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Ц.Р.ГАЛАНОВАЙ УРАН ЗОХЁОЛОЙ 
ШЭДИТЭХУСЭН . 

Буряадаймнай элитэ уран зохёолшо, России ба Буряад 
Республикын соёлой габьяата ажал ябуулагша, Буряад Республикын 
гурэнэй шангай лауреат, «Хундэлэлэй тэмдэг» гэИэн орденой кавалер 
Цэрэн Раднаевич Галанов турэл литературынгаа хугжэлтэдэ, ундэИэн 
соёл культурада хубитаяа opyynhaH аргагуй ехэ уургэтэй, турэл 
нютагайнгаа ба России гурэнэй олон тоото уншагшадта унинэй 
мэдээжэ болоИон, ундэр дээдэ сэгнэлтэ хайрадань нэгэтэ бэшэ 
хуртэИэн байха юм. 

Цэрэн Галанов илангаяа эдэбхитэйгээр, урэ дун ехэтэйгээр 
ундэИэн прозынгоо жасада душеед гаран жэл ажаллаИан байна. Туужа 
наринаар зохёохо турэлхи табисууртай Ьэн тула буряад туужынгаа 
ундэИэ hyypn батаар бэхижуулэлсэИэн, хугжэлтынь замые 
ургэдхэлсэйэн, дардам даамай болголсоИон габьяатай. 

Гэбэшье Цэрэн Галановай гол шухала габьяануудай нэгэн юуб 
гэхэдэ, тэрэ буряад рассказууд болон туужануудта унэн бодото, 
гунзэгы психологизм оруулжа, тэрэнэй буряад ундэИэн прозын, 
илангаяа буряад жэнхэни туужын онсо шэнжэнуудэй шанар болгон 
батадхаЬан байна. Нугее нэгэ талань гэхэдэ, уран зохёолшо 
эхэнэрнуудэй орёо байгуулга Иайн мэдэхэ, ойлгохо Иэн тула буряад 
литературадамнай дабташагуй, аргагуй Ионирхолтой, алишье 
талаИаань абажа харахада «агуу гоохонууд», «саран хухынууд» шэнги 
буряад эхэнэрнуудэй образуудые байгуулаа гээшэ. 

Эдэ бугэдэ Цэрэн Галановые мунее уе сагай ундэИэн уран 
зохёолшодой туруу зэргэдэ гарганхай. 

Ц.Р.Галанов хэбэд номхон Хэжэнгын энгэр дээрэ толорогшо, элдин 
талын Иалхинда эбэршэтэрээ улеэлгэЬэн, уг гарбалаараа баян 
Ушхайта нютагта, 1932 оной июниин 11 -дэ, ойн харуулшанай булэдэ 
турэИэн намтартай. Цэрэн Галановай Сэдуугэй Сэрэмпэлэй гуйлгэжэ 
орошоИон (1албайн сагаан нуурай Иэбшээндэ улеэлгэн, Йэбхеэн уулын 
хормойгоор харгылан, Шалсаана хадын оройгоор омогорхон ябатарнь, 
Ьургуулиин наИан ерэжэ, 1941 ондо нютагайнгаа Иургуулида оробошье, 
Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай эрхэ бэшэ эрид хатуу эрилтээр хара 
ажалай гашуун амта амасаха, аха нухэдее дахажа адуу малшье 
хараха, убЬэ таряашье хуряалсаха болоо Изн. Иигэжэ дайнай ба 
даинай Иуулээрхи хушэр хундэ байдалай шэруун ёИоор худэржэжэ 
хун болохо хуби заяатай байгаа. 



