

45.Лыткин В.И., Гуляев Е.С. Краткий этимологический словарь коми языка. - 

М , 1970. - 194 л.б.

46.Кудряшова В.М. Отражение древнего мировоззрения в коми паремиях. - 

Сыктывкар, 1986. - 20 л.б.; Низовцева С.Г. Коми народные загадки о при

родных явлениях и некоторые мифопоэтические параллели к ним. 

//Христианизация Коми края и ее роль в развитии государственности и 

культуры: В 2 т. - Сыктывкар, 1996. Т. 2. 210-217 л.б.

47.Коми нӧдкывъяс. /Лӧсьӧд. Ф.В.Плесовский. - Сыктывкар, 1975. - 12-111 

л.б.; Образцы коми-зырянской речи. - Сыктывкар, 1971. - 39-40, 78-80, 

103-105, 107-108, 136, 232,270-272, 309 л.б.

48.Лазутин С.Г. Метафоры в загадках. //Лазутин С.Г. Поэтика русского 

фольклора. - М., 1981. - 94-110 л.б.

49.История коми литературы: В 3 т. Т. 1. Фольклор. - Сыктывкар, 1979. - 79

83 л.б.

50.Кудряшова В.М. Коми народные приметы. //Жанровое развитие коми 

фольклора и литературы на современном этапе. Выл. 45. - Сыктывкар, 

1988. - 37-50 л.б.; Кудряшова В.М. Народная мудрость в приметах. //Коми 

народные приметы. - Сыктывкар, 1993. - 5-18 л.б.

51.Конаков Н.Д. От святок до сочельника. - Сыктывкар, 1993. - 18, 38-39, 42

46 л.б.
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52.Видзӧд: Кудряшова В.М. Коми наподные приметы. - Сыктвкар, 1993' Об

разцы коми-зырянской рени. - Сыктывкар 1971. - 38, 80-81, ЮЗ, 109, 127

128, 268-269, 291-292 л.б.

Тӧдӧмлун видлалан юалӧмъяс

I Мыйла сьӧкыд сикасавны фольклор жанръяс? (Аникин В.П. да Пропп В.Я. 

серти).

2. Кыдзи да коді сикасалӧма коми фольклор жанръяс?

3. Мыйӧн торъялӧны шензьӧдан - вӧвлытӧм сям серти йӧзкостса мойд си

касъяс (пемӧсъяс йылысь, шензьӧдана, бытӧвӧй мойдъяс)?

4. Мыйла легенда, предание, вӧвлытӧмтор - висьт ӧтлаӧдӧма абу мойдана 

прозаӧ?

5. Тӧдчӧдӧй эпос нога да лирика нога сьыланкывъясысь шӧр тэчан ногъяс?

6. Мыйла баллада шусьӧ лиро-эпическӧй жанрӧн?

7. Мыйӧн ӧткодьӧсь да торъяланаӧсь нимкыв, шусьӧг да кывйӧз, нӧдкыв, 

примета?

8. Кутшӧм фольклор жанръяс вӧліны, лоӧны обряд юкӧнӧн?

9. Кутшӧм тӧдчанлун фольклорнӧй традициялӧн литература сӧвмӧмын?

Сувтӧдӧм могъяс

1. Торйӧдӧй сюрӧсторъяс (мотивъяс) “Полисон”, “Седун”, “Ловва да куим 

мог” шензьӧдана мойдъясысь.

2. Видлалӧй бӧрйӧм фольклорнӧй жанр серти йӧзкостса произведениелысь 

поэтика (сюрӧс, тэчасног, тэчас артмӧданторъяс, тэчан ногъяс, кыв, ритм, 

рифма).

3. Дасьтӧй татшӧм висьталӧмъяс:

“Шензьӧдана мойдын мифология колясъяслӧн петкӧдчӧм” (мойд 

бӧрйыны ас кӧсйӧм серти)

“Чудь образын мифологиялӧн да важдырсялӧн петкӧдчӧм”.
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4. Корсьӧй лыддьысян небӧгъяс серти, кутшӧм фольклор жанръяслы 

лӧсялана произведениеяс сэтчӧ пыртӧма І-ХІ классъясын велӧдчысьяслы 

лыддьӧм вылӧ.

Коми фольклор серти шӧр туялан уджъяс

1. Белицер В.Н. Очерки по этнографии коми. - М., 1958.

2. Грибова Л.С. Пермский звериный стиль. - М., 1975.

3. Грибова Л.С. Декоративно-прикладное искусство народа коми. - М., 1980.

4. Ветошкина Е.В. Производственные и семейно-бытовые заговоры коми. 

//Национальное и интернациональное в коми литературе и фольклоре. 

Выл. 2. - Сыктывкар, 1982. - 87-98 л.б.

5. Жанр сказки в фольклоре народа коми. - Сыктывкар, 1992.

6. Ильина И.В. Народная медицина коми. - Сыктывкар, 1997.

7. История коми литературы: В 3 т. Т. 1. Фольклор. - Сыктывкар, 1979.

8. Конаков Н.Д. Древнекоми промысловый календарь. - Сыктывкар, 1987.

9. Конаков Н.Д. От святок до сочельника. - Сыктывкар, 1993.

10.Конаков Н.Д. Ірадиционное мировоззрение народов коми: Окружающий 

мир. Пространство и время. - Сыктывкар, 1996.

11.Кудряшова В.М. Отражение древнего мировоззрения в коми паремиях. - 

Сыктывкар, 1986.

12.Кудряшова В.М. Коми народные приметы. //Ж анровое развитие коми 

фольклора и литературы на современном этапе. Вып. 45. - Сыктывкар,

1988.- 37-50 л.б.

13.Кудряшова В.М. Заговоры народа коми. //Общее и особенное в жанрах 

коми фольклора и литературы. Вып. 48. - Сыктывкар, 1991. - 34-45 л.б.

14. Лимеров П.Ф. Коми несказочная проза. - Сыктывкар, 1998.

15.Микушев А.К. Песенное творчество народа коми. - Сыктывкар, 1956.

16.Микушев А.К. Коми литература и народная поэзия. - Сыктывкар, 1961.

17.Микушев А.К. Эпические формы коми фольклора. - Л., 1973.
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18.Микушев А.К. Коми народный эпос (историко-культурные контакты). - 

Сыктывкар, 1989.

19.Микушев А.К. Коми народный эпос (взаимосвязи коми эпоса). - Сыктыв

кар, 1990.

20.Мифология коми. - М.-Сыктывкар, 1999.

21.Народное искусство коми. - М., 1992.

22.Плесовский Ф.В. Свадьба народа коми. - Сыктывкар, 1968.

23.Плесовский Ф.В. Космогонические мифы коми и удмуртов. //Этнография 

и фольклор коми. Вып. 13. - Сыктывкар, 1972. - 39-42 л.б.

24.Рочев Ю Г Введение. //Коми легенды и предания. - Сыктывкар, 1984.

25.Рочев Ю Г. Колыбельные песни коми. //Арт. 1998. № 3 .-1 1 2 -1 3 3  л.б.

26.Рочев Ю.Г. Детские будильные попевки. //Этнография и фольклор коми. 

Вып. 13. - Сыктывкар, 1972. - 58-68 л.б.

27.Рочев Ю.Г. Песни-сказки. //Этнография и фольклор коми. Вып. 17. - Сык

тывкар, 1976. - 44-59 л.б.

28.Семенов В.А. Традиционная духовная культура коми-зырян: ритуал и 

символ. - Сыктывкар, 1991.

29.Семенов В.А. Традиционная семейная обрядность народов Европейского 

Севера: к реконструкции мифопоэтических представлений коми (зырян). - 

СПб, 1992.

