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ИЛ ДАРХАН ЭЎЭРДЭТЭ

РОССИЯ ЛИТЕРАТУРАТЫН СЫЛА
Наталья ХАРЛАМПЬЕВА. Литература сылын 
кірсі. Ыстатыйа.
Елисей ИЕВЛЕВ. Тіріібµт тылбыт тілкіті.
Ыстатыйа.

ПРОЗА
КУОРСУННААХ. Аан тал±а. 
Романтан быґа тардыы.
Ираида ПОПОВА. Дьиэ айдаана. Кэпсээн.
Зоя КУЛАЧИКОВА-АЙЫЛЎААНА. Куґа±антан 
кін  нірµнµµ кэскилэ. Байанайдаах булчут. Хабы-
рыыс таах Хобороос. Тµµл туоґута. Кэпсээннэр.

ПОЭЗИЯ
КЫНДЫЛ. Тіріібµт тыл. Аан дойду ыччата. 
Дьоллоох буолуІ! Лена очуостара. Хоґооннор.
Январь НЕУСТРОЕВ. Чыычаах ааста.  ***Сэрэм-
мэккэ сэлэґэ олорон. ***Сыырга тахсыы ыара-
ханын. ***Илии-атах µлэлээн. Хоґооннор.

УЛУУ КЫАЙЫЫ 70 СЫЛА
Н.И. ПРОТОПОПОВА. Саллаат суола оспот.
Ахтыы.

КЭРИЭСТЭБИЛЛЭЭХ КҐННЭР
Иван БОРИСОВ. Ґтµі аата умнуллубатын.
Ыстатыйа.

АЙЫЛЎАТТАН АЙДАРЫЫЛААХТАР
Егор КАРТУЗОВ. Боро±он о±онньор. 
(Норуот эмчитэ Гурий Турантаев туґунан).

КРИТИКА УОННА БИБЛИОГРАФИЯ
УРСУН. Куорсуннаах туґунан тыл. 
(50 сааґыгар этиллибит тыл).
Андрей КРИВОШАПКИН. Аата норуотугар тін-
нµі ±э. (Эбээн поэта Христофор Суздалов ті-
ріібµтэ 85 сылыгар).
Д. ВАСИЛЬЕВА. Тірµт киґи тірµі±э, ытык 
киґи ыччата.  (Р.А. Кулаковскай туґунан).
Саргылаана НОЕВА. Анастасия Сыромятникова 
– биллиилээх прозаик. (Тіріібµтэ 100 сылы-
гар).

КЈМҐЛҐЈК СЫЛАА¤А
АЙЫСХААНА. «Бары айымньылара дьоІІо 
тиий бититтэн µірэрэ...» (А.С. Сыромятнико-
ва кыыґыныын, Надежда Дмитриевалыын, 
сэґэргэґии).

ХРОНИКА
«Чолбон» сурунаалга 2014 сылга бэчээттэм-
мит матырыйааллар.

БУ НҐЈМЭРГЭ ААЎЫў:
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Күндү ааҕааччылар, өрөспүүбүлүкэбит олоҕор 
2014 сыл үтүө тү мүктэри аҕалла. Биллэр-көстөр сити-
һииилэрдээх дьыл эстафетатын салгыы 2015 сыл 
эрэллээхтик тутта. «Чолбон» сурунаал ааҕааччыларын 
барыгытын саҥа сылга үктэммиппитинэн итиитик-
истиҥник эҕэр дэлиибин!

2015 сылга дойдубут историятыгар улахан тэрээһин 
ыытыллаары турар. Быйыл фашистскай Германияны 
утары сэриигэ мөлүйүөнүнэн дьон олоҕун толук ууран 
ситиһиллибит Улуу Кыайыыбыт 70 сыллаах үбүлүөйүн 
өрөгөйдөөхтүк бэлиэтиэхпит.  

Xahaн баҕарар буоларын курдук, олох хатан 
кырдьыгын кытары күүстээх духуобунай өрүт тэҥҥэ 
алтыһар. Сэбиэскэй норуот фашист скай Германия 
сэриилэрин утары өлө-тиллэ охсуспут сылларыгар уус-
уран литература уонна публицистика уоттаах тылын 
сомоҕолуур модун тыына биһиги норуоттарбытын 
санааларын күүһүрдүбүтэ. Эбэлэрбит, эһэлэрбит, 
бырааттарбыт-балыстарбыт ол кэм кытыан кыһалҕатын 
туһунан «Хотугу сулус» альманахтан (билиҥҥинэн 
«Чол бон» сурунаалтан) аахпыттара, тыыл уонна фронт 
биир ньыгыл сүдү күүс буолан дойдубут туһугар 
турууласпыттара.

Уус-уран литература ити өҥөтүн-үтүөтүн дириҥник 
өйдүүр уонна билиҥҥи кэмҥэ сайдыытын өйүүр баҕаттан 
дойду Бэрэсидьиэнэ Владимир Владимирович Путин 
Россияҕа 2015 сылы – Литература сылынан биллэрдэ. 
Дьаһал дойду сүүһүнэн мөлүйүөн олохтоохторун 
өйөбүллэрин ылла.

Бу улахан общественнай-политическай суолталаах, чахчы даҕаны модун хамсааһыны Саха сирин бары 
норуоттара биир санаанан ылынан, өйдөөн, киэҥ тэрээһини ыытарга бэлэмнэнэллэр.

Быйыл Россия уонна Саха сирин эйгэтигэр, духуобунай олохпутугар, общественнай-политическай 
сыһыаммытыгар эрэ буолбакка, эко номикаҕа кытта  кэккэ кэскиллээх дьаһаллар олоххо киириэхтэрэ. Ол 
курдук, 2015 сылы Сахабыт сиригэр Предпринимательство сылынан биллэрдим. Бу ыйаах өрөспүүбүлүкэҕэ үтүө 
түмүктэри аҕалыаҕа диэн эрэнэбин.      

Улуу Кыайыы 70 сыллаах өрөгөйдөөх үбүлүөйэ, бүтүн дойду үр дүнэн биллэриллибит Литература уонна Саха 
сиригэр ыытыллар Предпринимательство сыллара,  биһиги дойдубут бары норуоттарын духуобунай күүстэрин 
көтөҕө, эйэ-ил тула түмэ, бүгүҥҥү күүрээннээх олохпутугар ааспыты, буолбуту саната сэргэстэһэ хаамсыахтара, 
сай дыыны түстүү хардыылыахтара. Ол туоһутунан, Эн, «Чолбон» суру наал ааҕааччыта буолуоҕуҥ!

Е.А. БОРИСОВ,
Саха Өрөспүүбүлүкэтин

Ил Дархана.

ИЛ ДАРХАН ЭЎЭРДЭТЭ

УЛУУ КЫАЙЫЫ, ЛИТЕРАТУРА УОННА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО СЫЛЫНАН!
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ЛИТЕРАТУРА СЫЛА РОССИЯ ЛИТЕРАТУРАТЫН СЫЛА

2015 сылы Россия президенэ В.В. Путин 
Литература сылынан биллэрдэ. Госдума спикерэ 
Сергей Нарышкин салайааччылаах тэрийэр 
комитет µлэтин са±алаата. Сыл былаана хайы-
µйэ бигэргэтилиннэ. Биґиги республикабытыгар 
тэрийэр комитеты саІа киґи — Правительство 
председателин солбуйааччы А.П. Дьячковскай 
— салайар буолла. Былаан эмиэ оІоґулунна, 
мунньахтар аастылар.

Биллэн турар биґиги, суруйааччылар, бу 
сылтан бэрт элбэ±и эрэйэбит. 2014 сылга Саха 
сирин  Суруйааччыларын союґа тірµттэммитэ 
80 сылын туолла. Тіґі да улахан таґымІа 
бу даата бэлиэтэммэтэр, биґиги бэйэбит 
бэрт киэІ хайысхалаах µлэни-хамнаґы тэрий-
дибит. Бастатан туран, Мирнэй, Сунтаар, Гор-
най уонна Чурапчы улуустарыгар саха ли-
тературатын кµннэрин ыыттыбыт. Манна бу 
улуустар баґылыктара биґигини улаханнык 
ійіібµттэрин бэлиэтиир хайаан да наада. Ол 
курдук айан ороскуотун бµтµннµµ бэйэлэригэр 
ылынан бу тэрээґиннэр бардылар. Тыа сиригэр 

дьон-сэргэ тыыннаах суруйааччыны кірбіті±і 
да ырааппыт, атах тэпсэн олорон кэпсэтэр 
ба±алара улахан. Бу кірсµґµµлэр, кэпсэтиилэр 
айар дьоІІо туґаларын туґунан этэ да ба-
рыллыбат. Ґбµлµійдээх сылбытыгар итини та-
ґынан «Тыыннаах автограф» диэн бэрт сэр-
гэх тэрээґини ыыттыбыт, суруйааччылар уонна 
худуоґунньуктар ситимнэрин сіргµтэр, бі ±ір-
гітір туґугар Национальнай музейга улахан 
быыстапка астыбыт. Ґгэс буолбут эдэрдэр мун-
ньахтарын тэрийдибит, саІа ааттары ас тыбыт. 
Сайын ыалдьыттар кэлэн бардылар – Польша 
уонна Москва суруйааччылара. Вар шава±а саха 
поэттара поляктыы, манна по ляктар сахалыы 
антологияларын кинигэлэрэ та±ыстылар. Ула-
хан убайдарбыт Дьуон ДьаІы лы уонна Ча-
±ыл±ан µбµлµійдэрэ аастылар. Бµгµн µлэлии 
сылдьар дьонтон С.А. Попов-Сэмэн Тумат 
уонна Куорсуннаах эмиэ тігµрµк саастарын 
бэлиэтээтилэр. Горнайга, Бор алаа ґыгар Семен 
уонна Софрон Даниловтар дой дуларыгар, 
«Поэ зия кімµс кµґµнэ» диэн фес тивальга кы-
тынныбыт. Аахтахха іссі да элбэх тэрээґин 
ыытылынна. Ити барыта µлэттэн тахсар.

Ааспыт сайын биир улахан суолталаах 
тэрээґин буолан ааспыта. Республикабыт баґы-
лыга Е.А. Борисов анаан-минээн суруйааччыла-
ры кытта кірсµспµтэ. Бу кірсµґµµгэ бэрт µчµ-
гэй кэпсэтии тахсыбыта. Бастатан туран, 
биґиги былааннаабыт улахан тэрээґиннэрбитин 
Егор Афанасьевич ійіібµтэ – ол аны сайын 
ыытыллыахтаах Нуучча литературатын кµннэ-
рэ уонна µґµс тігµлµн тэриллэр «ҐрµІ хаар 
алгыґа» диэн аан дойдутаа±ы поэзия фес-
тивала. Бу суруйааччыларга эрэ сыґыаннаах 
буолбатах, республика имиджигэр улахан суол-
талаах тэрээґиннэр. Литература сайдыыта 
билигин сити курдук тэрээґиннэргэ чопчуланар, 
хайысхаланар буолан турар. Онно биґиги этэргэ 

ЛИТЕРАТУРА СЫЛЫН КЈРСЈ
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РОССИЯ ЛИТЕРАТУРАТЫН СЫЛА
дылы чаґыбытын тэІниирбит, атыттартан µірэ -
нэрбит наада курдук. Ордук коммерческай ли-
тература, атыыланымтыа суруйуулар инники 
кµіІІэ тахсыбыт кэмнэригэр. Аны саас Санкт-
Петербургдаа±ы кинигэ дьаарбаІкатыгар кыт тар 
санаалаахпыт. «Евразия литературата» диэн аан 
дойдутаа±ы  форумІа эмиэ сайаапкалаґабыт.

Ити сайыІІы кэпсэтиигэ биир улахан бы-
райыак хамсаата – «Молодая гвардия» из-
дательство±а  «Жизнь замечательных людей» 
серия±а П.А. Ойуунускай туґунан кинигэни 
таґаарарга Е.А. Борисов дьаґал биэрбитэ. Бил-
лэн турар сµдµ киґи туґунан кинигэ тµргэнник 
оІоґуллубат, ол эрээри сахалар этэллэр ээ –
санаа хотуон эрэ наада диэн. Онон Јксікµлээх 
кэннэ аны Ойуунускай туґунан дьоґун кинигэ 
тахсара буоллар  астыныа этибит.

Туруорсуу элбэх, холобура, бу орто дойдут тан 
барбыт норуодунай суруйааччыларбыт огдоо-
болоро, олохторун аргыстара, музалара бµгµІ Іµ 
олоххо кырыымчык балаґыанньа±а олоролло ро 
хомолтолоох суол. Онон Литература сылыгар 
кинилэргэ сіптііх кімі оІоґуллара буоллар 
дии саныыбын. Аны тыа сиригэр олорор, µлэ-
лиир суруйааччы элбээн турар, кинилэр µк-
сµгэр айар µлэнэн хамнастаах µлэлэрин µмµ-
рµтэн баран дьарыктаналлар, µксµлэрэ онно 
сіптііх усулуобуйалара суох. Мин санаабар, 
улуустар баґылыктара бу дьоннорун кірін-
истэн, ірі тутан, улуустарыгар патриотизмы 
иитиигэ, аатырдыыга туґаныахтарын сіп этэ. 
Дьокуускайга улуустар кµннэрэ ыытыллаллар, 
хор, онно саатар ал±аска биир эмэ улуус 
суруйааччытын а±алан айар киэґэтин ыытыа 
баара дуо? Суох. Кэлин тиґэ±эр, кэм-кэрдии 
ааста±ына бу сири-дойдуну ааттатааччы – ол 
умнууга хаалар суруйааччы буолара чахчы.

Биир туспа хайысха – эдэрдэри кытта µлэ. 
Кинилэр дьо±урдара сайдарыгар, кини гэлэрэ 
кэмигэр тахсарыгар, нууччалыы тылбаас та-
налларыгар, атын регионнарга баар бэйэлэ  рин 
саастаахтарын кытта эІэрдэґэллэрэ улахан 
суолталаах. Саха сирин Суруйааччыларын  
сою  ґун сыралаах µлэтин тµмµгэр саІа кі лµі-
нэ эдэр суруйааччылар баар буоллулар, тµ-
мµс  тµлэр, µµнэр-сайдар суолга µктэннилэр. Ол 
эрээ ри тылбаас боппуруоґа, айан, кэлии-барыы 
µбµ лээґинэ бµгµн да кыайтарбат суол. Манна 
государство іттµттэн кіміті суох дьыала 
кыайтарара саарбах. Ыччат дьыалаларын ми-
нистерствота бу боппуруоска ураты бол±ом-
тотун уурара наада. Айар ыччат КВН-Іа эрэ 

баар буолбатах, ону ійдµµллэрэ наадалаах. 
Литература сылыгар Суотту музейыгар сайыІ-
Іы лаа±ыр тэрийэр ба±алаахпыт. Манна нуучча, 
саха, хотугу омук эдэр суруйааччылара хонон-
іріін сытан айымньыларын ырытыґан, бэйэ-
бэйэлэрин суруйууларын тылбаастаґар суолга, 
ба±ар, киириэ этилэр. 

Литература сылыгар аа±ааччыларбытын кыт та 
элбэхтик кірсµспµт киґи диэн оІостобут. Кэккэ 
улуустар баґылыктарын кытта кэпсэтиилэри 
ыытан эрэбит. 

Биир биґиэхэ, туґааннаах дьоІІо, сытыы 
боппуруос – кинигэ тахсыыта. Суруйааччы ки-
нигэтэ суох суруйааччы аатын ылбат. П.А. Ойуу-
нускай тэрийсибит издательстволаах буо ламмыт 
саха литературата сайдан кэллэ. Республика±а 
биэс тылынан сайдар литературалар саІа 
айым ньылара барыта манна кµн сирин кі-
ріллір. «Бичик» кинигэ кыґата ол µтµі µгэс-
тэри сал±аан иґэр. Ол эрээри сылтан сыл 
µбµлээґин кыччатыллан, улам-улам суруйааччы 
союґун чилиэннэрин айымньылара тахсыыта 
кµчµмэ±эйдэнэр. Кинигэ кыґатыгар суруйааччы-
лар махталлара улахан эрээри, бу тенденция 
биґигини долгуппат буолуон сатаммат. Ґп-
харчы кырыымчыгыттан суруйааччылар улахан 
айымньылара кэрчиктэнэн бэчээттэнэллэриттэн,  
аа±ааччыга тиийиитэ уґаан-кэІээн хаалара 
баар суол. Ол курдук Семен Маисов «Ийэм 
кэпсиир» романа тµірт кырбас буолан та±ыста. 
Куорсуннаах уонча сыл µлэлэспит «Аан тал±а» 
романын кэрчиктэтимээри бэйэтин µбµнэн 
а±ыйах ахсаанынан таґаартарда. Манна из-
дателлэри кэлтэй буруйдуур санаам суох эрээ-
ри, хомойобун – литература сайдыытыгар суол-
талаах, норуот ійµн-санаатын ірµкµтэр эпо-
хальнай айымньылар аа±ааччыга кэлимсэтик 
тии йэллэрин тэрийэр кыах суо±уттан.

Аны билиІІи кэм аа±ааччыта хайдах айым-
ньыны сібµлµµр буолла, туохха наадыйарый 
диэн ыйытыы µіскµµр. Саха аа±ааччытын кэн-
ники сµµрбэ сыл иґигэр чэпчэкини, кукка-сµргэ 
таґа±ас буолбаты аа±арга µірэттибит. Никиитэ 
Лэглээрини, Хачыгыры, Марбаны аґынан уйа-
ды йар аа±ааччы аны суо±ун кэриэтэ. Алаа-
ґап, Тойбол о±онньор, Тыгын Дархан мучу-
мааннарын сµрэ±эр-быарыгар чугастык ылынар 
да аа±ааччы а±ыйаата±а буолуо. То±о диэ тэххэ 
чэпчэки суруйуулар элбээтилэр. Аан дойдуга 
коммерческай литература инники кµіІ Іэ сыл дьар 
– дьахтар романнара, де тективтэр, фэнтезилэр. 
Ол кістµµ биґиэхэ эмиэ кимэн киирэн эрэр, 
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кыыс-дьахтар µксэ тап тал эридьиэстэрин, ордук 
эротика±а охтон суруйар, эр дьоммут буолар 
буолбат булчут кэпсээннэригэр тµстµлэр. Итиннэ 
тыыппалаах да автордар батыллыах курдуктар, 
дириІээбэккэ, уустаабакка-ураннаабакка суру-
йар, кинигэ та ґаара охсор чэпчэки. Тыа сиригэр 
олорор эдэрдэр итиннэ иэ±иллэллэрэ куттал лаах 
– дьиІ нээх литература ирдэбилэ коммерческай 
литературанан тэпсиллэр.

Саха литературата са±аланыа±ыттан µрдµк 
таґымІа тахсыбыта, киґи уйул±атын хамсатар, 
аан дойдуну анаарар білµґµіктµµ кірµµлээх 
этэ. Онно сіптііх таґымнаах аа±ааччылаа±а. 
ОлоІхо курдук улуу айымньы далааґына бэ-
лэмнээбит аа±ааччыта буолла±а. Билигин кэ-
лэн ол аа±ааччыбыт дьахтар, эр киґи сы-
ґыан нарын кычыгылатыытынан, муммут булчут 
кэпсээнинэн дуоґуйара буолуо дуо? Суох ини! 
Саха аа±ааччыта кµн бµгµн да±аны ити  икки 
ардын араарар мындыр кірµµлээх. Итиннэ 
мин биир холобуру а±алыахпын ба±арабын. 
Быйыл кµґµірµ Чіркііххі Сардана Платоновна 
Ойуунускайа µбµлµійµн бэлиэтии та±ыстыбыт. 
Онно Кыйылар киэґэ хаска да буоллун, су-
руйааччылар биґиэхэ кэлиэхтэр этэ диэн 
илдьиттээтилэр. А±ыска тиийдибит. Наґаа эл-
бэ±э суох киґи мустубут. Дьэ, до±оор, 11 чааґы 

ааґыар диэри кэпсэттибит. Барытын аа±а, тиґэ, 
билэ олорор эбиттэр – литературнай мік-
кµірдэртэн политика±а тиийэ! Кинилэри кыт-
та сэґэргэґэр олус интэриэґинэй, сонун уонна 
соґуччу буолла. Итинник аа±ааччылар баал-
ларын тухары – дьиІнээх литература   сµтµі 
суо±а.

Литература сыла – бу суруйааччылар эрэ 
дьыалалара буолбатах. Дойду президенэ В.В. 
Пу тин бу сылы биллэрэригэр обществобыт сиэр-
майгы іртµнэн сатарыйыытын тохтотоору, киґи 
киґилии бодотун сµтэрбэтигэр, кімілісµґµµ, ытык-
табыл, аґыныгас буолуу, µтµі санаа ірі тутулла 
туралларыгар туґаайбытын саар бахтаабаппын. Ки-
ґи бу орто дойдуга баайга-дуолга кµілэґийээ ри, 
иґэ тотунан дьолун аа±ы наары кэлбэт. Кини оло ±о 
дьонугар-сэргэтигэр сыґыанынан, норуотугар µтµі-
тµнэн сыаналанар. Ол сиэрдээх сыанабыллары 
литература чиІэтэр аналлаах.

Литература сыла диэн – киґи тус бэйэтин 
оло±ор литература суолтатын, тугу аа±ан, туох-
ха тирэнэн  киґи Киґи буоларын толкуйдуур 
кэмэ.

Наталья ХАРЛАМПЬЕВА,
Саха сирин Суруйааччыларын союґун 

бэрэссэдээтэлэ, саха норуодунай поэта.

 ТЈРЈЈБҐТ ТЫЛБЫТ ТЈЛКЈТЈ

Эргэ µрэллэр, саІа сайдар уустук кэмигэр 
биирдэм киґи оннун булар (адаптация) міккµірэ 
сытыырхайбытын билэбит. Махтал, таптал, 
эрэл ніргµінэ эрэ киґи оннун буларыгар тирэх 
буолара ырылыччы кістін иґэр. Ол иґин хас 
биирдии киґи тус эппиэтинэґин, хаачыстыбатын 
иитии инники кµіІІэ турар буолла.

Урут судаарыстыба «а±алыы кыґамньытын» 
ійібµл-тирэх оІостон (сэлээннэнэн) олорбут 
сахпыт ааґан, аны судаарыстыба ыйар оІ-
кулларынан киґи тус бэйэтэ саІа суолу тобулан-
тэлэн, бэйэтин да, атын да дьон оло±о чэпчиирин 
курдук айымньылаахтык µлэлиирэ-хамсыыра 
ирдэнэр постиндустриальнай судаарыстыба±а 
олорбуппут хайыы-µйэ сµµрбэччэ сыл буола 
о±уста. Урут индустриальнай кэм са±ана µіґэт-

тэн дьаґайыыны толорорго эрэ туґуланан 
олорбут буоллахпытына (патерналистская мо-
дель власти, вертикаль), билигин аан бастаан 
биирдэм дьон икки ардыгар сµбэни, сибээґи, 
тµмсµµнµ олохтоон туран, судаарыстыба ыйар-
торумнуур усулуобуйатыгар тэринэр, сайдар 
суолунан (сервисная, горизонтальная модель 
власти) баран иґэбит. Бу курдук µйэлэр 
ыпсыыларыгар µіскээбит быыґык кэм уратытын 
Д.И. Сарыгулов маннык быґаарар: «Наступила 
все еще не осознанная и не осмысленная чело-
вечеством новая эра и история его развития».

Уларыйыы, сайдыы маннык саІа хайысхата 
хас биирдии киґиэхэ эрэ буолбакка, норуоттар, 
дойдулар икки ардыларыгар саІалыы сыґыан, 
ій-санаа µіскµµрµгэр туґаайар буолла. Итинтэн 
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µіскээн тахсар глобализация эйгэтигэр сіп 
тµбэґэр туґугар култуура саІа таґыма, ис 
хо  ґооно наада буолла. Ол иґин: «Именно 
образованные, физически и духовно здоровые 
люди, а не природные ресурсы или ядерное 
оружие будут главной силой России этого и 
последующих веков», – диэн В.В. Путин этиитэ 
билиІІи кэм духовнай тосхолун сырдатар. Бу 
этиигэ хас биирдии омук, дойду бу аан дойду саІа 
тµґµлгэтигэр тус бэйэтин тылын, култууратын, 
историятын чілµн туппутунан киириэхтээх диэн 
ыйаллара сіп тµбэґэр: «Парадокс заключается 
в том, что для  вхождения в пространство 
ми ровой культуры определяющим является 
не желание нравиться миру, а умение ос-
та ваться собой» (А.Д. Курмангалиева, А.Ф. 
Масалимова. В поисках цивилизованно-куль-
тур ной идентичности.// Эпическое наследие и 
духовная культура народов Евразии: истоки и 
современность. –Якутск. 2007. –с.7).

Бу санааны биллиилээх педагог, методист 
М.В. Чер кезова этиитэ дириІэтэр: «Чтобы 
приобщение к другой культуре не отчуждало 
человека от родной культуры, не ослабляло 
национальные чувства, оно должно базироваться 
на твердой основе родной национальной куль-
туры. Только опираясь на эту основу, можно 
помочь учащимся пережить «другое» как свое, 
при котором сопереживание «другому» делает 
это «другое» «своим» (Литература и культура: 
пособие для национальной школы. –М.: ИНПО, 
1989. –с.4). Ол аата сайдыы бу хайысхата 
биирдиилээн кыра омуктары сµтэртэн-симэ-
ли йэр тэн быыґыырын таґынан, кинилэр оло-
рор дойдуларын тµірэ±ин бі±іргітір, атын 
дойдулартан хапытаал, матырыйаал, техно-
логия іттµнэн тутулуга суох буоларга ти-
рэх буолар. А±ыйах ахсааннаах омуктар 
айыл±а ис сокуоннарын дириІ билиилэрэ 
постиндустриальнай кэмІэ олус наадалаа±а Н.Р. 
Калитин «Томмоо» сэґэнигэр итэ±этиилээхтик 
ойууланар. Улахан омуктар, итинник билиини 
туґаммакка, айыл±аны аІардастыы кµµґµлµµр 
бырайыактара киґи айма±ы иэдээІІэ тиэр-
диэхтэрин сіп. Оттон М.А. Можейко кул туу-
ра, тыл, омук элбэ±э аан дойдуга диалогу, 
эво люция механизмын кµµґµрдэрин туґунан 
бигэргэтэр (Махаров Е.М. Модернизация России 
и возрождение этно-национальной парадигмы в 
современной философии.// Наука и образование. 
2010. -№3 (59). –с.74-79). Јскітµн, куґа±анын 
талан эттэххэ, субу билигин кµргµімµнэн бары 

биир тылынан саІарыыбыт саба бµрµµкээтэ±инэ, 
сайдыы таґыма кымырда±астар таґымнарыгар 
тµґµі: тµмсµµ олус сайдыбыт буолуо эрээри, 
биирдэм туспа бэлиэ – ураты сµтэрин С.Н. Ла-
зарев сэрэтиитэ умнуллуо суохтаах.

* * *

Нэмэ биллибэт, бµдµмµк кэмІэ утарыта ій-
санаа кімµіл мууґун курдук анньыґар. Ол 
иґин билигин култуура, сиэр-майгы, духовнай 
иитиллии оруола улаатар. Ити хас биирдии киґи 
саІа кэм уларыйыыларыгар айымньылаахтык 
дьµірэлэґэн олороругар, дьону кытта тµмсэри-
гэр тирэх буолар. Оттон култуура бэйэтэ 
куойуу, санаа, тыл, дьайымал (отуор), ій уонна 
сµрэх, кут-сµр (буор, салгын, ийэ кут, сµр) 
киґитийиититтэн са±аланар. Кинилэри холбуур 
таптал, эйэ тыынынан илгийэр куойуу, уйар±а 
(эмоция, чувство) киґитийии тірді буолар (под-
сознательная нравственность, начальное душе-
строительство). Бу уустук µлэ акылаатын дьиэ 
кэргэІІэ иитиллии эрэ биэрэр. Киґитийии µс 
кэм ніргµінµнэн киґи дьыл±атын Айылгы ти-
ґигэр холбуур уратылаах.

Киґитийиини иитии билиІІи кэмнээ±и туруга 
режиссер Сергей Урсуляк этиитигэр кістір: 
«Понимайте, если бы последние 15-20 лет 
были потрачены на то, чтобы смягчить нравы, 
результат мог бы быть другим. Но поскольку 
мы занимались опустошением этой поляны 
– человечности, нравстенности, этики, то на 
первый план по-прежнему выходит готовность 
все порушить» (АИФ. 1-7 октября. 2014. -№40). 
Киґитийии бастакы кµіІІэ турар суолталаа±а 
ити курдук билигин эрэ буолбакка, урукку 
дьыллар уор±аларыгар, былыргы дьыл лар 
мындааларыгар олорон ааспыт ібµгэлэрбит 
са±ана да биллэр эбитин номохтор, остуо-
руйалар, олоІхолор кэрэґилииллэр. Ол курдук 
В.Л. Серошевскай «Якуты» диэн биллэр µлэ-
тигэр уол о±ону иитэ ылбыт о±онньордоох 
эмээх син тустарынан номох кэпсэнэр. Урут 
о±онньор кµІІэ иккилии куоба±ы а±алар эбит. 
Онтон уолу иитэ ылыахтарыттан µстµµ куоба±ы 
а±алар эбит. Арай эмээхсин о±онньорго этэр: 
«Эн бу уолу ілірін кэбис. Оччо±о биґиги µґµс 
куоба±ы хаґаанар буолуохпут», – диэн. Ол 
эрээри о±онньор уолу ілірµі±µттэн ыла эмиэ 
иккилии эрэ куоба±ы а±алар буолбут. ОІорбут 
ал±астарын хойут ійдіібµт хомолтолоро номох 
иитэр суолтатын сытыыр±атар.
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Норуот бу номо±ор этиллэр о±онньордоох 
эмээхсин отуордара, куттара-сµрдэрэ, ійдірі-
сµрэхтэрэ киґитийбэтэ±ин тµмµгэр иэдээни 
оІос туналлара кэнэ±эски ыччакка сэрэтии 
буолан дьиэґийэр дуорааннаах. Киґитийии 
суо±а тµргэнник, судургутук сомсон ыларга, 
хар баґарга, дібіІнµк байар туґугар сирэйэ-
хара±а суох ыттыйарга, суобаґы тэпсэргэ аан 
аґарын бу номохтон ураты остуоруйаларга, 
олоІхолорго норуот кірдірір холобура элбэх. 
Мэник Мэнигийээн, Куґа±ан Ходьугур киґитийбит 
ийэ кут ніргµінµнэн олорор оннугар тапталтан, 
сырдыктан матан, хараІа±а муммут буор, 
салгын куттарынан эрэ олороллорун норуот 
кірдірір. Эбэтэр кітірдір мунньахтарын курдук 
ыґыллыы-сатарыйыы ааІныыр.

Киґитийии (запас духовного) тіґінін сайдар да 
соччонон киґи кыа±а-кµµґэ хаІыыр, ійі-сµрэ±э 
сайдар, талаана, тобулар-айар дьо±ура аґыллар 
(сатабыл, креативность, компетентность). Ол 
холобурун Сир Симэ±э кыыс, Ґчµгэй Ґідµйээн, 
Лыыбырданы быыґыыр о±онньоттор, олоІхо 
айыы бухатыырдара о.д.а. кірдіріллір. Ол аата 
билиІІи оло±у ийэ кутунан таптыыр киґи эрэ 
айар дьо±ура аґылларын, сайдарын номохтор, 
остуоруйалар, олоІхолор этэллэр.

Киґитийии суох буолла±ына, киґи инникиттэн 
эбэтэр куттанар, эбэтэр ньµдьµ-балай µІэр 
эмэгэт оІостор. Маннык киґи атын дьону кытта 
эйэлээх, тэІнээх сыґыаны, диалогу олохтуур 
оннугар эбэтэр куттанан ньылаІныыр, эбэтэр 
баґыйарга, тэпсэргэ дьулуґар. Ити курдук ийэ кут 
эйгэтинэн айыы тапталы иитииттэн аккаастанар 
уопсастыба±а буор, салгын кут имэІинэн эрэ 
сµµдµйэр бэйэмсэх буолуу (индивидуальный и 
групповой эгоизм) дьон оло±ун µрэйэр кэмэ кэлэн 
турар. Јлірµµ, уоруу, сидьиІирии илэ сµµрµµтэ 
тохтуох быґыыта суох. Јбµгэлэрбит са±анаа±ы 
мэник мэнигийээннэр, куґа±ан ходьугурдар, алаа 
мо±устар, абааґы бухатыырдара, аныгылыы 
µірэ±инэн сайдан, билиІІи кэмІэ илэ ба рыы-
ларын философскай наука доктора М.А. Кис-
сель «интеллектуалистический эгоизм» диэн 
ааттыыр. Бу тµмµгэр кинигэттэн тэйии, тіріібµт 
дойдуттан кµрэнэн, атын омук сиригэр талаґыы, 
бэйэ±э тиийинии, олоххо тардыґыы умуллуута 
телевидение, бэчээт ніІµі гламур идеологията 
буолан, саба халыйан иґэр. Ол курдук академик 
И. Бестужев-Лада, социолог Борис Дубин, 
Александр Зиновьев курдук нуучча классическай 
литературатын аа±ыы, µірэтии билиІІи кэмІэ 
атын билиини ылары мэґэйдиир диэн санаалаах 
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учууталлар, тіріппµттэр а±ыйа±а суохтарын 
Л.С. Айзерман суруйар (Зачем я сегодня иду 
на урок литературы./ Знамя. 2003. -№5. –с.177-
178).

Оттон Вячеслав Костиков: «Русские в ряде 
случаев перестают называть себя русскими. 
Говорят, что они сибиряки и северяне… Речь 
идет об ослаблении национальной иден-
тичности» (На обломках родины моей… АИФ. 
27 апреля – 3 мая. 2011 г. -№17), – диэн 
санаата уонна: «За последние 30 лет россияне 
стали конфликтнее, злее, наглее. К такому 
выводу пришли эксперты Институ психологии 
РАН, оценив изменения психики россиян с 1981 
по 2011 г.» диэн Николай Губенко суруйуута 
(АИФ. 18-24 декабря. 2013. -№51). Киґитийии 
туґунан толкуйдуурга омугуттан тутулуга суох 
барыбытын кµґэйэллэр.

* * *

Оскуола±а тіріібµт тыл то±о µірэтиллиэхтээ±э 
И.В. Жуковскай суруйуутугар кістір: «Исто ри-
чески сложилось так, что именно школа является 
фундаментом при формировании национальной 
самоидентификации и самоопределения» (Гло-
ба лизация и новый мировой порядок в обра-
зовании /Образование в современной школе. 
2003. –№9. –с.3-6. Ол эрээри оскуола аІардас 
билиини эрэ биэрэргэ туґаайыллар, оттон оло±у 
Айылгы тиґигинэн (смысл жизни) ійдµµргэ, 
тулуйарга, ылынарга ииппэт буолла±ына, Вя-
чеслав Костиков, Николай Губенко этэр 
алдьархайдара ада±ыйар. Ол иґин Н. Кон-
рад история диэн омуктар сирдэрин иґин ох-
су ґуулара буолбакка, киґитийии (гуманизм) 
инники дьулуґар сайдыыта буоларын туґунан 
этиитэ оскуола µлэтигэр быґаччы сыґыаннаах.

* * *

Сэбиэскэй былаас сылларыгар саха тылын 
оскуола±а µірэтии µгэґин байытар тосхоллоох 
уларыта тутуу сылларыгар тэриллибит саІалыы 
µірэтии ситиґиилэрин туґунан Ураллаа±ы 
государственнай педагогическай университет 
профессора А.М. Лобок «Алмазная земля пе-
дагогики олонхо» диэн кинигэни 2007 сыллаахха 
суруйбута. Сахалыы µірэтии µтµі тµмµктэрин 
кини маннык бэлиэтээн этэр: «Опыт Якутии – это 
уникальный опыт куль турного самосохранения 
и саморазвития нации в экстремально су-
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ровых условиях и на экстремально больших 
территориях. <…> И уже одно это – повод 
для того, чтобы самым пристальным образом 
вглядеться и исследовать якутский культурный 
феномен» (с. 15). Ити тірµітµн кини саха 
норуотун тыла, култуурата, итэ±элэ олоІхоттон 
силис тардарынан быґаарар. Фольклор саха 
киґитин ійµн-санаатын иитэрин, саха норуота 
ула±ата биллибэт киэІ сиргэ, бэйэ-бэйэлэрин 
кытта сибээґэ суох біґµілэктэринэн тар±аммыт 
эрээри биир кэлим ійгі-санаа±а тµмсэр 
дьо±урун ураты биґирээн суруйар: «Смысл 
образования в том, чтобы окультурить и воз-
делать свой собственный социум. Возделать 
свое ближайшее место жизни. Возделать соб-
ственное социокультурное достоинство. Воз-
делать достоинство своей семьи, своего на-
слега, и лишь через это – достоинство своей 
национальной культуры, достоинство России и 
человечества» (с. 20).

Бу этиллибит санаа тірдµн-тібітµн сыныйан 
кірдіххі, Айылгы тиґигинэн: Киґи – Дьиэ кэргэн 
– Уруу – Норуот – Дойду – Аан дойду – Айыл±а 
– Ґс кэм – ТаІара – тапталы мунньуу тахсан 
кэлэр. Киґи ійі-сµрэ±э кута-сµрэ (буор, салгын, 
ийэ кут), отуора (куойуу, санаа, саІа, дьайымал) 
айыы тапталынан киґитийбит буоллахтарына, 
бу Айылгы тиґигин батыґа баар оло±у барытын 
харыстыыр, таптыыр, бэйэтинээ±эр µрдµктµк 
тутар, а.э. Итэ±эл буолар. То±о диэтэххэ, Айыл-
гы тиґигэ киґи ілбµтµн да кэннэ хааларын, 
сайдарын, онно кини удьуордара олоруохтарын 
ійдµµр. Маны ійдµµр буолан, дьон тіріібµт 
тылы оскуола±а µірэтии тупсарын, кэІиирин 
туґугар ійдірµн-санааларын уураллар. Ол иґин 
сахалыы кылаастар, оскуолалар элбииллэрин 
туґугар, орто сµґµіх кылаастарга бары бири-
димиэттэри сахалыы µірэтэр иґин сокуон 
тимир килиэ хаарча±ын быыґын-хайа±аґын бу-
лан кэпсэтии бі±ітµн ыыталлар, сыраларын-
сылбаларын харыстаабакка биэрэллэр. Оттон 
Айылгы тиґигинэн ійдµµр дьо±ур (правильное 
мировоззрение, понимание) омугуттан тутулуга 
суох биирдик сайдарын олох кірдірір. Холобур, 
кэриэй эрдээх саха кыыґа Владивостокка олорор 
эрин дьонугар бара сырыттахтарына, уол ийэтэ-
а±ата о±олорун сахалыы саІарарга µірэтэллэрэ 
наадалаа±ын эппиттэр: улаатта±ына бэйэтин 
омугун билинэр, харыстыыр буолуохтаах диэн. 
Оттон Владимир Николаевич диэн нуучча киґитэ 
этэр: «Так вот, я считаю, что лучше слыть 
националистом, конечно без агрессивности, 

чем растерять свою национальную культуру. 
За национальную стойкость я, русский, очень 
уважаю якутов» (И Андрей. Якутия – Чукотка./
Якутск вечерний. 14.09.12 -№36).

Оттон профессор С.К. Колодезников Дьо-
куускай куорат дьаґалтатын ійібµлµнэн саха 
тылын µірэтиини тэрийбитигэр сахалыы би-
лиэн ба±алаах араас омук дьоно олус элбэ±э 
кістµбµтэ. С.К. Колодезников тус бэйэтэ тас 
дойдулар омуктарыгар анаан тэрийбит са-
ха тылын µірэтэр кууруґа, 20-н тахса су-
даарыстыба дьоно сахалыы кіІµл кэпсэтэр 
µірµйэхтэнэн бараллар. Бу барыта Н. Конрад 
этэринии, история хаамыытыгар гуманизация 
сайдыытын илгэлээх сµµрээнэ сахаларга тиийэн 
кэлбитин кірдірір. Ол аата: «Новый мир дано 
построить не знаниями,  головой, а  сердцем», 
– диэн Робер Оссейн этэр кэмигэр Россия±а 
бэлэмнэнии са±аламмытын кірібµт. А.М. Лобок 
Владивостоктаа±ы тіріппµттэр, Владимир Ни-
колаевич, М.А. Можейко, С. Урсуляк о.д.а. этии-
лэрин биир сµрµн санаа ситимниир – киґитийии.

Итиннэ оло±уран, сал±аан эттэххэ, о±олорун 
сахалыы саІарарга, ыллыырга-туойарга µірэ-
тэр тіріппµттэр бэйэлэрин о±олорун отуо-
рун, дьыл±атын арчылыылларын тэІинэн, Ийэ 
дойдубут, Россиябыт генофондатын чэбди гир-
дэллэр. То±о диэтэххэ, Россия±а махтанар, эрэ-
нэр, кинини таптыыр буолан куттамматтар: о±о-
бут сахалыы саІарда±ына, µірэнэригэр мэґэй 
буолуо, карьерата алдьаныа диэн. Тіттірµтµн, 
хас да омук тылын, ол иґигэр тіріібµт 
сахатын тылын билэ улаатар о±о са табыла, 
компетентноґа, креативноґа іссі µр дµµрµн 
ійдµµллэр. Куоракка олорор саха о±ото нуучча 
тылын баґылыырыгар нуучча тыллаах эйгэ олус 
кіміліґірі биґиги дьолбут буолар. Саха о±ото 
кыра сааґыттан нуучча саІатын интонациятын 
истэ-иІэринэ улаатар, онно оло±уран, кэпсэтии 
тылын тіріібµт тылын кытта чэпчэкитик иІэ-
ринэр, инньэ гынан оскуола±а киирэригэр нууч-
чалыы тылга кута-сµрэ, ійі-санаата аґыллан, 
бэлэм буолар. Итиннэ тирэ±ирэн, о±ону сахалыы 
детсадка, оскуола±а µірэтии кини дьыл±атын-
тілкітµн байытар, бі±іргітір эрэ.

Икки о±онньор кэпсэтиитэ. МаІнайгыта этэр: 
«Саха тыла аны 50 сылынан сµтэр µґµ. Уонна 
сахалыы тылынан тугу µірэтээри, туох билиитин 
ылаары? Билигин нуучча, атын омук тылларын 
билиэххэ наада». Иккис о±онньор этэр: «Мин 
сиэннэрим нууччалыы µірэнэллэр, ол эрээри 
сахалыы, хата, миигиннээ±эр ордук билэллэр», 
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– диэн. Соторутаа±ыга диэри (2000 с.) саха 
тыла 30 сылынан сµтµі диэн дарбыйаллара. 
Билигин то±о 50 сылга дылы «уґаппыттара» 
эбитэ буолла? Сол эрэн хайатыгар да инни-
киттэн куттаныы, сахалыы µірэннэ±инэ, мин 
о±ом харчыта суох µлэ±э, намыґах карье-
ра±а тиксиэ диэн тµµйµµ (боязнь будущего, 
постоянный страх за будущее, мрачные мысли 
о будущем) тапталы о±о отуорун таґымыгар 
ілірµµ буоларын тіріппµт ійдµіхтээх. Бэйэни 
сэнэнии, сахалыы саІарар дьону националистар 
диэн суудайыы эбэтэр нууччалыы саІарар са-
ханы туората кірµµ – бу тіріппµт кута-сµрэ, 
отуора, ійі-санаата тостубутун, саргыта сам-
ныбытын, сарсыІІы кµІІэ эрэлэ сµппµтµн 
бэлиэтэ (Александр Белокобыльский. Что пишут 
о Якутии в Украине/Жизнь Якутска. 03.06.14. 
-№26).

Ити аата оскуола±а нууччалыы-сахалыы тылга 
µірэтэр учууталлар методикалара мілті±µттэн 
тіріппµт бэйэтин сэнэнэр, ону о±отугар иІэрэр: 
«О±о сахалыы иитилиннэ±инэ, иннигэр туох 
баар суол барыта сабыллар. Тыа±а µірэммит 
о±о нууччалыы билбэккэ, куорат о±отуттан 
хаалыылаах буолар»,– диэн санаа±а кэлэр 
(Эдэр саас. 11.06.08). Эбэтэр сахалыы µірэтии 
олус научнай диэн эмиэ саныыр. Бу кістµµлэр 
методика мілті±µттэн µіскµµллэрин бэйэтин 
кэмигэр педагогическай наука доктора В.Ф. 
Афа насьев эмиэ этэн турар. Маннык кэх тµґµµ 
тіґі кутталлаа±ын: «Худшая из жертв, которую 
можно привести ребенку – это несчастливость 
его родителей. Она ведь и его непременно 
заразит», – диэн Вольдемар Цорн этиититтэн 
ійдµіххэ сіп.

Отуор, µс кут, ій-сµрэх тапталынан оло±у 
ылыныы Айылгы тиґигинэн тапталы мунньуу 
Итэ±эл дэнэр. Итини политолог Максим Шевченко 
этиитэ бигэргэтэр: «Хорошими и моральными 
могут быть светские, необязательно верующие 
люди. А подонками и тварями, каких свет не 
видывал, могут быть те, кто истово молится. В 
истории человечества и верующие совершали 
много нехороших и даже ужасных поступков» 
(Понять: зачем ты живешь./ АИФ. 1-7 мая. 2013. 
-№18).

БилиІІи быыґык кэм уратыта: бэйэ-бэйэлэрин 
утарсар ис хоґоонноох этиилэр, кістµµлэр, 
идеялар кµµрээннэрэ мілтіх отуордаах киґини 
муннараллар, ча±ыталлар, самнараллар. Ол 
курдук а±ыйах ахсааннаах омуктар тыллара 
сµтэрин бастакы біліх чинчиґиттэр туох да 

тохтоппот дииллэр. Иккис біліх этэринэн, ті-
ріібµт тыл дьыл±ата ыччаттан тутулуктаах 
эбит (Нина Герасимова. Тылы быыґыырга бэли-
тиичэскэй дьулуур ирдэнэр. /Кыым. 10.07.07).

Саха ыччата тіріібµт тылын импровизация 
таґымыгар баґылаан, сатабылын, компе тент-
ноґын, креативноґын сайыннарарын А.М. Лобок 
бэлиэтиир: «Именно по этой причине любой 
ребенок в любых без исключения культурах 
осваивает свой родной язык не как набор 
готовых языковых штампов и стереотипов, а 
как продукт собственного импровизационного 
творчества» (с. 28). Итинэн сибээстээн, саха 
дьуохарын туґунан туспа анаан-минээн этиитин 
а±алар наадалаах: «И вместе с тем осуохай 
– это удивительно современная деятельность. 
Потому что в современной культуре, уставшей 
от штампов, чрезвычайно острым является 
запрос на живую импровизацию. И оттого 
импровизационная свобода осуохай – это 
не просто наследие прошлого, но и модель 
развития культуры и образования в будущее». 
(с. 30).

Итиннэ сыґыаннаа±ын быґыытынан, сµµрбэ ґис 
µйэ ча±ылхай дьонноруттан биирдэстэрэ А.Т. Твар-
довскай хоґоонун ахтан ааґар наадалаах:

Вся суть в одном – единственном завете:
То, что скажу, до времени тая,
Я это знаю лучше всех на свете, –
Живых и мертвых, – знаю только я.

Сказать то слово никому другому
Я никогда бы ни за что не мог
Передоверить. Даже Льву Толстому –
Нельзя. Не скажет – пусть себе он Бог.

А я лишь смертный. За свое в ответе,
Я об одном при жизни хлопочу:
О том, что знаю лучше всех на свете,
Сказать хочу. И так, как я хочу.

Бу хоґоон тµгэх ула±атыгар отуор, кут-
сµр, ій-сµрэх киґитийиитэ, онтон ситимнээх 
импровизация, сатабыл, креативность дуо-
рааннара эІсиллэн иґиллэллэр. Маны кытта 
ситимнээн эттэххэ, А.Т. Твардовскай 1953 
сыллаахха киґитийиини тэпсии µгэннээн тур-
да±ына, саха суруйааччыларын µґµс съеґигэр 
кэлэ сылдьыбыта. Ол съезкэ сахалар тура-
тура бэйэ-бэйэлэрин омугумсуйууга ньµдьµ-
балай тумнары холуннарсыыларын истэ сатаан 
баран: «Омугумсуйабыт» диэн тµіґµн охсуна 

РОССИЯ ЛИТЕРАТУРАТЫН СЫЛА
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турар дьону туох диэн утарыахпыный? Чэ, ону 
бэйэ±ит билэн эрдэххит», – диэн этэн турар 
(С. Тумат. Јй-сµрэх кірдібµлµнэн. Дьокуускай. 
-41 с.). Ити курдук саха бэйэтэ билигин тылым 
30,50 сылынан сµтэр диэн дьэбэлэйдээн, 
бэйэтин бэйэтэ сиэнэ турда±ына, эмиэ итиннэ 
маарынныырдык этиэхтэрэ буолуо.

Оттон А.Т. Твардовскай бэйэтин кэмигэр ки-
миэхэ да эппэтэх кистэлэІэ: киґитийии туґунан 
санааны этии кэмэ кэлэ илигин этэр буолуохтаах 
диэн билиІІи кэм таґымынан сэрэйиэххэ эрэ 
сіп. Ити биирэ. Иккиґинэн, бу хоґоон тµгэх 
суолтата: махталы, тапталы, эрэли µіскэтэр 
отуор, ій-сµрэх, кут-сµр киґитийиитин тµмµгэр 
уґуктар сатабыл, импровизация, компетентность, 
креативность ніргµінµн тэгэлитэн этэр. Маннык 
эрэ киґи ким да эппэтэ±ин этэр, санаабата±ын 
саныыр дьо±урданара (сверхсознание) бу би-
лиІІи кэм идеологиятыгар киирсиэхтээх.

Тапталы тэпсэн-ілірін, инникини эрэ µІэр 
ТаІара оІостоммут, ол туґуттан тіріібµт 
тыл  бытыттан, дьыл±абытыттан киэр хайыґар, 
бул гунар буоллахпытына (осуждение судьбы), 
аІардас кµннээ±и ас-таІас туґугар эрэ о±олорун 
ілірбµт о±онньордоох эмээхсин таґымнарыгар 
тµґµіхпµт диэн сэрэнэр ій µіскµіхтээх (дуальное 
мышление). Јскі саха тыла атын тыллары 
кытта сэргэ сµтэр кµнэ кэлэр да буолла±ына, 
киґитийбит отуорбут, ійбµт-сµрэхпит, куппут-
сµрбµт Ийэ дойдубут, Россиябыт культурнай 

цивилизационнай ауратын байытыґан, циви-
лизация эволюциятыгар бэйэтин сэмэй кылаатын 
киллэриэхтээ±ин эмиэ ійдµµрбµт наада.

Тµмµктээн эттэххэ, хас биирдии киґи отуора, µс 
кута, ійі-сµрэ±э киґитийэрин, А.Т. Твардовскай 
эппитинии, тус бэйэтэ эрэ билэр, айар. Халбас 
харатын курдук уларыйа турар быыґык кэмІэ 
хас биирдии киґи бэйэни туттунуу, салайыныы, 
уйуктаах буолуу туґунан итэ±эли (светская 
религия) бі±іргітір ійµ-санааны айа, хатылыы 
сылдьыахтаах. Холобур, Юрий Фурманов бу 
санаатын ніргµінэ билиІІи олох ыарахаттарын 
тулуйан, ійдіін, ылынан холкутуйарбытыгар 
алгыс, мэлииппэ курдук кіміліґір: «Следует 
по возможности спокойнее относиться к таким 
тяжелым временам, которые выпали на долю 
наших поколений. С максимальным спокойствием 
нужно принять вызов неразумной, стихийной силы, 
сохранить духовность, в ком она имеется, чтобы 
предотвратить сползание к саморазрушению или 
срыва в безнравственность. В одиночку и без 
деятельного соучастия к судьбам других судьба 
и даже жизнь теряют всякий смысл».

Бу курдук отуорбутун, ійбµтµн-сµрэхпитин, 
куп путун-сµрбµтµн киґититэр санаа – тыл ич-
читин (мыслеформы) иитийэхтээґин тіріібµт 
тылбыт тілкітµн бі±іргітір.

Елисей ИЕВЛЕВ,
педагогическай наука кандидата.

РОССИЯ ЛИТЕРАТУРАТЫН СЫЛА



12 Чолбон 1 №-рэ 2015

Ааспыт сыл бµтµµтэ биллиилээх поэтесса, суруйааччы Елена 
Васильевна Слепцова-Куорсуннаах уон сыллаах сыралаах µлэтин 
тµмµктээн «Аан тал±а» диэн аан дойдуну атыйахтаах уулуу аймаабыт, 
мілµйµінµнэн киґи дьыл±атын тосту уларыппыт, убай быраатын, быраат 
убайын, уол а±атын утары турбут гражданскай сэриини кµідьµппµт, 
тыґыынчанан киґини ГУЛАГ лаа±ырыгар сор суоллаабыт, кыа хаан 
олбохтоммут, харах уутугар харбыт кырыктаах кµннэригэр-дьылларыгар 
саха биллэр-кістір, бас-кіс дьоно ыар дьыл±аламмыттарын туґунан 
кэпсиир романын бэчээттэтэн таґаарда. Ити µлэтин иґин кини П.А. 
Ойуунускай аатынан Саха Республикатын государственнай бириэмийэтин 
лауреата буолла. 

Биґиги, Россия президенэ литература сылынан биллэрбит 2014 
сылыгар тахсар бастакы нµімэрбитигэр ити – саха литературатыгар 
ітірµнэн суруллубатах дьоґун романтан быґа тардыыны бэчээттиибит.   

I

С  
уруйар остуолугар бµк тµґэн олор бут  
Баґылай бытархай о±уруо бууку баларынан 

суруллубут «Анкета студента педагогического 
техникума» диэн тібілііх саґа рымтыйбыт ку-
маа±ыны ылан иннигэр уурунна. Бу эІэр саІа 
тар±анан эрэр ньаалбаан бірµітµн кыґыл іІнііх 
уґун ха рандаас тібітµгэр кэтэрдэ аста. Санаата 
кэл бэтэхтии остуол баґыгар турар чочуонай таас 
иґити чугаґатта уонна тµгэ±эр дьалкыІныыр 
чэрэниилэ±э бірµітµн тумсун да±айан ылла. 

Бастакы ыйытыкка Оросин Василий Ми хайлович 
диэтэ.

Иккис: уроженец I Игидейского наслега Тат-
тинского улуса.

Ґґµскэ балачча толкуйдаан олордо. Онно 
происхождение диэн сурулла сылдьар. Баґылай, 
сэІийэтин туппахтаан баран, средне-крестьянское 
диэн суруйда. ДьиІэр, урут, а±ата ити кырапаа±а 
родовитый инородец-княжец диирин элбэхтэ 
кірірі. Онноо±ор быыкаа уолу, кинини, дьоно-
сэргэтэ «кыра кинээспит», «о±о тойоммут» диэн 
ааттыыллара эбээт. Ону Баґылай этиллиэхтээх 
этиллибитин курдук саныыра уонна «хаґан эрэ 
итинтэн кыбыстар буолуоІ» диэбиттэрэ буоллар, 
итэ±эйиэ суо ±а эбитэ буолуо. Оннук ібµгэлэрин 
Ороґу Баґылайы, хос-хос эґэтин Хайыкы Бµітµрµ, 
хос эґэтин Быыпсай Кулуба Баґылайы, эґэтин 
Ньукулай кинээґи, а±атын Мэхээлэ кинээґи 
барыларын ааттыыллара. Ким да±аны «тойон», 

ПРОЗА

КУОРСУННААХ

КУБУЛЎАТТААХ ХОНУКТАР
(«Аан тал±а» роман µґµс кинигэтиттэн быґа тардыы)

Бастакы баґа
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«кулуба», «кинээс» диэн аатыгар силбэґэн 
хаалбыт тылтан сааппат этэ. Дьэ ону Баґылай 
Оруоґун кіннірірµгэр тиийдэ±э. Кини бµгµн «сын 
батрака» диэн дібіІнµк суруйуо эбитэ буолуо 
эрээри, син биир билиэхтэрэ турда±а, онон 
сымнатан средне-крестьянское диэн суруйда. 

Тірдµс: 18 лет.
Бэґискэ вероисповедание диэн суруллубут. 

Баґылай эмиэ тохтоото. Кинилэр былыр Киристиэс 
итэ±элэ кэлиэ±иттэн сахалартан биир бастакынан 
ону ылыммыт дьон. Бары Оруоґуттар таІара 
дьиэлэрин тутуутугар тіґілііх µбµ куппуттара 
буолуой? Тірііт сµрэхтэнэллэрэ уонна анараа 
дойдуга аттаннахтарына, ол таІара дьиэтин 
а±ыраадатыгар уІуохтарын туттараллара. Ба-
ґылайы тірµµрµн кытта Ытык-Кµіл таІаратын 
дьиэтигэр сµрэхтээбиттэрэ. Билигин тіґі да 
ити итэ±элиттэн аккаас тамматар, аныгы ыч-
чат кµргµімµнэн аккаас танан итэ±элэ суох 
аатырбыттарыгар, кини да саараан сылдьар. Туох 
диирэй? Ийэтэ «та Іараны таІнарбыт бэйэни 
таІнарбыт кэ риэтэ» диирин саныы тµґэрин 
кытта, илиитэ ибирдээн ылла. Онтон хайдах 
эрэ кэннигэр убайа Миитэрэй кэлэн «мин туох 
туґугар уґун уІуо±ум урусхалламмытай?» диэн 
ыйытарга дылы гынна, онуоха православный 
диэн суруйа охсон кэбистэ.

Алтыс кырапаа іссі ордук толкуйга укта. Онно 
общественный слой диэн уустук ыйытык турбут. 
Кітµтэрим дуу дии санаан баран, интеллигенция 
диэтэ.

Сэттис: учитель, студент I курса.
Ахсыс: беспартийный.
Тохсус ыйытыыга кэлэн букатын иэдэйдэ. Онно 

хара буукубаларынан суруллубут судимость или 
меры пресечения диэн тыллар «дьэ хайыыгын?» 
диэн элэктээбиттии кэчигирэґэн сыталлар. 
Баґылай, бірµітµн тыастаахтык таас иґит иґигэр 
быра±аат, ойон туран оронугар сытынан кэбистэ. 

Баґылай быстахха тутуллан тахсыбытын кэн-
ниттэн Мария сыґыана тосту уларыйбыта. Бука, 
Сокуонньукап сэрэтиитэ улахан оруолламмыт 
быґыылаа±а. Уол хаста да±аны кірсіірµ иннэ-
манна тоґуйа сатаабыта да±аны, кыыс билбэт 
киґилии туттан ааґа турара. Онон атырдьах 
маґыныы икки аІы арахсаллара кэлбитэ эрээри, 
Баґылай син биир санаата ити тула хатылла 
турара. Ол иґин педтехникумІа µірэнэр эдьии-
йинэн Дабыыдап Любанан сурук ыыппыта. Маша 
суругу, ылан аа±аат, хайа тардан бырахпыт 

уонна тµргэн µлµгэрдик сурук суруйа охсон 
биэрбит. Баґылай Люба а±алан биэрбит суругун 
кыл тыынынан арыйа баттаабыта, а±ыйах 
тымныы тыл бытыгырыы тиґиллибит: «Бырастыы 
гын, аны суруйума, кірсі да±аны сатаама». 
Итэ±эйбэккэ суругу хат-хат аа±а турда±ына, Люба 
тэбэнэттээхтик санныга охсон баран: «Романы 
всегда имеют концовку, твой не лучше и не 
хуже. Санаар±аама, кыыґы тіґінін сырса±ын 
да±аны, соччонон кини ыраатан иґээччи. А±ы-
йах кэминэн бэйэтэ кэлиэ±э, тулуйуох эрэ 
тустааххын», – диэбитэ. Ити тыллар Баґылай 
сµрэ±эр хомойуу-хоргутуу ыарыыта буолан, 
харса суох хадьырыйан киирэн ар±ахтанан сы-
тынан кэбиспиттэрэ. «Ама, кырдьык буолуо 
дуо? Люба кµІІэ санаалара уончата уларыйар 
дьµігэлэригэр бо±уодьулаан итинник эттэ ини. 
Маша кинилэртэн атын, Баґылай кини буойун 
кыыс» дии саныыра, эрэлэ іссі да іспіккі 
тіліннµрэрэ. Итинник бутуурдаах санааларыттан 
аґыыр аґа да±аны амтаннаммат, утуйар уута да 
уу буолбат буолла. Оттон Мария суо±ун курдук 
суох. Хомолто сыыйа тулуурунан солбуллубута, 
тулуур тэйсиигэ тиэрдибитэ. 

Быйыл Баґылай ба±атын хоту, дьэ, µірэнэ 
сылдьар. Техникум хомуньуус баартыйа бэйэтигэр 
бэлэмниир ыччатын иитэр биир сµрµн салаата, 
онон манна хомсомуол ячейката ыччаты бары 
µлэ±э тардар, хамсатар сµрµн кµµс. Баґылайдаах 
біліхтірі кинилэртэн тэйиччи тутуллаллар 
уонна «баартыйата суох», «эрэлэ суох» ыч-
чаттар диэн куруук кэтэбилгэ сылдьаллар. Ті-
ґі да баайдар аатырдаллар, бары кэриэтэ 
былаас хайдыґыытыттан эмсэ±элээн, дьадайа 
быґыытыйбыт дьон о±олоро. Холобур, ХаІалас 
уола Володя Егоров дьонун Строд этэрээтэ 
Харандасыбыыл хамандыыры тоґуурдаан ілір-
бµт µрµІ этэрээтин саґыаран олорбуккут диэн, 
утарыласпатахтарын µрдµнэн дьиэлэрин-уоттарын 
µлтµ ытыалаан, бэйэлэрин ілірірµн ілірін, 
хаайарын хаайан, хаалбыттарын ыал устун 
ыспыттар. Куоста Дьэкиимэп, Бааса Силэпсиэп 
да±аны онтон ырааппатахтар. Дµпсµн улууґуттан 
сылдьар Миисик Охонооґойоп эмиэ биир оннук. 
Чэ, уонна да атын уруккута кыахтаах дьон 
о±олоро отох-тотох да сырытталлар, µірэххэ, 
олоххо тардыґыыларын кµµґµнэн барыны-бары 
тулуйан сыл курдук бииргэ µірэннилэр. 

Баґылай µірэнэр о±олорун ортотугар хара 
маІнайгыттан биллэр-кістір киґи буолан барда. 
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Онно билиитэ-кірµµтэ, ыпсарыылаах кэпсэтиитэ 
уонна барыларын тµмэ тардар уус-уран 
суруйуунан µлµґµйµµтэ улахан сабыдыалланна. 
Баґылай «Саха омук» култуурунай-сырдатар 
тµм сµµ ыытар айар тылын кыґатыгар биир 
бастакынан тиийбитэ. Кинилэри уус-уран айар 
эйгэ биллиилээх киґитэ Баґылай Лігінтійіп 
учуутал µірэтэр-такайар. Лігінтійіп билиитин-
кірµµтµн, уус-уран айымньылары табыгастаах тык 
ырытарын харахтара саІа арыллан эрэр ыччат-
тар сі±і-хай±ыы истэллэр. Учууталлара онноо±ор 
Алампа, Кµлµмнµµр, Ойуунускай, Јксікµлээх 
курдук биллибит суруйааччылар айымньыларын 
киґи, «кырдьык да±аны» диэн соґуйуон курдук, 
ытыска ууран биэрэр. Баґылай ардыгар аґара 
тµґэр дуу дии санаатар да, учууталын ытыктыыра 
бэрдиттэн аахса барбат. Биирдэ Алампа уонна 
Кµлµмнµµр «Манчаары» бийиэсэлэрин тэІнээн 
бэттээхэй арыйыылары оІордо. Онно: «Кµлµмнµµр 
Манчаарыта кыра норуоту кімµскээччи буол-
бакка, тµікµн уобарастаммыта ааптар бэйэтин 
либирээлинэй кірµµтµн киллэрбитин бигэргэтэр. 
ДьиІэр, Манчаары норуот номо±ун дьоруойа, 
кімµскээччи, биґирэмнээх дьоруой быґыытынан 
биллэр. Оттон Алампа дыраама киэбин тутуґаары 
дьоруойун олус кум-хам туппут. ДьиІэр, дыраама±а 
ис хоґоон бэйэтэ киэби чочуйан таґаарар», 
– диэбитэ. Онуоха о±олор сэрэнэн-сэрэнэн 
Ойуунускай «Кыґыл Ойуунун» туох дии саныырын 
ыйыттылар. Киґилэрэ этэрим дуу, эппэтим дуу 
диэбиттии ачыкытын соппохтуу олорон баран: 
«Кыґыл Ойуун» міккµірэ суох µчµгэй айымньы. 
Манна ааптар дьиІ санаатын аґа±астык эппэккэ 
барытын хос тµгэхтээн кэтэхтээхтик этэр.  Ґгэс 
буолбут бэлиэ сиимбэл уобарастар табыгастаахтык 
туттуллаллар эрээри, этэр идиэйэтигэр соччо сіп 
тµбэспэттэр. ДьиІэр, кини марксизм тµірµйэтин 
биэрэр курдук ээ, ону аны сµрµн дьоруойа онно 
букатын утары. Сµрµн дьоруой ойуун буолбута 
хайдах да±аны марксизм идиэйэтигэр сіп 
тµбэспэт. То±о итиннигин ааптар бэйэтэ эрэ билэр. 
Былатыан Јліксійібµс ыйыттахха тугу да±аны 
быґаарбат, арай, «кэмэ кэллэ±инэ ійдµµр дьон 
кістµіхтэрэ, ким эппитэй эґиэхэ Кыґыл Ойуун 
хомуньуус, марксист диэн?» диэн суоґур±анан 
кэбиґэр. Ба±ар, ону ійдііччµ кэлин кэлиэхтээх, 
олоччу кіІµлµ туппут дьон буолуохтара. Ба±ар, 
эґигиттэн оннук киґи µіскµі±э», – диэбитэ. 

Баґылайга учуутала хара маІнайгыттан «эн 
дырааманы тутус, онно ордук тыыппалааххын» 

диэбитэ. Дьэ ити кµнтэн ыла Баґылай харгы уута 
то±о барбытыныы айар тыл алыбыгар ылларда. 
Ханна кураанах кумаа±ы булла да, сі±і аахпыт 
суруйааччыларын µтµктэн туох ійµгэр тµспµтµн 
суруйан сурдур±атар идэлэннэ. Ґірэ±иттэн быыс 
буллар эрэ бибилэтиэкэ аанын саппат. Бэл, 
ыччат тµмсэн бэчэрииІкэлиир кэмигэр куруук 
бийиэсэ уобарастарын кірдµµ олорор буолар. 

Арай биирдэ, тµµн утуйан быстыбакка сыт-
та±ына, тібітµгэр арахпакка эриллэр Мария 
кыыс тыыннаах курдук тырымнаан кэллэ. Ба-
ґы лай билигин µтµмэннээх кыыс ортотугар 
сыл дьар эрээри, Мария Уордаахаба курдук 
ураты киґини кірсі илик. Оттон учуутала 
«дьоруойдаргытын аттыгытыгар кірдііІ, эґиги 
кинилэри билэр буолуохтааххыт. Бийиэсэ бµгµн 
кµннээ±и кыґал±аны таарыйыахтаах» диэн куруук 
хатылыырын саныы тµстэ. Чахчы, бу санаата±ына 
саІа µйэ дьахтарын тыыннаах уобараґа ити 
Мария±а тµмµллµбµккэ дылы эбит. То±о урут 
итини ійдіібіккі сылдьыбыт бэйэтэй? Баґылай 
ойон турда да, остуолугар олорон Мария 
Уордаахаба уобараґын арыйар бийиэсэни суруйан 
барда. Сарсыарда Алааппыйа «аґылык» диэн 
аралдьыппытыгар эрэ харандааґын уурда уонна 
биир тµµн иґигэр бу µлµгэр элбэ±и суруйбутун 
бэйэтэ да сіхті. Дьэ ити курдук ый аІарын быґа 
ыанньыйбыт санаатын кумаа±ыга кутан, «Кыґыл 
Кыыс» диэн бийиэсэни суруйан таґаарда. 

Итини санаат, Баґылай били аІкыататын то-
лоруохтаа±ын умнан, ойон турда да±аны ку-
маа±ытын харбаан, тµмсµµтµгэр ыстанна. Лігін-
тійіп учуутал куруґуокка сылдьар устудьуоннар 
мустан олорор хосторугар киирээт, хара±а Ба-
ґылайга хатанна. Уол хара±а бµгµн уратытык 
ча ±ылыІныыр, тугу эрэ этээри тэґийбэтэхтии 
аттыгар аймалаґар о±олору буойуталыыр. Ба-
ґылай Ньуконуорабыс итинник айар илбис уоту-
гар ылларбыт дьон ураты харахтарын элбэхтэ 
кірбµтэ, онон «Вася туох эрэ илии тутуурдаах 
кэлбит» дии санаата. Кини билигин саІа та-
лааннары кірдµµр. Бу ытыллар оло±у ол олох 
бэйэтэ µіскэтэн таґаарбыт эрэ киґитэ сатаан 
суруйар кыахтаах. Оннук айымньы билигин саха 
литературатыгар букатын суо±ун кэриэтэ, бары 
а±ытаассыйа аІардаах былакаат айымньыларга 
кубулуйдулар. Оттон кини биир µчµгэй айымньы 
туґугар оло±ун да кэрэйбэт дьиІнээх талааны 
кэтэґэр. Дьэ ити кыымы бу Вася уол хара±ар 
кіріргі дылы. Биґиэхэ Чеховтар, Грибоедовтар, 
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Островскайдар, Гончаровтар µіскµµллэрэ уол-
дьаста. Ол иґин, биттэммикэ дылы, білµµн тµ-
ґээн кып-кыра мохсо±ол о±отун санныгар олор -
дон муна-тэнэ сылдьара. Уґуктаат, «са тыыр бы-
нан-кыайарбынан кинини уґуйуо±ум, бэ лэґигэр 
бэйэм силлиэ±им. То±о биґиги куруук бэлэми эрэ 
сырсабыт? Бэйэбит иитэн таґаарарга µлэлэґэрбит 
уолдьаста» дии санаабыта. Ити бугуґуйбут санаата 
бµргэс курдук тэґитэ кэ йиэлээн, киэґээІІэ диэри 
арыычча тулуйда. Онон бу, ааны аґан киирээт, 
«а±албыт!» диэн таай  быта. Ол иґин, саІа тіріі-
бµт о±ону кіті±ір киґилии, илиитэ кыґыйа 
олордо.

Баґылай ір тулуйбата, кыбыґыннар да±аны 
тыастаахтык хааман кэлэн остуол иннигэр тох-
тоото. Лігінтійіп талааннаах дьон тулуура 
суохтарын бэккэ билэр, онон уолу тохтоппото.

– Василий Никанорович, мин бастакы харатын 
бµтэрдим быґыылаах. Кірін итэ±эґин-быґа±аґын 
ыйан кулу эрэ... – диэн симиттэ-симиттэ эттэ. 

О±олор чуумпура тµстµлэр.
– А±ал. – Лігінтійіп аахайбатах буола сатаата 

эрээри, саІата ыксаллаахтык тахсыбытын 
кулгаа±а эрэ истэн хаалла. – Кірµллµі.

– Ыґы... – Баґылай кыбына сылдьар 
бартыбыалыттан быыґа суох гына суруллубут 
киипэ кумаа±ыны хостоон остуолга уурда уонна 
куотардыы тµргэнник оннугар олорунан кэбистэ. 

– Баа... Вася, абааґытыйбыккын дии! Хайа 
икки ардыгар итиччэ халыІы суруйа о±устуІ? – 
Болуодьа хаадьылаан саннынан анньар.

– Мілтіх суруйааччы киэнэ сиэрэ суох элбэх 
буолар... – Саабый уол дьиэс-куос туттар. 

Лігінтійіп о±олор хайыы-µйэ Баґылайы 
ордугур±аан араастаан тыллаґан барбыттарын 
биллэ. Оо, кини айар дьон икки ардыгар 
тіґілііх кµнµµлэґии, ордук санаґыы тахсарын, 
ама, билбэтэ±эй, билээхтиир бі±і буолла±а. 
«Талаан тілібµрэ итинник буолар, Вася» диэн 
ба±арда эрээри, саІарбата. 

Баґылай µірэ±иттэн киэґэ хойут бµтэн, сул-
буччу дьиэлээн истэ. Хааґына хонтуоратын 
ойо±оґунан ааґан эрдэ±инэ, кэннигэр ким эрэ 
ыксаабыт хаґыыта иґилиннэ. Эргиллэ тµспµтэ, 
тібі сыгынньах, нэлэркэйдэммит сонун уолугар 
бу тµґµіхтµµ салыбыраабыт моойторуктаах Лі-
гінтійіп сµµрэн а±ыластаан иґэр эбит. Баґылай 
учуутала олус ыксаабытыттан «туох буолла±ай?» 
диэн маІнай дьиксинэ санаата. Чугаґаан 
кэлбитигэр, µірбµт хара±ын кірііт, уоскуйа 

быґыытыйбыта аны долгуйуунан солбулунна. 
«Аахпыт!» диир санаа бµтµн бэйэтин хаґан да 
билбэтэх долгуйуунан кууста.   

– Вася, уолум, маладьыас да маладьыас! – 
Лігінтійіп, ірµкµйбµтµн аґарынаары, уол утары 
ууммут илиитин илгиэлиир. – Мин эйигиттэн 
итинтэн атыны кµµппэтэ±им... – дии-дии, саннын 
таптайбахтыыр.

– Ээ, кырдьык дуо? – Баґылай мулук-халык 
туттар.

– Тыый, кырдьык буолумуна, талаан ба±ас 
баара саарба±а суох. Білµµн утуйбатым, хат-
хат аахтым. Бийиэсэ диэн итинник буолуохтаах 
буолла±а дии. Билигин миэхэ бардыбыт, итэ±эс-
тэрин-быґа±астарын ыйыа±ым уонна іссі тугу 
аа±аргын сµбэлиэ±им. 