Гэбэшье Цэрэн Галановай хуби заяан -жаргалтай хунэй заяан гээшэ. 
Юуб гэхэдэ, тэрэ Хэжэнгын дунда, Улаан-Удын ба НарЬатын 
Ьургуулинуудта эрдэм ухаанай эхи татаха аргатай, хун турэлтэнэй, 
бумбэрсэг дэлхэйн жама ёЬо ойлгожо ябаха эрхэтэй байгаа бшуу. 
Гадна, Иургуулиингаа Иуулдэ сэрэгэй албанда ябажа ерээд, 1953 ондо 
М.Горькиин нэрэмжэтэ Литературна институдта орожо, тэрэнээ 1958 
ондо дуургэжэ, арбан зургаан жэлэй хугасаа соо турэл 
республикынгаа радиокомитедтэ литературна редактораар, хорин 
нэгэн жэл республикынгаа Уран зохёолшодой холбоондо 
литературна консультантаар, туруулэгшын орлогшоор ажаллаИан 
байна. Мун 6aha 1995 онИоо 2001 он хурэтэр «Байгал» сэтгуулэй 
ахамад редакторай орлогшоор ажаллаИан туухэтэй. Мунее уедэ 
Цэрэн Галанов наИанайнгаа ута амаралтада гаранхай, уран 
бутээлнуудые эдэбхитэйгээр бэшэжэ байнхай. Иимэл хуби заяае 
жаргалтайл хунэй хуби заяан гэнгуй яахаб! 

Ц.Р.Галановай зохёохы замынь мун 6aha бурхан багшын тэмдэгтэй, 
уран дура буляаИан угалза зохёолнуудаар илгаатай байха юм. Цэрэн 
Галанов турэлхи тон нарин шанартай бэлигтэй, бурхан багшын заяаИан 
онсо тэмдэгтэй Иэн тула ушее 5-дахи класста Иуража ябахадаа, 
туруушынгээ шулэгуудые бэшэжэ эхилИэн, саашадаа гуурЬаниинь 
буришье хурсадажа, уран зохёолшо болохо гэжэ турэЬэн хуби 
заяаниинь элирээ Иэн. 

Гэбэшье Ц.Р.Галановай хуби заяан поэзитэй бэшэ, харин уянгата 
прозотой нягта холбоотойгоор хугжэжэ, тэрэ тон нарин шэнжэтэй, 
хунэй зурхэ сэдьхэл, уян худэлгэхэ аргатай зохёолшон боложо 
тодороо Ьэн. 

Ц.Р.Галановай туруушын ном - «Эсэгын хубуун» гэИэн 
рассказуудайнь суглуулбари тэрэнэй ушее оюутан ябахадань 1957 
ондо Буряадай номой хэблэлээр гаргагдаИан байна. Нугее, хоёрдохи 
номынь 1960 ондо «Харгы» гэжэ нэрэтэйгээр хэблэгдэИэн юм. Удаань 
нэгэ-нэгэ туужа болон хэдэн рассказуудЬаа буридэИэн «Дулмаадай» 
(1962), «Этигэл» (1963) гэИэн номууд хэблэгдэн гараа. Эдэ номуудай 
Иуулээр хоёр туужаИаа буридэИэн «Мунхэ хабар» (1966), «Рэгзэмаа» 
(1970) гэИэн номууд, 1972 ондо «Тайгын эзэн», 1979 ондо «Саран хухы» 
гэИэн повестьнууд хэблэгдэн гараа Иэн. Эдэ хойно хойноЬоо удаа 
дараалан гарайан номууд уран зохёолшын ехэ эдэбхитэйгээр 
ажаллаИаниие гэршэлнэ гээшэ. 

Ц.Р.Галанов гансал рассказуудые, туужануудые зохёодог бэшэ, 
мун 6aha зужэг зохёолнуудые, роман бэшэдэг ургэн дэлисэтэй уран 
зохёолшо. Тэрэнэй бэшэИэн «Жаргал» (1966), «Намарай гурбан удэр» 
(1970) гэИэн пьесэнууд Х.Намсараевай нэрэмжэтэ драмтеатрай тайзан 
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дээрэ табигдаИан байна. 1975 ондо Ц.Р.Галановай «Хун шубуун» 
гэИэн онсо еерсэ маягтай, гунзэгы философско удхатай, буряад 
арадай туухэ унэн зубеер харуулИан, хун турэлтэнэй хугжэлтын 
жама ёИо элишэлИэн романайнь хэблэгдэн гараИаниинь бултанда 
мэдээжэ. 