30.Сидоров А.С. Идеология древнего населения Коми края. //Этнография и 

фольклор коми. Вып. 13. - Сыктывкар, 1972. - 10-23 л.б.

31.Сидоров А.С. Знахарство, колдовство и порча у народа коми. - СПб, 1997.

32.Скляр И.Г. Коми народные танцы. - Сыктывкар, 1990.

33.Т р а д и ц и о н н а я  духовная культура народа коми. - Сыктывкар, 1994.

34.Уляшов О.И., Уляшов И.И. Онтология сказки. - Сыктывкар, 1997.

35.Уляшов О.И. Образ Стефана Пермского в традиционных представления 

коми. - Сыктывкар, 1997.

36.Филиппова В.В. Коми фольклор сьылан жанръяс поэтика. - Сыктывкар, 1996.

37.Филиппова В.В. Коми фольклор: Хрестоматия. - Сыктывкар, 2002.
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Ас кежысь вӧчан удж

1. Лӧсьӧдны коми декоративно-прикладнӧй искусстволысь сикасъяс йылысь 

висьталӧм, мыччӧдны налысь мифология да фольклор подув.

2. Видлавны коми йӧзкостса йӧктӧмъяс да мыччӧдны налысь мифология, 

фольклор подув.

3. Донъявны коми йӧзкостса драма.

Курсӧвӧй да дипломнӧй уджъяс тематика:

1. Коми фольклор кыдзи йӧзкостса полтӧса культура школаын велӧдӧм.

2. Коми фольклор серти коми йӧзлысь важдырся школаын тӧдмалӧм.

3. Коми фольклор серти коми йӧзкостса оласног школаын тӧдмалӧм.

4. Коми фольклор серти мифология мыччӧдъяс школаын тӧдмалӧм.

5. Коми фольклор жанръяс школаын велӧданног.

Дженьдӧдӧмъяс

Доронин

Доронин П.Г. Важ коми мойдъяс. - Сыктывкар, 1950.

и.-к.

изьва-колваса

к.-з.

коми-зыряналӧн 

КЙС, 1971.

Микушев А.К., Чисталев П.И., Рочев Ю.Г. Коми йӧзкостса сьыланкывъ

яс. Т. 3. - Сыктывкар, 1971.

КЙС, 1993.

Микушев А.К., Чисталев П.И., Рочев Ю.Г. Коми йӧзкостса сьыланкывъ

яс. Т. 3. - Сыктывкар, 1993.

л.б.

лист бок.

Микушев, 1980.
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СОДТӦДЪЯС

1. Содтӧд.

Коми фольклорысь асшӧр лыддьысьӧм урокъяслы урчитӧм  

лыддян-видлалан торъяс

1 класс

Уроклӧн тема Велӧдысьӧн лыддянторъяс да челядькӧд видлалан небӧгъяс

Коми

йӧзкостса

нӧдкывъяс

Мича лун /Лӧсьӧд. М.Лызлова. Худ. В.Токарев. - Сыктыв

кар, 1991 .-64  л.б. - 5-14 л.б.

Турунвиж да чуткасьысь вӧрын олӧ (Коз).

Кӧть кыдз мунӧ, а бӧръя кокыс век панйӧ (Кӧч). 

Сэтшӧм госа, мый голяыс оз тыдав (Порсь).

Пемӧсъяс йы

лысь йӧзкостса 

нӧдкывъяс

Коді тайӧ?

Ки помысь вӧчӧм челядьлы бура тӧдса лэбач-пемӧс йылысь

небӧг.

Ме кодь сьӧкыд пӧ некодлы абу овны, войбыд пӧ лӧӧ уд

жавны (Кань).

Лунын скамья, войын кытш (Пон).

Бордъя, а оз лэбав, коктӧм, а ветлӧ (Чери).

Кузь бӧжа, сьӧд юра, еджыд морӧса (Катша).

Г ажа лыддьы

сянкывъяс

Челядь, челядь, тра-ра-ра. - Гажа лыддьысянкывъяс. Ӧшка

мӧшка книга. - Сыктывкар, 1990.

Челядь вор

сӧмъяс

Коді серӧктас? - Коми челядьлӧн важ ворсӧмъяс /Лӧсьӧд. 

Ю.Рочев. - Худ. А.Мошев. -  Сыктывкар, 1988. - 24 л.б. - 

Л.б. 5.

Лэбачьяс йы

лысь 

шусьӧгъяс да 

кывйӧзъяс

Код йылысь тадзи шулывлӧмаӧсь? Ки помысь вӧчӧм небӧг. 

Кывйыд абу чикыш, лэбзяс - он кут.

Чикыш мича бордйӧн, а морт велӧдчӧмӧн.

Сійӧ тэд висьталас пожӧм йылысь тури.

Йӧзкостса

приметаяс

Кутшӧм поводдя виччысям? Ки помысь вӧчӧм небӧг. 

Дзодзӧг бӧж сайын лым тыдалӧ.
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Дзодзӧгъяс выліті лэбӧны - джуджыд лым лоӧ. 

Дзодзӧгъяс уліті лэбӧны - ляпкыд лым лоӧ.

Шыӧдчанкывъ

яс

Пачӧ, пачӧ, ломдзы. - Бобӧ, бобӧ /Лӧсьӧд. А.Микушев. - 

Худ. В.Б.Осипов. - Сыктывкар, 1987. - 23 л.б. - Л.б. 5.

Челядь сьы

ланкыв

Пашӧ, пиӧ, чеччы. - Бобӧ, бобӧ /Лӧсьӧд. А.Микушев. - Худ. 

В.Б.Осипов. - Сыктывкар, 1987. - 23 л.б. - Л.б. 4.

Пемӧсъяс йы

лысь сьылӧмӧн 

мойд

Руй-руй, -  Бобӧ, бобӧ. Л.б. 17.

Пемӧсъяс йы

лысь мойдъяс

Кань да петук. - Коми мойдъяс /Лӧсьӧд. Ю.Рочев. - Худ. 

В.Б.Осипов. -  Сыктывкар, 1991. - 232 л.б. - Л.б. 12.

Пӧръясьӧм йы

лысь мойд

Нёрым. - Коми мойдъяс /Лӧсьӧд. Ф.Плесовский. - Худ. 

В.Игнатов. -  Сыктывкар, 1976. - 134 л.б. - Л.б. 27.

Ён морт йы

лысь мойд

Гундыр /дженьдӧдӧмӧн/. - Коми мойдъяс /Лӧсьӧд. 

Ф.Плесовский. - Худ. В.Игнатов. - Сыктывкар, 1976. - 134 

л.б. - Л.б.З.

Шензьӧдана 

лоӧмторъяс 

йылысь мойд

Гӧрд чышъян. - Коми мойдъяс /Лӧсьӧд. Ю.Рочев. - Худ. 

В.Б.Осипов. -  Сыктывкар, 1991. - 232 л.б. - Л.б. 56.

Челядь йылысь 

мойд

Арӧй-дрӧй. - Коми мойдъяс. - 1991. - Л.б. 113.

Пемӧс йылысь 

легенда

Ош корӧ пев чунь. - Коми йӧзкостса важ висьтъяс /Лӧсьӧд. 

Ю.Рочев. - Худ. А.Гаранин. - Сыктывкар, 1984. - 176 л.б. - 

Л.б. 111.

Коми миф Ен да Омӧль. Ки помысь вӧчӧм небӧг.