– Бµппэтэх дуо? – Баґылай сµім тµґэ ыйытар. 
– Оо дьэ, эдэрдэр эґиги итинниккит, биирдэ 

суруйдум да бµтэр дии саныыгыт. Ээ, суох, 
до±оор, ити диэн борооно эрэ буолла±а дии, 
дьиІнээх айымньы бириинчик µлэни ирдиир... – 
Лігінтійіп тµґµіхчэ тµспэккэ иилистэ сылдьар 
моойторугун сулбу тардан ылан тоІмут 
кулгаа±ын саба баанна. Ааґар дьон дьиктиргии 
кіріллірµгэр кыґаммакка, уолу тоІолохтоґон 
дьиэтин диэки илтэ.

Киґи арыычча симиллэр аанынан быыкаа 
хоско киирдилэр. Дьиэ ортотугар турар остуол 
кµідэл курдук кумаа±ы. Онно баппатахтара хос 
ортотугар диэри сиринэн, олоппоґунан дьапталла 
кыстаммыттар. Биир илдьирийбит таптаах 
намыґах кириэґилэ, дьиэ тойонун µлэлиир тэрилэ 
буолла±а буолан, ортоку оІоччу кірін турар. 
Илии уунуута сиргэ остуол сыыґыгар харааран 
хаалбыт чаанньык тумса хоройор. Эмиэ хардыы 
кэриІэ тартайбыт сиитэс таІаґынан быыґаммыт 
кыара±ас ааннаах утуйар хос кістір. УІа диэки 
іріґілµµ кыстаммыт мастаах оґох хараарар. 
Ол аттыгар уґаакка муус ууллан ньол±оруйар. 
Лігінтійіп ойо±о, киґитигэр алыс элбэх дьон 
сыбыытыырын тулуйбакка, дойдутугар куоппут 
сурахтаа±а. Онон ір сууйуллубатах дьиэ табах 
ыыґын иІэринэн истиэнэлэрдиин хараара хатан 
турар.

Лігінтійіп, киирээт, сонун да устубакка остуол 
чугаґыгар турар олоппостон кумаа±ылары бµµрэ 
харбаан ылан сиргэ уурда уонна Баґылайы 
олор диэн халбарыччы тэптэ. Онтон µірµйэхтик 
кириэґилэтигэр олоро тµстэ да, Баґылай би-
йиэсэтин іріґіліні сытар кумаа±ыларыттан 
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бэлэм ба±айытык сулбу таґыйан ылан, кыґыл 
харандааґынан бэлиэтээбит сирдэрин кірдіін 
барда. 

– Дьэ маннык... Бэйи эрэ, манна баара. Ээ, 
бу-бу... – ачыкытын ірі анньа-анньа аа±ан иґэн, 
µірµйэхтик уІа илиитин анныгар сытар хаалаах 
біппµрµіскэтин харбаата. Биир біппµрµіскэни 
ороон уоґугар кыбыта аста уонна: – Барыта 
чуоккайдык ійдінір. Дьоруойдар бастакы мік-
кµірдэрэ сымсах. Холобур, бу «...биґигини атын 
омуктар куор±аллаабатахтара буоллар, манныкка 
тиийиэ суохтаах этибит...», салгыы... Вася, ити 
уоту а±ал эрэ... – туора сытар испиискэтин диэки 
кэ±ис гынна. Баґылай ыла охсон биэрбитин 
уматтан, табахтаан бусхатта. – Онуоха Мэтириэт 
хардарар: «эн кинилэр кыґыл тылларын 
итэ±эйэн, букатын сыыґа толкуйдуугун. Хайдах 
бачча тухары турбут улуу дойду биир кµнµнэн, 
туора омук сабыдыалынан кµр гына сууллуой?» 
Дьэ кір, тылынан бырахсыы, кэпсэтии сымса±а 
айымньыны уґатан-тэнитэн кэбиґэр. Хас дьоруой 
тыла барыта туох эрэ этэр санаалаах уонна лоп 
бааччы буолара ирдэнэр. Манна, холобур, «ханнык 
да кµµстээх судаарыстыбаны таґыттан киирэр кµµс 
алдьаппат, иґиттэн эрэ куор±алланна±ына тутула 
сууллар» диирэ буоллар, бу илиис аІара тиэкис 
ис санаата сытыытык этиллэн хаалыах тустаах 
этэ. Сытыытык уонна ча±ылхайдык оІоґуллубут 
кэпсэтии эрэ бийиэсэ хаамыытын, хамсааґынын 
кыахтаахтык сайыннарар. Уобарастар µчµгэйдэр 
эрээри, бу прожектор дьоруойуІ билиІІи баар 
бийиэсэлэргэ хайыы-µйэ киирбит уобарас. То±о 
биґиги куруук иирээкини, мэнэриги эрэ ити 
уобараска туттабыт, атыттар эмиэ бааллар 
эбээт. Уонна эн дьоруойдарыІ сиимбэл уоба-
растар буолалларынан, маннык дьиІнээх эт 
сирэйинэн сылдьар дьоруой кыбытыкка тµбэґэр. 
Маны толкуйдаа. ДьиІэр, мин симбэлиисиминэн 
µлµґµйµµнµ утарабын ээ, ол эрээри бэйэм 
ійдіібіт буолуохпун эмиэ сіп. Аны, монолуок 
– бийиэсэ сµрµн ирдэбилэ. Монолуогунан эрэ 
артыыс талаана арыллар, кини онно кістір. 
Шекспиргэ Джульетта монолуоктарын аахпытыІ 
дуо? Отелло монолуогун эмиэ кір. Хайдахтаах 
курдук элбэ±и, дириІи этэллэрий. Ол 
монолуоктары аа±ан артыыстар улуу талааннара 
арыллан аар-саарга аатыраллар. Оттон дьэ бу эн 
Кыґыл КыыґыІ монолуогун аахпыт артыыс улуу 
буолар кыахтаныа дуо? Суох! То±о мин манна 
биир да±аны ча±ылхай монолуогу аахпаппыный?! 

То±о?! – Киґитэ бэйэтиттэн тэттэн кыбдьырынан 
барда. – Куттаспыт! Куттанабыт, сэрэнэбит, ол 
иґин! Вася, куттаммакка санаа±ын толору арый, 
оччо±о эрэ кіІµл, кµµстээх дьоруой тахсыа±а. 
Бу, холобур, Ньоппой о±онньор ТаІара кµлµгэ 
диэн кириэстэммитэ, Элиэнньин мэтириэтэ 
буолбутугар, «ал±ас!» эрэ диэн сайдыылаах, 
култуурунай ба±айы киґи курдук саІарар. 
ДьиІэр НьоппойуІ норуот уобараґын кірдірір 
дии. Оттон норуот итинник тылласпат: кини, 
ба±ар, µіхсµі, ба±ар, імµрµі. Кинини кумута, 
кистии сатаама. Бу дьоруой ніІµі норуот 
бэйэтин кірін кµлµіхтээх. Монолуога эмиэ 
µірэх тээх, сайдыылаах киґи саІарарын курдук. 
Ґгэхтэн саІа быкпыт киґи итинник саІарбат! 
Ойуунускай Кыґыл Ойуунун монолуоктара хай-
дахтаах курдук кµµстээхтэрий. Ааптар тіґі да 
бобуу-хаайыы, кириитикэ µіґµгэр, кылаастар 
охсуґууларын оройугар сырыттар, санаатын 
бµ тµннµµ ити дьоруойун монолуогунан то±о 
тэбиир буолбат дуо?! Тыл кµµґэ – бµттµµн киґи 
бэйэтэ! Ону ійдіі. Айымньы мілтіх киґи курдук 
кумуйар тµбэлтэтигэр, улуу буолбат, дьоІІо 
тиийбэт. Улууну айа сатыах тустааххыт эґиги. – 
Лігінтійіп µлµґµйэн киґитэ да баарын умнубут 
курдук. Онтон дьэ ій ылбыттыы: – Белинскэйи, 
Коган «Очерки по истории западно-европейской 
литературы» суруйуутун, Луначарскайы, Фричени, 
Воронскайы аа±ыталаа эрэ. Мин биэртэлиэ±им. 
Кинилэр балачча аныгылыы гынан баран, дириІ 
кірµµлээхтэр. Аа, уонна бу... – диир уонна 
ойон туран атын муннукка кыстанан турар 
кинигэлэри хасыґар. – Бу Бухарин «Литература 
и революция» ыстатыйатын, Плеханов «Очерки 
по истории материализма» кинигэтин кірµтэлээ. 
Бэлиитикэ±э сіп тµбэґэ сатааґын тіґі да уус-
уран айымньы дьµігэтэ буолбатар, ба±ар, тугу 
эрэ туґаныа±ыІ. Аа, бу мин дакылааттарым 
бааллар. Кірі±µн дуо? – халыІ паапканы уунар. 

Баґылай ылан кірбµтэ, «Что такое искусство», 
«Ленин и литература», «Символизм» диэн 
сурулла сылдьаллар. 

– Ити билиІІи кэм литературатыгар... Ардыгар, 
бэйэбин утарабын... Аа, чепуха, – диэн баран, 
аны тіттірµ былдьаан ылан муннукка элитэр. 
– Биґиги классическай кірµІµ туттуохпут. Дьэ, 
Баґылай Оруоґун, µлэлииргэ бэлэмІин? – диэн 
баран, µірбµттµµ илиитин даллатар. 

Баґылай ойон туран:
– Бэлэммин! – диэн бигэтик хардарар. 
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Бастаан санаатахха дібіІ курдугун аанньа, 

Баґылай билэн-кірін истэ±ин аайы айымньы-
та чахчы сиикэйэ кістін та±ыста. Ол тµмµ гэр 
сайыннары-кµґµннэри тµбµктээх µлэ±э тµґµннэ. 
Дьэ ситтэ дии санаан учууталыгар илтэ±инэ, 
киґитэ тугу эрэ булан ылан хат суруйарын 
ирдиир. 

– Табаарыстар, о±олоор, Сэмэн Јндірійібµс 
Но±оруодап оІорбут сахалыы алпаабытынан 
аны «Кыым» хаґыаты таґаарар буолбуттар! – 
Биэрэ Миитэрэйэбинэ µірэтэр устудьуоннарыгар 
µірµµлээх сонуну иґитиннэрэр.

Биэрэ быйылгыттан, техникум салалтата 
кірдіґµµтµнэн, манна учууталлаан эрэр. Кини 
иннинэ µлэлээбит сыылынайдар дойдуларыгар 
баран, нуучча тылын уонна литэрэтиирэтин 
µірэтэр µчµгэй таґымнаах учуутал кістµбэккэ 
эрэйдэммиттэр. Оттон наркомпроска µірэх 
кинигэлэрин оІорсорго µлэлии олорбут Биэрэ 
онно бары іттµнэн сіп тµбэґэрэ. Кини тіґі да 
эдэр буоллар, учууталлыы µірµйэх, онон уґата 
барбакка сібµлэґэн быйыл бала±ан ыйыттан 
устудьуоннары µірэтэр киґи буола тµспµтэ. 
Бэйэтин саастыы кэриэтэ дьону µірэтэр уустук 
эрээри, эмиэ да µлµскэннээх. Биэрэ урут µірэххэ 
саІа киирбит о±олору µірэппит эбит буолла±ына, 
билигин оскуоланы бµтэрбит балачча билиилээх-
кірµµлээх дьону µірэтэр. Бастаан ыарыр±атан 
баран, кэлин оннугар-оло±ор киирэн, тэтимнээхтик 
µлэлээн барда. Устудьуоннара билиигэ-кірµµгэ 
тардыґыылара сµр, ол иґин бэйэтин билиитин 
хаІатар ба±алаах, соло булла да, кµннэри-
тµµннэри аа±ыынан µлµґµйэр. 

Былырыын бачча±а Биэрэ киэґэ Бµітµрдээххэ 
кэлбитэ, Сэмэн Јндірійібµс кэлэн олорор 
эбит. Ыраас сэбэрэлээх, сиртэн-буортан тэй-
бит курдук таІастаах-саптаах, ара±ас арыы 
курдук алаарыччы кірбµт харахтаах, ханньары 
тарааммыт уба±ас баттахтаах, саар тэгил 
уІуохтаах киґи эрчимнээхтик ойон турда. 
Баґылай, Бµітµр, Ньукулай Ньостуруойап, 
Алампа буоланнар тугу эрэ кэпсэтэн µлµмнэґэ 
олорбуттара быстан хаалбытыттан хомойбуттуу, 
ким табахтыы, ким салгын сии аатыран, таґырдьа 
сууллан та±ыстылар. Арай Бµітµр олорон 
хаалла. Сэмэн уруккуттан Биэрэни биґириирин 
бары билэллэр. Онноо±ор Биэрэ а±ата Дабыыт 
Миитэрэй Сэмэни кµтµіт оІостуон ба±арарын 
аґа±астык этэ сылдьыбыттаах. Бука, Бµітµртэн 
харааннаары оннук сиэрэ суох быґыыланна±а. 

Бэл, Тыараґаттан куоракка бара-кэлэ БолтоІо±о 
Сэмэн дьонугар таарыйан аймахтыы курдук хонон-
іріін ааґара µґµ. Анараалара да сирбэттэрэ, 
уоллара та±ыста±ын аайы аалаллара. Арай, 
Сэмэн бэйэтэ, Биэрэ сµрэ±э Бµітµртэн атыІІа 
сыппатын сэрэйэн, ис санаатын хам баттаабыта. 
Ол да буоллар Биэрэ Сэмэн илиитин туппутугар 
кыбыстан дьэс аалыытын курдук кытаран хаалла. 
Бµітµр кірбітіх буола сатаата эрээри, сирэйэ 
сірµістэ таппытын бэйэтэ сэрэйдэ. ДьиІэр, 
билигин СэмэІІэ кµнµµлµµр оруна суо±ун билэр 
эрээри, араас буолуон сіп диэх курдук саныыр. 
Сэмэн со±уруу нуучча кыыґын ойох ылбытын 
туґунан бу а±ай µірэ-кіті кэпсээбитэ. Тіґітµн да 
иґин, Сэмэн ійі кіппµтµттэн кірдіххі, билигин 
да±аны санаалаах курдук. Дьахтар кыахтаа±ы 
ордук чорботор дииллэр, оттон Сэмэн муІутаан 
кыа±ыра сылдьар кэмэ. СаІа саха алпаабытын 
оІорон бµтэрэн, сирииптэрин куттаран а±ал-
быт. Ол алпаабытынан µірэх кинигэлэрин 
бэчээттииргэ бары кіміліґіллірµгэр кірдіґір. 
Бµітµр хара±ын кырыытынан маныы олорон, 
«дьыл баччатыгар то±о кэллэ±эй, кыґал±ата 
Биэрэ буолаарай» дии санаата. Хата, тахсыбыт 
дьон киирэн, кыґамматах курдук кэпсэтиини 
сал±аатылар. Ити киэґэ кэпсэтии тµмµгэр Алам-
палаах Ньукулай туруорсууларынан, Норуоттар 
хамыґаардарын сэбиэтин уураа±ынан, аны саха 
сирин оскуолаларыгар саха тылын µірэтии 
са±аламмыта. Биэрэ тапталлаах учууталын 
Татьяна Андреевна уолунуун, Ньукулай Аппа-
нааґыйап учууталлыын уонна МэІэ киґитэ Бµі-
тµр Силэпсиэп буоланнар икки букубаары, икки 
дьыллаах «Аа±ар кинигэ» диэн µірэх кинигэлэрин 
хайыы-µйэ таґаарарга бэлэмнии о±устулар. Аны 
бэйэбит тылбытынан, бэйэбит алпаабыппыты-
нан µірэниэхпит диэн тіґілііх µірбµттэрэй. Дьэ 
ити чахчы ситиґии улахана буолла. Аны билигин 
хаґыат эмиэ сахалыы алпаабытынан тахсан барда. 

Биэрэ чочумча итинник санаан ылла уонна 
салгыы эттэ: 

– Техникум µірэнээччилэрэ, мантан инньэ бу 
Но±оруодап алпаабытынан тахсар кинигэлэргэ 
улахан кімі буолуохтааххыт. Манна элбэх айар 
ыччат баар, эґиги саха интэллигиэнсийэтин 
µнµгэстэрэ буоларгыт быґыытынан, бэйэ±ит 
айымньыларгытын аны бу алпаабытынан су-
руйарга µірэниІ. Оччо±о тіріібµт тылбыт су-
руга-бичигэ іссі киэІник тар±аныа.

Баґылай эдьиийин ити ірі кµµрµµлээх этиитин 
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истэ олорон биир тµгэни санаан кэллэ. Ити 
ірібілµµссµйэ кэнниттэн этэ. Биэрэ µірэ±ин 
саІа бµтэрэн Чычымах оскуолатыгар тахсан 
учууталлыы сылдьара. Баґылай куораттан 
сынньалаІар тахса сылдьан киниэхэ маґын мас-
тыы, мууґун муустуу тиийбитэ. Биир киэґэ Биэрэ 
µлэтиттэн кэлэн хоґугар сууна сырытта±ына, 
аттаах дьон кэлэн тохтоотулар. Баґылай, мас 
кыстыы сылдьар буолан, ірі сµµрэн тиийбитигэр: 

– Дабыыдап Биэрэ манна олорор дуо? – 
диэн биир мааны киґи атыттан тµспэккэ олорон 
ыйытта. 

Баґылай «манна-манна» диэн баран дьиэ 
диэки ыйда. Киґи атыттан тµстэ уонна дьонугар 
«тохтообут сиргитигэр кэтэґээриІ, ситиэ±им» 
диэтэ быґыылаах, анараалар салгыы хаамтара 
турдулар. Баґылай киґини батыґыннарбытынан 
дьиэ±э киирдэ. 

– Эдьиий, ыалдьыт кэллэ! 
Хоско тилигириир тыаґы кытта, эдьиийин 

«би лигин-билигин. Вася, кірсі тур. АаґыІ...» 
диир ыксаабыт саІата иґилиннэ. Киґи, мµчµк 
гынан баран, тас таІаґын устан, оґох иннигэр 
олоппоско олордо. Јтір буолбата, хостон 
инчэ±эй уґун суґуо±ун ыспыт, ыксалынан 
таІныбыт таІаґын кіннірµнэ-кіннірµнэ, Биэрэ 
та±ыста. Онно чµмэчи уотугар эдьиийэ олус да 
кэрэ буолан кістµбµтэ. Олорор киґи омуннаахтык 
тура эккирээтэ. Уоттаммыт хара±а ньылаарыччы 
баран, чочумча дійбµт курдук турда. 

– Оо, Сэмэн Јндірійібµс... Бітірбµµр кітірі, 
хантан кітін тµстµІ? Аас, кэпсээ. Туох сонун? 
– Биэрэ соґуйбутун кистээбэккэ µрµт-µіґэ ыйыта 
турда. 

Киґи, саІата суох тоІхоІнуу-тоІхоІнуу, 
эдьиийин илиитин ылан, уґуннук муннун да±айан 
сыллаата. Баґылай эдэр дьон ахтыспыттыы 
кірсµґµµлэрин мэґэйдээмээри уонна биир µксµн 
кыбыстан тахсан биэрбитэ. Сэмэн Бітірбµµртэн 
Јлµінэ ірµс сµнньµн µірэтэр гидрогеографическай 
эспэдииссийэ±э тылбаасчытынан анаттаран 
кэлбит этэ. Ол киэґэни быґа µірэх, билии 
диэн баран муннукка ытаабыт дьон, батысыґа 
сылдьан, барыны-бары кэпсэтэллэрин Баґылай 
чуІнаан истэ сатаабыта. Биэрэлээх, уол исти-
миэн ба±ардахтарына, кини ійдіібіт тылыгар 
кіґін, холкутук кэпсэтэллэрэ. Онно Баґылай 
ымсыырбыта да±аны. Сэмэн дьонноро кµннэтэ 
тиэтэтэллэрин µрдµнэн хас да±аны хоммута. 
Барар кµнµгэр эдьиийэ Баґылайы дьиэ кэннигэр 

ыІыран илдьэн кытаанахтык: «Эн мин аттыбыттан 
олох ханна да хамсаамаар, Сэмэн Јндірійібµс 
кірдісті±µнэ да±аны», – диэбитэ. Баґылай 
тіґі да кыра буоллар, эдьиийэ эр киґини кытта 
сирэй-сирэйгэ хаалыан салларын сэрэйдэ±э дии, 
онон эппитин толорбута. Сэмэн тахсаары туран: 
«Биэрээ, санааІ уларыйдар эрэ биллэрээр», 
– диэн курустук эппитэ уонна, Баґылай хам-
саабаттыы аттыгар турарын кірін, мµчµк 
гыммыта: «Кытаат, Вася, эдьиийгин харабыллаа, 
аны уоран барыахпыт», – диэбитэ. Тугу эрэ 
кэтэґэрдии балачча Биэрэ бырастыылаґаары 
ууммут илиитин тутан турбута, онтон: «Чэ, барар 
буолла±ым дии», – диэн ірі тыынан баран, 
тахсан барбыта. Хас да ый буолан баран, Биэрэ 
сурук туппута. Онно Сэмэн «Иркутскай куорат 
университетыгар саха тылын хаапыдыратын 
астарыах курдукпун, эн кэлиэІ этэ дуо?» диэн 
ыйыппыт этэ. Биэрэ барбата±а. Хаапыдыра 
да±аны аґыллыбата±а. Ол эрээри, кини ити 
Но±оруодап алпаабыта хара оІоґуллуо±уттан 
ыла ону олоххо киллэрэр туґугар туруулаґан 
туран µлэлиир. «Сэмэн Но±оруодап курдук 
чулуу µірэхтээх инники саха±а суо±а да эбитэ 
буолуо. Биґиги кинини ійµµр ытык иэспит» диэн 
сэмэйдик ахтара.  

– Билигин кинигэлэр бары бу алпаабытынан 
тахсаллар. Ити биґиги норуот быґыытынан 
бэйэбит кіІµлбµт кµімчµлэммэтин биир саамай 
улахан туоґута... – Биэрэ Сэмэн туґунан 
кэпсээнин эмиэ тэнитэн барбытын сэрэйэн, 
бэйэтин тиэмэтигэр дьэ кісті. 

Эмискэ хос аана тэлэллэ тµстэ да±аны, хом-
сомуол сэкирэтээрэ Саша Лучков кітін тµстэ. 
Тугу да эппэт кубархай сирэйэ тимир курдук 
дьиппинийбит. Биэрэ Миитэрэйэбинэ уолтан туох 
соруктаах киирбитин ыйытардыы ах барда. Саша 
саІара µірµйэх, онон илиитигэр тута сылдьар 
хаґыатын бµµрэ харбаан кірдірірдµµ ірі уунна 
уонна: 

– Табаарыстар, хомсомуоллар уонна µірэ-
нээччилэр! Биґиги дойдубутугар эмиэ суоґар 
куттал µіскээбитин туґунан Владивостоктан 
кэлбит сурах кырдьыктаа±а билиннэ. Бу 
кµґµІІµттэн Сэбиэскэй былааґы суулларар 
са наалара сиппэтэх µрµІ этэрээттэрин то-
бохторо Кытай сириттэн адмирал Колчагы 
кытта куудьуґан элбэх хааны тохпут Пепеляев 
генерал куор±аллыыр этэрээтин ыІыран 
а±аллылар. Ол тыґыынча курдук сэбилэниилээх 
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аармыйа Харбыын куоракка куотан тиийэн 
олорбут кµрµійэхтэртэн хомуллан, халыыр-та-
лыыр эрэ сыаллаах-соруктаах бу кµннэргэ 
икки борохуотунан Айаан пордугар тигистилэр. 
Аптаныамыйаны саІа туппут Сэбиэскэй Саха 
сиригэр ситэ кыргыллыбатах капиталистар 
урукку хаалбыт баттыгастаах тутулларын эр-
гитэр сыаллаах-соруктаах хааннаах атахтарын 
кыраныыссабытыгар уктулар. Биґиги былааспыт 
µрдµкµ салалтата ол иґин манна ыІырыы 
таґаарбыт, ону аа±абын! – диэн иґитиннэрдэ. 

О±олор уоттана тµспµт харахтара Баґылайдаах 
біліхтірµн диэки суостаахтык кірµтэлээтилэр. 
«Оо, Айыы Тойон ТаІара, эмиэ... эмиэ... Дьэ 
эрэ арыый холкутук тыыныах буолбуппут, эмиэ... 
Бµітµр онно кыттыґан эрдэ±э, иэдээн...» дии 
санаата Баґылай.

Декларация Революционного комитета 
и Совета народных Комиссаров ЯАССР 

по поводу вступления 
на территорию ЯАССР пепеляевских войск.

Наша молодая Якутская Автономная Социа-
листическая Советская республика пережила 
неслыханно тяжелый по своим последствиям 
год развития в крае повстанческого движения, 
нанесшего республике неисчислимые разрушения 
народного хозяйства и истощившего лучшие как 
культурные, так и экономические силы края.

В настоящее время повстанчество как таковое 
ликвидировано, сохранились лишь жалкие остатки 
повстанческих отрядов, которые вырождаются 
в обыкновенные уголовно-бандитские шайки и 
занимаются грабежами и вырезыванием мирных 
жителей. Махрово-белогвардейские элементы – 
русские офицеры, активные организаторы, так 
же часть представителей якутской национальной 
интеллигенции – сбежали по направлению 
Оймякона, Охотска, Аяна и на север. Ос-
новная масса бывших повстанцев бросила 
белогвардейский командный состав и разошлась 
по домам. Таким образом, повстанчество в 
целом, средневековыми зверствами, ужасами и 
непосильными для населения поборами, потеряв 
всякую почву, разложилось на свои основные 
части и к 1 октябрю считается ликвидированным 
во всех частях ЯАССР, за исключением самых 
отдельных и глухих северных округов.

Революционный комитет ЯАССР в озна-

менование провозглашения автономии и в 
целях сохранения культурных сил края сво-
им манифестом от 22 апреля 1922 года 
и постановлением Ревкома, Совнаркома и 
военкомандования от 18 августа 1922 года пол-
ностью амнистировал всех повстанцев, сдав-
шихся Советской власти. Лучшая часть якутской 
национальной интеллигенции решительно и 
твердо заявила о своей поддержке и признании 
Советской власти. Со всем рвением и старанием 
она принялась за строительство автономной 
Якутии. За последнее время достигнуто полное 
единение власти и населения. 

Однако, заклятые враги якутского народа, 
отбросы российской контрреволюции, при 
косвенной поддержке империалистов Дальнего 
Востока, снова пытаются протянуть свои 
окровавленные лапы на молодую, еще не 
окрепшую Якутскую республику. Враг уже вступил 
на территорию ЯАССР. 

Войска генерала Пепеляева не имеют 
никакого отношения к повстанческому движению 
и населению. Войска генерала Пепеляева пред-
ставляют собой выгнанные из Приморья силами 
народно-революционной армии ДВР, разбитые 
остатки прежней колчаковской армии, теперь 
меркуловской, и всей приморской контр революции. 
Они – заклятые враги всех трудящихся масс и 
якутской нации.

Цели и задачи их ясны; они идут раз-
громить и уничтожить Якутскую Автономную 
Социалистическую Советскую Республику, пора-
ботить якутский народ и разграбить богатства 
нашего края. 

Борьба, которая предстоит с ними, есть борьба 
за жизнь и смерть якутской нации, борьба за 
существование автономной Якутии. Поэтому 
все, кто примкнет к белогвардейским бандам 
генерала Пепеляева, будут объявлены врагами 
якутского народа и понесут должную кару со 
стороны Советской власти.

Революционный комитет и Совет Народных 
Комиссаров ЯАССР обращаются с призывом 
ко всей якутской национальной интеллигенции: 
проявить особую энергию и силу в обороне 
ЯАССР и призвать свой народ на защиту 
автономной Якутии. Ко всем амнистированным 
повстанцам, обманом вовлеченных в борьбу с 
Советской властью: встать на защиту ЯАССР, 
вооружиться и вместе с Красной Армией повести 

2*
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беспощадную борьбу с бандами Пепеляева.
Братья якуты, тунгусы, крестьяне и все тру-

дящиеся! Наша Красная Армия, которая проливает 
кровь, ограждая интересы Якутской республики, 
нуждается в братской помощи обмундированием, 
продовольствием и в транспорте и ждет вашей 
поддержки. Придите на помощь красным войскам.

Принимая во внимание, что и в рядах 
пепеляевских войск имеется немало искренне 
раскаивающихся, Революционный комитет и Совет 
Народных Комиссаров ЯАССР объявляют, что 
всем казакам, офицерам и солдатам, сложившим 
оружие и сдавшимся на милость Советской 
власти, в соответствии с постановлением ВЦИК 
от 7 августа с.г. гарантирована личная не при-
косновенность.

Газета «Автономная Якутия» от 17 октября 
1922 года.

Ити кµн µірэх тахсыбата. Бары тугу гы-
нан былааска кіміліґір туґунан кэпсэтэн 
та±ыстылар. Бµтэґигэр нэґилиэнньэттэн ас-таІас, 
кілі хомуйууну бэйэбитигэр ылыныа±ыІ диэн 
буолла. Биир да киґи утарыласпата, онон эйэ 
дэмнээхтик сарсыІІыттан хаґаайыстыбаларынан 
сылдьан µлэни са±алыыр буоллулар. Баґылай 
киэґэ дьиэтигэр тиийбитэ, таґыттан о±о ытыыр 
саІата ірі ньарылаан олорор. Туох буолла±ай 
диэн иґирдьэ кітін тµспµтэ, сиргэ тікµнµйэ 
сылдьан ытыыр Мµччµнµ Алааппыйа ааттыы 
сатыы турар. 

Хостон бэккэ дьигиґийбит, кинилэргэ дьиэлэнэн 
олорор Ньукулай ойон тахсан:

– Туох айылаах хойутаатыІ? Эрэпкиэмтэн кэлэн 
Хоруочайы тутан бардылар. Ити о±о ону аґыйан 
ілірµгэр тиийдэ. – Баґылай оройго о±устарбыт 
курдук дійін турда. – Сэриигэ сылдьа µірµйэх 
ат µґµ, Байкалов бэйэтинэн кірдітір дэґэллэр. 
Утарылаґан кірбµппµн, «бэйэІ кµрээри хаґаанан 
туруора±ын дуо?» диэн саба саІаран кэбистилэр. 
– Ньукулай ордук онтон абарбыт кірµІнээх. – 
Дьааттар бааллара, сибилигин СовнаркомІа тиий, 
барбаппын диэн баппыыска±ын туруор дииллэр. 
Эн эмиэ барыаІ µґµ. Инньэ гымматаххытына, 
хаайыахпыт дэґэллэр. Ким эрэ «Бµітµр Оруоґун 
убайын иэстэґэ µрµІнэргэ кыттыспыт» диэн тыл 
тиэрдибит. Туох буолбут илээттэр эбитэ буолла... 
Сµгµн сырытыннараллара суох! Чэ, хомун, 
барыах! – Ньукулай хомуна-хомуна µіхсэр.  

– А±аа, Хойуочай байбаппын диэбитин кµµс-
тэйинэн илдьэ байдылай, ыый-ыый... – диэн 

Мµччµ кімµскэтиэх киґилии Баґылай илиитин 
илгиэлиир.

– Да сделайте что-нибудь! – Алааппыйа о±ону 
кытта тэІІэ ытаґыах айылаах бобуллаІныыр. 

Таґыттан алаар буолан хаалбыт Ылдьаа 
киирэн, іссі ордук уокка арыыны кутта:

– Баспын хайа охсон туран, о±обутун тутан 
бардылар. Оо, Балдьай тыыммын иґиллиирэ 
буолуо...

– Бэйи, аргыыйыІ, туох эрэ алдьархай буол-
бутугар дылы. хайыахпытый, Хоруочай аны 
сэ рииґит ат буолла±а дии, онон син биир сµ-
гµн туруоруохтара суо±а... – Баґылай бэйэтин 
тылыгар итэ±эйбэтэхтии муннун анныгар киІи-
нэйэр. 

Дьоно дьэ буолан-хаалан тураллар.
– Оттон тойон бэйэтэ кілі оІостор 

буолла±ына, син кірµµлэнэрэ дуу... Ол эрээри, 
сµнньµн тоґуталлара буолуо... – Биэрэ Хоруочайы 
аґынар. 

Быґыыта, Оруоґуттар баар-суох тиґэх 
баайдара ити Хоруочай эрэ хаалан сылдьарыттан 
эбитэ дуу, санаалара лаппа алдьанна. 

– Хара МаІаастай о±отун дуо? Тохтуохтара 
эбээт! Мин Балдьайга биллэрэрбэр тиийэбин. 
Ол-бу буолла±ына, хайа дьаабы буолар, Уйбаан 
сµгµннµµрµн билбэтим... – Ылдьаа дьалыгыратар.

– Кырдьык, инньэ гын. Син биир анараа эІэр 
аттаныахтара, онон Уйбаан билэрэ ордук, ба±ар 
тугу эрэ толкуйдуо±а, – диэн баран, Ньукулай 
таґырдьа нµксµгµлдьµйдэ. Баґылай батыста.

СовнаркомІа тиийбиттэрэ, сµµсчэкэ байыастаах 
этэрээт айаннаары таґырдьа устуруойдаан ту-
раллар. Иннилэригэр аттаах хамандыырдар 
тэпсэІнэґэллэр. Олор быыстарыгар чочуонай 
быґыылаах-таґаалаах Хоруочай баґын хоІ-
куІната турарын Баґылай бэлиэтии кірі о±уста.

– Кір-кір, чахчы Байкалов бэйэтэ мииммит... 
– Ньукулай эмиэ аймана тµґэр. – Кырдьык, 
Хоруочайы параакка эрэ мииниэххэ сіптііх 
курдук эбит. Ити иґин Уйбааннаах Ылдьаа 
муІнанаахтыыллар.

– Куруук уорууга, былдьаґыкка сылдьар ат 
буолла. Быґыыта, сэриилэґэ бараары хаана 
оонньообут, алыс атыІыраабыта кістµбэт, – 
Баґылай атыгар хом санааламмытын биллэрэр. 
– Байкаловтан миигин ат кірііччµнэн илдьэ 
барарыгар кірдіс эрэ, – Баґылай бэйэтин 
санаатыттан салла да санаатар, тыл быктарда.

– Хайдах буоллуІ? Ґірэ±иІ? Хата бэйэм 
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барсарым дуу? – Ньукулай, айаннаары турар 
дьону кірін, бугуґуйа тµґэр. – Таах да мии-
гин чугаґатыахтара суо±а, хата, Балдьайы куон-
ньугунан ылыІ диэн кірдіґірµм дуу? 

– Ол киґиІ бэйэтин эрэ атын имэрийэ сыл-
дьыа±а, атыттары атынан да холуо суо±а, оч-
чо±о? – Баґылай мµчµІнµµр.

– Оннугун оннук... 
Ити кэпсэтэ турдахтарына, Хоруочай иччитэ 

чугас баарын билбиттии ірі тиргиллэ тµстэ да, 
киґитин мииннэрбитинэн бу тибигирэйэн кэллэ. 

– Ты что, Меченый?! – дии-дии, байыаннайа 
сирэйигэр-хара±ар, быґыытыгар-таґаатыгар су-
рул ла сылдьар Байкалов хамандыыр тіттірµ 
эргил лээри Хоруочай кінтіґµн тардыалаґар. 

Ат истибэтэ, Баґылайдаах иннилэригэр кэлэн 
хорус гынна уонна хааннаа±ынан хаґылыччы 
кірін турда.

– Это ваш жеребец? – диэн хамандыыр ыйытта. 
Баґылай бырастыылаґардыы атын сыІаа±ын 

имэрийэ-имэрийэ:
– Да. Мы его зовем Хоруочаем, – диэтэ.
– Лошадь военная, исправная. Так, Хорошим 

кличать? – диэтэ Байкалов µірбµттµµ. – Вы за 
него не переживайте, будем живы, вернем, – 
диэтэ. 

– Да... – диэт, Баґылай хара±ын уутун кистээн 
туора хаамта.

– Берегите его, он наш последний! – Ньу-
кулай, киґи тіттірµ эргиллэн баран истэ±инэ, 
хаґыытаата. 

Онуоха Хоруочай, хаґыІырыы тµґээт, икки 
кэлин ата±ар ірі туран, Байкаловы тиэрэ мі-
±ін тµґэрдэ. Киґи кып-кыґыл гына кыыґыран 
кобууратыттан эрэбэлбиэрин сулбу ойутан та-
ґаарда. Ити кэмІэ ірі тиргиллэ сылдьар 
Хоруочай иннигэр Баґылай баар буола тµстэ 
уонна: 

– Хоруочай, тохтоо! – диэн уоскутта. 
Ат у±араатар да±аны эриэн-быраан кірі-кірі 

хонороІноото.
– Как тебя звать, парень? – Байкалов тэбэнэ-

тэбэнэ утары кэлэр. 
– Василий Оросин, студент... 
– Так понятно. Я пока буду в городе, ты 

будешь за ним присматривать, это приказ! – 
диэн баран, уоскуйбут киґилии илиитин утары 
уунар. 

Баґылай, «сіп!» диэт, µірэн кыґыл хамандыыр 
иІиир-ситии илиитин хардары тутта. 

– Ну, держи, оруженосец, – Байкалов уоскуйан 
турар Хоруочайга чэпчэкитик ыстанан тахсан, 
олорунан кэбиґэр. 

Баґылай, атын µµнµттэн сиэтэн, кµлсэ турар 
хамандыырдар диэки хаамар. 

– Не хочет сокол служить без сокольника... – 
Байкалов кµлэ-кµлэ баґын илгистэр. 

Баґылайдаах суґал ыстаапка киирбиттэрэ, 
киґи µллэІнэс. 

– Дорообо, до±ор. Туох кэпсээн? – кэннигэр 
билэр куолаґа иґиллибитигэр эргиллэ тµспµтэ, 
Сµідэр а±абыыт бэйэтигэр олох барбат 
байыаннай киитэли кэтэн, бытыгын хорунан олох 
эдэр о±о курдук буолан турар эбит.

– Тыый, бу киммитий, до±оор, баачыскабыт 
аны хамандыыр буолбут дуу? – Ньукулай соґуйан 
муІунан кірір.

– Э-эх, олох араастаах буолар эбит, мин эмиэ 
халба курдук халбаІныыр буолла±ым дии... 
Уолбар илии-атах буолабын. Чэ, ити хааллын, 
барыа±ыІ, кэпсэтии элбэх, – диэт, кірµдµір 
устун эрчимнээхтик хааман «Якнарревдот» диэн 
суруктаах хоско киирдэ. 

Остуолга Уркуускай куоракка µрдµк µірэ±и 
бµтэрэн кэлэн саІа «Якнарревдот» хамыґаарынан 
анаммыт, а±атыгар Сµідэргэ олох майгыннаабат 
нууччалыы хааннаах орто уІуохтаах Георгий 
Федорович Сиипсэп олорор. Уол Ньукулайдаах 
Баґылайы билэн мичээрдии-мичээрдии иннигэр 
дьапталлан турар кумаа±ылартан бэлэм 
ба±айытык уґун испииґэги сулбу тардан ылла.

– До±оттоор, дьыала дьэ кытаанах. Сэттэ сµµс 
байыастаах Бэппэлээйэп кыньыраал гарнизона 
хайа-сах Ньылханы ылбыт. Онон маннаа±ылар 
суґаллык саха µірэхтээхтэрин хомуйа тардан, 
хайа диэки хайысхалаахтарын быґаара о±ус, 
кіміліґір санаалара суох буолла±ына саатар 
кыттыспатыннар уонна улуустарга дьонноругар 
кыґыллары утары сааны туппатыннар диэн 
бил лэрдиннэр, баппыыската ылаттаа дииллэр. 
Онон хомуллан санаа±ытын биллэрэ охсуІ. 
Мин билэрбинэн дьон эґиги тугу гынаргытын 
кэтиир. Бэппэлээйэп эмиэ эґиэхэ эрэнэн кэлбит 
дииллэр. Куликовскай ба±айы Коробейников 
ірі туруутуттан уорбута-аґаабыта а±ыйах 
буо лан, Кытайга тахсан ыІыран а±албыт 
µґµ. Онно Манньыаттаах уолун дэбиэринэйэ 
Сэмэн Боппуоктуун барсыбатахтара буоллар, 
букатын итэ±эйиэ суохтаа±а µґµ. Ол бэйэбит 
дьоммут тиийэн, саха бастаахтара-кістііхтірі 
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кімі кµµтэллэр диэн албыннаан а±албыттар. 
Онон эґиги хайдах дьаґанаргытыттан барыта 
тутулуктанна. Уонна Бµітµрµ тохтото охсуо±уІ.

Георгий Федорович балаґыанньаны лоп баач-
чы быґааран биэрбитигэр, Ньукулай баґын 
имэриммэхтээн баран: 

– Сэрэйбит сэрэх, эмиэ биґигини хаарты 
куоґура оІостон эрдэхтэрэ. Ааспыкка бириинсип 
диэн дьыала±а киирэн хаалбыппыт, ол бу 
сырыыга хатыламматар. Чэ, оччо±о бµгµн тµмсэн 
сµбэлэґэн кірµіхпµт, испииґэккин илдьэ тиийээр, 
– диэтэ. 

Киэґэ Испирдиэнэп атыыґыт дьиэтигэр лыык 
курдук киґи муґунна. Инники ірібілµµссµйэ 
кэмитиэтин бэрэссэдээтэлин солбуйааччы, 
Норуоттар хамыґаардарын Сэбиэтин 
бэрэссэдээтэлэ Иґиидэр Бараахап, «Якнарревдот» 
тойоно Сиипсэп, Јліксій Кулукуоскай, Ньукулай 
Ньостуруойап, Алампа Соппуруонап, Баґылай 
Лігінтійіп, Аччыгый Дуонускай, онтон да атын 
биллэр-кістір дьон олороллор. Баґылай, ыкса-
ыкса киирэн, аан уІа чанчыгар турда. Бастакынан 
Бараахап саха дуруґуунатыгар суруттаран 
кыґыл былаах анныгар Кыґыл аармыйаны кытта 
Сэбиэскэй былааґы кімµскµµргэ ыІырда. Улахан 
саІа-иІэ суох. Тылы Дьігµір Сиипсэп ылла. 

– До±оттоор, бу иннинэ Коробейников угаа-
йытыгар кыттыспыт элбэх бастаанньыстар би-
лигин амньыыстыйаланан саІа аптаныа мы-
йабытын тутуґарга кыахтаахтык µлэлии-хам-
сыы сылдьаллар. Ол икки сыллаах норуот 
кµµґµн-кµдэ±ин эспит ірі туруу ілµµттэн-сµ-
тµµттэн, хаґаайыстыба куор±алыттан атыны 
кірдірбіті±і. Оттон билигин кэлэн иґэр Бэп-
пэлээйэп хамаандата, Кытайга уонна атын омук 
сирдэригэр кµрэнэн баран, быста дьадайан, 
урукку баай-тот олохторун эргитэр эрэ санаалаах 
дьон. Кинилэргэ биґиги дойдубут, саха норуота 
туох да суолтата суох, кіннірµ тµµлээ±инэн, 
кімµґµнэн уонна аґынан-таІаґынан, ал±ас 
µктэппит дьон кыттыґыыларынан хааччыйан 
Сибиир ніІµі Арассыыйа±а тахсар аартыктарын 
арыйан биэриэхтээх µґµ. Кини ааспытын 
кэнниттэн кµіх от µµммэтигэр улуу тойоттор 
кымаардаан да кірбіттір. Эмиэ кыра-хара 
ынчыга, ырыганнааґына, сµіґµ-ас энчирээґинэ, 
олох-дьаґах тµІнэстиитэ кµµтэр. Дьон-сэргэ 
инники кµінµгэр турар µірэхтээх, бас-кіс 
дьоннорун санаатын истиэн-билиэн ба±арар. 
Бэл, НьылхаІІа нэґилиэнньэ тіґі да хоттордор, 

эґиги тылгытын кэтэґэн иэмин-дьаамын 
биэрбэккэ олорор. Онон суґал быґаарыныы, 
тиэтэли ирдиир, – диэн этэрин кытта, Јксікµлээх 
Јліксій туран кэллэ. 

Бу сылларга Јліксій лаппа сааґыра бы-
ґыытыйбыт. Јр кыргыллыбатах хойуу батта±а 
будьуруйан, дойдутун чээлэй кµіх ото іІнііх 
хара±а дириІээн, тор курдук сэдэхсийбит бытыга 
уоґун саба µµммµтµн икки аІы имэринэн кэбиґэн 
баран, хоттууґун имитэ-имитэ, сіІ куолаґынан 
саІаран барда: 

– Чахчы, хоту-со±уруу эІэр, тай±а-туундара 
дойдуларга кургуом бу биґиги µірэхтээхтэрбит, 
чімчікілііхтірбµт тугу токкуйдууллар, тугу 
этэл лэр диэн кэтэґэн тахсаллар. Били Арамаан 
Ыйбаанабыс барахсан тутуллан, элбэх саха 
сада±аламмытын истэн, бэл, ЈймікііІІі 
дьоммутун ата±астаан эрэллэр µґµ диэн сурах 
хоту эрэ улахан ірі туруу буола сыспыта. Ону 
бэттэх тыллаабыппытыгар, Уйбаан Баґылайабыс 
Боппуок уонна Алампа Уйбаанабыс кэмигэр тиийэ 
ійдітін тохтоппуттара. Чэ, уґуну-киэІи эрдибэккэ, 
мин бэйэм санаам – аптаныамыйабытын ха-
рыстыыр Сэбиэскэй былааґы ійµі±µІ, син 
бачча±а диэри эттэґэн кэлбит, бэйэбит дьоммут 
буолла±а дии. Ол омук сиригэр ордууламмыт 
дьон биґигини улаханнык кімµскµµллэригэр 
итэ±эйбэппин. Уонна Охуоскайга сылдьан иґит-
тэххэ, туой тµµлээх хомуйуутун, табаар атас-
таґыытын эрэ ырытыґан, ырдыр±аґан тахсар 
дьон быґыылаа±а. Чэ, ити курдук. 

Јліксій мээнэ ымыттыбат бэйэтэ бу сырыыга 
итэ±этиилээхтик уонна чиІник биир ірµттээхтик 
эппитин бары сібµлµµ иґиттилэр. Билигин Алампа 
саІара илигинэ атыттар µгэс быґыытынан этиэ 
суохтаахтарын билэр буолан, Дьігµір:

– Алампа Уйбаанабыс туох диир? – диэтэ 
эрэллээхтик. 

Киґилэрэ балачча туттан баран, дьэ турда.
– Туох диэх ба±айым эбитэ буолла... Мин 

санаабар, чэ маннык. интеллигенция бу кэнники 
сылларга олус эмсэ±элээтэ. Ґірэхтээх, дьону 
сайыннарар киґибит тарбахха баттанар а±ыйах, 
ол иґин бу сэриигэ µірэх о±олорун хомуйары 
мин утарабын. Атыттар Кыґыл Аармыйа кэк-
кэтигэр киириэхпит эрээри, сµнньµнэн бу эІэр, 
бі±іргітµнµµгэ эІин µлэлэґэрбит ордук буолуо 
этэ. Оччотугар инникитин интеллигенция сай-
дыыга µлэтэ таґаарыылаах буолуо±а. Онтон 
істііх алыс барда±ына, биґиги да сааны ту-
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тартан аккаастаныахпыт суо±а. – Алампа, итин-
ник этэн баран, сыыстым дуу, сіпкі эттим дуу 
диэбиттии эргиччи кірін ылла.    

Ньукулай Дэньиисэбис онуоха тура эккирээтэ 
уонна:

– Мин ити этиини ійµµбµн, биґиги оччо 
элбэх киґини хомуйа тардарбыт уустук уонна 
ороскуоттаах буолар. Чахчы, бі±іргітµнµµгэ 
кµµспµт кыайарынан µлэлэґиэхпит. Билигин 
куораты быра±ан бытанан хааллыбыт да±аны, 
туох µлэ барыта тохтуур турукка киирэр. Онон 
норуокка аналлаах ыІырыылары кµн бµгµІІµттэн 
суруйарга, сир аайы тар±атарга бэлэммит. Биир 
бэйэм Пепеляев туох соруктаа±ын сэрэйэбин. 
Саха±а бу ірі туруу алдьатыыттан, дьадайыыттан 
атыны а±албата буолуо ээ. Оттон сэриилэґэ 
µірµйэх этэрээттэр саба баттаабатахтарына, 
биґиги да±аны кыахпытын кірµнэн кірµіхпµт дии 
саныыбын. Ґірэнэ сылдьар о±олор, сµрдээх µчµгэй 
ыІырыы таґааран, нэґилиэнньэттэн туґалаах 
таІаґы-сабы, аґы-µілµ, кілінµ хомуйбуттара 
балачча буолла. Билигин ыскылааттар бары 
кэриэтэ толорулар. Бастааньыстыы сылдьар 
сахаларга былаас амньыыстыйа биллэрдэ±инэ 
сэптэрин-сэбиргэллэрин ууран биэриэхтэрэ дии 
саныыбын. 

Ити этиини бары ійіін, кµйгµірэ тµстµлэр. 
Онон бастатан туран Бэппэлээйэпкэ уонна кини 
ыстаабыгар анаан сурук суруйдулар. Иккиґинэн, 
ким хайа улууска а±ытаассыйа ыытарын 
сµбэлэґэн баран, Бµітµр этэрээтин тылларыгар 
киллэрэ Алампаны, Ньукулайы, іссі Байкалов 
инитин Иван Карлович Жарны±ы уонна бэйэтин 
уолун ыытар буоллулар. 

ДьоІІо мунньах ити ыІырыылара тиийэн, 
µгµстэр µрµІ этэрээттэриттэн аккаастанан, дой-
дуларыгар тар±астылар. Оттон ылыллыбыт сир-
дэргэ баар сахалар кµннэтэ туох балаґыанньа 
буоларын биллэрэ олордулар.

Баґылай бииргэ µірэнэр баартыйата суох 
устудьуоннарыгар «Саха омук» Бэппэлээйэпкэ 
суругун тµмµгµн аа±ан иґитиннэрдэ:

– «...вы бросили вызов всей Советской Сибири 
и России. Вас пригласили сюда купцы-спекулянты 
и предатель-эсер – Куликовский. Народ не звал 
вас. С оружием в руках он стал на защиту 
Со вет ской власти. Теперь бывшие повстанцы 
вместе с Красной Армией встали на защиту 
автономной республики. Якутская интеллигенция 
идет вместе с трудовым народом. Вся ваша 

авантюра построена на песке и обречена на 
неминуемую гибель. 

Вся интеллигенция и трудовой народ 
предлагает вам сложить оружие и сдаться на 
милость Советской власти, судьба которой не 
может решиться здесь». 

Маннык ис хоґоонноох суруктары билигин саха 
сирин биир гына тар±ата сылдьаллар. Оттон 
биґиги, куоракка баар дьон, тµµннэри бэчээти 
µлэлэтиэхтээхпит, аармыйа туґатыгар хомуур 
ыытыахтаахпыт уонна куорат бі±іргітµнµµтµгэр 
анаан муус ылыытынан, балбаах хомуйууту-
нан дьарыктаныахтаахпыт. Хомсомуол ячейката 
баар тыйата суох µірэнээччилэри итинник µлэ-
лэр гэ тыырда. Кинилэр бэйэлэрэ саа-сэп тэ-
рээґинигэр, эдэр ыччат этэрээттэригэр дьону 
хомуйуу µлэтин ыыталлар. Хомойуох иґин, 
учууталларбыт бары улуустарынан а±ытаассыйа 
ыыта барбыттарынан, быйылгы µірэх дьыла бу 
сэрии бµтµір диэри сабыллар буолла. Оттон 
бµттэр эрэ, этэІІэ буолла±ына, са±аланыа µґµ. 
Итигирдик сµбэлэґэн баран, бары сорудахтарын 
толоро µрµі-тараа тар±астылар.

II

М
айор кыньыраал Ракитин биэс уонча нуучча 
уонна сэттэ уонтан тахса саха байыастаах 

этэрээтэ Охотскайтан тахсан Дьокуускайдыыр 
соруктаах Аарка±а кэлэн, табалаах таґа±аґын 
кэтэґэн икки ый устата олордо. Анараа Дьо-
куускай чугаґыгар тиийиэхтээх этэрээтин тохтуур 
сирин бэлэмнэтэ уонна дьону хомуйтара Чурапчы 
хайысхатынан Худояров болкуобунньугу а±ыс 
эписиэр арыалдьыттатан атаарда. 

Тохсунньу саІатыгар Худояров Кириэс-
Халдьаайыга тиийбитэ, былаастарга бэринэрдии 
санаалаах Бµітµр Оруоґун этэрээтэ Јймікіінтін 
кэлэн олорор эбит. Этэрээккэ алта уонтан 
тахса саха баайдара, µірэхтээхтэрэ холбоґон 
сылдьаллар. Худояров ону билээт, Бµітµрµ 
бэйэтигэр ыІыттаран ылла. Бµітµр улаханнык 
µіґэ тэстибэтэр да, бэйэтин эрэллээх дьонун 
батыґыннарбытынан ыстаапка тиийдэ. КэІэс 
бала±аІІа тойон уІа наара±а хобуллук олорор. 
Дьон киирбитигэр ойон туран аа±а илии тутуста 
уонна кэпсэтиигэ ыІыран олох мастары ыйда.

– Петр Иванович, биґиги кыайыыга эрэлбит 
суо±а буоллар олох да±аны манна кэлиэхпит 
суо±а этэ. Пепеляев тыґыынчанан µчµгэй сэ-
билэниилээх сэриитэ хайдах курдук то±о хааман 
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киирбитин билэ сылдьа±ыт. Дьокуускайы ылар 
биґиэхэ улахана буолбатах. Биґиги охсуулаах 
этэрээппит Дьокуускайы ыларыгар, бу эІэр 
хор±ойо сылдьар кыра кыґыллар этэрээттэрэ 
мэ ґэй буолуо суохтаахтар. Олору уоскутарга 
эґиги олус наада±ыт. Бу кµннэргэ Ракитин этэ-
рээтэ кэлэригэр суолун ыраастыахтаахпыт, онон 
Тааттаны соґуччу саба тµґэн ылыаххайыІ. 
Син туохха эрэ эрэІкэдийэн хара тыаны кэтэ 
сырыттаххыт дии, ійііІ, норуоккут туґугар 
µтµі±µт µйэлэргэ ахтыллыа, – диэтэ. 

Ити этиини истээт, Бµітµр этэрээтин дьоно 
аны бэринэр санааларын киэр илгэн, сэриилэґэр 
хааннара оонньоон кэллэ. «Кырдьык да±аны, 
баччалаах сэрии а±ыйах кыґыл этэрээтин саба 
баттыыра чуолкай, кыратык ійµіххэ эрэ эрэх. 
Кыттыґыа±ыІ», – диэн турдулар. 

Ити курдук аны биэлэй буола тµстµлэр уонна, 
нэдиэлэ иґигэр суґаллык хомунан, Тааттаны 
утарсыыта суох ылан кэбистилэр. Биллэн ту-
рар, ону истэ охсубут кыґыллар Чурапчыттан 
Вихорев диэн хамандыырдаах отут биэс аттаах 
байыастаах этэрээти ыыттылар. Этэрээт Ытык-
Кµілгэ кэлэн хоно сытта±ына, тµµн Бµітµрдээх 
кэлэн тігµрµктээн кэбистилэр. Сµµстэн тахса 
сэрииґиттээх этэрээт кµнµ быґа Вихоревтаа±ы 
хаайа сытан ытыалаата. ТоІ балбаахтан оІо-
ґуллубут окуопалар анараалары µчµгэйдик хор-
±отоллор. Бэтэрээттэн да, анарааттан да балачча 
киґи бааґырда. Бµітµрдээх луохтуурдара сото-
рутаа±ыта эрэ Хабырыыс Сэмэнэпкэ дьэ эргэ 
тахсан бэргэґэлэммит, сэрии уотугар буспут-
хаппыт Лидия Гаврильевна. 

– Бµітµр, буулдьаны тыаґынан аах, оччо±о 
бааґырыаІ суо±а, – диэн Лидия сыганыгар 
сµбэлиир. 

Бµітµр эдьиийин туттуутун-хаптыытын олус 
сі±ір. Лидия бааґырбыттарын сыар±а±а ким 
да кіміті суох бэйэтэ тиэйэр, ханнык да эр 
киґитээ±эр сымсатык ааґан иґэр ат самыытыгар 
ыстанан тахсан олорсор, бэйэтэ сэрии толоонугар 
сыыллан киирэн бааґырбыттары хомуйар. Бµітµр 
сэрэтэн кірді±µнэ: «Аа, мин маІан халаатым, 
кыґыл кириэґим ханнык да куйахтаа±ар миигин 
кімµскµµллэр», –  диир. Чахчыта да оннук, ама, 
ким саньытаары дуу, луохтууру дуу илиитэ баран 
ытыай? Хайа, бааґырда±ына ким ірµґµйµій? 
Лидия бассабыыктары букатын сібµлээбэт, 
«кыґыл ыттар!!!» диэн аґа±астык µіхсэр. 

Бµгµн сарсыарда тігµрµктээн сытар сирдэрин 

ылардыы быґаарыннылар. Арай, кµн саІа 
тахсан эрдэ±инэ, анараа диэкиттэн аттаах дьон 
ма±ытан иґэллэрэ кіґµннэ. Бэтэрээлэр соґуйан 
а±ыйахта ытан хааллылар. Кыґыллара тилэхтэрэ 
хараарыІныы турда. Кэннилэриттэн ытыалаан 
биир киґини тµІнэрдилэр.

Ыстаапка киирбиттэрэ, Ракитин кыньыраал 
кэлэн олорор эбит. Худояров бэккэ кінньµірбµт 
кірµІнээх илиитигэр тэлэгирээп тутан турар. 
Киирбит дьону тойону кытта билиґиннэрээт:

– Петр Иванович, Чурапчыттан кыґылларга 
улахан этэрээти кімі ыыппыттар. Хайа сах ту-
руммуттар. Хайыыбыт? – диэн улахаІІа уур-
батахтыы ыйытар. 

Сахалар, сµбэлэґэн баран, Уолба±а тиийэн 
бі±іргітµнэн баран кэтэґиэ±иІ дэстилэр. Онон 
тµµннэри Уолба±а айаннаатылар. Тиийэн эмиэ 
окуопа оІостон, хахха туруорунан µс бала±аны-
нан олордулар. Дьиэлээхтэр эрэйдээхтэр, маа 
бэйэ лээх малларын-таІастарын сыыґын хому-
нан, ытаґа-ытаґа, тахсан биэрдилэр. Эгэ, сµі-
ґµ, ас кірµллµі дуо, таґырдьа анньыллыбыт 
сµіґµлэр тоІон хоочугураґаллар. Бµітµр итини 
барытын кірі сылдьан, муІа-таІа суох барытын 
кытта эйэлэґэн иґэр сахалары аґынан сµрэ±э 
хаанынан ытыыр. «Туох туґуттан бу бэйэлэрэ 
да дьадайан хоргуйан ілбіккі эрэ олорор 
дьоммутун ыал устун ыытарбыт буолуой? Бу 
дьон кинилэри ірі тардар санаалара букатын 
суох, хата, улуу сорунан тутан турбут ынахтарын, 
сµіґµлэрин биир ыйытыыта, аґыныыта суох 
ытан ылан аґылык оІостоллор. Онтон ол ынах 
тіґілііх киґи айа±ын кірін турбута буолуой? 
Бу сэрии норуокка туох туґаны а±алар? Кэбис, 
саатар кинилэр биир эрэйдэрин мин аччатыым, 
аккаастанан тіттірµ барыыґыкпын» дии санаата. 

Кини санаатын таайбыттыы Јймікіінтін 
быґа киниэхэ кынат буола сылдьыбыт айма±а 
Отор Мэхээлэ:

– Бµітµр, биґиги бу дьону ійіібµтэ буолан, 
бэйэбит дьоммут хааннарын то±о сылдьарбыт 
сµіргµ буолсу. Мин букатын муунту буолан 
бардым. Толкуйдаан баран, бµгµн дойдулууґубун 
дии санаатым. Ол дьон сарсын-ійµµн кэлиэхтэрэ, 
µгµстэрэ бэйэбит уолаттарбыт µґµ, – диэтэ. 

Бµітµр, санаатын таба эттэрэн, тура эккирээтэ.
– ДьоІІун хомуй, бары барабыт, уолаттар 

да саханы утары илиилэрин кіті±µіхтэрэ суо±а. 
Улахан тыыттын! 

Бµітµр эрчимнээхтик хааман ыстаап буолан 
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туран бала±аІІа барда. Киирбитэ дьоно тиэрэ 
нараґан наараларга сыталлар. Оґоххо икки 
киґи саІа ілірµллµбµт сµіґµ этин буґаран 
тµбµгµрэллэр. 

Бµітµр ону кірін хаана кыынньа тµстэ:
– Тойон генерал, бу эґиги бэйэ±ит ба±а іт-

тµгµтµнэн норуоту кімµскµµ кэлбит ааттаах 
дьон, то±о ійµітэ-тайаата суох сылдьа±ыт? 
Дьа даІы дьон баар-суох тыын сал±ыыр сµі-
ґµлэрин ыйыта да барбакка сиэн-аґаан иґэ±ит? 
Уонна биґиги мантан инньэ бэйэбит дьоммутун 
кытары ытыалаґартан аккаастанабыт! Маннык 
аармыйа кыайан-хотон ааґыар диэри биґиги 
кыра норуоппут эстииґи.

Анараалара соґуйан олоро тµстµлэр.
– Петр Иванович, голубчик, эн букатын та-

быллыбаты тыллаґан бардыІ. Эйэбитин алдьа-
тыма, байыаннай кэм буолла±а дии... – кыньыраал, 
кып-кыґылынан кірін олорон, табыгастаах тыл 
кірдµµ сатаата.

– Биґиги эґиэхэ чиэґинэйдик сулууспалаатыбыт, 
уонна букатыннаахтык киирбиппит диэн баппыыска 
туруорбатахпыт. Онон ійдііхтµк арахсыа±ыІ, мин 
дьонум эппиттэрин энчирэппэттэр, тар±аґабыт 
диэтилэр да тар±аґаллар, –  диэтэ да, харда 
кµµппэккэ тахсан барда. 

Дьоно сыІаахтара тµґэн, айахтарын атан оло-
рон хааллылар. Бµітµр бэлэм турар этэрээтигэр 
тиийэн, атын миинэ тµстэ да Баайа±а диэки 
тибилиннэрэ турдулар.

Силэпсиэптэр олохторугар Оторго тиийэн икки 
хоммуттарын кэннэ, анараалары билсэ барбыт 
Мэхээлэ инитэ Куутуйар Баґылай, кµµгэн аллыбыт 
атынан ірі сµµрдэн кэлээт, тэлгэґэ±э табахтыы 
олорор Бµітµрдээххэ а±ыластаан кэллэ:

– Убаай, ээ, ал±ас, Пиэтир Ыйбаанабыс... – 
дьон кµлсэн ньиргитэллэр. – Ээ, сах, чэ, бы-
рааттар, анарааларбыт дьоммутун туппуттар... 
– тыын быґа±аґынан тыына-тыына тілі биэрэр. 

Дьон биир тэІник «кимнээ±и?» дэґэ тµстµлэр. 
– Алампаны, Ньукулайы уонна Байкаалап 

быраатын Сарыныы±ы. Биґигини тылларыгар 
кил лэрээри кэлэн истэхтэринэ, тутан ылан, 
Уол ба±а а±алан хаайан кэбиспиттэр. ¤уу... 
Анараалар «дьоммутун кірµґµннэриІ да сабаас» 
дии олороллор µґµ. Бэтэрээлэр «ниэ болуосуна!» 
дии тураллар эбит. Худайыырап «кыґыллары 
кытта тугу ылахтаґан, ытыалаан кэбиґиІ» диир, 
ону Аракыытына тохтотон олорор. 

Инньэ диирин кытта дьон атахтарыгар тура 

тµстµлэр, сааларын туппутунан аттарыгар ыс-
таннылар. «Суоластар, ханнык эрэ суол ыт тара 
Алампа Уйбаанабыґы уонна Ньукулай Ньос-
туруойабы ытаары оІостубут буола-буолалар. 
Баран бэйэлэрин дьакыйыа±ыІ!» – дэґии буолла. 
Бµітµр итини истэн уІуо±а кычыгыланна. «Бу 
иэдээни, баар-суох дьоммутун іліттірдіхпµтµнэ, 
дьон аатыттан тахсабыт, баран быґаарсыахха. 
Кінітµнэн биэрбэтэхтэринэ, сэриилэґэргэ 
тиийиллэр!» диэн энчирээбэт биир санааны 
ылынаат, Уолба диэки тµґµннµлэр. 

Тиийбиттэрэ анараалара Ньукулайдаах хаа-
йыллан сытар бала±аннарын сыаптаан, саа ла-
рын-сэптэрин бэлэмнэнэн сыталлар. 

Худояров бала±ан µрдµгэр тахсан туран:
– Петр Иванович, этэрээккэ тіттірµ киириІ, 

эбэтэр билигин дьоІІутун ытыалаан кэбиґиэхпит! 
– диэн хаґыытаата. 

Мэхээлэ, ону истээт, «сволочь» диэн сарылаат, 
эрэбэлбиэрин харбаан ылан утары кыІыы тутта. 

– Михаил Петрович, ыгымсыйыма, тула±ын 
кірµн! – диэн баран ытарга бэлэм сытар 
саллааттары ыйда. Уонна кµлэ-кµлэ: – Биґиги 
а±ыйах да буолларбыт, сэриилэґэ µірµйэх 
дьоммут уонна биґиги позициябыт быдан ба-
рыстаах! Ну, таІнарыахсыттар оннуларыгар хаа-
лан эрдиннэр, онтон атыттар саа±ытын сиргэ 
ууран баран бэттэх чугаґааІ! Туох да буолуо 
суо±а, – дии-дии, бала±ан µрдµттэн чэпчэкитик 
ыстанан тµстэ. 

Бµітµр илиитинэн дьонун уоскуйуІ диэн бил-
лэрдэ уонна, нагаанын кобууратыгар уга-уга, 
Худояровка, утары баран иґэн: 

– Михаил Петрович, дьоІІун илдьэ манна 
хаал, ытыалаатахтарына хардараарыІ, ол 
иннинэ сааны эґимэІ. Бэргэн ытааччылары µс 
туочука±а туруор, – диэт, холкутук хаама турда. 

Дьоно кини тыйыґырбыт сирэйин эрэммиттии 
кірін хааллылар. Сахалар этэрээттэригэр µс 
аатырбыт бэргэн ытааччы булчуттар бааллара 
кыґыллары да, µрµІнэри да салыннарара. Ол 
эрээри бу алта уонтан тахса киґиттэн хайалара 
ол улуу ытааччы буоларын ким да билбэт. Бµітµр 
этэрээтин ити кµµстээх ірµтµн Худояровка да, 
РакитиІІа да арыйбата±а. Ытыалаґыыга ити 
дьонун туґаммат да этэ. 

– Петр Иванович, эн бэйэІ билиэн бэринэ 
кэллиІ дуу, эбэтэр эйэлэґэбит дуу? – диэн кµллэ 
Худояров. 

Бµітµр киґи ханньайбыт уоґун сутуруктуон 
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ба±арда эрээри, одьутааннара аттыгар тураллар.
– Господин полковник, биґиэхэ кэлбит дьону 

ыыт. Ити биґиги баар-суох талааннаах поэттарбыт, 
суруйааччыларбыт. Эґиги Лермонтовкыт, Гоголь-
гут курдук норуот таптыыр, ытыктыыр дьоно. 
Кинилэр бастарыттан биир баттах тµґµі да, 
ииІІэ киирбит курдук сананан кэбис. Биґиги 
норуоппут итинник дьону ыалдьан-ыалдьан, 
ыанньыйан-ыанньыйан µіскэтэр. А±ыйахпыт 
бэрт. Ону умсаран кырыыска кииримэ. Эн 
билэ±ин дуо, билигин эйигин ол онтон, онтон, – 
Бµітµр µс хайысханы ыйда, – µс саа уоґа манаан 
сытарын. Иккилэрэ эн хараххын тэґиэхтэрэ, 
µґµс сµµґµн хабыллар хаба ортотугар тµґэриэ. 
Ону боруобалыаххын ба±ара±ын дуо?! – диэн 
кытаанахтык ыйытардыы кµргµйдээтэ. Худояров 
киґи эрэ буоллар этэ татта, эргичиІнии тµстэ. 
– Бу кэтэ сылдьар бэргэґэ±ин устан ірі тут, 
оччо±о мин тылым кырдьыгар итэ±эйиэІ. 

Полковник этэрээккэ снайпердар бааллар 
диэн истэрэ эрээри кинилэри харахтаабыта суох. 
Онон билиэх ба±ата батарбата, фуражкатын ірі 
уунна. Эмискэ саа эстэр тыґа «чус» гынна да, 
болкуобунньук тутан турбут фуражката оройунан 
µс бµргэс тэґэ µµттээбитинии хайа±астана  тµстэ. 
Худояров кірбµтµн итэ±эйбэккэ бэргэґэтин 
хайа±астарыгар тарба±ын уган баран сыаптыы 
сытар дьонугар нэлэІнэттэ. Анараалар, ону 
кірііт, сааларын сиргэ ууран илиилэрин ірі 
уунан туран тыа диэки хаамтылар. Бµітµр 
ыйыта барбакка бала±ан хал±анын тэлэ татта, 
Алампа, Ньукулай уонна Сарыныых уол киниэхэ 
саба тµстµлэр. Дьоннорун быыґаан, сэрииттэн 
аккаастанан, ол тµµн Бµітµр Алампалаа±ы кытта 
куораттаста. 

III

С
эрии ыар кэмэ аччык хара±ын симмэккэ, 
буорах, ілµµ сытынан тунуйан, бытааннык 

хааман истэ. 1923 сыл сааґа, «мин дьэ иґэбин, 
µіґэ-аллара буолуІ» диэбиттии  Саха сирин 
айыл±атын сылаас тыынынан сайа тыынна.

Сэрэпиин Бэппэлээйэп ыстаабыгар сылдьы-
быта балачча ыраатта. Кини кыньыраалга 
чугаґаабыта бэйэтэ кэпсээннээх. Ити, бада±а, 
Чурапчыга буолбут бастаанньыстар тобохторун 
сийиэґин кэнниттэн этэ. Онно тіґі да а±ыйах 
киґи муґуннар, ылыммыт ірісілµµссµйэлэрин 
боротокуолларын тиэрдэ Сэмэн Боппуок, Ман-
ньыаттаах Уола НьылхаІІа Куликовскай тойоІ-

Іо айанныыр буолбуттара. Бу дьон «ба±ар, 
биґигини, сахалары, сэниэхтэрэ, биир эмэ 
боччумнаах нуучча µірэхтээ±э барсара буоллар» 
дэспиттэрэ. Кинилэр харахтара холкутук сахалыы, 
нууччалыы, іссі кыратык боронсуустуу саІарар 
µрдµк уІуохтаах, тоІсоллубут ачыкылаах уолга 
хатаммыта. Ол Сэрэпиин этэ. Онон кэпсэтии 
ыытааччылар истэригэр киирсэн Сэрэпиин 
НьылхаІІа барсан турар. Амырыын айаны 
айаннаан, сыккырыыр тыыннара эрэ ол дойдуну 
булбуттара. Аатырбыт Ньылханнара, ааспыт 
сэ риилэр ыспыт-тохпут хобдох дойдулара, уот 
сиэбит куруІунуу тіІµргэстэнэн кістµбµтµгэр, 
Сэрэпиин алыс да мыыммыта. 

Сэрэпиин, итинник ааспыты саныы-саныы, 
µрµІнэр тохтоон турар сирдэриттэн а±ыйах 
биэрэстэлээх Амма Солобудатын диэки атын 
хаамтаран иґэр. Кини бµгµн, Бэппэлээйэп 
сµрµн этэрээтэ Солобуданы хаалларан атахха 
биллэрбитин кэннэ, ыстаабын хомуйа сылдьан 
дьиктини кірбµтэ, ону чинчилиир ба±алаах дьэ 
бу тіннін иґэр. Сэрэпиин кэнники сылларга 
онноо±ор буолуох быґылааннаах сырыыларга 
сылдьыбыта, онон улаханнык долгуйбат. Бµ-
гµн сарсыарда, ыстаабын докумуоннарын 
ыксаллаахтык мас хопполорго симэ-симэ, со-
ро±ун таґырдьа таґааран уоттуурдуу кутаа 
диэ ки сµµрэн истэ±инэ, иккис окуопа анараа 
іттµгэр кэлбит кыґыл этэрээтэ сілµµттээн 
бачыгыратта. Сэрэпиин, бала±ан µрдµгэр ойон 
тахсан, халампааґынан кірііччµ буолла. Арай, 
кэккэлээн турар дьон иннилэригэр дьа±ыллаах 
сылгыны мииммит киґи тэлэкэччитэн кэлэн, 
тугу эрэ дьаґайан баран элэс гынан хаалла. 
Сэрэпиин кірбµтµн итэ±эйбэккэ халампааґынан 
аты батыґыннарда. Туттара-хаптара, дьµґµнэ-
бодото оруобуна Баґылай ата Хоруочай. 
Сэрэпиин итинник дьµґµннээх аты ханна да±аны 
кірбіті±і. Хоруочай баар буолла да±аны, ханна 
эрэ чугас Баґылай баар буолуохтаах, ол эрээри 
булан кірбіті. Уол атаґын кірсір санаата кµн 
устата кµµґµрдэр кµµґµрэн истэ. Киэґэ, хонор 
балааккаларын туруоран баран, уку-сакы аґыы 
олордохторуна, кыньыраал бэйэтинэн киирэн 
кэллэ, уонна: «Серафим Аристархович, мин 
маннык санаа±а кэллим, іскіті эн сібµлэґэр 
буоллаххына, эйигин ХарбиІІа адъютант бы-
ґыытынан барсаргар кірдіґµім этэ», – диэтэ. 
Бэппэлээйэп нµґэр киґи, онон мээнэ µіґэ 
тэстибэтэх буолуохтаах. Сэрэпиин бу кµннэргэ 
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ханна куотарын толкуйдуура элбээн сылдьара, 
онон µчµгэй ыІырыыттан µірэ тµстэ. «Эйиэхэ 
сулууспалыырбын чиэґинэн аа±абын!» – диэт, 
чиэс биэрэн дьырас гынна. Киґитэ сібµлээн, 
«будет-будет, мальчик мой» дии-дии, саннын 
таптайда. Кыньыраал тахсыбытын кэннэ, Сэ-
рэпиин тіріібµт буоруттан букатыннаахтык ба-
рар буолбутуттан хараастыах санаата кэллэ, 
онон туох да буоллун, Баґылайы кірсін 
бырастыылаґар санааны ылыммыта.