Мунее Ц.Галанов энэ романайнгаа хоёрдохи хуби бэшэжэ дуургээд 
хэблуулээ. Мун 6aha «Гэсэрэй Иэлмэ» гэИэн зужэг зохёолоо бэшэжэ 
дуургэнхэй. 

Ц.Галановай зохёолнууд гансашье буряад хэлэн дээрэ бэшэ, мун 
6aha ород хэлэн дээрэ хэблэгдэн гараЬан байна. Москва хотодо 
«Советская Россия», «Современник» гэИэн хэблэлнуудтэ тэрэнэй 
«Первый снег» (1964), «Память сердца» (1975) гэИэн номууд, Улаан-
Удэ хотодо «Сын отца» (1964), «Вечная весна» (1973), зургаан 
повестьнуудИаа буридэИэн шэлэгдэмэл зохёолнуудынь «Первый 
снег» (1975) гэИэн нэрэтэйгээр, мун 6aha 1986 ондо «Время созревания 
брусники» гэИэн номуудынь ород хэлэн дээрэ хэблэгдээ Иэн. 

Уран зохёолшын эдэ ба бэшэшье бутээлнуудынь уншагшадай дура 
аргагуй татаад лэ байдаг. Юуб гэхэдэ, Ц.Галанов ехэ уянгатайгаар, 
турэл арадайнгаа урданай ёИо заншал, ухаан бодолойнь, ажал 
худэлмэриинь, ажа амидаралайнь, баян дуй дуршэл тон наринаар 
зураглан харуулжа шададагбайна. Жэшээлхэдэ, «Саран хухы» гэИэн 
туужа соогоо зэд, туулган гэЬюн зуйлнууд ба буряад зон хоёрой 
хоорондо ямар холбоо бииб, эдэ ашагта малтамалай зуйлнууд буряад 
арадай ажабайдалда урда carhaa нааша ямар уургэ д уургэдэг байгааб, 
юундэ Саран Хухы гэжэ нэрэтэй гоё Иайхан буряад басаган зэд 
хунэгуудИээ боложо, hapa дээрэ гарашооб гэхэ мэтэ асуудалнуудые 
ехэ Ионирхолтойгоор табиИан байна. 

Угышье haa, гэртэ ороходоо заалЬаа туруун эрэ хун, Иуулдэнь 
эхэнэр хун ородог байгаа гэИэн заншал буряад арадта эртэ урда 
carhaa хойшо байИан, ехэ гунзэгы удха шанартай заншал юм гэжэ 
«Рэгзэмаа» гэИэн повесть соогоо харуулхадань, бидэ, уншагшад, 
нээрээшье ехэ ундэИэтэй, ехэ удхатай юм байна гэжэ байжа гайхан 
тагнан ойлгожо абанабди. 

Ц.Галановай нугее нэгэ тэмдэглэлтэй талань юун бэ гэхэдэ, тэрэ 
буряад арадайнгаа аман зохёолой амидаралта хусэ хара багаИаань 
халуун зурхеерее шэнгээжэ абаИан тула, унэн байдалЬаа ульгэр 
туухые оршолон дэлхэйн жама ёИые яашье таИалжа, хубаажа 
болохогуй, юумэн бухэн юртэмсэ тубидэ хуйИэн бэеэрээ нягта 
холбоотой гэжэ Иайн ойлгоИон хадаа, зохёохы ажалдаа ундэИэн 
тулгань болон ургэн дэлисэтэйгээр хэрэглэдэг байха юм. Энэнь 
хадаа Цэрэн Галановай бухы зохёохы ажалайнь гол тулэб болоно 