Пуяс вежа

видзӧм йылысь 

висьт

Ольӧш Яккӧд ина вӧвлӧмтор. - Коми йӧзкостса висьтъяс 

/Лӧсьӧд. Ю.Рочев. - Худ. А.Гаранин. - Сыктывкар, 1984. -

176 л.б. -Л .б . 91.
. . . .  і



III

2 класс

Уроклӧн тема

Урок кежлӧ лыддян - видлалан торъяс

Челядьӧн видзӧдӧм да велӧдысьӧн 

лыддьӧм йӧгысь небӧгъяс

Челядьлы ас кежысь 

лыддьӧм вылӧ не-

6ӦІТ.ЯС

Ывла выв йы

лысь йӧзкостса 

небӧгъяс

Велӧдысьӧн лыддян небӧглысь ним 

визьнитӧма. Ноко, тӧдмав. - Ӧшка

мӧшка книга. - Худ. В.Б.Осипов. - 

Сыктывкар, 1990; Мича лун. - 

Лӧсьӧд. М.Лызлова. - Худ.

Б.Токарев. - Сыктывкар, 1991- 64 

л.б.: Коми нӧдкывъяс. - Лӧсьӧд. 

Ф.Плесовский. - Худ. В .Карабут. - 

Сыктывкар, 1975 - ПО л .б .-Л .б  12 

- 14 - Ывла выв (шонді, тӧлысь, 

кодзувъяс, енэж) йылысь.

Н.Щукин. Азбукаа 

нӧдкывъяс. - Худ. 

В.Токарев. - Сыктыв

кар, 1991 - 32 л.б. - 

Л.б. 18, 27; Шонді да 

ӧшкамӧшка йылысь 

нӧдкывъяс.

Пемӧсъяс йы

лысь 

шусьӧгъяс да 

кывйӧзъяс

Мича лун. - Лӧсьӧд. М.Лызлова. - 

Худ. В.Токарев. - Сыктывкар, 1991 

- 64 л.б. - Л.б. 16 - Кань да шыр йы

лысь шусьӧгъяс да кывйӧзъяс - 

Шыр вылад и кань зэв ыджыд 

зверь. Шырыс каньлы грӧзитӧ, да 

гӧбӧчсянь. Каньлы серам, а шырлы 

синва.

Кысільӧй да кани

льӧй. - Бобӧ, бобӧ. - 

Лӧсьӧд. А.Микушев. - 

Худ. В.Б.Осипов - 

Сыктывкар, 1987, 23 

л.б. - Л.б. 3.

Лэбач йылысь 

ворсан сяма 

кывбуръяс

Джыдж, джыдж. - Бобӧ. бобӧ. - Лӧ

сьӧд. А. Мику шее. - Худ. 

В.Б.Осипов. - Сыктывкар, 1987 - 23 

л.б. - Л.б. 6.

Попова Ю. Катша рок 

пуӧ. - Попова Ю. Ке

кӧнач. - Худ. 

А.Гаранин. - Сыктыв

кар, 1962 - 8 л.б. - Л.б. 

2.
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Пемӧсъяс йы

лысь кывбуръ

яс - сьылан

кывъяс.

Кӧч йӧктӧ, йӧктӧ. - Мича лун. - 

Сыктывкар, 1991 - 64 л.б. - Л.б. 50;

Попова Ю. Кекӧнач. Худ. 

В.Игнатов. - Сыктывкар, 1962 - 8 

л.б.; Попов С. Лысва войт. - Худ. 

П.Митюшев. - Сыктывкар, 1970 - 

24 л.б.

Бабин В. Кӧчиль. - 

Бабин В. Ӧктӧ Коля 

коляоз. - Худ. 

А.Гаранин. - Сыктыв

кар, 1993 - 16 л.б. - 

Л.б. 14.

Челядь йылысь 

сьыланкывъяс

Кокӧй, кокӧй, пышйы. - Бобӧ. бобӧ. Мишарина А. Машук. 

- М ишарина А. 

Вильышпоз. - Худ. 

В.Б.Осипов. - Сык

тывкар, 1994 - 24 л.б. - 

Л.б. 13.

-Лӧсьӧд. А. Микушев. - Худ.

В.Б.Осипов. - Сыктывкар, 1987 - 23 

л.б. - Л.б. 11; М ича лун. - Лӧсьӧд. 

М.Лызлова. - Худ. В.Токарев. - 

Сыктывкар, 1991 - 64 л.б.

Вӧвлытӧмтор 

йылысь мойд

Оліс-выліс старик. - Бобӧ. бобӧ. - 

Лӧсьӧд. А.М икушев. - Сыктывкар, 

1987 - 24 л.б. - Л .б. 13; Мича лун. - 

Сыктывкар, 1991-64  л.б.

Попова Ю. Ичӧтик 

мойд - небылича. - По

пова Ю. Восьтам 

ӧшинь паськыда. -Худ. 

В.Игнатов. - Сыктыв

кар, 1967 - 30 л.б. - 

Л.б.8

Челядь йылысь 

йӧзкостса мойд

Мича лун. - Сыктывкар, 1991 - 64 

л.б.; Висер вож са сьыланкывъяс да 

мойдкывъяс. - Лӧсьӧд. К О С И Л О В . 

Худ. А.Мошев. -  Сыктывкар, 1986 - 

256 л.б.: Пилы. - Ипатьдорса фольк-

Рӧдтім-гӧнитім. - 

Бобӧ, бобӧ. - Сыктыв

кар, 1987 - 24 л.б. - 

Л.б. 12.

лор. - Лӧсьӧд. А .Микушев. - Худ. В. 

Игнатов. - Сыктывкар, 1980 - 184 

л.б. - Л.б. 69

Пемӧсъяс йы

лысь мойдъяс

Коми м ойдъяс. - Лӧсьӧд. 

Ф.Плесовский. -  Худ. В.Игнатов. -

Шыр кывтӧ-катӧ. - 

Мича лун. - Лӧсьӧд.
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Сыктыокар, 1976 - 134 л.б.; Коми 

мойдъяс. - Лӧсьӧд. Ю.Рочев. -Худ. 

В.Б.Осипов. - Сыктывкар, 19°1 - 

232 л.б.; Шыӧ кывтӧ-катӧ. - Ипать

дорса фольклор. - Лӧсьӧд.

А.Микушев. - Худ. В.Игнатов. - 

Сыктывкар, 1980 - 184 л.б. - Л.б. 77.

М.Лызлова. Худ. 

В.Токарев. - Сыктыв

кар, 1991 - 64 л.б. - 

Л.б. 53.

Пемӧсъяс йы

лысь йӧзкостса 

да гижӧм мой

дъяс

Коми мойдъяс. -  Сыктывкар, 1976 - 

134 л.б.; Руч да чокыр. Коми мой

дъяс. - Сыктывкар, 1990 - 32 л.б.

Раевский С. Руч да 

кӧза. - Раевский 

С.Пемӧсъяс йылысь 

серни-басни. - Худ. 

А.Гаранин. - Сыктыв

кар, 1991 - 24 л.б. - 

Л.б. 22.

Челядь йылысь 

мойдъяс да 

висьтъяс

Сар. вай изки. - Коми мойдъяс. - 

Сыктывкар. 1991 - 232 л.б. - Л.б.

180; Юшков Г. Вӧрса дед да Миша. 

- Худ. В.Игнатов. - Сыктывкар, 

1964 - 20 л.б.; Пылаева С. Эзысь 

пӧрт. - Худ. А.Мошев. - Сыктыв

кар, 1987 - 30 л.б.

Юшков Г. Ыджыд 

нин. - Юшков Г. 

Ачым тӧда. - Худ. 

В.Мамченко. - Сык

тывкар, 1961. - 16 л.б. 

-Л .б . 1.