Солобуда±а чугаґаан баран, кыґыллар ха-
рабыллара кірµі диэн, киитэлин устан атыгар 
хаалларда уонна аргыый а±ай тыа быыґынан 
тайах курдук атыллаан соруктаах сиригэр 
хаамта. Сымнаабыт сыа хаар сири-дойдуну µрµІ 
кумаа±ынан саба бµрµйэн сытар. Ол маІан 
илиискэ тыынар-тыыннаах суола-ииґэ ытыска 
уурбуттуу ырылыйар. Дьон тэпсибитэ кістµбэт, 
онон Сэрэпиин холкутуйда. Ґрдµк сиргэ тахсан, 
халампааґынан Солобуда киинигэр турар Кип пэ 
Кирилэ улууканнаах уора±айын таттаран кірді. 
Этэрээт суох, аттар кістµбэттэр. Арааґа, ар±ам-
тар±ам хайдыспыт µрµІ этэрээттэрин сойуолаґа 
сырыттахтара. Хоруочайы мииммит киґи, 
хамандыыр кірµІнээ±инэн сылыктаатахха, кинилэр 
олорбут дьиэлэрин ыстаап оІостубут буолуохтаах. 
Эбэтэр Баґылай хамандыыр буолан сылдьара 
дуу... Эс... Сэрэпиин, ір маныырдыы оІостон, 
анныгар абыр±алы тэлгээтэ уонна кэтии сытта. 
Антах хаґаайыстыбаны кірір дьон хаамсаллар. 
Сµр кыґамньылаахтык, уурбут-туппут курдук туттар 
сахалары ахтыбыттыы маныы сытан, Сэрэпиин 
ийэтин, таайдарын санаан кэллэ. Алыс да номо±он, 
тылларын ыйааґынныы-ыйааґынныы саІарар 
боччумнаах дьон этилэр. Улахан таайа Тµмэппий, 
саха киґитигэр бідіІ-садаІ хара бараан киґи, 
Сэрэпиин быыкаа эрдэ±инэ, Бодойботтон салааска 
диэн кыра о±о сыар±атын кэґии а±албыттаах. Дьэ 
онно бідіІ ба±айы киґи, кинини олордон баран, 
о±ус буолбута буолан соскойдообута. Саха курдук 
ис киирбэх, кырдьыксыт, таптаата±ына да±аны 
биллэрбэккэ муІура суох бэриниилээхтик тиґэ±эр 
тиийэ таптыыр омугу Сэрэпиин кірбіті. Бу 
бииргэ сылдьар дьоно, чахчы, халыы, байа уонна 
бэйэлэрин дойдуларыгар эрэ тиийэр соруктаах 
кэлэн хоттордулар. Оттон саха дойдутун таІ нарыан 
кэриэтэ, суолга охтуо. Бэппэлээйэби эрдэттэн 
бары сэрэппиттэрэ «сахалары сэнээ мэ, кинилэр 
кыґылларга кыттыстахтарына, кыат тараргын ійдµіх 
тустааххын» диэн. Ону хо Іу руутугар холообокко, 

хаардыы хаамардыы оІостон алдьанна. Кини, 
Сэрэпиин Кырбаґааккын, эмиэ саха хаана тардан, 
араас суолга кыттыґа сырытта±а. Арай билигин 
Баґылайы кірсі тµс тµн, бука, кинилэр тіґі да 
окуопа икки іттµгэр турдаллар, іс аахсыа суохтара 
эбитэ буолуо. «Баґылай «биґигини кытта барыс» 
диэтин, мин толкуйдуом этэ» диэн Сэрэпиин 
кистэлэІ санаатын бэйэтэ бэйэтигэр арыйда. Ана-
раатах хамсааґын суох.

Сэрэпииннээх Чурапчыттан НьылхаІІа тии-
йэллэрин кытта, ханнык да былааґы билиммэккэ 
олорор Охуоскай куорат тойоно, аар-саарга 
аатырбыт Куликовскай хара±а ча±ылыІныы 
тµспµтэ. Кини бу сылларга хоту улуустарынан 
сылдьан, араастаан албыннаан, ардыгар талаан 
тоІустартан хас да±аны ыскылаат тµµлээ±и 
хомуйбутун кыґыллартан кµрэтэр кыґал±алаах 
олороро. Боппуок уонна Манньыаттаах Уола 
эмиэ атыыґыт ааттаахтара, онон тыл-тылларын 
булсан, Владивостокка барар буоллулар. Билигин 
тµµлээ±и урукку курдук испииргэ, табахха, 
саа±а мэнэйдэґэллэрин былаастар кытаанахтык 
боболлор. Онноо±ор Куликовскай хас да±аны 
сыар±а таґа±аґын былдьаан тураллар. Онно 
эбии ірібілµµссµйэ са±аланыа±ыттан бу 
дойдуну буулаабыт, Приморскай кыраайтан 
бэрээдэги олохтуу диэн уонна Саха сирин баайын 
кыайарынан мунньан анараа утаарыахтаах 
есаул Бочкарев µІсэн-харсан, со±урууттан 
кыґыллары муоґалыыр этэрээт а±алар туґунан 
толкуй укпута. Кэлин аны Бочкарев, Куликовскай 
суолун быґа хааман, иннигэр сылдьан тµµлээ±ин 
барытын хомуйар буолбутуттан икки эґэ аны 
биир ар±ахтаммат туруктаммыттара. Бу дьонтон 
ураты, араас баппатах сµµлµктэр бултаах 
сирдэрин былдьатан эрэллэриттэн кыґыллары 
утары хааннаах охсуґууга турунар санаалара 
кµµґµрбµтэ. Владивостокка тиийэн Куликовскай 
Сибиир уобалаґын бэрэстэбиитэллэрин тэрил-
тэлэрин тойонун Сазоновы булсан, кининэн ні-
Іµі тойон Дитерихскэ тахсан сымыйа да курдук 
буоллар Саха уобалаґын управляющайынан 
анаттарбыта. Анараа тойоттор эмиэ, Сибииртэн 
эмэґэ±э тэбиллибиттэрин ситиґэр санаалаах 
олорор буоланнар, тиийбит сахалары уонна 
Куликовскайы Бэппэлээйэп кыньыраалы хамса-
тарга далаґа оІосторго санаммыттара. Ол иґин 
«ХарбиІІа тахсан бу сахаларгын илдьэ саха 
норуотун аатыттан ірі турбут интеллигенцияны 
уонна халаммыт баайдары кімµскэс» диэн 
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кірдіс диэн кикпиттэрэ. Киґилэрэ ону ылынан, 
Сэрэпииннээ±и илдьэ ХарбиІІа тиийбитэ.

Бэппэлээйэп Арассыыйа±а эрдэ±инэ биллэр 
киґи этэ. Онтон манна куорат таґыгар сылгы 
хаґаатын курдук быыкаа дьиэ±э дьиэ кэргэнин 
кытта симиллэн олороро. Кытайдар кіґін 
тиийбит Арассыыйа баайдарын, бастаан кэл-
лэхтэрин утаа ірі туппута буолан, а±албыт 
µп тэрин бµтµннµµ арыгыга, хаартыга, чэпчэки 
дьахталларга тиэрэ тэбэппиттэрэ. Ити кэнниттэн 
µлэлиэхтэрин ба±арбат хаґааІІы эрэ тойоттору 
иитэ олоруохтара дуо, кµрдьµккэ бырахпыттара. 
Онон нуучча эмигирээннэрэ быстар куґа±аннык 
олороллоро уонна кµннэтэ дойдуларыгар эрэ 
тіннір туґунан ыраланар ыарыылаахтара. 
Ыраахтаа±ы аармыйатын кыньыраала ааттаах 
киґи Бэппэлээйэп ырыынакка атыылыы тах-
сарын оройдотон да ылбата эрээри, оннукка 
тиийии кинини да тумнубата±а. Ойо±о, о±олоро 
таІастара-саптара баранан, ириистэн атын 
аґы аґыыллара аччаан, ба±ана µµтµн кэІэтэ 
олороллоро. Ити кэмІэ Куликовскай, олус 
мааны саха баай дарын илдьэ тиийэн, биир 
былаах анныгар Сибиир норуоттарын кімµскээн 
кыргыґыа±ыІ, уруккубутун тіннірµі±µІ диэґинэ 
кµндµ бэлэх буолбута. Бэппэлээйэпкэ ата±ар 
тура илик Саха сирин дібіІнµк кыґыллартан 
ыраастаан, Иркутскайынан Омскайга тиийэн 
бэйэтин былаа ґын биллэрэрэ билиІІи 
балаґыанньаттан кинини быыґыыр тиґэх быа 
курдук кістµбµтэ. Оо, уонна дойдутун ахтыл±ана 
сааґыран эрэр киґини кµннэри-тµµннэри сытыы 
тыІыра±ынан тарбыыра. ДьиІэр, билигин 
кіІµллµµллэрэ буоллар, бэйэтэ да бур±алдьы 
кэтэн тіріібµт буорун хорутарга бэлэм этэ. Онон 
µірэ-кіті сібµлэґэн бэйэтин кытта кэлсибит 
баґаардары кэрийэн аґыыр буолан хаалбыт 
байыастарын хомуйа таппыта. Дойдуларыгар 
тиийэ охсор эрэллэрэ улааппыт дьон, тµргэнник 
тµмсэн, 500-тэн тахса байыастаах улахан 
гарнизон тэриммиттэрэ. ХарбиІІа уонна 
Владивостокка олорор сэбиэскэй былаастан 
µтµ рµллµбµт баайдар, ити аармыйаны кірііт, 
эмиэ эрэллэрэ улаатан, харчыны-µбµ харысхала 
суох куппуттара. Ґгµс байыаннай эписиэрдэр 
сырыыны сылдьыбыт кыньыраалы кытта бар-
сарга бэлэмнэрин биллэрбиттэрэ. Ол тµмµгэр 
µчµгэй сэбилэниилээх, бэл, кыґыл кімµс тобуруо 
биэтилэлээх гвардейскай мундирдаах, кыґыл 
уонна от кµі±э силбэспит іІнііх былаахтаах, 

хас да±аны а±абыыттаах сиппит-хоппут 750 ба-
йыастаах гарнизон буола тµспµттэрэ. 

Сэрэпиини Бэппэлээйэп кірііт иґигэр кил-
лэрбитэ. Кини о±олуу кэнэн майгыта бэйэтин 
эрдэ дьыл±аламмыт уолун санатара. Сµрдээх 
номо±он, сэриигэ сібі суох уол дьыл±атын истээт, 
сааґырбыт кыньыраал о±ото тіннµбµтµн курдук 
санаабыта. Сэрэпиини тута бэйэтин ыстаабыгар 
суруксутунан уонна тылбаасчытынан ылбыта. Уол 
бэйэтинии элбэх саІата суох, толоругас уонна 
эппиэттээх µлэґитэ байыаннай киґи сµрэ±ин 
дібіІнµк сµµйбµтэ. Аны, тіґі да кыра-хара 
буол лаллар бэйэ бодолорун тардына сылдьар, 
атыыґыт да буоллаллар албын-кілдьµн диэни 
билиммэт, дьон бол±омтотун тардар боччумнаах 
саха атыыґыттарын эмиэ иґигэр киллэрбитэ. 
Онон кімµскэс санаата бі±іхсµйбµтэ. Ол эрээри 
ити Куликовскай, Галибаров, Сентяпов курдук 
улуу дойду урдустарын угаайылара буоларын 
кіні кыньыраал хантан билээхтиэй? 

Ити курдук сэбилэнэн «Батарея» канонерканан 
уонна «Защитник» борохуотунан Охуоскай муо-
ра анараа кытылыгар, Айаан пуордугар тик-
сибиттэрэ. Урут Айаан омуктары кытта эргинэр 
Илин Сибиир саамай тутаах уонна суолталаах 
куоратынан биллэрэ. Манна олох тигинии 
оргуйара. Эмиэрикэ, Дьоппуон, Кытай, Аа±ылыйа 
атыыґыттара таґа±ас арааґын а±алан тµµлээххэ, 
кімµскэ, мааман муоґугар сатабыллаахтык 
эргинэллэрэ. Онон бу эІэр олохтоох омуктар 
сайдыыларыгар улахан суолталаах куорат этэ. 
Кэлин Владивостокка Николаевск-на-Амуре диэн 
пуорт аґыллан, Айаан суолтата сµппµтэ. 

Сэрэпиин Бэппэлээйэби кытта «Защитникка» 
айаннаан кэлсибитэ. Кµн киэґэрэн эрэрэ. АйааІІа 
тыынар тыыннаах баара-суо±а биллибэт. Кы-
ньыраал кытылга µспµйµіннэрин ыытан, тугун-
ханныгын билиґиннэрдэ. Анараалар кэлэн, урус-
халламмыт куоракка алта улахан дьиэ, биир 
баанньык, µс ыскылаат, биир уус дьиэтэ уонна 
кыра чочуобуна баар диэтилэр. Нэґилиэнньэтэ µс 
сµµсчэкэ µрµІ этэрээттэрин тобохторо хор±ойон 
олороллор диэн дакылааттаатылар. Итини ис-
тээт, Бэппэлээйэп Сэрэпиини ыІыттаран ылан, 
киэІ кійµµтэтин аанын хатанан баран, ыйытта:

– Серафим Аристархович, мин ити Куликовскай 
тылын хайдах эрэ саарбахтыах курдук буоллум. 
Эн дьиІнээх балаґыанньаны билэ сырытта±ыІ, 
норуот ірі турда диэн кырдьык дуу, сымыйа 
дуу? – диэн сµр боччумнаахтык ыйытта. Кини бу 
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уол албыннаабатыгар мас-таас курдук эрэнэрэ.
– Сіпкі гына±ын. Итиннэ уута-хаара элбэх. 

Норуот уонна интеллигенция дьиІэр 21 
сыллаахха кіхтііхтµк ірі турбуттара. Билигин 
оннук буолбатах. Коробейников бастаанньатыттан 
оппут, ити этиллибит кµµстэртэн атын икки сµµсчэкэ 
эрэ байыастаах этэрээттэр баар буолуохтарын 
сіп. Ол Артемьев уонна Оруоґун этэрээттэрэ. 
Чахчы, онно µгµстэрэ сахалар. Мин биир бэйэм 
саха µірэхтээхтэрэ бары кыттыспыттара диэни 
саарбахтыыбын. Кинилэр олус сэрэх омуктар, 
онон тугун-ханныгын билбэккэ эрэ хамсамматтар. 
Аны этэрээт хомуйар эмиэ уустук. ДьиІэр, 
тылларын биэриэхтэрин эрэ кэрэх, тµмµгэр тиийэ 
киирсэллэр. Оттон норуот барыта баттанан 
ын чыктыы сытар диэґин – µлµннэрии. Уонна 
сахалар бµтµннµµ кімµскэл кірдµµллэр диэн 
эмиэ саарбах кэпсээн. Мин истиибинэн, билигин 
кыґыллар биир этэрээттэрэ Айаантан икки сµµс 
тµірт уон килэмиэтир ыраах сытар Ньылхан 
диэн сиргэ баар сурахтаа±а. Кинилэр Дьугдьуур 
хайатын ніІµілээн, аны уонча кµнµнэн АйааІІа 
кэлэн, бу µрµІ этэрээтин µрэйэн бастаанньаны 
тохтотор соруктаахтар, – диэн Сэрэпиин, эдэр 
да буоллар, сырыыны сылдьыбыт байыас 
быґыытынан билэрин то±о тэбээтэ. 

Ити кэпсээниттэн кыньыраал ыраас сирэйэ 
былытынан бµрµллµбµт кµґµІІµ халлаан курдук 
бала±ыран кэллэ. 

– Оччотугар Саха сирин барытын бу ылар 
курдук кэпсээбиттэрэ сымыйа буолла±а. Норуот 
ірі турбута буоллар оннук буолбат, биґигини 
умайа турар хочуолга сиикэй сымыыты угар 
курдук буґарарга анаан ыІырбыттарыгар тахсар. 

– Ити мин билэрим эрэ, ба±ар, суохпутуна 
эмиэ уларыйыы тахсыбыта буолуо... Ким билэр, 
саарбахтыыбын. Уонна дьиІэр эґиги биири 
билэргит ордук, норуот сэбиэскэй былааґы ити 
кинилэр кэпсииллэрин курдук кµµскэ утарбат. 
Утарбыт да буолла±ына, билигин сада±аланан 
кµµґэ сіллін олорор. Ону толкуйдуур кыа±а да±аны 
суох, олус дьадаІы, хараІа уонна µірэхтээхтэрэ 
тугу этэллэрин эрэ истэллэр. Биґиги сµµс да 
генералы а±аллахпытына, интеллигенция тылын 
кіті±і илигинэ хамсыахтара суо±а. Оттон бас-
кіс, µірэхтээх іттµлэрэ тононон а±ыйаабыттара 
уонна, муостара тостон, улаханнык кыттыґа 
сатаабаттар... 

Сэрэпиин кэпсээнин ааны тоІсуйар тыас 
быґан кэбистэ. Тойон «ааны ас» диэн бэлиэ 

биэрдэ. Сэрэпиин кійµµтэ хатыырын халыр гына 
аста уонна тахсардыы туттубутугар анараата 
«олор» диэн аттыгар олоппоґу ыйда. Кійµµтэ±э 
Василий Коробейников Юсуп Галибаровтыын хас 
да±аны саха атыыґыттарын уонна бµтµннµµ тµµ 
таІастаах икки тоІуґу батыґыннаран киирдилэр. 

Хардарыта э±эрдэлэґии кэнниттэн, кыньыраал 
дьиппиэрэн олорон:

– Бырааттар, эґиги миигин манна тыынар 
тыыннаах суох сиригэр, ханнык да бастаанньа 
ірі кµµрэ турара кістµбэт дойдутугар биґиги 
кімµскэлбитигэр букатын да±аны наадыйбат но-
руоту кімµскэтэ а±албыккыт. Онон гарнизон сип-
сибилигин Владивостокка тіттірµ айанныыр! – 
диэн кытаанахтык эттэ. 

Киирбит дьон соґуйан сыІаахтара тµґэн 
хаалла.

– Маннаа±ы олох укулаата ураты буолан, 
олохтоох омуктар бу бассабыык былааґын 
батталлаах-ата±астабыллаах дьаґалларын бука-
тын ылымматтар. Былаас дьадаІыны іссі 
дьадаппыта, кини инники кµіІІэ турар дьонун 
хаайыы-сыылка дьыл±алаабыта ханнык киґи 
санаатын кіті±µій, эрэли µіскэтиэй? Билигин 
биґиги этиэхпит эрэ кэрэх, бары ірі туруохтара. 
Киин улуустарга биґиги ыйыыбытын кэтэґэн 
олороллор. Дьокуускайга баар µірэхтээхтэр бары 
кэриэтэ мин этэрээттэрбэр сулууспалаабыт эрэллээх 
дьон. Онон сыал оІостон кэлбит дьыалаттан 
аккаастанар ал±ас буолуо. Бу кыра омук дьоно 
бааллар, итэ±эйбэт буоллаххына кинилэртэн 
иґит, – диэн баран, кэрниэт Ко робейников икки 
чуочайбыт тоІус дьонун диэки ыйда. 

Анараалара киґи аґыныах лэкээриІнэґэн баран:
– Бассабыыктар биґиги табаларбытын был-

дьыыллар, барыта уопсай буолуо дииллэр. Биґиги 
оннук уопсай хочуолунан олоро µірµйэхпит суох, 
хоргуйан ілµіхпµт. Бассабыыктар курдук ньµдьµ-
балай дьону кірі иликпит. Быыґаа, абыраа... – 
эІин дэстилэр. 

Сэрэпиин, кірі олорон, сонньуйа санаата. 
Итилэртэн биир кэнэн тоІуґу оонньооччу 
аатырбыт баай Ааллаах Аппанаас буоларын 
манна Бэппэлээйэптэн атыттар бары билэллэр. 
Ааллаах курдук о±уруктаах ійдііх киґини 
бу эІэр кірсір уустук. Кини ханнык ба±арар 
омугу эрбэ±ин µрдµгэр сµµстэ эргитиэ±э. Аан-
ньатыгар, саха баайдарын Оруоґуттар мааны 
уолларын Мэхээлэни а±атыттан, Ньукулай 
Оруоґун курдук киґиттэн, мµччµ туттаран кµтµіт 
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оІостуо дуо? Эбэтэр баай Балапааттары 
кытта уруур±аґыа дуо? Сэрэпиин Баґылай 
кµлэ-кµлэ эґэтин араас угаайыларын кэпсээн 
барыларын быардарын тарбыырын µчµгэйдик 
ійдµµр. Ол эрээри уол кырдьа±ас дьиІнээх 
сирэйин кыньыраалга арыйбата, туттунна. Аал-
лаах ити кубул±атырбытыгар тіґі сулууну 
ылбытын таайыахха эрэ сіп. О±онньор, мэ-
Іиэтин быра±аат, дьігдьірµс гынан хаалла. 
Кини кэпсээнэ кыньыраал сµрэ±ин таарыйда 
быґыылаах, сирэйэ сырдаан кэллэ уонна:

– Чэ, ити эґиги этэргит олохтоох быґыылаах, 
гарнизон тохтуур сирин тэрийиІ, чаас курдугунан 
тахсыахпыт, – диэн кэбистэ.

Ити курдук сµікэнэн, ірт уотун хат уматардыы 
тэриммитинэн барбыттара. Уонча кµнµнэн 
кыґыллары урутаан Ньылханы ылан, онно баар 
таґа±астаах баарсалары былдьаан, ірµґµнэн 
Саха сирин µіґµгэр киирэрдии санаммыттара. 
Ол эрээри Саха сирин айыл±ата бэйэтэ туспа 
сокуоннаах, онтун кµµппэтэх іттµттэн соІнуур 
бырааба билигин да±аны суорулла илик. Ыарахан 
айаІІа µірµйэ±э суох эписиэрдэр, байыастар 
Дьугдьуур хайатын бэрт эрэйинэн туораан, 
НьылхаІІа тиийбиттэрэ, кыґыллар сыттара да 
суох гына кµрээн хаалбыттар. 

Кыґына уґуннук кµµттэрбэккэ, тымныы дьы-
барынан ірµстэри, кµіллэри хам ылбытынан 
барбыта. Јрµс суола быстан, гарнизон НьылхаІІа 
суол аґылларын кэтэґэргэ тиийбитэ. Сэрэпиин 
ити ынырык ыйдары тыґыынчанан байыастаах 
аармыйа хайдах туораабытын санаата±ына, 
куйахата кµµрэр. Ас баранан, аччыктаабыт дьон 
сонноругар тиийэ сиэбиттэрэ. Суол аґылларын 
кытта бэрт ыксалынан Амма Солобудатын улахан 
утарсыыта суох ылбыттара уонна, Дьокуускайга 
киирэрдии оІостон, ірµс эстэрин кэтэспиттэрэ. 
Сотору-сотору кэлэн сэриилиир кыґыл этэ-
рээттэрэ балачча киґилэрин суоґарбыттара. 
Бэппэлээйэп бастакы кыайыыларыттан кіті-
±µллµбµт санаата сыыйа тµґэн барбыта. Ол 
саха µірэхтээх араІата уонна кыра-хара норуот 
кинини тіттірµ барарыгар кµґэйэн суруйбут 
суруктара, нэґилиэнньэ кыґыллары аґа±астык 
ійµµрэ туох эрэ ал±аґы оІорбутун сотору 
ійдіппµттэрэ. Ордук кубул±аттаах айыл±а бэлэмэ 
суох дьон илиилэрин-атахтарын кыаґылыыра 
улахан моґолу µіскэппитэ. Манна туох барыта 

айыл±а хаппырыыґыттан тутулуктанарын хойу-
таан ійдіібµтэ. Ол сытала суох тымныы кы-
ґын, сылга хаста да±аны дьµґµн кубулунан 
сордуур тыйыс ірµс Јлµінэ, ньо±ох-бадараан 
олбохтоох саас уонна кµґµн. Дьэ ити ыарахаттар 
мэґэйдээн, Бэппэлээйэп аармыйата куоракка 
киирбэккэ олордо. Онтон аны кэнникинэн куораты 
ыларга сананыыта да уостан барбыта. Сотору 
Арассыыйа киин іттµттэн кµµстээх сэбилэниилээх 
кыґыл этэрээттэрэ кэлэн иґэр сурахтара букатын 
да±аны муннукка ыкпыттара. Байыастара хаман-
дыырдарын истэртэн аккаастанан, ары гынан, 
сомогуонунан дьаллыгыран, олохтоох дьону 
кэлэппиттэрэ. Киниэхэ кµІІэ уонча µІсµµ киирэрэ: 
ким атын, ына±ын былдьаппыт, ким кыыґын 
кµµґµлэппит, ким бурдугун халаппыт айдаана 
аармыйаны эрэ салайа µірэммит киґиттэн суґал 
дьаґалы ирдииллэрэ. Амма Солобудатын икки 
ый кэриІэ ылан олоруута аармыйа сиэр-майгы 
іттµнэн сатарыйыытын µіскэппитэ. Дьэ, итинник 
олордохторуна, білµµн Дьокуускайтан соґуччу 
кыґыллар кµµстээх сэриилэрэ саба тµґэн, 
куоталларыгар кµґэйбитэ. Кыньыраал, санаата 
тµґэн, тіттірµ эрэ барарын тэринэн барбыта. 

Сэрэпиин итинник саныы сытта±ына, антах 
хамсааґын та±ыста. Биэс уонча аттаах этэрээт 
кэлэн, ыстаап аттыгар тохтоото. Дьиэттэн 
содьороІнообут сонос киґи тахсан, Хоруочайы 
тэґииниттэн ылан тыа са±атыгар хаґаа±а илтэ. 
Киґи ол-бу диэки кірін баран, хаґаа муннугар 
тоґо±о мас анныгар хаґыллыбыт оІкучахтан 
кыра міґііччµктээх бурдугу хостоон таґааран, 
чабычахха кутан а±алан Хоруочай иннигэр уурда 
уонна таптаан уор±атын таптайбахтаата. Онтон 
анарааттан атын аттары а±алан иґэллэрин 
кірііт, Хоруочай сии охсубут иґитин илдьэн 
оІкуча±ар быра±аат, саба баттаата. Сэрэпиин, 
кµіс быстыІа холобурдаах манаан баран, 
Баґылай суо±ун сэрэйдэ. Сотору, дьон утуйдулар 
быґыылаах, чуумпурда. Сэрэпиин µімэн, ха-
ґаа±а чугаґаата. Хоруочай кинини билэн 
таныыта тардыр±аата. Уол аты моонньуттан 
кууґан имэрийбэхтээтэ. «Бука, эйигин иччигиттэн 
былдьаан илдьэ сырыттахтара. Чэ, Вася суох 
буолла±ына, эн миигин кытта барса±ын дуо? 
Антах до±ор буолуоІ, иккиэ буоллахпытына 
эрэх-турах сылдьыахпыт», – диэтэ да, биирдэ 
Хоруочай уор±атыгар хорос гына олоро тµстэ. 
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Ахсым ат барахсан, ірі хантараІнаан баран, µс 
µµт кµрµінµ µрдµнэн кітін, харалдьыктан кіппµт 
хараІаччылыы хара тыа±а тµстэ. Эмискэ хал±ан 
аана хаачыр гынна да, сиІнэрийбит киґи сааны 
туппутунан ойон тахсан, кутуруга эрэ сыыйыллан 
хаалбыт ат кэнниттэн ілір хаґыытын хаґыытыы 
хаалла.

Тугу да кірбіттµµ хара±ын µµтэ бµілэнэ кыы-
ґырбыт Балдьай Уйбаан хаґаа±а баатыйалаан 
тиийэн кулунун сµтэрбиттии иІэрсийэ сµµрэ сыл-
дьар Сыыдамын уон а±ыстаах уол о±олуу чэпчэ ки-
тик миинэ тµстэ. Дьиэттэн сырсан тахсыбыт маІан 
баккылаах дьон айманалларыгар кыґаммакка, 
о±онньор атын Хоруочай барбыт сирин диэки са-
лайа татта. Аатырбыт сµµрµк Сыыдам «дьэ эбээт!» 
диэбиттии ыппыт охтуу тµґµммэт дуо?

– Проклятье! Ты куда старик?! – диэн 
Байкалов уордаах хаґыыта Балдьайы тохтотуох 
быґыыта суох. – Да, пропади ты с этими 
лошадьми... – диэн сапсыйан кэбиґээт, дьиэ 
диэки хаамта. 

Балдьай, Хоруочайы сэриигэ туппут сурахтарын 
истээт, Сыыдамын кілµнэн Дьокуускайга киир-
битэ. Ол кэлэн баран ата бэйэтин хаґаатыгар 
турарын билэн µірбµтэ эрээри, «эґиги кыайан 
кірµі суоххут» диэн, сарсыныгар Баґылай 
оннугар бэйэтэ тойоІІо атын илпитэ. Байкалов 
тіґі да соґуйдар, сібµлэґэргэ тиийбитэ, то±о 
диэтэххэ о±онньор, эт да этимэ, ат ханна барар 
да±аны кутурук маґын курдук батыґа сылдьара. 
Куорат таґыгар барар буолла да±аны, бэйэтин 
атынан кэнниттэн тµґµнэрэ. Байкалов урут да 
саха сылгы сµіґµгэ ураты сыґыаннаа±ын истэрэ 
эрээри, акка  маннык кулут буолбут дьикти киґини 
маІнай кірсµбµтэ. Баґылайга хаста да±аны 
эппитин киґитэ «бесполезно!» диэн кэбиспитэ. 
Онон улаханнык буойса сатаабата±а уонна ол 
туґата да суох буолуохтаа±ын сэрэйбитэ. Киирэн 
сытан иґэн «этому конокраду не повезло» диэн 
баран, мµчµк гынна. Ким эрэ «да, у каждого своя 
война» диир саІата иґилиннэ.

Балдьай ата хараІаны кµлµктэнэн кістµбэт 
буола охсубутугар кыґаммат, суоллаан да±аны 

булуо±а. Кини, ама, Хоруочайын уратытык 
µмµрµччµ µктµµр туйа±ын билбэтэ±эй, тыґыынча 
да сылгыттан араарыа±а. О±онньор хамсатын 
хостоон табахтаата уонна халлаан сырдыырын 
кэтэґэ таарыйа Сыыдамын холкутук хаамтарар. 
Сыыдам, ама, биир хааннаа±ын сытын ылбата±ай, 
онон бигэтик иннин хоту хардыылыыр. 

Сэрэпиин бэйэтин атыгар тиийэн, кыл 
тыынынан Хоруочайга сэтиилээтэ уонна кэлбит 
сирин диэки тіннірдµµ сиэллэрдэ. Халлаан 
суґуктуйа сырдаата. Хоруочай куо±айбыт моон-
ньун хоІкуІнатан эйэргэґэр. Бука, кинини 
кірсін иччитин санаата±а. Сир ортолоон иґэн, 
ата тугу эрэ истибиттии хорус гынна. Сэрэпиин 
эмиэ иґиллээтэ, ыраах ханна эрэ киґи иґиирэргэ 
дылы. Хоруочай тиргиллэ тµстэ. 

– Туох буоллуІ, Хоруочай? Миигин кытта 
барсыах буолбутуІ дии... – Уол кінтіґµн кыа±а 
баарынан тардар. 

Хоруочай, ірі холоруктуу-холоруктуу, кэ-
лин ата±ар туран Сэрэпиини быра±ардыы ил-
гистиммэхтээтэ да, уол кытаанахтык тутуґан 
олорор. Биир тµгэІІэ ата, кіні тµґээт, тіттірµ 
тµґµннэ. Сис тыаны быґа тµґэн, улахан 
алааска та±ыста. Сэрэпиин кірді±µнэ, алаас 
са±атыгар аттаах киґи турар. Эмискэ бэрдээн 
тыаґа хабылла тµстэ да±аны, Сэрэпиин тµіґэ 
ньир гынна. Хоруочай соґуйбуттуу хорус гына 
тохтоото. Кини уол табыллыбытын биллэ, 
бугуґуйбута уостан, биир сиргэ умса туттан 
турунан кэбистэ. Балдьай, муІ кыа±ынан 
сµµрдэн кэлэн, атыттан ыстанан тµстэ.

– Ооккобуон, эйигин таптым дуу, тугуй? То±о 
тура±ын? – О±онньор эргийэ сылдьан атын 
имэрийдэ, онтон бааґырбата±ын кірін дьэ 
уос куйда уонна хайыы-µйэ ілбµт киґини сиргэ 
тµІнэри анньан тµґэрдэ. – Тµікµн, эн уорар 
атыІ дуо, бу?! – диэн баран, туора силлээтэ да, 
Хоруочайын сиэтэн Сэрэпиин сэтиилэммит атын 
батыґыннарбытынан, дойдулуур суолу тутуґан 
айанната турда. 

Ити курдук Хоруочайдаах Сэрэпиин сэриилэрин 
Балдьай Уйбаан кэбэ±эстик тµмµктээтэ.
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М
аппый µчµгэй ба±айытык утуйа сытта±ына 
ким эрэ кµµскэ илгиэлээн уґугуннарда. 

Хара±ын аспыта сµр дьиппиэнник кірбµт толуу 
кірµІнээх билбэт дьахтара іттµк баттанан 
турар эбит. Тулатын эргиччи кірііт, бэ±эґээ 
хайдах кірµлээбитин санаан кэллэ.

Бииргэ µлэлиир табаарыґын кытта суксуру ґа 
сылдьан кыргыттары кытары билсиґэн эрэллэ-
рэ. Олортон биирдэстэрэ Маппыйы дьиэтигэр 
ыІыр   бытыгар бэрт улгумнук сібµлэспитэ, би ли-
гин биир ороІІо сытар эбит. Саатар аата ким 
этэй? Јйдіібіт… Кыыґын уґугуннараары саннын 
таарыйбытыгар, били дьахтара тыастаах ба±айытык 
кэтэххэ саайда. Маппый: «Айкуу», – диэн саІа 
аллайаат, аґыс гыммыт кэтэ±ин имэриммэхтээтэ. 
Кыыс уґуктан сыгынньах эмии йин суор±анынан са-
ба туттаат, ороІІо олоро тµстэ:

– Уой, мама! Позуор! – диэн тыллар бору-
болто±ор уоґуттан тілі кітін та±ыстылар.

Дьахтар а±ылаан модун тµіґэ ірі-таІнары 
кіп піІнµµ-кіппіІнµµ:

– Буруйу оІорбуккун іссі да билиэІ, нохоо, 
– диэн ботугуруу-ботугуруу тіліпµінµн ойутан 
таґааран хаартыска±а тµґэрэн «чап-чап» гын-
нарда. – Барытыгар эппиэттиэІ!

Кыыс кытар гынаат, кыбыстан икки илиитинэн 
сирэйин саба тутунна. Ийэтэ кыыґын илиилэрин 
сирэйиттэн киэр элитэн баран, салгыы тµґэр тээтэ.

– ТаІныІ, сирэ±эстэр, киґини кыбыґын-
нарымаІ, кэпсэтиэхпит, – диэн хамаандалаата.

Маппый буруйу оІорбут киґи быґыытынан 
кут танан уонна биир µксµн туохтаах µґµнµй, 
наада буолла±ына кэргэн да ылыам, кыыс-кыыс 
курдук, хаґан эрэ буолуохтаах этэ дии саныы-
саныы тµІ-таІ таІнаат, кыыс аатын ійдµµ са-
таан баран:

– Кыыґы кэргэн ылабын, – диэн бэйэтэ тыл-
ланаары гыммытын, дьахтар саба сапсыйан 
кэбистэ.

Уол кимин, тугун, туох µлэлээ±ин, ханна оло-
рорун барытын сиґилии доппуруостаан баран:

– Билигин биир хоско симиллэн олорбуппутун 
аанньа, мин ¤уойкам а±ата ілµір диэри маа-
нытык иитиллибитэ, кµн бэ±эґээІІэ диэри 
кырыллыбытынан кыыс этэ, бµгµн бачча µлµгэри 
кірін улаханнык стресстээн олоробун, – диэтэ.

Маппый бэ±эґээ арыгылаан, тµµІІµнµ µчµ-
гэйдик ійдіібіт буолан, кэтэ±ин эрэ тарбанна.

– Онон мин эйиэхэ тугу да кистээбэккэ 
сирэйгэр этэбин – эн тірді-ууґа суох кумалаан 
кэриэтэ киґи, хантан эрэ туундараттан кµірэйэн 
кэлэІІин, іссі онно-манна кыбыллан олорон, 
мин кімµс чыычаахпын албыннаан, тиэрэ бат-
таан, ойох ылан биґиэхэ пропискаланыаххын 
ба ±ара±ын быґыылаах. Биллэн турар, ону 
мин отой сібµлээбэппин, – диэн дьахтар Мап-
пыйы киґи эрэ дьиксиниэхтик кынчыатаан кэ-
бистэ. – Онон мин сібµлэІмин ылыаххын 
ба±арар буоллаххына, µлэлээххин дии, харчы 
мунньуннуІ ини, квартирата атыылас, сыбаайба 
харчытын аІаарын ууран биэр да сабаас! Онно 
сібµлэспэт буоллаххына атыннык уонна атын 
сиргэ кэпсэтиэхпит. ЈйдіітµІ дуо? – дии-дии 
телефонунан уол сирэйин дугдуруйда.

Маппый уйатыгар уу киирэн мэктиэтигэр кул-
гаа±а итийэн ылла, ырбаахытын кіхсі илийэн 
этигэр сыґынна. Кіннірі сатыырын µрдµнэн 
син биир эриллэ турар хаалтыґын холкутатан 
баран ¤уойа диэки эргилиннэ:

– Оттон, син идэбинэн µлэлии сылдьабын, 
хамнастаахпын, саІардыы уурунан эрэр харчы-
лаахпын да, ол квартира±а тиийбэт буолла±а 
дии, – диэн бэйэтэ да кыара±ас, онуоха эбии 
иґэн-аґаан дьолтойбут харахтарынан кылап-
халап кірді. – Арай чиэґинэй киґи быґыытынан 
кэргэн ылан баран прописката суох олордохпуна 
хайда±ый?

– Сааппат сирэй, – диэн дьахтар тииґин 
быы ґынан сыыйан иґэн, абарбытын кыаммакка 
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остуолу охсон баран . – Олорорун эрэ толкуйдуур 
ээ! – диэн хаґыытаан то±о барда.

– Суох, суох, бырастыы гыныІ, сыыґа ій-
діітµгµт, – диэн Маппый ыксаан ойон туран тэ-
тиІ сэбирдэ±инии сэлибирии-сэлибирии ¤уойа 
ийэтин тула кітті. – Оо-о-онтон ¤уойукка туох 
дии саныырый, арай куортамнаатахпытына хай-
да±ый? Кэлин мунньунан ылыныахпыт буолла±а 
дии…

¤уойа кыбыстан биир сири кірін олорон 
мыры-мылта±ар сирэйин тіІкіччµ туттунна:

– Мин ийэм тылын истэбин, – диэтэ, атыны 
этэр кыа±а суох да курдуга.

Ийэтэ кэлэйбиттии хара±ын кырыытынан кыы-
ґын кірін кэбиґэн баран, Маппыйга ту ґаайан:

– Ол-бу буолума, мин дьиэбэр бааргын, 
мин этэбин тугу гынаргытын. Сіп дуо? – диэн 
быґыта баттаата. – Ити баар дии, ¤уойа, бас-
баттах сылдьыбытыІ, сыбаайбата суох хаал-
лыІ, акаары! Кэґэй!

Балбаара Макаарабына сол сарсыарда Мап-
пыйы бааІІа хонбуойдаан илдьэн ууруммут 
харчытын барытын уґултараат, мыынан мыр-
дыІныы-мырдыІныы туура тутан ылла. Мантан 
антах хамнаґын отчуоттатан, эмиэ бµµс 
бµтµннµµ бэйэтин бас билиитигэр ылан, арыый 
улахан бырыґыаннаахха угабын диэн ааттаан 
бэйэтин суотугар уктан иґэр буолла. ХалыІ 
хамнастаахпын диэн урут ыґар-то±ор бэйэтэ, 
Маппый биирдэ илии соттон, дьаранаастыйан 
хаалла. Ол быыґыгар уолу онно-манна µлэ-
лэтэн, уоппуската суох хаалларан, бэйэлэрэ да 
кыратык эбэн-сабан, ір-ітір буолбата, син наа-
далаах сууманы хомуйбут курдук буоллулар.

Ґчµгэйэ буолаарай диэн биир дьиэни кірі 
барарга сананнылар. Атыылааччы дьахтар Бал-
баара Макаарабынаны кытта син бэркэ кэпсэтэн 
иґэн, саІа хаґаайка бу баар диэн ¤уойканы 
билиґиннэрбитигэр тута «Ама кини мин дьиэбэр 
хаґаайка буолуо дуо?» диэбиттии, сµµґµн тµр-
дэґиннэрдэ уонна:

– Билигин атыылаабаппын, іссі да атын 
дьон кірі кэлиэхтээхтэр, эґигиннээ±эр элбэххэ 
болдьоспуппут, – диэн кэбистэ. Дьоннорбут эбии 
харчылара суох буолан, торгуйдаґа барбакка 
суксуруґан тахсан бардылар.

Атыылаґааччылара тахсан барааттарын кыт-
та, хаґаайка эригэр эрийэн куугунатта:

– Балыаркаа, бу дьоммор аккаастаатым
– То±о?
– Ханнык эрэ бэ±эґээІІи бэтээскигэ ылар 

эбиттэр, мин бэйэм илиибинэн киниэхэ анаан 

истиэнэлэри тэІнээн, муннуктары кін нірін, 
алдьархайдаах туруктаах дьиэни ірі тарды-
бытым дуо?

– Оо, дьэ, кэм буолуо, балыыІка да киґигин! 
Остуойулаах харчы биэрдилэр да синэ биир ини 
кимиэхэ биэрэриІ. Атыттар іссі кыра±а ылабыт 
дииллэр ээ, атыылыыр аата тугуІ кыІкыйай?

– Суох, син биир буолбатах. Бачча ньир-
бааччы оІостубут дьиэбин хата мээнэ биэрэн 
бэрт. Наґаа µчµгэй дьоІІо µірэ-кіті эйэ дэм-
нээхтик олороллоругар тиксэрэ буоллар. Ити 
кыыс мин µлэбин харыстыа суо±а. Хайдах ій-
діібіккµнµй, мин сырам дии.

Атын дьиэлэри сыымайдаан-сыымайдаан ба-
раннар, туох да сіп тµбэґэри булбакка, эр гэрэн 
бµппµт хрущевканы тиийэн кірдµлэр.

¤уойалаах Маппый бастаан кірііт эргэтэ 
бэрт эбит, іссі сууллар да туруктаах буол-
ла±ына кіІµлэ дии санаатылар. Арай сыаната 
чэпчэкитэ уонна икки хостоо±о µчµгэй курдук. 
Утуйар хоґугар эбиитин икки тµннµктээх. Кэ-
лин о±олонон-урууланан бардахха біх угар 
хоґун кітµрэн баран, быыстаан дьо±ус со±ус 
эбии хос оІостуохха сіп эбит. Атыылаґан, 
ірімµіннээн баран, олоруохха да син эбит 
диэн быґаарыннылар. Аттынаа±ы квартира±а 
эмиэ эдэр ыал олороллор эбит. Онон икки 
іттµттэн µірдµлэр. Арай: «Хаґаайка киитэрэй 
дьахтар, сэрэниІ, былырыыІІыттан атыылыыр 
да, дьону кэлэтэн кыайан атыыга барбат», –
диэтилэр. 

Маппый мі±µллµмээри докумуоннаґалларыгар 
сµрµн бас билээччинэн ¤уойаны суруйтарда. 
Кумаа±ы хомуйсуутугар бэйэтэ сµµрдэ-кітті.

Кіґін киирэллэригэр алларааІІы ыаллара 
эмээхсин тахсан:

– То±ойдоор, эґиги атыыластыгыт дуо, 
ити дьиэни? Урукку хаґаайка турбалары ірі-
мµіннµім диэн эрэннэрбитэ ээ уонна албыннаан 
кэбиспит. Куукунам µрдэ билигин да илийэр, – 
диэн µІсэргээтэ.

Балбаара Макаарабына:
– Ону то±о биґиэхэ эттиІ? Биґиги албын-

наабатахпыт, бэйэтин булаІІын эт, – диэн 
куолулаата.

Маппый ийэ кыннын саннын таптайан тохтото 
сатаабытын, дьахтар кырыы хара±ынан кірін 
баран, сібµлээбэтэхтик илгистэн кэбистэ.

– Ыаллыылар эйэ дэмнээхтэрэ ордук, туох 
ба±арар тахсыан сіп, хайа, мин да кімім наада 
буолан тураарай? – диэн эмээхсин хомойбутун 
биллэрэн дьиэтигэр киирэн хаалла.

3. Зак. № 429
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– Јрімµіннµіхпµт, эбээ, – диэн Маппый 
кэнниттэн этэн хаалла.

– Туохха аллаа±ырдыІ? Биґиэхэ уу халыйа 
сыппат эбээт, оІоттордун ээ. Биґиги бэйэбит да 
ороскуокка киирэ сылдьабыт буолбат дуо? – диэн 
Балбаара Макаарабына кыыґыран тµтµілэннэ.

Ол курдук олорон бардылар, харчылан-
нахпытына сыбаайбалыахпыт диэн хаґаанан 
регистрацияламматылар.

Биирдэ Маппый дьиэтигэр кэлбитэ, саІа ти-
мир аан харааран турар. Маладьыастар хантан 
эрэ харчы булунаннар бэйэлэрэ ту руорбуттар 
диэн хайгыы саныы-саныы звоногу баттаата. 
Арай ким да арыйбат. Кэлэ иликтэрэ дуу диэн 
дьиэтин ааныгар кирилиэскэ олоро сатаан 
баран, таґырдьа тахсан табахтаата. Ол тухары 
хайалара да тіліпµінµн ылбат. Таба±а бµтэн 
эрдэ±инэ халлаан хараІаран дьиэтигэр уот 
умайда. Уол µірэн уонна хайдах хардарыта 
аасыґан хааллахпытый диэн дьиибэргии-дьии-
бэргии этээґигэр сµµрэн тахсан эмиэ звоногун 
тыаґатта. Ким эрэ ааІІа сыбдыйан кэлэн 
саІата суох хайа±аґынан кірбµтµттэн соґуйан 
итэ±эйбэккэ: «Мин кэллим, арыйыІ эрэ», – диэтэ 
да, ким да эппиэттээбэтэ. Јссі биирдэ баттаан 
баран, ким да чугаґаабата±ар, дьэ, туох эрэ 
балыыІка буолбутун сэрэйдэ. «Ким баарый, 
арыйыІ эрэ!» – дии-дии ааны дарбыйда.

Уоскуйаары таґырдьа тахсан эмиэ табахтыы 
туран тµннµгµн одууласта. Ким да тµннµккэ 
чугаґаабата. Эмискэ, арай, тµікµттэр халыы 
кии рэн бараннар дьоммун дьаґайталаан кэ-
биспит буолаайаллар диэн дьиксинэ санаата. 
Тібіті дыІ гына тµстэ. Хайыах ба±айыбыный 
диэбиттии тэпсэІнии тµґэн баран, ыаллара 
эмээхсиІІэ киирэн кэпсэттэ.

Маппый дьахталларыттан кистии-саба киниэхэ 
киирэн турбатын уларытарыгар кіміліспµт буо-
лан, ыала µчµгэйдик кірµстэ, чэйдэттэ. Уол 
моґуокка тµбэспитин билэн:

– То±ойуом, дьиІэр бааллар, киэґэ киирэн 
эрэллэрин кірбµтµм. Билигин да хаамсаллар, 
кэпсэтэллэр. Туох да туспа тыас суо±а, атын дьон 
бааллара биллибэтэ±э. Онон, ба±ар, звоноктара 
µлэлээбэтэ±э, кэлбиккин истибэтэхтэрэ буолуо? 
ТахсаІІын кµµскэ тоІсуй, – диэн сµбэлээтэ, 
уолу кіхсµттэн имэрийэн-томоруйан атаарда.

Маппый сарсыарда буолуор диэри кирилиэскэ 
олорон сотору-сотору харса суох ааны дар-
быйар да, ким да арыйбат. Хайыай, µлэлээх 
киґи µлэтигэр барда. Кµнµс дьиэтигэр эбиэттии 
диэбит курдук кэлэ сырытта. Санаатыгар ханна 

сырыттыІ диэтэхтэринэ, до±орбор БагдааІІа 
диэх буолла. Хайаатыннар да±аны, баар буо-
ланнар арыйан эрэ биэрдиннэр. Ол да буоллар, 
ким да арыйбата. Хайдах ба±айыный диэн му-
наахсыйан кэтэ±ин тарбаммахтаан, подъезка 
тура тµґэн баран, µлэтигэр тиийдэ. 

Утуктуу мээрик буолан, тулуйбакка µлэ чааґын 
бµтµµтэ арыый эрдэ дьиэлээтэ. Дьиэтигэр 
эмиэ ким эрэ ааІІа чугаґаан киґи кыґыйыах 
хайа±аґынан «кылап» гынан баран, тіттірµ 
тµстэ. Маппый абатыгар ааны дарбыйа-дарбыйа: 
«Мин кэллим, арыйыІ эрэ!» – диэн баргыйан 
ылла да, туґа тахсыбата. Туох ба±айытай? Аны 
«кырдьык дьоммун хайдах эрэ гынан бараннар, 
ким эрэ киирэн олордо±о дуу» диэн куттана 
санаата. Чугас аймахтаа±а буоллар, онно барыа 
эбит да, хотуттан кэлбит уол хос куортамнаан 
олорбута. Барар сирэ ба±ана µµтэ буолла. 
Тахсан табахтыы-табахтыы хайдах гынарын 
быґаарына туран, арай ¤уойка оппойон иґэрин 
кірін µірэн утары ойон тиийдэ. Ол быыґыгар 
ійµгэр ити эмээхсин кыыґа суо±ар соруйан 
µіннэнэн киллэрбэт буолла±а диэн санаа 
охсуллан ааста.

– ¤уойкаа, ийэІ эн суоххар киллэрбэт эбит, 
– диэн сµµрэн тиийэн µІµстэ. – Этиґиннэриэн 
ба±арара дуу?

¤уойа эмискэ сирэйэ тµрдэстэ тµстэ:
– Мин эйигин быра±абын, аны кэлимэ!
– Бээ эрэ, туох буолла? Дьиэ±э киирэн µчµ-

гэйдик кэпсэтиэх…
– Суох!
– ¤уойкаа, саатар туохха кыыґырдыІ? Этиий, 

хайдах быґаарсыбакка маннык арахсан ба-
рыахпытый?

– Эн миэхэ ким да буолбатаххын, мин эйигин 
таптаабаппын, сіп буоллуІ дуо, акаары?

– Эс, хайдах оннугуй? Туох буоллуІ бу?
– Мин эйиэхэ тугу да быґаарар эбээґинэґим 

суох, дьиэ миэнэ, онон бар уонна кэлимэ.
Маппый саІатыттан матан туран хаалла. Оттон 

кыыґы батыґан киирэн истэ±инэ ¤уойа кирилиэс 
устун сµµрэн тахсан тимир ааны «тилигир» гына 
саба баттаат, хатаан хачыгыратан кэбистэ.

Маппый ааны тоІсуйан кірді да, арыйыа 
баара дуо? Јґіс хаана киирэн син биир арахсыам 
суо±а диэн Маппый син ір ньо±ойдосто, тиґэ±эр 
«арыйыа суохтар» диэн кэхтэн эрдэ±инэ эмискэ 
аан арылла биэрдэ да ийэ кынна ойон тахсан:

– Хайа, бу туох буолбут киґигиний? Бар 
диэтилэр буолбат дуо? Кыыс ба±арбат буол-
ла±ына, эн кµµскµнэн олоруоххун ба±ара±ын 
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дуо? Полиция кэлэ илигинэ бара тарт! – диэн 
подъеґы биир гына аймаата.

– Эс, хайдах эн, кырдьа±ас киґи буолан 
бараІІын итинник тыллаґа±ыный? – диэбитигэр 
Балбаара Макаарабына, эдэримсийэ сатыыр 
буолан мэктиэтигэр тыына хаайтара сыста. 

Маппый ону ійдіін кірбіккі эбэн биэрдэ:
– Бу мин эмиэ дьиэм буолбатах дуо? Мин 

эмиэ харчы укпутум эбээт!
– Јссі диэ! – диэн Балбаара Макаарабына 

эбии то±о барда. – Ону эн суукка дакаастаа 
бастаан. Докумуон барыта биґиэхэ сурулла 
сылдьар, атын киґи дьиэтигэр кµµґµнэн киирэ 
сатыыр – холуобунай дьыала, ону билэ±ин 
дуо? ЧымыдааІІын хомуйан биэрбиппитигэр 
махтан. Ыл эрэ, хотуой, біхтірµн таґааран 
биэр, кини эргэ таІаґа биґиэхэ наадата суох. 
Бу докумуоІІун тут, – диэн быра±ан биэрдэ.

Уол арыйан кірбµтэ, арай дьахталлара 
пропискалыах буолан бараннар суруйтарбатах 
да эбиттэр.

– Хайа, бу хайдах буола±ытый? Оттон мин 
ханна барабыный оччо±о?

– Ол биґиги кыґал±абыт буолбатах! БэйэІ 
бил! – диэтэ дьахтар.

– УлууґуІ диэки куйаарда тур! – диэтэ ¤уойка.
– Кэпсэтимэ диэбитим буолбат дуо, хотуой, 

ыл, киир! – диэн кыыґын иґирдьэ анньаат, 
ааны уол муннун кыбыта сыґан сабынна уонна 
«тилир-талыр» олунан кэбистэ.

Маппый о±уруктаах албыІІа киирбитин дьэ 
ійдііті. Саатар тіліпµінµн ииттэрбэтэх буо-
лан, олорон хаалбыт. Кимиэхэ эрэ эрийэн хонор 
сирин булунуон наада. Утуйбакка сылдьар 
иэдээ нэ бэрт. Ыксаан аттынаа±ы ыалын аанын 
звоноктаата. Хаґаайка хайа±аґынан кылатан 
кірін баран, ааны арыйан быган туран кэпсэттэ, 
«тіліпµіммµт µлэлээбэт» диэтэ. Маппый ха-
йыай, «чэ, сіп, атын сиртэн эрийэн кірµім» 
диэн эрдэ±инэ, оруобуна тіліпµін тыаґаата.

– Хата мин дьолбор µлэлиир эбит, – диэн 
µірэн саІа аллайа тµстэ.

Хаґаайка уолуйбут сирэйдээх аан кэннигэр 
дьылыс гынна. Кини оннугар хаґаайын баар 
буола тµстэ да:

– Телефон баар, µлэлиир, ол гынан баран 
ким ба±арбыт барыта киирэн эрийэр сирэ 
буолбатах! – диэн баргыйда.

– Миисээ, билбэтиІ быґыылаах, ыалгыт Мап-
пыйбын дии.

– КимІин бэркэ билэбин, – диэн хаґаайын 
бэрт таайтарыылаахтык эттэ. – Аны кэлиэІ да 

кирилиэстэн таІнары быра±ыам, – диэн кэбистэ.
Аан сабыллыбытыгар хаґаайка сибигинэйэн 

кэргэнин міхті:
– Хайдах буола±ын, Миисээ. ¤уойка киґитин 

хаайыыттан саІа тахса сылдьар диэбитэ дии, 
аны иэстэґэ сылдьыа±а!

– Ээ, хобулук анныгар сылдьыбыт киґи, 
мілтіх, хайыа да суо±а.

– Эдэригэр акаарытыгар таптаата±а дии уонна 
кінµі дии санаан кэтэстэ±э, онто сµгµннээбэтэх 
µґµ. Бэйэтэ да куттана сылдьар.

– Хаайыылаах да буоллун, миэстэтин бул-
ларыллыа! – диэн киґитэ иґигэр дьулайар да 
буоллар, харса суох тылласта.

– Акаары, істіспіт ба±айыта!
Итинтэн бу ыаллар хас да хонукка дьиксинэ, 

тыыннарын манана сырыттылар.
Маппый биир дойдулаа±ар БагдааІІа баран 

хонно. Киґитэ барытын сиґилии истэн баран, 
салгыы хайдах буолалларын сµбэлэстилэр.

Сууттаґар туґата суох буолсу. Саатар 
Маппый туох-туох докумуону уонна хайдах 
суруйтарбытын ійдіібіт.

– Чэ, мин адвокат аатыран ол дьоІІо тиийэ 
сылдьыым, – диэтэ Багдаан. 

Орто да буоллар, юрист идэлээх буолан, син 
дьыаланы ыйдаІардар курдук. Ийэлээх кыыс 
Маппый ійі тиийдэ±инэ адвокаттаныа, сууттаґа 
сатыа диэн кµµтэр буоланнар Багдаан тиийэн 
кэлбитигэр улаханнык соґуйбатылар. Син биир 
докумуон кинилэр ааттарыгар, куттал суоґаабат 
курдуга. Онон докумуону барытын кірдірдµлэр. 
Багдаан саІата-иІэтэ барытын сиґилии кірді 
уонна: «Извините», – диэн нууччалаан баран, 
тахсан барда. Дьахталлар, тоґун ылла ээ диэ-
биттии: «Ну, ничего», – дии-дии ааннарын 
сабыннылар.

Багдаан ол да буоллар наадалаа±ын ситиґэн, 
билэн барда. Дьахталлар икки бас билии туоґу 
суруктарын  кірдірбµттэриттэн иккиэннэрэ µс 
гым мыт биирдии ілµµлээх эбит, онон Маппый 
киэ нэ эмиэ баар буолуохтаах диэн саба±алаата. 
Маны ійдіін кірбµтµн биллэхтэринэ ол туоґу 
суругу мэлитиэхтэрэ, оччо±о саІаттан ылар уус-
тук. Докумуону ханнык ыскааптан ылбыттарын 
ійдіін кірбµтэ.

– Дьэ, Маппый, регпалататтан иккистээн 
сиби диэтэлистибэ кірдµµґµккµн, – диэн баран 
Багдаан сиґилии дьыала хайда±ын быґааран 
биэрдэ.

Ол тэрилтэ±э уол туох да туоґу суруга, 
прописката суо±ун иґин тугу да биэрбэтилэр.

3*
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– Дьэ, оччо±о кµлµµс буолуохха наада, – 
диэтэ Багдаан.

– Хантан ылабын, ол?
– Оттон автобуска бииргэ киирсиґэн баран 

ороон таґаарыах.
– Эс куттала бэрт, аны полиция±а тµбэґэн 

иэдээн буолуо. 
Кэлин тиґэ±эр биир ньыма кіґµннэ. ¤уойа 

µлэтигэр киирэн эрдэ±инэ, Багдаан хап-хара 
таІастаах ситэн кэлэн суумкатын былдьаан 
ылан сµµрэ турда. Кыыс хаґыытыы-хыґыытыы 
кэнниттэн эккирэттэ. Багдаан муннук кэннигэр 
сµµрэн тиийэн дьиэ кµлµµґµн ылла, кыыс 
ситэн кэлбитигэр суумкатын быра±ан биэрээт 
тэскилээтэ.

Маппый дьиэ±э киирэн докумуоннары хасыґан 
бэйэтин ілµµтµн туоґу суругун булан ылла. 
Кµлµµґµ дьиэ иґигэр хаалларан баран, ааны 
«лап» гына тардан хатаан барда.

Киэґээ Багдаан тугу да билбэтэх-кірбітіх 
ки ґи били дьонугар тиийэн кэллэ. Докумуонун 
илии лэригэр туттарбакка арыйан кірдірді 
уонна:

– Бу докумуонунан кини манна олорор кыах-
таах, ону то±о киллэрбэккитий?

– Кини биґиэхэ аймах да, ким да буолбатах. 
Бу квартира±а хаґан да пропискалана сыл-
дьыбата±а. Кыыґым хас утуйбут киґитин кыт та 
бииргэ олоруохпутуй? – диэн Балбаара Мака-
раабына ірі хабылла тµстэ.

– Јссі биирдэ этэбин, бу докумуонунан 
Маппый эмиэ дьиэтэ буолан тахсар, – диир 
Багдаан холкутук. – Аймаххыт буолбатах да 
буолла±ына коммунальнай курдук туспа хостоон 
эбэтэр муннуктаан олордуохтааххыт.

– Эс, икки хостоох дьиэни µс гына хайдах 
хайытыахха сібµй? Оччо±о икки гыммыт биирин 
баґылаан олорор курдук буолар дуо?

Багдаан калькулятор ороон таґааран суоттаан 
барда.

– Бу дии, кыра хос оруобуна µс гыммыт биирэ 
буолар, іссі бэйэтэ кыра ночооттоох хаалар 
да, туох буолуой? Ол оннугар техническэй 
метраґын эґигини кытта тэІІэ туґаныа±а. Эбэ-
тэр сібµлээбэтэххитинэ кини бэйэтин ілµµтµн 
эґиэхэ атыылыырга сібµлэґэр, – диэн баран, 
ботуччу со±ус сууманы эппитигэр, Балбаара 
Макаарабына саараІнаан олоро тµґэн баран:

– Сах сиэтин, кэлэн олордун, – диэтэ.
Уол кэлэн олохсуйан баран, онуоха-маныаха 

диэри маннык да олорууґубун диэн уоскуйан 
эрдэ±инэ, дьахталлара сµгµннээбэтилэр. Субу-

субу уол туох эрэ буруйдаах буолан иґэр, ол 
ахсын µі±µллэрэ-мі±µллµрэ µксээтэ уонна ¤уой-
каны кірі-кірі киІэ-наара алдьанар буол ла.

Эмиэ Багдааныгар тиийэн:
– Сµгµн олордоллоруттан аастылар, – диэн 

µІсэргээтэ.
– Хоскун куортамІа биэрэн баран, миэхэ 

кэлэн олор, – диэн сµбэлээтэ киґитэ.
Хаґыакка биллэрии биэрдилэр. Дьон Маппый 

хоґун кірін-истэн баран, дьукаах дьахталларын 
саІаларын-иІэлэрин сібµлээбэккэ аккаастанан 
истилэр. Дьахталлар ол аайы µірэн ірі ба-
раллар. 

Биирдэ хаайыыттан саІа тахсыбыт киґи 
кіґµннэ. Хоґун кірдірі сылдьан Маппый:

– Ити эмээхсин саІата-иІэтэ эрэ элбэх, 
дьиІэр µчµгэй, куттала суох, асчыт бэрдэ. 
¤уойка эмиэ µчµгэй, эдэр, µлэґит, кэргэнэ 
суох, сібµлээтэххинэ хата кµтµіт буолан хаа-
лаайаххыный? Кірі-истэ, кэпсэтэ сырыт, – диэн 
тэптэрэн биэрдэ.

Ол аайы киґитэ µірэн ыппайар, ытыґын 
суураланар, арай хос сыанатын эрэ сібµлээбэккэ:

– Сыанатын убайгар тµґэриий, – диэн 
кірдісті.

– Арай эйиэхэ эрэ буолан тµґэрэбин, – диэн 
уол кµлµгэр имнэннэ.

Илии охсуґуута буолла. Хаайыыттан тахсыбыт 
киґибит сарсын харчы баар буолуо диэн µірэн-
кітін барда.

– Чэ, харчыгын а±аллыІ да киирэн олороор, 
– диэн Маппый киґитин илии тутуґан ыытта.

Барытын истибит уонна улаханнык дьулайбыт 
Балбаара Макаарабына илиитэ салыбырас 
буол ла, тутан олорбут тіліпµінµн тілі тутан 
унитазки тµґэрэн кэбистэ. Онтон хайыай, кыы-
ґын сэрэтиэн наада, ыалларыгар тахсан эрийэн 
барытын кэпсээн биэрдэ.

Ыаллара кырдьыгы дьэ билэннэр айахтарын 
атан кэбистилэр. Били киґилэриттэн куттанан 
сµгµн да утуйбат буолбуттара, туох сидьиІ-албын 
дьоной? Хата, сымыйалаабыттарын сэтигэр 
кырдьык дьиІнээх хаайыылаах кіґµннэ±э эбээт! 

Сотору ¤уойка а±ылаан-мэІилээн кэлэн уол 
хоґугар киирдэ:

– Матюша, – диэн ньылбыйан киирдэ. – 
Барытын саІаттан са±алыах, эйигинэ суох кыа-
йан олорор кыа±ым суох, – диэбитигэр Маппый:

– Оо, ¤уойка, мин эмиэ, – диэн илиитин 
утары уунан иґэн киэр хайыста. 

– Пошел, акаары! – диэн ¤уойка уолу иккитэ-
µстэ сутуругунан охсуолаан баран, тахсан барда.
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Аны Балбаара Макаарабына киирэн кэллэ
– Тоойуом, Маппый, бука баґаалыста ити 

киґиэхэ куортамнаама, куттала бэрт.
– Туох куттала баарый? Буруйун боруостаан 

кінін кэлбит киґини этэ±ин дуо? Барахсан 
кінір суолга µктэнэригэр кіміліґµіххэ наада, 
– диэн эмээхсини элэктээтэ.

Балбаара ытамньыйда:
– Чэ, хайдах эрэ аахсыахпыт, ілµµгµн 

атыылаґан кірµіхпµт, ити эрэ киґини киллэримэ.
– Сибилигин биэрэр буоллаххытына, тутатына 

тахсан барар кыахтаахпын.
– Чэ, тоойуом, хайаан да биэриэхпит, ити 

киґигин киллэримэ, бэйэІ олорон эр, биґиги 
хомуруйуохпут суо±а.

– Биллэр дьыала буолла±а дии, аны хаґан 
да хомуруйуоххут суо±а. Ол да буоллар, ити 
киґиэхэ эрэннэрэн кэбистим, онон киллэрэбин, 
– диэтэ Маппый.

Ытаан марылаат, дьахтар хостон ойон та±ыс-
та. Онтон-мантан умналаан, иэс бэриґиннэрэн 

сар сыарданан син наадалаах сууманы булан 
уолат тары кытта регпалата±а илдьэн атыы дуо-
габарын тµґэристэ. Маппыйдаах Багдаан хар-
чыларын ылаат, баран хааллылар.

Дьиэтигэр тиийэн Балбаара Макаарабына:
– Ити баар бэйдиэ сылдьыыІ, µчµгэй эрэ 

уолаттары кір диирбин истибэккэ ити быы-
дыланы а±алаІІын моору оІордуІ! – диэн 
кыы ґын міхті.

– БэйэІ да±аны «сатаныа, сатаныа» диэби-
тиІ… Сатаабат эрээри то±о ылса±ыный? – 
диэн кыыґа этиґэн кубарытта.

– Бэрээдэктээх уол эбитэ буоллар сатаныа 
этэ!

– Оттон эн… – диэн эрдэ±инэ звонок арал-
дьытта.

¤уойка баран:
– Кто там? – диэтэ.
– Мин, – диэтэ арай эр киґи саІата. – Бэ±эґээ 

куортамнаґабын диэн дуогабардаспытым, ары-
йыІ эрэ, маллаах кэллим, харчыбын а±аллым…

КУ¤АЎАНТАН КЈННЈРҐНҐҐ КЭСКИЛЭ

К
эрэмээһэп Кириил кусчутунан көлөөх киһи. Кини кус көҥүллэниитэ, куолутунан, куруук Кутуукап 
Көстөкүүннүүн кыттыһар. Көстөкүүн, кырдьык, кыраҕытык көрөр. Көтөрү-кыылы куоттарбатынан 

кини. Кириил кинилиин кыттыһыан кыттыһар. Кутуукап көтөр кынаттааҕы, кыылы, кылааннааҕы 
кыдыйбахтаабыт киһи. Кини кииһин, кырынааһын, куобаҕын кыһаллан кээмэйдээн көрбүт киһи, 

Зоя Ивановна Кулачикова Таатта улуу¤ун кэрэ айыл±алаах Чычымах 
нэґилиэгэр тіріібµтэ, народнай поэт Эллэй сиэн балта. Эдэр саа¤ыттан 
дойдутугар µрµІ илгэни дэлэтиигэ µлэлээбитэ, кэрэ бэйэлээх сибэккинэн 
тиэргэни симээґиІІэ биир дойдулаахтарын кі±µлµµр. Кини бэйэтэ этэринии 
«тыл кімµс кµлµµґµн булан тіріібµт тылын сµдµ кµµґµнэн» дойдутугар, Амма 
ірµґµгэр, Чычыма±ар тапталын, айыл±а кэрэ кістµµлэрин хомо±ой тылынан 
хоґуйар. Кэпсээннэри ураты ньыманан, биир буукубаттан са±аланар тыллары 
наардаан суруйар. 

Зоя КУЛАЧИКОВА
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рэн кэпсээннэрэ кэҥээтэ. Көтөр кынаттаах кэ-
лиэх тээҕэр куттанан куотар кэпсээнэ күөдьүй-
дэ. Кутуукап кэпсиирэ киирдэҕинэ киһи кыа-
таммакка күлүөх курдук кэпсиир. Көрдөөхтүк 
күлсэллэрэ кµµґµрдэрэ. Көстікүүн кэпсииринэн, 
кэргэниттэн көрдөһөн, көҥүллэтэн кыыһыгар 
Ка паҕа куулунан кэһиилээх Кэптэнилээбит. 
Күтүөтэ Ксенофонт Көстөкүүнү кэлбитигэр ка-
рабин кэһиилээх көрсүбүтүн киһиргээтэ. Кө-
ҥүллүк күүлэйдээн күннээбитин күүркэтэн-киэр-
гэтэн кэпсээтэ. Кырачаан Костиктара кини кур-
дугун, кыыһыран көтөхтөрбөккө куотарын кы-
һыйа-кыһыйа кэпсээн күппээрдэр. Кэлэригэр 
күтүөтэ «Комби»-тынан Кэптэниттэн куоракка 
киллэрбит. Кинилэри кытары кэлэҕэйдээн кэп-
сиир кэтит-киппэ көрүҥнээх Кустуурап Кууһума 
кыыһа Клаваны Кисловодскайтан кэлэрин көр-
сө киирсибит. Кини кэпсииринэн, кыыһа куо-
ракка кэргэннээх, квартиралаах, Кууһуманы 
куо  ракка көһөн киирэригэр көрдөһөллөр. Клава 
кож комбинакка кассирдыыр, күтүөтэ Карим ка-
бар динец, киирбит киһилиин кыайан кэпсэппэт 
кэмэлдьилээҕин, кыһыйан Көстөкүүннээххэ кэп-
сиир. Күтүөттүүн кыыһырсарыттан куттанан 
куоракка көһөн киирэриттэн көҥөнөр. Куораты 
көрүө кэрэх, Көстөкүүммүт кэм кыраадыстанаа-
ры Кууһуманы кучуйда. Кууһума куотунуох, 
кытты һымыах курдугун көрөн Көстөкүүн кэ-
лиилии кэ бэн көрдөһөрүн кубулуппата. Кэмниэ-
кэнэ  ҕэс кубараанньыгын көрүннэ, кэччэнэ-кэч -
чэ  нэ кыһылга кыттыста. Көстөкүүн көн ньүө-
рэн кыһыллаах коньягы кыбынан, килька кэн-
сиэр бэлээх кэллэ. Кинилэр киоска кэн ни гэр 
киирэн кэпсэтэ-кэпсэтэ коньяктаах кы һыл ла-
рын кураанахтаатылар. Кэнники киһитэ көр-
дө һүннэрбэккэ кэриэтэ коньякка кыггыста, ки-
һитэ көрбөтүгэр кубараанньыгын кичэллээхтик 
кистээтэ. Кыраадыстаммычча кыраттан кыы-
һыран Көстөкүүн Кууһумаҕа куруубайдаан күр-
гүйдээтэ. Кууһума, кыыһыран Көстөкүүнү кэ-
ҥи риигэ кибилиннэрдэ. Киһибит киирсээри кө-
түөккэлээн көрбүтүн, Кууһума киһилээбэтэ, ку-
малаан кэбистэ. Көмүскэнэр кыах Көстөкүүҥҥэ 
көстүбэтэ. Кыыллыйа кыыһырбыт Кууһума Көс-
төкүүнү кыбдьырына-кыбдьырына кырбаата, кэ-
билээтэ, киһи көрүөн куттанар көрүҥнээх кө-
ҕөрбүт, кэбилэммит Көстөкүүнүн көрөн, Клава 
кыһыйан курунан кырбаан кэһэппиттээҕэ.

Көстөкүүн күлтэччи көрө-көрө киһитигэр кэп-
сиирин кубулуппат, күлэн күһүгүрүүр. Кириил 
киһитэ кэпсиирин кэрэхсээн кэҕиҥниир. Кэн-
сиэрбэлээх килиэбин кэбийэ-кэбийэ куруус кала-

Көстөкүүннүүн күөн көрсүһэн күрэстэһиэх киһини 
кинилэр киэҥ кыраайдарыттан көрдөөтөххө, 
кырдьыга, көстүмүөх курдук. Кыраҕа кыһал-
лыбат киэҥ көҕүстээх Көстөкүүн күөгэйэр күн-
нэригэр көстөр көрүҥүнэн, кыраһыабайынан, 
кытыгыраһынан, күүстээҕинэн киин куораттары 
кэрийбитинэн, кү рэхтэһиилэри көтүппэккэ кыт-
та рынан, куруук кыайыы кынаттанан кэлэ ри-
нэн киэҥник кэп сэлгэ киирбит киһи. Кэнники 
кыаҕа-күүһэ кыч чаан күрэхтэһиилэргэ кыттарын 
көҕүрэппитэ. Көс төкүүн Кириилгэ «кэрэхсэтэн-
кэрэхсэтэн» кэр  гэн нэммитин кэпсээбиттээҕэ.