гээшэ. Жэшээ баримта болгон иимэ нэгэ онсо найруулгада хандая. 
1982 ондо «Мунее уеын Сибириин повесть» гэИэн ниитэ гаршаг доро 
Ц.Галановай табан повестьнуудНаа буридэНэн «АлирНанай улайха 
xaha» гэИэн номынь хэблэгдээ Нэн. Энэ ном соонь «Шэнэ таряан», 
«АлирИанай улайха xaha», «Хойто-Байгалай домог», «Холын бэри», 
«Нэшхэл» гэИэн табан унгын угалза мэтэ, уран гоё, уянгата, уран 
зохёолшын эгээл Найнуудынь гэмээр повестьнуудынь хамтадхагдаНан 
байна. 

Эдэ зохёолнуудайнгаа урда уран зохёолшо бухы номойнгоо гол 
удхые тодорхойлон, Хэжэнгэ нютагайнгаа арадай хэр yrhaa дуулажа 
ябаНан гун удхата дуу хэрэглэжэ, хун турэлтэнэй хуби заяанда 
хододоо мунхэ, хун бухэнэй хубиин хэрэгтэ эрхэ бэшэ шиидхэгдэхэ 
асуудалнуудые хараадаа абан, хун бухэн аба эжынгээ нэрэ алдарые 
мунхэлжэ ябаха, ами наНанайнгаа мунхэ бэшые мартангуй Нанажа 
ябаха, амраг гансаяа алдангуй анхаржа, айл булэ боложо, ганса сусал 
гал болохогуй, ганса хун хун болодоггуй гэдэггэл хун ухаантанай, уг 
гарбалайнгаа алтан утаНа таИалангуй мунхэлэн амидаран жаргаха 
ёИотой гэжэ ургэн олон уншагшадтаа Иануулхые оролдоно гээшэ. 

Энэ гунзэгы философско удхатай Ианал бодолоо улам саашань 
хугжеен, зохёолнуудайнгаа урда угтэЬэн угэ соогоо уран зохёолшо 
хун боложо турэхэйеень хойшо хул гараа хусэд багсаар шоройдоИон, 
уран зохёолойнгоо утаИа татаИан турэл Иайхан Хэжэнгэ нютаг 
тухайгаа, хурьПэтэ алтан дэлхэй хун зоной ажабайдалда хэды шэнээн 
удха шанартай байПан тухай уран гоёор, удха тугэлдэреер найруулНан 
байна. Энэ найруулгынь уншахадаа хун бухэн еер еерынгее эхэ нютаг, 
баяр баясхалангаа, энхэ дуунайнгаа тоонто тухай, дэлхэйн эрьесэ, 
сагай ябаса тухай, юумэн бухэнэй эхин узуур тухай, турэл нютагайнгаа 
байгаалиин саашадаа сэсэглэн Налбархын тулее оролдохо тухай ухаан 
бодолоо худэлгэнгуй, зурхэ сэдьхэлээ уяраангуй унгэрхэгуйл байха 
гэжэ Нанагдана. 

Унэхеереешье, уран зохёолшын бага наНанНаань хойшо эльгэ 
зурхэндэнь шэнгэн ороИон залаатай буряад малгай мэтэ шобогор 
оройтой Шалсаана шэнги хаданууд, Иэбхеэн уула, Иалбайн сагаан 
нуур мэтэ хэды олон уула нуурнууд хун бухэнэй хуйИэн бэетэй 
холбоотой гээшэб! Тиимэл хадань нютаг бухэнэй зонууд нуга нютагаа, 
турэл Иайхан тоонтоёо магтан уран гоё дуунуудые уянгатуулан 
дуулалдадаг, зурхэ сэдьхэлээ ханаадаг бшуу. «Сэлгеэ Иайхан 
Сэлэнгэмнай» гээд Сэлэнгын зонууд, «Турэл Иайхан Тунхэмнай» гээд 
тунхэнэйрхин уран гоё хоолойгоо уянгатуулан дуулалдадаг байха. 