Шемӧс 

лоӧмторъяс 

йылысь 

йӧзкостса мой

дъяс

Коми мойдъяс. - Сыктывкар, 1976 - 

134 л.б.; Ипатьдорса фольклор. - 

Сыктывкар. 1980- 180 л.б.; Кудраш 

- Висер вожса сьыланкывъяс да 

мойдкывъяс. - Лӧсьӧд. И.Осипов. - 

Худ. А.Мошев. - Сыктывкар, 1986 

256 л .б .-Л .б  133.

Шонді мам. - Коми 

мойдъяс. - Сыктыв

кар, 1991 - 232 л .б .- 

Л.б. 87.

Вӧралысьяс 

йылысь леген-

Коми мойдъяс. Лӧсьӧд. 

Ф.Плесовский. - Худ. В.Игнатов. -

Напалков В. Миян 

Пиля дед. - Худ.
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даяс да кыв

буръяс

Сыктывкар, 1976 - 134 л.б.; Коми 

мойдъяс. - Лӧсьӧд. Ю.Рочев. - Худ. 

В.Б.Осипов. - Сыктывкар, 1991 - 

232 л.б.; Йиркап. - Коми йӧзкостса 

важ висьтъяс. - Лӧсьӧд. Ю.Рочев. - 

Худ. А.Гаранин. - Сыктывкар, 1984 

- 176 л.б. -Л .б . 41

М.Безносов. - Сык

тывкар, 1975. - 12 л.б.

Мудерлун йы

лысь мойдъяс 

да кывбуръяс

Бобӧ, бобӧ. - Лӧсьӧд. А .Микушев. - 

Худ. В.Б.Осипов. - Сыктывкар, 

1987 - 23 л.б.; Коми мойдъяс. - 

Сыктывкар, 1976 - 134 л.б.; Кык 

вок - Коми мойдъяс. - Сыктывкар. 

1991 - 232 л .б .-Л .б . 182.

Мишарин А. Мыйла 

меліасьӧ Ваньӧ. - 

Мишарин А. Шоныд 

зэр. - Худ.

В.Б.Осипов. - Сыктв- 

кар, 1986 - 24 л.б.

3-4 класс

Уроклӧн тема

Урок кежлӧ лыддян - видлалан торъяс

Гортын лыддьӧм вылӧ да классын 

видлалӧм вылӧ небӧгъяс

Лыдцьысян кытш 

паськӧдӧм могысь не

бӧгъяс

3 класс

Удж йылысь 

шусьӧгъяс да 

кывйӧзъяс

Мича лун. - Лӧсьӧд. М.Лызлова. - 

Худ. В.Токарев. - Сыктывкар, 1991. 

- 64 л.б, - Л.б. 15-26. Вӧзъян плакат 

серти челядь ас кежысь бӧрйӧны 

удж йылысь шусьӧгъяс да 

кывйӧзъяс.

Коми шусьӧгъяс да 

кывйӧзъяс. - Лӧсьӧд. 

Ф.Плесовский. - Худ. 

А.Мошев. - Сыктыв

кар, 1983. - 208 л.б. - 

Л.б. 62-76.

Тулыс йылысь 

кывбуръяс да 

приметаяс

А.Некрасовлӧн, В.Чисталевлӧн, 

А.Мишариналӧн, Н.Куратовалӧн 

тулыс йылысь кывбуръяса не-

Тулыс. - Йӧзкостса 

коми приметаяс. - 

Лӧсьӧд. В.Кудряшова.
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бӧгъяс. Кывбуръяссӧ челядь кор

сьӧны ас кежысь вӧзъян список 

серти.

- Худ. В.Б.Осипов. - 

Сыктывкар, 1993 - 192 

л .б .-Л .б . ЗІ.

Челядь йылысь 

йӧзкостса мой

дъяс

“Челядь йылысь коми мойдъяс” 

вӧзъян индӧд вылӧ подуласьӧмӧн ас 

кежысь корсьысьӧны кык небӧгын: 

Коми мойдъяс, 1976; Коми мойдъяс, 

1991. - “Ӧльӧна”, “Пес кералысь 

старик”, “Куим чоя-вока”, “Аральӧ- 

пӧльӧ”, “Чуня-чалля”, “Сар, вай из

ки”.

Мамтӧм ныв. - Ипать

дорса фольклор. - 

Лӧсьӧд. А.Микушев. - 

Худ. В.Игнатов. - 

Сыктывка, 1980- 184 

л.б. - Л.б. 124.

Сюсь да 

повтӧм йӧз 

йылысь шен

зьӧдана мойдъ

яс

“Шензьӧдана лоӧмторъяс йылысь 

йӧзкостса мойдъяс” вӧзъян индӧд 

серти велӧдчысьяс “Коми мойдъяс” 

(1976, 1991) небӧгъясысь ас кежысь 

корсьӧны да лыддьӧны татшӧм 

произведениеяс: “Полисон”, 

“Шонді ныв”, “Иван-дурак”, “Гӧрд 

чышъян”, “Ловва да куим мог”, 

“Шонді мам”.

Педот Стрелеч. - Ви

сер вожса сьылан

кывъяс да мойдкывъ

яс. - Лӧсьӧд.

И.Осипов. - Худ.

А.Мошев. - Сыктыв

кар, 1986. - 256 л.б. - 

Л.б. 189.

Коми йӧзлӧн 

важдырся йы

лысь йӧзкостса 

легендаяс да 

преданиеяс

Вӧзъян плакат вылӧ подуласьӧмӧн 

“Коми йӧзкостса важ висьтъяс” 

(1984) небӧгысь ас кежысь корсьӧны 

да лыддьӧны вӧвлытӧмторъяс- 

висьтъяс: “Вӧрсаысь пышйӧм”, 

“Ошкӧд паныдасьӧм”, “Мирон кер

ка”, “Пасьтӧм гӧна морт”, “Чери 

бӧжа ныв” .

Ен морт Пера. - Коми 

йӧзкостса важ висьтъ

яс. - Лӧсьӧд. Ю.Рочев. 

- Худ. А.Гаранин. - 

Сыктывкар, 1984. - 

176 л .б .-Л .б . 38-40.

А.К.Микушев - 

коми фольклор

Вӧзъян плакат вылӧ подуласьӧмӧн 

тӧдса произведениеяс серти ве-

Микушев А. Анастасия 

Шуктомова (1891 - 1975)
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чукӧртысь лӧдчысьяс ас кежысь корсьӧны /Анастасия Шуктомова да

А.К.Микушевӧн “Бобӧ, бобӧ” Ипатьдор йӧзкостса по

(1987) лӧсьӧдӧм небӧг да дась эзия йылысь. - Ипатьдор

тысьӧны висьтасьны дзонь небӧг са фольклор. - Лӧсьӧд.

йылысь. А.Микушев. - Худ.

И.Игнатов. - Сыктывкар, 

1980.- 184 л.б.-Л.б. 3.

Коми мойд Вӧзъян список серти велӧдчысьяс Легенды и сказания

серпасалысьяс ас кежысь корсьӧны тӧдса народа коми: Альбом

йӧзкостса мойд чукӧръяс-небӧгьяс: репродукций и графи

Коми мойдъяс. - Худ. В.Игнатов. - ческих работ

Сыктывкар, 1976; Ипатьдорса В.Игнатова. - Сык

фольклор. /Худ. В.Игнатов. - Сык тывкар, 1985. Серпа

тывкар, 1980; Висер вожса сьылан сасьысьяс йылысь:

кывъяс да мойдкывъяс. /Худ. Дыхание Пармы. -

А.Мошев. - Сыктывкар, 1986; Бобӧ, Лӧсьӧд. В.Латышева. -

бобӧ. /Худ. В.Б.Осипов. - Сыктыв Сыктывкар, 1991. -

кар, 1987; Коми мойдъяс. /Худ. 288 л.б. - Л.б. 191 -

В.Б.Осипов. - Сыктывкар, 1991. 195; Художник 

А.Мошев. - Герой ко

ми преданий. - 

Лӧсьӧд. Е.Молодцова. 