Күһүөрү кини куоракка күрэхтэһэ киирбит. 
Кылыыга, куобахха кыахтаахтык киирсэн ки-
һибит кыайыы кынаттанан күннээбит. Күрэх-
тэһии күннэригэр «Киин» кинотеатрга кас со-
вай киинэлэри көрдөрөллөрө. Киэһэ күрэх-
тэһээччилэр күргүө мүнэн кутуллан киирэн кии нэ 
көрбүттэр. Кутуукап көрдөҕүнэ, кинини кыт та 
кэккэлэһэ, куба курдук куоҕайбыт кыыс кы-
лааннааҕа, кыһыл куопталаах кыыстыын күлсэ-
күлсэ Көстөкүүҥҥэ кыһаммакка киинэ көрөллөр. 
Киһибит кэпсэтэн көрөөрү кы һаллыбыта, кыр-
гыттара киһи кыһыйыах ки нини көрбөттөр. 
Көрүмүөхчэ көрөн киһибит кии нэни көрбөккө, 
кыраһыабай кыыһы кэрэхсээн кы ҥастаспыт. 
Көстөкүүн киинэ кэнниттэн кэп сэтээри 
кыргыттары көрдөөн көрбүттээҕэ, кынаттанан 
көппүт курдук көстүбэтэхтэр. Күрэх тэһииттэн 
кэлэригэр Көстөкүүн кыһыйан-кыһаллан кыы-
һы көрдөөбүт, күнү-күннүктээн куораты кэ рий-
бит, кэмниэ-кэнэҕэс «Кристалл» кафеҕа кии-
рэн кыыһын көрсөн киһилии кэпсэппиттэр. 
Ки нилэр киэһээни курдат күүлэйдээн, куус тус-
путунан күнү көрсүбүттээхтэр. Кыһыныгар Ку-
туукап Көстөкүүн Клараны кэргэн кэпсэтэн, 
күүһүнэн кэриэтэ куораттан Кырдалга көһөрөн 
киллэрбитэ. Кларата кэлиэҕиттэн кассирдыыр. 
Кыыстаммыттарын кэнниттэн Көстөкүүнү Клара 
күрэхтэһэрин көҥүллээбэт.

Кириил Көстөкүүннээххэ киирбэт кэриэтэ, кы-
раадыстаммычча көтүөккэлээн киирдэҕинэ Клара 
кинини күлүүкэнэн кыйдыыр. Кириил кустуу 
киирэригэр куолутунан кэнсиэрбэлээх килиэби 
кытта кыһылы киллэрэр. Кустуу киирдэхтэринэ 
кинилэр күннүүллэр. Кинилэри ким көрүөй, кы-
һылы кыайаллар. Киэһэриитэ кусчуттарбыт 
күөл лэригэр киирдилэр. Күөллэрин көрө-көрө 
кус кэтэстилэр. Кус кэлбэтэ, кэмниэ-кэнэҕэс кэ-
тэхтэрэ көһүйүүтэ, кусчуттарбыт кыһыйдылар. 
Кы һылларыттан кутан кыллырҕаттылар, көхсү-
лэрэ кэҥээн, кыраадыстаммычча көнньүө-
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рыгар кыһылларын кутуталыыр. Кэмниэ кэнэҕэс 
кусчуттар кэпсээннэрэ кэмчитийиитэ, Кутуукап 
Көс төкүүн кырдьаҕас киһи куолутунан, киһитин 
Кириили, Кытарбыытап кыыһа Кэтирииһи кэр гэн 
кэпсэтэн көрөрүгэр киксэрдэ. Кириилин кэски-
лигэр кыһалларын көрдөрөн, кэргэн кэпсэтэри 
кэрэх сээтэ, кыраадыстаммычча киһиргэс кэмэл-
дьитэ киирдэ. Кураанахтаммыт кыһыллар кэн-
нилэригэр кэчигирэстилэр. Кыһылы кыайбыт 
кус чуттарбыт куустуһан, куурусса курдук кул-
лугураһан, күөллэриттэн кэллилэр. Кириил Көс-
төкүүнү күрүөтүн калиткатынан киллэрээт, кү-
түөттүүр киэбин киллэрэн комодуттан кичэллик 
кистээбит кыһылыттан куруускатыгар кутан 
куллурҕатан кэбистэ. Кугас куоскатын кууһан, киһи 
курдук кэпсэтэ-кэпсэтэ, курсуйбут килиэбиттэн, 
кэнсиэрбэтиттэн кутан күндүлээтэ. Куоската 
киһитэ кэпсииригэр курдьугунуу-курдьугунуу, кө-
төхтөрөөрү кутуругун куймаҥнатар. Көхөттөн күөх 
көстүүмүн, кумаламмытыгар кыһаллан көрбөккө, 
кыараҕастык киэптии кэтэн кэбистэ. Кыбылла-
кыбылла киһибит кырабаатын кэнниттэн, көрдөөн-
көрдөөн киһи көрбөт кирдээх кроссовкатын, 
кириттэн кыратык көҕүрэтэн кирбийэн, кэтэн 
кэбистэ. Күлүгүн-көрүҥүн көрүнэн, киэмсийэн 
көнньүөрдэ. Курданна, көннөрүннэ, киһи кур дук 
киэптэннэ. Кэтириис кыыһы Кириил кэлиэҕиттэн 
кэрэхсиир. Кини көрдөҕүнэ Кэтириис киинэҕэ 
көс төр кырасаабыссалар курдук кырасыабай. 
Кыталыктыы кынтайан, кубалыы куоҕайан кэрэ-
чээн күлүгэ Кириилгэ көстө-көстө көөчүктэннэ. 
Көһөн кэлбит күннэригэр Кэтириис киирбитигэр 
кырааската көстүбэт кирдээх кыбартыыратыттан 
кыбыстан, кытаран Кэтирииһи көрбөккө кэриэтэ 
кирийиэҕинэн кирийэн кэпсэппиттээҕэ. Кэтириис 
Кириили көстөрүн киллэрсэргэ көмөлөһүннэрээри 
көрдөһө киирбит. Кыбыстарын кыатанан Кэти-
риистиин киирэн Кириил кинилэргэ кыһанан 
көмөлөспүтэ. Киэһэлик Касьян кырдьаҕас Ки-
риили киллэртэрбитэ, коньягынан күндүлээн 
көн  ньүөрдүбүттээҕэ. Кэтириис кинилэргэ кыт-
тыспат, күөс күөстүүр. Кырдьаҕас киһи киэби-
нэн Касьян Кириилгэ кыһалҕатын кэпсиир, ко-
нья гын кутуталыыр. Киэсэтигэр кыыһырбытын, 
кы һый бытын кэпсээтэ. Кинилэри Киэсэтэ кө-
һөрөн киллэрээт, көмөлөспөккө, көлүөһэтин кө-
рүнэригэр күлүүс көрдөһөрүнэн кубулҕатыран 
куоп пут. Кытарбыытап кыыһынаан Киэсэҕэ 
кыстаабыттар. Кэргэнин көмүөҕүттэн Касьян 
киһи көрөн куттаныах курдук көтөхтөрбүтэ, күнэ 
кылгаабыт курдук, кэбирэхтик кырдьыбыта. 
Киэсэтин кини кыратыттан көйгөлөөн, кыы-

һынааҕар кытаанахтык көрбүтэ. Кыыһын күн-
дүтүк көрөрө. Көтөҕөрө. Кырдьар-кыаммат кэ-
мигэр Кэтирииһэ киһилии көрүөхтээҕинэн куо-
һурданара. Киэсэтэ кыраадыстанан кэллэҕинэ 
Касьян көммөт, кыаттарбат күлүгээн курдук 
көрөрө. Кэнники кэмнэргэ Киэсэҕэ күнү-күн-
нүктээн кыыһырара, көмөлөспүтүнэн кириэтиирэ. 
Кыйаханара күүһүрбүтүттэн кыһыйан Киэсэ 
Кондратьевтар кыстыктарын куортамнаан ки ни-
лэри көһөрөн киллэрбитэ. 

Кириил кылаа һын ньыга Коля Кондратьев, 
куо ракка кэргэн нэм митэ, коммерсанныыр. Кэргэ-
нэ Ксения куль тура киинигэр кинооператор. 
Кыыс тара Күө рэгэй корреспонденка, кореец 
кэр гэннэнэн Кореяҕа көспүттэрэ. Коля киһи 
кэ рэхсии көрөр көбүөрүнэн көмүллүбүт, курус-
таалынан күлүмүрдээбит киэҥ-куоҥ кыбар-
тыыралаахтар. Кэргэнэ Ксенияны көрбүт кы-
лаа һынньыктар күнүүһүт, кытаанах, кыҥкый 
кур дук кэпсииллэр. Коля Кирииллин кыра кы-
лаастартан курдук куодарыһан күн дүтүк көр-
сөллөр. Кыра көп-көтөх Кириили кырбаа-
тахтарына Коля куруук көмүскэһэн кытаанахтык 
киирсэрэ. Куораттан Кырдалга кэллэҕинэ ки һи-
тигэр кэһии кыбыныылаах күүлэйдии кэлэрэ. 
Кэнники кэлиитигэр кыыс «көһүннэр», куоттар-
бакка кэргэннэнэригэр көрдөспүт. Киһитин кэски-
лигэр кыһаллаахтыыра. Кэнникинэн Кириил кыр-
дьык кэргэннэммэтиттэн курутуйар курдугун 
кірін киһитигэр, кэргэн кэпсэтэр кыыһыгар 
кэһиилэнэригэр кыһыл көмүс киэргэл комплегын, 
күндү косметика, коробкалаах кэмпиэт киллэрэн 
Кириилгэ кистэппитэ. Кыргыттар кэһиилээх 
киһини күндүтүк көрөллөрүн, кэбэҕэстик кэп-
сэтэллэрин киһитигэр кырдьыктанардыы кэпсээ-
битэ. Киһибит кылабачыгас кумааҕылаах кэ-
һиитин кыбынан, кыбыстарын кыатанан, кэргэн 
кэпсэтэр киһи киэбинэн киэргэнэн, Кириилинээн 
кыараҕас күрүөлэринэн кыбылла-кыбылла, кэ-
би һиинэн күлүктэнэн күлүгүлдьүйэн кэлэн, Кы-
тарбыытаптар күрүөлэригэр көтүөккэлээн киир-
дэ. Кириил күүлэҕэ киирэн куттанан ки риэс-
тэннэ. Кэтириистээххэ киирэн кэриччи көрдө. 
Кини көрдөҕүнэ кырдьаҕас Касьяммыт кэтит 
кириэһилэҕэ киинэ көрөн кыҥастаһар. Киирбит 
киһини көрөөхтөөбөт курдук, киһи киирбитигэр 
кыһаллыбатыттан кыһыйа-кыһыйа Кириил Кэти-
рииһин көрдөөтө, Кэтириис көстүбэт, кууку наҕа 
күлэр курдук. Көрүдүөргэ кэтэспэхтээт Кириил 
кэмниэ-кэнэҕэс, кириҥнии-кириҥнии куукунаҕа 
киирдэ. Киирэн көрбүтэ Кэбээйиттэн көһөн кэлбит 
кулуупка кочегардыыр Кононов Кириһээнниин 
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Кэтириис кэпсэтэ-кэпсэтэ көхтөөхтүк күлсэллэр. 
Кириһээни кэлиэҕиттэн кыргыттар кэрэхсииллэр. 
Кыраһыабай, куударалаах, күүстээх кірүҥнээх, 
көрүдьүөс кэпсээннээх, концертарга көтүппэккэ 
кыттар Кириһээн кэлиэҕиттэн киномеханик Кар-
дашевскай Ким кыыһын, Камилалыын, куо да-
рыһар, күүлэйдиир курдук кэпсииллэрэ. Кири-
ґээннээх Кэтириис Кириил киирбитин көрбөтүлэр, 
кэпсэтэллэрин, күлэллэрин кубулуппаттар. Ки-
риил күнүүлээбит күүһүгэр Кэтириис көрүөхтэн 
кэрэ көрүҥнэммит, кырааскаламмыт, кытархай 
кылгас куопталаах көстүүм кэппит. Кэмниэ кэ-
нэҕэс Кэтириис килиэп кырбаары Кириили көрөн 
куттаммыттыы кыланна. Күүппэтэх киһитин көрөн 
кытаанахтык кынчарыйда. Кэтириискэ киирбит 
кыһалҕатын кэпсээри Кириил кэһиэҕирбит куола-
һынан кэлэҕэйдээтэ. Кыбыстарын, куттанарын 
кыатанан кириҥнээтэ. Кэтэҕин күрдьүнэ-күр-
дьүнэ кэргэн кэпсэтэ, күтүөттүү кэлбитин кэп-
сээбитигэр, Кириһээн Кэтириистиин киһибитин 
көрө-көрө кыатаммакка күллүлэр. Киһибит кы-
раадыстаммыта кыайда. Кыбыстан, кытаран 
киһи күлүөх курдук көрүдьүөс көрүІнэннэ, кү-
лүүгэ киирбититтэн кыһыйан, кумааҕы курдук 
кубарыйда. Көрсүөтүк көстөн киирбит Кириил 
кыыһырда. Кэтирииһи кэлэн күүһүнэн кууһан 
көрөөхтөөтө. Кыыспыт кыыһыран, Кириили кө-
рү дүөргэ кыйдаата. Кириһээн кыыһырыаҕын 
кыыһырда. Кириили кэлэн куул курдук көтөҕөн 
күүлэҕэ кыыратта, кэнниттэн кылбачыгас 
кумааҕылаах кэһиитэ кыырайда. Киһибит кэргэн 
кэпсэппитэ кыаллыбакка, күлүүгэ киирэн, киһи 
куттанар көрүҥнэнэр, кыһыытыттан кыбдьырына-
кыбдьырына көтүөккэлээн кыбартыыратыгар 
кэлэн киирээхтээтэ.

Кэнники кэпсииллэринэн Кэрэмээһэп Ки риил-
бит көнүөҕүнэн көнөн, киһитийэн Кэти рииһи 
кэргэн кэпсэтэн, көһөрөн киллэрбит. Кирдээ ҕит-
тэн кыбыстар кыбартыыратын Кэтириис кирин 
кичэллээхтик кыһыйан кылбаппыта, кылбаа-
рыч чы кырааскалаан киһи кэрэхсии көрүөн кур-
дук көрүҥнээбитэ. Кириил Кэтирииһигэр көр-
дө   һүннэрбэккэ кыһаллан көмөлөһөрө. Касьян 
кү түөтүн кэпсэтинньэҥин, көнөтүн кэрэхсиирэ, 
кыыһа кэргэннэммититтэн көнньүөрбүтэ. Күһүн 
Кирииллээх Кэтириис көрсүһүүлэригэр кылаа-
һын ньыктара күргүөмүнэн кэлэн, кыһанан көмө-
лөспүттэрэ, кыттыһаннар кырасыабай көбүөр 
киллэрбиттэрэ. Колята Ксениялыын куораттан 
кинилэргэ кэтит кырабаакка кубулуйар ки-
риэһилэ кэһиилээх кэлбиттэрэ. Кістөкүүн Кла-
рата Кууһумалаахтыын кыттыһаннар, Ки риил кэ 

кыһын кэтиллэр курка, Кэтирииһигэр кыһыл көмүс 
киэргэл киллэрбиттэрэ. Кыһалҕа ланнахтарына кы-
лааһынньыктара куруук көмө лөһөллөр. Кириил 
киһитин Көстөкүүнү куһаҕан «кыраадыстанар» 
кэмэлдьитин көннөрүнэригэр көрдөспүтэ, кучуйбута. 
Кинилэр көнөннөр кы һылга кыһамматтар, куһу, 
куобаҕы, куртуйаҕы кыайаллар. Клара Кэтириискэ 
кэпсэтэ куруук киирэр. Кырдьаҕас Касьян күһүөрү 
кыһын күнэ кылгаабыта, көтөххө киирбитэ. Кини 
кыыһыгар Кэтириискэ кэриэһин, кинини Кытаа-
нахха киллэрэн, кэргэнин кытта кэккэлэһэ кө-
мүөхтээхтэрин кэпсээбитэ. Кини кыыһыгар көр-
дөр кыһалҕатын кыччатан, Кириил кыһанан 
көмөлөһөрө, көтөхсөрө. Кэриэһин кэпсээбит 
күнү гэр Касьян күннээх кыраайыттан күрэммитэ. 
Кытаанахха киллэрэн көмпүттэрэ. Кэнники Кэ-
ти рииһэ кыыстанан Кириил күннээбитэ, көн-
ньүөрбүтэ. Көрүмүөхчэ-көрбүт күндү киһитэ, Кэ-
ти рииһэ, кыракый кыысчаана Катюша Кирии ли 
кэрэттэн кэрэҕэ кынаттыыллара. Кыыстам мытыгар 
Колялаах Ксения кырачаан киһилэригэр кыра 
кырабаат, коляска кэһиилэнэн кэлэн көр сүбүттэр.

Куһаҕантан көнөрүгэр кыһаллан көмөлөспүт, 
кыһалҕатыгар куруук көмөлөһөр киһилэрэ, Ко-
ля лара, Кэтириистээххэ күүтүүлээх күндү киһи. 
Киһи куһаҕантан көнөрүгэр, киһиэхэ киһи кө-
мөлөһөрө, кэскилигэр кыһаллара кырдьык кэ-
рэхсэбиллээх.

БАЙАНАЙДААХ БУЛЧУТ

Б
ылыр-былыргыттан Буордаахха булчуттары 
бары биһирииллэр. Быллырыытап Байбал 

Баһылайабыс Буордаахха бары билэллэринэн, 
Быллыр Байбал, байанайдаах булчутунан бил-
лэр. Былыргыттан былааны быдан боччумнук 
быраҕан былырыын, быйыл бастыҥ бөрөһүтүнэн 
билиннэ. Биллиэн билиннэҕэ, биэстии бөрө-
нү биирдэ бултаабыттааҕа. булчуттар быраа-
һынньыктарыгар Быллырга бириэмийэ бөҕөтүн 
биэрбиттэрэ, бочуоттаабыттара. Биир бириэмэҕэ 
быраатын Баасканы батыһыннаран бииргэ бул-
туон баҕарбыттааҕа. Бэртээхэй булчут буо-
луоҕун, быраата, Бааска бытыылканы би-
ґи рээн батыһар буолан буорайбыта. Бай-
бал быраата бултуурун букатын боппута, 
барыта Бааска бэйэтин буруйуттан буолбута. 
Бу быһылаан буолар быатыгар, Байбал бас-
кыһыанньаҕа балыксыттар биригэдьиирдэрэ, 
Барахсаанап Бүөтүр Бөтүрүөбүс, биэс уонун 
бэлиэтиир бырааһынньыгар барбыта. Бу 
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бириэмэҕэ быраата Бааска буолуохсут, биир 
Буордаахха бардамынан, балыыҥкатынан бап-
патах Баайыһап Бөтөстүүн булсубуттар. Бы-
тыылка бөҕөтүн булуммуттар. Балыктыы бар-
быта буоланнар, балтыгар Балбаараҕа баран 
баахыла буһартаран, бэлэмнэтэн бураа ны-
нан Буордаахтан биэс биэрэстэлээх Булуус-
таах ха, балыксыттар балаҕаннарыгар, бар быт-
тар. БалаҕаІІа баран баайдардыы бы раа-
һын   ньыктаабыттар. Бытыылкалара биир-биир 
бү тэн барбыта, балайда буолан баран бо туч-
чу буккуллубуттара. Буолар буолбаттан бо-
руок таһан, бэрт былдьаһан, бастаан Баас-
ка Баайыһабы бардьыгынаат быарга биэр бит, 
биирэ бытыылканан Баасканы баска биэр-
битэ, бэргэһэлээх буолан билиннэрбэтэх. Бил-
лиргэтиһии, булумахтаһыы буолбутугар Баа-
йыһап Бааскаҕа бокуой биэрбэккэ, быһаҕынан 
биэртэлээн бааһырдыбыт. Бу бириэмэҕэ Баас-
ка букатын буорайыаҕын, былаҕайга был дьа-
ныаҕын Бурунаһыап булчут баар буолан биэрэн, 
быһахтарын былдьаабыт. Баасканы бурааІІа 
быраҕан балыыһаны булларбыт.

Байбал биир бириэмэҕэ бэйэтиттэн быдан 
балыс биэлсэр Биэрэни билсэн, бэркэ бо-
доруспуттара. Балайда буолан баран, Биэрэтэ 
бириэмэннэй буолбутунан баайсан, Байбалы 
бэйэтигэр букатыннаахтык баайбыта. Байбалыгар 
баҕарбытын барытын бэлэхтэтэрэ. Бэрдимсик, 
байыан баҕалаах буолан Биэрэтэ Байбал булдун 
барытын бэйэтэ быһаарар буолан барбыта. 
Билсиилээхтэригэр бэрт буолан бэлэхтиирэ. 
Байбал бэйэтэ бэрт боростуой, бүгүрү буолан, 
Биэрэтигэр букатын бас бэриммитэ. Бэл, 
балтыгар Балбаараҕа биэрэрин боппута. Биир-
дэ Биэрэтэ билбэтинэн Балбаараҕа бэдэр 
биэрбитин билэн, букатын батарбакка, баран 
бэйэтэ Балбаараттан былдьаабыттааҕа. Бул-
тууруттан бириэмэ булбат буолан, Байбал, 
бэл, Биэрэтэ бырааһы булсубутун балайда би-
риэмэҕэ билбэтэҕэ. Былырыын Биэрэтэ биэс-
тээх Барыыһы, Байбалын быраҕан, баай бы-
рааһы батыһан букатыннаахтык барбыта. Ба-
рыыһы былдьаспыта буоллар, Байбал биэрбэт 
былааннааҕа. Байбал букатын буорайыаҕын, 
балта Балбаара баар буолан быыһаммыта. 
Билигин Барыыһынаан Балбаараҕа бааллар. 
Булдун барытын балта бэрийэр, бэлэмниир. 
Барыыс билиІІиттэн булка барсыан баҕарар. 
Барыны бары билэр, быһаарар буолбут, булчут 
буоларга букатыннаахтык быһаарыммыт. Байа-
най, булт быраабылатын барытын билэр, бэ-

рээдэктээх булчукка булду булларарын, биэс тээх 
Барыыс бэркэ билэр, бэл булчут балаҕаныттан 
барарыгар булгуччу барытын бэлэмнээн ба-
рыахтааҕын билэр. Балбаара бэрэски бөҕөнү 
бу һарбыт. Ба рыыс Баһырҕаска бэрэски биэрэр, 
бултуу барарыгар бэлэмниир, бүөбэйдиир. Ба-
һырҕас барахсан бэртээхэй бөрөһүт.

Бу быданнааҕыта буолбуту билсиһиннэрдим. 
Балайда бириэмэ барбыта Байбал билигин 
бэйэтэ булка барбат буолбута. Барыыс бэйэтин 
баҕатынан бэртээхэй булчут буолбута.

ХАБЫРЫЫСТААХ ХОБОРООС

Х
оту Халыматтан хааннаах Харайдаанап 
Хабы рыыс хотойдуну хонтоҕор хоІо-

руу лаах, харалҕан харахтаах, хатыІыр, хап-
таІнаан хаамар. Хо лоІсолоох хотон хо-
руола, халбаІнаабат ха рабыла. Хабырыыс 
хоонньоһор холоонноох хо туна Хобороос хоІор 
хаастыы ханараІнаан хаампыт, хоп-хойуу 
хара хаастаах, хап-хара харахтаах. Хотумсук, 
хобуоччу, хаһыылаах Хо бороос хонтуора хому-
йааччы. Хабырыыһа Хоборооһун хараҕын ха-
ратыныы харыстыыр, хотунун хомотумаары 
харбыалаһан хонтуоратын хомуйааччы. Хобо-
рооһо Хабырыыһын халтайга хаамтарбат, хас 
хардыытын хонтуруоллуур, Харайдаанаптар 
хоспохторугар хопполоругар хотойорунан, хаа-
һахтара хайдарынан халыІ хаһаастаахтар. 
Хабырыыс харам, хаһаасчытынан хайҕанар. 
Хатыыһы, хаахынайы хатаран хаһаа нааччы. 
Хоборооһо халтарыйан хомурҕанын хайы тыа-
ҕыттан хаппырыыстыыра, хаһыытыыра хой-
дон, хайаахтыай, Хабырыыс хотоннору, хон-
туоралары хаптайа-хаптайа харбыалаһар. Ха-
райдаанаптар хаһаайыстыбаҕа хааһы хай-
ҕыыллар. Хаалынньаҥ хаһаайыстыбалар хомуй-
бакка хаалларбыт, хаһыІІа хаарыйтарбыт 
хор туоппуйдарын, хаппыысталарын, хата, Хабы-
рыыс хото хаһаанар, хаастарыгар хааһылыыр. 
Хаас тарыгар хаар, хаһыҥ хотуппат, халыІ 
хап таһын хотоҥҥо хаайаары харбыаласта. 
Ха ра, халыҥ хаһалаах хорсун хааһа хаппыт 
хор туоскаҕа харан, хааннааҕынан хотуолаан 
хордурҕаата. Хайаахтыай, Хабырыыс хараһыйа-
хараһыйа хабарҕатын хайытан хоспоххо ха-
таата. Ходуулларын, хоруудаларын хомуйан, 
хаас тарын хотоҥно хаайда, халыҥ халҕаны 
хам хатаата. Харабылыгар хойутаамаары хо-
бор доохтон халбаһыылаах хортуоппуйу ха быа-
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лаамахтаата. Хата, Хоборооһо хоско холку тук 
хаһыҥырыырыттан холкутуйда.

ХаллааҥІа харбаспыт хайалардаах, хатыҥ-
нардаах хартыынаны халбарытан, хаһааммыт 
харчытыттан хомуһуолун хармааныгар хаалан-
на. Хоборооһо Хабырыыс хаартылыырын 
хаач чахтаспат, хата хайгыыр. Хотоҥҥо хаар-
тылааччылар. Хам-хаадьаа Хабырыыстыын 
хаа  маайы, холостуой Хойутаанап хонор, хос-
хос хотторон Харайдаанаптарга холуодьас 
хас пыттаах, хаастарын хотонун хаптаһынын 
ха йып пыттаах. Хойутаанап халааһыҥҥа ха-
был лан хаайыллыбыттаах. Холуочуйдаҕына 
ха барҕата хайдарынан хаайыллыбытын хай-
ҕа нан хаһыытааччы. Хата Хабырыыспыт хо-
хучуолласпаттар, Хабырыыһы хаадьылааччы. 
Хабырыыс халаатын, холуоһатын харбаан хо-
тонугар харбыаласта. Халлаан хараҥарда.

ТҐҐЛ ТУОЛУУТА

Т
амалакааннааҕы «Талаан» техническэй 
ту туу тэрилтэтин туллар тутааҕа, тэри йээччи-

тэ, талааннаах тарбахтаах Тэрэнтэй Тэрэнтэйэбис 
түөрдүөнүн туолбут, түргэн туттуулаах, тылын то-
лорумтуо, туруорсубутун тиһэҕэр тириэрдэр, та ба тык 
туруоран тэнитэр, туһалаахтык тэ ри йэр. Тэрэнтэй 
Тамалакааҥҥа төрөөбүтэ, Та ма ра та Төҥүлүттэн 
төрүттээх. Туо һунан, ти риинэн, түүлээҕинэн таІ-
нар та Іас талбытын, туттар тэрилигэр тиийэ 
тигэр талааннаах. То ҕуһун туолбут Танюшалара 
тэбис-тэҥҥэ ти рии тобохторунан, туоһунан тигэрин 
тап тыыр. Түөртээх Тимоша тустууну таптыыр, 
тэҥ  нээхтэрин тулуппат, талбытынан тутар, то-
йук сут, туһугар туспа талааннаах тойооску. Та-
ҥара табатыныы талыы таһаалаах Тамараны 
таптаан, Тэрэнтэй таптал төлөнүгэр төбөтүнэн 
тү һэн түбүгүрбүттээҕэ. Техникум танцытыгар та-
баарыһынаан Тартыыйап Тараастыын түүннэри 
туох түбэһиэх тырааныспарынан төттөрү-таары 
тиэстимэхтээбиттэрэ. Тэрэнтэй Тамаратын ты лыт-
тан төрүт тахсыбат, тугу талбытынан ту руорсан 
төт төрүлэспэккэ толороро. Төгүрүччү та лааннаах 
Татыгыыраптары Тамалакааҥҥа тап  тыахтарын 
тап  тыыллар.

Тэрэнтэй түүн түһээтэҕинэ, Тамарата тобус-
толору туустаах тууйаһы тутан тахсан тэлгэһэҕэ 
таҥнары тута. Тэрэнтэй туос Томторуктаах торбоһу 
тутаары тардыалаһар. Торбоһо тэ йиэккэлии түһээт 
Тэрэнтэйи төбөҕө тэппитэ, төбөтө туллан төкүнүйэ 
турда... Тэрэнтэй туох түүлү түһээбитин толкуйугар 

түстэ. Туран таҥнан таһырдьа тахсан, төбөтүн 
тарбана-тарбана, табахтыы-табахтыы толкуйдаата, 
төттөрү-таа ры тэпсэҥнээтэ. Тоҕуска тэрилтэлэригэр 
тии йэн, тутааччыларыгар тоҕоһолорун, туттар 
тэриллэрин туттаран, таарыччы табаарыһыгар 
Тартыыйап Тарааһыгар төлөпүөннээбитэ. Тиэ тэл-
лик туттан, тыраахтарынан, тоҕуһуонун том точчу 
туолбут таайыгар Түмэппийгэ түүлүн тойоннотоору 
тиийбитэ. Таайа таһырдьа тахсан тэрээсэ 
таһыгар торуоскатынан тэлэгириэйкэтин тэбэнэ 
тураахтыыра. Түмэппий Тэрэнтэй түүлүн төрдүн-
төбөтүн туоһуласпыт. Түүл төттөрү төлкөлөөҕүн 
таайа тута таайбыта. Тэрэнтэй тыаҕа тахсара төрүт 
табыллыбатын, тохтуу түһүөхтээҕин тылласпыта. 
Тэрэнтэй таайын тылларын төбөтүгэр түһэрбэтэҕэ, 
тамты то лор ботоҕо. Төттөрүтүн тайахтыы тахсарга 
ту рунан тэриммитэ. Тамарата Тэрэнтэйин та йах-
тыы тахсар таҥаһын, туттар тэрилин тэри йэн, 
төттөрү-таары тыастаахтык тоһугуруур. Тимо-
ша лара тэбис-тэҥҥэ түсүһэн тэлэмээттэнэр. Та-
йахсыттар тиэтэллээхтик туттаннар, туттар тэ-
риллэрин тыраахтарга тиэннилэр. Тэрэнтэй та-
йах сыт Тыҥыраҕын тутан тыраахтарга та ҕыс-
та. Тимошалара тэлээрэн тиийэн, тыаҕа тах-
сыһаары тыраахтар таґыгар тарапачыста, Та-
мара тэбиэлэннэрбитинэн Тимошаны төттөрү 
түһэрдэ, тайахсыттар түргэнник тилигирэтэ тур-
дулар. Тимошалара тыаҕа тахсыспатаҕыттан төт-
төрүлэһэн, туох түбэһиэх тамнааттанан, тэ рээһэ 
түннүгүн тааһын табан тоҕо түһэрдэ. Тамара ту-
луйбакка тахсан, Тимошаны талаҕынан таһыйда.

Тайахсыттар түҥ-таҥ түһэн тилигирэтэн-талы-
гыратан, тайах тохтуур тумус тыатыгар тиийэн 
тохтообуттара. Тыраахтартан тү һээт, Тэрэнтэй Ты-
ҥыраҕы түргэнник төлө тарпыта, Тыҥырахтара 
тыаҕа тэйиэккэлээн тэйэ турбута. Тараас ты-
раахтартан түһэн, тиритэн тэлэгириэйкэтин ти-
мэхтэрин төлөрүппүтэ, тобуктарын токурута-то-
курута тыыллаҥнаамахтаабыта, табахтыы тү-
һээт тэринэн тыаҕа түстүлэр. Тыҥырахтара 
тии йэн тайах туруорбутун талахтарга тоһуйан, 
Тэ рэнтэйдээх туоһапкалара тыастаахтык таһы гы-
раабыта. Төбөтүгэр, түөһүгэр табыллыбыт та йах 
тиэрэ таһыллыбыта Түүннэри төннөллөрү гэр тиэ-
тэйэн түбүгүрбүттэрэ, тайахтарын ты раахтарга 
тиэйбиттэрэ. Төннөөрүлэр, туора түс пүт тиити 
тумнаарылар, туормастара туппакка, туруору түһүүгэ 
түҥнэстибиттэр. Тараас тобугун, Тэрэнтэй тоҥолоҕун 
тоһутан тыраамбаланан, тэрилтэ тыраахтарын 
төлөбүрүгэр түһэннэр табыллыбатахтара.

Тэрэнтэй төттөрү төлкөлөөх түүлэ толору 
туолбута.
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ТӨРӨӨБҮТ ТЫЛ

Ийэҥ сылаас үүтүн кытта
Бу тылы ыймахтаабытыҥ,
Эн билбитиҥ бу тылтан
Саха буолан айыллыбыккын.

Баҕар, түһэн биэриэ доҕор,
Ийэҥ, баҕар, хоргутуоҕа,
Төрөөбүт тыл эн олоххор
Мэлдьи аргыс буолуоҕа...

Өстөөххүн ох таптаҕына –
Баҕар, бааһа оһуоҕа,
Уот тылгынан хаарыйдаххына –
Өрүттүө эрэ суоҕа.

Баҕар, умнуоҥ ырааттаххына –
Төрөөбүт сайылыккын,
Төрөөбүт тылгын умуннаххына – 
Эн киһи буолбатаххын.

ААН ДОЙДУ ЫЧЧАТА

Аан дойду ыччатын сүрэҕэ 
Бу куорат түөһүгэр тиҥийэр, 
Аан дойду чараҥын симэҕэ 
Бу куорат саадыгар силлиэрэр.

Аан дойду чыычааҕын ырыатын 
Аҕалбыт курдуктар кыргыттар, 
Аан дойду хотойун кынатын 
Уларсан кэлбиттэр уолаттар.

Аан дойду муоратын долгуна 
Уулусса устунан эҥсиллэр,
Аан дойду былааҕын суугуна 
Площадь үрдүгэр иһиллэр.

Аан дойду хатыҥын лабаата 
Хас чараҥ аайытын куустустун, 

Аан дойду бэһиэлэй ыччата 
Доҕордуу илиитин тутустун.

Ханнык да модун тыал оччоҕо, 
Суулларыа суоҕа күөх ойууру,
Ханнык да бардам кµµс оччо±о,
Кыргыбат буолуо бар дьоннору.

ДЬОЛЛООХ БУОЛУҤ!

Таптыыр дьонуом, биир суолу 
Көрдөһөбүн олустук,
Дьоллоох буолуҥ, дьоллоох буолуҥ, 
Бары дьоллоох буолуҥ куруук.

Дьол диэн быччыҥ, иҥиир ыллыыр 
Үлэтиттэн үөскүүр чэр,
Дьол – сылаастык буруолуур сыыр, 
Дьол – көннөрү, истиҥ мичээр.

Дьол сиргэ сүрдээх элбэх,
Перепись да ыыттыннар, 
МуІутаабыт сэбирдэх 
Суугунунан ыҥырар.

Дьол күүтэр, күүтэр мэлдьи 
Буларгытын, кууһаргытын,
Сулус эмти барыар диэри 
«Дьоллоохпут!» диэн    
  ыллыыргытын.

Дьол хараҕа суох дииллэр,
Сымыйа! Дьол кыраҕы,
Хорсуҥҥа кини кэлэр,
Таптыыр ыраас суобастааҕы.

Бүтэй хоско дьолу хаайан 
Чуҥкутумаҥ, доҕотторуом,
Күндү көбүөр быылыттан 
Тэтэркэй имэ кууруо.

Кыра тирии кумааһынньыкка, 
Сундуукка эрэ батар
Кыра дьолтон биир да чааска 
Астынымаҥ ый анныгар.

Сүрэххэ уонна түөскэ 
Төрүт баппат улахан 
Улуу дьолу – илистибэккэ 
Көрдөөҥ, көрдөөҥ дьаныйан.

ЛЕНА ОЧУОСТАРА

Эн, ханнык да талба-талыы 
Дойду уола буолларгын,
Сөҕө көрүөҥ поэттардыы 
Лена туруук очуостарын.

Аан дойдуга баар дииллэр 
Сэттэ улуу дьикти эрэ,
Мин санаабар, кинилэр 
Сир ахсыс дьиктилэрэ.

Күн уонна тыал диэн дуолан, 
Өлбүт тыыннаах скульптордар
Иллээх, мындыр автор буолан 
Үйэлэргэ уһаммыттар.

ПОЭЗИЯ

КЫНДЫЛ
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ПОЭЗИЯ

ЧЫЫЧААХ ААСТА
(70 сааспар)

Уһун суоллаах Саха сирэ,
Уостан сµппэт саха тыла 
Улуу дьаалым миэстэ ыла 
Уостан түспэт кини тиллэ.

Үбүлүөйбэр үөрэн-көтөн 
Сахам тылыгар сүгүрүйэбин, 
Сэттэ уоммун көтөллөнөн 
Сиэннэрбинээн сүүрэбин. 

«Сүүскүн туолаар», – дэһэллэр.
«Пахай, ол эрэ дуо?» – диибин. 

Саарбахтааһын, сэрэнэллэр.
ХайыаІ баарай, мичээрдиибин.

Ыалдьыт буолуох «хотуурдаахха», 
Үөһэттэн соруурдаахха, 
Үөтэлэһэн куттаммакка 
Үөрэ-көтө айанныахха. 

Бу очуостар тустарынан 
Истиэҥ элбэх легенданы, 
Кинилэри көрөн туран 
Мин саныыбын уратыны.

Өйдөбүл курдук ыраах 
Сулустартан былыр сиргэ 
Космическай хаҥыл хараап 
Түспүтэ буолуо биирдэ.

Хаамтахтара сүлүөмнэрэ 
Кыыһан, муода харамайдар,
Көрдөхтөрө Лена кэрэ 
Иэнин сааскы сарсыарда.

Бары сөҕөн-махтайан, 
Бэккиһээн, өр турдахтара, 
Төрөөбүт улуу, дархан 
Сулустарын умуннахтара.

Умуннахтара уораан айан 
Уйадытар сылааһын,
Аар космос уорастыйан 
Умсугутар таабырынын.

Лена тугу да кыайар 
Кэрэтигэр барылара 

Дууһалыын абылатаннар 
Хамсаабат таас буоллахтара.

Дуоһуйаннар, долгуйаннар 
Үйэлээх саас тухары 
Таптыы көрөн тураллар 
Лена толуу унаарын.

БААЙ КИ¤И

Миигин баай буолуо диэннэр
Сорохтор уорбалыыллар,
«Ырыаны ыґан», – дииллэр, –
Солкуобайы хомуйар…»

Ымсыырымаҥ миэхэ, дьоннор, 
Сымыйалаабаппын мин ончу, – 
Миэхэ төрүт суох соххор 
Солкуобай да уурумньу.

Ол эрээри, көй сулуһу 
Төрөтөр түүн курдук баайбын, 
Мин чуораан от, ньургуһун 
Ыһыах ыһар алааһынабын.

Баайбын саха бары аар 
Олоҥхотун оһуорунан,
Сир үрдүгэр кылбаарыйар 
Бары ыраас ыйдаҥанан.

Мичээр уонна харах уута,
Дьон алгыһа, дьон махтала,
Үйэ чулуу ырата –
Бу мин күндү баайым буолар.

Баайбын дьоҥҥо аныыбын, 
Кинилэргэ бэлэхтиибин 
Күн маҥнайгы айхалын,
Саас маҥнайгы иэйиилэрин.

Дууһам ыраас хомураҕын 
Бары кэм тыала үрэр,
Мин дууһам баай бары намыын 
Номохтору иҥэрэн.

Мин баайбын бары 
Илин Дойдулар баайдарынааҕар, 
Баайым бүтүөр диэритин 
Мин олоҕум бүтүө суоҕа.

Январь Петрович Неустроев 1944 с. Кэбээйигэ тіріібµтэ. 1963 с. 
Партизан оскуолатын бµтэрбитэ. Армияттан кэлэн баран 1973 с. 
Јлµіхµмэтээ±и тыа хаґаайыстыбатын электрификациялааґын техникумун 
бµтэрбитэ. СГУ саха салаатыгар кэтэхтэн µірэнэ сылдьыбыта. Тыа 
хаґаайыстыбатын орто сµґµіх салалтатыгар уґун сылларга µлэлээбитэ.

Хомо±ой тыллаах хоґоонньут билигин Нам улууґун Ґідэй нэґилиэгэр 
олорор.

Январь НЕУСТРОЕВ
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ПОЭЗИЯ
Иккистээммин эргиллэрбин 
Истэр-билэр буоллаҕым.
Орто дойдубар тэнийэрбин 
Оҥоһуулаах отуордаатаҕым.

* * *
Сэрэммэккэ сэлэһэ олорон 
Сэттэ уоммун туолбуппун,
Кырыа кыһын үлэтин толорон 
Кыыдаан баттах буолбуппун.

Түннүгүнэн чыычаах ааста. 
Түлүкэчийдим дуу, тугуй? 
Ааспыт олоҕум көттөҕө,
Ама, оннук буоллаҕай?

Биирдэ өйдөөн ылбытым,
Бириис сырса сылдьарым,
Бэйэм бүгүн билбэтэхпин 
Биэтэккэ кэлбиппин.

Билээҕимсийэн, бэрдимсийэн, 
Бэйэбин кытта бэрт былдьаһан, 
Бэдэрбиниин эдэримсийэн 
Бэс кэрдистим, кыттыһан.

Наада буолбут маспын булан, 
Начааскыга накааһыран,
Наҕылыччы хатырык сулан 
Ньаҕайданным сааһыран.

Бэспин туохха туттулларын 
«Бэдэрим» бэркэ туоһуласта. 
Санаарҕаата, саарбахтаата, 
Сатана уола тулуста...

* * *

Сыырга тахсыы ыараханын,
Сылаатын билбит суолум.
Айаас атым сыарҕатын 
Алдьаммат гына сигэлээбитим.

Күлэр-салар үрүҥ күн,
Күүскэ даҕаны сылытаҕын. 
Биһирэмнээн, миигин син 
Билэ-көрө сырыттаҕыҥ.

Хоруо буолбут хобордоохпун 
Хотуулаахтык хоруотаабытым, 
Хомсомуолга киирэммин 
Хотой оҕотунуу санаммытым.

Санатааччыттан, салайааччыттан 
Сатабылга үөрэммитим, 
Саҥарары сатааччыттан 
Сатаан аһыырга үөрэммитим. 

Үөрэх тугун билээри 
Үс сиргэ үҥпүтүм,
Силим хойдон силлээри 
Сис тыаҕа түспүтүм.

Сүгэһэрдээх сүтүктээх 
Сүүрэ мээрик сылдьыбытым,
Сырсар кыылы ілірµіхтээх.
Сыал ытары сатаабытым.

* * *

Илии-атах µлэлээн 
Илин эІэргэ сиэлбитим,
Ґіґэ-аллараа тµґµілээн,
Ґіскэ киирэн испитим.

Ойуумсуйар санаалаа±ым
Охтороннор кµлбµттэрэ,
Эдэр, этэр сыаллаа±ым
Эппэт кэлэ±эй гыммыттара.

Биэтэк да±аны араастаах эбит,
Биирдэ быґа эппэккин,
Бэрдимсийэн туґа суох эбит.
Бэрдийбитинэн эппэккин.

Оруо маґы ортотунан
Оттомо суох олох олорон,
Орулуур буомнары туораабытым,
Ороґуйа улааппытым.

Ґірэммитим µтµі±э
Ґгµс сиргэ сылдьаммын.
Ґірэппитим ійдµі±э
Ґірэх µтµі ірµтµн.

Олох уустук олоруута
ОІороро, тутара.
Ол соппут солотуута
Охтон тµґэри утарбата.

О±олорум, сиэннэрим,
ОІоґуулаах «µіннэрим»,
Оло±у салгыыр «µіттэрим»,
О±онньор бэйэлээх µірµµлэрим.

Ба±ар, хомойуом,
Ба±ар, µірµім –
Ол барыта бэйэм дуолум,
Олорон ааспыт дьиІнээх суолум.

КЭТЭҺЭБИТ

Быыбар күнэ чугаһаата,
Быстах санаа мэһэйдээтэ.
Таһырдьа ынах маҥыраата,
Таҥара күнүнэн эҕэрдэлээтэ.

Сотору-сотору талабыт,
Талбат буолар сатаммат.
Саха ынаҕын ууһатабыт,
Тарбыйах бэйэтэ саламмат.

Кыбыыга оппут бүтэн эрэр,
Кыһалҕа тирээн бу кэлэр.
Быыбар тугу көмөлөһөр?
Быстан эрэргэ өттөйөр.

* * *

Хаһан кэлэн харахтатар 
Хайа дойду бэрдэ – хандьыдаат,
Халлаан диэки хайыґаат,
Хай±анарын харбатар.

Хайыах муІум бэйэтэй,
Хайа бэрди талабын,
Хайа тойон туга бэрдин
Хаба тардан ылабын?

Хандьыдааттар дэгиттэрдэр,
Хара нуорка бэргэґэлээхтэр.
Хаґа хаалар, туга туолар,
Хаґа кµілэ бµтэ уолар.

* * *

Депутаты кэтэґэбит,
Дьыала сµнньµн кэпсиэхпит,
Хатыґыахпыт, этиґиэхпит.
Хайдах суолу тэлсэбит?

Дьону-сэргэни кірдµбµт,
Депутаты таллыбыт,
Наадабытын саІардыбыт,
На±ылыччы тар±астыбыт.
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Олоро-тура эрэнсэбит,
Олохпут тупсуо дэсиґэбит.
Ґгµс кэмІэ этиґиэхпит,
Ґµтµ-эти эргитиэхпит.

ТЫМНЫЫ ЭТЭ

Тумарык тµґэрбит хараІа былыттан
Таммахтар тайыыллар кіхсµбµн
   сытыта,
Таґа±ас таґыахтаах ыІыырдаах 
   аппыттан
Талаары гыналлар хаамыытын  
   сыґыта.

Тыалыран кірсµбµт тµІ кэтэх  
   алаастан
Тыґыынча тыыраахы кіппµтэ  
   хаґыыра,
Сµбэґит сµрэ±им кіґµйэ   
   алааран
Сµтэрбит сµтµгµн дьэ манна   
         ыаґыыра.

Халлыбыт халлааІІа тугу эрэ  
   суруйа
Хаґыыта иґиллэр чуІкуйбут   
   туруйам.
Кирийэ кистэммит ким эрэ   
   куруйа
Кырдьыктан куотаары эриллэр  
   соруйан.

Тыыннаах тыал сэбирдэх   
      сиигинэн илбинэн
Тыытара чуумпу кµіл хомуґун  
      суугуната,
Хотоол сир хаспа±а, охторор  
   сиринэн
Харахпын симтэрэ, саарбахтыы  
          соґута…

Тумнубут то±ойум ой дуораан    
   саататан
ТоІуй туус дууґабын   
     сууйбахтыыр,
Тымныы уу дириІІэ хаайтаран
Тыйыс хаан хара±а симмэхтиир.

Јттµкпэр тэйбэІниир быґа±ым
Уол о±о буоларбын санатар,
Уот оттор, аґыахтаах ыґыгым
Ойуччу олохтон тугу эрэ анатта?

ХАСТА, ХАСТА

Оҕо төрөөн, киһи буолан 
Олоҕум тухары хаста оҕуннум,
Олох олорон, сырыы сылдьан 
Отуойкаҕа олордум?

Хатыыска мууһу көрөн туран,
Харгыс сири билэ сылдьан,
Харыйа маска бэлэх тиһэн...
Хаста, хаста хаала сыстым?

Үгүс элбэх үөстээх үргүөртэн 
Үөрбэ үҥүү, уһун тылтан 
Үөрэх үөрэнэн, үлэ үлэлээн 
Хаста, хаста хабырыттардым?

Көр, ол ону кыра киһи ыыра  
   диэн 
Кыһалҕаҕа ылыммакка   
  сылдьыбытым, 
Сатыы киһи саппар сатаҕайа  
   диэн 
Санааҕа тутан хаалбатаҕым.

Арай биирдэ сатамматахпын 
Ааспат-арахпат гына    
  ылыммыппын, 
Аанньал гыммыт итэҕэлбин 
Аанньа ахтыллыбат эбитин!

Таһырдьа тыаллыын сырсартан, 
Талабырдьыттан сэрэн, куот. 
Остуолбаны эрэ сырдатар 
Түүннээх-күнүс ааҕыа суот.

Таҥара ылыах буоллаҕына,
Таһыллартан куттаныма,
Өстөөх өлөрө суоттаннаҕына,
Өрө көрөртөн саллыма.

ЫЛЛАА, ЫТАА,
МИН КУТУМ

Ыллаа, ытаа, мин кутум, 
Ыалдьар, ыйыстан сиир сутум. 
Күнүҥ-түүнүҥ эн туолан, 
Көрсүһээри сүр буолан.

Ыллаа, ытаа, күлэр күн, 
Ыйбын аһар хараҥа түүн, 
Олоххо түһэр уһун күлүк, 
Ол сэттээх, чолбон сүтүк. 

Ыллаа-ытаа, талах кытыл,
Ыт мунна баппат ыккый, 
Салгын кутум, эн кыҥкый, 
Сааскы түүнүм, дьол тыҥкый.

Ойуу-бичик түһэр хатана 
Олох бастакы халтархайа,
Соһо сылдьар бэйэм эрэлим, 
Сойон биэрбэт итии чэйим. 

Саҥарбат кутум таҥарата,
Сатыы сүүрбүт табата,
Олох хаарчах сатабыла,
Оттор оһоҕум харабыла.

Куйаарга сүүрбүт уот тааһа, 
Кутам халыҥ муустаах хаата, 
Өлөн сүтэр киһи саата 
Өстөөх кубулҕат итии хаана. 

Устубута дьылҕам суута,
Үрэх сүүрдэр ыраас уута.
Өтөх өһүөн өрөгөйө,
Өйүм сүппэт көтөлө.

Илбис этиҥ сүүрүүтэ,
Сылаас ардах түһүүтэ,
Харахтаах сүрэх хаһыыта, 
Хастаммыт хатыҥ ытааһына.

Сүүрдүн, умайдын, сааттын 
Сүмэһин сүүрбүт сүбэһитэ,
Алларас күлүү илдьитэ,
Араҥас түүҥҥү сирдьитэ.

ПОЭЗИЯ
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ХАБЫРЫЫЛ ХОРООХ БЭРГЭ¤ЭТЭ

– Хабырыыл хороох 
бэргэ´этин кэппит, – 
дэ´эллэр ыанньыксыт 
эмээх ситтэр. Ол аата 
ки нилэр сарсыар дааІ-
Іы тµ³ртµµр ыам на-
рыгар тахса охсон, 
ынах тарын тµргэнник 
ыан бµтэриэх тээхтэр.

– Хабырыыл будьуо-
напкатын кэппит, – диэн 
µ³рсэллэр ос куола о±о-
лоро, будьуо напканы 
би  лэр дьон сиэринэн.

Ити би´иги кыракый 
нэ´илиэкпит быраа´ын-
ньыктаа±ы µ³рµµтэ-к³-

тµµтэ са±аланара чуга´аа быт, мустар кэммит 
буолбут диэн биллэрии кэ риэ тэ буолара. 

Гаврил Николаевич Корякин – Уотту нэ´илиэ-
гин бастакы µ³рэхтээ±э. Кини уонча саастаа±ар 

Бµ³  чµккэ кулуба±а 
Хампа оскуолатыгар 
икки о±о то а±ал диэн 
сорудах кэлбит. Кыанар 
со±ус ыаллар о±олорун 
биэрбэтэхтэр, бэйэтин 
уолун Милиэнтийи 
уонна элбэх о±олоох 
Чооруос Ньу кулай уолун 
Хабырыылы булгуччу 
тутан Хам па±а илпит. 
Хабырыыл тµ³рт сыл 
µ³рэммит, онон икки 
курууппа µ³рэхтэммит. 
Бастакы хол куо  ́у тэ-
рийсибит, Сталин ааты-
нан холкуос бы ра-
былыанньатын чилиэнэ, 
биригэдьиирдиирэ, суот -
чута буолбут. Онон ре-
волюционнай бы раа  -
´ын ньыктарга, сайы²²ы 
ы´ыах ха сиэрэй си ниэ лин, будьуонапка (сахалар 
хороох бэр гэ´э диил лэрэ) бэргэ´этин кэттэ±инэ, 
кини би ́иги ха рахпытыгар быдан µрдµµрэ, би´иги 
олох путугар уратылаах кµн µµммµтµн бэлиэтэ 
буо лара. Бу та²а´ы мээнэ ки´и та²ныбат, маны 
кэтэргэ ураты бырааптаах буолуо±ун курдук са-
ныырбыт. 

– Раз! Два! Три! – Хабырыыл хамаандалыыр, 
дьону ойо±олуу байыаннайдыы чи²-чи²ник µк -
тэ тэлээн, эрчимнээхтик хаамар. О±олор боч-
чумуран, дьоммут кэн  ниттэн сап пай уоп  сабыт, ол 
и´эн са наабыт биир: «Хабырыыл курдук бу дьуо-
напка бэргэ´э лэм мит ки´и», – диэн.

Баар-суох улахан су  гу лаан дьиэбит ин нигэр 
сытар киэ² нэ лэмэн хонууга ба раат  тыырбыт. 
Кыра со   ±ус мас трибуна±а хол   куоспут, сэбиэп-
пит салайааччылара тах саллара. Гаврил Ни ко-
лаевич т³б³тµттэн будьуонапкатын сулбу тардан 

УЛУУ КЫАЙЫЫ 70 СЫЛА

САЛЛААТ СУОЛА ОСПОТ

Балта Акулина Сергеевна Бадаева – 
хаІастан бастакы.

Гаврил Николаевич Бµ-
лµµ куоратын олох тоохторо 

Иуда Иудович, Татьяна 
Федоровна Маныкиннары 

кытта.

Гаврил Николаевич 
Корякин.
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ыты´ыгар бо буччу тутара, три буна сы²аа±ыттан 
тайанан туран:

– Чэрдээх илиилээх холкуостаах баа´ынай 
ай мах, – диэн тыллары кини этиититтэн мин 
³й д³³н хаалбыппын. Соро±ор Бµлµµ куоратыгар 
киирэрэ:

– Ээ, хороох бэргэ´этин кэппит дуо? – оргууй 
ыйы тала´аллара.

– Оччо±о мунньахха киирдэ±э, – диэн тµмµк-
тµµллэрэ.

А±а дойду Улуу сэриитин иннигэр Бµлµµ оро-
йуонун Уотту нэ´илиэгин Сталин аатынан хол-
куо´а дьэ´имиэн бурдук µрдµк µµнµµтµн ылан, 
Союзка, аан бастаан рекорду олохтообута. Хол-
куос бэрэссэдээтэлэ Н.С. Таппа±аарап Сэ биэттэр 
Бµтµн Россиятаа±ы ХVII, Бµтµн Союз таа±ы VIII 
сийиэстэригэр дэлэгээтинэн та лыл  лан, ССРС 
конституциятын ылсар µрдµк чиэс кэ тиксибитэ, 
Бµтµн Союзтаа±ы тыа ха ́аа йыстыбатын быыс-
тапкатыгар кыттыбыта. Хол куостаахтар ³р³ к³ т³-
±µллэн µлэлииллэрэ, эл бэх дохуоту аах сал лара. 
Сэрии са±аланыар диэ ри холкуос ол та´ымын 
сµтэрбэтэ±э. Дьон-сэргэ, ыччат хол куостарын 
аатын-суолун, µлэни-хамна´ы µрдµктµк туталлара. 
Мин оччотоо±у о±отук ки´и к³рµµбэр, ыччаттар 
µ³рэ-к³т³, ыллыы-туойа µлэлииллэрэ µчµгэй да 
буолара. Кы´ын дохуот µллэ´игэ олус µ³рµµлээх 
тµгэн этэ.

КҐҐРЭЭННЭЭХ ҐЛЭ ТУО¤УЛАРА

Оччотоо±у кµµрээннээх µлэ туо´ута буолан, 
Гаврил Николаевич Корякин балтыгар суруктара 
бу кµ²²э тиийэн кэлбиттэр. Уоттулар сµ³´µ а´ы-
лыгар оттуу Бµлµµ ³рµс арыытыгар киирэл лэрэ. 
Онно Хабырыыл бииргэ т³р³³бµт балтыгар Ба-
даева Акулина Сергеевна±а (ыалга иитиллэн 
арас паанньата уларыйбыт) кэргэнин Егор Его -
рович Протопоповы кытта арыыга оттуу сырыт-
тахтарына суруйбут суруктарын ийэтэ илдьэ 
сылдьыбытын уола Ким Бадаев миэхэ к³рд³рд³. 
Бу кыргы´ыы хонуутуттан эргиллибэтэх, Ийэ 
дойдутун ту´угар оло±ун толук уурбут ки´и, 
кµн сиригэр олоро сылдьыбытын биир бэлиэтэ 
буолар. 1939 сылга суруллубут биэс суруктан, 
а±ыйах бы´а тардыылары а±алабын:

«Улаханнык убаастыыр дьоннорум £кµµччэ, 
Дь³ гµ³рэ, дорооболору²! (сурук барыта итинник 
исти²ник са±аланар)

Т³´³ бэркэ сылдьа±ытый? Доруобуйа хайда-
±ый? Т³´³ µлэлээн ньиргитэ сыта±ыт? Туох 
бултаах буола±ыт? Кµ³бэлэптэр т³´³ бэркэ 
сыл дьалларый?

Би´иги олоробут µчµгэй. Доруобайбыт. Са²а 
ха´ыат тахсыбат. Бурдугу бы´ан эрэбит. 2 №-х 
биригээдэ бу ый 4 кµнµгэр са±алаата, 1 №-х 
биригээдэ 7 кµнµгэр киирэр. Бурдук бу´ан эрэр. 
Ол эрэн дьаары´а сорох баа´ыналарга ситэ ас 
кута илик. Мин µлэ±э сытабын. Ханна да сылдьар 
кыах суох. Куоракка, тыа±а лааппыларга туох 
да атыы тахсыбат. Уонна сонун суох.

Суруйдум Хабырыыл
6.VIII-39с.»

«…25.VIII оскуола о±олоро µлэттэн уурайаллар. 
Онон µлэ±э дьон бэрт а±ыйах буолуу´у. Билигин 
бурдук бы´ыыта бара турар да, олох м³лт³х. 
30 га эрэ бы´ылынна… Баайааччы бэрт сэдэх, 
кылааттаа´ын олох м³лт³х. Баардаа´ын эмиэ 
кыратык барар, баара-суо±а 2,6 га буолла.

От хомуурун былаана туолла, 100,3 быры-
´ыа²²а… Сойуом²а нэ´илиэк µрдµнэн 3055 
солкуобайга сурутулунна…

20.08.39»
«Миэхэ сонун кэмчи. Арай пиэрмэ±э биир ынах 

³лл³, µс хонукка ыалдьан. Хайдах ыалдьыбыта 
биллибэт (Дьуона ына±а диэн). Ветеринар 
ы²ырбыппыт да тахсыбата±а. Уматылынна.

Бурдук бы´ыыта аны 2-3 хонугунан бµтµ³±э. 
Ол кэнниттэн бурдук астыахпыт буолуо. Бурдук 
нолуогун кур бурдугунан киллэрэн эрэбит. 
Манна µлэ±э ки´и суох буолла. Дьаа´ыла 30.08 

Уотту нэґилиэгин актыбыыстара. ХаІастан 
олороллор: Корякина Прасковья Афанасьевна, Слюгров 
Роман - партия райкомун µлэґитэ, Мария Гаврильевна 

Корякина. Тураллар: Бадаева Евдокия Моисеевна, 
Протопопов Семен Гаврильевич, Корякин Гаврил 

Николаевич.
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сабылынна. Онон 5 µлэ ки´итэ уурайда, о±о±о 
хаайтаран.

Огдоо±о са²а´а бурдук биэрбэтэ. Ол и´ин 
4 киилэ сэлиэ´инэйи абаанса ыыттыбыт. Ону 
кытта чиэппэр чаайы. Куру² арыыга икки ки´и, 
Тыыраахылаахха икки ки´и киирдэ. Тараас 
Саабыс ³йµµн арыыга биригэдьииринэн киирэр. 
Э´иэхэ эбии ки´и кыайан киириэ суох… 

 2.09.39с.»
«Олоробут бары µчµгэйдик. ¥лэ кыайтарбат. 

Бурдук ууруута олох сытар. Оттон бурдук 
астаа´ыныгар суукка барар бэрт кылгас кэм 
хаалла бы´ыылаах. Э´иэхэ ити 3 ки´иттэн ордук 
эбии ки´и киириэ суо±а. Охсууну ый 15 кµнµгэр 
эрэ дылы охсу². Онтон мунньууга, кээ´иигэ 
туруну². Массыына аттарын ту´анан ³сс³ µ´µс 
кээ´иини эбии туруору². Онон бу ый 20 кµнµн 
ааспакка бµтэн тахсы². ОСК-тэ, сир салаата 
ыксата сыталлар. Хара баардаа´ын 30 эрэ га 
буолла. Суол о²о´уутугар холуонньа±а 2 ки´и, 
Чуондулуга 2 ки´и бардылар. Тыа±а кээ´ии эмиэ 
бµтэ илик. Аны да 2-3 кµннээх кээ´ии баар. 
Хас да ки´и ыалдьан сыталлар. Уонна билигин 
колхозтаахтар у´аайбалара остоолболонор, 
колхоз сирэ барыта кэмнэнэр, хо ду´ата, бурдук 
баа´ыната, ойуура, уута, кµ³ллэрэ барыта тус-
ту´унан. Онон µлэ ³сс³ элбээри турар.

11.09.39с.»
«…ситэ холбоммотох сµ³´µгэ эмиэ ыйаах 

та±ыста. Онон Сµ³дэр Дь³гµ³рэбистэн биир 
биэ эмиэ холбонно. Тµµлээх контрактациятын 
сыыппарата кэллэ. 4-1 кыбаарталларга 2.600 
сол куобайдаах. Быйыл бултаа´ы²²а колхоз 5 
ки´илээх биригээдэ тэрийэн ыытыа. Урукку курдук 
биирдии ки´иэхэ былаан тиэрдии барыа суо±а. 

Куоракка да, тыаларга да кыралаан табаар 
тахсан атыыланар. Би´иги 2 Чочу лааппытыттан 
тыыран 131,3 миэтэрэ табаары (боростуой та-
баар) ыллыбыт. Ол та´ыгар 17 миэтэрэ баар-
хат баар. Ыалы матарбакка т³´³ тиийэринэн 
тµ ²этэ сатыахпыт дэ´эбит. Сµ³кµлэ эмээхсин 
быйыл уурайар. 1 Чочуга кыы´ыгар к³´³р µ´µ. 
Онон фиэрмэ±э биир ыанньыксыт наада буолар 
буолла. Баабал дьиэтин бµтэрэн эрэр. О´о±о эрэ 
хаалла. Баабаллаах дьиэлэригэр к³ст³хт³рµнэ, 
э´игини кытта мин кыстыам дии санаабытым. Ону 
правление у´анар дьиэ о²остуохпут диир. Фиэрмэ 
хотонун эрэмиэнэ бµппэккэ к³´³н кэлэ иликтэр. 
Барыллаан аа±ан к³рµµ бы´ыытынан бурдук пут 
былырыы²²ыга ыраа±ынан тиийиэ суох.

Саба тµ´эн оккут кµрµ³тµн тутан, хомунан, 
тµргэнник бµтэн тахсы². Манна µлэ диэн кэмэ 

суох. Уонна миэхэ сонун суох.
 Суруйдум Хабырыыл.

  17.09.39с.»

Сурук хайдах суруллубутунан биэрэ сатаатым. 
Биир ый и´игэр тыаттан арыыга 5 сурук. Бэйэ-
бэйэ±э бол±омто, µлэ тэрээ´инэ, дьону µлэ±э 
таба аттаран туруоруу, ки´и ту´угар кы´амньы, 
холкуос араас кы´ал±ата: бурдук со±отуопката, 
тµµлээх былаана, суол о²о´уутугар дьону биэ-
рии, заем²а сурутуу, о.д.а. оччотоо±у олох 
хартыыната бу суруктарга ойууланар. 70-ча 
ха ́аайыстыбалаах холкуос биир дьиэ кэргэн 
курдук тµмсµµлээ±э к³ст³р.

«ХАЙААН ДА ЭРГИЛЛИЭХПИТ»

1941 сыл. Немец 
фашистара Советскай 
Со юзка сэриинэн саба 
тµспµттэрэ. Атырдьах 
ыйын ортотун эргин 
µгµстэрэ Арыыга µлэ-
лии сылдьар 11 ки-
´иэхэ сэриигэ ба рар-
га бэбиэскэ туттар-
быттара. Кµ´µ²²µ хал  -
лаан киэ´эриитэ куо -
ракка киирэр суол га 
турар Бэс К³лµйэ фер-
матыгар ы²ыыр аттаах 
дьон тилигирэтэн кэл -

биттэрэ. Мэл дьи буо ларын курдук бары кµлµµ-
µ³рµµ аргыс таах, «сотору эргиллэн кэлиэхпит» 
диэн быра ́аай да´ан ааспыттара. Мин улахан 
убайым Илья Иннокентьевич кинилэри кытта 
барбыта. Сэрии иэдээнин амсайа илик дьон 
барааччылар да, хаалааччылар да улахан дол-
гуйуу суо±а. Гаврил Николаевич Корякин ити 
бастакы ы²ырыкка барбыта. Атын сиргэ µлэлии 
сылдьар ³сс³ 5 ки´и уоттулартан барбыта.

Гаврил Николаевич Мальта±а байыаннай бэ-
лэмнэниигэ сылдьан ыыппыт µс суруга баар. 
Харандаа´ынан суруллубут, кумаа±ыта ки´и 
тутарын уйбат да курдук. Бу кини ти´эх да 
суруктара буолуон с³п курдук, фронтан сурук 
кэлбитэ биллибэт. Онон суруктар хатыла´ар 
сирдээхтэр эрээри, мин хайдах суруллубутунан 
толору ти´иэхпин ба±арабын.

Кэргэнигэр, о±олоругар:
«Ахтыл±аннаах дьоннорум Катя, Вася, Антон, 

Аграфена, ахтыл±аннаах приветтэ туту².

Быраата Роман 
Николаевич Корякин.
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Би´иги бары биир рота±а биир дьиэ±э 
олоробут. Арай Кирилэ, Мэхээскэ уонна Виктор 
атын сиргэ, атын чааска µ³рэнэллэр. Би´иги 
бары здоробайбыт, ыалдьыы суох. 16. Х. с.г. 
µ³рэннибит. Условие олус м³лт³х, онон ырыы, 
дьµдэйии баар буолла уонна та²ас чараас, 
онон тымныыга то²уу элбэх, бэйэ та²а´ын 
та²ыннарбаттар, арай мин саппыкыбын кэтэбин. 
¥³рэх олус кытаанах. Сарсыарда 6 ч. киэ´э 11 
часка утуйабыт. Сутка±а 3-тэ а´ыыбыт. Бµлµµ 
горотыттан 410 к³ст³³х сиргэ кэлэн µ³рэнэбит. 
Иркутскай горот та´ыгар. Кэлээри оруобуна 
биир ый айаннаан кэлбиппит. Э´игиттэн ара±ан 
баран 4 телеграманы, бу 5-с сурукпун ыыттым. 
Порохоттан ара±ан баран 10-ча хонукка табах 
тардыллыбыта уонна манна табах суох буолан, 
хамса табах 1 солкуобай да, суох. Оту-ма´ы 
барытын тардан к³р³бµт.

Э´иги хайдах олороргутун билиэх ба±а бэрт 
да кыах суох. О±олор хайдах сылдьалларый, 
Вася µ³рэнэр дуо? Эн хайдах ханна олоро±унуй? 
Еремейи кытта бас-к³с гынан олорору² буоллар 
µчµгэй буолуо этэ уонна хайа пособия ыла±ын 
дуо? Уонна мин хамнаспын 255 солкуобайы 
ыллы² дуо? Ол кэннэ С³дµ³т 102 солкуоб. 
биэрдэ дуо? Семен, Киэшэ дохоппун µчµгэйдик 
аа±ан биэрдиннэр. Эн миигин букатын барта 
буолуо диэн ытыы-со²уу олорума. Хайаан да 
би´иги бары тыыннаах дойдубутун булуохпут. 2 
сыл бэтэрээ ³ттµгэр та²аспын, саам материалын 
ханна да гыныма, µчµгэйдик уура сыт. Еримей, 
Роман эн хозяйство±ар к³м³т³ о²ордуннар. 
Уонна тугу суруйуомуй, о±олорго суруйдум. Баар 
законунан ту´аннарыахтара льготанан. Би´иги 
2 ыйдаах табах, мыыла харчыта диэн 28,50 
харчыны биэртэрэ.Маны телеграма±а туттабыт.
Куруутун суруйарга бириэмэ суох буолар. Э´иги 
суруйу² хайдах олороргутун, туох уларыйыы 
баарын. Суруйдум э´иги ахтыл±аннаах а±а±ыт 
Гаврил. Сыллыы-ууруу хааллым олус тиэтэллик. 
Ахтыма².

2.Х1.41с.»
«Олус ахтыл±аннаах бырааттарым Рома, 

Акулина, Моруса, Агаша, Петр Вас. Ахтыл±аннаах 
приветта туту²!!!

Би´иги Александр, Софрон, Афанасий, Илья, 
Семен, Прокопий Михайлович, Егор буолан 
бииргэ олоробут, биир рота±а, 3 зводка. Кирилл, 
Мэхээскэ атын часка бартара уонна Виктор.
Бµлµµттэн кэлбит о±олор бары саха биир рота±а 
баарбыт. Иркутскай городка биир ый айаннаан 
араас пороходтарга олорон кэлбиппит. Тимир 

суолга эмиэ да олордубут. Би´иги µ³рэнэбит 
16.Х. б.дь. ыла. Ыалдьыбаппыт, онон здоровья 
µчµгэй. Условия м³лт³х, ас суох, сутка±а 600 
грамм хлеб уонна суп. 3 а´ылык буолар. Онон 
ки´и тулуйбат уонна та²ас чараас, онон то²обут. 
Манна били²²э диэри хаар суох, сайын турар, 
ол гынан баран тыала тымныыта бэрт, онон 
ки´и тулуйбат. Би´иги баар сирбитигэр туох 
да атыы, лааппы суох сирэ. Куруугун военнай 
эрэ дьону к³р³±µн. Олорор ха´аарыматтан 
хаамыы а²арын атын сиргэ сылдьыбаккын. 
Сассыарда 6 частан киэ´э 11 часка диэри 
µ³рэнэбит, бириэмэ±э с³п тµбэ´иннэрэн µ³рэх 
кытаанах, онно сатаабат да µгµс, ол эрээри 
кэм би´иги амабыт. Сылдьар была´ын тухары 
эрэйдээх, о´уоба ньучча тылын билбэт ку´а±ан 
эбит дьо²²о. Би´иэхэ туох нуомас кэлиэй. Хата 
дэлэй дьон э´иги событыйаны истэргит буолуо.

Э´игини уонна дойдуну т³´³ да ахтыбыт и´ин, 
санаатахха санаа тиийбэт. Ол эрээри би´иги 
хайаан да ыалдьыы, туора суол булбата±ына 
дойдуга тыыннаах тиийиэхпит дии саныыбыт. 
Онон э´иги олус санаа аргымтыата буола 
олорума². Хайаан да кэтэ´и². Дьэ о±олор мин 
дьонум ханна хайдах олороллорун суруйу² 
уонна сельисполком хлебинэн хааччыйар дуо 
уонна туох льготаны ту´ана±ытый толору дойду 
оло±уттан суруйу² уонна тугу буларгытынан 
бэйэ бэйэ±итигэр к³м³л³´µ². Колхоз оло±ун 
хамнатыма², дэлби µлэлээн басты² дохуоту 
аахсы², колхуо´у ха²аты². Васяны µ³рэттэри², 
кыах баарынан о±олору µ³рэттэри².Уонна тугу 
суруйуомуй, сонун суо±а бэрт.

Би´иги аадырыспыт пока маннык ВСЖД 
станция Мальта п.я.1272, дом 4, кв.1 диэн 
суруйаары². Би´иги бу 5 сурукпут буолла уонна 
6 телеграма биэрдибит Бµлµµттэн ара±ан баран. 
Олус тиэтэйэн олорон суруйдум.

Э´иги тапталлаах убайгыт уонна браттаргыт 
Ганя. 2.Х1.41с.

Сыллыы-угуруу хааллым.

Табах суох дойдута эбит, онон к³нн³рµ 
сылдьабыт.»

«Улаханнык убаастыыр до±отторум Сеня, 
Варя Спирд., Кеша, ахтыл±аннаах приветтэ 
туту²!!!