Иигэжэ хун зоной нангин мэдэрэл, наИанайнь бодол эрмэлзэл 
анхаран ойлгожо, уншагшадай Ианаа сэдьхэл худэлгэмеер найруулха 
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уран зохёолшын бэлиг шадабари, уран хурса угын шэдитэ хусэн 
гээшэ. Ц.Р.Галанов эхэ нютагайнгаа тухэл шарай зураглажа, тэрээн 
дээрэ ундэИэлжэ, ургэн ехэ дун, согсолол гаргажа шадаха дээдын 
мэргэжэл шадабаритай, уран найруулгын баян дуй дуршэлтэй 
байИанаа элишэлээ гэхэдэ алдуу болохогуй гэжэ Ианагдана. 

Уран зохёолшын энэ бэлиг шадабаринь буришье элеэр, буришье 
хусэд дуурэнээр «Хун шубуун» гэИэн романиинь шэнжэлэн харахада 
элирнэ. 

Ц.Р.Галановай «Хун шубуун» гэИэн роман ургэн дэлисэтэй, орёо 
байгуулгатай эпическэ зохёол гээшэ. Романай гол ундэЬэн 
болгогдожо, хун шубуун гарбалтай, хуИан модон сэрэгтэй хори 
буряадуудай дунда ургэнеер дэлгэрЬэн домог уран шадабаритайгаар 
хэрэглэгдэИэн байна. Энэ талаИаань абажа харахада Ц.Р.Галановай 
роман Ч.Айтматовай «Белый пароход», «Пегий пес, бегущий краем 
моря», «Плаха» гэ(1эн зохёолнуудта дутэрхы, арадай аман зохёол 
хэрэглэИэн талаараа Ч.Айтматовай зохёолнуудЬаа дутуу бэшэ зохёол 
гээшэ. Гансал тэрэ хубисхал, хоёр можо, ангиин дайсад гэхэ мэтэ 
совет уеын зохёолнуудай шугам баримталИаараа гэдэргээл 
хаягдашана бшуу. 

Гэбэшье ундэИэн буряад романуудайнгаа дунда Ц.Р.Галановай 
роман еер еерынгее онсо Ьуури батаар эззлИзн, буряад арадайнгаа 
хуби заяа хусэд дуурэнеер зураглан харуулЬан зохёол гээшэ. 
Илангаяа Ионирхолтойгоор, уран шадабаритайгаар хун шубуунай образ 
зураглагдаИан байна. ТиимэИээ зохёол дотор угтэИэн бухы Иайн 
Иайхан юумэн, зохёолой гунзэгы философско удха, хун турэлтэнэй, 
буряад арадай нангин мэдэрэл, мунхэ сэдьхэл энэ хун шубуунай 
образтой холбоотой, энэ образоор гаргагдана. Энэ талаЬаань абажа 
харахада иимэ символическэ удхатай, юртэмсэ дэлхэйн нангин эхин 
узуур холбоИон, уг гарбалай удха узуур ЬэргээЬэн образ буряад 
литературадамнай угы байИан юм. Ц.Р.Галанов арадай аман зохёол 
шэнэ ёИоор, шэнэ янзаар хэрэглэжэ, мунее уе сагай уран найруулгын 
eho гурим баримталан, фольклор литература хоёрые холбоИон зохёол 
байгуулЬан байна. 

Ц.Р.Галановай «Хун шубуун» гэЬэн роман уран зохёолшын 
метафорическэ, символическэ удхатай образуудые байгуулха уран 
шадабаритай, арадай хэлэндэ дутэрхы баян угуулгэтэй, хурса 
хэлэтэй, дабташагуй найруулгын арга боломжонуудтай байИаниинь 
гэршэлнэ. Мун 6aha байгаалиин узэгдэлнуудые, хунэй доторой байдал, 
хубсаИа хунарынь, байра байдалынь зураглан харуулхадаа бэлигтэй, 
Дуй дуршэлтэй байИанииень элишэлнэ. 