- Сыктывкар, 1993. - 

47 л .б .-Л .б . 28 - 32.

4 класс

Кутшӧм юа Вӧзъян плакат серти велӧдчысьяс Рочев Ю. Сьылӧмӧн

лӧмъяс да ас кежысь корсьӧны чукӧръяс- мойдъяс. - Рочев Ю.

нӧдкывъяс небӧгъясысь татшӧм мойдъяс: Челядь сьыланкывъяс

дзебсьӧны “Бобӧ, бобӧ”, “Дуда”, “Руй-руй", да мойдкывъяс. - Худ.

мойдъясын? “Стрӧй, коньӧр”, “Кӧза оз мун В.Поляков. - Сыктыв-
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тусьла”, “Леньӧ, леньӧ”. - “Бобӧ, 

бобӧ”. - Сыктывкар, 1987; “Кык 

вок” . - Коми мойдъяс. - Сыктывкар, 

1976; “Кӧкъямыс кока пон’". - Коми 

мойдъяс. - Сыктывкар, 1991. Лыд

дьӧны да лӧсьӧдӧны произведение

яс серти юалӧмъяс да нӧдкывъяс.

кар, 1969. - 111 л.б. - 

Л.б. 71 - 83.

Коми муысь 

нималана ён 

йӧз

“Ен йӧз йылысь коми мойдъяс да 

легендаяс” вӧзъян индӧд серти ве

лӧдчысьяс ас кежысь корсьӧны не

бӧгъясысь колана мойдъяс да ле

гендаяс, лыддьӧны Пера, Йиркап, 

Турьяса салдат, ичӧт вок йылысь да 

корсьӧны на йылысь висьталӧмысь 

збыльторъяс.

Педор Кирон. - Коми 

йӧзкостса эпос. - 

Лӧсьӧд. А.Микушев. - 

М., 1987 .-686  л.б. - 

Ён йӧз йылысь ве

лӧдысьӧн висьталӧм 

могысь.

Ён йӧз йылысь 

мойдъяс да ле

гендаяс

“Коми мойдъяс да легендаяс” 

вӧзъян индӧд серти велӧдчысьяс ас 

кежысь корсьӧны да лыддьӧны ён 

йӧз йылысь мойдъяс да легендаяс.

Керча ю бӧкын олам. - 

Коми йӧзкостса эпос. 

-Лӧсьӧд. А.Микушев.

-М ., 1987.-В е 

лӧдысьӧн ён морт йы

лысь висьталӧм да 

бӧрйысьӧмӧн лыд

дьӧм могысь.

Мый висьта

лӧны мойдъяс 

коми йӧзлӧн 

важдырся олӧм 

йылысь

Вӧзъян плакат вылӧ подуласьӧмӧн 

велӧдчысьяс ас кежысь корсьӧны 

мойдъясысь коми йӧз важдырся 

олӧмысь (вӧралысьлӧн оланног, му 

бертӧм, пемӧсъясӧс вӧдитӧм) мыч

чӧдъяс: Иван-охотник. - Коми мой

дъяс. - Сыктывкар, 1976; Шомвук-

Туркин А.И. Топони

мика отсалӧ геологъ

яслы. - Туркин А.И. 

Кӧні тэ олан? - Сык

тывкар, 1977 - 132 л.б. 

- Кӧрт сывдан удж 

йылысь.
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ва, Дас ӧти ая-пиа, Патук, кань да 

руч, Чуня-чалля. - Коми мойдъяс. - 

Сыктывкар, 1991.

Коми народное искус

ство: Фотоальбом. - 

М., 1993.

Вӧралысьяс 

йылысь мойдъ

яс, легендаяс, 

быличкаяс

“Мойдъяс, легендаяс, быличкаяс” 

вӧзъян индӧд серти велӧдчысьяс ас 

кежысь корсьӧны да лыддьӧны 

вӧралысьяс йылысь произведениеяс: 

Иван-охотник пи. - Коми мойдъяс. - 

Сыктывкар, 1976; Шомвуква, Дас 

ӧти ая-пиа, Прӧмышленник. - Коми 

мойдъяс. - Сыктывкар, 1991; Ён морт 

Пера, Йиркап, Ошкӧд паныдасьӧм. - 

Коми йӧзкостса важ висьтъяс. - Сык

тывкар. 1984.

Вӧралысьяслӧн при

метаяс. - Коми народ

ные приметы. - 

Лӧсьӧд. 

В.К.Кудряшова. - Худ. 

В.Б.Осипов. - Сык

тывкар, 1993. - 192 

л.б.; Коми охотничий 

промысловый кален

дарь. - Родники пар

мы. - Сыктывкар, 

1989. Велӧдысьлы 

лыддянтор.

Важся ко

миясӧн вежа

видзана пе

мӧсъяс

Вӧзъян плакат серти велӧдчысьяс 

ас кежысь корсьӧны да лыддьӧны 

пемӧсъяс йылысь мойдъяс: Руй- 

руй, Стрӧй, коньӧр. - Бобӧ, бобӧ. - 

Сыктывкар, 1986; Нерым. - Коми 

мойдъяс. - Сыктывкар, 1976; Катша 

да шыр, Руч да секыр, Кань да пе

тук, Петук, кань да руч, Стрӧй 

гозъя, Дас ӧти ая-пиа, Чуня-чалля. - 

Коми мойдъяс. - Сыктывкар, 1991; 

Ош корӧ пев чунь, Ошкӧд паныда

сьӧм. - Коми йӧзкостса важ висьтъ

яс. - Сыктывкар, 1984.

Н.Д.Конаков. Коми 

охотничий промысло

вый календарь (Коми 

йӧзкостса важ вӧралан 

кадпас). - Родники 

пармы. - Сыктывкар, 

1989; Савельева Э.А., 

Королев К.С. Древне

коми календарь. - Са

вельева Э.А., Королев 

К.С. По следам леген

дарной чуди. - Сык

тывкар, 1990. - 128 

л.б. - Л.б. 88. Сэні жӧ:
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Изображения живот

ных на древнекоми 

календаре. - Л.б. ЗЗ

Ывла выв мой

дъясын

Вӧзъян плакат серти велӧдчысьяс ас 

кежысь лыддьӧны тӧдса небӧгъясыс! 

мойдъяс да корсьӧны ывла выв 

пасйысь пемӧсъяслысь мифологи

ческӧй образъяс: “Бобӧ, бобӧ”, 1987: 

Леньӧ, леньӧ, Кӧза оз мун тусьла; 

Коми мойдъяс, 1991: Руч да сёкыр.

Туркин А.И. Кодзувъ

яс да тӧлысь. - Туркин 

А.И. Кӧні тэ олан? - 

Сыктывкар, 1977. - 

132 л.б. -Л .б . 51. Ве

лӧдысьлы небӧгъяс: 

Савельева Э.А., Коро

лев К.С. По следам 

легендарной чуди. - 

Сыктывкар, 1990; Ко

ми народные приме

ты. - Сыктывкар, 

1993; Плосков И. 

Войпель. Зарни Ань. - 

Войвыв кодзув. - 

1992, № 3. - Л.б. 68; № 

7. - Л.б. 67. Лимеров 

П.Ф. О медведе, лосе 

и Зарни Ань. - Дыха

ние пармы. - Сыктыв

кар, 1989.