Би´иги бары бииргэ суруйабыт. Бары олус 
бэркэ сылдьабыт. Здоробыйабыт µчµгэй. Нуомас 
суох. Уотту уолаттарыттан Кирилэ, Мэхээскэ, 
Виктор буолан атын военнай часка бартара, 
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оттон би´иги Александр, Егор, Софрон, Семен, 
Иван, Афанасий, Илья, Прокопий Михайлобыс 
буолан биир рота±а баарбыт. ¥³рэммиппит 
16.Х.41с. ыла. Бµлµµттэн Иркутскай городка 
диэри оруобуна биир ый айаннаан кэлбиппит, 
суолга услобыйа µчµгэй этэ. Оттон манна 
услобыйа м³лт³х. Сутка±а 600 гр. хлеб уонна 
суп кыра, µстэ а´ыыбыт. Онон ки´и тулуйбат. 
Туох да атыы суох уонна чаастан хаамыы 
а²аарын атын сиргэ сылдьыбаппыт. Онно эбии 
табах суох. Ый кэри²э буолла табах а´ы булан 
а´аабатах, ханна да суох. 2 ыйдаах табах 
харчыта диэн 28,50 харчы биэрбиттэрэ. ¥³рэх 
олус кытаанах бириэмэ±э с³п тµбэ´иннэрэн, 
онуоха эбии ньучча тылын билбэт буолан олус 
эрэй буолар дьо²²о. Би´иги Бµлµµттэн кэлбит 
саха а²аара биир рота буолан µ³рэнэбит. 
Сорохторо атын чааска бартара. Билигин саха 
элбэх. Би´иги баар сирбитигэр гражданскай 
насленньэ суох, ха´ан да к³рб³ккµн, куруук 
военнай дьон буолар. ¥³рэх кµ²²э олус у´ун, 
6 ч. сассыарда, киэ´э 11 часка диэри буолар.

Манна 2.Х1.б.дь. кы´ын суох, Хаары к³р³ 
иликпит, ол гынан баран тыала тымныыта бэрт, 
онон олус то²обут, та²ас чараас, бэйэ та²а´а 
та²ныллыбат, мин бэйэм саппыкыбын кэтэбин 
арай. Манна т³´³ ³р µ³рэнэрбит биллибэт.

Дьэ о±олор, би´иги хайаан да дойдуга тыын-
наах т³ннµ³хпµт дии саныыбыт. £ск³ бро²²а 
киирбит да и´ин дойду и´ин ³лµ³хпµт. Онон 
би´иги дьоннорбутун мучулаах-санаалаах олор-
ду ма². Кинилэр олохторун толору баар усло-
быйанан к³м³л³´µ² уонна баар льготаны, по-
собияны сатаан кэпсэтэн ту´аннары², кытааты² 
к³рµ²-исти², э´иэхэ эрэнэбит. Сеня, Варя, мин 
дьиэбин саатар сайын ки´и олорор гына тут таран 
биэри² уонна дохуоппутун толору аа±ан биэри².

Би´иги 5-тэ телеграмма, 6 сурук барта да 
т³´³т³ тиийтэ биллибэт. Дьэ о±олор дьиэлэрин 
тутан биэри² уонна колхуо´у кµн аайы ха²аты², 
колхоз басты² дохуоту ыларын сити´и², би´игини 
суохтатыма². Бары колхозтаах убайдарбытыгар, 
эдьиийдэрбитигэр тиэрди² би´иги ы²ырыыбытын 
колхозка хасса суох µлэлииргэ! Би´иги хайаан 
да кыайыынан т³ннµ³хпµт, капла хаан хаалыар 
диэри, хааны хамнатыма². Би´иги олус к³хт³³хтµк 
µ³рэнэбит. Би´иги э´игиттэн 410 к³ст³³х сиргэ 
олоробут, Иркутскай куораттан 9 к³с бэттэх, 

адереспыт Вост.сибир. железн. дорога, станция 
Мальта п.я.1272, дом 4, кв.1 диэн.

У´уну осторуялаан суруйарга бириэмэ 
суох. Хаалбыт олоххо э´игини эрэнэбит 
тэрийэргэ. О±олору µ³рэхтэн хаалларыма², 
а´ынан, та²а´ынан аччыктатыма², то²орума². 
Суруйу² дойду оло±уттан толору. Уларыйдахха 
биллэриэхпит. Хайдах буолан и´эр событияттан. 

Дьоммут кы´ы²²ы олохторун буллары². 
Хайа Варя мин хамнаспын ылан биэрди² дуо 
дьоммор эбэтэр колхозка.

Суруйдубут бары боецтар ааттарыттан Ганя.
Бука барыгыт доспиданията тиэрди² кол-

хозтаахтарга. 2. Х1.41с. 

Гаврил Николаевич Корякин бу суруктарын 
ту´аайбыт дьоно: Сеня – Семен Гаврильевич 
Протопопов, холкуос бэрэссэдээтэлэ этэ, 1942 
сыллаахха сэриигэ барбыта, эргиллибэтэ±э. 
Варя – Варвара Спиридоновна Протопопова, нэ-
´илиэк Сэбиэтин бэрэссэдээтэлинэн бэрт у´ун-
нук µлэлээбитэ, сэрии дьылларын кы´ал ±атын 
барытын санныгар сµкпµтэ. Кеша – Иннокентий 
Иванович Протопопов, суотчут этэ, Семен Гав-
рильевич сэриигэ бартын кэннэ холкуос бэ-
рэссэдээтэлэ буолбута, а²ар ата±ынан до±о ло² 
этэ, онон сэриигэ барбата±а.

Гаврил Николаевич 1943 сыл кулун тутар 
ыйга кыргы´ыы хонуутугар охтубута. Кини а±ата 
Чооруос Ньукулай икки уола, µс кµтµ³тэ сэриигэ 
барбыттара. Кµтµ³ттэрэ Кузьма Иванович 
Протопопов, Егор Егорович Протопопов т³р³³-
бµт Уоттуларыгар эргиллибэтэхтэрэ, туспа сир 
халлаанын анныгар хаалбыттара. Улахан кµ-
тµ³тэ Корякин Кирилл Семенович сэрииттэн 
ки´и сэймэгэ эрэ эргиллэн кэлбитэ, у´аабата±а, 
«За отвагу» µс мэтээлин иилиммэккэ барбыта. 
Сурукка ахтыллар Рома – Роман Николаевич 
Корякин хойукку ы²ырыкка сэриигэ барбыта, 
эргиллэн кэлбитэ, а±ыйах сыллаа±ыта ³лбµтэ.

Гаврил Николаевич суругар ахтар бииргэ 
сыл дьар до±отторуттан т³р³³бµт сирдэригэр, 
тапталлаах кэргэттэригэр, о±олоругар эргиллэн 
кэлбэтэхтэрэ, Ийэ дойдуларын к³²µлµн ту´угар, 
сурукка суруйалларын курдук, олохторун толук 
уурбуттара:

Корякин Александр Афанасьевич, Корякин 
Софрон Ильич, Протопопов Афанасий Иванович, 

УЛУУ КЫАЙЫЫ 70 СЫЛА
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Протопопов Егор Егорович, Корякин Михаил 
Петрович.

ОЛОХ САЛЎАНАР

Гаврил Николаевич суруктарыгар кини дьиэ 
кэргэнин, о±олорун ту´угар кы´аналларыгар 
аймахтарыттан, до±отторуттан к³рд³´³р. Саатар 
дьиэлэрэ бµппэккэ хаалбыт эбит. Уоттулар 
саастаах дьоннорун дьиэлэрин б³´µ³лэккэ к³´³ р³н 
а±алан элбэх дьиэни туппуттара. Оттон эдэрдэр, 
са²а ыаллар туттан испит дьиэлэрэ бµппэккэ, 
эргиллибэт иччилэрин к³´µппµттµµ, хо йукка диэри 
ааннара, тµннµктэрэ а²а´ан турбуттара.

Гаврил Николаевич кэргэнэ Екатерина Гав-
рильевна холкуоска µлэлээн, ыанньыксыттаан, 
Бµлµµ куоратыгар лааппыга остуорастаан кэр-
гэнин кэриэ´ин толорбута, саллаат о±олорун 
оччотоо±у сиэринэн µ³рэхтээх о²ортообута.

Сурукка ахтыллар Васята, Василий Гав-
рильевич Корякин, Ньурба оройуонугар у´ун 
кэм²э спорт салаатыгар µлэлээн, улахан ытык-
табылы ылбыта, билигин улууска кини ааты нан 
спортивнай кµрэхтэ´иилэр ыытыл лалларын µ³рэ 
истэбит. Кэргэнэ Мария Про копьевна Борисова 
диэн учуутал этэ, µлэ ́ит буолбут µс о±олоохтор: 
Александр Васильевич £йм³к³³н улуу´угар 
нэ´илиэк ба ́ы лыгынан µлэлээн сылдьыбыта, 
билигин Дьокуускайга фирма солбуйар 
дириэктэрэ, СР тыа тын ха ́аайыстыбатын туйгуна, 
Александр, Марина диэн о±олордоох, Даниэль 
диэн сиэннээх. Светлана Васильевна Федорова 
– ХИФУ µр дµк µ³рэххэ уонна идэни талыыга бэ-
лэм ниир факультетын декана, пе да гогическай 
нау ка кандидата, доцент, РФ уопсай орто µ³рэ-
±ин бочуоттаах µлэ´итэ, РС µ³рэ±ириитин 
туйгуна, Игорь диэн уолуттан Ми хаил, Эмилия 
диэн сиэннэрдээх. Василий Васильевич СГУ-ну 
бµтэрбитэ, Дьокуускай Киин уокуругун дьа´алтатын 
µлэ´итэ, икки кыыс о±олоох.

Антон Гаврильевич Бµлµµ куоратыгар µйэтин 

тухары рентген-технигинэн µлэлээбитэ, биир 
кыыс о±олоох, Медицинскэй кии²²э сиэстэрэнэн 
µлэлиир, кини икки о±олоох.

Аграфена Гаврильевна медучилищены бµ-
тэр  битэ, 48 сыл Бµлµµ куоратыгар сиэстэрэнэн 
µлэ лиир, РФ бочуоттаах донора, СР доруо бу йа 
харыстабылын туйгуна, 4 о±олоох, 9 сиэннээх, 
2 хос сиэннээх. Улахан уола Коря кин Гаврил 
Семенович Красноярскайга техно логическай ин-
ституту, Госсулууспа Дальнай Вос токтаа±ы Ака-
демиятын бµтэрбитэ, Бµлµµ улуу ́ун Мунньа  ±ын 
бэрэссэдээтэлэ, СР но руотун ха´аайыстыба  тын 
µтµ³лээх µлэ´итэ, Чернышевскай нэ´илиэгин 
Бочуоттаах олох тоо±о, 3 о±олоох, 1 сиэннээх. Ле на 
Семеновна Москва±а Чэпчэки промышленность 
институтун бµтэрбитэ, Москва та´ыгар олорор, 2 
о±олоох. Прасковья Семеновна – Бµлµµгэ рент-
ген-ла бо ранынан µлэлиир, 2 µрдµк µ³рэхтэм мит 
о±о лоох. Владимир Николаевич Нерюнгрига «Са-
ха нефтегазсбыт» тэрилтэтигэр биригэдьиир, 2 
о±о лоох.

¥тµ³ ки´и Гаврил Николаевич Корякин оло±о 
сал±анар, аата ааттанар!

Ийэ дойду патриоттара, бэйэлэрэ суруктарыгар 
этэллэринии, «хааппыла хааннара хаалыар 
диэ ри» кыргыспыт, т³р³³бµт сирдэрин ту´угар 
олохторун толук уурбут буойун-саллааттары 
санатар бэлиэлэр Улуу Кыайыы бµппµтэ т³´³н³н 
ыраатар да, соччонон кµндµтµйэн и´эллэр. Кµн 
сиригэр кэлэн, ки´и буолан олоххо хаалларбыт 
о±олоро т³´³н³н µтµ³ дьон буолаллар да, 
соччонон саллаат суола оспот, кини оло±о сал-
±анар, аата ааттанар.

Арай, суруктарыгар ахтар-саныыр, µлэнэн 
киэргэппит холкуостарын оло±о, т³р³³бµт тµ³л-
бэлэрэ, Уоттулара, кураанахсыйан, кыра ныыт 
тааска ааттара суруллубут уолаттарын суох-
таабыттыы, чу²куйа чуумпуран турар.

Н.И. ПРОТОПОПОВА,
суруналыыс.  
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комсомольскай тэ рил-
тэлэр µлэлэрин оро-
йуонун хаґыатыгар су-
руйара, ардыгар «Эдэр 
коммунист» хаґыакка 
сыр датара. Этэргэ ды-
лы µлэ кµістµµ ор гуй-
бу та, ЫБСЛКС обкома Александр Егоров µлэ-
тин-хамнаґын кы ра±ытык кірірі уонна тэрийэр 
дьо ±урдаа±ын бэлиэтиирэ. Обкомол Пле нум-
нарыгар, араас мун ньахтарга Александр Его-
ров лоп бааччы этии лээх, хайа ба±арар боп-
пуруоска мунаарбытын биллэрэрэ, итэ±эс-бы-
ґа±ас баарыгар сытыытык кириитикэлиирэ. 
Три бунаттан бэрт кыратык тібі быган кістірі, 
ол эрэн этиитэ чуолкай, тыла-іґі сытыы, онон 
бары кинини сэргээн истэллэрэ.

Оччолорго анал суруналыыс µірэхтээх бэрт 
сэдэ±э, онон нууччалыы уонна сахалыы µчµгэй 
суруксут Александр Егоровы «Эдэр коммунист» 
редакторынан аныыллар. Былыр-былыргыттан 
«Эдэр коммунист» хаґыат эдэр дьону тµмэрэ, 

КЭРИЭСТЭБИЛЛЭЭХ КҐННЭР

Сааґыран истэх аайы араас тµгэннэргэ 
бииргэ сылдьыбыт, туох эрэ туґугар туруулаґан 
быґаарсыбыт, ол быыґыгар міккµґэн да ылбыт 
дьоннорум а±ыйаан иґэллэр эбит. Биирдэ 
профессор Авксентий Егоровичтыын хаартыска 
кірі олордубут, киґим этэр: «Дьонум бары ілін 
бµттµлэр, кір бу хаартыска±а тµспµт дьонтон 
бэйэм эрэ баарбын…»

Олор ортолоругар саха биир ча±ылхай су-
руналыыґа, µтµікэн киґитэ, талааннаах тыл-
баасчыта быйыл а±ыс уон сааґын туолуохтаах 
А.А. Егоров баара.

Александр Егоров орто оскуоланы Ытык 
Кµілгэ бµтэрбитэ, наар биэс сыана±а µірэм мит, 
кіссµі, сэмэй, ол эрэн олус сытыы тыл лаах, биир 
да предмеккэ мілті±µн кір дір бітіх. Оччотоо±у 
кэмІэ Дьокуускайга педагогическай институт 
баа ра, онон Саша учуу тал идэтин ылаары 
µірэххэ киирэр. Тµірт сыл туй гуннук µірэнэн 
кыґыл дипломнаах бэ йэтин оройуонугар Томпо±о 
µлэлии тиийэр. УІуо±унан кыра буолан баран 
бэрт сытыы, нууччалыы бэрт ыраастык саІарар, 
уруоктарын бэркэ быґаа ран 
µірэтэр эдэр учууталы о±о-
лор сібµлµµллэр. О±олор 
сыыґа-халты суру йууларын, 
эппиэттииллэрин бэ  йэлэ рэ 
хай дах итини ій діі бітіх 
бэйэбитий диэх кур дук ій-
дітірі.

Ґірэхтээх, эдэр учуу та-
лы Томпо оройуонун ком со-
молецтара билэл лэрэ, биир 
кµн кини ни рай комол баста кы 
сэ ки рэ тээрин дуоґунаґы гар 
ту руор буттарын µірэ-кіті 
быы   бардаан кэбиспиттэрэ. 
Алек сандр ком  сомольскай 
са  лайааччы буолаат, ис 
ком   сомольскай µлэни туп-
са  рыы га, ыччаттар произ-
вод ство±а кыттыыларын кі-
±µлээґини хам саппытынан 
бар бы та, ол курдук ычча т 

ҐТҐЈ ААТА УМНУЛЛУБАТЫН
(Биллиилээх суруналыыс А.А. Егоров 80 сылын туолла)
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ордук эдэр айар талааннаахтар, ученайдар 
уонна саІалыы санаалаах, сонун толкуйдаах, 
ыараханы чэпчэтэргэ этиилээхтэр бу хаґыакка 
тардыґаллара. Александр редактор быґыыты-
нан ыччат-комсомольскай коллективтарын, саха 
ыч чата промышленноска µлэ лиирин киэІник 
сырдатара, итини таґынан студеннарга анаан 
туспа страницалары аспыта, литература уонна 
искусство µлэґиттэрэ мэлдьи ыалдьыттыыллара.

Александр Александрович суруналыыс бы-
ґыы тынан лаппа µµммµтэ, сайдыбыта, су-
руйар дьо±ура аґыллан испитэ, тылбааска 
µлэтэ кэІээбитэ. Биир µтµі кµн кинини партия 
уобаластаа±ы комитетыгар ыІырбыттара уон на 
суруйааччылар сурунаалларыгар µлэ±э аныах-
тарын ба±аралларын туґунан кэпсэппиттэрэ. 
«Хотугу су лус» уонна «Полярная звезда» су-
рунааллар холбоґуктаах редакцияларыгар саІа 
соруктар туралларын уонна салайааччынан 
суруксут киґи µлэлииригэр санааларын эп-
пит тэрэ. Саха сирин Суруйааччыларын со-
йууґун бэрэссэдээтэлэ Семен Петрович Да-
ниловтыын кэпсэтэн кини сібµлэІин биэр битин 
быґаарбыттара.

Александр суруйааччылары кытта билсиґэр, 
до±ордоґор этэ, ол эрэн кинилэр сурунаалларын 
салайар туґунан хаґан да санаабата. Саха 
суруйааччыларын айымньыларын аахпыта, би-
лэрэ, ол эрэн кинилэр ортолоругар µлэ лии-
ригэр хайдах ылыныахтарай, кини этиитин 
сібµлµіхтэрэ дуу, айымньыларын итэ±эґин ый-
да±ына тугу диэхтэрэй диэн санаан ылбыта. Ол 
эрэн партия обкома кинини ити µлэ±э аныырга 
быґаарбыт буолла±ына уонна Семен Петрович 
сібµлэспитин истэн µлэлииргэ быґаарыммыта.

Александр Егоровы биир сарсыарда «Хотугу 
сулус» уонна «Полярная звезда» коллективыгар 
саІа кылаабынай редактор быґыытынан били-
ґиннэрбиттэрэ. Союз салайааччылара Семен 
Петрович уонна Моисей Дмитриевич кэлбиттэрэ. 
Александр суруйааччылары барыларын билэрэ, 
ол эрэн салайааччы быґыытынан кинини хай-
дах ылыналларын билбэтэ. Кылгастык са Іа 
кылаабынай редактор туґунан кэпсээн би ли-
ґиннэрбиттэрэ, боппуруостарга эппиэт ыл быт-
тара уонна ытыс таґынан Александр Алек-
сандрович кылаа бы най редактор олоппоґугар 
олороругар сібµ лэспиттэрин биллэрбиттэрэ.

Александр Александрович дуоґунаґыгар оло-
рон редакция эппиэттиир сэкирэтээрин Иван 
Егорович Федосеевы ыІырбыта уонна кэлэр 
нµімэргэ кимнээх айымньылара киирбитин, бы-
лааІІа туох баарын чуолкайдаспыта. Салгыы 
эдэр прозаик Василий Яковлевы кытта атах 
тэпсэн олорон хайдах µлэлиэхтэрин, кимнээх 
айымньылара уочаракка сыталларын, эдэрдэр 
суруйууларын хайдах тµргэнник таґаарыахха 

диэн сµбэлэспиттэрэ. Салгыы редакция±а µлэ-
лиир отделлар сэбиэдиссэйдэрэ Софрон Да-
нилов, Николай Габышев, Семен Руфов, от-
делларга µлэлииллэрэ Семен Никифоров, Алек-
сей Бэрияк киирэн кэпсэтэн санааларын тµмэн 
сурунааллларын салгыы сайыннарар, аа±аач-
чыны то±о тардарга сµбэ-ама буолтара.

Кылаабынай редактор Егоров кабинетыгар 
кµннэтэ киирэр-тахсар киґи элбээбитэ. Арай биир 
кµн саха норуотун биир ытык киґитэ, профессор 
Авксентий Егорович Мординов киирэн кэлбитэ 
уонна кµннээ±и µлэ-хамнас туґунан кэпсэппитэ, 
онтон П.А. Ойуунускай туґунан суруйбут ыста-
тыйатын «кіріір эрэ» диэбитэ. Александр іс-
сі педагогическай институкка киниэхэ µірэм-
митэ, лекциятын истибитэ, семинарскай заня-
тиеларыгар мэлдьи бэлэмнээх кэлэрэ уонна 
экзаменнары «биэс» сыана±а туттарара. Учуу-
талыттан толлоро уонна ытыктыыра. А.Е. Мор-
динов суруйуутун кичэйэн кірбµттэрэ. Кини 
дірµн-дірµн суруйара уонна суруйааччылар 
араас тµмсµµлэригэр мэлдьи сылдьара, этэл-
лэрин-тыыналларын саІата суох истэрэ. Суру-
йааччылар саІа айымньыларын сирийэн аа±ара 
кини биирдэ эмэ тыл этэриттэн кістірі.

Суруйааччылар сойуустарын Семен Петрович 
салайар кэмигэр айымньылары мунньахтарга, 
семинардарга, тµмсµµлэргэ ырытан тыл этэл-
лэригэр литератураны билэр-ійдµµр, сыаналыыр, 
саІалыы толкуйдаах эдэр дьоннорунан ырыт-
тарар µгэс баара. 1975 сыллаахха бэс ыйыгар 
Мос ква±а РСФСР Суруйааччыларын сойууґун 
Пле нумугар Александр Александрович Егоров 
саха литературатын боппуруоґугар «Литература 
воз рожденного народа» тиэмэ±э хос дакылааты 
оІорбутун РСФСР суруйааччылара бэркэ сэр-
гээн истибиттэрэ, ити ПленумІа сµрµн да-
кылааты Семен Петрович бэйэтэ оІорбута.

Редакция µлэґиттэрэ олус элбэ±и билэр, 
ырытар, дириІ билиилээх дьон этилэр. Софрон 
Петрович уонна Николай Алексеевич Габышев 
литература, история, политика боппуруостарыгар 
санаа µллэстиитин бэрээдэгинэн кэпсэтэллэрин 
баар дьон олус сэргээн, сонур±аан истэллэрэ, 
кинилэр билиилэрэ-кірµµлэрэ киэІин-дириІин 
сі±іллірі. Семен Руфов оччолорго Ш. Руставели 
«Тигр таІастаах бухатыыры» тылбаастаан µірэ-
кіті сылдьара уонна µірдэ±инэ-кітті±µнэ Пуш-
кин, Лермонтов хоґооннорун аа±ара. Ва силий 
Яковлев, редакторы солбуйааччы, саІаттан 
са Іа айымньыларын таґааран ірі кіті±µллэн 
µлэлиирэ.

Редакция±а дірµн-дірµн ытык кырдьа±астар 
охсуллан ааґаллара, ол курдук Амма Аччыгыйа, 
Кµннµк Уурастыырап, Суорун Омоллоон уо.д.а. Бу 
кыр дьа±астар киирэн тахсыылара бэйэтэ туспа 
сонун, кэрэхсэбиллээх кэпсэтии, ол быыґыгар 
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ырытыґыы буоларын, ытык кырдьа±астар тугу 
эмэ сурунаалга бэчээттэтэллэрэ.

Александр Александрович суруйааччылар 
µірµµлээх кµннэригэр ірі кіті±µллэн туран 
дакылаат оІороро, юбилейдыыр тµгэннэригэр 
µірµµлээх биэчэрдэрин салайан, дьаґайан 
ыытара. Кини тамада быґыытынан олус µчµ-
гэйдик ыытара, араас кірдііх тылларынан 
µір дэрэ, іс хоґооннорун табатык туттара, 
айымньыларын геройдарын тылларынан саІа-
ран кµлсµµ бі±інµ тэрийэрэ.

А.А. Егоров сурунаалга кылаабынай редак-
торынан олорон суруйааччылардыын чугастык 
до±ордоспута, айымньыларын сиґилии µірэп-
питэ, сиґилии ырытара уонна итэ±эґин-
быґа±аґын чуолкай ыйара, сµрэ±э сібµлээбитин 
аґа±астык биллэрэрэ.

Дойду µрдµнэн политика уларыйан, аны ула-
рыта тутуу айдаана кµідьµйэр. Хайдах эрэ олох 
хамсаан, ким да кими да ылыммат, ійдіібіт 
буолан барар. Уларыта тутар айдааныгар 
дьон-сэргэ оло±о сатарыйан барар. ССКП об-
комугар анал «Политическая агитация» икки 
тылынан тахсар сурунаалларыгар уларыта 
тутууну ійдµµр, ол эрэн дьоІІо-сэргэ±э бэрт 
сытыытык, ылыннарыылаахтык, ійдінµмтµітµк 
суруйар киґи наада буолар. Толкуйдаан баран 
Александр Егоровы ыІыран анаан кэбиґэллэр.

Коммунист Егоров уларыта тутуу долгунун 
сµрэ±инэн-быарынан, ійµнэн-санаатынан ситэ 
ылыммат, ол эрэн соруда±ы чиэґинэйдик толоро 
µірэммит буолан тустаах µлэтин, µіґэттэн 
ыйыыны-кэрдиини быґаччы толорор. Ол эрэн 
уларытыы-тэлэритии бэрт тµргэнник барар 
кэмигэр сіп тµбэґэн кинигэ издательствотыгар 
кіґін хаалар.

Александр Александрович кэргэнэ эмиэ Алек-
сандра. Александра Егорова республика±а эрэ 
буолбакка дойду µрдµнэн биллибит спортсменка. 
Александра винтовканан ытан эрэрин, ардыгар 
саатын сµгэн иґэрин спортивнай суруналыыстар 
бэрт элбэхтик суруйбуттара, кэпсээбиттэрэ. 
Билигин республика хаґыаттарын саґаран эрэр 
страницаларын арыйталыыр буоллар бэрт µгµґµ 
булан аа±ыахха сіп. Егоровтар уоллаах кыыс 
о±оломмуттара, уоллара Александр, кыыстара 
Айта. Ийэлээх а±алара суохтар, сирдээ±и 
олохторун тµмµктээн, уґуктубат уґун ууларыгар 
утуйа сыталлар.

Егоровтар о±олорун µірэттэрэн, дьон-сэргэ 
ортотугар олороллоругар олук уурбуттара. О±о-

лор ыаллар, о±олоохтор. Александр уонна 
Александра ситэ олорботохторун о±олоро, сиэн-
нэрэ салгыыллар.

Тµмµк санаам: Александрдар о±олоро ийэлээх-
а±аларын баай архыыптарын илдьэ сылдьал-
лар, ол курдук аата-ахсаана биллибэт элбэх 
хаар тыскалар бааллар. Араас сылларга Саха 
си ригэр, Россия±а, Советскай Союзка буолбут 
дьикти µірµµлээх кірсµґµµлэр, кэпсэтиилэр, мун-
ньахтар, съезтэр, конференциялар буолбут тµ-
гэн нэрэ, Александр Александрович аар-саар га 
аатырбыт Советскай Союз биллиилээх су ру-
йаач  чыларын, искусство деятеллэрин орто ло-
ругар тµґµспµт хаартыскалара бааллар. Ба ла-
ры государственнай µлэґиттэр кі міліґін бэ-
йэлэригэр ылаллара буоллар, кэ лэр кілµінэ±э 
кэрэхсэбиллээх бэлэх буолуох этэ. Ли тература 
уонна искусство деятеллэрин ор толоругар би-
ґиги ытык кырдьа±астарбыт кэрэ міс сµіннэрэ 
элбэхтик кістір, онон олус сыаналаах хаар тыс-
калар буолаллар. Маны таґынан Алек сандр Алек-
сандрович суруйталаабыт очеркалара, суол лаа ±ы 
бэлиэтээґиннэрэ, тылбаастара баал лар. Маны 
Су руйааччылар сойуустара уонна «Бичик» кинигэ 
кыґата санааларын тµмэн хайдах эрэ кинигэ 
оІорон кµн сирин кірдіріллірµгэр ба±а рабын.

Томпо оройуона саха норуотун биллиилээх 
суруналыыґа, тылбаасчыта Александр Алек-
сандрович Егоров тіріібµтэ а±ыс уон сылынан 
сибээстээн дойдутугар, дьонугар-сэргэтигэр ах-
тан-санаан ааґарга аналлаах тэрээґиннэри тэ-
рийдэллэр уонна Александр Егоровка аналлаах 
«Егоровскай аа±ыылары» ыыталларыгар этии-
лээхпин.

Суруйааччылар уонна Суруналыыстар сойуус-
тара сµбэлэґэн А.А. Егоров олорбут дьиэтигэр 
ійдібµнньµк бэлиэни туруоруохтарын сіп этэ 
дии саныыбын.

Эдэр кілµінэ суруналыыстарга этэбин: а±а 
саастаах коллегаларгытыгар ытыктабыллаахтык 
сыґыаннаґаргытыгар, то±оостоох тµгэннэргэ ах-
тан-санаан ааґаргытыгар. Киґи мэлдьи эдэр 
буолбат! Бириэмэ бэрт тµргэнник ааґар. Саха 
іґµн хоґоонугар этиллэринии: «Кырдьа±аґы 
хааґахха хаалыы сылдьан, сµбэґит оІо ґун», 
кырдьа±аска ытыктабыллаахтык сыґыанна ґар-
гытыгар ба±арабын.

Иван БОРИСОВ,
Саха Республикатын култууратын 

µтµілээх µлэґитэ, бэтэрээн-суруналыыс.
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Саха народнай поэ -
та С.И. Тарасов Ойуу-
нускай аатынан Ли-
тературнай музейга 
буол бут, поэт Ф.Г. Ви -
нокуров-Даадар ті-
ріі    бµтэ 90 сылын бэ -
лиэ тиир ахтыы киэ  ґэ-
тигэр, бу курдук эп-
питэ: «Биґиги саха быт 
литературатын мин, 
арыт ардыгар, ула   -
хан дьоло-соргута 
суох литература кур-
дук саныыбын. То ±о 

диэтэххэ, уус-уран литературабытын тірµт тээ-
бит баар суох улуу дьоннорбут, сириэдийэн, 
тыыллан-хабыллан, аба ран-сатаран туран кыа-
йан µлэлээбэтэхтэрэ, бука бары, эдэрси саас-
тарыгар ілбµттэрэ: А. Кулаковскай – 49 сааґыгар, 
А. Софронов – 49 сааґыгар, Н. Неустроев – 34-
гэр, П. Ойуунускай – 46-гар. Уонна онно эбэн 
кэбиґиІ умнууга хаалбыт, умнуллубут да±аны 
поэттары…»

Мин ааспыт ХХ µйэ номнуо саґаран эрэр 
литературнай страницаларын арыйталаан кі-
рібµн. Онно кірдіххі, сэрии иннинээ±и сылларга 
уонна сэрии са±ана республика хаґыаттарыгар, 
«Хотугу сулус» сурунаалга саамай элбэх 
хоґооннору суруйбут эбит эдэр поэт Иван 
Петров. Дьэ онтон кини аата эмискэ сµтэн 
хаалбыт. Аа±ааччылар, тіріібµт норуотугар 
киэІ ник биллэн испит, бу поэт дьыл±атын ту-
ґунан хантан билиэхтэрэй.

«Поэттар – биґиги дьыл±абыт ыарахан», – 
диэн саха биир чулуу поэта эмиэ да курутуйа, 
эмиэ да хомойо эппитин санаан аґара±ын.

ИлиІІи дойдулар іркін ійдііхтірі бы лыр 
этэн кээспиттэрэ эмиэ баар: «Поэты ілірір-
іґірір чэпчэки, оттон тилиннэрэр ыара хан. 
Онон норуот бэйэтин поэттарын о±о кур дук 
атаахтатыахтаах, илиитигэр кіті±і сыл дьыах-
таах», – диэн.

Былыр ібµгэлэрбит «Киґи дьыл±ата таІара 
илиитигэр» диир буолаллара. Онтон сэбиэскэй 
былаас са±ана «Дьыл±аІ бэйэІ илиигэр» диэн 
ій-санаа иитиэхтэммитэ, судургу ба±айытык. Ол 

эрээри эн дьыл±а±ын былаас таптаабытынан 
быґаарар буолла±ына ол ордук кутталлаах, 
«киґи буолууІ, кии буолууІ» бµµс-бµтµннµµ ки-
ниттэн тутулуктаах. Репрессия хааннаах сыл-
ла рын хаґан да±аны умнуо суохтаахпыт. Ор-
дук биґиги, сахалар. Баар суох уґулуччулаах 
дьоннорбутун кыдыттарбыт норуот.

Буойун-суруйааччы Тимофей Сметанин чугас 
эт-хаан айма±а, до±оро, кэбээйилэртэн бастакы 
µрдµк µірэхтээх саха тылын, литературатын 
учуутала, Эллэй ыкса чугас до±оро поэт Иван 
Романович Петров туґунан суруйар олус ыарахан. 
Кини туґунан хараастыбакка, хараххыттан уу-
хаар баспакка, сµрэ±иІ ньµілµйэ ыалдьыбакка 
суруйуохха сатаммат.

Кини 1915 сыллаахха тохсунньу 8 кµнµгэр 
Кэбээйи нэґилиэгэр тіріібµтэ. Оччолорго Кэ-
бээйи нэґилиэгэ Орто Бµлµµ улууґугар кии рэрэ. 
А±ата Арамаан – Чыхаас нэґилиэгэр бил лэр 
ойуун этэ, ийэтэ Ульяна – НьыхараІ эмиэ 
уда±ан быґыытынан киэІник биллэрэ. И. Пет-
ров Кэбээйигэ начаалынай оскуоланы, Нам Іа 
сэттэ кылаастаах оскуоланы бµтэрбитэ. 1939-
1941 сс. Дьокуускайдаа±ы политпросвет ос-
куола±а µірэммитэ. Кэбээйи, Куокуй, Тыайа ос -
куолаларыгар учууталлаабыта, 1945-1947 сс. 
Дьо куускайдаа±ы пединститукка µірэнэн, кэ -
бээ йилэртэн бастакынан саха тылын, ли те-
ратуратын учууталын идэтин ылбыта уонна 
дойдутугар тиийэн учууталлаабыта. Олус µчµгэй 
куоластаах (дикциялаах), киэІник биллэн эрэр 
эдэр поэты, сайдыылаах уолу радиокомитекка 
µлэлэтэ хааллара сатаабыттарын ылымматах. 
Кэлин сааґыран олорон, эрэйи эІэринэн, муІу 
муннунан тыыран хаайыыттан эргиллэн кэлэн 
баран, куоракка оччолорго хаалбата±ын хомойо, 
курутуйа ахтар этэ. 1948 сылтан са±алаан 
кинини сор суоллаабыт, сымыйанан донуостаан 
дьыала тэрийэн хаайыыга ыыттарбыт муІу-
сору кірдірбµт, бу дьиэ кэргэни имири эґэ 
сатаабыт биир дойдулаахтара, бииргэ µіскээбит, 
µлэлээбит дьонноро, кэбээйилэр этилэр. Ким 
да туора сиртэн кэлэн дьыала тэрийбэтэ±э. 
Бэйэлээх бэйэтин дьонноро этилэр. Киґи кэ-
лэйэрэ ол баар. Кинилэр истэриттэн биир 
киґи кэлин ССКП обкомун эппиэттээх µлэґитэ 
буола µµммµтэ, кырдьан баран іссі хоґоон 

ПОЭТ ДЬЫЛЎАТА
(Кырдьа±ас учуутал, Россия µірэ±ириитин туйгуна, поэт, репрессия 

сиэртибэтэ Иван Романович Петров тіріібµтэ 100 сылыгар)
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суруйуутунан дьарыктаммыта. Сэбиэскэй кэм, 
партийнай систиэмэ итинник сиэрдээх-майгылаах 
дьону иитиэхтээн таґаарара.

Поэт балта Р.А. Иванова КГБ архыыбыгар 
сылдьан, копиялатан ылбыт докумуоннарын 
кір діххі, дьэ, дьулаан дьыала: туоґуларбыт 
И. Петров µірэппит о±олоро, «эн-мин» дэспит, 
санааларын аґа±астык кэпсэппит учууталлара 
эбиттэр. Барыта, бµгµІІµ хара±ынан кірдіххі, 
«детскэй лепет» эбит. Ол эрээри, оччолорго 
ити о±о «былдьыгырааґына» кими ба±арар саа 
уоґугар туруоруон сіп кэмэ этэ.

Буруйдара…
 – 1942 сыллаахтан буржуазнай-национа-

листическай суруйааччылары хай±ааґын, кімµс-
кээґин, пропагандалааґын, докумуон тылынан: 
«…Ойунский был настоящий писатель, его 
твор чество поднимает дух и слово доходит 
до самых мозгов костей, несмотря на то, что 
его считают врагом народа. Я думаю, что его 
произведения будут выставлены со временем 
рядом с Кулаковским».

 – Саха норуотун оло±о кµн-тµµн ыараан 
иґэр, интеллигенцията ілір-сµтэр.

 – 1943 сыл. А±а дойду сэриитигэр кыай-
тараары гынныбыт диэн санааны олохтоох 
нэґилиэнньэ±э иІэрэ сатаабыт.

«… Гитлер объявил тотальную мобилизацию 
населения в возрасте с 12 до 57 лет, потому 
Германия в данное время имеет большое 
количество людских резервов, что перебросит 
на советско-германский фронт, отсюда видно, 
что война затянется и всех военнообязанных 
заберут в армию. В случае поражения Якутию 
захватит Япония, строй будет капиталистический 
без советской власти»…

Онон буруйа барыта «дакаастанан», сэбиэс-
кэй былааґы утарыы 58-10 ыстатыйанан нацио-
нализмІа буруйдааґын эбиллэн, малын-салын 
былдьаан туран, уон сылга хаайыыга ууруллубут, 
биэс сыл устата быыбардыыр бырааба бы-
ґыллыбыт. Ити уураах 1949 сыллаахха муус 
устар 4 кµнµгэр тахсыбыта. 

Дьэ ити курудк хара балыырга тµбэґэн 
сэттэ сыл устата Магаданынан, Халыманан, 
Верхоянскайынан тµрмэттэн тµрмэ±э, холуон-
ньаттан холуонньа±а олорон, эрэйи эІэринэн, 
муІу муннунан тыыран, сталинскай ГУЛАГ 
дьу лаан оло±ун этинэн-хаанынан билэр. Ха-
лыма±а олорон нуучча ааттаа±а, эмиэ 58 
ыстатыйанан 25 сылга ууруллубут поэт, прозаик 
Шаламовтыын (аатырбыт «Колымские тетради» 

ааптара) билсибит, алтыспыт. Ол туґунан 
кэпсиирэ да, мин Шаламов диэн кимин, тугун 
билбэт буоламмын, тыал тыаґын курдук истэрим. 
Абалаах ба±айы. БилиІІи кэм буоллар, иІэн-
тоІон ыйыталаґыах хаалбыт эбит. 

«Улуу сирдьит» И.В. Сталин 1953 с. кулун тутар 
5 кµнµгэр ілір. Былааска Н.С. Хрущев кэлэр, 
Сталин культличноґын кириитикэлээбитинэн 
барар. Политическай хаайыылаахтары сыыйа 
босхолообутунан бараллар. И.Р. Петров 1955 
сыллаахха олунньу 19 кµнµгэр РСФСР Ґрдµкµ 
суутун Президиумун уураа±ынан хаайыыттан 
босхоломмут. «Срочное освобождение» диэн 
ыйыллыбыт.

Ытаан-соІоон,
Ыллаан-туойан
Тиийэн кэллим
Кэбээйибэр, – диэн эппитэ, тута уос номо±о 

буолбута.
Хаайыыга олорбут сылларыгар, кырыыстаах 

кыраабытын курдук, олох киниэхэ бииртэн биир 
дьулаан охсуулары оІорбут этэ. Ону кини 
хаайыыттан тахсан баран биирдэ билбитэ. М. 
Шолохов «Киґи дьыл±ата» сэґэнигэр курдук. 
Хаайыыга бараатын кытта тапталлаах кэргэнэ 
Аксиния Кононовна уонна саІа тіріібµт µґµс 
о±ото ыалдьаннар утуу-субуу кµн сириттэн 
кµрэммиттэрэ. Оччолорго «норуот істіі±µн» 
дьиэ кэргэттэригэр туох кімі, эмтээґин-
томтооґун оІоґуллубут µґµі. Онтон а±ыйах 
сыл ааґаатын, бииргэ тіріібµт убайдаах 
быраата, Јндірій уонна Дьігµір, Малыыда 
диэн улуу кµілгэ тыынан иґэннэр, кµµстээх 
тыалга тµбэґэннэр, сор суолланаллар. Уоллаах 
кыыс о±ото, тігµрµк тулаайах хааланнар, чугас 
аймахтарыгар иитиллэн сылдьыбыттар.

Олохпут сор суолга тµбэґэн,
Тµґээн да билбэтэх суос ілµµ
Тµбµлээн кыайбыта, сэгэриэм.
Ол кэмтэн сэттэ сыл суох буолан
Отой да умнуллан бараммын,
Кµн кірін биэрэккин булларан,
Кірµстµм бии икки «чыычаахпын», – диэн 

поэт 1957 сыллаахха «Јйдµµбµн» диэн кэргэнин 
сырдык кэриэґигэр анаабыт хоґоонугар уйа-
дыйан туран суруйбута.

Сотору кэминэн киниэхэ да кµн кірін кэлбитэ – 
1956 сыллаахха сібµлµµр учууталлыыр идэтигэр 
тіннір, айар µлэ аба-хомуґуна, илбиґэ хаттаан 
эргиллэр, кыыґа Даша Михаил Николаевич 
Винокуров диэн µтµікэн, учуутал киґиэхэ кэргэн 
тахсан, уол о±олонон эґээ буола тµґэр, уола 
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Толя орто оскуоланы бµтэрэн Иркутскайдаа±ы 
пединститукка µірэнэ киирэр…

Инники этэн аґарбытым курдук, И. Петров 
хоґоонноро сэрии иннинэ, сэрии са±ана рес-
публика хаґыаттарыгар, «Хотугу сулуска» эл-
бэхтик бэчээттэммиттэрэ. Кини бастакы хо ґоон-
норо «Колхоз ууґа», «Кыргыттар ырыа лара» 
1938 сыллаахха Нам оройуоннаа±ы хаґыатыгар 
тахсыбыттар эбит.

Хаайыыттан тахсан баран айар µлэтин сал-
±аабытынан барбыта. Республикатаа±ы, оро-
йуоннаа±ы хаґыаттарга, «Хотугу сулуска» хо-
ґоон норо тахсыталаан барбыттара. 1969 сыл-
лаахха саха биир уґулуччулаах поэта, прозаига, 
драматура, буойун-саллаат Т.Е. Сметанин ті-
ріібµтэ 50 сылыгар анаан, кини о±о сааґын, 
оскуола±а µірэммит сылларын туґунан уус-
уран іттµнэн µрдµк таґымнаах, кэрэхсэбиллээх 
ахтыыны суруйан «Хотугу сулуска» таґаартаран, 
аа±ааччылар да, суруйааччылар да ортолоругар 
улахан сэІээриини ылар. Саха биир уґулуччулаах 
киґитэ, талааннаах суруйааччы Т. Сметанин 
сыр дык міссµінµн уустаан-ураннаан ойуулаан, 
тіріібµт норуотугар сыаната биллибэт кµндµ 
бэлэ±и оІорор. Ол бэйэтин кэмигэр µрдµктµк 
сыа наламмыта.

Суруйааччылар диэн уйан, нарын дууґалаах 
дьон бу бэйэлээх бэйэбит киґибит олох очур-
дарыгар о±устаран быста-ойдо сылдьар эбит 
диэннэр, бэйэлэрин сылаас эйгэлэригэр чугаґа-
таннар, ірігійі µрдµµ, кµнэ кµірэйэ тµґэр.

1966 сыллаахха «Кыталыктар», 1971 с. «Кµіх 
тілін» хоґооннорун кинигэлэрэ тахсаллар. Кэ-
лин, поэт олохтон барбытын кэнниттэн «Ырыам 
ыллыктара» хоґоон кинигэтэ 1994 с., «Кэбээйигэ, 
дойдубар» хоґооннор, ахтыылар кинигэтэ 2008 с. 
тахсыбыттара.

Тіріібµт-µіскээбит «солко долгун кµі±µнэн 
суор±аннанар сайыннаах, кырса, куобах тµµ-
тµнэн кырыаланар кыґыннаах, элбэх кµіллээх, 
алаастаах, эмис собо балыктаах кэрэ кэскил 
кыраайын Кэбээйитин туґунан ыллаабыт-туой-
бут поэт билиІІитэ суох. Кэбээйигэ кини аата 
киэІник биллэр, ірі тутуллар, хоґоонноро 
аа±ыл лаллар, ырыалара ылланаллар, тіріібµт 
ті гµрµк сыллара киэІник бэлиэтэнэллэр.

И.Р. Петров саха народнай поэта Эллэйдиин 
эдэр сааґыттан до±ордоґуутун туґунан бэрт 
а±ыйах киґи билэр буолуохтаах. Эр дьон до-
±ордоґуулара саамай кµµстээх, µтµі санаа лаах 
до±ордоґуунан биллэр. Эллэй курдук уґулуччу-
лаах поэт эмиэ Эллэйдии до±ордоґор уратылаах 

эбит. Киґи эрэ сі±µіх курдук. 2008 с. И.Р. Петров 
«Кэбээйигэ, дойдубар» кинигэтэ тахсыбыта. 
Сэмэн Тумат поэт, тылбаасчыт Степан Тимо-
фе ев тан Иван Романович туґунан ахтыы суру-
йа рыгар кірдіспµтэ. Ону быґа гыммакка, тµр-
гэн ба±айытык суруйа охсон биэрбитэ. Ол 
ахтыыттан быґа тардан аа±ыа±ыІ:

«Ол 1938-1939 сс. буоллахтара дии. Кини 
миигиттэн икки-µс сыл бадахтаах а±а эбитэ 
буолуо. Онон µрдµкµ кууруска баара. Ленскэй 
(билигин Шавкунов) диэн уулусса±а уопсай 
дьиэ лээх этибит. Ити билигин дьон-сэргэ спец-
поликлиника диир тэрилтэлэрин кэннигэр ту-
ра ра. Уйбаан Аксиния диэн кэргэннээ±э. Кы-
ракый остуол, орон, биир дуу, икки дуу ійі-
нірі суох олоппос эрэ турар быыкаайык дьиэ 
дии саныыр этим. Хара гимнастеркалаах, 
саппыкылаах эт-лахса киґи дьоґуннаахтык тут-
тан хаалан ыадардыыра. Суруйааччы Ва силий 
Протодьяконов курдук тору-толлойбут, ірі 
тарааммыт хап-хара хойуу баттахтаах.

Оскуолабыт билиІІи Ленин проспегар турара.
Уйбаан дьиэтигэр кэлээт, хоґугар киирэн, кы-

ракый остуолугар бµк тµґэн олорон хоґоон суруйар 
идэлээ±э. Биґиги кини хоґугар киирэ соруммат 
буоларбыт. Бииринэн – кэргэннээ±э, иккиґинэн, 
солото суо±а – куруук суруксуттуура, ол иґин 
ону мэґэйдээмээри. Улахан суруйааччылары 
кытта билсэр быґыылаа±а, онон салларбыт 
да±аны. «Сµрдээх киґи дии. Эллэйдээ±и кытта 
билсэр эбит», – дии саныырбыт. Эллэйдиин 
бииргэ тµспµт хаартыскатын остуолугар ууран 
туруорара. Оччолорго мин хоґоон-иґээн суру-
йуунан µлµґµйбэт буоламмын аахайбат да 
курдук быґыылаа±ым. Иван Петров диэн илии 
баттааґыннаах хоґооннор хаґыаттарга µгµстµк 
тахсаллара…»

И. Петров бу кэмнэргэ Эллэйдиин билсибит, 
уонна хаартыска±а тµґµспµт буолуон сіп. Кини 
куоракка политпросвет оскуола±а µірэнэ 1938 сыл 
кµґµнµгэр киирбитим диэн суруйбута. Эллэй бу 
кэмнэргэ элбэх ырыа-хоґоон кинигэлэрдээх тіріі-
бµт норуотугар киэІник биллибит поэт этэ, эбии-
тин 1939 сыллаахха Саха сирин Суруйааччыла рын 
сойууґун бырабылыанньатын бэрэссэдээтэли  нэн 
талыллыбыта. Эллэй (29.11.1904 с.т.) сааґы нан 
Иван Петровтан уон сыл а±а этэ. Ону ол диэбэк кэ 
тыыннаахтарын ту ха ры до±ордоспуттара.

1965 сыллаахха поэт И.Р. Петров 50 сааґын 
кэбээйилэр киэІник бэлиэтээбиттэрэ. Кэргэним 
Варвара Егоровна ол са±ана Кэбээйи орто ос-
куолатыгар µірэнэрэ. Кини кэпсииринэн, эл-
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бэх э±эрдэ телеграммалартан Эллэй ыыппыт 
э±эрдэтин ордук ійдіін хаалбыт. Онно ман-
нык тыллар бааллара µґµ: «Ґйэ аІаардаах 
ірі гійдііх µбµлµійгµн тіріібµт-µіскээбит, тап-
таллаах МалыыдаІ дьэІкир ыраас уутунан бэ-
лиэтээ!» – диэн.

2012 с. «Чолбон» онус нµімэригэр суруйааччы 
А.А. Бэрияк тіріібµтэ 100 сылыгар анаан биир 
сэдэх хаартыска тахсыбыта. Сэргэстэґэ Эллэй, 
И. Петров олороллоро, кэннилэригэр А.А. Бэрияк 
турара. Сыла, ыйа, кµнэ чопчу биллибэт этэ. 
Бу хаартыска кинилэр до±ордоґууларын эмиэ 
туоґулуур.

1969 сыл. Бэс ыйын икки аІара. ЈІµрµк куйаас 
кµннэр тураллара. Биґиги, медфак икки кууруґун 
устудьуоннара, ити сыл оробуочай городок диэн 
куорат бириистэнин аттынаа±ы микрооройуону-
гар олорбуппут. Уопсайбыт онус оскуола урукку 
икки этээстээх эргэ мас дьиэтэ этэ. Биир кµн 
Иван Романович кэргэнинээн Александралыын 
уопсайбыт аттынан ааґан истэхтэринэ кір-
сі тµстµм. Иван Романович дойдутуттан сото-
рутаа±ыта кэлбит. Саас кустаабыт. «Сарсын 12 
чаас са±ана кэлэ сырыт. Куста сиэн бараар», 
– диэтилэр. Олорор аадырыстарын ыйдылар. 
Сµрдээ±ин µірдµм. Куоракка устудьуон киґиэхэ 
ким куґунан сыІалаабыта баарай? Кинилэр 
Тыва республикатын кµннэрин аґыллыытын 
кірбµттэр, стадионтан иґэллэр эбит. Сарсыныгар 
болдьообут кэмнэригэр тиийдим. Бириистэн 
аттыгар олороллор эбит. Уґун со±ус остуолга 
кус этэ, Кэбээйи саґарчы буспут, µілµллµбµт 
собото уонна да араас ас бі±і іріґілµµ 
тардыллыбыт. Соґуйуом иґин, Эллэй уонна 
эдэр поэт Иван Алексеев номнуо аґыы-сии 
олороллор эбит. Сµрдээ±ин симитинним. Эллэй 
аатыттан да толлорум, кірµіхтээ±эр буолуох. 
Оттон Иван Алексеевы кірін билэрим. Эллэйи 
маннык чугастык кірµім, буолаары буолан биир 
остуолга олорон аґыам диэн ійгі да суо±а. 
Кинилэр, дьолго, хата миэхэ бол±омтолорун 
уурбатылар. Иван Алексеев «былааґы» адьас 
ылан кэбиспит, тохтоло суох наар бэйэтэ са-
Іаран бэбээрэр, издательстволар бу а±ай тах-
сыахтаах хоґооннорун кинигэтин хойутатан 
эрэл лэриттэн мі±µттэр курдук…

Тµннµк аттыгар аґыы олорор мап-маІан 
соруочукалаах, ып-ыраас, сµрдээх чэнчис кірµІ-
нээх, убаан эрэр хаар маІан батта±ын кэннин 
диэки ньал±аарыччы тарааммыт Эллэй туох да 
ис хоґооно суох: «Сіп, сіп, сіп», – диэмэхтиир. 
Хаа-дьаа, киґи тойон эрбэ±ин са ±а кып-кыракый 

µрµµмкэлэрин охсуґуннаран ылаллар. Эллэй 
µрµµмкэтин уоґугар тириэрдэн иґэн, соґуйбуттуу 
тіттірµ уура охсон кэбиґэр. Тириппит-хоруппут 
Иван Алексеев тута кылк гыннаран кэбиґэр. 
Иван Романович испэт, охсуґуннарар эрэ.

Эллэйдээхтэн толлор аґыыр-аґаабат аґаан 
баран, дьиэлээхтэргэ махтанан баран, бу до-
±ордуу истиІ кірсµґµµнµ мэґэйдээмээри уоп-
сайбар бардым. «Кэлэ сылдьар буол. Хата, чугас 
олорор эбиккин», – дии хаалла Александра. Ити 
курдук олохпор биирдэ Иван Романовичтаахха, 
Эллэй баарына, ыалдьыттаан турабын. Онон 
да сылыктаатахха, кырдьык, до±ордуу дьон 
эбиттэр этэ.

Университекка µірэнэ сылдьан (1967-1973 сс.) 
сайын са±аланыыта, бэс ыйыгар, ып-ыраас 
маІан соруочукалаах, хап-хара бµрµµкэлээх, 
килбэчигэс лаахтаах хара бачыыІкалаах, хаар 
маІан баттахтаах, тугунан эрэ маарыннаґар 
дьоґун дьон, иккиэн, Ленин проспегын устун 
аа-дьуо дьаарбайалларын µгµстµк кірірµм.

1975 сыл. Иван Романович Петров 60 сааґын 
Кэбээйи улууґугар Куокуй нэґилиэгин киинигэр 
Ар±аска бэлиэтээбитэ. Эллэй оччотоо±у суол-
иис мілті±µн, айан ыараханын аахсыбакка 
тохсунньу тоґуттар тымныытыгар кэлэн, до±орун 
µбµлµійµгэр кыттыыны ылбыта. Сµрэх ыарыґах, 
71 саастаах ытык кырдьа±ас бачча ыраах 
дойдуга кэлэн барбыта, кинилэр итии-истиІ 
сыґыаннарын, отой чугастыыларын туоґута 
буолар. Эґиилигэр, 1976 сыллаахха ахсынньы 14 
кµнµгэр, Эллэй кµн сириттэн барбыта. Тыыннаах 
Эллэйи кірін хааллыбыт диэн олохтоохтор 
µірэн, кэлин уос номо±о оІостоллоро. 

Бу икки, чыІха атын адьас дьµірэлэспэт 
дьыл±алаах дьон до±ордоспуттара эмиэ дьикти, 
бэйэтин туґугар таабырын.

Эллэй сааґын тухары былаас далбарыгар, 
кімµс кыта±ар ірµµ кµілэґийэ сылдьыбыта, 
аат-суол бі±інµ ылбыта, оттон Иван Петров 
былаас ата±астабылыгар хара ілµір диэри 
сылдьыбыта. Биир кэмІэ ССКП обкомун идео-
логия±а секретарынан µлэлээбит Ю.Н. Про-
копьев кинини партияны хоґуйбат, идейнэйэ 
суох хоґооннордоох поэтынан ааттаабыта.

Дьэ итинник уустук дьыл±алаах киґи этэ, 
ТаІараттан айыллыбыт талааннаах учуутал, 
РСФСР норуотун µірэ±ириитин туйгуна, поэт, 
репрессия сиэртибэтэ, улуу Эллэй до±оро Иван 
Романович Петров.

Василий ИВАНОВ.

КЭРИЭСТЭБИЛЛЭЭХ КҐННЭР
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КЭРИЭСТЭБИЛЛЭЭХ КҐННЭР

Иван ПЕТРОВ

ЛУўХА
ЛуІха µрэх халаанныран
Туолан устар сµµрµгэ,
Эдэр кыыстыы тэґиин тутан,
ЭІсэн тµґэр Лена±а.

Урут ЛуІха ынчыктыыра
Уулбат мууґун µллµнэн,
Эґэ, бірі сыбыытыыра
ЭІээрдэрин кэрийэн.

ЧэІнээх дириІ чµімпэлэргэ
Дьэллик сордоІ сургуллара,
Далбыыр уораан кіІµстэргэ
Таллан куо±ас умсара.

Кімніх, дьаІха чэІи сµгэн
Кіґµйэрэ халыІ тыа.
ИІсэ-обот ситим сіріін
Эрийэрэ кыамматы.

Ойуун µіппµт кэрэх маґа
Сылаппыта хара±ы,
Санньыар санаа, сµµрµк тыаґа
Салгыппыта кулгаа±ы.

СиІнэн тµспµт дьиэлээх оспох
Силбигирбит эркинэ,
Алдьархайдаах ааспыт олох
Амырыына итиннэ.

Манна былыр а±ам, ийэм,
О±уур баайга хордорон,
Миигин иитэн, ааґан-туоран
Олоорторо сордонон.

Сааскы сыма дьаардаах сытын
Салгын гынан тыынарбыт.
Сиспит µіґэ быстарынан
Сиэмэх баайга сылдьарбыт.

Сылгы, ынах ілін-сµтэн
Сыр±ан дьылга быстара.
Тимир сыапка быґа сиэтэн,
ХалыІ тирии хайдара…

Кыаммат Мэхээс илим тардан
Кыдьымахтыын кµрсэрэ,
Кыґын, сайын тоІон-хатан
Кыраларын иитэрэ.

Хайыґарын соґон кэлэн,
ТоІмут булчут дьыбар тµµн
ТоІуу хаарын ньуурун кэґэн
Туоруур этэ кіІµскµн.

Кыра сылдьан ынах манаан
Кырдалларгар ыллыырым.
АІхай быыґар бырдах уулаан
Айманарым, ытыырым.

Арыт эґэм батыйатын
Аалбыт тыаґын µтµктэн,
Дохсун буур±а часкыйара,
Туруук тааскар сірµістэн.

Сыллар, кµннэр ар±астарын
Сыылан, моІоон испитиІ,
Икки µйэ харсыґыытын
ЭтиІнэрин истэриІ.

Октябрь ньиргиэр тэргэнинии,
Јрі тµллэн тэппитиІ.
Ґйэ сааска хаппахтаабыт
Ґллµк муускун µрэйтиІ.

Бобон сыппыт куоруІ-дьайыІ
Буорун-сыыґын сахсыйан,
Кэтит Лена, уґаар диэІІин
КиллэрбитиІ хомуйан.

Эргэ сэмнэх арба±аскын,
Эбэм, устан бырахтыІ,
СаІа солко таІастанан
Сайылыккар та±ыстыІ.
1939
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БОРОЎОН ОЎОННЬОР
Бороҕон оҕонньору уҥуох тутааччы быһыытынан уруккуттан 

истэр этим. Кини суол быһылааныгар түбэһэн улахан 
эчэйиини ылбыт балтыбын эмтээбитэ. Биһиги аймахтан 
араас сылларга биэс киһини абыраабыта. Онон махталым 
улахан. Махталым бэлиэтин бу бэлиэтээґиннэри суруйдум. 
Үтүө үтүөнэн төлөнүөхтээх.

Урут Бороҕон оҕонньору ханна эрэ ыраах, сирдээҕи 
олохтон тэйиччи, үөһэ ойуччу баар курдук өйдөбүллээх этим. 
Оттон быйыл кыһын алтата сылдьан, ый аҥарыттан ордук 
кэмҥэ сарсыардаттан киэһээҥҥэ диэри атах тэпсэн олорон 
кэпсэтэн баран, атын өйдөбүлгэ кэллим – саха норуотун 
абыраары үөһэттэн ыыппыттар эбит диэн. 

Маҥнай көрүүгэ туох да уратыта суох боростуой тыа 
оҕонньоро. Оттон кэпсээн-ипсээн киирэн бардаҕына, өйө-

АЙЫЛЎАТТАН АЙДАРЫЫЛААХТАР

Егор Егорович Картузов саха 
ааҕааччыларын киэҥ биһирэби-
лин ылбыт суруйааччылар Дьуон 
Дьа ҥылы, Болот Боотур, Күн 
Дьирибинэ, Василий Яковлев, Сэмэн 
Тумат, Михаил Федосеев уонна 
сахаттан маҥнайгы лингвист Сэмэн 
Өндөрөйөбүс Ноҕоруодап төрөөбүт-
үөскээбит Болтоҥолоруттан си лис-
тээх-мутуктаах. 1977 сыллаахха 
Чу рапчы спортивнай оскуолатын, 
онтон 1983 сыллаахха СГУ фи-
зикаҕа салаатын бүтэрбитэ. Оскуо-
лаҕа уонна университекка үөрэ   нэр 
кэмигэр улуу тренер Д.П. Коркиҥ-
ҥа дьарыктаммыта. Өр кэмҥэ 
кө ҥүл тустууга уонна хапсаҕай-
га кү рэхтэспитэ. Көҥүл тустууга 
Д.П. Кор кин бирииһигэр Бүтүн 
Союз таа±ы турнирга уонна Саха 
сиригэр Н.Н. Тарскай бирииһигэр 
ик кис буолбута, ону таһынан элбэх 
республикатаа±ы күрэхтэһиилэр кыа-
йыылаахтара. Хапсаҕайга Саха 
Рес  публикатын спордун маастара.

Горнай уонна Чурапчы оро-
йуоннарыгар оскуолаҕа физиканы 
үөрэппитэ. Билигин Дьокуускай 
куо ракка олорор. Былырыын, 2012 
сыллаахха, «Байанай» сурунаал 10 
сылыгар аналлаах литературнай 
конкурска кэпсээн суруйан бас-
таабыта. «Кыым» хаһыакка уонна 
«Байанай» сурунаалга бэчээттэнэр. 
Кыһынын түүлээхтээн сонор суо-
лугар турунар.

Бу нµімэргэ кини киэІник бил-
лэр, ытыктанар отоґут, уІуох 
тутааччы Гурий Иванович Туран-
таев-Боро±он туґунан суруйа сыл-
дьар кинигэтиттэн быґа тардан 
билиґиннэрэбит.

Егор Картузов Боро±он о±онньордуун.
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уруулуун көмөлөөн оттууллар эбит. Бээрийэҕэ 
иккис барыыбар биир Гурий диэн сиэнэ бар-
сыбыта, кини тиийээт даҕаны, аһаабакка да 
от тиэйсэ барбыта, онтон киэһэ хойут кэлэн 
устунан куоракка төннүбүтэ, түптээн-таптаан үчү-
гэйдик аһаабакка да эрэ. Мин испэр хайгыы са-
наабытым, үлэҕэ үөрэппиттэрин. Иккис кы лааска 
үөрэнэр кыра Гурий мас кыстыыр. Дьэ оннук, 
үлэһит дьон оҕолоро үлэһит буолаллар эбит.

Быйыл сүүрбэччэ убаһаны ордорунан тэ-
рилтэҕэ туттарбыттар. Быйылгы курдук кы һар-
ҕаннаах, от кырыымчык дьылыгар оту атыы-
лаан дьонун-сэргэтин абыраабыт. Оҕон ньор ото 
үчүгэйин билэллэр буоллаҕа. Мин баарбар урут 
харчытын ыыппыттара, онтон отторун кэнники 
ылбыт этилэр. Бэйэтэ бас билэр бултуур 
сирдээх. Дьиэ ис-тас үлэтигэр икки уола, быраата 
Дьарааһын уонна кийиитэ Марыына үлэлииллэр. 
Дьарааһын, сааһырбыт киһи диэтэххэ, былыргы 
киһи чээрэтэ буолан, наһаа сүрэхтээх үлэһит. 
Киирэн-тахсан, үлэлээн-хамсаан, күлэн-салан 
эдэр уол курдук.

Мин бу сырыыбар массыына алдьанан, 
сылгыга от кыайан тиэллибэккэ, ол кыһалҕата. 
Сылгылар ырыганнаары ыксаан олороллор 
этэ. Хата уола Уйбаан түүннэри массыынатын 
оҥостон “һуу” гыммыттара. Оҕонньор этэринэн, 
билигин улахан тымныыларга сылгы аһыахтаах, 
онно көммөккө бырда быһыннаҕына, саас 
өрүттүбэт, сиргэ охтор. 

Кыбыыга тахсан көрдөххө оттообут отторо 
күөҕэ, үчүгэйэ бэрдэ. Оҕонньортон ыйытабын: 
“Оккут күөҕэ, үчүгэйэ бэрт эбит, хайдах ардахха 
былдьаппакка оттуугут?” – диэн. Киһим күлэ-
оонньуу этэр, кыра былыттаах ардаҕы көрдөһөн 
хайытабын. Мин таспар оттуур дьон миигин 
үтүктэллэр. Оҕустахпына охсоллор, мустахпына 
мунньаллар. Мин өтөхпөр оттуубун, аттыбар 
биригээдэ оттуур. Ол дьону ардах кэлээри 
ыксатар. Биригээдэ дьоно этэллэр үһү, «наһаа 
элбэх оту мустардыбыт, оппутун ардахха 
былдьатар буоллубут” диэн. Онуоха тойонноро 
Сөдүөт этэр буоллаҕа: “Оҕонньор ото сытыйарын 
сөбүлээбэт, ардаҕы түһэриэ суоҕа”.

Быйыл 84 саастаах кырдьаҕас улахан ты-
раахтарынан икки күн от оҕустарбыт. Оҕонньор 
этэр: “Сөтөлүм мэһэйдээбэтэ буоллар, аргыый 
дьиэ ис-тас үлэтигэр көмөлөһүөм этэ да, 
кыайтарбат”. Кыра сиэнэ күнүс эһэтэ суох утуй-
бат. Эһэтэ утуттаҕына эрэ нус-хас уһуннук 
утуйар. Сиэннэрэ бэйэлэрэ бэйэлэригэр оон-
ньуу, туох да көрүүтэ суох сылдьаллар, дьиэ 

санаата халлаан куйаарын курдук киэҥ далай, 
бара турар. Айылҕаттан улахан айдарыылааҕын 
иккис сырыыбар биллэрэн турар. Бээрийэттэн 
кэлээри турдахпына, эппитэ: «Дьөгүөр, эн бо-
ротуоха кытыытыгар ииппит хапкааҥҥар бөлүүн 
саһыл иҥиннэ», – диэбитэ. Өссө хайдах сиргэ 
иҥнибитин ойуулаан биэрбитэ. Төһө эмэ си-
рин ойуулатан баран, атын хапкааннарбын 
көрө сылдьан хойутааммын, хаар саба түһэн, 
ол саһылбын сүтэрэн кэбиспитим. Мэлийэн тах-
сан оҕонньорго Бээрийэҕэ эрийбиппэр, сэмэ-
лиир, сүбэлиир икки ардынан эппитэ: “Ити, 
киһи эппитин өйдөөн-дьүүллээн истибэтэҕиҥ, 
айаннаары ыксаабыта буола туран. Саһылыҥ 
бэйэҥ суолгун батыһан массыына суолугар 
тахсан маҥнай уҥа барбыт, онон эн уҥа 
өттүгэр көрдөөбүккүн, онтон төннөн балайда 
ыраах суолунан баран боротуоханы туораан, 
арыы хоту өттүгэр сытар”. Сарсыныгар киирэн 
оҕонньор ыйбыт сириттэн саһыл суолун сүтэрэ-
сүтэрэ булан ылбытым. Дьэ, онно соһуйуу 
бөҕөнү соһуйбутум. Урут үһүйээн курдук истэр 
этим, ыраахтан өтө көрөллөр диэни. Маннык 
ураты дьоҕурдаах киһини көрсүөм диэн түүлгэ 
да суоҕа. Аны эмтииригэр араас ыарахан 
ыарыһахтары дьиктитик үтүөрдэн соһутар 
даҕаны, үөрдэр даҕаны. Алта тігµл сылдьыыбар 
барытыгар, сырыы аайы киһи үөйбэтэҕин-
ахтыбатаҕын көрдөрөн соһутта-өмүртэ.

Мин ытык киһи туох да кыһалҕата суох 
олороро буолуо дии саныыр этим. Онтум он-
нук буолбатах эбит. Бээрийэҕэ маҥнайгы сы-
рыыбар олбуор иһин көрдө көрөөт, сөбүлүү 
санаабытым. Былыргылыы лоп-бааччы, барыта 
орун-оннугар. Икки улахан дьиэ, хас да муҥха, 
дал иһэ толору сүөһү. Тимир бөҕө. Тиэхиникэ 
арааһа: хас да тыраахтар, хас да массыына, 
оту мунньар, охсор, пресстиир тэриллэр. Дьэ 
маннык олордохторо былыргы сэниэ ыаллар. 
Ол гынан баран ити тиэхиникэҕэ үлэлииригэр 
уматыга, өрөмүөнэ, сүөһүлэргэ, сылгыларга 
отторо, көрүүтэ-харайыыта. Элбэх сыралаах үлэ 
түмүгэ буолуо ээ. Мин тус бэйэм аҕыйах биэм 
көрүүтэ кыайтарбат, ол айдаана. Оттон кинилэр 
сүүстэн тахса сылгылаахтар, онтон биэтэ биэс 
уонча. Уон сэттэ-аҕыс сүөһү хотоҥҥо кыстаан 
турар, онтон биэс-алта этэҥҥэ буоллахтарына, 
төрүөхтээхтэр. Иллэрээ сыл икки сүүс туонна, 
былырыын сүүс аҕыс уон туонна, быйыл сүүс 
биэс уон туонна оту оттообуттар. Быйыл сиэн-
нэрин сынньатаары эрдэ уурайбыттар. Сайынын 
оҕолоро куораттан көһөн тахсаннар оҕолуун-

АЙЫЛЎАТТАН АЙДАРЫЫЛААХТАР
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АЙЫЛЎАТТАН АЙДАРЫЫЛААХТАР
иһигэр бааллара-суохтара биллибэт. Үлэһит 
дьон кинилэри ньээҥкэлэһэр сололоро суох 
буоллаҕа. Оччо күн былдьаһыгар эмтэнэр 
ыалдьыттар кэлэннэр түптэ-түрүлүөн буолар. 
Олору көрсүөххэ, аһатыахха, эмтиэххэ, оттон 
ыраах барар дьону өссө чэйдэтиэххэ наада, ол 
быыһыгар сотору-сотору телефонунан сүбэ-ама 
ылаллар, тоҥ күөс быстыҥа. Кыһалҕа үрдүгэр 
кыһалҕа, түбүк үрдүгэр түбүк. Кийиит Марыына 
барахсан ас астыыртан уонна хотонуттан 
ордубат. Уолаттара Уйбааннаах Гуриан дьиэ 
тас үлэтигэр сылдьаллар уонна сылгыларын кө  -
рөллөр-истэллэр, аһаталлар. Дьарааһын дьиэ 
ис-тас үлэтиттэн быыс булбат. Эһэлэрэ Бо  ро-
ҕон дьоно суохтарыгар сиэннэрин кытта бо-
дьуустаһар. Үлэ-түбүк бүппэккэ түүн оройун 
диэки утуйаллар. Сарсыарда алта чааска Дьа-
рааһын туран оһоҕун оттон, хотонугар тахсар, 
онтон кийиит Марыына, оннук утуу-субуу туран 
үлэлээн-хамсаан бараллар.

Дьэ ити курдук улахан ыал, уруккута кыра 
холкуос сүөһүтүн-аһын салайан олорор. 

* * *
Боро±он о±онньор киґи иґиттэр истэ оло-

руон курдук кэпсээннээх. Олортон быґа тардан 
билиґиннэриим.

 – Былыр оҕонньоттор этэллэрэ, халлааны 
буурҕалаах диэн. Дьүкээбил умайбат буолан 
хаалла. Умайбатаҕа хас да сыл буолла. Түөрт 
уон сылтан дьүкээбил умайан турара диэни көрө 
иликпин, улаханнык умайдаҕына сиргэ чугаһыы 
түһэр буолар этэ. Адьас улаханнык умайдаҕына 
сытыы харахтаах киһи хаһыаты ааҕар буолара. 
Араас өҥү көрдөрөөччү, кыһыл, күөх эҥин. 
Дьүкээбил умайдаҕына улахан тымныы түһэр 
буолла дииллэрэ. Ардах да араастаах, сорох 
ардах кэнниттэн от көҕөрөн чээлэй күөх буолар, 
оттон сорох ардах кэнниттэн от кытаран хаалар. 
Сир аһа эмиэ оннук, үүнэр-үүммэт дьыллаах. 
Мас сиэмэтэ түөрт-биэс сыл буолан баран үүнэр. 
Моонньоҕон эмиэ оннук – сыл аайы үүммэт.

Ыйбыт Чолбону аллараа өттүнэн баран 
хаал ла, соҕотохто тимис гынна. Халлааҥҥа 
баар уоттаах бөдөҥ сулустар ыраатан хаал-
лы лар. Тыгар күүстэрэ мөлтөөн, урукку курдук 
чаҕылыччы тыкпат буоллулар. Онон сири тар-
дар күүстэрэ мөлтөөн сир хамсааһына, муора 
уута тахсыыта элбээтэ. Сир орбитатынан эр-
гийэ сылдьан, сулустар тардыылара мөлтөөн, 
бэйэтин сүнньүн тула холкуҥнааһына улаатта. 
Мин кэтээн көрүүбүнэн ити сулустар сиртэн 

ыраатыылара алта сыллааҕыттан саҕаламмыта. 
Дьэллэҥэ диэн сулус баара, онтум сүтэн хаалла. 
Былыр Дьэллэҥэни чаһы оҥосторбут, «Дьэллэ ҥэ 
тахсыбыт, сотору халлаан сырдыыһык» диирбит. 
Дьэллэҥэ уоттаах чолбон, илинтэн тахсар. 
Дьэл лэҥэ сүппүтүн мин сир бэйэтин тула хол-
куҥнааһы на улааппытынан быһаарабын. Б ы лыр 
биһиги түөлбэ оҕонньотторо бары дьылдьыттар 
этэ.