Гэхэтэй хамта Ц.Р.Галанов юрын хунуудэй образуудые, 



жэшээлхэдэ, Эрхэтын Бата, Гомбо убгэн, Дабаа, Цэдэн, Балдан, 
Хайдаб, Жамса гэхэ мэтэнуудэй - арадай тулеелэгшэдэй 
образуудые улуутэ Иайнаар зураглаха шадабаритай гэжэ 
тэмдэглэхээр. 

Юрэнхы дээрээ уран зохёолшын «Хун шубуун» гэИэн романиинь 
тэрэнэй томо, эпическэ зохёолнуудые бэшэхэ арга шадалтай 
байИаниинь, орёо сюжет, композици зохёохо, олон тоото геройнуудые 
нэгэ зохёол соо эрхилжэ, системэдэ оруулха дуй дуршэлтэй 
болоЬониинь, буряад уран зохёолшодойнгоо дунда туруу Иуури миинтэ 
эзэлдэггуйень гэршэлнэ гээшэ. 

Ц.Р.Галанов зохёохы ажалдаа тон ехэ эрилтэтэйгээр хандадаг, 
бэшэИэн зохёолнуудтаа дахин дахин эрьежэ, тэдэнээ заИадаг, 
нэмэлтэ хубилалтануудые оруулдаг заншалтай юм. Энэ хадаа уран 
зохёолшын онсо еерсэ арга гаргажа бэшэдэгые, профессиональна 
шэнжыень гэршэлнэ ха юм. 

Нугее нэгэ тэмдэглэлтэй талань юуб гэхэдэ, Ц.Р.Галанов юрэ буса 
юумэнуудые зураглан харуулхые оролдодог бэшэ, харин юрын 
юумэнуудые, юрын хунуудые зурагладаг. Тиихэдэ геройнуудайнгаа 
доторой байдал, психологи, сэбэр сэхэ абари зан, баян доторойнь 
байдал зураглан харуулхые оролдодог, зохёолнуудаа бэшэхэдээ унэн 
бодото байдал дээрэ, баримтата туухын фактнууд дээрэ ундэИэлжэ, 
олоной шэнжэ гаргахые оролдодог байха юм. 

Буряадаймнай мэдээжэ уран зохёолшо, России Уран 
зохёолшодой холбооной унинэй гэшуун Ц.Р.Галанов мунее уедэ 
зохёохы ажалайнгаа эршэ тугэс хусэн дээрэ ябана. Энэ хушэр 
хундэ, хундэтэй ажалдань амжалта хусеед, ажабайдалайнгаа алтан 
ИабагшаИаа унгэ буриин утаИа таталуулан, уран бэлигэйнгээ эди 
шэди хусэд дуурэнээр бэелуулхыень хусеед, Б.Ябжановай иимэ 
угэнуудээр энэ хэлэлгэеэ дуургэе: «НаИамни, хулеэгыш. Магад, 
алтан загаИа бариха ааламби, али угы гу? НаИамни, хатуу 
шэрууниие амсажал узэИэн наИамни, хэзээ нэгэтэ шатажа 
барагдаха наИамни, хулеэгыш. Нэгэ заахашье хулеэгыш даа!» -
гэжэ буряадаймнай мэдээжэ уран зохёолшо, Ц.Р.Галановай дутын 
нухэр ябаИан Балдан Ябжанов бэшээ Ьэн. Далан наИанайнгаа 
дабаан дээрэ гаража, улам эршэтэйгээр ажаллан, ушеел 
баригдаагуй ябаИан алтан загаЬа барихыень, хусэлэйнгее орьёлдо 
хурэхыень хундэтэ Ц.Р.Галановтаа уреэе! 

С.Ж.БАЛДАНОВ, 
хэлэ бэшэгэй эрдэмэй доктор, профессор, 

России Уран зохёолшодой холбооной гэшуун. 