Коми йӧзлӧн 

ордпу

Вӧзъян индӧд серти велӧдчысьяс ас 

кежысь корсьӧны да лыддьӧны ва

ждырся йылысь висьтъяс: Чудь

яслӧн клад, Чудьяс йылысь, Пуысь 

вӧчӧм идолъяс, Тундыръяклы оз 

мӧрччы пуляыс. - Коми йӧзкостса

Ордпу: чудь-перым - 

Биармия. Савельева 

Э., Королев К.: Кы

тысь ми лоим? Эжва 

Перым. //Йӧлӧга, 

1993, № №  12, 15,21,
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важ висьтъяс. - Сыктывкар, 1984. 23.

Мӧсшег И. Коми 

йӧзлӧн важся да ӧнія 

олӧм //Войвыв кодзув, 

1993. - № №  5, 7; Са

вельева Э.А., Королев 

К.С. По следам леген

дарной чуди. - Сык

тывкар, 1990. - 128 

л.б.

Перымса Сте

пан коми му 

вылын

Вӧзъян плакат серти велӧдчысьяс 

ас кежысь корсьӧны да лыддьӧны 

татшӧм произведениеяс: Пуысь 

вӧчӧм идолъяс; Стефан Пермский 

йылысь. - Коми йӧзкостса важ 

висьтъяс. - Сыктывкар, 1984; Тур

кин А.И. Топонимическӧй мойдъяс. 

- Туркин А.И. Кӧні тэ олан? - Сык

тывкар, 1977; Паляйка, Удораса 

княгиня, Ошлапӧй, Кӧрт Айка, 

Кыска, Мелейка. //Йӧлӧга. - 1993. - 

№№ 17, 18, 19 ,23 ,24 , 34

Висер Вась. Стефан 

Пермскӧйлӧн олан 

визь. //Войвыв кодзув. 

- 1991. - № 5; Епифа

ний Премудрый. Жи

тие Стефана Пермско

го. /Пер. с древнерус

ского

Г.И.Тираспольского. - 

Сыктывкар, 1993. - 

176 л.б.



2. Содтӧд. Челядьлы сиӧм небӧгъяс пими нырвизявны кужӧм 

пуктӧм могысь удж сикас.

1 классын:

1. ӧтвылысь «Бобӧ, бобӧ» небӧг видлалӧм да сы вылысь гижӧдъяс 

лыддьӧм. Пуктӧм мог: сетны челядьлы небӧглӧн юр ним, серпас, лист бок 

йылысь тӧдӧмлун.

«Бобӧ, бобӧ» сьылӧмӧн мойд лыддьӧм-видлалӧм бӧрын сёрни: «Ви

дзӧдлӧй небӧг кыш вылас да висьталӧй, мый да кодӧс сэтчӧ серпасалӧма? 

Висьтав! Пет да петкӧдлы серпасъяссӧ! Кутшӧм серпасъяс лӧсялӧны лыд

дьӧм мойдлы? Кутшӧм рӧмъяс медъёна тӧдчӧны серпасъяс вылас? Кутшӧм 

на пиысь кодлы медъёна кажитчӧ? Коді петкӧдлас, кӧні шыпасъяс? Коді 

найӧс тӧдӧ? Коді петас да петкӧдлӧмӧн висьталас, кутшӧм тані шыпасъяс? 

«Бобӧ, бобӧ» - татшӧм ним сетӧма небӧгыслы. Быд небӧглӧн эм аслас ним. 

Татшӧм жӧ нимыс и лыддьӧм мойдлӧн. Сійӧ йӧзкостса мойд, коми йӧз кос

тын зэв важӧн нин лӧсьӧдӧм мойд. Видзӧдлам, мый жӧ серпасалӧма лист 

бокъяс вылын? Мый ті аддзанныд медводдза лист бок вылысь? Кутшӧм пе

мӧсъясӧс да лэбачьясӧс серпасалӧма мӧд лист бок вылас? Коймӧд лист бок 

вылас? Кыдзи ті чайтанныд, кутшӧм лоӧмтор серпасалӧма нёльӧд лист бок 

вылас? Коді петас да висьталас, кутшӧм лэбачьясӧс вермас тӧдмавны тайӧ 

серпас вывсьыс? Видзӧдлӧй тайӧ серпас вылас да висьталӧй, мый кутӧны 

кианыс ныв-зонка, кытчӧ найӧ мӧдӧдчӧны, мыйӧн торъялӧ налӧн паськӧм? 

Мый да кодӧс ті аддзанныд дас нёльӧд лист бок вылысь? Кутшӧм мойдын на 

йылысь висьтавсьӧ? Мойдысь кутшӧм юалӧмъяс лӧсялӧны зонкалы? понлы? 

потшӧслы? билы? зэр валы? ӧшкамӧшкалы? шырлы? катша-ракалы? А тайӧ 

шыпасъясыс артмӧдӧны мойдлысь ним. Кутшӧм шыпасъяс на пиысь тіянлы 

тӧдсаӧсь? Коді петкӧдлас? Сідзкӧ, тайӧ небӧгас абу сӧмын ӧти мойд, а некы

мын. Татшӧм небӧг, кытчӧ чукӧртӧма некымын мойд либӧ висьт, либӧ кыв

бур, шусьӧ небӧг-чукӧрӧн (сборникӧн).

2. Небӧг вылысь гижӧдъяс видлалӧм-лыддьӧм. Пуктӧм мог: корсьны 

классын лыддьӧмторсӧ небӧгысь.
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а) «Бобӧ, бобӧ» небӧгысь «Пашӧ-пиӧ, чеччы!» чуксасянкыв лыддьӧм 

бӧрын сёрни: Кыш вылын серпасъяс серти позьӧ оз тӧдмавны, мый тайӧ не

бӧгас эм лыддьӧм чуксасян сьыланкывйыс? Висьталӧ оз та йылысь небӧглӧн 

нимыс? Серпасъяс да сьыланкыв нимъясысь шыпасъяс отсӧгӧн вайӧ 

тӧдмалам, кутшӧм лист бок вылӧ иналӧма лыддьӧм сьыланкывсӧ? Мый серти 

ті верманныд шуны, мый тайӧ лист бок вылас лыддьӧм сьыланкывйыс? Мый 

висьталӧ пиыслы мам? Мый вочавидзӧ сылы пи?

б) «Мича лун» небӧгысь «Шыр кывтӧ-катӧ» мойдысь сьыланкыв лыд

дьӧм бӧрын сёрни: Видзӧдлӧй кыш вылас! Кӧні серпасъяс, а кӧні шыпасъяс? 

Коді петкӧдлас? Позьӧ оз тайӧ серпасъяс серти гӧгӧрвоны, мый небӧгсӧ 

лӧсьӧдӧма ныв-зонпоснилы? Видзӧдлӧй шыпасъяс вылӧ? Коді тӧдӧ найӧс? 

Коді лыддяс? Тайӧ шыпасъясыс артмӧдӧны небӧглысь ним - «Мича лун». А 

кыдзи шусьӧ кывзӧм сьылан-мойдыс? Вайӧ видлам корсьны лыддьӧм мойдсӧ 

небӧгысь серпасъяс вылӧ видзӧдӧм отсӧгӧн! Видлалӧны велӧдыськӧд став 

серпасъяссӧ. Медбӧръя вылас серпасалӧма лыддьӧм мойдысь геройяссӧ. 

Мойдысь кутшӧм лоӧмтор тані серпасалӧма? Кыдзи ті чайтанныд, коді да 

мый йылысь сёрнитӧ, мӧвпалӧ?