Кэнники ыччат уҥуоҕа уһааһынын уонна атах 
оонньооччуларыгар лаппа улахан рекордары 
олохтооһуннарын, мин сир тардар күүһэ мөл-
төөбүтүнэн быһаарабын. Мин эдэрбэр кылыыга 
41 хаамыыны түһэр этим. Оттон билигин 49 
миэтэрэ 60 сантиметртан тахсаны түһэллэр. 
Ыс таҥабар кылыыга тиэрдэр этим. Куобахпар 
мөл төх этим.

Мин Бээрийэҕэ төрдүс сырыым кэмигэр, Че-
лябинскэйгэ метеорит түспүтүн кэнниттэн, Бо-
роҕон оҕонньор эппитэ: «Эппитим, халлааҥҥа 
баар уоттаах бөдөҥ сулустар ыраатан хаа-
ланнар, сири тардар күүстэрэ мөлтөөн, араас 
быһылааннар тахсаллар. Холобур, ити Челя-
бинскэй да метеоритын ылан көрүөххэ. Айыл-
ҕабыт өссө тугу көрдөрөн иһэр. Таҥара баар 
буоллаҕына, кыра-хара норуокка наһаа халлаан 
таастарын түһэриэ суоҕа. Аньыылаах-харалаах, 
сэриитимсийэр омуктары уоскутуо этэ. Сайын 
ким да сылдьыбат тайҕа бастарыгар уот тахсар, 
ону барытын чаҕылҕаҥҥа балыйан иһэллэр. 
Оннук буолбатах, ити үөһэттэн кыра таастар 
тү һэллэр, олор тыа баһаарын оҥороллор. Биир-
дэ уот баран эрэр диэн тыллаатылар, онно 
бардыбыт. Уот туран барбыт сирин көрдөххө 
адьас кыараҕас сир, онно сир кырса сараланан 
дьуккуруйбут. Балтараа миэтэрэ курдук сиргэ 
хайа түһүү суола баар. Халлаан тааһын онтон 
булан ылаары хаспытым да, ыраас тааһы 
булбатым, кыра туох эрэ дьэбин эҥин курдуктар 
бааллар этэ. Былыр чаҕылҕаны кытта таас 
түһэр дииллэрэ. Ону саталаах таас дииллэрэ, 
ол сата тааһынан тыалы-кууһу түһэрэллэрэ. 
Ба ҕар, чаҕылҕан буолбакка метеорит түһэрин 
этэллэрэ буолуо», – диэбитэ.

Саахар диэн наһаа буортулаах ас. Саахары 
доруоһаҕа булкуйан, ону итии сиргэ көөнньөрө 
ууран быраага оҥостоллор. Биһиги саахары кытта 
доруоһалаах килиэби сиибит, онтубут сылаас 
сиргэ куртахпытыгар киирэн быраага үөскүүр. 
Онон бэйэбит да билбэппитинэн хааммытыгар 
алкоголь оҥоһуллар. Онон кыра оҕолорго тө-
рүөхтэриттэн хааннарыгар арыгы баар. Са-
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таарыйа ультрафиолетовай сардаҥалары иҥэ-
рэллэрэ. Билигин саҥа төрөөбүт кыһыл оҕону 
ультрафиолетовай лаампаҕа сытыараллар, са-
һарбыта аастын диэн.

Былыргы оҕо биһигин үрдүгэр көмүскэллэри 
ыйыыллара, холобур, тыҥырахтаах эһэ бап-
паҕайын, нэтээги тириитин. Оҕо биһигэ икки 
көрүҥнээх: иэдьэҥэ уонна биһик. Иэдьэҥэ 
муостаҕа сыстар атахтарын өттө токур маска 
олорор. Ортотугар оҕо ахтатынан үөһэттэн мас 
түһэр. Ол маска мэһэйдэтэн оҕо умса эргийбэт, 
наар тиэрэ сытар. Мас киирэр сиригэр орон 
адарайын быыһынан ииктээтэҕинэ иигэ онон 
барар. Былыргы иэдьэҥэҕэ сыппыт дьону 
маадьаҕар буолаллар дииллэрэ. Оттон биһик 
үөһэ ыйанан турар. 

Былыр күүстээх үлэттэн сылайбыт киһиэхэ, 
сойо илигинэ, тымныы ууну иһэрдибэттэрэ. Ти-
риппит киһи сойбокко уу истэҕинэ, этиҥ ыалдьар, 
иһээҕирбит миэстэтин сааһынан уу киирэр, 
ону сахалар уруттааһын дииллэр. Омурҕаҥҥа 
диэри ууну иһэрдибэттэр. Ымдааны иһиэххин 
сөп. Үлэлии сылдьан. Окко бастакы киириигэ 
сахалар арыыны оргуталлар, эҥсэллэр, 1-1,5 
чаас. Оргуйбут арыылара уу курдук сүүрэр, арыы 
курдук мөлбөйөн түспэт, хап-хара буолар. Дьэ 
ол арыынан эттэрин, быччыҥнарын соттоллор 
уонна сылыта-сылыта эттэрин тымтыгынан та-
һыйаллар, оччоҕо төһө да күүстээх үлэҕэ сы-
рытталлар, сайын устата көһүйбэттэр.

Саханы дэриэбинэҕэ олордуоххутун баҕарар 
буоллаххытына, дьахтартан үлэ ыстааһын көр-
дөөмөҥ. Хаста оҕолоноллор да, оччо харчыны 
биэрэн иһиэххэ. Саастара кэллэҕинэ, ол ылар 
по собиеларын саҕа пенсияҕа таһаарыахха. 
Дьах тар син биир дьиэҕэ эрин көрөр, оҕолорун 
көрөр, сүөһүтүн көрөр, аһын астыыр, дьиэтин 
сууйар-тарыыр. Тыа сирин кыргыттара оскуо-
ланы бүтэрдилэр, кырааскаланнылар да бар-
дылар, куоракка үөрэнэ диэн ааттаан. Кө-
мө харчы баар буоллаҕына, тыаҕа ойох тах-
сан хаалыахтара этэ, наһаа оһуохай-эһиэ хэй 
буолуохтара суоҕа этэ. Кэргэн тахсан оҕо-
лоннулар да, ханна барыахтарай, оҕолоругар 
үүт, үрүҥ ас наада буолуо, оччоҕо сүөһү 
ииттэн барыахтара. Дьэ оччоҕо тыа сирэ эстиэ 
суоҕа, тулуктаһыа этэ. Сирбитигэр-уоппутугар 
элбээтэхпитинэ, кыаҕыран баһылыа этибит. 
Оттон тыаҕа ким да суох буоллаҕына, атын 
омуктар, кытайдар, кэриэйдэр, элбэх киһилээх-
сүөһүлээх дьон, баһылыахтара. Биһиги Сахабыт 
сирэ үтүө дойду, киэҥэ-куоҥа, оннооҕор арбуз 

ха сиригэр эрдэттэн наһаа элбэх саахары 
аҕаланнар арыгыһыт буоллубут. Урут манна 
учууталлаабыт нуучча кыыһа мантан дьонугар, 
саахар собуота баар сиригэр, саахар кэһии 
ыытар этэ. Саахар онно атыыламмат үһү, оттон 
биһиги ол кэмҥэ саахары тото сии олорбуппут. 
Саахары элбэхтик сиэтэххинэ саахарнай диабет 
буолаҕын, ону бары билэллэр. Киһи тымырын 
истиэнэтигэр саахар сыстан, инсульт ыарыы эл-
бээтэ, ол тымыр кыарааһынын түмүгэ.

КэлиІІи сүүрбэ сылга уҥуох тостуута, силгэ 
быстыыта элбээтэ. Онно буруйдаах – сотуун 
ыарыы (сибирскэй язва) утары укуол. Тоҕо он-
нук диигин диэтэххэ, сылгы, сүөһү, дьиэ та бата 
уҥуоҕа, силиитин сиэри хайыттахха, кө нөтүк 
хайдыбат буолла. Оттон кыыл таба, тайах уҥуоҕа 
уруккутун курдук көнөтүк хайдар. Тоҕо? То±ото 
биллэр – кыыл табаҕа, тайахха ким да укуол 
оҥорбот. Сотууну утары укуол киһи уҥуоҕун 
кытаатыннарар уонна силгэни кэ бирэтэр.

Былыр оҕонньоттор этэллэрэ, улахан кураан 
сайын сотуун ыарыы күлүмэни кытта үөһэттэн 
кыырай халлаантан түһэр диэн. Ол түһэн ис-
тэхтэринэ, салгыҥҥа саа эстэрин курдук тыас 
тыаһыыра үһү. Халлааҥҥа тыас тыаһаатаҕына, 
сүөһү өлөн төкүнүс гынара үһү. Сотуун ыарыы 
үөһээ халлааҥҥа баар, ону күлүмэн үөһэттэн 
түһэрэр диэн өйдөбүл былыр баара. Ол күлүмэн 
түһэн сүөһүнү тиктэҕинэ, сүөһү сотуунунан 
ыалдьар дииллэрэ. Тикпит сирин ойо быһан 
ылан быраҕан баран этин сииллэр этэ. Оҕоҕо-
дьахтарга сиэппэттэр этэ, киһи уҥуоҕа кэбириир 
диэн. Сотуун сүөһү ыарыыта, киһи ыалдьыбат.

Ис – киһи радиатора, сайын куйааска киһи 
иһэ тымныы, кыһын тымныыга сылаас буолар. 
Киһи иһэ хааҥҥын регулировкалыыр. Сылаас 
хонтуораҕа олорор дьахталлар былаатынан сис-
тэрин, истэрин курдуу бааналлар, оттон куйаас 
дойдулаах дьон истэрин сойутаары истэрэ сы-
гынньах сылдьар. Дьэ ону биһиги кыргыттарбыт 
самыыларын саппат ыстааны кэтэн үтүктэллэр. 
Ол оннук сыыһа таҥныы түмүгэр бүөр, хабах 
ыарыыта элбээтэ. Аныгы дьахтар бэйэтэ сатаан 
төрөөбөт буолла. Үөһэнэн оҕотун ыллаттарар. 
Оҕо айылҕа айбытын утаран ыгыллыбакка 
тахсар, онон төбөтүн уҥуоҕа сахсархай буолар. 
Оннук оҕо этин сааһа аһаҕас, уйулҕата мөлтөх 
буолар.

Былыргы эмээхситтэр саха оһоҕун иннигэр 
олорон оҕону сыгынньахтаан баран умайа турар 
оһох иннигэр имэрийэллэрэ. Ынах арыытынан 
сото-сото имэрийэн этин-сиинин чиҥэтэллэрэ, 

АЙЫЛЎАТТАН АЙДАРЫЫЛААХТАР
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диэн аһы олордон эрэллэр. Билигин оҕуруот аһа 
үүнэрин биллилэр, онон сир былдьаһык буолла. 
Дойдуларыгар кэриэйдэр, кытайдар дьиэ үрдүгэр 
оҕуруот ыһан тыыннаах олордохторо. Бачча 
быйаҥнаах дойдуга олордуу бөҕө буолуохтара, 
техника да күүһүрдэ, элбээтэ. Онон тыаҕа 
саха аҕыйаатаҕына сирбититтэн үтүрүйэллэрэ 
буолуо.

* * *
Бороҕон кырдьаҕас биир киэһэ бэйэтэ кэн-

сиэрбэлээн буһарбыт балыгын сии олордохпутуна, 
ас-үөл туһунан кэпсээнин саҕалаата.

 – Былыр саҥа кийиит кэллэҕинэ, ол ыалга 
сылдьан баран оҕонньоттор этэллэрэ: «Көр 
эрэ, ити дьахтар аһа-үөлэ минньигэс эбит. 
Бу дьону ууһатар үчүгэй дьахтар кэлбит», – 
диэн сылыктыыллара. Ону билигин бэйэбинэн 
тол куйдаатахпына, ити биоэнергиялаах дьон 
астара минньигэс буолар. Биоэнергиялаах дьон 
үгүстэрэ сүрүннээн холку, үчүгэй буолаллар. 
Ол биоэнергиялара астаабыт астарыгар тиийэн 
минньитэр. Кинилэр холку буоланнар үөрэ-кө-
тө сылдьан астаабыт астара минньигэс буолар. 
Былыр муҥхаҕа балык кэлбит сылыгар тө-
рөөһүн элбиирэ. Былыргы дьахталлар элбэхтэ 
төрүүллэрэ. Оҕонньоттор этэллэрэ, балык эт-
тээҕэр иҥэмтэлээх диэн. Эмис собону сиэбит 
киһи үс хонукка кэҕэрдэр, оттон төһө да сыл 
курулаабыт сүөһүгүн сиэтэххинэ, оннук кэ ҕэр-
дибэккин диэн. 

Бөкчөкө диэн киһи баара, ол киһи 35-тээх 
харахтаах илимҥэ туппут собону отуту сиэн 
кэбиһэр, уҥуохтарын үлтү ыстаан. Онтон этэр: 
”Аны мииммин иһиэм этэ буоллаҕа”, – диир. Уон 
балыгы уҥуохтаан сиир, онтон балык ууруллубут 
хобордооҕун үрдүнэн ахчаччы атыллаан тиийэн 
күөстэн биэс курууска миини иһэн кэбиһэр. 
Онтон иһин имэринэн баран: “Ама дьэ, тоттум 
ини”, – диир.

Мундуну үөрэ отугар былаан буһардахха 
маа ны ас буолара, былыр ас аҕыйах кэмигэр. 
Киһи этэ-хаана оннук аска үөрэннэҕинэ, сиэххин 
баҕарар буолаҕын. Биир дьикти баар, былыр 
айаҕа өлбүт тайах этэ буортуйара. Тута бул-
батаххына, тириитин иһигэр кэнсиэрбэлэнэр. 
Ньуос канан баһыллар, уйуттубат буолуор дылы 
эмирбит эти сиирбит. Дьиктитэ, билигин мин 
ол эти сиэхпин баҕарабын. Эмирбит эт сытын 
санаатахпына, сыҥааҕым уута сүүрэр. Былыр 
эмирбит эти сиэбит биир эмэ тобох хаалбыт 
кырдьаҕастартан ыйыттахха, кинилэр этэллэр: 

«Санатыма, биһиги эмиэ сыҥаахпыт уута сүүрэр, 
ол эти санаатахпытына», – дииллэр. Онон, мин 
саныырбынан, былыр-былыргыттан икки атах 
адьас сибиэһэйинэн аһаабакка, сытытан сиил-
лэр эбит.

Эт ас тууһаннаҕына буорту буолар, он-
нооҕор дырыһааҥкыны өр буһарар буоллахха 
тууһаабаккын, оччоҕо ахтыйбат. Онон уһуннук 
хаһаанары тууһаабаккын. Бүлүүлэр тымырдара 
эластичнай буолар, өбүгэлэрэ сыма сиэбит 
буолан. Тымырдара тэнийэр, давлениелара тах -
сыбат. Саахар тымыр истиэнэтигэр сыстан ты-
мыр кыараан, давление үөскүүр. Былыр эмис 
киһи суоҕа, бары сула, хатыҥыр дьон этэ. 
Былыргы дьон үлэлии-хамсыы сылдьар буо-
лан дабылыанньа суоҕа. Кинилэр халлаан 
сырдыыта көстөөх сиртэн отторун оҕуһунан 
тиэйэн кэлэллэрэ. Уойуу нитраттаах астан тах-
сар, тымырдарыҥ синньииллэр, организмыҥ 
үчүгэйдик ыраастаабат. Тоҕо диэтэххэ, билигин 
дьон хара үлэттэн тэйдэ.

Тар диэн саамай туһалаах аһылыгы умуннубут. 
Тар кислотата углеводтаах буолан тымыр хо-
лестеринын суурайан таһаарар, суораты киэһэ 
утуйуох иннинэ сиир туһалаах. Былыр эти кыр-
баһынан сүүрүҥүйдүк буһаран сииллэрэ. Миинин 
хортуоппуйдаан иһэр этибит. Былыр эт сиэн 
баран, сыталларын саҕана суорат сииллэр. Суо-
рат наһаа туһалаах ас буоллаҕа. Аармыйаҕа 
сылдьан хараҕым мөлтөөбүтэ, саа сыалын 
кыайан көрбөт буолбутум. Ону байыаннай бы-
рааска көрдөрбүппүн, радиацияттан ыал дьы-
быт  ыҥ буолуо, оччоҕо түөрт уон сааскыттан 
ыарытыйыаҥ диэбитэ. Оннук да буолбута. Курил 
арыытыттан сэттэ көстөөх сиргэ Хиросима баар, 
онно 1945 сыллаахха атомнай буомба эстэр, 
оттон биһиги 1949 сыллаахха Курил арыытыгар 
сулууспалыы тиийдэхпит. Дьэ, оннук хараҕым 
мөлтөөн 1952 сыллаахха дойдубар кэлэбин, 
онно аҕам этэр, дьиэ таһыгар солооһуҥҥа 
тахсан дьэдьэннээн сиэ, баҕар, биир эмэ сиргэ 
баара буолуо диэбитэ. Мин тостубут сонуокка 
тахсан дьэдьэн көрдөөтүм, онно кыра чочумаас 
курдук баарыгар дьэдьэн бөҕө үүммүт. Ону 
кыра быдараахха үргээтим, сиэтим. Онтон 
көрөрүм тупсан кэллэ. Дойдум барахсан миигин 
эмтээри дьэдьэнин атырдьах ыйа бүтүүтүгэр 
диэри ууран турбут. Дьэ дьикти.

* * *
Бээрийэҕэ төрдүс сырыыбар айанныыр мас-

сыынам суох буолан атаспын Дьөгүөрү уонна 
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 – Атын эйгэ, биллибэт эйгэ. Онон сэрэнэбин, 
билбэт суолум буоллаҕа.

 – Былыр гипноз сыһыннаҕына түһээн эриэн 
үөнү көрөллөр. Ол эриэн үөнү көрбүт киһи иһи-
гэр саныахтаах, миэхэ эмиэ гипноз баар буол-
бут диэн. Ону кимиэхэ да кэпсиэ суохтаах. 
Эриэн үөн – үөрэх сүрэ.

 – Миэхэ гипноз наадата суох. Суох-суох, 
эм чит буолбаппын. Манна кэлэн эмчит үлэтэ 
ыараханын көрөн итэҕэйдим. Эн курдук күн-
нэри-түүннэри ыалдьа-ыалдьа эмтиэхпин ба-
ҕарбаппын. Этэҕин дии, ыарахан тыыннаах 
дьо ну эмтээтэхпинэ, илиим иһэр диэн. Мин күн 
аайы тоҥуу хаары кэһэн сибиэһэй салгыҥҥа 
сылдьарбын сөбүлүүбүн, онтон ордукка баҕар-
баппын. Орто дойдуга көҥүлтэн ордук туох да 
суох дииллэр. 

 – Ити саамай сөпкө эттиҥ да, эйигиттэн 
ыйыппат дьон буолуо ээ, ол дьон. Миигиттэн 
ыйыппыттара буолуо дуо? Баҕаран туран эмчит 
буолбутум буолуо дуо?

Ити дьикти кэпсэтии кэнниттэн мин манныгы 
өй дөөтүм. Бороҕон оҕонньор гипноһугар этим-
хаа ным үөрэниэхтээх. Кутум-сүрүм күүһү рүөх-
тээх, оччоҕо эрэ кинилиин өр кэмҥэ алтыһан 
кинигэбин бүтэриэхтээхпин. Бороҕон оҕонньор 
барахсан дьоҥҥо үчүгэйи эрэ оҥоро сырыттаҕа. 
Куттаммыппын малтаччы эппитим да үчүгэй 
буолла. Аны туох да санаата-оноото суох сыл-
дьыам буоллаҕа. Бэйэм да биллибэт эйгэттэн 
сэрэнэрим сүрдээх. Оттон ол кэпсиир эриэн 
үөҥҥүн көрүөхпүн баҕарбаппын. Көстүбэтэр 
хан  нык этэ.

Сүдү киһи өссө тугу-тугу ситэ эппэккэ иһигэр 
сөҥөрдөн сылдьарын туох билиэй. Мин тугу 
кэпсэппиппитин малтаччы суруйдум. Ону, күндү 
ааҕааччы, бу кинигэни ааҕа олорон, сүдү киһи 
тугу таайтаран этэ сатаабытын бэйэҥ толкуйдаа. 
Суруллубут строкалар быыстарыгар аах. Оҕон-
ньору төһөнөн билэбин, соччонон билбэтим 
элбээн иһэр. Биир атаһым эппитэ, абыраммыт 
да киһи эбиккин, сүдү киһилиин алтыһан диэн. 
Саха дьоно үксэ оҕонньору кытта атах тэпсэн 
олорон кэпсэтиэхтэрин баҕараллар, муударай 
оҕонньор өйө-санаата халлаан куйаарын курдук 
бара туруо. Ону ханнык эмэ өттүн өйдүүр киһи 
өйдүүрэ буолуо. 

Салгыы оҕонньор мүчүҥнүү–мүчүҥнүү биир 
көрдөөх түгэни кэпсээн киирэн барда. Биир 
атастаахпын, ол эмээхсинэ ыалдьыбытыгар мии-
гиттэн көмө көрдөөтө, бу киһи эмтиэн сөп эбит 
диэн биоток хачайдаатым. Үөрэ-көтө дьиэлээтэ, 

кини кыыһын кытта барсыбытым. Танда µрэх кэрэ 
айылҕатын көрө-көрө уһаппатыбыт, биэс чааһынан 
Бээрийэҕэ элээрдэн тиийдибит. Аара ытык сиргэ 
– Дараҕа сиґигэр тохтоотубут. Бу Алдан уонна 
Өлүөнэ Эбэлэр быысаһар арҕас систэрэ. Онно 
биир аарыма киис кэлбит, сын ньанар сир тулатын 
чүүччэйбит. Ону оҕон ньорго сарсыҥҥы күнүгэр: 
“Бэлэх уурар сиргэ киис сылдьыбыт, аныгы кэ-
лэрбэр чааркаан уурарым дуу”, – диэбиппин, 
Бо роҕон оҕонньор сөбүлээбэтэ. «Ити ытык сир, 
табыллыбат», – диэн баран иэдэс биэрэн кэбистэ. 
Мин сыыс тарбыппын өйдөөн саҥата суох бардым. 

Күнүскү аһылык кэнниттэн, Бороҕон оҕонньор 
дьоммун эмтээтэ, онтон кинилэри атааран баран 
чэйдээтибит. Бүгүн оҕонньор икки ыарыһахха 
кө мөлөһөн санаата көтөҕүллэн, үүттээх итии 
чэ йин оргууй сыпсырыйан иһэ-иһэ, кэпсээнин 
тоҕо тардан кэбистэ. Бэйэтэ этэринии, хоҥо-
руута дьуккуруйбучча айаҕа аһыллан, сороҕор 
кэпсэниллиэ да суоҕу кэпсээн кэбиһэр. 

Чэйдии олорон эттим:
 – Ааспыт, үһүс сырыым кэнниттэн дьиэбэр 

баран ыалдьан сыттым. Эн гипноһуҥ дьайда бы-
һыылаах. Эмтииргэр көрө сылдьан дьайдардым 
быһыылаах. Өссө иккис сырыыга Уйбаанныын 
Танда үрэҕэр хапкаан иитэ сырыттахпына тө-
бөм кылгас кэмҥэ хампы бара сыспыта, онно 
улахаҥҥа уурбатаҕым.

 – Ээ, буолуон сөп, ааспыт сырыыгар киһиргии 
сылдьан умнан, гипнозпун уһулбакка ыыппыт 
эбиппин, ол иһин эппитим, ыарыһах төбөтүгэр 
турума диэн. Бастаан билбэт этим, сиэстэрэ 
кыргыттар миэхэ көмөлөһө сылдьан төбөлөрө 
ыалдьан өлөөрү гыналлар. Онтон сэрэйбитим, 
гипнозка дьайдараллар эбит диэн. Гипноз сар-
даҥа буоллаҕа. Үс муннук иһигэр эргийэр гип-
ноз дьайыытыгар киирэллэр.

 – Үһүс сырыы кэнниттэн куттанным, ман-
нык буоллаҕына кинигэ бүтүөн иннинэ бурҕа-
йыыһыкпын диэн.

 – Ол иһин да, сарсыарда бэрт боростуой 
сирэйдээх киһи киирэн олоппоско олорбутуҥ.

 – Кинигэни бүтэрбит киһи бэрт буолуо этэ.
 – Эн да кыратык эттэтэр кэмиҥ кэллэҕэ ээ. 

Гип ноз сыһыннаҕына этиэҥ-тыыныаҥ этэ буол ла-
ҕа. Оннук оҥорботоххо куруук ыалдьан эрэйдэ нэ 
сылдьыаҥ. Маннык сылдьан дьайдарар буоллаҕыҥ.

 – Доруобуйабар охсуо суоҕа дуо?
 – Тоҕо охсуой. Мин гипнозпар үөрэннэххинэ 

табыллара буолуо. Итини саныы сылдьыма, 
дьээ бэлиэм суоҕа. Эн миэхэ үчүгэйи оҥорон 
ки нигэ суруйа сырыттаҕыҥ.
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онтон эрийдэ, эмээхсинэ үтүөрбүт. Аны атын 
дьону эмтиирин көҥүллэттэ. Мин көҥүллээтим. 
Сотору киһим кэри-куру төннөн кэллэ. Эн 
биэрбит биотогуҥ хас да киһини эмтээбитим 
кэннэ бүттэ диир. Онно мин заправщик буол-
батахпын диэтим. Салгыы бэйэҥ ааҕан билэн 
сайдыахтааххын. Дьон бары бэлэми, ыстаан 
биэрбити ыла сатыыллар. Өссө киинэҕэ устаары 
хаайаллар. Киһи бэйэтэ эрэйдэнэн сырата-
сылбата баранан үөрэтэн билиэхтээх. 

Сарсыарда µгэспинэн эрдэ уһуктан бэҕэһээ 
оҕонньор тугу эппитин эргитэн саныы сыттым. 
Ити тугу эттэ буолла, эн да эттэтиэххин сөп 
буоллаҕа диэн? Сарсыарда аһыы олорон 
эттэтии туһунан сиһилии истээри лаппыйан 
ыйыттым: «Ити бэҕэһээ киэһэ тугу кэпсээтиҥ, 
эттэтии туһунан?» Онно муударай киһи эппиэтэ 
малтаччы буолбата. Атыны кэпсээн аралдьытан, 
умуннаран кэбистэ. Мин төхтүрүйэн иккиһин 
ыйыппатым. Баҕар, ытык киһи хос-хос ыйытары 
сөбүлүө суоҕа.

Мин тото-хана аһаан баран, тахсан мас 
хайытан бачырҕаттым. Онтон киирэн Дьарааһын 
оронугар сынньана сыттахпына, биир улахан 
улуус кулубата арыалдьыттарыныын айгыстан-
аарыгыран тиийэн кэллилэр. Дьиэ иһэ дьонунан 
туола түстэ. Атын улуус ааттаахтара Бороҕон 
кырдьаҕастан сүбэлэтэ, былыргыны ыйыталаһа 
кэлбиттэр.

Оҕонньор кийиитэ Марыына ас тардан ос-
туолга ыҥырда. Мин, биллибэт-көстүбэт кыра 
ки һи, маспын хайыта-хайыта киирэ-тахса одоҥ-
додоҥ кэпсэтэллэрин истэбин. Кинилэр, ула-
хан улуус тойотторо, тугу бөлүһүөктүүллэрэ 
мин дьыалам буолбатах, онон сиһилии су-
руйбаппын. Аны ол дьон бүтэн эрдэхтэринэ, 
Бороҕон оҕонньор балта аах Түүлээхтээн 
иһэн таарыйдылар, дьиэ иһэ ыы-быччары ки-
һи буолла. Дьэ, оннук ампаалыктаһан киэһэ 
сөп кө соҕус ыалдьыттары атаардыбыт. Онно 
көрбүтүм, Бороҕон оҕонньор сирэйэ-хараҕа 
мөл төөбүт, хараҕын уота сөҕүрүйбүт. «Ити 
дьон былыргыны ыйыталаһаллар, туруоруммут 
соруктара улахана бэрт эбит. Онон тыыннара 
ыарахан, мин баралларын эрэ кэтэһэн нэһииччэ 
олордум», – диэн баран хоһугар саллырҕайдаан 
киирэн сытынан кэбистэ. Оҕонньор түүнү быһа 
ыалдьан утуйбата. Дьиэлээхтэр бары да ол 
сүпсүлгэҥҥэ сылаарҕаатыбыт. Хата, кийиитэ 
Марыына барахсан, үтүө дьахтар, оҕонньору 
көрөн-харайан, эмтээн-томтоон абырыыр. Эмин-
томун кыргыттара ыыта олороллор. Ортоку 

быраас кыыһа эмп аныыр, ону кыра кыыһа 
куораттан ыытар. Оҕолор бары аҕаларын бүө-
бэйдииллэр эбит. Кийиитэ Марыына үтүө киһи 
буолан бу кинигэ суруллан эрдэҕэ. Биирдэ 
хатыылаах хараҕынан көрбүтэ, биирдэ тыл 
быһаҕаһынан хомуруйбута буоллар, суруйарым 
тохтуо этэ.

Үһүс сарсыарда харахпытын хайа тардан 
саҥа туран эрдэхпитинэ, атын улуустан бы-
раата обургу өрө халахайданан көтөн түстэ. 
Бэйэтиниин биэс киһини эмтэтэ аҕалбыт, төһө 
эмэ оҕонньор ыалдьарын билэр эрээри. Дьэ 
быраата уол оҕото, кэпсээн-ипсээн, тылыттан 
хабыллан кыратык миигиттэн дьарылынна. 
Оҕонньор быраата кэлэн сэргэхсийдэ, үөрдэ-
көттө.

Кырдьаҕас, эбиэккэ диэри үс киһини эм-
тээт, эстэн хаалла. Күнүскү аһылыкка аһыы 
олорон, таайтаран оонньуу-күлэ быраатын хо-
муруйда. Дьоно үөрэн-көтөн эбиэккэ төттөрү 
ыстаннардылар. Бороҕон оҕонньор: “Тоҕо хому-
руйбуппун өйдөөтүҥ ини”, – диэтэ. Өйдөөн. 
“Дьөгүөр, дьэ итинник, оннооҕор быраатым 
ыал дьарбын өйдөөбөт, эгэ туора дьон өйдүө 
дуо? Манна доруобуйаны килиэп ыла кэлбит 
курдук боростуойдук өйдүүллэр, төһөлөөх сыра-
сылба барарын өйдөөбөттөр. Миигин үөрэ-көтө 
доруобуйаны түҥэтэ олорор курдук саныыллар. 
Махтаммыттарын көрдүҥ ини, иккитэ-үстэ лаап-
пыттан аһылык ылар харчы. Мин хаһан да 
сыана быспаппын, баччаны биэрэҕин диэн. 
Ким төһө кыахтааҕынан биэрэр. Хата туора 
омуктар махталлара баһырхай буолааччы, аны 
ону ылбаппын, бэйэм дьоммун эмтээри. Бэйэм 
дьоммун бэйэҥ көрөҕүн”.

Бороҕон оҕонньор хоһугар саллырҕайдаан 
киирэн сытынан кэбистэ. Мин кыра уоллуун, 
Уйбаанныын, Таалаҕа сылгы аһата таарыйа 
хапкаан иитэ бардым.

Эмп бөҕөнү иһэн киэһэ син сэргэхсийдэ. 
Түүн оройугар диэри ону-маны баллыгыраһа 
олордубут.

Төрдүс сарсыарда оҕонньор син ама буолан 
турда. Ыалдьыбытын соҕуруу Челябинскэйгэ 
түспүт метеорикка күтүрээтэ. «Ити халлаантан 
таас түһэн ыалдьыбыт эбиппин», – диэтэ. Туох 
билиэй, сүдү киһи тугу ханарытан эппитин. 
Чэйдии олорон эттэ: «Дьөгүөр, эн маҥнайгы 
сырыыгыттан эмтэтиэххин баҕараргын көрө 
сылдьабын, хас да ый сөбүн кэтэстиҥ. Онон 
бүгүн эйигинэн дьарыктанабын”, – диэтэ. Мин 
уон чаастан саҕалаан киэһэ биэс чааска диэри 
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тан тустуохпун дуу, охсуһуохпун дуу баҕарабын. 
Уйбаан бэйэтэ дьээбэ хаата, ону сиргэ мүччү 

тутуо дуо: 
 – Бүгүн Түүлээххэ спорт саалата аһыллар, 

онно үчүгэй уолаттар кэлэллэр. Онно 
ыстаннарыахха, – дэтэлээтэ.

Сарсыарда уһуктан ыстааммын кэтээри атах-
пын өрө тардыбытым, тобугум босхо баран 
сирэйбин быһа охсо сыста. Мин соһуйан төбөбүн 
эргичиҥнэттим, төбөм мэкчиргэ төбөтүн курдук 
мэлээриҥнэс. Таһырдьа тахсан көҕүрэттэн кии-
рэн иһэн хайдах эрэ кыдьыгыран сүүрэн сы-
быгыратыахпын баҕардым.

Бороҕон оҕонньор ыйытта:
 – Дьөгүөр, хайдаххыный? 
Омуннаах, дьээбэлээх эппиэт маннык буолла:
 – Билигин көҕүрэттэн иһэн көрдөхпүнэ, 

уһаай баҕыт дал диэки өттө үрдүк эбит, эниэни 
таҥнары сүүрэн кыһыгыратан, күрдьүктэн тэ-
бинэн илиибин быластаан көтөн тахсыахпын 
санаан баран, ити ыалгыт дьиэтин оһоҕун тур-
батыттан иҥниэм диэн тохтоотум. 

Ытык кырдьаҕас ис киирбэхтик мүчүҥнүү-
мүчүҥнүү күлэн кэбистэ.

Сарсыарда Дьөгүөрүм кэлэн, үөрэ-көтө куорат 
диэки ыстаннара турдум. Ол ыстаннараары тур-
дахпына, оҕонньор миигиттэн массыына ыытар га 
көҥүлбүн сураста. Ону мин дьиибэргии санаатым. 
Онтум кэлин билбитим, Дьөгүөр массыына ыытар 
көҥүлэ суох эбит. Хантан бил битэ буолла, Дьөгүөр 
массыына ыытар кө ҥүлэ суоҕун, ону кэлин, бэһис 
сырыыбар Бороҕон оҕонньортон ыйыттым. Атаһым 
көҥүлэ суоҕун хайдах билбиккиний диэн. Ону 
этэр: “Элбэҕи билиэҥ, эрдэ кырдьыаҥ”, – уонна 
сан ныга лап гына охсон баран үгэһинэн күлэн 
кэбистэ. Дьэ муокас. Ону көрөн миэхэ таайтаран 
эппит эбит. Бороҕоҥҥо ГАИ утары көрөн туран 
тохтоппотоҕо. Аахайбатахтара. Дьиҥинэн, кэлии 
массыынаны тохтотуохтарын сөп этэ. Оҕонньор 
куораттан барарбар: “Дьөгүөр, Эбэҕэ киирдэххи нэ 
собуоннаар”, – диэбитэ. Тоҕо инньэ диирэ буолла, 
дьэ ону бэйэтэ эрэ билэн эрдэҕэ, сүдү киһи.

Сарсыныгар арыыттан киирэн биир ааттаах 
үчүгэй дьүһүннээх кыһыл саһыл бэрийэр бэр-
дин ыллым. Кыһыл саһыл өҥүн былыргы бул-
чуттар сэттэ өҥҥө араараллара үһү. Мин бул-
таабыт саһылым кэрэмэс буолбатах эрээри, на-
һаа үчүгэй өҥнөөх. Кугас саһыл быһыылаах. 
Дьээ бэтэ баар, кыра хапкааҥҥа иҥнибит уон-
на олус ыраах барыах эбит, күүһэ-күдэҕэ сүр-
дээх, ону биэрэстэ курдук сиргэ турар иккис 
хапкааммар иҥнибит. Дьэ интэриэһинэй, истэр 

кэтэстим. Дьэ онно биирдэ өйдөөтүм, тоҕо 
дьону кытта өр кэпсэтэрин. Кини биотогун мун-
ньар эбит уонна курдат батары көрө олорон 
дьону хайдах эмтиирин толкуйдуур. Этээччи 
ээ, ыарахан туруктаах ыарыһах кэлэн иһэр 
буоллаҕына, кэлэ илигинэ, хайдах эмтиирбин 
утуйбакка сытан толкуйдааччыбын, онно утуйар-
утуйбат сыттахпына үөһэттэн атын эйгэттэн 
үөрэтэллэр, ол үөрэтиини умнубаккын. Биотогум 
үчүгэйдик киирдэҕинэ, баттаҕым турааччы диир.

Бороҕон оҕонньор хоско киллэрэн ороҥҥо 
олорто уонна бэгэччэкпин тутан сүрэҕим тэбэрин 
бэрэбиэркэлээтэ. “Дьэ боростуой сүрэхтээх киһи 
эбиккин, сүрэххин астымматым. Тутта-хапта 
сырыттаххына итинник сүрэхтээх эрэ буолуо 
диэбэтэҕим”, – диэтэ. Дьэ итинник ыарыыбын 
билэн баран, илиибин тарбаҕынан баттыалаан, 
сүтэн хаалбыт сүрэҕим тэбиитин чөлүгэр 
түһэрдэ. Онтон ойутан туруорда, икки илиитин эр 
биир көхсүм, түөһүм туһаайыытыгар күөйэ тутта 
уонна миигин хачайдаан киирэн барда, бэйэбин 
таарыйбакка эрэ. Умса астаҕына умса барабын, 
охтон истэхпинэ саҕабыттан харбаан ылар. Ол 
умса-төннө анньар-тардар кэмигэр, атаҕым сири 
билбэт буола чэпчээбитэ. Салгыҥҥа ыйанан 
турар курдук турукка киирбитим. Онтон тиэрэ 
астаҕына, тиэрэ түһэн истэхпинэ, уолукпуттан 
харбаан ылар. Балай да оннук миигин гипнозка 
киллэрэн умса-төннө ыытта. Дьиибэтэ баар, 
харахпын симтэрбэт, харахпынан көрөн туран 
биэтэҥниибин. Бороҕон оҕонньор хаадьылаан 
күлэр: “А±ыс уон биэс саастаах кырдьаҕас 
оҕонньор ытыһын салгынын уйбат эрээри 
хайдах маастар буолбуккунуй? һэ-һэ-һэ, һэ-һэ-
һэ-һэ”.

Хаадьылаан күлэн баран умса сытыарда, 
массаастаан киирэн барда. Көхсүбүн, санныбын 
точкаларынан массаастаата, ыйыта-ыйыта: “Бу 
баттыырым ыарыыта дьырылаан барар дуо, 
эбэтэр баттыыр сирим эрэ ыалдьар дуо?” – 
дэтэлиир.

Дьэ итинник баттаан ньиэрбэбин уһугуннарар 
быһыылаах. Онтон тиэрэ сытыаран испин бат-
тыалаата. “Сүрэххиттэн атын уорганнарыҥ син 
аҕайдар эбит”, – диэн буолла. Бүтүүтүгэр ыты-
һын сапсыйан гипноһун уһулла.

Киэһэ Уйбаан сылгыларын көрдөөн кэллэ, 
ыйытта: 

 – Хайа. Дьөгүөр, хайдаххыный? Чэпчээтиҥ 
дуо?

 – Наһаа үчүгэй турукка киирдим, манна кэ-
лэрбэр мөлтөх этим. Билигин ис-испиттэн кыйыт-
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тухары биир саһыл икки хапкааны икки илин 
атаҕар үктээбитэ суох. Ким эрэ үүрэн аҕалан 
ик кис хапкааммар үҥүлүппүтүн курдук. Баҕар, 
ким эрэ үөһэттэн бу киһи эрэйи көрүө диэтэҕэ 
дуу, туох билиэй. Айылҕа таайыллыбатах таа-
бырына элбэх. 

Баай Байанай мичик гынан, киэһэ Бээрийэҕэ 
эрийдим. Улахан булчут эҕэрдэлээтэ уонна Ба-
йанайыҥ биэрээри биэрбит диэтэ. Манна Уй-
баан биир кииһи бултаата диэн кэпсээтэ. Мин 
иһим дэлби барбыта диибин, онуоха оннук 
буолуохтаах этэ диир. Иһим ыарыыта оҕонньор 
эмтээһинин кытта сибээстээх эбит. Кэнники үс 
күҥҥэ наһаа үчүгэйдик утуйдум. Саха сиэринэн 
улаханнык саҥарбаппын.

ИЛИИ НЬИЭРБЭТИН УҺУГУННАРЫЫ

Төрдүс сырыыбар Бүлүүттэн сылдьар түөрт 
уон сэттэ саастаах киһи эмтэммитэ. Бороҕон 
оҕонньор бу киһини бэгэччэгиттэн тутан олорон 
кэпсэтэр.

 – Илиим хамсаабат буола сылдьыбыта. 
Көхсүм хараҕа, холум ыалдьар. Илиим сирэй-
бэр тиийбэт, тарбаҕым төбөтө эрэ тиийэр. 
Солуурдаах ууну кыайбаппын.

 – Быһыыгыттан-тутуугуттан көрдөххө кыанар 
соҕус буолуоххун сөп эбит.

 – “Анаабыр алмаастара” тэрилтэҕэ хоту 
буор хаһыытыгар үлэлээбитим. Атаҕым сүһүөҕэ 
ыалдьар, ыҥыырга кыайан олорбоппун. Тобугум 
иһигэр иннэни укпут курдук ыалдьар.

 – Атаххар чэр баар эбит, – диэн таҥас бүтэй 
көрбөккө олорон этэр.

 – Ыт ытырбыта, эбиитин тыраахтар атаҕым 
үрдүнэн ааспыта.

Бороҕон оҕонньор илиилэрин точкаларынан 
баттаан массаастыыр уонна “Икки илииҥ ыарыы-
та тэҥнэстэ дуо?” диэн ыйытар. Буутун точ-
каларын баттыыр. Умса сытыаран баран сиһин 
тоноҕоһун баттыыр. Көхсүн хараҕар ыалдьар 
сирин булар, сиһин быччыҥын массаастыыр, 
сиһин ороҕунан уһаты тардар. Тааһын уҥуоҕун 
тоҥолоҕунан массаастыыр.

 – Арыгы иһэ сылдьыбытым.
 – Төрүт уһуктубат гына бүөлэммит дуу?
 – Дьэ ыарыйда.
Лаппаакытын диэки тарбаҕынан баттыалыыр.
 – Сиһим тоноҕоһуттан саҕалаан ыарыым 

сан ныбар тиийэр этэ, билигин оруобуна ол 
курдук ыалдьар.

Көхсүн хараҕын, сиһин этин точканан мас-

саастыыр. Тилэҕин көхсүн, ойоҕоһун мас саас-
тыыр. Туруоран илиитин хамсаттарар.

 – Уҥа илиим ыалдьыбат буолбут. Илиилэрим 
сирэйбэр тиийэр буолбуттар.

Олордон эрэ түөһүн баттыалыыр.
 – Илиим ыарыыр курдук.
Оҕонньор сүнньүн, оройун, төбөтүн 

баттыалыыр.
 – Илиигэр сылаас кэлэр дуо?
Сымсын, чабырхайын баттыыр. Киһини ту-

руоран эмиэ илиитин хамсаттарар. Илиитэ 
кэтэҕэр тиийэр буолбут. Уҥа илиитэ такыр, ону 
кырдьаҕас этэр:

 – Ити тоҥолоҕор ньиэрбэ тымныйбыт, эбэтэр 
травма, эбэтэр уруттаабыт. Сайын сылааска 
сойбокко эрэ тымныы ууну истэххэ, сүһүөх урут-
таан итинник такыр буолар.

 – Кырдьык, биир сайын сэниэм суох буола 
сылдьыбыта, утуктуу сылдьар буолбутум.

Ороҥҥо олордон эрэ бүлгүнүгэр түөн уурар. 
Ол түөннүү олорон кэпсиир.

 – Түөнү уматарга түөн уҥуор өттүттэн ума-
таҕын. Оннук сиэр-туом тутуһуллар, – диир, 
уонна эдэр киһиэхэ хайдах уон хонукка ха-
рыстанарын кэпсиир. 

 – Тымырыҥ тахсан кэлбит. Илииҥ арыый 
кө нүө этэ, саатар салгыы такырыйыа суоҕа этэ 
буоллаҕа.

Бээрийэҕэ төрдүс сырыыбар атаспын Дьөгүөрү 
эмтээтэ. Бары чэйдии олорон кэпсэтэбит. Үгэс 
быһыытынан наар оҕонньор кэпсээтэ, бары 
истэбит, онтон Дьөгүөр ыарыытын кэпсиир:

 – Саас уҥа илиим ыалдьан уруучуканы да 
көтөхпөт буолбута, ыксаан хаҥас илиибинэн 
суруйа сылдьыбытым. Уҥа иэдэһим, чэчэгэйим 
утуйар, сылайар, аллараа кыратык түстэ. То±о 
оннук буолбутун туох да билбэт. Ыам ыйыгар 
эйиэхэ кэлэ сатаабытым да, суол суох этэ.

Онуоха Бороҕон оҕонньор этэр:
 – Салгын охсор диэн баар. Ол үөһэттэн хал-

лаан куйаарын куһаҕан эниэргийэтин сүүрээнэ 
охсор. Биирдэ манна Тандаҕа, Түүлээххэ, Тиит 
Арыыга түөрт сиргэ тэҥинэн салгын охсон 
түөрт киһи биир кэмҥэ охтубуттара. Тандаҕа 
уонна Түүлээххэ маҕаһыыҥҥа турар дьон оҕус-
тарбыттара. Ол куһаҕан салгын сүүрээнигэр 
түбэстэххэ доруобай да киһи ыалдьыан сөп.

Дьөгүөр салгыы кэпсиир:
 – Саас илиим уолан тириитэ эрэ салыбыраан 

хаалбыта. Оҕолорум куттана көрөллөрө. Сан-
ным аллараа түһэн хаалбыта. Сайын дэлби 
массаастатаммын син аҕай буолла. Илиим уол бу-
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 – Түөн уурбуттар, сыыһа сиргэ, ити биир 
эрэ сиргэ ууруллубут түөн кыратык көмөлөспүтэ 
буолуо.

Умса сыппытыгар көрдөххө, аҥар атаҕа 
уһун. Грыжатын эпэрээссийэлииргэ диискэ икки 
ардынааҕы силгэни ылбыттар диир. Сиһин 
массаастыыр, тоноҕоһунан массаастыыр, лап-
паакытын баттыалыыр.

 – Тарбаххар тиийэр дуо?
 – Суох. Кыратык ыалдьар буолла. Ыарыыта 

атахпар барда.
Атаҕын тилэҕин массаастыыр.
 – Сискэр сылаас биллэр дуо? 
 – Суох. Дьэ кэллэ-кэллэ.
Туруоран эрэ илиитин хамсаттарар. Илиитэ 

үчүгэйдик хамсыыр буолла. Олордон эрэ 
хомурҕанын баттыалыыр.

 – Илиигэр тиийэр дуо? Ыарыыгын көрдөө, 
уҥа илииҥ утуйбут ньиэрбэтэ уҥа иэдэскэр 
тахсар, ол иһин иэдэһиҥ утуйар. 

Сирэйин, чэчэгэйин массаастыыр. Илииттэн 
кэлэр ньиэрбэ ханан кэлэрин быһаарар.

 – Хараҕым көрөрө тупсубут.
Ыалдьар бүлгүнүгэр түөн уурар. Түөн ньиэр-

бэни уһугуннарыахтаах, хаан турбутун ылан. 
Алгыы-алгыы түөннүүр. Маарыын аһыы олор-
доҕуна көрдөххө, уҥа санна уолан кыра этэ, 
оттон билигин улааппыт, тэҥнэспит. Уҥа санна 
үөһэ тахсан, аллара түспүтэ көммүт. 

УҤАН ЫАЛДЬАРЫ ЭМТЭЭҺИН

Бээрийэҕэ төрдүс сырыыбар Бороҕон оҕон-
ньор уон алталаах уолу эмтээбитэ. Пульсун 
тутан олорон кэпсэтэллэр. 

 – Куруук төбөм ыалдьар. Уҥан охтобун. Ыал-
дьаары гыннахпына ньиэрбинэйдиибин. Сү рэх 
үчүгэй. Төбөбүн кэһиллиилээх дииллэр. Ыара-
ханы көтөхтөхпүнэ сиһим ыалдьар.

 – Ыалдьаары гынным диэн билэҕин дуо?
 – Ыалдьаары гыннахпына дьон суох сиригэр 

барабын.
 – Уҥаары гыннаххына аата суох тарбаҕы 

сыллаа. Аата суох тарбах улахан эниэргийэлээх 
тарбах, ол иһин харыстаан аат биэрбэтэхтэр. 
Кииниҥ тула тарбаххынан баттыалаа. Эпи леп-
сияны сайын эмтиибин.

 – Ыарыыбын ааста диэбитим, сыл буолан 
баран эмиэ киирдэ.

Уолу туруорда, биотогунан дьалбыйар. Оҕон-
ньор икки ытыһынан уолу таарыйбакка эрэ күө-
йэ тутар уонна хачайдыыр. Уол иэҕэҥ ниир. 

та син чөлүгэр түһүөх курдук да, санным алла раа 
түспүтэ тахсыбат, уҥа санным быдан кылгас.

Мин кэпсэтиигэ кыттыһабын:
 – Били ааспыт сырыыга Чурапчы уола Өлөк-

сөй Түрүүтүн туһунан кэпсэппиппитин өйдүүр 
инигин, эрбиигэ харытын олорчу ылларан 
тириититтэн эрэ иҥнэ сылдьар гына эрбэппит 
этэ. Ол кини ахтыы суруйда, ону аахтым. Эрбэтэн 
баран биэс чааһынан Чурапчыга кэлбитин 
Нарсупаарап уонна Өлөксүөйэп диэн хирурдар 
эпэрээссийэлээн илиитин олорпуттар, туох 
баар быччыІын, иҥиирин, силгэтин, тымырын 
салҕаан. Онтон соҕуруу улахан институкка икки 
сыл алтата эпэрээссийэлээбиттэр уонна сүрүн 
ньиэрбэҕин кыайан салҕаабатыбыт диэбиттэр. 
Дойдутугар кэлэн илиитэ наһаа тоҥор буолбут. 
Хатан киирэн барбыт. Ону эйиэхэ кэлбитигэр эн 
сарсыарда уонна күнүс иккитэ эмтээбит үһүгүн, 
онтон ыла илиитэ тоҥоро ааспыт. Хата киһиҥ 
саастаах хайыһардьыттарга күрэхтэспит. Онон 
эйиэхэ муҥура суох махтанар. Ити Бээрийэҕэ 
иккис сырыыбар эппитиҥ. Ньиэрбэ оһолтон 
быстыбыт да буоллаҕына, аттынааҕы этиҥ 
сааһынан мөлтөхтүк эниэргийэ ааһар диэбитиҥ. 
Ол мөлтөхтүк ааһар эниэргийэни күүскэ ааһар 
гына Өлөксөйгө оҥордоҕуҥ. 

Дьөгүөр иилэ хабан кэпсиир:
 – Биир эдэр уол эрбиигэ ытыһын быспыт этэ, 

ону эмиэ эпэрээссийэлээн соҕуруу олордубуттар 
этэ да, кэлин илиитэ хаппыт этэ. Ол уол эйиэхэ 
кэлбитэ буоллар илиилэниэ эбит.

Бороҕон оҕонньор кэпсээнин салгыыр:
 – Биирдэ Амматтан балыыһаҕа үлэлиир 

уол кэлэ сылдьыбыта. Астмалаах этэ. Ону эм-
тээбитим иккиһин кэлэн барбыта. Кэлин ойох 
ылан оҕо төрөтөн туох да бэртээхэй киһи буолбут 
этэ. Ийэтэ үүт-үкчү мин улахан кыыһым курдук. 
Астманы кыратыгар кыайыахха сөп. Астманы 
эмтииргэ ити кинигэҕэ эрэ баар точкаларынан 
эмтээбэккин, бэйэм толкуйдаан эбэбин-сабабын. 

Дьэ ити курдук тото-хана аһаан, кэпсэтэн 
баран оҕонньор Дьөгүөрү хоско эмтии киллэрэр. 
Бэгэччэгиттэн пульсун тутан олорон кэпсэтэллэр:

 – Аҕаҥ курдуккун.
 – Суох, аҕам курдук буолбатахпын.
 – Ииппит аҕаҥ курдук хайдах буолуоххунуй. 

Мөккүһүмэ.
 – Сиһим иккитэ эпэрээссийэлээх. Грыжа диил-

лэр.
 – Дьонуҥ булчуттар. Эмирбит тайах этин 

сиэ биккин, – дии-дии оҕонньор массаастыыр. 
Тө бөтүн баттыалыыр.
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Олоппоско олордон сүнньүн илби йэр. Лап-
паакытын диэки баттыыр. Сүнньүн мас саастыыр. 
Кэтэҕин олоҕун массаастыыр.

 – Төбөм уҥа өттө ыалдьар этэ, син үчүгэй 
буолла.

Илиитин баттыалыыр. Тобугун баттыыр.
 – Төбөм ыарыыта ааста.
 – Уоһуҥ үөһэ өттүн, муннуҥ аннын баттаа. 

Киэһэ утуйаргар кииҥҥэр тууста кут. Кырдьаҕас 
дьону кытта эҥэрдэс. Атааххын туоратыаххын 
наада. Эпилепсия эниэргийэ тиийбэтиттэн, кутта-
ныыттан кэлэр ыарыы, – диэн баран Бороҕон 
оҕонньор уол оройун үрэр.

 – Ханна тиийдэ?
 – Арҕаспар тиийэн тохтоото.
 – Суох. Оройгуттан сиһиҥ тоноҕоһун иһинэн 

эмэһэҥ үүтүнэн тахсыбыт буолуохтаах. Ньиэрбэ 
саахала ити ыарыыны аҕалыан сөп. Кэргэн 
ылан, баҕарбытыҥ ааһан үтүөрүөххүн сөп. Ойох 
көрдөөн ыалдьар диэн этии баар, ити оруннаах 
этии. Эрдэ быһа эппэппин, баҕар ааһыа. 

Уолу эмтии туран этэр:
 – Сарсыарда Дьарааһыннаах үүрэн илдьибит 

атыырдарын үөрэ Моороҕо тиийэн иккис атыыр 
үөрүгэр холбосто. Хата, сырдыкка Таалаҕа 
тиийэр дьон буоллулар. 

Оҕонньор итинник эмискэ туох буоларын этэр 
идэлээх.

Киэһэ аһыы олорон ыйыттым: «Үнүр мин 
куоракка барарбар, быраатым Хара Алдантан 
кыһыл кутуруктаах балыгы кэһии илдьэ иһэр 
диэбитиҥ, аҕалбыта дуо?” – диэтим. Онуоха 
кырдьаҕаһым: “Оттон ити иннигэр ууран оло-
робут дии”, – диэтэ. Дьэ, итинник өтө көрөн, 
айаннаан иһэр дьон туох кэһиилээхтэригэр 
тиийэ билэр эбит.

– Эрдэ тіліпүөннээн ыарыыларын кэпсээ-
тэхтэринэ, кэлэр күннэригэр ол дьону хайдах 
эмтиири эрдэ уһуктан толкуйдуу сыттахпына, 
төбөбөр санаа көтөн түһэр, маннык эмтиэххэ сөп 
эбит диэн. Эбэтэр утуйар-утуйбат сыттахпына, 
маннык эмтээ диэн сүбэлииллэр. Уһуктан ба-
ран ол сүбэлээбиттэрин умнубаккын, – диэн бы-
һаарар кырдьаҕас. 

Ол иһин да, эрдэттэн билэр буолан, Бороҕон 
оҕонньор ыарыыларын эрдэ этэр уонна туохтан 
ыалдьыбыттарын бэйэлэригэр киһи өйдүүр гына 
лоп-бааччы быһааран биэрэр.

ТОСТУБУТ УҤУОҔУ ТУТУУ

Бээрийэҕэ бэһис сырыыбар Бороҕон оҕонньор 
тостубут уҥуоҕу хайдах тутарын кэпсээтэ:

 – Көнө, кыра тостууга отоһуттаабыт ордук. 
Отоһуттуурга быспаккын-оппоккун. Онон ньиэр-
бэ сүнньүлэрэ бүтүн хаалар. Ньиэрбэ быстан 
эниэр гийэ мөлтөхтүк тиийэр сиригэр ыарыы 
үөс күүр. Холобур, ньиэрбэ сүнньэ быстан, сү-
рэххэ тиийиэхтээх эниэргийэ ситэ тиийбэт буол-
лаҕына – сүрэх ыалдьар эбэтэр куртахха эниэр-
гийэ тиийбэт буоллаҕына, куртах ыалдьар. 

Билигин таас уҥуоҕун хамсааһына, сис 
ыарыыта наһаа элбээтэ. Ити ыарыылары киһи 
түргэнник быһаарар, ыарыһах тас көрүҥүттэн, 
туттарыттан-хаптарыттан. Адьас үчүгэйдик аһыл-
лыбыт кэммэр оннооҕор ньиэрбэни баттыыр 
чэри кытта билээччибин.

Былыр кыахтаах баай ыал отоһуттары аҕалан 
эмтэтэр этэ, билигин оннук буолбатах, сибээс, 
техника сайдан ыарыһах ханна баҕарар тиийэн 
эмтэнэр. Арааһа, мин былыргы отоһуттардааҕар 
быдан элбэх киһини эмтээтэҕим буолуо. Саамай 
сибиэһэй тостууну, биир күн сэттэ киһини оҥор-
бутум. Оттон билигин эпэрээссийэ күүһүрэн, 
кыа ҕыран, мин кырдьаммын ыла сатаабаппын. 
Бэйэҥ көрө-истэ сылдьаҕын, республика араас 
улуустарыттан кэлээри эрийэллэр. Билиҥҥи 
мэ диссиинэ күүһүрдэ. Киһи кыайбат уҥуох үл-
түрүйүүтүн кыайар буолла, сороҕор сыыһа да 
тутуу баар буолар, элбэхтэн. 

Мин уҥуох тутарбар, үчүгэй атаҕар тэҥнээн 
тутабын. Маадьаҕар буоллаҕына, маадьаҕар 
гына, көнө буоллаҕына, көнө гына. Сороҕор 
мадьааҕар атаҕы көнө гынан көннөрөн кэби-
һээччибин. Хайа элбэххэ оннук эмиэ буолааччы. 
Ыраахтан сылдьар дьон биирдэ оҥорторон баран, 
бу суол куһаҕаныгар хайдах дьаадьараҥнатан 
тиийэллэрэ биллибэт. Медицина кыайбатаҕын 
икки-µс ый буолан баран искэнэ таппытын 
кэннэ оҥоробун, дьэ ол кэмҥэ тостубут уҥуох 
икки ардыгар убаҕас үөскүүр, онтон өҥүргэс 
буолар, ол кэннэ бэйэ-бэйэлэригэр сыстан 
уҥуох буолар. Уҥуох буолан кытаатыан иннинэ 
уҥуоҕу тутуллар. Рентген снимогын көрөн ба-
ран билэҕин, хайдах тостубутун. Тардан аҕалан 
оннугар батары анньан кэбиһэҕин уонна 
тэҥнээн оннун булларан имэрийэн биэрэҕин. 
Тостууну үксүн тардан оҥороҕун. Ыарыһах 
тостубут илиитин ыга тутан баран бэйэтинэн 
тартарар ордук буолар. Онно ыарыһах быччыІа 
уунар, оттон бэйэҥ тардаргар ыарыһах куттанан 
өсөһөн быччыІа күүрэр буоллаҕына гипноз 
көмөтүнэн босхо ыытабын. Ыарыһах гипнозка 
төһө бэриммитин билээри кымыстыыбын, хаан 
тахсыар диэри, киһим ыарыыны билбэт буол-
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көҥүл туттар, өссө бэтэрээннэргэ хайыһарга 
сµµ рэр. Бороҕон оҕонньор улахан научнай ин-
ститут кыайбатаҕын биир күн оҥороро киһи 
өйүгэр батан киирбэт суол.

Бороҕон кырдьаҕас салгыы кэпсээбитин 
истиэххэйиІ. 

 – Мин биирдэ уон икки киһиэхэ сеанстаан 
боруобалаан көөртүм. Онно бүтэһик киһи илиитэ 
дьырылыыр этэ. Таас уҥуоҕун хамсааһынын, 
бэрбээкэй, бэгэччэк сүһүөхтэрэ тахсыыларын 
атын уҥуохтар мэһэйдээннэр рентген көрдөрбөт, 
онон мин истэрим тухары ханна да эмтээбэттэр. 
Алина Кабаевалаах Аан дойдуну кэрийэн эм-
тэнэн кыайбаккалар миэхэ кэлэн үтүөрдэхтэрэ. 
Кинилэр эрэ буолуохтара дуо, элбэх дьон кэлэн 
эмтэнэн барбыта. Невралгияны эмтиэххэ сөп 
да, мин былыргы сиэри-туому тутуһан наһаа 
өрө баран эмтээбэппин. Туох барыта сиэрдээх-
туомнаах, эккирэтиһиилээх да буолуон сөп. Киһи 
бэйэтин кылгас үйэтигэр үүрүүгэ сылдьыбакка 
бэйэтин бэйэтэ бас билиэхтээх.

Бороҕон оҕонньор дьээбэлээх хараҕынан 
мин диэки көрөрүн кытта хаадьылаһар санаа 
көтөн түһэн: “Мин курдук көҥүл сылдьар киһини 
этэҕин дуу?” – диэтим.

Оҕонньорум күлэн баран: “Оруобуна инньэ 
диэри олордохпуна, эн урут түһэн кэбистиҥ”, 
– диэтэ. Оо, дьэ үйэбэр аҕыйахта хайҕаммыт 
киһи, биирдэ Сүдү киһи хайҕаары гыммытын 
мүччү туттум. Мин оҕонньор санаата кэлбитин 
туһанан биир бүччүм санаабын ыйытабын: 

 – Дьон тугу саныырын билиэххэ сөп дуо?
 – Сэрэйиэххэ сөп. Толкуйдууругар мэйии үлэ-

лиир, онно мэйиигэр хамсааһын барар, оччоҕо 
төбөҕүттэн эниэргийэ тахсар. Ол киһи төбөтүттэн 
тахсар эниэргийэни хаптахха тугу саныырын 
билиэххин сөп. Эбэтэр киһини олордоҕун, гип-
нозка киллэрэҕин уонна салгын кутун ылан кэ-
биһэҕин. Атын сиргэ ыраах сылдьар киһи кутун 
ылан бу киһиэхэ уган биэрэҕин. Оччоҕо ол 
атын киһи туһунан кэпсээн биэрэр. Холобур, 
тойоммун да диэҕэ, эбэтэр ороспуойбун да 
диэҕэ. Олоҕун барытын кэпсээн биэриэҕэ.

 – Көспүт куттаах киһиэхэ кутталлаах 
буолбатах дуо?

 – Оттон ити бүлүүһэ сүүрдүүтүгэр киһи кутун 
ыҥыран ылаҕын буолбат дуо? Син биир оннук 
буоллаҕа.

лаҕына үөрэбин, гипнозпар бэриммит диэн. Аны 
наһаа күүскэ сүнньүм ыараата диэтэхтэринэ, 
гипнозпун кыратык төлөрүтэн биэрэбин. Наһаа 
күүскэ гипноһу биэрдэххэ ыарыһах иммунитетын 
өлөрүөххэ сөп. Иммунитет мөлтөөтөҕүнэ ыарыы 
үтүөрүүтэ бытаарар. Холобур, быһахха илиигин 
быстаххына ити эн ис күүһүҥ, иммунитетыҥ 
ыарыыны кыайан бааскын оһорор.

Ыарыһах араас буоллаҕа, сороҕо сүрэх да 
ыарыһах буолуо, олорго сэрэнэҕин, киһим ту-
ругуттан көрөн, ыалдьар этэ ыарыыны би-
лэр гына, гипноһу биэрэҕин. Ыалдьа-ыал-
дьа тулуйуохтаах эрэ гына, сүрэҕэ тулу йуох-
таах. Оннооҕор гипноһунан утутан эпэрээс-
сийэлииллэр. Ыалдьар миэстэҕин билбэт буо-
лан хаалаҕын. Гипнозтарын үөрэҕэр гипноһу 
киһи киһиэхэ кыайан биэрбэт дииллэр, ол 
сымыйа, уонна киһи биир миэстэтин туспа 
гипнозтаабаккын дииллэр, ол эмиэ сымыйа. 
Аны дьиктитэ – уҥуохтарын оҥортордохторуна 
атын ыарыылара суох буолан хаалар. Аҕыйах 
киһиттэн иһиттим, дьолбутугар атахпыт эбэтэр 
илиибит тостубут эбит дииллэр.

Бороҕон оҕонньор эрдэ кэпсээбитин бигэр гэ-
тэн сотору буолаат илэ-чахчы ыарыһаҕы эмтээн 
үтµөрдэн соһутар идэлээх эбит. Холобур мин 
балтыбын тааһын көннөрөөрү, таарыйа куртаҕын 
эмтээбитэ сайын биирдэ биллэн аҕата соһуйан 
үөрэн кэпсээбитэ. Бороҕон кырдьаҕас сэмэй 
муҥутаан «кыыскыт куртаҕын эмтээтим” диэн 
этэн бэрт. Оннук төһөлөөх киһини уҥуохтарын 
көннөрөөрү «таарыйа» ис уорганнарын бэйэлэ-
рэ да билбэттэринэн эм тээбитэ буолуой? Балтым 
холобуругар көр дөххө тааһын уҥуоҕа хамсаан 
куртахха барар ньиэрбэтэ кыбыллыбытын тө-
лөрµтэн эниэргийэ айанныырын чөлүгэр тµһэрбит. 
Оннооҕор киһи өйүгэр баппат дьайыыны, быстыбыт 
ньиэрбэ сүнньүн салгыырын Чурапчы уолун 
Өлөксөй Түрүүтүн холобуругар көрөбүт. Өлөксөй 
илии тин эрбиигэ олорчу быстарбытын икки сыл 
устата Кемеровскай уобалас Прокопьевскай куо-
ратыгар, улахан научнай институкка 7 төгүл 
эпэрээссийэлээн баран улахан ньиэрбэ сүнньүн 
кыайан салҕаабатахтар. Бороҕон оҕонньор ол 
быстыбыт ньиэрбэни биир күн иһигэр салҕаабыт. 
Ону маннык быһаарар: «Ньиэрбэ сµнньэ төһө 
да быһыннар эниэргийэ тута тохтообот, сыыйа 
тохтуур. Эниэргийэ быстыбыт ньиэрбэ аттынан 
киһи этин сааһынан быыс-хайаҕас бу лан мөлтөхтүк 
да буоллар айанныыр. Дьэ ону чөллөрµтэн 
биэрэбин, онон эниэргийэ эргиирэ чөлүгэр түһэр».

Өлөксөй билигин быста сылдьыбыт илиитинэн 
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Бээрийэҕэ бэһис сырыыбар Новосибирскай 
куораттан нуучча икки эр бэрдэ кэллилэр. Илья 
38, оттон Андрей 30 саастаах. Илья аан дойдуну 
арҕарар, сири-дойдуну сиксигинэн сылдьар 
уола хаан үһү. Новосибирскайтан көтөн кэлэн 
түһээт да, түүннэри Бээрийэлииллэр, онон 
сарсыарда аһылыкка кэллилэр. Илья айаннаан 
дэлби илистибит. Бороҕон оҕонньор дьоно 
илистибиттэрин көрөн утутан сынньатта. Ол 
кэмҥэ мин киирэ-тахса оҕонньортон ону-маны 
ыйыталаһабын. Кырдьаҕас кэпсиир: «Сото икки 
уҥуоҕа тоһуннаҕына, бэрбээкэй сүһүөҕэ тутар 
быччыІнара босхо бараннар уҥуохтара хамсаан 
хаалааччылар. Кэлин ол босхо баран хамсаабыт 
уҥуохтар, сото уҥуоҕа үтүөрбүтүн да иһин 
миэстэлэрин булбакка эрэйдииллэр. Ыарыһах 
хаамарыгар мэһэйдэтэн сүдьүҥнээн хаамар». 
Эмискэ олорон эрэн итинник кэпсээбитэ. Кэлин, 
киэһэ ол хамсаабыт уҥуоҕу Илья±а көрдөрбүтэ. 
Илья атаҕын көрбөккө олорон итинник кэпсээбит 
эбит. Кэлин ити кэпсээнин диктофонтан истэ 
олорон муодаргыы санаатым. Өтө көрөн та ҥас 
бүтэй Илья уҥуоҕа хамсаабытын билэн кэп-
сээтэҕэ.

Бороҕон оҕонньор салгыы кэпсиир: “Итирик 
сылдьан сотолорун икки утаҕын тоһуттахтарына, 
бэрбээкэй сүһүөҕэ үксүгэр тахсар”. Мин соһуйа 
иһиттим, хайдах оннук диэн. Ону лоп-бааччы 
маннык быһаарда: “Арыгылаатахха сүрэҕиҥ 
күүскэ үлэлиир, онон атаҕыҥ сототун этэ ал-
дьаммыт сиринэн сүрэх хааны харса суох 
хачайдаан, босхо барбыт сүһүөҕү таһааран кэ-
биһэр. Арыгылаан баран оһолломмут дьон бэлиэ 
буолар. Атахха хаан киирэн иһэн тахсыбыта 
улахан уонна эриэн быһыттаҕас толбоннордоох 
буолар». 

Бороҕон оҕонньор Андрейы кытта кэпсэтэр:
 – Төрүөххүттэн сүрэҕиҥ пороктаах эбит.
 – Кырдьык, аҕам сүрэҕэ тохтоон өлбүтэ, Уус-

Маайаҕа олорон тохсунньуга бултуу сылдьан. 
 – Табахтаабаппын. Арыгыны бырааһын ньык-

тарга кыратык иһэбин. 
 – Маладьыас.
Мин быыс булан ыйыта охсобун: “Сүрэҕэ 

ыал дьарын хайдах биллиҥ? Таһыттан көрдөххө 
киһиҥ ыалдьыбат курдук дии” , – диэн.

 – Сирэйэ күөхтүҥү толбонноох. Көрбөккүн 
дуо? Сүрэх укуолун ылбыт дьон сирэйдэрин 
өҥө итинник буолар. 

Илья өр утуйан турбутун кэннэ ыарыытын 

ыйыталаһар. Дойдутугар даачаҕа сылдьан хап-
таһын кырыытыгар атаҕын ылгын чыҥыйыттан 
тахсар уһун уҥуоҕун үлтүрүппүт. Ону медиктэр 
“Т” буукуба быһыылаах хаптаҕай тимири 
олор путтар уонна суруубунан ыга тарпыттар. 
Онтуката хаамарыгар мэһэйдиир, дьаралыйан 
ыалдьар үһү. Бороҕон оҕонньор Ылдьааны 
хоско киллэрэн ороҥҥо олордон ыраахтан 
дьал быйар. Онтон бэгэччэгиттэн ыга баттыыр, 
тарбахтарын тардыалыыр, ылгын чыҥыйын бүк 
баттыыр, сүрэҕин үрдүнэн баттыыр, түөһүн 
тылын баттыыр, хаҥас илиитинэн. “Сүрэҕим 
мөлтөөтө, сыта түһүөм”, – диир Илья.

Бороҕон оҕонньор этэр:
 – Киһибит айантан илистэн сүрэҕэ мөлтөөбүт, 

онон кутталлаах, сүрэҕэ тулуйуо суоҕа. Итин-
ник ыарыһахха оҥоруохтааххын да сэрэнэн 
оҥорбоккун.

Илья таһырдьа тахсан салгылаан киирэр. 
Уолу ороҥҥо олордон эрбэҕинэн тутар, Бороҕон 
оҕонньор өр пульсун тутан олорон баран этэр:

 – Сүрэҕэ күүскэ тэбэр, оҕо сүрэҕин кур дук. 
Ийэтинэн эһэтигэр маарынныыр эбит. Удьуор-
даан сүрэх ыарыһахтар эбит.

Кырдьаҕас уҥа илиитинэн ытыһын көхсүн 
илбийэр. Онтон эмиэ пульсун тутар.

 – Сүрэҕиҥ тэбэрэ тубуста.
 – Ыалдьар дуо?
 – Төбөм чэпчээтэ.
Курданарыттан үөһэ өттүн сыгынньахтатар. 

Умса сытыарар. Көхсүн хараҕын туһаайыытынан 
баттыыр. Тостубут сирин көрөр. Бэрбээкэй сү-
һүөҕүн тутар, бу уҥуоҕуҥ хамсаабыт диэн биир 
чорбойо сылдьар уҥуоҕу баттаан көрдөрөр. 
Миэхэ хамсаабыт уҥуоҕу туттаран көрдөрөр. 
Кырдьык, тутан көрдөххө ала-чуо биллэр эбит, 
хамсаабыта.

Оҕонньор баттаан көрдөрбүтүгэр, кырдьык, 
миэстэтиттэн тахсан атын сиргэ сылдьара 
ала-чуо көстөр эбит. Мээнэҕэ да күнүс сото 
уҥуоҕа тоһуннаҕына, бэрбээкэй сүһүөхтэрин 
уҥуохтара босхо баран хамсыыллар диэбэтэх 
эбит. Тилэх көхсүн уҥуохтара алдьаннаҕына 
бэрбээкэй сүһүөҕүн уҥуохтара босхо бараллар 
эбит. Ол иһин ити уҥуох хамсаан чорбойон 
таҕыстаҕа.

Бороҕон оҕонньор этэр: 
 – Маҥнай сискин массаастыахпыт.
 – Сиһим ыалдьар, көхсүм ыалдьар.
Сиһин тоноҕоһун аттынан массаастыыр. 

Ба лык этин массаастыыр. Балык этин уһаты 
тардан массаастыыр. Тоноҕоһунан сиһин, таа-
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Өндөрөй соһуйда, бэйэтэ да киэҥ харахтаах 
киһи, хараҕа быччайда.

 – Хараҕым сырдаата, төбөм чэпчээтэ.
 – Сиһиҥ улаханнык ыалдьар эбит.
 – Былырыыҥҥыттан аҥар атахпын соһон 

хаамар буоллум. Сиһим күүскэ ыалдьар.
Бороҕон оҕонньор Андрейы аны умса сы-

тыарда. Илья биһиэхэ ыарыһах атаҕын ти-
лэҕин көрдөрөр. Аҥар атаҕа икки сантиметр 
кылгас, биир тилэҕэ уолан хатан эрэр. Сиһин 
тоноҕоһо уҥа өттүгэр киһи хараҕар биллэр 
гына токуруйбут. Тааһын уҥуоҕа сиигинэн биир 
сантиметр аппыт. Бороҕон оҕонньор тааһын 
уҥуоҕа аппытын миэхэ туттаран көрдөрөр. 
Массааһы сиһиттэн саҕалыыр.

 – Киһи көхсүн хараҕа ыалдьар буоллаҕына, 
ол аата сүрэҕэ мөлтөх.

Итинник кэпсии-кэпсии тоҥолоҕунан тааһын 
уҥуоҕун баттыыр.

 – Ыалдьар дуо?
 – Ыалдьар.
Син өр итинник бодьуустаһан массаастаан 

баран алгыы-алгыы тааһын уҥуоҕун көннөрөн, 
өттүгүн баһыттан тардар. Баттыалаан утуйбут 
ньиэрбэни уһугуннарар. Оҕонньор үлэтэ та-
быллан үөрдэ-көттө. Андрейы умса сытыаран 
үлэтин түмүгүн көрдөрөр. Атаҕын тилэхтэрэ 
тэҥнэспиттэр, сиһин тоноҕоһо көммүт, тааһын 
уҥуоҕа аппыта кыратык ыпсыбыт.

Биһиги соһуйдубут-өмүрдүбүт. Испэр итиччэ 
түргэнник хайдах оҥордо диэн бэркиһиибин. Атаһа 
Илья сөҕөн саҥата суох төбөтүн быһа илгистэр. 
Оҕонньор аны Андрейга тааһын уҥуо ҕун иһигэр 
грыжалаах диэн түөн уурар. Бороҕон оҕонньор 
түөннээн бүтэн төҥкөтөр. Киһитэ төҥкөйөрбөр 
ыалдьыбат буолла диир. Онтон Андрей ытыһын 
көхсүн уҥуохтара ал дьананнар ытыһа тиэрэ 
барбат буолбутун көр дөрөр. Оҕонньор тута 
массаастаан уҥуохтары оннуларын булларан, 
ытыһы тиэрэ барар гына оҥорор. Ону көрөн 
соһуйан итэҕэйбэккэ бу мин илиим дуу, атын 
киһи илиитэ дуу диэх курдук быччаччы көрөр. 
Сөҕөн чыпчырынар эрэ. Ол кэмҥэ аны Илья 
гипнозка дьайдаран буолуо, төбөтө ыарыйда, ону 
дьалбыйан аһарда. Дьэ итинник ыраах ыырдаах 
дьону эмтээн соһутта-өмүртэ.

Егор КАРТУЗОВ.

һын уҥуоҕун үрдүнэн сиһин, самыытын хараҕын 
баттыалаан массаастыыр.

 – Уҥа өттүҥ ордук ыалдьар эбит.
 – Оннук.
 – Уҥа бүөрүҥ мөлтөх эбит.
 – Кырдьык, оннук.
Көп этин баттыалыыр.
 – Ханна барар ыарыыта? – диир уонна лап-

паакытын массаастыыр. – Ыарыыта санныгар 
барар дуо?

 – Барар.
Арҕаһын, көхсүн хараҕын массаастыыр.
 – Ыарыыта санныгар барар дуо?
Итинник ыйыта-ыйыта балык этин илбийэр.
 – Ыарыыта атаххар аллара барыахтаах.
Хоро тылынан алгыы-алгыы көп этиттэн 

хаҥас илиитинэн тайанар уонна уҥа илиитинэн 
өттүгүн баһыттан тардар. Онтон аны хаҥас 
өттүгүн баһыттан тардар. Эмиэ массаастыыр.

 – Ыарыы атаххар барда дуо?
 – Атахпар аллараа дьырылаан барда.
 – Дьэ ити үчүгэй. Ол аата ньиэрбэ уһугунна.
Атаҕын тилэҕин баттыыр.
 – Сискиттэн сылаас кэлэр дуо?
Ильяны туруорда, чохчотон приседание 

оҥотторор.
 – Сиһим ыалдьыбат буолбут. Ааспыт. Чэй иһэ 

олордохпутуна, ыалдьар этэ, атаҕым ыалдьар, 
утуйар этэ. Билигин ааспыт. 

Бороҕон оҕонньор Илья тилэҕин көхсүн 
тостубут сирин массаастыыр. Хаҥас илиитин 
эр бэҕинэн баттыалаан чорбойон тахсыбыт 
уҥуоҕун оннугар киллэрэр. Атаҕыҥ тилэҕэ үчү-
гэйдик хамсыыр буолла. Ороҥҥо олордон эрэ 
дьалбыйар. Онтон эмтээн бүтэн, уон хонукка 
хайдах харыстанарын кэпсиир. Таас уҥуоҕа 
хамсаабытын көннөрөр.

Андрейы хоско киллэрэн ороҥҥо олордон эрэ 
пульсун тутан олорон кэпсиир.

 – Ийэҕэр майгынныыгын, ийэҥ хаанын бат-
тааһына улахан эбит. Хайа олохтоохторо хаан-
нааххын.

Ытыһын көхсүн төбөтүн баттыыр.
 – Ыалдьар дуо?
 – Маҥнай илиим ыалдьыбат этэ, онтон тө-

бөбүн баттаабыккын кэннэ ыарыйда.
 – Хаҥас илиигинэн туттаҕын дуо? 
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Биирдэ санаатахха, ір кэмІэ атын идэнэн 
(циркэ уонна эстрада артыыґа) дьарыктана 
сылдьыбыт, ол идэтигэр СЈ µтµілээх артыыґын 
аатын ылбыт Елена Васильевна Слепцова-
Куорсуннаах литература±а эмискэ киирэн 
кэлбит курдуга. Ол эрээри кини о±о эрдэ±иттэн, 
тірдµттэн-ууґуттан, (кини Таатта Чіркіі±ір 
тіріібµтэ), уран тыл эйгэтигэр µіскээн, адьас 
кыратыттан хоґоон аа±ан чаІыйар, ырыа ыл-
лаан чугдаарар эрэ буолбакка, µірэппит 
учуутала Дмитрий Степанович Жегусов этэ-
ринэн, бэрт эрдэ хоґооІІо холонон, хоп курдук 
хоґооннору суруйар эбит. Олору, уруокка 
сорудах биэрэн суруйтарбыттарын, учуутала 
уурунан испит. Уопуттаах учуутал бу кыыстан 
уус-уран айымньыны биэрэр кыахтаах ааптар 
тахсыахтаа±ын эрдэттэн сэрэйбит. Оскуолаттан 
са±алаан Лена элбэх хоґооннору суруйдар да, 
іргі диэри ити ухханыгар улахан суолтаны 
уурбакка сылдьыбыта. Арай 2000 сыл кирбиитигэр 
маІнай «Далбар ХотуІІа» поэматын, «Чолбон» 
сурунаалга хоґооннорун білі±µн таґаартаран 
маІнай бэчээттэнэр долгуйуутун билбитэ. 
Онтон ити сыл кµґµнµгэр «Оо, олох…» диэн 
хоґооннорун уонна поэматын бастакы кинигэтэ 
тахсар. Ону сµрэхтээґин саха норуотунай 
суруйааччытын Николай Лугинов сібµлэІинэн 
П.А. Ойуунускай аатынан Литературнай му-
зейга тэриллэр. Соґуйуохпут иґин, оччолорго 
хоґоонньут быґыытынан соччо-бачча биллэ 
илик киґи кинигэтин сµрэхтэниитигэр музейы 
толору киґи кэлэр. Кэлбит дьон поэзия±а саІа 
аат киириитин µірэ-долгуйа кірсµбµтэ. Аата да 
сонун – Куорсуннаах.

Хоґооннорун иккис кинигэтэ «Тµµн эбэ» 
итинтэн биир сылынан, µґµс кинигэтэ «Кµлµк 
тµґµµтэ» (кэпсээннэрэ) 2003 с. тахсыбыта.

Куорсуннаах ити сыл Улан-Удэ куоракка 
ыытыл лыбыт Намжил Нумбуев аатынан норуот-
тар икки ардыларынаа±ы поэтическай турнирга 

ситиґиилээхтик кыттан, гран-прины ылан, ҐрµІ 
Кімµс туруйачаан бирииґи тутан, дойдутугар 
эргиллибитэ. Ити турнирга маІнайгы туурга 
100-чэ киґи кыттыбытыттан, иккис турга 20-чэтэ 
эрэ хаалбыта. Олортон уґулуччу сыаналаммыта, 
биллэн турар, Куорсуннаа±ы кынаттаабыта – 
Россия Суруйааччыларын союґун чилиэнэ буо-
ларыгар бі±і далаґа ууруллубута. Кини Россия 
суруйааччытынан 2004 сыллаахха буолбута.

Кини поэзия±а да, проза±а да ийэ тылын 
этигэнник туттары сатыыр. Ити іттµнэн бэйэтин 
кілµінэтиттэн биллэ чорбойор.

Баара-суо±а 14 сыл иґигэр Елена Васильевна 
хоґоон, кэпсээн, роман 12 кинигэтин таґаартарда. 
Олортон µс µлэни бµгµн уґулуччу чорботон 
бэлиэтиэ±и ба±арыллар. 

Бастакытынан, 2007 сыллаахха Куорсуннаах 
«Дьулуруйар Ньургун Боотур» диэн П.А. Ойуу-
нускай олоІхотун кэпсээн халыыбыгар кил-
лэрбит µлэтэ – 352 страницалаах, аатыран 
ис пит Иннокентий Пестряков худуоґунньук ил-
люстрациялардаах бэлиэ кинигэтэ тахсыбыта.

Иккиґинэн, умнулла быґыытыйбыт, ол эрээри 
саха литературатын са±аланар кэмигэр балачча 
таґаарыылаахтык µлэлээбит Биэрэ Дабыыдап 
уонна Бµітµр Оруоґун-Хайыкы ыстатыйаларын, 
кэпсээннэрин, хоґооннорун хомуйан оІорбут 
кинигэтэ 2011 сыллаахха бэчээттэммитэ. Ити 
кини гэтигэр бэлэмнэнэн Лена хас да тігµл 
Бодойбо±о бара сылдьыбыта, Вера Дмитриевна 
аатын Бодойбо куоратын библиотекатыгар 
иІэртэрбитэ, уІуо±ун саІалыы эргитии кэп-
сэтиитин ыыппыта. Ол тµмµгэр В.Д. Давыдова 
уІуо ±а эргитиллибитэ. Онно куорат дьаґалтата 
кыґаммыта-мµґэммитэ.

Ґсµґµнэн, ір сылларга сыралаґан, оло±ун 
уон ча сылын биэрэн «Аан тал±а» диэн µс ки-
нигэлээх улахан романын (640 страницалаах) 
ситэрэн, туспа кинигэнэн таґаартарда. Бастакы 
кинигэтин аата – «Бээґэкээн», иккиґэ – 

КРИТИКА УОННА БИБЛИОГРАФИЯ
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(50 сааґыгар 2014 с. алтынньы 29 кµнµгэр Саха театрыгар этилиннэ)
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«Аргыардаах аартыктар», µсµґэ – «Кімµс 
кілµінэ».

Кинигэ аннотациятыгар суруллубут: «РомаІІа 
ааптар XIX-XX µйэлэр кирбиилэригэр Россия±а 
буолбут улахан историческай уларыйыылар 
кытыы сирдэргэ олохтоох омуктарга туох омсону 
эбэтэр µтµі ірµттэри киллэрбиттэрин XXI µйэ 
киґитин кірµµтµнэн анаарар.

Сµрµн хамсатар кµµс – Оруоґуттар а±а 
уустара.

Саха интеллигенцията норуот бэйэтин бас 
билиниитин туруулаґан суорума суоллам мыт-
тарын дьоІІо-норуокка биллибит дьиІнээх ге-
ройдар уобарастарынан сытыырхатыы кµн бµгµн 
дойдуга буола турар быґыылартан сэрэтии кур-
дук кістµін сіп.

Роман эйгэтэ киэІ. Бµтµн Россия µрдµнэн 
тахсыбыт политическай ал±ас дойду бµттµµн улуу 
трагедиятын быґыытынан кірдірµллэр буолан, 
Сибиир, Россия киин ітті хабыллар. РомаІІа 
тіґі да олох кырдьыга, уонна политика µксµн 
сіп тµбэспэтэллэр, ааптар онно бэйэтин ураты 
кірµµтµн хорсуннук тирэх оІостор».

Бу уґун со±ус аннотацияны толору а±алыым 
кинигэ іссі аа±ааччыга саІа тиийэн эрэринэн 
быґаарыллар.

Куорсуннаах айар µлэтигэр уонна саха кэнники 
литературатыгар бу роман дьоґуннаах миэстэни 
ылара саарба±а суох.

Эмиэ биирдэ санаатахха, Куорсуннаах кэп-
сээннэри суруйаат, сэґэннэри са±алаат, ромаІ-
Іа тµргэнник киирбит курдук. Ол эрээри кини 
сорох бастакы кэпсээннэрэ, холобур, «Аана 
дьыл±ата», дьо±ус да со±ус буоллар, кыра 
кэпсээІІэ баппат ис хоґоонноо±о, аа±ааччыны 
дьиІ чахчы долгутар кыахтаа±а эрдэттэн 
биллибитэ. Дэлэ±э да бу кэпсээнинэн бµлµµлэр 
драма туруоруохтара дуо? («Олох суола» 
хаґыат, 2008, бэс ыйын 7 кµнэ).

Куорсуннаах сорох айымньылара нуучча 
поэтын Николай Переяслов тылбааґынан туспа 
кинигэнэн тахсабытын таґынан, Санкт-Пе-
тербурга, Германия±а, США-±а, Англия±а, Рос-
сия биллэр сурунаалларыгар, альманахтарга 
араас тылга тылбаастанан бэчээттэнэн киэІ 
аа±ааччыга та±ыстылар.

Елена Васильевна суруйааччы эрэ буол-
батах, общественнай деятель. Кини хас да 
тігµл Соловкига, Киргизия±а, Томскайга, Ир-
кутскайга, Бодойбо±о сылдьыытын тµмµгµнэн 
ійдібµнньµк бэлиэлэр турдулар. Репрессия±а 

тµбэспит дьоммут ааттара тиллэригэр дьоґун 
хардыылар оІоґулуннулар. Ол туґунан суол-
лаа±ы бэлиэтээґиннэри бэчээттэттэ. Эл бэх 
дьайыылаах дьаґаллары са±алаан, обще-
ственность бол±омтотун тарта. Манан кини кэ-
нэ±эс да±аны дьарыктанар тосхоллоох.

Саха сирин Суруйааччыларын союґун бы-
рабылыанньатын чилиэнин быґыытынан кіх-
тііхтµк µлэлиир. Союз µгµс тэрээґиннэригэр 
кыттар, кэлэр-барар, айаннаґар, аа±ааччыларга 
тылын-іґµн тиэрдэр.

Елена Васильевна уус-уран тылбааска 
бол±омтотун эмиэ уурар. Ол курдук кини 
Саха театрыгар грек омук улуу поэта Софокл 
«Антигона» трагедиятын сахалыы саІардан 
туруортарда. Нуучча, Польша поэттарын хо-
ґооннорун тылбаастаата. Ол аата кини айар 
µлэ хас да кірµІµнэн тэІІэ дьарыктанар. 
Ол иґигэр оскуола орто саастаах о±олоругар 
фэнтэзи куорматынан суруллубут «Муус Ырай» 
диэн сэґэн кинигэлээх.

Университеты бµтэрэригэр «Суорун Омоллоон 
айымньыларыгар фольклор сабыдыала» диэн 
тема±а µлэлээбитэ. «Чолбон» сурунаал 2003 
сыл 8-с №-гэр онто ыстатыйа быґыытынан 
бэчээттэммитэ. «Чолбон сурунаал 2011 сыл, 
бастакы №-гэр «Символ уобарастан турар; И. 
Иннокентьев «Древо» кинигэтигэр санаалар» 
ырытыылаах ыстатыйата тахсыбыта.

В.В. Александрова диэн университеты бµтэ-
рээччи «Е.В. Слепцова-Куорсуннаах прозатын 
уус-уран уратыта» диэн дипломнай µлэтин 2008 
сыллаахха ситиґиилээхтик кімµскээбитэ.

20-чэ киґи Куорсуннаах айымньыларыгар 
сэІээриилэрин бэчээттэппиттэрэ. Онно кинини 
чахчы ча±ылхай дьо±урдаах киґи быґыытынан 
сыаналаабыттара.

Мин да санаабар литература±а билигин хас 
да жанрга таґаарыылаахтык µлэлии сылдьар 
суруйааччыга мунаа±а суох Елена Васильевна 
Слепцова-Куорсуннаах киирэр. Эґиги да бµгµн 
манна мустубуттар, итиннэ сібµлэґиэххит диэн 
эрэнэ саныыбын.

Куорсуннаах биґиги литературабытыгар со нун 
кістµµ буолбутун билэн-кірін олоро±ут. Саха 
дьоно киґини харыстыыр идэлээхтэр. Ол сиэринэн 
улаханнык эппэккэ, инникитигэр эрэнэбит эрэ 
диир кыахтаахпыт. Оннук буо луохтун! Хото±ойуІ 
хойутун да хотоойутук куґугураатын!

УРСУН.

КРИТИКА УОННА БИБЛИОГРАФИЯ
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Кµн бµгµн эбээн 
поэта Христофор Суз-
далов ту´унан билэр 
ки´и баара дуу, суо±а 
дуу?

Мин мантан аллараа 
бу чахчы талааннаах 
поэт ту´унан кэпсиир-
гэ соруннум. Быйыл 
Хрис тофор Суздалов 

т³  р³³ бµтэ 85 сыла туолар.
Мин кинини ха´ан да к³рб³т³±µм, истэр эрэ 

этим. Аан ма²най Христофор Суздалов ту-
´унан миэхэ бииргэ т³р³³бµт убайым Дмит-
рий Васильевич Кривошапкин-Ньимкалаан кэп-
сээбитэ. Ол маннык этэ.

1962 дуу, 1963 дуу сыллаахха сэтинньи 
ый га Дьокуускайга Хотугу норуоттар эдэр су-
руйааччыларын республикатаа±ы бастакы мун-
ньахтара ыытыллыбыт. Убайым ол мунньах ха 
ы²ырыллан кыттыыны ылбыт. Сэбээн Кµ³лтэн 
кинини кытары уруккута Ламынха нэ´илиэгин 
бастакы учууталлартан биирдэстэрэ, эмиэ поэт 
Гаврил Иванович Кейметинов ол мунньах кыт-
тыылаа±а буолбут. Ол са±ана Сэбээ²²э самолет 
к³пп³т буолан Сиэгэ²²э диэри ки нилэр иккиэн 
сыар±алаах табанан айаннаан тиийбиттэр. 
Сиэгэн Кµ³л «Кировскай» совхоз киинэ этэ, 
ол и´ин Ан-2 самолет Сангаартан, МаІантан 
манна к³т³н кэлэн тµ´эр эбит. Инньэ гынан 
иккиэн Сиэгэн Кµ³лтэн МаІа²²а самолетунан 
бэрт судургутук к³т³н тиийбиттэр. Дьокуускайга 
саха суруйааччылара исти²ник к³рсµбµттэр. 
Убайым онтон олу´ун астынар этэ. Ордук 
Сэмэн Даниловка махтанара, боростуойун, ис-
ти² сы´ыанын бэлиэтиирэ. Ол мунньахха Усу-
йаанаттан т³рµттээх эбээн эдэр поэта Хрис то-
фор Суздаловтыын билсибит уонна тута тыл-
тылларыгар киирсэн ³йд³спµттэр, мунньах бµ-
тµ³р диэри бииргэ сылдьыбыттар...

А±ыйах сыллаа±ыта Силээннээхтэн Х. Сузда-
лов аймахтара Дьокуускайга кэлэ сылдьыбытта-
ра. Мин кинилэри кытары Ил Тµмэ²²э к³рс³н 
ирэ-хоро кэпсэппитим. А±ыйах хаартысканы уон-
на поэкка сы´ыаннаах сорох докумуоннары миэ хэ 
биэрбиттэрэ. Бу матырыйааллары харах харатын 
курдук харыстыыбын. Бу суруйуубар мантан ал-
лараа киллэртээтим. П.А. Ойуунускай аатынан 
литературнай музейга тиксэрэр былаан наахпын.

Христофор Алексеевич бэйэтин илиитинэн 
1963 сыл от ыйын 30 кµнµгэр суруйбут авто-
биографиятыгар этиллэринэн, кини 1934 сыл-

лаахха Усуйаана оройуонун Уйаанды сэлиэн-
ньэти гэр булчут-таба´ыт эбээн к³с ыалыгар т³-
р³³бµт. Т³р³³бµт кµнµн-дьылын ыйбатах.

А±ата 1945 сыллаахха ³лбµт. Инньэ гынан 
ийэ тэ о±олорун со±ото±ун иитэн улаатыннарбыт. 
Оччолорго Сэбиэскэй былаас тулаайахтарга 
ураты бол±омтону уурар кэмэ этэ. 1945-1952 
сылларга начаалынай, онтон сэттэ кылаастаах 
оскуола±а µ³рэнэр. ¥³рэххэ дьулуурдаах уол-
чаан Хаґааччыйа орто оскуолатыгар киирэн 
µ³рэ ±ин салгыыр уонна сити´иилээхтик µ³рэнэн 
бµтэрэр. Христофор µ³рэ±эр дьо±урдаа±ын, 
т³ р³³бµт тылын дири²ник билэрин уонна со-
циальнай бала´ыанньатын бары ³ттµнэн учуот-
таан олохтоох сэбиэскэй былаас кинини, Сэ-
биэскэй Ийэ дойду саамай сайдыылаах сыр-
дык куоратыгар Ленинградка А.И. Герцен ааты-
нан педагогическай институкка µ³рэххэ ыытар. 
Манна биэс сыл устата сити´иилээх тик µ³рэнэр. 
Общественнай олоххо актыыбынай дык кыттар. 
1948 сылтан 1962 сылга диэри ЫБСЛКС 
чилиэнинэн сылдьар.

Сайы²²ы каникулларга икки т³гµл Казахста²-
²а хаарбах сирдэри ч³лµгэр тµ´эрии µлэтигэр 
дойду атын студеннарыттан хаалсыбакка кыт-
тар. Манна кини сырдыкка тарды´ар пат рио ти-
ческай ³й³-санаата бы´аарар оруолу ыл быта. 
Казахста²²а барарга кинини ким да кµ´эйбэтэ-
±э. Дойдутугар Уйаандыга, биитэр Си лээннээххэ 
сайылыы барарын оннугар ол ыраах Казахста² -
²а советскай дойду ыччаттарын, араас уолатта-
рын уонна кыргыттарын кытары µлэ оргуйар 
киинигэр, кырыс сири туґа±а таґаарыыга тиийэн 
бу´ар-хатар. Бу тµбэлтэ Христофор Суздаловы 
сыр дык, µчµгэй эрэ ³ттµнэн кэрэ´элиир.

Пединститут бэ´ис курсугар µ³рэнэ сылдьан, 
физкультура учууталын идэтин ба´ылаары хос 
µ³рэнэр. Бу ту´унан маннык дастабырыанньаны 
илиитигэр тутар:

РСФСР        К диплому №768348
Министерство просвещения    От 24 июня 1960 г.
              регистрационный №2998

УДОСТОВЕРЕНИЕ
 Выдано Суздалову Христофору Алексеевичу о том, 
что он с 1 сентября 1959 г. по май_____1960 года 
при Ленинградском Госуд.им.Герцена педагогическом 
институте обучался на пятом курсе по второй 
специальности__Физическое воспитание__
провел педагогическую  практику в школе и сдал 
установленные  экзамены  по данной  специальности 
с оценками:

ААТА НОРУОТУГАР ТЈННҐЈЎЭ
(Эбээн поэта Христофор Суздалов т³р³³бµтэ 85 сыла)
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1. Теория физич.воспит. – 3 (удовл.)
2.Анатомо-физиолог.осн. – 4 (хор.)
3 Методика гимнаст.в шк. – 3 (удовл)
4 
5. Специализация:
6. Спорт.гимнаст. – 3 (удовл.)

В соответствии с приказом Министерства про-
свещения РСФСР от 9 апреля 1957 года № 129 тов. 
Суздалову Х.А. предоставляется право преподавания 
Физическое воспитание в 5-10 классах семилетней и 
средней школы.
Без диплома удостоверение недействительно. 
 
Директор пединститута 
Секретарь
гор. Ленинград от 24 июня 1960 г.
регистрационный №  

Ленинград куоракка литература эйгэтигэр 
киирэн айар µлэ±э тарды´ыыта кини ³йµн-са-
наатын ³рµкµппµтэ.

Ити кэм²э Василий Лебедеви кытары билсибитэ 
эмиэ кырата суох суолталаах. Кинилэр иккиэн эт-
саастыы этилэр. Арай атын-атын факультеттарга 
µ³рэммиттэрэ – Ба ́ылай нуучча тылын уонна 
литературатын факультетыгар, оттон Христофор 
– биология уонна география эйгэтигэр. Бу эдэр, 
ча±ылхай эбээн уолаттарын умнуллубат тµгэн 
биир санаа±а-оноо±о а±албыта. Ол иккиэн 
т³р³³бµт тылларыгар у±араабат тапталлара этэ. 
Биир кэм²э литература±а киирэллэр. Дьµ´µннµµн-
бодолуун, бэл у²уохтарынан да±аны эгил-тэгил 
эбиттэр. Ити сылларга эбээннии буквардары 
бэлэмнээ´и²²э µлэлэ´эллэр, бастакы тыл баас-
тарга холоноллор.

1958 сыллаахха Христофор Суздаловка баста-
кы б³д³² сити´иитэ кэлэр. Ити сыл Ленинградка 
«Учпедгиз» кинигэ кы´атыгар «Мут торэнгэт 
делгенкэлни, дэгилни-дэ» («Т³ р³³бµт дойдубут 
кыыллара-к³т³рд³р³») о±о лорго аналлаах хо´оо-
нунан суруллубут бас такы кинигэтэ кµн сирин 
к³р³р. Бу кинигэ бэчээттэнэн тахсыыта туох да 
саарбахтаа´ына суох ту´угар б³д³² политическай 
суолталаах тµгэн этэ. То±о диэтэххэ, бу иннинэ 
эбээн уус-уран литературатын т³рµттээччи Ни-
колай Саввич Тарабукин эрэ кинигэлэрэ кµн 
сирин к³рбµттэрэ. Эбээннии суруллубут атын ки-
нигэ суо±а. Тарабукин кэнниттэн Христофор Суз-
далов эбээннии хомо±ой тылынан суруллубут 
хо´ооннорун кинигэтэ бэчээттэнэн тахсыыта 
чахчы да олус µ³рµµлээх, умнуллубат тµгэн 
буолла±а. Бу тµбэлтэ талааннаах са²а поэт 
эбээн литературатын салгыы сайыннарар суол-
га эрэллээхтик киирбитин итэ±этиилээхтик туо-
´улаабыта.

Таарыччы манныгы тоґо±олоон бэлиэтиэм этэ: 
Платон Ламутскай «Эвен куІан икэгэн» («Эбээн 

о±отун ырыалара») бастакы кинигэтэ эмиэ Ле-
нинградка «Учпедгизка», профессор В.И. Цин ци ус 
редакциялааґынынан, 1960 сыллаахха бэчээттэ  нэн 
тахсыбыта. Василий Лебедев хо ґооннорун баста-
кы кинигэтэ «Омчэни» Дьо куускайга 1963 сыллаах-
ха бэчээттэммитэ. 1963 сыллаахха Х. Суздалов 
иккис кинигэтэ тахсар. Онон эбээн литература тын 
µірэтээччилэр би лэллэригэр чуолкайдаан эттэх хэ 
бастаан Н. Та рабукин, иккис Х. Суздалов, µґµс П. 
Ламутскай, тірдµс В. Лебедев бастакы кинигэлэ рэ 
бэ чээттэммиттэрэ. Эбээн литературатыгар биґи ги 
бастакы суруйааччыларбытын ааттаатым. Маны 
чуолкайдык билэрбит наадалаах.

1961 сыллаахха Ленинград та´ыгар Комарово 
диэн ааттаах суруйааччылар айар дьиэлэри гэр 
ыытыллыбыт РСФСР хотугу суруйааччыларын 
бастакы конференцияларыгар сиппит-хоппут 
поэт буолан кыттыыны ылбыта. 

Х.А. Суздалов хо´ооннорун б³л³±µн «Со-
циа листическая Якутия» ха´ыакка ыыта сыл-
дьыбыт. Ону ха´ыат культура±а отделын суруга 
туо´улуур. Е. Бородихин диэн ха´ыат µлэ´итэ 
хай дах эрэ олус халымааргытык, сэниир, µрдµт-
тэн к³р³р курдук ааптарга эппиэттээбитин испэр 
киллэрбэккэ аахтым. Ол сурук бу баар:

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ЯКУТИЯ     
Орган Верховного Обкома и 
Горкома КПСС  Верховного Совета 
Якутской АССР 
2 марта 1960 года
Ленинград, Д-88, Желябова,27
комната 198
СуздаловуХ.А. ______________________________
Отдел культуры № 6264, 265,267
ул.Кирова, 9 

Уважаемый товарищ!
При случае опубликуем стихотворение «Ночь», 

остальные не подошли.

С приветом:            Е.Бородихин
Дьи²эр ки´илии исти² со±устук, сµбэлээн-

амалаан, инникигэ эрэли µ³скэтэр курдук эп-
пиэттиэх баара...

Х. Суздалов со±уруу µ³рэ±ин бµтэрэн Сахатын 
сиригэр т³нн³н кэлэр. ¥рдµк µ³рэхтээх эдэр 
учууталы Саха АССР µ³рэ±ин министерствота 
1960-1961 µ³рэх дьылыгар Силээннээх а±ыс 
кылаастаах оскуолатыгар биология учууталынан 
µлэ±э ыытар. Бу тµбэлтэ интэриэ´инэй, мээнэ±э 
буолбата±а илэ к³ст³р курдук. Николай Тара-
букин Ленинградтан т³нн³³тµн, Силээннээх 
ос  куо латыгар учууталынан анаабыттара. Си-
лээннээххэ айаннаан и´эр Тарабукины аара 
Дьаа²ы Табалаа±ар олохтоох салалта µлэлии 
хаалларарыгар к³рд³´³р. Оччотоо±у µ³рэх 
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народнай комиссара Семен Сюльскай к³²µлµнэн 
эрэ Тарабукин Табалаахха биир кы´ын устата 
оскуола±а µлэлээн баран Силээннээххэ тиий битэ. 
Бу сырыыга Тарабукин суолунан аны Хрис тофор 
Суздалов Силээннээххэ тиийэн µлэ лиир. Учуутал 
бы´ыытынан эмиэ Николай Сав вич суолунан 
барар. Чахчы интэриэ´инэй буолбат дуо?

Ол гынан баран Суздалов дойдутугар у´аа-
бата±а. Ленинград курдук улуу куорат сал гынынан 
тыыммыт, айар µлэ абыла²ар ылларбыт эдэр ки´и, 
биллэн турар, µ³рэх-билии, наука, культура, айар 
эйгэ киинигэр Дьо куускай куоракка т³нн³р. Манна 
с³пт³³х µлэ к³ст³ охсубакка Христофор Суздалов 
Уус-Алдан оройуонугар районо дьа´алыгар ыытыл-
лар. Ону туо´улуур маннык докумуону а±алабын: 

Т.Суздалову
ПРИКАЗ

по Министерству просвещения Якутской АССР.
«7» VII 1962г.            № 7-360 г.Якутск

§1.
Тов. Суздалова Христофора Алексеевича, учителя 
биологии Силенняхской 8-летней школы, открепить 
из Верхоянского района и направить в распоряжение 
Усть-Алданского района учителем биологии и основ 
сельского хозяйства Дюпсюнской средней школы.

§2.
Бухгалтерии Минпроса оплатить т. Суздалову стои-
мость проезда и провоза багажа по тарифу от 
Силянняха Верхоянского до Борогонцев и выдать 
еди новременное денежное пособие в размере ме-
сячного оклада зарплаты.

§3.
К работе приступить с 13 августа 1962 года.

И.о.министра просвещения ЯАССР: П.Скрябин

Уус Алдан районота кинини Суотту оскуола-
ты гар анаабыта. Суоттуга общественнай µлэ ±э 
актыыбынайдык кыттар. Пропагандист бы´ыы ты-
нан полит-маассабай µлэни сµ³´µнµ иитэр фер ма-
±а уонна олохтоох нэ´илиэнньэ ортотугар ыытар.

Билиитин ха²атар соруктаах Саха госу-
дарственнай университетыгар кэтэхтэн µ³рэнэргэ 
былааннанар. Мантан к³ст³рµнэн, Христофор Алек-
сеевич µлэ µ³´µгэр, дьон-сэргэ ортотугар эргийэ 
сылдьарга анаан айдарыылаах чопчу аналлаах 
ки´и эбит. Кини олоххо актыыбынай позициялаа-
±ын ордук то´о±олоон бэлиэтиир с³пт³³х.

Этиллибити кэрэ´элиир поэт бэйэтэ илиитинэн 
суруйбут сайабылыанньатын а±алабын.

Якутский Государственный Университет 
Проректору заочного отделения 

тов. Костиной М.Д.
Заявление Суздалова 

Христофора Алексеевича. От 05.08.1963 г.

Прошу зачислить меня в заочное отделение с/х 
факультета по специальности зоотехния.
Причина: Желаю углубить свое знание по основам с/
хозяйства, так как я являюсь уроженцем Севера, мне 
необходимо усовершенствовать знание по зоотехнию 
животноводства и оленеводства, а также пушного 
рыбного промысла, а по окончании желаю поступить 
в аспирантуру.
Разницы по возможности до августа 1964 года школа 
не возражает поступления. 

Подпись          Суздалов.

Сайабылыанньа – докумуон. Хайдах су рул-
лубутунан киллэрдим. Эбии Суоттуга про пис-
калаа±ын ту´унан нэ´илиэк Сэбиэтин справ ката 
баар. 

СПРАВКА

Дана Суздалову Христофору Алексеевичу для пре-
дъявления Проректору ЯГУ, в том, т.Суздалов 
постоянно прописан и живет в Соттинцах Сред-
не ленского района, работает учителем биологии, 
химии, географии и физкультуры в Соттинской вось-
милетней школе.

Председатель Соттинского н/совета:   Жирков Р.П.
Секретарь:                         Портнягина З.П. 

Бу сайабылыанньа туох тµмµктээ±ин билэр 
ки´и суох. Ис хо´оонуттан сылыктаатахха олох-
хо дьулуура кµµстээх, ыра санаата киэ².

Баар докумуоннары аа±ан к³рд³хх³ 1963 
сыл Христофор Суздалов оло±ор биллэр-к³с-
т³р миэстэни ылбыт. К³ст³рµн курдук, Саха 
го су дарственнай университетыгар да киирэ са-
таабыт. Маны та´ынан Суздалов Компартия 
кэк  кэтигэр киирэр санаалаах сылдьыбыт. Ма-
ны ик ки рекомендация баара туо´улууллар. 
Партия устаабын к³рд³бµлµнэн партия±а кии-
рэр ки´иэхэ икки коммунист рекомендацията 
баар буолуохтаах. Бастакы рекомендацияны 
Хрис то фор Суздаловы 1952 сылтан билэр 
ССКП чилиэнэ Ксенофонтов Алексей Игнатьевич 
1963 сыл алтынньы 18 кµнµгэр биэрбит. Кини 
Х.А. Суздаловы «Комсомол ииппит чиэ´инэй, 
политическай ³ттµнэн сай дыы лаах эдэр ки´и», – 
диэн сыаналаабыт. Ик кис рекомендацияны 1963 
сыл ахсынньы 16 кµ нµгэр ССКП чи лиэнэ Пирож-
ков Иван Ива нович биэрбит. Кини суругуттан 
к³рд³хх³ Суот ту а±ыс кы лаас таах оскуолаты гар 
бииргэ µлэ лээбиттэр. Суздаловы пропагандист 
уонна быы  бар хам паанньатыгар итэ±эллээх 
ки  ́и бы ́ыы тынан бэйэтин кірдірбµтµн уонна 
µ³рэ  нээч чилэри, общественно´ы кытары ик ки 
к³р  сµ´µµгэ сылдьыбытын ахтыбыт. И.И. Пирож-
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ков салгыы суруйбут: «Недостатком т. Суз  да-
ло ва Х.А. является его несколько пов ы шен-
ная вспыльчивость, что надеюсь, может быть 
исправлено под влиянием КПСС».

Барыта этэ²²э баран испит. Ону баара Хрис-
тофор Алексеевич Суздалов баара-суо±а отут 
эрэ саа´ыгар µктэнэн баран бу орто дой дуттан 
со´уччу букатыннаахтык барбыт.

Василий Дмитриевич Лебедев дьиэ кэргэнин 
бокуонньук огдооботугар суруйбут суругун уон на 
сурукка Василий Дмитриевич бэйэтин буо чары-
нан эбии суруйбутун бу суруйуубар киллэрэбин:

Дорогая Зоя Тимофеевна!
Нет слов, чтобы выразить вам соболезнование 

по поводу смерти вашего мужа. Глубоко 
разделяя ваше горе, мы желаем вам сохранить 
стойкость, ибо моральная прочность определит 
ваше дальнейшее самочувствие, которое так 
необходимо для вас лично и для вашего сына. 

И вы, и ваши друзья надолго сохранят 
светлую память о Христофоре. Несмотря на 
то, что он прибегнул к нелепому концу своей 
жизни, мы всегда будем вспоминать его имя с 
большим уважением

Хотелось бы, чтобы Сереженька в со вер-
шенстве овладел эвенским языком. Этого же, 
думаем, желал и Христофор. Знание языка 
поможет ему узнать своего отца, ознакомит 
его с миром больших чувств, переживания, 
великолепными человеческими мыслями, нашед-
шие отражение в творчестве Христофора.

Берегите себя, дорогая Зоя Тимофеевна. 
Желаем вам крепкого здоровья, Сереженьке 
желаем большой счастливой жизни. 

Жмем вашу мужественную руку, ждем вашего 
письма ваши искренние друзья Лебедевы. 

29.1.1964г.

Зоя Тимофеевна, если не удастся некролог в 
газетах, то Союз писателей поможет наличными 
или опосредованно в сумме 50 руб.

Некрологи в газетах частным лицам и также 
мелким учреждениям запрещены. Некролог 
Христофора должен был обсуждаться на 
редколлегии сегодня, но был отложен. В эти дни 
читаю его поэму. Пьесу прочитал. Скажу прямо 
и откровенно: пьеса мне лично не нравится. 
Выпустить, несмотря на это рискованно. В конце 
марта я еду на конференцию в Ленинград, где я 
хотел бы просчитать отрывки из его поэмы для 
того, чтобы они (если понравятся) опубликовали. 
Хочу делать подстрочные переводы. Согласны 
ли на это – пишите. 

В.Лебедев.

Дьэ олус хомолтолоох. Элбэ±и эрэннэрбит, 
олоххо тарды´ыылаах Христофор Алексеевич 
Суздалов кµ³гэйэр кµнµгэр олохтон туораабыт. 
Айар µлэтэ, оло±о бµтµннµµтэ ³сс³ кµµскэ сай-

дыахтаах этилэр. Аата-суола норуотугар кµµскэ 
биллиэхтээ±э, эбээн литературата сай дарыгар 
биллэр-к³ст³р т³´µµ кµµс буо луохтаа±а, эбиитин 
аспирантура±а киирэн сал гыы наука эйгэтигэр 
тахсыахтаа±а барыта кµдэ²²э к³т т³±³.

Ол гынан баран талааннаах поэт аата ум-
нуллуо суохтаах. 

Салгыы убайым Дмитрий Васильевич кэп-
сээ нигэр ³сс³ т³гµл т³ннµµм. ¥³´ээ суруллубут 
хотугу суруйааччылар республикатаа±ы бас-
та кы конференцияларыгар Христофор Сузда-
лов сµрдээх актыыбынайдык уонна кимэн кии-
риилээхтик кыттыбыт. Кини саха народнай поэта 
Эллэй «Буур±а-буулдьа дьылыгар» аатыр быт 
поэматын убайым эбээннии тылбаа´ын с³±³н-
махтайан хай±аабыт:

Туман буолбут хонуктар
Тумулларын кэтэ±эр
Кы´ыл буур±а аттаахтар
Ньиргиэрдэрэ и´иллэр...  

Бу чи²-ча² олус кµµрµµлээхтик, кµµстээхтик 
уонна ки´и хара±ар быра±ыллар гына уоба-
растаан этиллибит Эллэй тµ³рт строкатын уба-
йым эбээннии тылбаа´ын Христофор Суз далов 
бэйэтэ дор±оонноохтук аа±а-аа±а олу´ун с³хпµт. 

Хэбги очал долбанил
Но²дамутан чайдалан
Хуланя хуги муралкасал
Тибэлнитэн иснэн – э...

«Мин эмиэ эбээммин. Мин эмиэ хо´оон 
суруйабын. Ол гынан баран хайдах да гыммытым 
и´ин маннык бэргэнник, итэ±этиилээхтик сатаан 
тылбаастыам суох этэ», – диэмэхтээбит. «Ки´и 
ки´иттэн ордуга, µрдµгэ олус да кµµстээх буолар 
эбит!». Бу улахан сыанабыл.

Убайым Дмитрий Васильевич Христофор Суз  да-
лов ол конференция±а «К³ччµмбэ» диэн эбээн нии 
поэматын аахпытын, с³бµлµµ исти битин сэргээн 
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сэ´эргиирэ. Кэлин: «Суздалов баа ра буоллар», – 
диэн му²атыйар курдук этэр буолара.

Саха сиринээ±и кинигэ издательствотыгар 
1963 сыллаахха «Балдан²алий герками» 
(«Ытык сиринэн хаамтахха») эбээннии хо´оон-
норун иккис хомуурунньуга бэчээттэнэн тахсы-
быта. Бу кинигэ±э т³р³³бµт хотугу дойдутун 
айыл±атын уонна хо´уун-хоодуот дьонун-сэр-
гэтин ис сµрэ±иттэн иэйэн-кутуйан хо´уйар. 
Эйэ к³мµскэлигэр анаммыт хо´ооннор бааллар. 
Гражданскай лирика, ыраас таптал дьо´ун 
миэстэни ылаллар. Кинигэ «Мут дялти дилгантан» 
(«Атастарбыт куоластара») тµ´µмэ±инэн тµмµк-
тэнэр. Манна поэт Семен Данилов, Кµннµк 

Уурастыырап, Константин Туйаарыскай, Степан 
Дадаскинов, Иннокентий Артамонов, Ольга 
Ива нова биирдии хо´ооннорун эбээннии тыл-
баастаан киллэрбит. 

Кэлэр 2015-2016 сылларга «Бичик» кинигэ 
кы´атыгар Христофор Суздалов ити µіґээ 
ааттаммыт икки кинигэлэригэр киирбит хо´оон-
норун са²алыы та´ааттара сатыахпыт. Ыраа±ы, 
кэскиллээ±и к³р³р «Бичик» салалтата ³йµ³±э 
диэн бµк эрэнэбин. Эбээн талааннаах поэта 
Христофор Суздалов аата норуотугар т³ннµ³±э.

А.В. КРИВОШАПКИН.
2014 сыл, муус устар 17 кµнэ.

ТЈРҐТ КИ¤И ТЈРҐЈЎЭ, ЫТЫК КИ¤И ЫЧЧАТА
Историческай наука доктора Е.Е. Алексеев 

«Јксікµлээх Јліксій» диэн кэрэхсэбиллээх 
саІа кинигэни 2002 с. бэчээттээн таґаарбыта. 
Онно кини биґиги тіріібµт литературабытын 
тірµттээбит А.Е. Кулаковскай-Јксікµлээх 
Јліксій туґунан кинини ійдµµр-саныыр дьон 
ахтыыларын хомуйан, олору саас сааґынан 
тиґэн киэІ аа±ааччыга аадырыстаабыт.

Јксікµлээх Јліксій тіріібµт сирэ-уота 
Тыараґа Чуораайыттата диэн Таатта±а баар 
алаас сир. Јліксій ийэтэ Настаа. Кини Куонаан 
Собакин диэн адьас нуучча киґитин о±ото 
эбит. Собакиннар кыайан тиийиммэт-тµгэммэт 
ыал буоланнар, Јліксій а±ата Дэлиґиэйдээх 
кинилэргэ ат, ынах сµіґµлэри биэрэн кіміліґін 
олорбуттар. Јліксій бу ыалга 4-5 сааґыгар 
диэри олорбут, онтон кинини Дэлиґиэйдээх 
бэйэлэригэр ылан улаатыннарбыттар. 
Јліксій оччугуй сааґыттан билиэн-кірµін 
ба±ата кµµстээ±э. Ол иґин кинини биир сыл 
судаарыскайга биэрэн µірэттэрбиттэрэ. Онтон 
кэлин реальнай училище±а Дьокуускайга 
µірэммитэ, µірэ±ин бэрт µчµгэйдик тµмµктээбитэ. 
Кини абааґыны-таІараны улаханнык итэ±эйбэт 
этэ. Јліксій мэлдьи аа±ан тахсара, 
нэґилиэгэр суруксуттаабыта. Сотору со±ус 
Дьігµір Оруоґун диэн ааттаах баай киґи 
Настаайа диэн кыыґын кэргэн ылбыта. Биир 
дойдулаахтара кэпсииллэринэн, биир тыґыынча 
харчы сыаналаах баай – кыыс халыыма диэни 
Дэлиґиэйдээх тіліібµттэр. Оччо элбэх харчыны, 
10 сылгыны, икки аты, 8 баайтаґын биэни 
биэрэн туран, кыыс халыымыгар муспуттар. Ол 
эрээри Дэлиґиэйдээх барытын биирдэ биэрэр 
кыахтара суох буолан, кыыґы икки сыл Јліксій 

кыайан сµгµннэрбэккэ сылдьыбыт. Настаайа 
иккитэ о±оломмут. Бастакы о±ото Лариса эрдэ 
сітіл ыарыытыттан ілбµт. Онтон Настаайа 
иккиґин о±оломмут, уол о±о тіріібµт. Ол кэннэ 
Настаайа ый эрэ курдук ыалдьан баран ілбµт.

Сотору со±ус буолан баран Јліксій телеграф 
тутуутугар Охотскайга баран µлэлээбитэ да 
кыайан харчы ілірбіті±і, хата ороскуотурбут 
этэ диэн µілээннээхтэрэ ахталлар эбит.

Онтон сотору кэминэн Јліксій баай 
Барааскапка Ар±аа ХаІаласка 2-3 сыл учуу-
таллаабыт. Ол кэмІэ гражданскай сэрии са±а-
ланар. Јліксій убайын Уйбааны кулубалаан 
сылдьыбытыІ диэн, 1921 сыллаахха Соколь-
ников, Дэхсиляхов уонна Кралин тутан ылан 
ытан ілірбµттэр. Бу событиелар эрэ иннинэ 
Јліксій Дьокуускайга Лыскычыаха эмээхсин 
кыыґын Евдокия Ивановнаны кэргэн ылар. 
Кинилэр хаста да о±оломмуттар. Ол сылдьан 
эдэр ыаллар Бµлµµгэ кіспµттэр. Јліксій пед-
училище±а учууталлаабыт. Дьэ бу кэмІэ, 1914 
сыллаахха, кинилэргэ уол о±о тіріібµт. Бу о±ону 
Реас диэн ааттаабыттар. Уопсайынан, Јліксій 
о±олоругар сибэтиэйдэр ааттарын биэртэлиир 
эбит. Реас убайа Ясон диэн ааттаа±а, олус 
ійдііх, сытыары сымна±ас о±о µґµ, ол эрэн 
ыалдьан бэрт эдэр сааґыгар олохтон туораабыт.

Јліксій убайын Уйбааны ілірµіхтэриттэн 
кини Хоту БулуІІа тµспµтэ. Онно кини саха 
тылын, фольклорун, этнографиятын µірэппит, 
элбэх научнай матырыйаалы булаары киэІ 
сирдэри кэрийбит. Кини элбэхтик аа±ар, суруйар 
идэлээ±э. Сылдьыбыт сирдэригэр бэйэтэ 
суруйбут айымньыларын: «Тыа дьахталларын 
мэтириэттэрин», «Бµлµµлµµ µІкµµ», «Сµµґµн 
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Онон бу µйэ±э улахан µірэхтээх дьоннор 
наадалар» [4. с. 224-225].

Оттон Алексей Елисеевич эт-хаан іттµнэн 
сайдыытын Куприянов Даниил Васильевич 
маннык санаан аґарар: «Дьіппін нэґилиэгэр 
Боо±ус Ньукулай, нууччалыы фамилията Марков 
диэн улаханнык биллибит кылыыґыт идэлээх 
киґи баара, тэІнээ±ин булбат этэ.

Арай Јксікµлээх киирэн кинилиин кылыйсан 
утуу-сабаа, илин-кэлин сылдьыґан, тэІІэ 
эрийсэн оонньуура...

Онон Јксікµлээх Јліксій ата±ынан кыанар 
кылыыґыт дьон ахсааннарыгар ірµµ биллэр 
буолара, кµµстээх, кылыыґыт дэнэрэ» [5. с. 225-
226].

Бу Куприянов Д.В. кімµстээх бириискэ±э, 
Качинскай µрэх тірдµгэр Якутскай диэн 
дэриэбинэ баара, онно араас улуустартан дьон 
бі±і мустар, оонньуур-кірµлµµр миэстэлэрэ этэ 
диэн ахтар. Онно кини Јксікµлээ±и кірбµтµн 
кэпсиир: «Ханнык ааттаахтары кытта тустарын 
чопчу билигин ійдіібіппµн буолан баран, 
тустуу буоллар эрэ дьулайбакка µлµбµій киирэн 
тустубутунан барара уонна тустууну олус 
сібµлµµрэ. Сылбыр±а, быра±ыылаах тустааччы 
этэ. Утарсааччылара бэркэ сэрэІкэдийэр 
буолаллара» [6. с. 226].

Бµлµµгэ 1914 с. тіріібµт Кулаковскайдар 
уоллара Реас Алексеевич кэлин биллиилээх 
суруйааччы, талааннаах педагог буолбута. Кини 
биґиги литературабытын тірµттээбит, киэІ, дириІ 
философскай кірµµлээх учуонайбыт, улахан 
общественнай деятельбит А.Е. Кулаковскай 
эл бэх о±о тіріібµтµттэн ордон хаалбыт суос-
со±отох о±ото этэ. Кини 12 саастаа±ар тігµрµк 
тулаайах хаалбыта. Бииргэ тіріібµттэрэ бары, 
чугас аймахтара эмиэ бу орто дойдуга олорбок-
ко, араас ыарыылартан, дьаІтан-дьаґахтан 
ими ри эстибиттэрэ. Дьолго, хата, Реас а±атын 
– бил лиилээх суруйааччыны, айанньыты А.Е. Ку -
лаковскайы ійдµµр-ытыктыыр дьон Реаґы Дьо -
куускайга педтехникуму ситиґиилээхтик µірэ  -
нэн бµтэрэригэр кµµс-кімі буолбуттара. Ол 
кэнниттэн Реас Алексеевич Тааттанан, Чу рап-
чынан, Боро±онунан о.д.а. сирдэринэн араас 
оскуолаларга бэрт айымньылаахтык µлэ-
лээбитэ. Кини араас предметтэргэ о±олору 
са таан µірэтэр дьо±урдаа±а. Ордук точнай 
наукалары сатаан сааґылаан о±олорго ійдітір 
гына кэпсиирэ-µірэтэрэ. Ону таґынан активнай 
общественник этэ, кылааґын о±олорун, ону 
тэІэ бары ба±алаахтарга кыраайы, саха тірµт 
оло±ун-дьаґа±ын туґунан кэпсиир кружоктары, 
тµмсµµлэри тэрийэн ыытар этэ, бэл уус-уран 
самодеятельноска кыттан киниэхэ тэІнээ±и 
булбат этилэр. Ону ааґан хас СаІа Дьыл 
буолла да, Тымныы Моруос о±онньор буолан, 

туолбут эмээхсин» о.д.а. айымньыларын аара 
дьоІІо-сэргэ±э аа±ыталаан, дьон дьµµлµгэр 
таґаартаабыта. Кини мэлдьи хойут утуйара 
уонна эрдэ турара.

А.Е. Кулаковскайы оччотоо±у кэмІэ илэ 
ха ра±ынан кірбµт уонна кэпсэппит киґи – 
Верхоянскай куорат олохтоо±о Михаил Алек-
сеевич Стручков бу умнуллубат тµгэни ман-
нык кэпсиир эбит: «Алексей Елисеевич Ку-
лаковскай улахан киґини аннынан, орто киґини 
µрдµнэн, дагдайбыт, модьу уІуохтаах киґи 
этэ... Јксікµлээх хара уґун барааІкалаах 
этэ... Дабааны дабайарга, сиґи туоруурга 
сатыы хааман кускуйара. Оччо±о мин уол 
этим. Суолбутугар иккитэ кураанах дьиэ±э хом-
муппут... Кімµлµік оґох холумтаныттан ата-
±ынан тирэнэн, чэй кыынньыар диэри, туо йан 
дьэргэтэрэ. Куолаґа дойдулардыы киэІ-куоІ, 
олус чуолкай, ньирилээн иґиллэрэ» [1. c. 223-
224].

Оттон Дьокуускай олохтоо±о Максимова Елена 
Сергеевна бу курдук А. Кулаковскайы ахтар: 
«Јксікµлээх Јліксій биґиэхэ аан бастаан 
1921 сыллаахха сылдьыбыта. Кини уІуо±унан 
улахан, долгуннаах хап-хара баттахтаах, 
бытыктаах киґи этэ... Сорох ардыгар кэргэнэ 
Евдокия Ивановналыын 5-6 хонон барара. 
Евдокия Ивановна кыра со±ус уІуохтаах, 
сытыары-сымна±ас майгылаах этэ... Кинилэр 
олус µчµгэйдик, иллээхтик олорбуттара. 1922-
1923 сылларга улахан уоллара Ясон биґиэхэ 
дьиэлэнэн олорон µірэммитэ. Олус кірсµі, 
сэмэй, ійдііх о±о этэ уонна µірэ±эр µчµгэйдик 
µірэнэрэ» [2. с. 224].

Елена Максимова бэйэтин ахтыытыгар іссі 
Алексей Елисеевич маннык диирэ: «Алексей 
Елисеевич бэйэтин айымньыларыттан дьоІІо 
аа±ан биэрэрин сібµлµµрэ... Мин дьиІнээх 
баары суруйабын, онон мин айымньыларым 
оло±у кірдіріллір, холобур, «Ойуун тµµлµгэр» 
олох кістір диир буолара. Кини сіІ, дириІ 
куоластаах этэ. Киґи куйахата кµµрэр, дьырылыыр 
гына аа±ара. Биґиги кини айымньыларын 
таптаан аа±арбыт, ордук «Саха дьахталларын 
мэтириэттэрин», «Куорат кыыґын», «Јй, сµрэх 
икки міккµірдэрин», «Кэччэгэй баайы» уо.д.а.» 
[3. с. 225].

Елена Максимова Алексей Елисеевиґи киґи 
быґыытынан маннык кірдірір: «Алексей Ели-
сеевич улаатымсыйар диэни билбэтэ, олус 
алама±ай, кэпсэтинньэІ буолара. Баайга-то-
йоІІо µІэ-сµктэ сылдьыбат, дьадаІы дьону 
аґынар этэ. Кини биґиэхэ элбэ±и кэпсиир 
буолара: «Сэбиэскэй былаас кыра-хара киґиэхэ 
олус µчµгэй былаас. ДьадаІыларга уйгу 
быйаІнаах, сайдыылаах оло±у µіскэтиэ±э. Нау-
ка, культура, литература муІура суох сайдыа±а. 
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о±олору µірдэрэ, тіріппµттэри эмиэ саататара. 
Ол эрээри маннык айымньылаахтык µлэлии 
сылдьан, алдьатыылаах 1952 сыллаа±ы 
обком бюротун уураа±ынан сотору µлэтиттэн 
тохтотуллубута. 

Обком бюротун быґаарыытынан сахалар 
бастакы суруйааччыларбытыгар А.Е. 
Кулаковскайга, А.И. Софроновка, Н.Д. 
Неустроевка националистическай ис хоґоонноох 
суруйуулардаах ааптардар диэн кинилэргэ ыар 
буруйдааґыны соІнообуттара. Реас Алексеевич, 
буржуазнай националист уола аатырбыта уонна 
кинини, элбэх о±олоох ыал а±атын, унньуктаах 
алта уонча сыл тухары биир да оскуола±а 
сатаан µлэлэппэтэхтэрэ. Ол туґунан билигин 
кини кыыґа, ф.н.к., А.Е. Кулаковскай аатынан 
институт дириэктэрэ Людмила Реасовна Кула-
ковская, бэркэ хараастан олорон, маннык 
диир: «Боростуой дьон ытыктабыла, тойоттор 
сойуолааґыннара, Јксікµлээ±и кімµскэспит 
сорох дьон кэлин, куттанан, дьиэлэригэр кил-
лэрбэт буолуулара, итэ±эйбит дьоно таІ-
нарыылара, ата±астааґыннара, аймах-билэ быс-
тыыта, хаайыы-тутуу, сыл буола-буола µлэттэн 
µµрµллµµ – барыта баара кини оло±ор».

Ол эрээри Реас Алексеевич бу ыарахан 
кэмнэри, эр санаатын ылынан, тулуйа са-
тыыра, араас кыґал±алартан санаатын наґаа 
тµґэрбэккэ, о±олорун – а±ыс кімµс чыычаахтарын 
улаатыннарар, µірэттэрэр ба±аттан тµµн да 
аанньа утуйбата, кµнµс да сынньана тµспэтэ, 
хара µлэ диэн ча±ыйан турбакка, олох иґин 
охсуґуутун сал±аан испитэ.

Кини, а±атын А.Е. Кулаковскай курдук, 
отуч   ча саастаа±ыттан саха былыргы оло-
±ун-дьаґа±ын, айыл±а араас биллибэт кис тэ-
лэІнэрин, номохтору, µґµйээннэри, саха ты-
лын уратыларын суруйа-хомуйа сылдьыбыта 
уонна кыра-кыралаан айар-дьайар дьаллыкка 
ыллартарбыта. Ол эрээри Р.А. Кулаковскай 
суруйбут айымньылара бэчээттэнэр кыахтара 
суо±а. Арай 1962 сыллаахха Саха сиринээ±и 
партия обкома, урут 1952 сыллаахха тахсыбыт 
уураа±ын, норуот сібµлээбэккэ, хаттаан кірµµгэ 
туруорбуттарын кэннэ, µс реалист суруйааччыга 
сыґыан арыый сымнатыллыбыта. Онон наґаа 
ха±ыс быґыы-майгы арыый мµлµрµйбµтэ, µс 
реалист суруйааччылар – А.Е. Кулаковскай, 
А.И. Софронов, Н.Д. Неустроев сырдык ааттара 
норуоттарыгар тіннµіх курдук буолбута. Ол 
эрэ кэнниттэн, ір кэмнэргэ Реас Алексеевич 
иитээхтээн сылдьыбыт ба±атынан, а±атын 
туґунан айымньы суруйарга холоммута. Онно 
кини санаатын кі±µлээччилэринэн саха икки 
чулуу дьоно: проф. Г.П. Башарин уонна народнай 
суруйааччы Суорун Омоллоон буолбуттара. 
Ол иґин Реас Кулаковскай а±атын оло±ун 

туґунан ахтыы сэґэнин суруйарга булгуруйбат 
быґаарыыны ылыммыта. Урут мунньубут а±атын 
туґунан матырыйааллары, іссі архыыптан, 
библиотекалартан булаттаан иккистээн кірбµтэ, 
эбии саІа санаалары са±ар суруйуулары 
аахпыта-µірэппитэ уонна кинигэтин суруйан 
1990 сыллаахха Дьокуускайга «А±ам оло±о» 
диэн ахтыы-сэґэнин бэчээттэппитэ. Манна Реас 
Алексеевич а±ата Алексей Елисеевич хайдах 
дьµккµірдээхтик, эр санаалаахтык дьаныґан 
туран улахан научнай суолталаах – саха тылын-
іґµн, фольклорун, саха оччотоо±у оло±ун-
дьаґа±ын ымпыктаан-чымпыктаан µірэппитин, 
ону барытын сурукка-бичиккэ тµґэрэн хаал-
ларбытын аахпыт эрэ барыта сі±ір-махтайар 
айымньытын айбыта, дьон-сэргэ киэІ араІатын 
бол±омтотун тарпыта. ДьиІинэн бу айымньыны 
суруйуон инниттэн Реас Алексеевич Таатта±а 
учууталлыы сылдьан, 1962 сыллаахтан кыра 
кыралаан дьо±ус кэпсээннэрин бэчээттэтэрэ. 
Кини бастакы кинигэтэ – кэпсээннэрин хо-
муурунньуга «Сыккыс» диэн ааттанан 1965 
сыллаахха кµн сирин кірбµтэ. Онтон эрдийэн 
Реас Кулаковскай «Сэґэннэр» (1971), «Сиккиэр» 
сэґэн, кэпсээннэр (1976), «Оло±у таптаа» (1980), 
«Сэґэннэр-кэпсээннэр» (1984), «А±ам оло±о» 
ахтыы-сэґэн (1990), «ЛуІку киэґэ» хоґооннор, 
µгэлэр (1993), «Орто дойду олохтоо±о Ордьоот 
о±онньор» олоІхо (1993), «Олох лабаалара» 
сэґэн, кэпсээннэр (1996), «КистэлэІ кэпсээним» 
(1993) диэн кинигэлэрэ бэчээттэммиттэрэ. Бу 
айымньыларыттан кірдіххі Реас Алексеевич 
кэпсээннэрэ, сэґэннэрэ µксµлэрэ сырдык сы-
дьаайынан угуттаммыт суруйуулар. Кини киґи 
оло±ун, дьолун-соргутун туґунан сыныйан ойуу-
луур мындыр художник этэ. Суруйааччы бэл 
булчут быґыытынан, айыл±а±а элбэхтик сылдьан, 
араас тµбэлтэлэри, кітір-сµµрэр оло±ун, киґи 
ійдіін кірµі да суо±ун кірір, истиэ да суо±ун 
истэр дьо±урдаа±а. Холобура, «Дойдубар» диэн 
кэпсээнигэр маннык хартыынаны ойуулаабыт: 
«...икки кі±ін олорор. Бастаан, булчутум уґукта 
тµстэ – ханан киирэммин хаптаччы биэрэрбин 
кіріірµ гыммытым, бэркэ кичэйэн тµµтµн оІосто 
олорор, оттон о±онньоро тумса кі±ірін, батта±а 
хараара кі±ірін, µрµІ хаалтыґа кылбайан, 
кіхсµн тµµтэ эІинэ бэйэлээх кырааскаланан 
– кіріргі дьикти кэрэ. Ити кини эмээхсинин 
кірµµтµгэр хайдахтаах µчµгэй буолуой?.. 
Оттон о±онньоро эмиэ эмээхсиниттэн хара±ын 
араарбат. Тібітµн быґа араастаан кыІнаІнатар 
уонна иннигэр киирэн аґаабыта буола-буола 
чугаґыыр, тіттірµ-таары устумахтаан ыла-ыла 
тіннін, эмээхсинин кытта кэккэлэґэ олорон 
кэбиґэтэлиир. Дьэ нарын таптал! Айыл±а бэйэтэ 
биэрбит ыраас таптала» [7. с. 137].

Дьэ бу нарын тапталы аа±а олорон Иван 
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Доосо «Со±отох ээбиллэ» диэн хоґоонун саныы 
биэрэ±ин уонна сахалар да±аны айыл±а араас 
тµгэннэрин сатаан ойуулуур дьо±урдаахтарыттан 
сі±і±µн:

Арай со±отох ээбиллэ
Айманар саІата иґиллэр,
АІааттар уу чуумпу кэґиллэр.

Кини до±орун аґыйар,
Кµілµ абаккаран таґыйар,
Ытыырдыы-ыллыырдыы эйээрэр,
Ымманыйан кµіл µрдµн кэрийэр.

Эмиэ иІиэттэр саа тыаґа,
ЭІсилгэн ырыаны быґар,
До±орун аґыйарын туґуттан
Хоолдьугун сыттанна, куоппата.

Бэл, кітір бииґигэр биллэр
Туох эрэ чугастыы бэлиэтэ,
Ол да иґин ити ээбиллэ
«Синим биир, мин да ілµµм!» – диэтэ [8. с. 118].
Саха биллиилээх прозаига, хас да кілµінэ 

саха ыччатын олох киэІ суолугар иитэн-µірэтэн 
кіччіх гынан кітµппµт, махталлаахтык эрэ 
ааттанар улахан педагог, µтµі-мааны улахан 
ыал а±ата Реас Алексеевич Кулаковскай тиґэх 
кинигэтэ «КистэлэІ кэпсээним» диэн, бы-
лыргы саха оло±уттан араас кістµµлэри су-
рукка-бичиккэ дьµґµйэн хаалларбыт бэрт кэрэх-
сэбиллээх суруйуута. Кинигэни Реас Алексеевич 
суох буолтун кэннэ кыыґа Людмила Реасовна 
бэчээккэ бэлэмнээн таґаартарбыта. Бу кинигэ 
туґунан Урсун, поэт «Отут ордуга µс сыл» диэн 
ыстатыйаларын хомуурунньугар маннык санаа-
ны этэн ааґар: «Бу кинигэни сыныйан аахтахха, 
сахалар былыргы уонна урукку олохторо, µгэс-
тэрэ, итэ±эллэрэ кырдьыгынан арыллан тах-
сар. Суруйааччы тус бэйэтэ кірбµтµн, исти би-
тин, чахчы ылыммытын, итэ±эйбитин эрэ манна 
а±алар. Ону кини сахалыы намыччылаан, уус-
ураннык ыпсаран, соро±ор субу буола ту рардыы 
ойуулуур. А±атын курдук, норуотун ду ховноґын 
ір сылларга кэтээн кірбµтэ, µірэп питэ, 
мындырдаан ырыппыта бу ураты кинигэтигэр 
толору кістір» [9. с. 207].

Оттон саха народнай поэта Савва Иванович 
Тарасов Реас Алексеевич Кулаковскайы ті-
ріібµт Тааттатын буоругар кистээри туран 
ман нык кутур±ан тыллары эппитэ: «Реас Алек-
сеевич дьиІ иґигэр олус уустук, олус тыІаа-
ґыннаах, олус ыарахан уонна охсуґуулаах 
оло±у олорбута: киґи буолар дуу, кии буолар 
дуу тыІааґыннаах кирбиилэргэ элбэхтик киир-
тэлээбитэ; уонунан сылларга утуйар уута кыла-
маныттан кіппµтэ. Ол барыта кини а±атын – 
биґиги суругунан уус-уран литературабытын 

ті  рµт тээччи улуу поэт, учуонай, общественнай 
дея тель А.Е. Кулаковскай-Јксікµлээх Јліксій 
аатын кытта сибээстээ±ин эґиги бары билэ±ит. 
Улуу киґи о±ото буолар ыарыылаа±ын-ынчык-
таа±ын, абалаа±ын-саталаа±ын Реас Алексеевич 
билбэтэх буолла±ына, сахалартан ама, ким бил-
бит, ким амсайбыт µґµ» [10. с. 116].

Реас Алексеевич о±олор тапталлаах учуу тал-
лара. Кини ір кэмнэр усталарыгар араас оскуо-
лаларга бэрт айымньылаахтык µлэлээбитэ, ки-
ґи быґыытынан сэмэйэ, намыына, араас сэ ґэнэ-
сэппэнэ, булчут быґыытынан элбэ±и билэрэ-кірі-
рі, ону-маны оІорорго, уґанарга дьо ±ура, о±олор 
куттарын туппут, хай±алга сылдьар педагог этэ.

Реас Алексеевич а±атын Алексей Елисеевич 
курдук, саха тылын ымпыктаан-чымпыктаан 
µірэ тэрэ, билэрэ, ону сатаан сааґылаан уус-
уран нык суруйара, ону ааґан наґаа хомо±ойдук 
кэпсиирэ – кинини билэр дьон билигин да ону 
ійдµµ-са ныы сылдьар буолуохтаахтар.

Реас Алексеевич а±ата Алексей Елисеевич 
Кулаковскай сырдык аатын µрдµктµк ірі тутан 
олорбута, кини курдук киґи киэнэ алама±айа, 
ій дµµн-санаалыын, ис дууґалыын норуотун ду-
хов ноґа сайдарыгар, сахатын норуотун киґи 
ай ма±ы кытта тэІІэ хардыылыырыгар ис сµ-
рэ±иттэн ба±арара уонна тіріібµт лите-
ратурата инники сайдыа±ар тускулаан бэйэтэ 
бэриниилээхтик µлэлээбитэ, айбыта, саха ты-
лын, саха тірµт оло±ун билэргэ, µірэтэргэ 
ыІыр быта. Итини таґынан Реас Алексеевич 
Ку лаковскайдар удьуордарын, а±атын аатын, 
бэйэтин сайдыылаах о±олорунан, сиэннэринэн, 
хос сиэннэринэн олох киэІ аартыгар хаалларан, 
µйэлэргэ Кулаковскайдары ілбіт-сµппэт µйэ-
лээбитэ. Кырдьык да±аны, Реас Алексеевич Ку-
ла ковскай µтµі сыдьаай толору иІпит киґитэ этэ.
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Биллэр прозаик, суруналыыс, СР культуратын 
үтүөлээх үлэһитэ Cыромятникова Анастасия 
Саввична 1915 сыллаахха Томпо улууһугар күн 
сирин көрбүтэ.

А. Сыромятникова эдэр сааһа Алдан өрүс 
эҥэригэр ааспыта, Кириэс Халдьаайы ос-
куо латыгар үөрэммитэ. Ол курдук төрөө-
бүт түөлбэтин эриэккэс көстүүтэ кини май-
гытыгар-сигилитигэр, олоҕу көрүүтүгэр, ону 
ааһан айар үлэтин уратытыгар, уус-уран маас-
тарыстыбатыгар биллэр суолталаммыта. Ол 
уус-уран литератураҕа геопоэтика (сир-дойду 
уонна уус-уран уобарастааһын алтыһыытын бэ-
лиэтиир хайысха) биир интэриэһинэй көстүүтүн 
быһыытынан сыаналаныан, чинчийиллиэн эмиэ 
сөп. Суруйааччы үгүс айымньытыттан долло-
һуйа устар дохсун сүүрүктээх Алдан өрүһү, 
кини ыраас уутун утахтанан үөскээбит үлэһит 
дьон олоҕун, айгыр-силик айылҕаны уустаан 
-ураннаан хоһуйарын булабыт. Бу ордук “ Кыыс 
Хотун ” романыгар баар. “... Бу аар тыалыын 
дэхси, ханна даҕаны адырҕайы, дулҕаны булуон 
суоҕа . Киэҥ хонуу арыылары, тумуллары аһара 
көтөн ырыых-ыраах тэнийэр. Хатыҥнара да 
уратылар, мааны кыргыттар илии илиилэриттэн 
ылсан үҥкүүлээн эрэллэригэр маарынныы, 
лабаа-лабааларыттан тайансан үүммүттэр”. 
Сити курдук төрөөбүт дойдуга ананар истиҥ 
тыл ларынан саҕаланар суруйааччы сүрүн айым-
ньыта “Кыыс Хотун” роман.  

Кини айар суолга үктэниитэ оччотоо±у кэм 
дьахтарыгар чаҕылхай этэ. Ол курдук А. Сы-
ромятникова Дьокуускайга уобаластааҕы пар-
тийнай оскуоланы, онтон салгыы 1961 с. 
А.М. Горькай аатынан Литературнай институт 
иһинэн үрдүкү литературнай кууруһу бүтэрбитэ. 
Бастакы кэпсээннэрэ, очеркалара 1938 с. 
тахсыбыттара. 40-50-с сылларга оҕолорго анал-
лаах айымньылары суруйталаабыта. “Айан”, 
“Бы һалаары бытаарбыттар”, “Көннөрүнүү”, 
“Түөрт сыана”, “Кэскил” кэпсээннэр оҕо аймахха 
би һи рэппиттэрэ. 

«Хопто» (1950), «Кыһыл балык» (1956) хо муу-
рунньуктарыгар оҕо-ыччат уйулҕатын билэр ки һи 
быһыытынан истиҥник, дириҥник ыччат тиэмэ тин 
арыйбыта. 1951 с. “Хопто” хомуурунньугун иһин 
суруйааччы оҕолорго анаммыт Бүтүн Сойуус 
үрдүнэн ыытыллыбыт куонкурус бириэмийэтин 
ылбыта. Бу кэпсээннэргэ Анастасия Саввична 

суруйааччы быһыытынан үүнэн-сайдан иһэрэ, 
сюжеты, уус-уран конфлигы табыгастаахтык 
ат таран оҥорор талаана көстүбүтэ. “Учуутал 
дьааһыга”, “Бастакы сорудах ” диэн кэпсээннэрэ 
ис хоһоон, уобарастааһын өттүнэн ордук та-
быллыбыттар. 