в) «Мича лун» небӧгысь нӧдкывъяс юкӧн лыддьӧм бӧрын сёрни: Вӧлі 

лыддьӧма куим нӧдкыв: Турунвиж да чуткасьысь, вӧрын олӧ (коз). Кӧть кыдз 

мунӧ, а бӧръя кокыс век панйӧ (кӧч). Сэтшӧм госа, мый голяыс оз тыдав 

(порсь). Воча кыв корсьны отсалӧны серпасъяс. Мый вӧчӧ зонкаыс серпас 

вылас? Мӧвпыштӧй, мыйла татшӧм серпас петкӧдлӧма, мый сійӧ вежӧртӧ? 

Мыйӧн ӧткодь серпасъяс да нӧдкывъяс? Кыдзи висьтавсьӧ нӧдкывъясын коз, 

кӧч, порсь йылысь? Мыйла сідзи висьтавсьӧ?

2 классы н:

1. Ас кежысь видлавны класс водзын мыччӧдӧм «Бобӧ, бобӧ» небӧгла 

тӧдмавны, кутшӧм сикас лыддянъяс (мойдъяс, кывбуръяс, висьтъяс) сэтчӧ 

пыртӧма. Небӧг листавтӧг тӧдмавны, мыйта лыддян сэтчӧ пыртӧма, да 

корсьны небӧглӧн кодь нима лыддян. Пуктӧм мог: велӧдны нырвизявны
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фольклор чукӧрын серпасъяс, юр ним, титульнӧй лист вылын нимув да 

юриндалысь серти.

2. Ас кежысь видлавны класс водзын мыччӧдӧм «Бобӧ, бобӧ» да «Мича 

лун» небӧгъяс. Небӧгъяс листавтӧг корсьны наысь ӧткодь нима лыддянъяс 

(шуам, «Руй-руй»). Пуктӧм мог: велӧдны корсьны юриндалысь серти кык 

фольклор чукӧрысь ӧти жӧ сійӧ лыддян.

3. Ас кежысь видлавны класс водзын мыччӧдӧм «Бобӧ, бобӧ» да 

Г.Юшковлысь «Кӧч во» небӧгъяс. Лыддьӧм вылӧ бӧрйыны небӧг: сылысь 

стӧч гижысьсӧ огӧ тӧдӧй, а пыртӧма сэтчӧ сьылан-мойданъяс.

Пуктӧм мог: велӧдны торйӧдны гижысьлӧн гижӧд чукӧрысь фольклор 

чукӧр.

4. Ас кежысь видлавны класс водзын мыччӧдӧм «Мича лун» небӧг да 

тӧдмавны, кутшӧм сикас лыддянъяс сэтчӧ пыртӧма (нӧдкывъяс, шусьӧгъяс, 

кывйӧзъяс, тешторъяс, кывбуръяс, сьыланкывъяс). Пуктӧм мог: велӧдны 

видлавны «небӧг - жанр» йитӧд.

5. Ас кежысь видлавны класс водзын мыччӧдӧм «Мича лун», 

Ю.Поповалысь «Кекӧнач», С.Поповлысь «Лысва войт» небӧгъяс. Тӧдмавны, 

кутшӧм небӧгын эм и йӧзкостса лыддянъяс, и гижӧдъяс («Мича лун»). 

Корсьны 2 небӧгысь ӧти жӧ сійӧ гижӧд. Пуктӧм мог: велӧдны нырвизявны 

небӧг чукӧрын небӧг кыш, титульнӧй лист, серпасъяс, юриндалысь серти.

3 классын:

1. Корсьны «Бобӧ, бобӧ» небӧг тӧдса лыддянъяс серти гортса удж 

вӧчӧм вылӧ водзвыв сетӧм юалӧмъяс отсӧгӧн (юалӧмъяс инӧдны плакат 

вылӧ): Тӧдмалӧй, кутшӧм небӧгысь татшӧм кывбуръяс: «Джыдж, джыдж», 

«Джуӧ, джуӧ, мый бергалан?», «Ӧк-ӧк-ӧк, пӧлянӧй»? Кыдзи юргӧны кыв

буръясыс (нора либӧ нюм-серам сорӧн)? Мыйла сідзи? Коді лӧсьӧдіс не

бӧгсӧ? Коді серпасаліс небӧгсӧ? Мый отсӧгӧн тӧдмалам небӧг 

лӧсьӧды сьлы ^ да серпасалысьлысь нимсӧ? Нӧшта кутшӧм лыддянъяс эмӧсь 

тайӧ небӧгас? Мый серти сійӧс тӧдмалам?
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2. Корсьны тӧдса фольклор чукӧръясысь, тшӧтш и «Бобӧ, бобӧ» не

бӧгысь, мойдъяс, кӧні эм юалӧмъяс да нӧдкывъяс, гортса удж вылӧ водзвыв 

сетӧм юалӧмъяс отсӧгӧн. Могмӧдан плакат: Корсьӧй небӧгъяс, кӧні эмӧсь 

татшӧм мойдъяс: «Бобӧ, бобӧ», «Дуда», «Руй-руй», «Кӧкъямыс кока пон», 

«Кык вок». Кутшӧм юалӧмъяс вылӧ сетӧны воча кывъяс тайӧ мойдъясыс? 

Кутшӧм мойдын эм нӧдкыв? Мыйла йӧзыс лӧсьӧдлісны татшӧм юалан сяма 

мойдъяссӧ? Кодлы найӧс висьтавлісны? Кыдзи аддзинныд-корсинныд не

бӧгъяссӧ? Кыдзи отсалісны тіянлы небӧг йылысь тӧдӧмлунъяс? Пуктӧм мог: 

велӧдны ас кежысь корсьны небӧгъяс да ас кежысь бӧрйыны сэтысь урок 

кежлӧ колана лыддянъяс.

3. Корсьны «Мича лун» небӧгысь удж йылысь шусьӧгъяс да кывйӧзъяс 

(либо шусьӧгъяс да кывйӧзъяс, кӧні паныдасьлӧ «бур» кыв, либӧ шусьӧгъяс 

да кывйӧзъяс, кӧні паныдасьлӧны пемӧсъяслӧн да лэбачьяслӧн образъяс), 

лӧсьӧдны на серти серпасъяс класс водзын мыччӧдӧм могысь. Могмӧдан 

плакат: «Мича лун» небӧгысь корсьӧй шусьӧгъяс да кывйӧзъяс, кӧні вись

тавсьӧ удж йылысь, зіль да дыш йӧз йылысь. Лӧсьӧдӧй на серти класс водзын 

мыччӧдӧм вылӧ серпасъяс! Дасьтысьӧй вочавидзны татшӧм юалӧмъяс вылӧ: 

Мый серти ті гӧгӧрвоинныд, мый аддзинныд да лыддинныд корӧм не

бӧгъяссӧ? Кыдзи ті тӧдмалінныд, мый небӧгас эмӧсь шусьӧгъяс да 

кывйӧзъяс? Мыйла ті чайтанныд, мый бӧрйӧм шусьӧгъясыс да кывйӧзъясыс 

удж йылысь? Мый найӧ висьталӧны удж йылысь, уджач, зіль да уджавны 

дышӧдчысь йӧз йылысь? Мыйла йӧзыс сідзи шулывлӧмаӧсь?

3. Содтӧд. «Сьӧкыд» фольклор чукӧръясын нырвизявны велӧдӧм мо

гысь удж сикас

2 классын.

1) «Пемӧсъяс йылысь мойдъяс» урок кежлӧ ас кежысь видлалӧм мо

гысь мыччӧдӧм небӧгъяс. Урок вылын велӧдантор: Коми мойдъяс (1976); 

Коми мойдъяс (1991). - Руч да сёкыр (велӧдысьӧн классын лыддьӧм вылӧ); 

С.Раевский.Пемӧсъяс йылысь сёрни-басни.
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Видзӧдлӧй мыччӧдӧм небӧгъяс вылӧ да висьталӧй, мый ми талун кутам 

лыддьыны? (Мойдъяс). Кыдзи ті тӧдмалінныд? (Небӧгъяслӧн кыш серти, 

кыш да титульнӧй лист вылын гижӧдъяс серти, серпасъяс серти). Кутшӧм 

небӧг вылын пасйӧма гижысьӧс, а кутшӧм небӧг вылын сы вылӧ индӧд абу? 

Мыйла сідзи? (Кык небӧг - коми фольклор чукӧр да ӧти небӧг гижысь 

С.Раевскийлӧн). Коді вермас висьтавны, кутшӧм небӧгъясын эмӧсь пемӧсъяс 

йылысь мойдъяс? Кыдзи небӧгъяс юӧртӧны та йылысь? (серпасъяс, небӧглӧн 

ним, юриндалысь отсӧгӧн). Коді вермас аддзыны мыччӧдӧм небӧгъяс пиысь 

«Руч да сёкыр» нима мойд? Мый серти сійӧс кокньыдджык корсьны? 

(Юриндалысь серти).

2) «Челядь йылысь мойдъяс» урок кежлӧ ас кежысь видлалӧм могысь 

мыччӧдӧм небӧгъяс. Урок вылын велӧдантор: Коми мойдъяс (1991). - Сар, 

вай изки (велӧдысьӧн классын лыддьӧм вылӧ); Г.Юшков. Вӧрса дед да Миша;

С.Пылаева.Эзысь пӧрт.

Видзӧдлӧй мыччӧдӧм небӧгъяс вылӧ да висьталӧй, кыдзи позьӧ юк

лыны найӧс? (а) фольклор чукӧр да гижысьяслӧн небӧгъяс; (б) небӧг - мойд 

да небӧг - мойд чукӧр. Мый серти ті торйӧдінныд фольклор чукӧр гижысь

яслӧн небӧгъясысь? Кыдзи ті тӧдмалінныд, мый «Вӧрса дед да Миша» небӧг- 

мойд, а мӧд кыкыс-небӧг - мойд чукӧр? А ӧні корсьӧй небӧгъяс пиысь сэ - 

Тшӧмӧс, кутшӧмӧс ме лыддя тіянлы талун. Сійӧ небӧгыс-мойд чукӧр, чорыд 

кыша, серпасаліс сійӧс В.Б.Осипов, а небӧгӧ мойдъяссӧ чукӧртіс нималана 

коми фольклорист Ю.Г.Рочев. Тӧдмалӧй, кутшӧм небӧг.' Коді меным отсалас 

аддзыны, кутшӧм лист бок вылын йӧзӧдӧма небӧгас «Сар, вай изки» мойд? 

Сійӧс ме тіянлы кӧсъя талун лыддьыны (Велӧдчысь корсяс юриндалысь сер

ти).

3) «Коми йӧзкостса мойдъяс» урок кежлӧ ас кежысь видлалӧм могысь 

мыччӧдӧм небӧгъяс. Урок вылын велӧдантор: Коми мойдъяс (1976, 1991); 

Ипатьдорса фольклор; Висер вожса сьыланкывъяс да мойдкывъяс. - Кудраш 

(велӧдысьӧн лыддьӧм вылӧ).
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Видзӧдлӧй мыччӧдӧм небӧгъяс вылӧ да висьталӧй, эм-ӧ налӧн стӧч ги

жысь? (Абу). Коді петас да петкӧдлас, кутшӧм небӧгъяслӧн нимын эм 

«мойд» кыв? Коді петкӧдлас, кутшӧм небӧглӧн юриндалысьын эм «мойд» 

кыв? Кыдзи шусьӧны мойдъяс, кӧні абу стӧч гижысь? (йӧзкостса мойдъясӧн). 

Видзӧдлӧй небӧгъяслӧн кыш вылӧ да висьталӧй, отсалӧны оз миянлы кыш 

вылын серпасъяс тӧдмавны, мый тані эмӧсь мойдъяс? Кутшӧм небӧгын эм 

мойдысьлӧн фотокарточка? (Ипатьдорса фольклор). Коді петас да лыддяс 

сылысь нимсӧ? ӧ н і корсьӧй небӧг, кытысь ме лыддя «Кудраш» мойд: Не

бӧгыс чорыд кыша, кышыс кольквиж рӧма, нимсӧ гижӧма гӧрд рӧма шы

пасъясӧн, небӧг вывсьыс нюмъялӧны шонді да тӧлысь, небӧгсӧ серпасаліс 

А.Мошев.

4) «Коми йӧзкостса сьыланкывъяс» урок кежлӧ ас кежысь видлалӧм 

могысь мыччӧдӧм небӧгъяс. Урок вылын велӧдантор: Мича лун; Висер вожса 

сьыланкывъяс да мойдкывъяс; Ипатьдорса фольклор. - Пилы (велӧдысьӧн 

классын лыддьӧм вылӧ).

Коді петас да петкӧдлас небӧг, коні кыш вылӧ гижӧма «фольклор» кыв. 

Мый вежӧртӧ тайӧ кывйыс? (Йӧзкостса творчество). Коді висьталась, мый 

позьӧ лыддьыны тайӧ небӧгысь? (Юриндалысь серти). Сідзкӧ, мый пырӧ 

фольклорӧ? (Йӧзкостса мойдъяс, висьтъяс, сьыланкывъяс да с. в.). Вермам-ӧ 

ми шуны, мый мӧд кык небӧгыс тшӧтш фольклор чукӧр? Кыдзи ті сійӧс 

тӧдмалінныд? (Кыш, титульнӧй лист да юриндалысь серти). Корсьӧй 

А.К.Микушевлысь фольклор чукӧр.

5) «Коми йӧзкостса нӧдкывъяс» урок кежлӧ ас кежысь видлалӧм мо

гысь мыччӧдӧм небӧгъяс. Урок вылын велӧдантор: Ю .Попова, В.Пунегов. 

Менам нӧдкывъяс; Ноко, тӧдмав; Мича лун; Коми йӧзкостса нӧдкывъяс. - 

Ывла выв йылысь нӧдкывъяс (велӧдысьӧн классын лыддьӧм вылӧ).

Видзӧдлӧй небӧгъяс вылас да висьталӧй, мый талун тіянкӧд кутам 

лыддьыны? (Нӧдкывъяс). Мый серти ті тайӧс тӧдмалінныд? (Кыш да юрин

далысь серти). Коді лӧсьӧдіс тайӧ небӧгъяссӧ? Кыдзи тӧдмалінныд? М е лыд

дя тіянлы нӧдкывъяс. А ті тӧдмаланныд небӧгсӧ. Сійӧ петавліс Сыктывка-
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рын, 1975 воын, нимсӧ гижӧма комиӧн и рочӧн. Коді висьталас, петкӧдлас, 

кутшӧм сійӧ небӧг?

6) «Коми йӧзкостса легенда» урок кежлӧ ас кежысь видлалӧм могысь 

мыччӧдӧм небӧгъяс. Урок вылын велӧдантор: Коми мойдъяс (1976, 1991); 

Важ йӧзкостса висьтъяс. -Йиркап (велӧдысьӧн классын лыддьӧм вылӧ).

Видзӧдлӧй небӧгъяс вылӧ да висьталӧй, кутшӧм небӧгъяс на пиысь 

тіянлы тӧдса? (Коми мойдъяс, 1976, 1991). Мый ті на йылысь тӧданныд? А 

мый ті верманныд висьтавны лыддьытӧдз «Важ йӧзкостса висьтъяс» небӧг 

йылысь? (Небӧглӧн кыш, титульнӧй лист, юриндалысь серти).
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