Суруйааччы 50-с сыллар иккис аҥаар-
дарыттан 70-с сылларга диэри сэһэн жан-
рыгар тахсыылаахтык үлэлээбитэ. “Көҥүл сар-
даҥата” (1958), “Ыраах алааска” (1962-1984), 
“Дьүөгэлиилэр” (1961), “Дьэдьэннээх халдьаайы” 
(1963), “Киэҥ аартыкка” (1976) айымньыларыгар 
эдэр ыччат, төрөөбүт дойдуга таптал тиэ-
мэлэрэ, сэбиэскэй былаас туругуруутун, саҥа 
көлүөнэ кыайыылаах үлэтин-хамнаһын, саха 
хомсомуолун историятын уус-ураннык сырдатар 
киэптээхтик арыллыбыттара. Бу айымньылартан 
психологическай ойуулааһыннарынан «Ыраах 
алааска» айымньыта ураты суолталаах буолуон 
сөп. «Көҥүл сардаҥата» (1958) сэһэнигэр саха 
ыччата Гражданскай сэриигэ геройдуу быһыыта 
ойууламмыта. «Дьүөгэлиилэр» (1961) сэһэнигэр 
саха ыччата үлэҕэ-хамнаска хатарыллыытын 
сэһэргээбитэ.  

Саҥа олох туһугар туруулаһыы – А. Сы-
ромятникова айымньыларын биир сүрүн тиэмэтэ. 
Суруйааччы айар үлэтин иилиир-саҕалыыр 
биир тиэмэнэн саха дьахтарын аныгы кэмҥэ 
дьылҕата буолбута. 1976 с. «Киэҥ аартыкка» 
сэһэни, 1983 с. «Сүрэх кыыма» кэпсээннэр 
хомуурунньуктарын таһаартарбыта.

Суруйааччы саха литературатыгар «Кыыс 
Хотун» улахан романынан бэйэтин аатын 
бигэргэппитэ. Роман маҥнайгы уонна иккис 
чаастара 1970 сыллаахха кинигэ буолан тах-
сыбыттара, онтон үһүс-төрдүс чаастара 1973 
сыллаахха бэчээттэммитэ.

Уопсайынан, А.С. Сыромятникова проза эй-
гэтигэр киириитэ кэлин үйэлэр кирбиилэригэр 
чаҕылхай көстүү буолбут дьахтар литературатын 
саҕаҕын арыйбыта. Ол курдук билиҥҥи саха 
литературатын уратытын быһыытынан би-
линиллэр чуолаан аныгы саха суруйааччы дьах-
таллара – А.Е. Варламова-Айысхаана,  Е. Слеп-
цова-Куорсуннаах, Леди Муус уо.д.а. роман 
курдук уустук жанрга холонууларын “сэрэппитэ”, 
бэлэмнээбитэ. Литература гендернэй өрүтүн 
– дьахтар айар куолаһа имигэһин, намчытын, 
толкуйа уустугун, суруйар тыла-өһө ураты дириҥ 

АНАСТАСИЯ СЫРОМЯТНИКОВА – 
БИЛЛИИЛЭЭХ ПРОЗАИК

(Тіріібµтэ 100 сылыгар)

КРИТИКА УОННА БИБЛИОГРАФИЯ



86 Чолбон 1 №-рэ 2015

Анастасия Сыромятникова төрөөбүт лите-
ратуратыгар саха дьахтарын дьылҕатын, кэс-
килин туһунан дьаныһан туран суруйбут ки-
һинэн буолар. Кириитикэ кини айар үлэтин 
бу уратытын тута бэлиэтээбитэ. Роман икки 
кинигэтэ саҕаланыаҕыттан бүтүөхтэригэр диэри 
Ньургууна (кыыһы дьон таптаан Кыыс Хотун 
диэн ааттыыллар) олоҕун тула сайдар. Кыыс 
дьылҕатын көрдөрүүгэ история быһаарыылаах 
кэрдиис кэмнэригэр саха норуотун олоҕо-дьа-
һаҕа сүрүн фон буолар.  

Литературнай кириитикэҕэ (Д.Т. Бурцев, Д.Е. 
Ва сильева, П.В. Максимова, В.Б. Окорокова о.д.а.) 
суруйааччы романын саҥа көрдөөһүннэрэ, са ҥа 
характеры арыйыыга дьулуһуута чопчуламмыта. 
Чинчийээччилэр роман романтическай харак-
терын, 70-с сыллардааҕы саха прозатыгар 
ро ман каноническай форматынан суруллубут 
айымньы буоларын, ону ааһан социальнай-
психологическай, историческай роман бэлиэ-
тин илдьэ сылдьарын, салгыы маннык жанр 
сайдыытын бэлэмнээбит буолуон сөбүн ый-
быттара. 

Ол эбэтэр саха кириитикэтигэр А. Сыро-
мятникова “Кыыс Хотун” романа чахчы сиппит-
хоппут, дириҥ ис хоһоонноох, киэҥ эйгэни 
эридьиэстээн сырдатар саха романын үтүө 
холобурун быһыытынан сыаналаммыта.

Анастасия Сыромятникова роман сүрүн 
геройун Ньургууна Таскина-Кыыс Хотун оло-
ҕун романтическай проза киэбинэн арыйар. 
Кини романын сүрүн геройа буолбут саха 
кыы һын ыраас сиэрин-майгытын, уйан кутун 
ойуулааһыныгар аныгы ааҕааччыга уустук 
кэм, саха норуотун революция кэминээҕи оло-
ҕун ыарахан тыына таайтарыылаахтык сыр-
датыллар. Саха романистикатыгар соҕотох 
кыыс уустугу туораан тыыннаах хаалара, киһи-
хара буолара хас да суруйааччы айымньытыгар 
сүрүн сюжет буолбута. Ол курдук В.С. Яковлев-
Далан Ньырбачаана, И.М. Гоголев-Кындыл 
Кыраһата саха прозатын киэн туттар чаҕылхай 
уобарастара буолаллар. Маныаха кыыс уобарас 
быһыытынан омук кэскилин кэрэһилиир анала 
дириҥ символ суолталанар. 

Ромаҥҥа Ньургууна Таскинаҕа-Кыыс Хотуҥҥа 
сыстар уобарастарынан эдьиийин Таас Дьах-
тары тэҥэ, кини таптыыр киһитин Василий Ма-
таркины, Бочуона Саҥаһы ааттыахха сөп. 

Персонаж систематыгар Хобороос-Таас Дьах-
тар биир сүрүн миэстэни ылар. Ньургуунаҕа 
утары уонна интэриэһинэй, дириҥ уобарас 
буолар. Бу уобарас сүрүн герой характерын 
дириҥэтэр уонна роман социальнай ис хоһоонун 
ордук чопчулаан арыйар сыалтан киирбитин 
чинчийээччилэр бэлиэтээбиттэрэ. 

Ол курдук кини саха оччотооҕу обществотыгар 

ис хоһооннооҕун – кини айымньыларыттан саха 
ааҕааччыта тута итэҕэйбитэ.

А. Сыромятникова өр сыллаах сыратын-
сылбатын общественнай үлэҕэ биэрбитэ. 
«Хомус» литературнай түмсүүнү салайан, лите-
ратураҕа саҥа ааттар киириилэрин түстээбитэ. 
Маны тэҥэ кини общество олоҕугар күөрэйэр 
сытыы проблемаларга эппиэт булар кыраҕы 
харахтаах талааннаах суруналыыс этэ. “Эдэр 
коммунист” хаһыат редакциятыгар 1961 сыл-
лаахха үлэлии киирэр. Оччолорго, айан-сы-
рыы араастаах кэмигэр, уустугу аахсыбакка 
суруналыыс үлэтин бары эриирин ааһар. Сал-
гынынан да, таһаҕас да массыынатынан, боро-
хуотунан да араас айаҥҥа сылдьар. Кы һын ыт, 
таба да көлөлөнөн, арыт аттанан-атыыр данан 
да айаннаан өрөспүүбүлүкэ араас муннугун 
кэрийэр. Икки-үс сыл иһигэр Булуҥунан, Алла-
йыаханан, Уус Маайанан Саха сирин олох 
иилии эргийэн кэбиһэр. А. Сыромятникова су-
ру йар идэтин хаһыатын редакциятыгар үлэтин 
кытта табыгастаахтык алтыһыннарбыт. Ол үлэ, 
хата, көмөлөспүтэ элбэх буолуо диэн бэлиэтээн 
ааһар эбит. Ол курдук Хоту Быковка тиийэ 
сылдьыытын суруйууларыгар туох баарынан 
туһаммыт.  

А.С. Сыромятникова дириҥ ис хоһоонноох 
үлэтин-хамнаһын иһин үгүс мэтээлинэн, бо-
чуотунай грамотанан наҕараадаламмыта. СР 
Президенэ В.А. Штыров 2005 с. от ыйын 11 
күнүгэр Томпо улууһун Арыы То лоон ос куо-
латыгар Анастасия Саввична Сы ро мят никова 
үөрэҕириигэ, өрөспүүбүлүкэ со циальнай-эконо-
мическай сайдыытыгар оруолун учуоттаан, 
үйэтитэр туһуттан кини аатын биэрэргэ диэн 
уураахтаабыта.

Биллиилээх суруйааччы 1997 сыллаахха күн 
сириттэн барбыта. 

Суруйааччы үтүө аата кини айымньылара 
ааҕыллалларын тухары дьон өйүгэр-са-
наатыгар үйэлэргэ хаалар. Анастасия Сав-
вична Сыромятникова элбэх ааҕааччылаах 
су руйааччылар кэккэлэригэр киирсэр, кини 
саха литературатыгар хаалларбыт кылаата 
дириҥ, онон сэҥээрээччилэр, чинчийээччилэр 
болҕомтолорун куруук тардар. 

ХХ үйэ 60-с  сылларыгар суруйааччы айым-
ньылара дьон биһирэбилин, кириитикэ бол-
ҕомтотун, үтүө өйөбүлүн ылбыттара. Анастасия 
Сыромятникова эриэккэс сэһэннэринэн айар 
суолун өссө кэҥэтэн, ХХ үйэ 70-с сылларыттан 
саха дьахтарын дьоһуннаах аатын роман 
жанрыгар аан бастакынан бигэргэппитэ, автор бу 
тиэмэни үгүс айымньытыгар, “Көҥүл сардаҥата”, 
“Киэҥ аартыкка” сэһэннэргэ сайыннарар, кэ-
лин “Кыыс Хотун” (1970-1973), “Күөх дуолум 
барахсан” (1994) романнарга кэҥэтэн арыйбыта.  
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тутаах миэстэлээҕинэн, норуокка уонна ом-
солоох диэн үгэс курдук ааттыыр геройдарга 
сыһыаннааҕынан уустук герой буолар. Ааптар 
Хоборооһу-Таас Дьахтары билиһиннэрэригэр: 
“Таас Дьахтар диэн сорохтор быһаччы 
ааттыыллар. Кырдьыга да, майгы-сигили, хар-
бааһыннаах кэпсэтии, атыы чааһынан уон-
на утары уунары, киһини салгыыры олус кы-
таанахтык саныырынан сөпкө ааттаммыт” (ро-
ман 1 кинигэтэ, с. 20) диэн кини сүрүн хаа-
чыстыбаларын чопчулуур. Хара маҥнайгыт-
тан суруйааччы Таас Дьахтар кытаанах май-
гытын, дьаһаллааҕын, кыайыылааҕын-хо туу-
лааҕын бэ лиэ тиир. Хотун дьахтар сүөһүтэ, 
кыаҕа сы лын аайы элбээн иһэр, кыһын этин, 
арыытын куоратынан эргинэр, ханнык да атыы-
га, ахсааҥҥа эр дьоҥҥо баһыйтарбат. Хара 
үлэһиттэри кытта тэҥҥэ үлэлэһэр, оттуур, бур-
дук да бысыһар. Кыталыктаах тулатынаа±ы 
кыһалҕалаах ыаллары барыларын хамначчыт 
оҥостубут былаастаах дьахтар уобараһа оччо-
тооҕу литератураҕа сонун этэ.   

Аата да этэрин курдук, суруйааччы бу геройугар 
“таас”, “кытаанах” өйдөбүл харак теристикатын 
туһанар, маныаха ааптар ураты маастарыстыбата 
көстөр. Холобура, “Таас Дьах тар хамсаабат, оло-
ҕуттан долгуйары бил бэт” (1 кинигэ, с. 6), “Ити 
уордаах, олус киҥ нээх дьахтары” (1 кинигэ, с. 14), 
“тимир ытыс” (1 кинигэ, с. 16), “Сыа таас курдук 
ыраас мөссүөннээх Хобороос кубарыйталаан, 
хаа на оонн ьоон ылаттаата” (1 кинигэ, с. 16) диэн 
ойуу лааһыннар дьахтар булгуруйбат майгытын 
та бы гастаахтык сиһилииллэр. 

Эбэтэр сороҕор суруйааччы кинини күүстээх, 
улахан көрүҥнээн, онуоха холоонноох предмети, 
кыылы-көтөрү тэҥнээн бэлиэтиир: “Хобороос 
долгуйбат, баай тиит тыалга хамсыырыныы, 
нусхалдьыйан, мааны, сүдү дьахтар эрин кытта 
кэккэлэһэ хаамар. Туох да тоҕо түстүн, ханнык 
да алдьархай күөрэйдин, уолуһуйуо суох” (1 
кинигэ, с. 64), “Хобороос далларыс гынан, түр-
гэнник хардыылаан барда. Хайдах эрэ тимир 
хааччахха хаайтаран хаалбыт, күүстээх-уохтаах 
тыа кыылын маарыннаата” (1 кинигэ, с. 220), 
“Хобороос улахан остуол үрдүгэр бүтүннүү муус-
маҥаны таҥнан баран, умса түһэн сытар. Субу 
өлөрөн аҕалан уурбут үрүҥ кубаларын курдук” 
(2 кинигэ, с. 201).

Роман сүрүн геройа Кыыс Хотун, бу уобарас-
ка саамай чугас, истиҥ сыһыаннаах киһи, са-
наатын, сыһыанын нөҥүө сүрүннээн Таас Дьах-
тарга характеристика бэриллэр. Ол курдук “Хо-
бороос күөс үллэринии түргэнник кыыһыран 
баран аһарарын билэр” (1 кинигэ, с.102) эбэтэр 
“Хобороос албын быһыыны төрүт сөбүлээччитэ 
суох” (1 кинигэ, с.102) диэн Таас Дьахтар кэрэх-
сэнэр хаачыстыбаларын бэлиэтиир.

Дьахтар дьылҕатын биир көстүүтэ, тапталтан 
мунчаарыы, кэлэйии Таас Дьахтар характерын 
ситэри дириҥэтэн арыйар сыаллаах күдьүс 
этиллэр монолог форматынан киллэриллэр. 
Хо бороос Василий Матаркины олус таптыыра 
истиҥник, итэҕэтиилээхтик ойууланар, маныаха 
дьахтар суруйааччы персонаж уйулҕатын уус-
тук хамсааһынын сатабыллаахтык арыйара 
бэлиэтэнэр: “Дьахтар, икки иҥэ кубарыс гына 
түһээт, олоро биэрдэ. Саҥа таҥаһы хонноҕун 
анныгар кыбынан баран, тарбаҕын төбөтүнэн 
тутан көбүөхтүү олордо. Тугу да этиэн, хайдах 
да буолуон булбата быһыылаах. Кини туһуттан 
билигин да тугу баҕарар сатыа этэ. Үбү-
аһы харыстаабыта суох, оннооҕор буолуохха 
тиийбитэ. Олус абаран, хаана-сиинэ алдьанан 
барда. Эрэ куота көтүтэ сылдьар, сирэйин 
кистиир буолбут.  Ньам түһэн, тугу да саҥарбакка 
олордо. Икки эрэ сыл үйэтигэр үчүгэйдик 
олордо, онтон атына барыта сүгэн, соһон иһэр 
ыар олох. Эр киһи икки сыл ааһарын кытта 
чыҥха атын буолан барбыта... Онтон өс-саас 
сабы баттаабыта эбээт!” (роман 1 кинигэтэ, с. 
269-270).   

Чинчийээччилэр бэлиэтээбиттэрин курдук, 
Ньургууна Таскина уобараһа романтическай, 
оттон Таас Дьахтар уобараһа дириҥ социальнай 
ис хоһоонноох. Ньургууна Таскина, Таас Дьахтар 
уобарастарын саха литературатыгар саха 
дьахтарын табыллыбыт уобарастара диэххэ сіп.  

Ромаҥҥа ааптар истиилин бэлиэлэринэн ге-
ройдары наардааһын ситимэ, характеры ары-
йар ньымалар уратылара буолаллар. Хо-
лобур, Анастасия Сыромятникова геройдары 
тус бэйэлэрин саҥаларынан, тылларынан  ха-
рактеристикалааһыны  сэдэхтик туттар. Уйулҕа 
хамсааһынын, геройдар икки аҥыы хайыттарар 
санааларын чопчулуур уһун монологтары “Кыыс 
Хотун” ромаҥҥа эмиэ аҕыйаҕы булаҕын, ге-
рой тас көстүүтүн ымпыктаан ойуулааһын да 
аҕыйах. Ол оннугар диалогу туттуу геройу ха-
рактеристикалыырга туттуллар биир бастыҥ 
ньыма буолар.  

Диалог. Утарыта турар оппозиционер ге-
ройдар наарданыыларын суруйааччы үгүстүк 
иккилии геройу бэйэ-бэйэлэригэр тэҥниир 
киэптээхтик алтыһыннаран, кэпсэтиннэрэн чоп-
чулуур. Кини геройдара «дьон ортотугар» 
арыллаллар. Ол курдук ромаҥҥа диалогтар, 
саҥа аллайыыларынан саҕаланар тэттик 
ойуулааһыннар, герой тас көстүүтүгэр туох эрэ 
ураты, бэлиэ уларыйыылары чопчулуур кылгас 
быһаарыылар үгүстэр. Холобура, Хобороос 
уонна Ньургууна кэпсэтиилэрин көрүөҕүҥ:

«– Эдьиий, ити дьон эйигин...
– Мин эйиэхэ тугу этэбин ээ? Дьон саҥатын 

иһиллиир, хобулуур буоларгар үөрэппитим дуо? 

КРИТИКА УОННА БИБЛИОГРАФИЯ
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– Хобороос чонос гынан, ордук үрдээн хаалла. 
– Улахан дьон кэпсэтэрин төрүт, хаһан да ис-
тибэт буол! – Хобороос дьаҕырыйан барда, 
кырыытынан кылбас гына, олус кытаанахтык, 
дьөлүтэ хаарыйыахха айылаах көрүтэлээтэ» 
(роман 1 чааһа, С. 13). 

Бу диалогка Ньургууна нарын-намчы уйулҕата, 
Таас Дьахтар күүстээх характера, бэйэтигэр 
эрэлэ, ону ааһан дьоІІо-сэргэҕэ сиэрдээхтик 
(объективнайдык) сыһыаннаһара көстөр.

Герой аата. Герой ис дьиҥэ кини аатыгар 
толору арыллар. Ол эрээри ураты аат роман 
аҕыйах, суолталаах геройдарыгар эрэ бэриллэр. 
Холобур, Кыыс Хотун (ааптар тапталын, киэн 
туттуутун бэлиэтэ айымньы романтическай ис 
хоһоонугар сөп түбэһэр), Таас Дьахтар (геройу 
характеристикалыыр, сыаналыыр), Мордьо Уус 
(социальнай ис хоһоонноох аат), Бочуона Са-
ҥас (кэлии киһиэхэ дьон ытыктабылын, ис тиҥ 
сыһыанын арыйар уйан ис хоһоонноох эбилик), 
Василий Макарович Матаркин (сүрүнэ суох 
олоҕу, саарбахтааһыны туоһулуурдук наар-
даммыт аат).

Уус-уран ымпык. Ромаҥҥа геройу харак терис-
тикалыырга көмөлөһөр биир ньыманан уус-уран 
ымпыгы туттуу буолар. Холобура, Ньургууна 
уонна баай уолун соһуччу көрсүһүүлэригэр 
ааптар сүрүн геройу ойуулааһына сайыҥҥы 
айылҕа көстүүтүгэр “күөх лабаа”, оттон Ки-
риллин бу кэрэ хартыынаҕа “күөх чөҥөчөк” сим-
волларынан чопчуламмыттар.  Урут ааспыты 
санатыыга суруйааччы «күөх сукуна сону» ымпык 
быһыытынан киллэрэр. Кыыс Хотун ханнык 
баҕарар түгэҥҥэ соҕотоҕун ойуччу тутуллуута 
айымньы романтическай сюжетын биир сүрүн 
бэлиэтигэр тэҥнэһэр. 

Геройу утары туруоруу ньымата. Кыыс Хотун 
– Таас Дьахтар, Кыыс Хотун – Бочуона Саҥас, 
Кыыс Хотун – Матаркин, Кыыс Хотун – Буокай, 
Чуурай; Кыыс Хотун – Аана, Бүөккэ; Кыыс Хотун 
– норуот… Ханнык да эпизод буоллун, ааптар 
сүрүн геройга атыттары “тэҥниир”: кинилэр ор-
толоругар Ньургуунаҕа “чугаһыыр” да герой суо-
ҕун ааҕааччытыгар итэҕэтэр. Суруйааччы сүрүн 
геройун олус таптыыра, тус бэйэтигэр чу гастык 
ылынара ааптар сэһэргиир тосхоло үгүстүк 
Ньур гууна санаатынан барыытыгар көстөр. 

Маны таһынан суруйааччы литератураҕа киэІ-
ник туттуллар ньыманы, тэҥнээһин ньыматын 
табыгастаахтык туһанар: “Хобороос сыа таастыы 
кэйбит иэдэһэ улам үллэн, логлоруттан бүрүтэ 
тардыалаата”, “Сыа-арыы таммалыах ыраас си-
рэйэ-хараҕа улам балаҕыра өһөн барда”.

Символ суолталаах уобарастар. Роман сюжета 
биир сүрүн хайысханан сайдар. Манна суол, 
айан поэтиката дьиҥнээх олох романтическай ис 
хоһооннонуутун чопчулуур: Ньургууна Таскина 

айана тапталтан төрүөттэнэр, герой  дьылҕатын 
ойуулааһыҥҥа табыгастаах уус-уран ньымаҕа 
кубулуйар.

Мэтириэт. Айымньыга герой сирэйин-хараҕын, 
дьүһүнүн-бодотун, таҥаһын-сабын ойуулааһын – 
суруйааччы геройун характеристикалыыр биир 
сүрүн ньымата. Холобура, “Кини киһи хараҕа 
халтарыйар күөх солко буолбут, санныттан ти-
лэҕэр тиийэ суугунас солкону кэппит. О, эдьиийэ 
олус да үчүгэй эбит! Хайдах эрэ сарсыардааҥы 
күн сардаҥата саҥа тыган эрэригэр маарынныыр 
буолбут. Мэлдьи итинник мичээрдии сырыттар 
ханнык! Сымнаҕас, түү курдук ытыһынан Ньур-
гууна кэтэҕин имэ рийтэлээтэ. Кыыс эдьии йин 
иннигэр тобуктуу түстэ уонна олус үчүгэй, хаһан 
да көрбөтөх сол котугар иэдэһинэн сыстымахтаата” 
(Роман 1 кинигэтэ, с.13). 

Маны тэҥэ суруйааччы монологу уус-уран 
ньыма быһыытынан туттар. Ити курдук суру-
йааччы персонаж эйгэтин ойуулаан, кини 
туһунан киэҥ характеристика биэрэр. Бу түгэҥҥэ 
суруйааччы тус идиоистиилин быһыытынан 
дьах тар суруйар ураты буочара, кыраны да бэ-
лиэтии көрөр кыраҕы хараҕа, таайтарыылаах 
толкуйа болҕомтону тардыахтарын сөп.

Суруйааччы айар үлэтигэр бэлиэ суолталаммыт 
«Кыыс Хотун» роман уус-уран тутулугар ааптар 
суруйар истиилин сүрүн хайысхалара, жанр 
форматыгар саҥаны көрдөөһүннэрэ, ону ааһан 
сэбиэскэй кэмнээҕи роман поэтикатын ураты 
бэлиэлэрэ чопчуланаллар.

А.С. Сыромятникова “Кыыс Хотун” романыгар 
геройу характеристикалыырга анаан диалогу, 
герой аатын, уус-уран ымпыгы, геройу утары 
туруоруу, символ суолталаах уобараһы, мэти-
риэти ойуулааһыны, тэҥнээһин ньыматын, мо-
нологу табыгастаахтык туттубута аныгы саха 
литературатыгар проза айымньытыгар үтүө уус-
уран үгэс, уобарас айыллыытыгар булгуруйбат 
бириинсип буолан салҕанар. 

Саха литературатыгар А.С. Сыромятникова 
айар үлэтэ ураты көстүү быһыытынан сыана ланар. 
Кини “Кыыс Хотун” романын айыллыыта саха 
прозатын сайдыытын биир суолталаах кэрдииһин 
көрдөрбүтэ, литератураҕа характер уустугуруутун, 
киһи уйулҕатын дириҥэтэн ойуу лааһыны дьэҥ-
кэрдибитэ, киэҥ хайысхалаан бэлиэтээбитэ, су-
руйааччы уус-уран ньымата, ааптар истиилэ, 
романнай толкуй (мышление) сайдар суолларын 
бигэргэппитэ. Суруйааччы прозатын поэтиката, 
тылын-өһүн уратыта уо.д.а. уус-уран өрүтэ өссө 
да чинчийээччилэр болҕомтолорун тардар. 

С.Е. НОЕВА, 
филологическай наука кандидата, 

ГЧИ научнай µлэґитэ.
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– Анастасия Саввична туох дьоІІо тіріін 
улааппытый, о±о сааґыттан ойо тутан тугу 
сэґэргиир этэй?

– Ийэм иллээх дьиэ кэргэІІэ тіріін, о±о 
сааґа дьоллоохтук ааспыт. Байа±антай улууґун 
Кириэс Халдьаайытыгар, кэрэ айыл±алаах 
МіІ кі±і, ірµс уІуор Арыы ТолооІІо ті-
ріібµт. ҐІкµµґµт Лаврентий Мекюрдянов 
эмиэ ити сиртэн тахсыбыт. А±ата Савва сор -
сун  наах булчут, балыксыт, сымна±ас май-
гылаах ис иґиттэн интеллигентнэй киґи эбит. 
Ийэтэ Мотуруона сытыы-хотуу, бэрт сыы-
дамнык ыалларынан сылдьан, туох эмэ со-
нуну истэн-билэн кэлэн сэргэхситэлиирэ µґµ. 
Сыромятниковтар Бµітµр, Настаа, Ольга, Ев-
докия, Георгий диэн о±олордоохторо. Бі лµ-
ґµіктµµ дириІи анаарар толкуйдаах а±ата 
Настааттан хайаан да туох эрэ тахсара буолуо 

 

«БАРЫ АЙЫМНЬЫЛАРА ДЬОўўО 

ТИИЙБИТИТТЭН ҐЈРЭРЭ…»

Биґиги ыалдьыппыт – саха биллиилээх 
суруйааччыта А.С. Сыромят никова кыы-
ґа, суруна лыыстыка±а Саха Рес пуб ли-
катын Госу дарственнай бириэ мийэтин 
лауреата, Саха Республикатын кул-
тууратын µтµілээх µлэґитэ Надежда Спи-
ридоновна Дмит риева.

Анастасиялаах Спиридон эдэрдэригэр, 50-с 
сылларга айыл±а кµіх дуолугар.
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диэн кэтэґэр эбит. Ол санаатын арай кыыґа 
тµлэкэдийиитэ мунаардара µґµ. Тµµн туран 
хаамарын ааґан, утуйбута утуйбутунан сылдьан 
іссі мас кыстыыртан кітіх муІунан харда±аґы 
мараччы кіті±ін киллэрэн оґох айа±ар сµікµµр 
эбит. Ону манаан а±ата аанньа утуйбат да µґµ. 
Ийэм эґэбитин олус уйа±астык ахтан-санаан 
кэлэрэ. О±олоро сайдыылаах, µірэхтээх дьон 
буолалларын ыралыырын кэпсиирэ.

– Оччо±о µірэхтэнэр суолга эрдэ µктэннэ±э 
буолуо…

– Ийэм Кириэс Халдьаайы начаалынай 
оскуолатын 19-гар бµтэрэн баран Томпо оро-
йуонун райисполкомугар дьыаланы бэри йээч-
чинэн уонна оройуоннаа±ы саахса сэбиэ-
диссэйинэн икки сыл µлэлээбит, µірэххэ-би-
лиигэ ба±алаах эдэр кыыс 1936-1938 сс. 
куоракка педрабфакка µірэнэр. Ити кэмІэ дьиэ 
кэргэни аґатан-таІыннаран олорор а±ата ілір. 
Оччолорго тыа кыыґа хантан дьиэлээх буолуой, 
дьиэ куортамнаан, балтыларын, быраатын куо-
ракка кіґіртіін а±алар.

Сі±ірµм баар, ийэм итиччэ элбэх иитимньи-
лээ±ин аахсыбакка, комсомол куораттаа±ы ко ми-
тетын секретара Спиридон Ксенофонтович Дмит-
риев кинини сібµлµµ кірін ыал буоларга тыл 
кіті±ір. Бу дьону кіґіртіін кµккµрэтэн а±алар. 
А±абыт саахыматчыт, ол кэмнэргэ поэт быґыыты-
нан биллэн испит киэІ билиилээх-кірµµлээх киґи 
эбит. Дьµґµнµнэн да дьµірэтэ суохтара. А±ам сыр-
дык хааннаах, куудара баттахтаах буолла±ына, 
ийэбит кыра, хара, быґата, атын-атын омук дьоно 
холбоспуттарын кур дуктара. Ол да буоллар бэркэ 
тапсан олор буттара.

– А±а±ыт Спиридон Ксенофонтович туґунан 
билиґиннэрбэккин ээ.

– А±ам Ґіґээ Бµлµµ Далырыттан тірµттээх. 
КиэІ билиилээх, кµµстээх пропагандист эбит. 
Эдэригэр поэзиянан дьарыктанан иґэн наука 
іттµгэр охтубут. Университекка философия пре-
по давателинэн µлэлээбитэ. Ґчµгэй лектор бы-
ґыытынан биллэрэ.

Москва±а µрдµкµ партийнай оскуоланы бµ-
тэрэн кэлэн баран «Кыым» хаґыакка ре дак-
тордаабыта. Советскай-партийнай бэчээт тиэ-
мэ тигэр докторскай µлэни бµтэрэн баран, до-
руобуйата мілтіін, кімµскµµ барар кыа±а 
сарбыллыбыта.

– Улахан дьиэ кэргэн ийэтэ, тэрилтэ 
тµбµктээх µлэґитэ хантан быыс булан айар 
µлэ±э тахсыылаахтык µлэлээбитэ буолуой диэн 
сі±ібµн.

– Итиннэ а±абыт ийэтэ, эбэбит µтµілээх. 
Дьиэ иґинээ±и бары дьаґалы кини сµгэрэ. Аны-
гы олоххо экономкалар диэн бааллар дии, сон-
нуга, дьиэ иґинээ±и ороскуоту, оттугу, кµІІэ 
туох буґарыллан остуолга уурулларыгар тиийэ 
дьаґайара. Ийэбин сібµлµµрэ. Онноо±ор 1959 с. 
Москва±а икки сыллаах µрдµкµ литературнай 
кууруска барарыгар туорайдаспата±а. Ол кэмІэ 
кыра уола иккилээх эрэ этэ. Хата а±ам утарсан 
буугунуурун эбэбит саба саІарара. «О±олору 
кірµім. Мин баарбар µірэнэн хааллын», – 
диирэ. 

Эбэбит олорору билбэт, биир кэм µлэлээн ти-
ги ниир, амбиция бі±ілііх хоґуун кырдьа±ас этэ. 

Ойуунускай аатынан уулусса±а саха интел-
лигенцията тµілбэлээн олороро. Ыаллар быт 
Тихоновтар, о±олоругар пианино атыылас пытта-
рыгар эбэбит ымсыырбыта ахан. Сиэн нэригэр 
оннук тэрил суо±уттан итэ±эстийэ санаммыта. 
НіІµі сылыгар дьонум пианино ылбыттарыгар 

КЈМҐЛҐЈК СЫЛАА¤А

Спиридон Ксенофонтович ийэтэ – абыраллаах эбэ. 
Кийиитэ айар µлэнэн дьарыктанарын ійµµрэ.

ХаІастан уІа. А. Сыромятникова, Эллэй, 
А. Бэрияк, Н. Заболоцкай.
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кимнээ±эр да улаханнык кини µірбµтэ. Мин 
музыкальнай оскуола±а µірэнэрим.

Суруйааччылар урут айар дьиэлэргэ уґуннук 
µлэлии бараллара. Ийэм онно µгµстµк µлэлээбитэ. 
Ол – эмиэ эбэбит µтµітэ.

– О±олор сайынын кµіххэ, чэбдик салгыІІа 
сынньанаргытыгар кыах баара дуо?

– Суруйааччыларга даача сирэ биэрбиттэрэ. 
Биґигини кытта Сергей Васильев, Лев Габышев 
ыаллыы олорбуттара. Мин Васильева Анялыын 
дьµігэлии этибит. Габышевтар куукула курдук 
кыраґыабай 5 кыыстаахтара. Кыргыттар биир-
гэ тутуґан кµнµ быґа сітµілээн, оонньоон кµм-
мµтµн барыырбыт. Сергей Васильев, Лев Га-
бышев кыргыттарыгар оонньуур дьиэ тутан 
биэрбиттэрэ. Дьэ онтон арахпат буоларым. Хайа 
хайалара наґаа бэрээдэктээх, арыгы диэІІэ 
чугаґаабатах дьон.

Урут дьон даача±а бµтэй олбуору оІостубат 
этилэрэ. Барыта нэлэччи кістін олороро. Ким-
нээх алаадьы астаммыттара сытыттан бил лэрэ. 
О±о аймах онно тиийдэ±инэ кими да матарбакка 
кµндµлµµллэрэ. Ийэм о±уруот аґыттан бэртээхэй 
салааттары оІороро. «Эрдэ турбут чыычаах 
тумсун соттор, хойутаан турбут чыычаах 
хара±ын хастар», – диэн іс хоґоонунуу, биир 
эмэ о±о матан хаалыа диэн тус-туспа бµлµµґэ±э 
ілµµлээн сотторунан сабара. ҐІсµґэрбитин 
сібµлээбэт этэ. Тимир-тамыр туттан баран 
а±алан ороІІо олордуталаан кэбиґэрэ. Си-
рэй-харах кэтээн кылахачыґа олорон син 
ійдіспµппµт баар буолара.

– Иискэ, ас астааґыныгар тіґі сыста±аґай?
– Аґары минньигэстик астыыра. Иистэнэрэ 

да±аны. Нэдиэлэ±э со±отох ірібµллээ±эр 
тµбµгµрэрэ ахан. Сарсыарда эрдэ туран мас 
буочука±а хаппыыста тууґаан, киэґэтин бэрэски 
астаан µірдµтэлиирэ. Оччолорго таІас да 
кэмчи. Миэтэрэнэн таІас атыылаґан икки кыы-
ґыгар биир іІнііх сиидэґинэн былааччыйа 
тигитэлиирэ. Ол кэтэґиитигэр остуолга ірі 
мыІаан олорорбут. Хайа хайабыт бастакынан 
кэтэн, эргичийэр ба±алаахпыт. Ол иґин биир-
гэ быґан, сиэ±ин, са±атын тэІІэ олордон 
былааччыйаларбытын биир кэмІэ бµтэртиирэ.

Саас Маай бырааґынньыгын аайы дьиэтин 
кылбаччы оппуохалаан сандаардара. Тµргэн-
тар±ан туттуулаа±а, былааннаабытын бµтэрэн-
оґорон иґэрэ.

– Урукку дьон о±о ирээттэнэр буолаллара. 
Ордук куттарын туттарбыт о±олорун муннуларын 
анныгар укталлара. Хайалара ордук эйиэхэ 

«ууллан тµґэрэй?»
– А±ам эбитэ дуу… Олох кырабытыгар 

а±абыт о±олору кірсµбэтэ, бµібэйдэспэтэ 
µґµ. Борбуйбутун кіті±µµбµт са±ана о±омсо±о 
дьэ уґуктубут. Барыбытыгар бол±омтотун 
уурара. Ґірэхпитин хонтуруоллуура. Кулгаа±а 
ийэм туох дьаґалы биэрэрин кµµтэрэ. «Надя 
физика±а до±олоІнуур, µірэ±ин кіріір эрэ», – 
диэн дьаґал биэрдэ±инэ, дьэ кµннэтэ дневник, 
тэтэрээт бэрэбиэркэтэ са±аланар. Физика±а 
билиибин кытаанахтык хонтуруолга тутара.

– Анастасия Саввична «Эдэр коммунист» 
хаґыакка µлэлии сылдьан айар ыччаты кытта 
утумнаахтык µлэлэспитин, «Хомус» тµмсµµнµ 
салайбытын µгµс ахтыылартан билэбит. Ки-
нини олус ытыктыылларын суруйар эбиттэр. 
Айымньыларын олох аґа±астык, туох да аґын-
сыыта суох кытаанахтык ырытыґаллар эбит ээ! 
Ол кимиэхэ эрэ туґалаата±а, итэ±эґи ылыммат 
хоргус со±устары туораан биэрэллэригэр да 
кµґэйдэ±э. Айар µлэ±э куорсун анньан кітµппµт 
ыччаттарыттан суруйааччылар да та±ыстахтара. 
Улахан дьиэ кэргэн ийэтэ, кµн тіґітµгэр, хаска 
утуйан, тіґі±і туран суруйар этэй?

– Тµµнµн буолла±а дии. О±олор оннубутун 
булан сыппыппыт кэннэ. 11 чаастан массыыІка 
тыаґа тобур±уура. Ол тыаска мэґэйдэппэт 
этибит, µірэнэн хаалан биґик ырыатын тэІэ ис-
тэрбит. Суукка±а олус кылгастык утуйара. Сар-
сыарда аґатан, таІыннаран оскуола±а утаар-
тыыра.

– Ґірэхтээх дьон о±олоро оскуола±а киириэх 
иннинэ аа±ар буолбуккут буолуо…

– Суох, оччотоо±уга оннук методика суо±а. 
Тіттірµ, µірэхтээґиІІэ эрдэ аахпыт о±о 
оскуола±а киирэн интэриэґэ суохтук µірэнэр диэн 
утары толкуй баара. Дьиэтээ±и библиотекабыт 
кµннэтэ байытылла турара. Ийэбит кинигэ из-
дательствотыгар µлэлии сылдьан, дьэрэкээн о±о 
кинигэтин а±ала турара. Эбэбит µірэ±э суох 
буолан ити кинигэлэргэ туох кэпсэнэрин билиэн, 
истиэн олус ба±арара. Ийэбит кинигэ аа±арыгар 
эбэбит аттыбытыгар кэлэн иґиллээн олороро.

– Анастасия Саввична 1979 с. «Хотугу 
сулус» сурунаалга биэрбит интервьютугар: 
«Су руйааччылар тус бэйэлэрин олохторугар 
кыґал±аны, эрэйи кірсін баран, кµµстээх са-
нааларын тµґэрбэккэ, суруйан-айан, дьон туґу-
гар µлэлииллэрин билэбин», – диэґинэ, бэйэтин 
оло±ор ханан эрэ сыґыаннаа±а буолуо дуу?

– Ийэм айар µлэ суолугар µктэммитин кэннэ, 
1947 с. оло±ор ыар сµтµктэммитэ. Емельян диэн 
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ааттаах а±ыс саастаах уола суох буолбута. 
«О±олорбуттан саамай µчµгэй дьµґµннээхтэрэ, 
мааны майгылаахтара…» – диэн олус аґыйара, 
санаатар эрэ хараастара. Мин санаабар «Хоп то» 
диэн кэпсээнин айарыгар уолун суох тааґына, 
кинини тыыннаах уобарас оІорон кі рµµтэ кі-
міліспµт буолуохтаах. Ити кэпсээн РСФСР 
µірэ±ин министерствота о±олорго анал лаах бас-
тыІ уус-уран суруйууга ыыппыт куон куруґугар 
бириэмийэлэммитэ. Емельяныгар ахтыл ±ана, 
киниэхэ кµµстээх таптала онуоха кімілісті±і.

Ити улахан куонкуруска Наталья Кончаловская 
Кремль туґунан хоґоонугар, Расул Гамзатов 
партиотическай хоґоонун білі±ір, ол кэннэ 
Валентина Осеева, Николай Носов курдук биллэр 
суруйааччылар на±арааламмыттара. «Хопто» 
кэпсээн туспа кинигэнэн 1950 с. тахсыбыта.

Ийэм 1957 с. Суруйааччылар союзтарыгар 
киирбитэ. Кини кэнниттэн прозаик Валентина 
Гаврильева 1973 с. ылыллыбыта.

– Дьахтар суруйааччыны эр дьон хал±аґата 
хайдах ылыммыта буолуой?

– Эр дьон, дьахтар киґи дьиэнэн-уотунан эрэ 
дьарыктаныахтаа±ын курдук ійдібµллэрэ ірµµ 
баар. Онон туох эрэ чэпчэтиигэ суоттаныы ити 
эйгэ±э урут да, билигин да суох. Онноо±ор бииргэ 
тіріібµт сурдьа, Георгий Саввич Сыромятников, 
кинигэ издательствотыгар ди риэк тэрдээн олорон 
эдьиийин кинигэтин бы лааІІа киллэрбэтэх. То±о 
киирбэтэ±ин туо ґу ласпытыгар: «Амма Аччыгыйын 
курдук дьон иннигэр хайдах тµґµіххµнµй?» – 
диэбит. Эп пиэтэ онон бµппµт.

Туох кистэлэй, ійµ-дууґаны эймэнитэр уустук 
µлэ буолан, суруйааччы эргимтэтигэр арыгыга 
умньаммыт дьон урут µгµстэрэ. Дууґалара да уйана, 
чарааґа бэрт буолла±а. Білі±µнэн суксуруґаллара. 
Онон бэйэ-бэйэлэригэр убансан, наадалаах тµгэІІэ 
ійінсін, кімµскэсиґэн сы рыттахтара. Кириитикэ-
ни арыгынан сай ±аан у±арытыныылара да баар 
буолла±а. От  тон со±отох дьахтар суруйааччы 
бэйэтэ-бэйэтигэр, кириитикэни со±ото±ун уйан, 
тулуйан сырытта±а. Биир да µрµµмкэ арыгыны 
испэт этэ. Онноо±ор Суруйааччылар съезтэригэр 
де легат быґыытынан тиийэн, Кремльгэ буолбут 
банкекка судаарыстыба баґылыга Н.С. Хрущев 
бэйэтинэн сампааннаах µрµµмкэтин туппутунан 
тыаґатыґа кэлбитигэр охсуґуннаран баран 
уоґугар да тиэрдибэтэх. Хомойуох иґин, ити 
іттµнэн мілтіін биэрии ыар хо лобура бары-
бытыгар биллэр.

– «Ийэм курдук суруйааччы буолуом», – диэн 
санаа о±о, эдэр саастаргар киирэн кэлэрэ дуо?

– Тіттірµ, суруйааччы эрэ буолбатах киґи 
диэн санаалаа±ым. О±о сааспыттан ийэм тµµн 
ааттаахха утуйбакка суруйан тахсарын кірі-кірі 
сµрэ±им саллара. Хаатырга муІун-таІын тэІэ 
ыарахан µлэ буоларын ійдіібµтµм. Кµннэтэ 
ыар таґа±аґы сµгэ сылдьар тэІэ идэлээх дьон 
буоллахтара, суруйааччылар диэн. Ону ійдµµбµн 
ахан. Суруйар идэни талыам эрэ суо±а диэн 
баран суруналыыстыка±а олохпун анаатым. 
Уни верситеты бµтэриэхпиттэн телевидениеттэн 
халбаІныы иликпин.

Билигин «Саха» НКИК «Кімµс фонда» про-
грамматын редакторабын, саІа телебырайыак-
тар салааларыгар µлэлиибин. Ийэм икки сиэнэ 
эмиэ су ру налыыстыка эйгэтигэр бааллар. Сур-
дьум уола Максим Георгиевич Дмитриев – РФ 
Суру налыыстарын союґун чилиэнэ, политолог. 
Эдьии йим Полина кыыґа Светлана Сивцева 
«Яку тия» авиахампаанньа пресс-секретара, ман  -
на режиссерунан µлэлии сылдьыбыта.

– Эйигин телевидение ніІµі уруккуттан 
билэбин. Суруйааччылар тустарынан дириІ ис 
хоґоонноох биэриилэргин умнубаппын. Ґлэ±э 
ситиґиилэргиттэн дьонуІ урут эйигинэн киэн 
туттубут, µірбµт буолуохтаахтар.

– 1982 с. а±ам «Кімµс бірµі» кыайыылаа±а 
буолбуппун «Социалистическая Якутия» ха-
ґыакка аа±ан билбит. «Хайдах эйиэхэ, партията 
суох киґиэхэ ити ааты биэрбиттэрэй? – диэн 
мунааран турбута. Биллэн турар µірдэ±э. Ийэ-
бит буолла±ына, ордук биґиги доруобуйабыт 
туґугар долгуйара. О±о сааспар дьаныґан туран 
со±уруунан илдьэн бэрэбиэкэлэтэн, эмтэтэн 
турар.

– Анастасия Саввична оло±ун тиґэх 
сылларыгар айар µлэ±э кµµспµн-кыахпын толору 
туґамматым дуу диэн хомолто±о куустаран 
ылар тµгэннэрдээ±э дуу?

– Букатын суох. Архыыбын бэрийэн ба-
ран іссі сі±ірі. 17, ол иґигэр уус-уран лите-
ра тура±а 15 кинигэни бэчээттэппититтэн дуоґу-
йа ра. Бэчээттэммэтэх кэпсээн суо±уттан µірэрэ. 
Кэпсээнтэн ромаІІа тиийэ саха литературатын ба-
йытыспытыттан сэмэйдик киэн тутта мичээрдиирэ.

– Надежда Спиридоновна, µлэ-тµбµк быыґы-
гар чаас болдьоон сэґэргэґэн ааґар тµгэни 
анаа быккар махтанабын.

Суруйааччы кыыґыныын сэґэргэстэ 
АЙЫСХААНА.

КЈМҐЛҐЈК СЫЛАА¤А
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Монолог. №5.
Ульяна БУРНАШЕВА. Ийэ сµрэ±э албыннаппат. 

Кэпсээн. №5. 
АЙЫСХААНА. Ґргµірдээх кэм µнµгэстэрэ. Роман 

салгыыта. №6.
Джек ЛОНДОН. Чэрдээх сирэйдээх киґи. Кэпсээн. 

Павел Неустроев тылбааґа. №6.
ААЙА. Сир симэ±ин ыґыа±а. Аныгы остуоруйа. №7.
Петр КОНДРАТЬЕВ. Миискиннэр о±устара. Кэпсээн. 

№7.
ОГДО. Ааннар. Кэпсээн. №7.
Маар ЫЙА. Лилия – сырдык сибэкким… Аанньал-

ларбын а±ыннахха. Кэпсээннэр. №7.
Николай АЛЕКСАНДРОВ. Хаайыы балыыґата. 

Сэґэн. №8.
Варвара СЛЕПЦОВА. Киґи барахсан. Кэпсээн. №8.
Николай АЛЕКСАНДРОВ. Хаайыы балыыґата. 

Сэґэн бµтµµтэ. №9.
ДЭХСИ. Уктаа Дьаарын. Сэґэн. №9.
ДЭХСИ. Уктаа Дьаарын. Сэґэн бµтµµтэ. №10.
ЧОНДОН. Кімµіл. Сэґэн са±аланыыта. №10.
Куччах КУУ¤УМА. Хара майа±ас. Кэпсээн. №10.
НАМЫЛЫ. «Мин кітµіх курдукпун…». Сµтэрсибит 

сµрэхтэр. Кэпсээннэр. №11.
Валерий СЕРГЕЕВ. МаІнайгы таптал. ДьиІ олоххо 

суруллубут кµннµктэн. №11.

Роман ПОПОВ. Аара суолга. Барыта этэІІэ 
буолуо. Кэпсээннэр.  №11.

ЧОНДОН. Кімµіл. Сэґэн бµтµµтэ. №11.
Валерий ПОПОВ. Мохсо±ол. Сэґэн. №12.
ОўКУ. Хаамаайы. Кэпсээн. №12.
Саргы КУО. Куттал. Кэпсээн. №12.

ПОЭЗИЯ
Денис ДАНИЛОВ. ***Хоґоон айар дьону дьэ ій-

діітµм. ***Сарсыарда турабын. Алдаммар. По люстар. 
Хоґооннор. №1.

Силис СЭМЭН. Саха ата. Кэрэтиэн. Саха ыала. 
Аахтара арааран. Хоґооннор. №1.

Августина ЛОНКУНОВА. Ыраас µрэх. П.А. Ойуу-
нускайга. Бµгµн эмиэ… Бэйэ±ин аґынным. Кµµтµµ. 
Хоґооннор. №1.

Николай СЕМЕНОВ. Алгыс. Сарыаллар. Дьыл 
о±уґа. Сааскы санаа. Таптал. Хаар. Хоґооннор. №1.

Дьуон ДЬАўЫЛЫ. СарсыардааІІы саґар±а±а. 
КиэґээІІи мелодия. Умнуллубат кµннэр. ***Эдэрбэр, 
кµігэйэр кµннэрим са±ана. Илин, илин, тус илин. 
Хоґооннор. №2.

Сэмэн ТУМАТ. Туллук уонна уолчаан. Сахам сыл-
гыта барахсан. Са±астыыр эбэ хотунум! Хоґооннор. 
№2.

ДОЛГУРА. Сµгµрµйµµ. КіІµл туґунан. ҐрµІ тµµн 
иэйиитэ. Хоґооннор. №2.

АРХААН. Поэт. Чуумпу. Ардах. Икки кырдьык. 
Хоґооннор. №2.

Виталий ВЛАСОВ. Ийэбэр. Санаабын ійдіірµµй. 
Суруйааччы. Ырыа туґунан ырыа. Хоґооннор. №3.

НАРЫЙА. Эр киґи. ҐрµІ кімµс сыбаайба. Кыґыл 
кімµс сыбаайба. Учууталбар. Хоґооннор. №3.

Иннокентий СЫРОВАТСКАЙ. Поэт кутун туттарбыт 
куолара. (Александр Пушкин хоґоонноругар тыл-
баастар)… №3.

Иосиф КОБЯКОВ. ***Тµµлбэр то±о эрэ ітір-ітір. 
***ҐрµІ хаар µллµктµµрэ. ***Аны хаґан хаттаан 
тіріірµ. Математик. Хоґооннор. №4.

Константин СОСИН. О±онньоттор барахсаттар. 
Хоґоон білі±і. №5.

СЭКИ. Кэтэґии (баллада). Улахан театр (памфлет). 
Сайылык ахтыл±ана. Кырдьа±ас гвардия. Хоґооннор.   
№5.

ЧИГДИ. Этиллибиккэ иэ±иллэн, иэйэн-куойан. Хо-
ґоон. №5.

Пелагея ТОБОНОВА. Ньургуґун. Эдэр кыыска. 
Туруйа µІкµµтэ. Хоґооннор. №5.

«ЧОЛБОН» СУРУНААЛГА 2014 СЫЛГА 
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КУОРСУННААХ. Ырайым. Бэйээт дьахтарбын… 
Кі Іµл санаа. БороІ саха кыыґабын. Хоґооннор. №6.

Саргы КУО. Кэм айанньыта. Поэма. №6.
Иван МИГАЛКИН. Гізел. Кірсµґµµ остуолугар. 

Мах тум-кули. Эдьиийдэр ийэ±э тэІнээхтэр. Хоґоон-
нор. №6.

Тэрэкэ КУОНААНАП. Арбита. Хоґоон. №6.
СЭНДИЭЛЭ. Ґµс тииллээх. Ат сµµрдµµтэ. Ньиэмэс 

Дьаакып. Аґыныгас санаалаах Айыы Тойон. Хо ґоон-
нор. №6.

Алаас ХОТУНА. Ходуґа. Бо±уруоскай от. Кµн кµбэй 
ийэ. Сибэккилэр хонууга. Хоґооннор. №7.

ЫМЫЫ. Сэргэ±э. Кэтэґии. Саха бала±ана. Оґуор 
ойуу айыл±ам. Сайылыкка. Хоґооннор. №7.

КУЛИЧКИНА-ДЕДЮКИНА. Јс хоґооно – норуот 
муу дараґа. Хоґооннор. №7.

Анна ПАВЛОВА. Хоґооннор. №8.
Елизавета МИГАЛКИНА. Хоґооннор. №8.
Наталья БОЖЕДОНОВА. Хоґооннор. №8.
Рустам КАЖЕНКИН. Сири сиксигинэн. Хоґоон 

білі±і. №9.
Константин СОСИН. Сэттэ уоммун туоламмын. 

Хоґооннорбор. Кэргэммэр. Чуопчаарыйа. Хоґооннор. 
№9.

АЙЫЛ. Илии-атах оонньуулара. Хоґооннор 
тиґиктэрэ. №10.

Валерий ЭРКИН. ОлоІхо ыґыа±а. Сахам сирэ. 
***Кµірэгэй чыычаах буолан. Хоґооннор. №10.

АЛГЫС. Ба±а санаа. Хоґоон. №10.
Сэмэн ТУМАТ. Ол ыраах Са±астыырга. Дьыл±а 

эргиирэ. ***Арда±ы-самыыры сібµлµµбµн. Хоґооннор. 
№11.

Владимир ПАРФЕНОВ. Сиинэ уонна поэт. Хоґоон. 
№11.

Семен КАПИТОНОВ. Кітµіх дуу, тырымнай 
имэІІэ. Кэ±э этэр тµµнµгэр. Лээгим миэнэ. Эйиэхэ. 
Хоґооннор. №12.

Александр ТАРАСОВ. Кірсіллір ірµµтµн. Сырдык 
тапталы са±ыа… Махтал. Хорсуннар ілбіттір. Хо-
ґооннор. №12.

САўА ХАРДЫЫ
Галина ПОЛУСКИНА. Кэтэґээр, кэлиэ±им. Кэпсээн. 

№2.
Догдо АСАТКАННИ. Муомабар. Олох туґунан 

санаалар. Кэтэґиэм эрэнэ. Хоґооннор. №3.
ИЭЙЭ. Чыччаммыт барахсан. Мугудайбар. Сахам 

ыала – тыа ыала. Хоґооннор. №10.
Анисия НОГОВИЦЫНА. Поэзия суола. До±орбор. 

Ахтыл±ан. Хоґооннор. №10.
Былаас АРГЫС. Кыґын. Олох. Сµрэххэ. ХарыстааІ. 

Хоґооннор. №10.
Альбина ФЕДОРОВА. Ахтыл±ан. Ыґыахха ыІырыы. 

Эґээ диэни билбэтэх. Хоґооннор. №10.

ОЧЕРК УОННА ПУБЛИЦИСТИКА
Чинэкэ КЈСТЈКҐҐНЭ. Дьыл±ам кытыла. Эссе. №1.
Данил МАКЕЕВ. Орто Халыма±а. (Суоллаа±ы бэ-

лиэтээґиннэр). №1.
Ермолай СКРЯБИН. Ґтµі утума быстыбатын. Ыс-

татыйа. №3.
Иван ОСИПОВ. Олоххо, µлэ±э дьулуур. (Ытык 

кырдьа±ас Н.С. Пермяковтыын кэпсэтии). №3.
Панкратий ПЕТРОВ. Санаатын хорсуннук эппитин 

иґин дуо? (А.И. Захаров туґунан). Ыстатыйа. №4.
Иван ОСИПОВ. Хайдах олордугут, Нам дьоно? 

Суоллаа±ы бэлиэтээґиннэр. №5.
Киргиэлэй МАКААРАП. Хайдах олоро±ун, «тобох» 

саллаат? Ыстатыйа. №6.
Спиридон ИЛЛАРИОНОВ. До±орум туґунан ахтыы 

санаалар. (Травматолог быраас В.В. Божедонов 
тіріібµтэ 75 сылыгар). №6.

Т.Н. УВАРОВСКАЯ. Саха киґитин амарах майгыта. 
Ыстатыйа. №6.

Николай КАРПОВ. Тыыннаа±ар эппэтэх махталым. 
Ыстатыйа. №6.

Е.С. ЛУКИНА. Холобур буолар олох. Ыстатыйа. №7.
Е.П. СЛЕПЦОВА. «Хомус», «Хур», «Хаппар» мэІэ 

бэлиэлэрэ, суолталара. Ыстатыйа. №7.
Гавриил ГЕРАСИМОВ. Оло±ум биир кэрчигэ. 

Ахтыы. №7.
КУОРСУННААХ. Кір-кµлµµ саха сценатыгар. 

(Ырытыы ыстатыйа). №7.
Сэмэн ТУМАТ. Кэскиллээ±и олохсутар саІа 

суолунан. (Е.А. Борисов 60 сааґыгар). №9.
УРСУН. ЈймікііІІі Байа±антай ыґыа±а. 

(Суолллаа±ы бэлиэтээґиннэр). №9.
Ермолай СКРЯБИН. Ґтµікэннээх киґи этэ. Ахтыы. 

№9.
Г.И. ПАВЛОВ (ТЈКҐНҐК). Тµµ кітіргі-сµµрэргэ 

суол  тата. Ыстатыйа. №10.
Мария НИКИТИНА. Екатерина Иванова – норуот 

талаана. Ыстатыйа. №10

КЭРИЭСТЭБИЛЛЭЭХ КҐННЭР
Сэмэн ТУМАТ. Ахтан-санаан кэллэхпинэ. (Поэт Ве-

ниамин Миронов тіріібµтэ 80 сылыгар). Ыстатыйа. №1.
Иван ДООСО. Эдэригэр да тэмтэриппиттэр... (Хо-

ґоонньут Г.И. Поскачин 100 сылыгар). Ыстатыйа. №3.
Михаил АПРОСИМОВ. Уустаах Исбиэкэп. Ахтыы. №4.
Гаврил АНДРОСОВ. Буур±а±а булгуруйбатах аал 

луук маґы саната…(М.Н. Ионова 150 сылыгар). Ыс-
татыйа. №10.

УРСУН. Кини кэриэс кинигэтэ. (В.А. Тарабукин 
тіріібµтэ 80 сылыгар). Ыстатыйа. №11.

И. ВИНОКУРОВ. В. Тарабукин – тылдьыт ааптара. 
Ыстатыйа. №11.

НУЛГЫНЭТ. Куруґуоктан торумнаан. Ахтыы. №11.
Олег ПАВЛОВ. Ахтан-санаан аастахха… (Суру-

йааччы, журналист Иван Егоров-Сµгэґэрдээх 75 сы-
лын туолла). Ахтыы. №11.

Гаврил АНДРОСОВ. Ойуунускай уґаарыллыбыт 
кыґатыгар Јйдібµнньµк арылынна! Ыстатыйа. №11.

БИ¤ИГИ ЮБИЛЯРДАРБЫТ
З.К. БАШАРИНА. Харса буурай санааламмыт, ха-

тарыллан улааппыт… Ыстатыйа. №2.
ОЙУКУ. БастыІ интеллигеннэр µгэстэрин сал±ааччы. 

(Сэмэн Тумат 70 сааґыгар). Ыстатыйа. №2.
Иван ОСИПОВ. Аба±аларбынан, а±абынан кµін 

туттабын. Сэґэргэґии. №4.
Иван ОСИПОВ. «Ґйэм тухары барар тиэмэ лээх-

пин…». (Суруйааччы Е.В. Слепцова-Куорсуннаах 50 
сааґынан сэґэргэґии). №6.
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В.В. ЯКОВЛЕВ 80 СЫЛЫГАР
Сэмэн ТУМАТ. Василий Яковлев. №8.

СУРУЙААЧЧЫ Д.С. ФЕДОРОВ-ДМИТРИЙ ТААС
ТЈРЈЈБҐТЭ 100 СЫЛЫГАР
Марфа ПТИЦЫНА. Ыччаттар ылсыахтара. Ыста-

тыйа. №9.
Сэмэн ТУМАТ. Дмитрий Тааґы µйэтитиигэ µлэ-

лэспитэ. Ыстатыйа. №9.

С.Р. КУЛАЧИКОВ-ЭЛЛЭЙ ТЈРЈЈБҐТЭ 
110 СЫЛЫГАР
Сэмэн ТУМАТ. Эллэй поэзията ірµµтµн баар буо-

луо±а. Ыстатыйа. №11.
ТЫА¤ЫТ. Эллэй туґунан. Ахтыы. №11.

САХА СИРИН СУРУЙААЧЧЫЛАРЫН СОЮ¤УН
80 СЫЛА
УРСУН. Сунтаарга саха литературатын кµннэрэ. 

Суоллаа±ы бэлиэтээґиннэр. №5.
Сэмэн ТУМАТ. Уус-уран литература кімµскэлигэр. 

Ыстатыйа. №6.
Биґиги ыалдьыппыт. (Амма Аччыгыйын кытта 

сэґэргэґии. «Хотугу сулус» сурунаал 1980 с. 3№-
тэн). №7.

Николай ЗАБОЛОЦКАЙ. Маарыкчаан ыччаттара. 
Рецензия. №9.

П.А. ОЙУУНУСКАЙ КЫЫ¤А С.П. ОЙУУНУСКАЙА 
ТЈРЈЈБҐТЭ 80 СЫЛЫГАР
Н.Д. ЕФИМОВА. Н.Н. ЕФИМОВ. Олохпут µтµі 

аргыґа, киэргэлэ этэ. Ахтыы. №9.
Сэмэн ТУМАТ. Ахтыыларын алыба. Ыстатыйа. №9.

ЭДЭРДЭР АЙЫМНЬЫЛАРА
Светлана ЧАЧУА. Абытай Аана туолбатах ыыйаа±а. 

Сарыысса. Табыллыбыт кэнсиэр. Кэпсээннэр. №8.

ЭДЭРДЭР КИРИИТИКЭЎЭ ХОЛОНОЛЛОР
Айыына СТЕПАНОВА. Сиэн Јкір драмаларыгар 

хаамаайы уобараґа. Ыстатыйа. №3.
У.Г. ГЕРАСИМОВА. Афанасий Илларионов тыл-

бааґыгар айыл±аны ойуулааґын. Ыстатыйа. №3.
Анастасия НЕУСТРОЕВА. Ґчµгэй идиэйэлээх кэп-

сээн. (Марианна Колесова «Иччини хомотуу» кэп-
сээнигэр санаа). №3.

ДРАМА
Рафаэль БАЎАТААЙЫСКАЙ, Сахаайа ЕРМОЛАЕВА. 

Јґµін. Норуот трагедията. №7.
Рафаэль БАЎАТААЙЫСКАЙ, Сахаайа ЕРМОЛАЕВА. 

Јґµін. Норуот трагедията (бµтµµтэ). №8.

АРКТИКА СЫЛА
Сэмэн ТУМАТ. «Саха сирин Арктиката» ассоциация 

хайысхата. Ыстатыйа. №3.
Олохпут сµнньµн булуо±а. (Кыраайы µірэтээччи 

Н.И. Попову-Кµндµлµнµ кытта сэґэргэґии). №3.
Сергей СТАРОСТИН. ЧПУ уонна Арктика эйгэтэ. 

Ахтыы. №5.
Сэмэн ТУМАТ. Хотугу эйгэ дьоно. (Суоллаа±ы 

бэлиэтээґиннэр). №12.

Иван ОСИПОВ. «Дьахтар аймах санаатын толору 
этэр кэмэ кэллэ…». (Учуонай, литературовед уонна поэт 
Л.Д. Нестерова µбµлµійµгэр аналлаах кэпсэтии). №11.

КРИТИКА УОННА БИБЛИОГРАФИЯ
Валентина ПОСЕЛЬСКАЯ. Санаабын µллэстэрбэр 

кµґэйбитэ. (Семен Маисов «Ийэм кэпсиир» романын 
сэІээрии). №1.

Ольга МАКАРОВА. Дьоґун дьо±ур. (Алексей Кула-
ковскай-ДьэІкир «Кµґµнµм кэпсээннэрэ» кини гэтин 
ырытыы). №3.

И.П. ВИНОКУРОВ. Петр Аввакумов бэргэн этии-
лэрэ. Ыстатыйа. №4.

Уйбаан ОЙУУР. Проза – хара µлэ. (Эдэрдэр кэп-
сээннэрин ырытыы). Ыстатыйа. №5.

Николай РЫКУНОВ. Сэмэн Тумат прозатын ура-
тыта. Рецензия. №6.

Л.П.ГРИГОРЬЕВА. И.Г. Спиридонов – П.А. Ойуу-
нускай айар µлэтин чинчийээччи. Ыстатыйа. №6.

М.П. ПОПОВА, В.Б. ОКОРОКОВА. Эдуард Соколов 
прозатыгар билиІІи кэм проблемалара. Ыстатыйа. 
№7.

В. СОЛОУХИН. Јксікµлээх Јліксій туґунан. №8.
Елисей ИЕВЛЕВ. Саха тыла сайдар саргытын 

са±ааччы. №8.
Серафим ИЛЬИН. Кэпсээннэр геройдара кимнээ-

±ий? №8.
Ксенофонт УТКИН. Сиэпкэ уктуллар сэдэх кинигэ. 

(Умсуура «Соргу» кинигэтигэр санаа). №9.
Иван ВИНОКУРОВ. Амма Аччыгыйа сомо±о домо±у 

туттуута. Ыстатыйа. №10.
З.К. БАШАРИНА. Ча±ыл±ан уонна Георгий Баша-

рин. Ыстатыйа. №10.
Елисей ИЕВЛЕВ. МуІутуур µрдµкµ дьол. Ыстатыйа. 

№10.
М. ГРИГОРЬЕВ. Суруйааччы Дьµігэ Ааныстыырап 

тірді-ууґа. Ыстатыйа. №10.
Ольга ДЬЯКОНОВА. Кэпсээннэрэ киґини толкуй-

даталлар. (Суруйааччы Степан Марков «Ийээ, бырас-
тыы гын» кинигэтин сэІээрии). №10.

ДЬУОН ДЬАўЫЛЫ 100 СЫЛЫГАР
Сэмэн ТУМАТ. Олох алгыґын курдук поэзия. (Дьуон 

ДаІылы оло±ун, айар µлэтин чинчийии тµмµгэр). №2.

Р.А. КУЛАКОВСКАЙ ТЈРЈЈБҐТЭ 100 СЫЛА
Реас КУЛАКОВСКАЙ. Аан аґылынна. Сэґэн. №4.
РАИСА КУЛАКОВСКАЯ. Дьонум барахсаттар. 

Ийэбит ыллыыр. Ахтыылар. №4.
Василий ДАРБАСОВ. Суруйааччылыын биир 

тµгэІІэ. Ахтыы. №4.

САХА БИЛЛИИЛЭЭХ ПОЭТА И.Д. ВИНОКУРОВ –
ЧАЎЫЛЎАН ТЈРЈЈБҐТЭ 100 СЫЛЫГАР
ЧАЎЫЛЎАН. Ньургустай-Куо. Поэма. №7.
Л. САБАРАЙКИНА-АЛТААНЫ. Илья Ча±ыл±ан «Ньур-

густай-Куо» поэматыгар кіннірµµлэр. Ыстатыйа. №7.
Г.П. БАШАРИН. Талааннаах Ча±ыл±ан. Ыстатыйа. 

№7.
Иван ОСИПОВ. «А±ам киэІ билиилээх киґи этэ…». 

(И.Д. Винокуров-Ча±ыл±ан 100 сылыгар аналлаах 
кэпсэтии). №7.
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ХРОНИКА

Николай КУРИЛОВ. ***Јбµгэ намыын ырыатыныы. 
***Јлбµт-сµппµт ібµгэлэрбит. Урсун тылбаастара. 
***Кыбыста±ын дуу, юкагир буоларгыттан. Ийэм 
барахсан туундара киэІ дуолун. Сэмэн Тумат 
тылбаастара. №12.

УРСУН. Поэзия маІан табата. (В. Лебедев 80 
сылыгар).

ТЫА СИРЭ – БҐГҐН
Петр ВАСИЛЬЕВ. Бурдугу µµннэриигэ бол±омтону. 

Ыстатыйа. Бµтµµтэ. №1.
В.С. ВИНОКУРОВ. Саха сылгыта – норуот 

дьыл±ата. Ыстатыйа. №2.

УЛУУ КЫАЙЫЫ 70 СЫЛЫН КЈРСЈ
И.М. ПАВЛОВ. Чурапчылар сэрииґиттэрин µйэти-

тэллэр. Ыстатыйа. №5.
Дмитрий САВВИНОВ. Буойун учууталларга сµгµ-

рµйµµ буолуохтун. Ыстатыйа. №10.

ТЫЛБААС
Чингиз АЙТМАТОВ. Буур±алаах тохтобул. Т. Ки-

рил лин тылбааґа. №1.
Наталья СОФРОНОВА. Итэ±эл уонна аґымал. 

(ХIХ µйэ бµтэґигэр Бµлµµ лепрозорийыгар кіміліґі 
кэлэ сылдьыбыт Кейт Марсден сырыытын туґунан). 
Киирии ыстатыйа. №1.

Кейт МАРСДЕН. Дьокуускай – Саха сирэ – дьоно-
сэргэтэ. №1.

Чингиз АЙТМАТОВ. Буур±алаах тохтобул. Т. К и-
рил лин тылбааґын бµтµµтэ. №2.

Санкт-Петербург поэттара Александр КОВАЛЕВ, 
Мария АМФИЛОХИЕВА, Геннадий ЧИСТЯКОВ, Вла-
димир ШЕМШУЧЕНКО, Иван СТРЕМЯКОВ. Сэргэх 
Сэмэй тылбаастара. №12.

КУЛТУУРА СЫЛА
А.С. АДАМОВА. Тыл баайдаах кµірдэмнэр. Ыс-

татыйа. №3.
Д.Е. ВАСИЛЬЕВА. Утуму сал±ааччы салайааччыбыт. 

(Н.И. Харлампьева туґунан). Ыстатыйа. №3.
Елизавета ВАРЛАМОВА. Хотугу сир талба та-

лааннаа±а. (Дэгиттэр талааннаах П.Е. Слепцов 
тіріібµтэ 95 сылыгар). Ыстатыйа. №6.

Кµн АЛГЫС. «Хомус тыаґа ыра буолан..». 
Ыстатыйа. №6.

Мария ДАНИЛОВА. «Хомус дьµрµскэнигэр арыал-
ланан…». Ыстатыйа. №6.

Анна ВАРЛАМОВА. Эркээнигэ эґиэкэй дьиэрэйиэ. 
(Биир кµннээх командировкаттан). №6.

Инга СИДОРОВА. Идэ±э бэриниилээхтэр. Ыста-
тыйа. №12.

ОЛОўХО
Семен ИЛЬИН. Эр со±отох. (О±олорго аналлаах 

олоІхо).  №5.
Мария НИКИТИНА. ОлоІхо – Амма сиригэр. 

Ыстатыйа. №5.

ЛИТЕРАТУРНАЙ НЭ¤ИЛИЭСТИБЭТТЭН
Н.М. ПЕТРОВ. Уда±аІІа. Јлбµт уонна тыыннаах. 

***Јлµµ, аччык кµґµн. ***БэйэІ бэйэ±эр олоруоІ. 
Хоґооннор. №2.

Л.С. АРГУНОВА. Марфа Куличкина иэйиилэрэ. Ыс-
татыйа. №11.

СПОРТ – ЧЈЛ ОЛОХ ҐКТЭЛЭ
Баґылай ПОСЕЛЬСКАЙ. Сочи олимпиадата саха 

хара±ынан. Репортаж. №5.

КЭМ КИ¤ИТЭ
Валерий ЛУКОВЦЕВ. Салалта уонна уопсастыба 

сомо±олоґуута – Или тµстµµр. (Ил Дархан Е.А. 
Борисов туґунан). №12.

ТЫА КУЛУУПТАРЫГАР КЈМЈ
Данил МАКЕЕВ. СаІа саха о±онньотторо. Сценка. 

№12.
Николай ЛИТВИНЦЕВ. Иирэ да, итирэ да иликпин. 

Кини тыыннаах. Сценкалар. №12.

НОМОХТОР, Ґ¤ҐЙЭЭННЭР
Николай КОЛЫМЧАНИН. Халыма кµµстээхтэрэ. №12.

РЕДАКТОР КОЛОНКАТА
Урсун. Хаппаргар хатаа. №2. - №12.

КЈМҐЛҐЈК СЫЛАА¤А
АЙЫСХААНА. «Ба±арабын аал уоккут іссі кµµскэ 

кµідьµйµін…». (Народнай поэт С.И. Тарасов дьиэ 
кэргэнин кытта сэґэргэґии).   №4.

АЙЫСХААНА. Хас саха сµрэ±эр – «Сааскы кэм» 
сылаас илгиэр. (Амма Аччыгыйын романа 1 редак-
циятынан тахсыбыта 70 сылынан аа±аач чылардыын 
сэґэргэґии). №7.

АЙЫСХААНА. Ыал аата ыччатынан киэркэйэр. 
(О±о суруйааччыта К.И. Сосинныын сэґэргэґии). №9.

АЙЫСХААНА. «Эллэй о±олоро олус иллээх эти-
бит…». (С.Р. Кулачиков-Эллэй кыра уолунуун, А.С. 
Ку лачиковтыын сэґэргэґии). Эллэй хос сиэнэ – Алек-
сандр Солженицын аатынан бириэмийэ лауреата. 
Кэпсэтии. №11.

ХРОНИКА
«Чолбон» сурунаалга 2013 сылга бэчээттэммит 

матырыйааллар.  Бэлэмнээтэ Иван Осипов. №1.

КЭРИЭСТЭБИЛ
Иван УШНИЦКАЙ. Сылаас буор… (Суруйааччы 

В.Ф. Гольдеров туґунан ахтыы).  №9.

ИТЭЎЭЛ – НОРУОТУ ЈЙҐҐР КҐҐС
В.А. КОНДАКОВ. Туох кэмІэ олоробутуй? (Тугу 

толкуйдуохха уонна оІоруохха?). Ыстатыйа. №11.

НЕКРОЛОГ
Бырастыылаґар тылбыт. Иннокентий Михайлович 

Сосин. (Саха сирин Суруйааччыларын союґа, «Чол-
бон» сурунаал µлэґиттэрэ. №1.

Быдан сылларга бырастыы... (Тылбаасчыт-суру-
йааччы Д.В. КириллиІІэ некролог). №12.

Бэлэмнээтэ Иван ОСИПОВ.


